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  مباشر النهاء الخالفالطلب الحوار يمشعل و.. "حماس"مع  شروط للحوار 5عباس يحدد  .1

يس الفلسطيني خمسة شروط للحوار مع حركة       حدد الرئ : من عمان  9/7/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
، حملها رئيس البرلمان العربي االنتقـالي محمـد جاسـم الـصقر، إلـى خالـد مـشعل فـي                     "حماس"
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وأوضح عضو لجنة السياسات واألمن القومي في البرلمان العربي االنتقالي محمد ابـو هـديب                دمشق،
  :أن شروط عباس الخمسة هي" الخليج"ـل

  ".االنقالب"إجراءات حماس في غزة وإزالة كل آثار ما سماه  التراجع عن :أوال
  . االعتراف بشرعية السلطة الوطنية:ثانيا
  . االعتراف بشرعية حكومة سالم فياض واعتبارها حكومة تصريف أعمال:ثالثا
  . اعتذار حماس للشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي عن تصرفها في غزة:رابعا
  . انتخابات تشريعية مبكرة الموافقة على إجراء:خامسا

واستبعد أبو هديب أن يوافق مشعل على شروط عباس، لكنه أكد أن البرلمان العربي سيواصل مـساعيه                 
  .حتى اللحظة األخيرة

 قال محمد أبو هديب   : جمال إبراهيم ،  عمان نقالً عن مراسلها في    9/7/2007االتحاد االماراتية   وأضافت  
الي غادر وأعضاء رئيسيين من البرلمان إلـى دمـشق أمـس، وحمـل           أن رئيس البرلمان العربي االنتق    

 سيلتقي بعباس فور عودته مـن دمـشق ليـضعه           "البرلمان"وأكد أن وفد    . الشروط معه إلى خالد مشعل    
 أن شروط عباس الخمسة نقلها الـى        "االتحاد" وأبلغ أبوهديب    .بصورة موقف مشعل من الشروط الخمسة     

  . عزام األحمدلمانيةالبر "فتح"اللجنة رئيس كتلة 
 ان  "القـبس "قال نبيل عمرو في اتصال هاتفي مع         :9/7/2007القبس الكويتية    في   كتبت مهى الحمود  و

 استعرض امام وفد البرلمان العربي االنتقالي تفاصيل الموقف واستعدادات حمـاس منـذ              الرئيس عباس 
س لم ير فائدة مـن الحـوار دون         وقال عمرو ان عبا    .اتفاق مكة لالستيالء على السلطة في قطاع غزة       

  .العودة الى الوضع الذي كان قائما قبل انقالب حماس
 الـرئيس الفلـسطيني      أن  بسام البدارين  ،عمان نقالً عن مراسلها في    9/7/2007القدس العربي   وذكرت  

.  السـتئناف الحـوار  "حمـاس " الجلوس مع ى يوافق علىوضع سلسلة من الشروط الصعبة والقاسية حت   
اس ما قال انها شروط ال يمكن التنازل عنها وموقفه بشكل حاسم خالل لقاء سريع في عمان                 وعرض عب 

بينه وبين وفد يمثل البرلمان العربي برئاسة محمد جاسم الصقر الذي ابلغ من جانبه عباس كما علمـت                  
ر من بالده    بدعم سياسي مباش   "حماس" و "فتح" مبادرة لالصالح والمصالحة بين      ى بانه يتبن  "القدس العربي "

 تتضمن سلـسلة مـسائل   ىووضع عباس قائمتين من الشروط االول. الكويت ومن السعودية بشكل خاص    
عالقة يمكن التفاوض حولها، والثانية تتضمن ثالثة شروط اساسية قال انه لن يتنازل عنها متعهدا امـام                 

  .وط الثالثة وااللتزام بها هذه الشرىالصقر بان ال تصافح يده يد أي قيادي في حماس قبل الموافقة عل
 وفورا لحل القوة التنفيذية وحلها بطريقة ال تقبل اللبس مع           مبادرة حماس وشروط عباس الثالثة تتضمن     

تسليم اسلحتها الفردية لوزارة الداخلية، ومكتب االمن في الرئاسة مقابل ان يصدر عن عباس عفو خاص                
  .عن أي مخالفات ارتكبتيمنع محاسبة ومحاكمة اعضاء هذه القوة بعد حلها 

 هو االنسحاب الفوري والسريع ايضا من مكاتب السلطة ومقار االمني الـوطني واالمـن     والشرط الثاني 
الوقائي ومن مقر الرئاسة المؤقت بدون قيد او شرط، وتسليم هذه المكاتب للجنة امنيـة شـكلها عبـاس                   

  . مؤخرا
وهوية اعضائها الذين خططوا الغتياله شخـصيا   عن اسماء "حماس" يتمثل في ان تكشف   والشرط الثالث 

  .وتسليمهم للسلطة لمحاكمتهم
 اتهـام حمـاس     ىوخالل اللقاء وحسبما افادت مصادر فلسطينية كان عباس عصبيا ومتشنجا ومصرا عل           

ـ                  ىبالتخطيط الغتياله، مؤكدا في الوقت نفسه ان حماس بما فعلته خالفت شروط اتفاق مكة وانه يصر عل
  .مة السابقة غيرشرعيةاعتبار الحكو

كشف محمد ابو هـديب     :  مصطفى الرياالت  ،عمان نقالً عن مراسلها في    9/7/2007الدستور  وأوردت  
". فـتح " و "حماس" مباشرة النهاء الخالف بين      عباسرئيس  الالنقاب عن ان خالد مشعل طلب الحوار مع         
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وسى ابو مرزوق واثنـين مـن       وقال ابو هديب ان وفد البرلمان العربي التقى امس في دمشق مشعل وم            
، موضـحا   "فتح" و "حماس" حيث جرى بحث آفاق اعادة الحوار بين         "حماس"ـاعضاء المكتب السياسي ل   

 ال يمكن اال من خـالل لقـاء         "فتح" و "حماس"ان ما خلصنا اليه في اعقاب اللقاء هو ان حل الخالف بين             
واوضح ابو هديب    .تقالي والجامعة العربية  رئيس عباس وخالد مشعل برعاية البرلمان العربي االن       اليجمع  

ان رئيس البرلمان العربي سيجري اليوم اتصاال هاتفيا مع الرئيس عباس لنقل طلـب مـشعل بـاجراء                  
 هي عقدة االمـن وان      "حماس"ـونقل ابو هديب عن مشعل قوله ان اهم عقدة بالنسبة ل           .حوارمباشر معه 

 في غزة اال بعد اعادة ترتيب االجهزة االمنية ومن ثـم            "حفت"ـحماس ال تستطيع اعادة المقرات االمنية ل      
ان االخير ابلغ وفد البرلمـان العربـي        : وقال نقال عن مشعل    .ستقوم حماس بتسليمها للسلطة الفلسطينية    

) اسماعيل هنية  ("حماس"االنتقالي ان حماس ال تعترف بالحكومة الفلسطينية الحالية داعيا العتبار حكومة            
  .عمالحكومة تصريف ا

  
  في قطاع غزة" االنقالب"ما لم تتراجع عن " حماس"عباس لن يستأنف الحوار مع  .2

ما لـم   " حماس"أال يستأنف الحوار مع حركة      " بشرفه"قسم الرئيس محمود عباس     أ : فتحي صباح  –غزة  
الذي حصل في قطاع غزة، وكان عدد من اعـضاء اللجنـة            " االنقالب"تتراجع عن نتائج ما وصفه بـ       

" فـتح "اتفاق المحاصصة الثنائيـة بـين حركتـي         "يذية انتقدوا الرئيس عباس على ما وصفوه بأنه         التنف
ـ     .في اشارة الى اتفاق مكة    "" حماس"و ان ممثل الجبهة الـشعبية     " الحياة"وقالت مصادر فلسطينية مطلعة ل

، معتبـرا   "حماس "في اللجنة التنفيذية بشير الخيري دعا الرئيس عباس الى العودة الى طاولة الحوار مع             
فـي قطـاع    " حماس"واشارت الى ان الخيري دان ما فعلته         .ان ال بديل عن الحوار لحل االزمة الحالية       

، معبراً عن رفضه المراسـيم التـي        "عدم الحوار مع حماس يعني انتحارا سياسياً      "غزة، لكنه اعتبر ان     
واثنـاء   . وال تشكل مخرجا من االزمة     اصدرها الرئيس عباس والتي ال تزيد الحال الفلسطينية اال تأزماً         

ويصر على ان يكون شامالً وبعد      " حماس"النقاش قال الرئيس عباس انه لن يعود الى الحوار الثنائي مع            
اعدكم بـشرفي   : "وهنا سأله الخيري ان كان يتعهد بذلك فرد الرئيس عباس بالقول           .ان تتراجع عما فعلته   

  ".ن االنقالب وان ال يكون الحوار ثنائياً بل شاملبعدم العودة للحوار اال بعد الرجوع ع
  9/7/2007الحياة 

  
  ال صالحيات لعباس لتعيين حكومة طوارئ: واضعو الدستور الفلسطيني .3

 يقول المحامون البارزون الذين كتبوا الدستور الفلسطيني المؤقـت إن  :عاطف سعد و آدم انتوس  -نابلس  
ة طوارئ تحل محل حكومة الوحدة التي تقودهـا حمـاس           الرئيس عباس تجاوز صالحياته بتعيين حكوم     

واتهم المحامي الدستوري الذي قاد عملية وضع القانون االساسي بعـض القـادة              .دون موافقة البرلمان  
أساس القانون وأبدى استياءه من رد القوى الغربية على وصول حكومة لحماس بقيادة             " بتدمير"السياسيين  

  .الى السلطة من خالل انتخابات حرة بفرض مقاطعة صارمة عليهارئيس الوزراء اسماعيل هنية 
وفي أول تعليق علني منذ تشكيل حكومة الطوارئ قال أنيس القاسم الذي أشرف علـى وضـع القـانون                  
االساسي والمحامي الدستوري الفلسطيني المستقل يوجين قطران ان الوثيقة التي بدأ االثنان صياغتها قبل              

ولكنهما أضافا أنها ال تمنحه حق تعيين حكومـة          . تمنح عباس صالحية عزل هنية     أكثر من عشرة أعوام   
جديدة من دون موافقة تشريعية وال حق تعطيل مواد في القانون االساسي وهو ما فعله الشهر الماضـي                  

وقال القاسم ان سـلطات      .لتجنيب رئيس الوزراء الجديد سالم فياض خوض عملية تصويت في البرلمان          
  ".مقيدة بصورة صريحة ومتعمدة"الرئيس 

ولكن عزمي الشعيبي الذي كان عضوا في لجنة برلمانية مختصة بالقانون االساسي دافـع عـن سـلطة                  
ال يجوز حل المجلس التشريعي     " التي تنص على انه      113وقال ان المادة    . عباس الخاصة بتعطيل المواد   
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أن باالمكـان تعطيـل     "تعني  " أحكام هذا الباب  الفلسطيني أو تعطيله خالل فترة حالة الطوارئ أو تعليق          
  ".مواد في أبواب أخرى

والسيما حين يكون من الممكن     . استنتاجات جامحة "ولكن القاسم خالفه في الرأي وحذر من الوصول الى          
وهذا شيء سعى القانون االساسي في جميع مـواده         .. ان تؤدي هذه االستنتاجات بسهولة الى الدكتاتورية      

من الواضح انهم يبحثون عن أوهى الدفوع كي يبنوا فوقها جـبال            "وقال لرويترز    ."ن وقوعه للحيلولة دو 
وقال القاسم وقطران ان القانون      ."انهم يهدمون االساس الذي أقيم عليه القانون االساسي       . ويجففوا المحيط 

 عباس علـى    االساسي ينص على بقاء حكومة الوحدة المقالة بقيادة هنية لتصريف االمور لحين حصول            
أال تـسقط   ) وجـوب (ما هو واضح هـو      "وقال قطران لرويترز     .موافقة برلمانية على الحكومة الجديدة    

ال يجوز لرئيس الـوزراء أو      " فانه   79وتابع القاسم أنه بموجب المادة       ."حكومة هنية خالل فترة طوارئ    
وأضـاف  ." مجلس التشريعي الي من الوزراء ممارسة مهام منصبه اال بعد الحصول على الثقة به من ال             

  .أن القانون االساسي ال يتضمن أي بنود خاصة بحكومة طوارئ
ولكن قطران  .  يوما قابلة للتجديد بموافقة برلمانية     30ويقول القانون ان مرسوم الطوارئ الرئاسي يستمر        

باسـتطاعته  ان الحكم من خالل مراسيم ال يعني أن      .. هذا ال يعني أن بمقدوره تشكيل حكومة جديدة       "قال  
  ."تعطيل أو تغيير الدستور

وجاءت تعليقات القاسم وقطران في سلسلة من االتصاالت الهاتفية والرسـائل المتبادلـة عبـر البريـد                 
  .والقاسم موجود في اسبانيا وقطران في بريطانيا. االلكتروني على مدى االسبوع الماضي

د قال قطران ان عباس ما زال بحاجة الـى          وعلى الرغم من المشاكل التي تحول دون اكتمال النصاب فق         
  .مضيفا أنه سيتعين على المحكمة الدستورية أن تحسم ذلك في نهاية االمر. موافقة برلمانية

وقال أستاذ القانون أحمد الخالدي الذي عمل على صياغة مسودات للقانون االساسي انه قلق بخـصوص                
 "فتح"والخالدي مستقل سياسيا وأغضب البعض في        ".في تراجع "احتمال أن تكون الديمقراطية الفلسطينية      

وتعرض الخالدي للخطف لفترة قصيرة على أيدي       . حينما عمل وزيرا للعدل في أول حكومة شكلها هنية        
وقال الخالدي لرويترز ان من خطفوه أرادوا أن يوجهوا له           .مسلحين ملثمين موالين لفتح الشهر الماضي     

وتـابع قولـه انـه       . التحدث عمن هم على صواب ومن هم على خطأ         رسالة تفيد بأن عليه أن يكف عن      
  ".ال أن نضع القانون االساسي جانبا ونفعل ما يحلو لنا"ينبغي العمل داخل حدود القانون االساسي 

هـذه  "وفي واشنطن قال ناثان براون االستاذ الذي قدم المشورة للفلسطينيين والعراقيين بشأن دستوريهم              
  ."ليس من حقه على االطالق تعيين حكومة طوارئ. ت واضحةبالتأكيد انتهاكا

لقد كوفئ  "وقال   .ويرى القاسم أن سياسة معاقبة حماس لرفضها التخلي عن العنف أفسدت عمل المحامين            
العالم بحصار شديد لم يسبق له مثيل عقابا علـى ممارسـتهم            " ديمقراطيات"الفلسطينيون فورا من جانب     

  ." يوجد واضع دساتير يمكنه التكهن بمثل هذا الوضعوال.. لحقهم الديمقراطي
  8/7/2007رويترز 

  
   في السلطة الفلسطينية في قضايا مختلفةحكومة هنية تبدأ الكشف عن وثائق تدين رموزاً .4

أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة هنية أنها ستكـشف عـن ملفـات ووثـائق               :  الوكاالت -غزة  
شخصيات وكبار رموز السلطة الفلسطينية خاصة قيادات األجهزة األمنيـة          حصلت عليها وتدين بعض ال    

 مكتب هنيـة فـي      وقال مصدر مطلع في   . باالستيالء على ممتلكات وأموال طائلة من الشعب الفلسطيني       
الحكومة ستشرع باتخاذ اإلجراءات والترتيبات القانونية لعرض هذه الملفات والوثـائق           "بيان صحفي إن    
قانونية المختصة للبدء في مالحقة ومحاسبة هؤالء األشخاص عن تلك الممتلكات واألموال            على الجهات ال  

  ." السلطة الوطنية الفلسطينيةالتي يتملكونها وإعادتها إلى
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وحذر المصدر من الشراء أو النقل أو التأجير ألي من هذه الممتلكات منبهاً إلى أنه سيحمل المـسؤولية                  
 . الممتلكاتلكل من يشتري أو ينقل هذه

  9/7/2007األيام البحرينية 
  

 "عرفات" ينفي أن يكون له يد في موت دحالن ..للتحقيق الطوارئ تشكل لجنةحكومة  .5
كـشف  ": د ب ا  "وعـن   خالد فخيـدة     القدس نقالً عن مراسلها في    9/7/2007الوطن السعودية   نشرت  

نية قبل أسبوع للتحقيق في رسـالة       مصدر فلسطيني بأن لجنة سرية تم تشكيلها من قبل الحكومة الفلسطي          
 بصفته وزيرا للدفاع    2003 يوليو عام    / تموز  وموجهة إلى شاؤول موفاز في     ،دحالنمحمد  منسوبة إلى   
وقـال المـصدر     . وتوحي بأن لدحالن يداً في موت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات           ،اإلسرائيلي

ة أشخاص جميعهم من كبـار المـسؤولين فـي          الذي كان على اتصال مع فريق التحقيق المؤلف من ست         
السلطة الفلسطينية إن هذه الرسالة روجت على نطاق محدود قبل وفاة عرفات بأشهر من قبل نشطاء في                 
فتح كانوا يعتقدون أنها ستطيح برئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك محمود عباس ووزيره لـشؤون األمـن                

 .فض عرفات منحهما صالحيات إدارة األجهزة األمنيـة       المفوض لوزارة الداخلية محمد دحالن حينما ر      
ـ     هذه الوثيقة مزورة، ومؤامرة على     "من مقر عالجه في ألمانيا إن       " الوطن"وقال دحالن في تصريحات ل

ال تؤكد إال على تواطؤ إسـرائيل       "ورأى دحالن أن هذه الوثيقة       ".السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها   
ما طاولة المفاوضات واللقاءات المباشرة وإنما المصلحة في تـدمير الـسلطة             اللتين لم تجمعه   "حماس"و

إسرائيل لعلمها وإدراكها بأن هدف حماس هو ذات الهدف         "وأضاف أن    ".الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها  
 تهريب األسلحة عبر األنفاق وشرائها من السوق اإلسرائيلية الـسوداء           "حماس"ـالذي تعمل عليه سهلت ل    

أبسط رجل أمنـي ال يقـع   "كما أضاف أن  ".ال يبيع تجارها األسلحة إال بإذن أمني من قبل إسرائيل     التي  
بمثل هذا المطب وحتى لو كانت لدي الرغبة في قتل عرفات فال ألجأ إلى هذه الوسائل، فكيف إذا كـان                    

/ تموز 13تاريخ  وورد في الرسالة المنسوبة إلى دحالن والموجهة إلى موفاز ب          ."الطرف اآلخر إسرائيل  
أن مصلحة الشعب الفلسطيني تقتضي القضاء على عصابات المافيا التـي تثيـر النـزاع                "2003يوليو  

تأكدوا تماما أننـا    "ونسب إلى دحالن في الرسالة قوله        ".واألحقاد بيننا وبينكم من أجل أهدافهم الشخصية      
آثارهم وأفكارهم حتى ال يبقـى فـي        لن نسمح لهؤالء المتطفلين بالبقاء في صفوف شعبنا بل سنستأصل           

تأكدوا أيضا أن السيد ياسر عرفـات يعـد         "وجاء في الرسالة     ".صفوف شعبنا إال من يقبل التعايش معكم      
أيامه األخيرة، ولكن دعونا نذيبه على طريقتنا وليس على طريقتكم، وتأكدوا أيضا أن ما قطعتـه علـى                  

  ."فإني مستعد ألدفع بحياتي ثمنا لهانفسي أمام الرئيس األمريكي جورج بوش من وعود 
 اتهـم مـصدر فلـسطيني       : جيهان الحسيني  ،القاهرة  نقالً عن مراسلتها في    9/7/2007الحياة  وأشارت  

، طلب عدم الكشف عن اسمها، بأنها تقود        "حماس"شخصية فتحاوية من أنصار     "مقرب من محمد دحالن     
موازنـة مـن مكتـب      "، وأوضح المصدر أن     "تروج ألكاذيب للنيل من شخصه    "حملة ضد دحالن وأنها     

، مؤكدا  "الرئيس كانت تحول لحساب دحالن بصفته مستشارا لألمن القومي ومشرفاً على الشؤون األمنية            
، نافيـاً أن    "ما تبقى من هذه األموال أعيد تحويله إلى حساب الرئاسة بعد حل مجلس األمن القـومي               "أن  

مكتب الرئيس عبـاس سيـصدر      "، وقال المصدر إن     "صياألميركيون جمدوا حساب دحالن الشخ    "يكون  
  ".بياناً توضيحياً حول هذه المسألة

  
  ألف دوالر 400 ماليين و7 من دحالن تالطوارئ صادريؤكد أن حكومة مسؤول فلسطيني  .6

يـديعوت  "رغم نفي حكومة الطوارئ الفلسطينية للخبر الذي أوردتـه صـحيفة            :  سامي سعيد  -رام اهللا   
محمد دحالن، أكد مسؤول فلسطيني رفيـع المـستوى،         " فتح"درة أموال للقيادي في     عن مصا " أحرونوت

، أن حكومة الطوارئ سحبت مبلغ سبعة ماليين وأربعمئة ألف دوالر من حساب دحالن بناء               "األخبار"لـ
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على أمر من الرئيس عباس، وعممت على المصارف الفلسطينية ضرورة الحجز على الحسابات التابعة              
 المسؤول، الذي اشترط أال يذكر اسمه، إلى أن األموال سحبت بعدما اتهـم رئـيس حكومـة                  وأشار .له

الطوارئ، دحالن بإهدار المال العام واستخدامه في أغراض غير رسمية وعلى أمور شخصية، وإخفاقه              
ورأى المسؤول أن نفي حكومة الطـوارئ        .في بناء أجهزة أمنية قوية تساعد السلطة في بسط سيطرتها         

وأوضـح أن هـذه     . األمر وتشويه صورة دحالن   " فضح"قضية جاء بناء على توصيات خارجية لعدم        لل
الخطوة جاءت في إطار اإلجراءات التي يتخذها عباس ضد قادة مختلف أجهزة األمن في قطـاع غـزة،    

  .والتي كانت محسوبة عليه
  9/7/2007األخبار اللبنانية 

 
   الى استئناف الحوارنيدعو و حكومة الطوارئيدينون إجراءات" التشريعي"رئيس وأعضاء  .7

عزيز دويك .حذر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د :القدس من 9/7/2007الشرق القطرية نشرت 
وأعضاء المجلس المختطفون في سجن مجدو اإلسرائيلي من اإلقصاء الوظيفي ونقض قرارات 

حم وتوحيد الصفوف وجمع الكلمة ونبذ الفرقة الحكومات الفلسطينية السابقة، داعياً إلى الوحدة والتال
وقال النواب األسرى في رسالة . والخالفات في ظل الوضع الحساس الذي تمر به القضية الفلسطينية

سالم فياض تتعدى بذلك على لقمة عيش الموظفين وتزج بهم في التجاذبات السياسية .لهم، إن حكومة د
االنقالب على المجلس التشريعي من خالل المراسيم "هم لـوأكد النواب رفض .التي ال شأن لهم بها

الشرعية الفلسطينية ال تتجزأ وأن أعلى الشرعيات هي شرعية "، مشددين على أن "الباطلة دستورياً
استئناف "ودعا النواب القوى والفصائل والشخصيات المستقلة والحريصة إلى ". المجلس التشريعي

وراً، وعدم تكريس الفصل الذي أحدثه االحتالل بين قطاع غزة والضفة الحوار الوطني الشامل الجاد ف
وثمن النواب ". الغربية، فال يجوز زيادة الفصل عن الواقع الجغرافي بإجراءات تتخذها السلطة التنفيذية

كل "، داعين إلى نبذ "جونستون"األسرى الجهود المشكورة التي بذلت وأثمرت اإلفراج عن الصحفي 
ودعا النواب كذلك إلى الوحدة الوطنية والحوار وتحكيم ". التي تخالف قيمنا وأخالقنا وتراثناالممارسات 

العقل والحفاظ على الشرعيات جميعها دون استثناء، مؤكدين عدم جواز استغالل طرف فلسطيني 
على إلجراءات االحتالل ضد النواب متمثلة باعتقالهم في تعطيل شرعية المجلس التشريعي وااللتفاف 

لنداءات "وأكدوا في رسالتهم ضرورة استجابة رئيس السلطة محمود عباس . قضايا األغلبية والنصاب
الحوار، وعدم االنجرار وراء الضغوط اإلسرائيلية واألمريكية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على 

 ".مصالح الفئة الفاسدة
 النواب المختطفون، سياسة فيـاض،       وصف بيان أصدره   :الناصرةمن   8/7/2007 قدس برس وأضافت  

، وأدانوا المداهمات واالختطافات التي يقوم بهـا ملثمـون باسـم            "ظالمة وفئوية ومرفوضة  "بأنها سياسة   
األجهزة األمنية بالضفة، ويمارسون األفعال المرفوضة ضد نواب في الضفة أو في األسر أو في بيوتهم                

د الحاج علي، وبيت رئيس المجلس التـشريعي، وبيـت          وممتلكاتهم ومكاتبهم كما حصل مع النائب أحم      
  .النائب حسن يوسف

عزيز الدويك وأعضاء المجلس    .إلى أن د  " د ب أ  "  ونقالً عن  رام اهللا، من   9/7/2007الدستور  وأشارت  
 أمس، الرئيس عباس وريس الوزراء المقال هنيه الى وقف السجال السياسي والعودة الـى               واالمعتقين دع 

 الفلسطيني هو الحل والمخرج الوحيد لحالـة        -ان الحوار الفلسطيني    "وقال الدويك    .فوراًطاولة الحوار   
واضاف ان الوحدة والتالحم والعمل المشترك بعيداً عن الفئوية والفصائلية والخالفات            .االحتقان والتوتر 

امن مع الوزراء   كما دعا الشعب الفلسطيني الى التض      ".التنظيمية والمصالح الشخصية هي المخرج الوحيد     
  .والنواب المعتقلين
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  سرائيلية مع الحفاظ على المصالح األمنية اال"ينالفلسطيني"تحسين معيشة لفياض يلتقي لفني  .8
سـالم  . اجتمـع د   : محمد أبو خضير   ،القدس نقالً عن مراسلها في    9/7/2007القدس الفلسطينية   نشرت  

رجية اإلسرائيلية لفني حيث تم بحث مجموعة       فياض رئيس الوزراء الفلسطيني مساء أمس مع وزيرة الخا        
ـ     .من القضايا المتعلقة باإلجراءات العملية الواجب اتخاذها الستئناف العملية السياسية           "ـوقال فيـاض ل

انه تم التطرق الى القضايا التي تواجه الشعب الفلسطيني فـي حياتـه اليوميـة               :  عقب االجتماع  "القدس
   .ةوخاصة الوضع المعيشي في قطاع غز

واوضح مكتب ليفني في بيان تناولـت المحادثـات فـي           ،  وقال مكتب ليفني إن الوزيرة التقت مع فياض       
 مع الحفـاظ    "الفلسطينية"المقام االول الوضع في السلطة الفلسطينية وسبل تحسين معيشة سكان االراضي            

  .على المصالح األمنية اإلسرائيلية
إلى   عبد الرؤوف أرناؤوط   ،القدس و رام اهللا   مراسلها في  نقالً عن  9/7/2007الوطن السعودية   وأشارت  

ـ وافياض نف سالم  .دن في مكتب    يمسؤولأن   جملة وتفصيال األنباء التي تحدثت عن عقده لقـاء         " الوطن" ل
 .مساء أمس مع رئيس الشاباك يوفال ديسكين

  
  حكومة المقالة تناشد مصر إنهاء معاناة آالف العالقين على معبر رفحال .9

ولين في جمهورية   سؤ ناشدت حكومة الوحدة الوطنية المقالة الم      :غزةمن   8/7/2007 س برس قدنشرت  
 .مصر العربية العمل الفوري والسريع على إنهاء معاناة آالف المواطنين العالقين على الجانب المصري             

 قبل  وأكد مجلس الوزراء الحكومة في جلسته الطارئة المنعقدة في غزة السبت على ضرورة التحرك من              
واعتبـرت   .كافة األطراف المعنية لفتح معبر رفح البري المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي             

أن استمرار االحتالل بإغالق المعبر هو تشديد للحصار الال إنساني على مليـون ونـصف، ومخالفـة                 
معبر آخر غير المعبـر     وجددت الحكومة رفضها الستخدام أي       .للقوانين الدولية وانتهاك لحقوق اإلنسان    

السيادي وأن األطراف التي تقترح معابر أخرى عليها رفع يدها عن المعبر، والعمل على المساعدة فـي                 
  .فتح المعبر األساسي والكف عن معاقبة الناس وممارسة الضغط السياسي على المواطنين

ج المستشار االقتـصادي    عالء األعر  أن   ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     8/7/2007 48عربوأشار موقع   
لرئيس وزراء الحكومة المقالة أكد أن هناك مساعي حثيثة لفتح منافذ قطاع غزة من خالل االتـصاالت                 
التي يجريها مستشارو هنية ووحدة شئون المفاوضات برئاسة صائب عريقات مـع الـصليب األحمـر                

وشـدد وزيـر االقتـصاد       . للقطاع إلدخال العالقين على معبر رفح وتدفق البضائع التموينية واإلسمنتية        
السابق على رفض حكومة تسيير األعمال إلدخال العالقين على معبر رفح عبر معبر كرم أبو سـالم ألن              
ذلك سيجعلهم عرضة لالعتقال، مضيفاً أن دخول المسافرين الفلسطينيين عبر ذلك المعبر سـيعيدنا إلـى               

  .الوراء بشكل كبير
  

  معبر رفحى يزور العالقين عللطوارئ من حكومة افلسطينيوفد وزاري  .10
 وفـد وزاري مـن الحكومـة الفلـسطينية     ]مصر [ مدينة العريشىتوجه أمس ال  : أحمد سليم  - العريش
محمود الهـبش وزيـر     .رياض المالكي وزير اإلعالم وفتحي أبومقلي وزير الصحة ود        . يضم د  ،الجديدة

 ، شـهر ىلي معبر رفح الحدودي منذ ما يزيد عل      لبحث مشكلة العالقين الفلسطينيين ع     ،الشئون االجتماعية 
 وتحديـد   ، الوضع الراهن لهـؤالء العـالقين      ىوصرح وزير اإلعالم بأن هدف الزيارة هو الوقوف عل        

 وأضاف أنه سيتم عمـل تقريـر   ، والتخفيف من معاناتهم، توفير تلك االحتياجات  ىاحتياجاتهم والعمل عل  
وأوضح أنـه   . راءات لتفادي استمرار هذه المعاناة اإلنسانية      مجلس الوزراء التخاذ اإلج    ىكامل ورفعه ال  

 وحل مـشكلة العـالقين وهـو أن تنـسحب           ،ليس هناك إال ثالثة حلول إلعادة تشغيل ميناء رفح البري         
 والحل الثاني أن يتم ادخال جميـع        ، المسلحة من قطاع غزة ليتم تنفيذ اتفاقيات المعابر        "حماس"ميليشيات  
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 ، إسرائيلي ولمرة واحدة فقـط     - وباتفاق مصري    ،ناء كرم أبوسالم بصفة استثنائية    العالقين عن طريق مي   
 والحل الثالـث أن     ،السيما أن الحكومة الفلسطينية ترفض تشغيل ميناء كرم أبوسالم إلدخال الفلسطينيين          

 مـصري تقدم الحكومة الفلسطينية كل االحتياجات المادية واإلنسانية للفلسطينيين الموجودين بالجانـب ال           
  .لحين حل األزمة السياسية بقطاع غزة

  9/7/2007األهرام المصرية 
  

  عن انقالبها" حماس"مصر لن تعيد وفدها األمني إلى غزة قبل تراجع : عريقات .11
اإلخبارية، أمـس،   " سما"صائب عريقات في تصريحات له نشرتها وكالة أنباء         .قال د : أ.ب. د -رام اهللا   

 مستمرة في انقالبها وسـيطرتها علـى قطـاع    "حماس"مني مادامت حركة إن القاهرة لن تعيد وفدها األ    "
  ".غزة

 9/7/2007األيام الفلسطينية 
  

  وحدة الرقابة األوروبية ستبقى في معبر رفح بشكل مقلص: عريقات .12
صائب عريقات رئيس وحدة الرقابة االوروبية على معبر رفح الجنرال بياترو           .التقى د ": األيام "-أريحا  

الذي أعلمه بقرار االتحاد االوروبي باإلبقاء على وجود وحدة الرقابة االوروبية، بشكل مقلص،             بستليزي،  
وأكد عريقـات وجـوب قيـام        .مؤكداً ان عودتهم الى معبر رفح ستتم عند توفر الظروف المالئمة لذلك           

رفح، الذي  المجتمع الدولي ببذل كل جهد ممكن لحل ازمة المعابر الدولية على قطاع غزة، خاصة معبر                
مليون انسان، مشيراً الى تمسك منظمة التحرير والـسلطة الوطنيـة            1.5يعتبر الرئة الوحيدة ألكثر من      

، والذي نص على اعتبار معبر رفح       2005 نوفمبر/  تشرين الثاني  25باتفاق الحركة والمرور المبرم في      
ك رفع اإلغالق الداخلي في الـضفة       معبراً فلسطينياً مصرياً مع وجود رقابة من االتحاد االوروبي، وكذل         

  .الغربية وإزالة الحواجز، وتمكين مرور االفراد والبضائع بين الضفة والقطاع
 9/7/2007األيام الفلسطينية 

  
   والعاهل السعوديعباسكشف عن لقاء قريب بين يرياض المالكي  .13

ان "الدسـتور "ء خاص مـع     نفى وزير االعالم الفلسطيني رياض المالكي في لقا       :   جمال جمال  -رام اهللا   
وقال ان مصر واالردن والسعودية دول اساسية فـي دعـم           . يكون هناك اختالف في الموقف السعودي     

شرعية الرئيس عباس وقد أظهرت موقفاً في غاية الوضوح تجاه ما جرى في قطاع غزة وأكدت دعمها                 
عبـد اهللا الثـاني والـرئيس       واضاف ان عباس اجتمع مع الملك        ..للرئيس ولحكومة انفاذ حالة الطوارئ    

المصري وانه سيجتمع قريباً جداً مع القادة السعوديين، مؤكداً ان لقاء بين الرئيس الفلـسطيني والعاهـل                 
 ايام من اجل استكمال اللقاءات األخوية ما بين الـشقيقة الـسعودية والـسلطة               10السعودي سيتم خالل    

 تعمل من اجل البحث عن أفق سياسي يـسمح لنـا            ]ياضبقيادة ف  [ان الحكومة "واكد المالكي   . الفلسطينية
واشـار  ". بالعودة الى طاولة المفاوضات للدخول بشكل مباشر الى مفاوضات حول قضايا الحل النهـائي       

الى ان هناك قناعة لدى اللجنة الرباعية الدولية بما فيها اإلدارة األميركية بأهمية ذلك وهناك توقع بـان                  
ميركية رايس إلى المنطقة وهي تحمل مجموعة من األفكار من أجل الدخول في             تأتي وزيرة الخارجية األ   

  ".عملية تفاوضية لتحقيق ذلك األفق السياسي المنشود
  8/7/2007الدستور 

  
  

   تؤكد عدم قانونية أي رسوم تجبى في غزة الطوارئحكومة .14
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وم التأمين الصحي ورسـوم     أكد مجلس الوزراء أن السلطة الوطنية تتحمل بالكامل رس        ": وفا "-رام اهللا   
العمليات وأية رسوم مترتبة على العالج، وذلك بناء على مرسوم الرئيس وقرارات الحكومة ذات الصلة،               

إن : وقال مجلس الوزراء   .وبالتالي، فإن أي رسوم تتم جبايتها من قبل أية جهة كانت تعتبر غير قانونية             
ي غزة أن اإلعفاء من الرسوم يشمل كافة الرسوم التي          مجلس الوزراء يؤكد الى أبناء الشعب الفلسطيني ف       

تجبى لصالح الخزينة العامة، بما في ذلك رسوم الترخيص وغيرها من الرسوم التي تجبيها وزارة النقل                
  .والمواصالت، وأن أية جباية تتم في قطاع غزة هي غير قانونية تقوم بها جهات خارجة عن الشرعية

 9/7/2007األيام الفلسطينية 
  

  من دخول مقر المقاطعة في رام اهللا" فتحاويين فارين من غزة"منع عباس ي .15
 قال مصدر في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية إن تعليمات مشددة صدرت إلى حرس المقاطعة في                :غزة

. من دخول مقر المقاطعة" حماس"ممن هربوا من غزة إبان المعركة مع     " فتح"رام اهللا بمنع أي قيادي من       
المصدر أن عباس طلب من جميع الفارين، وبينهم قيادات بارزة، البقاء في فندق خاص برام اهللا ال                 وأكد  

 .يكادون يغادرونه
 9/7/2007البيان اإلماراتية 

  
   ه اسيرا فقط استهتار بالراي العام الفلسطيني وهيئات250االفراج عن : البرغوثيمصطفى  .16

 اسيرا فلسطينيا هو    250مة االسرائيلية اليوم باالفراج عن       اعتبر مصطفى البرغوثي قرار الحكو     :رام اهللا 
ان اسـرائيل بقرارهـا     "واشار الى    .فقط استهتارا واستخفافا بالراي العام الفلسطيني والهيئات الفلسطينية       

هذا، انما تحاول تعميق الشرخ في الساحة الفلسطينية، عبر اصرارها على االفراج عن اسرى من طرف                
 االخطر في االمر، هو فرض اسرائيل لمعاييرها الخاصـة بـاالفراج عـن االسـرى،                ان"واكد   ".واحد

واالصرار على تطبيق المعايير المعهودة بشان من يداه ملطخة بالدم ام ال، وجعل االفراج مقتصرا على                
ذوي االحكام القصيرة، او من شارفت محكومياتهم على االنتهاء، وتجنب االفراج عن مناضلين امـضوا               

  ".ت السنين في االسرعشرا
  8/7/2007وكالة معا 

  
  "فتح" باعادة توحيد صفوف "قريع" يفوض "عباس" .17

 بان الـرئيس    ، لـ القدس العربي امس    ،اوضحت مصادر مطلعة في حركة فتح     : وليد عوض  - رام اهللا 
 .عباس فوض احمد قريع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح باعادة توحيد صفوف الحركة والنهوض بها              

 اعادة تشكيل مكتب التعبئة والتنظيم للحركـة        ى عل ، القائد العام لحركة فتح    ،ي ذلك االطار وافق عباس    وف
  . وفق توجيهات قريع الذي يشغل منصب مفوض التعبئة والتنظيم

  9/7/2007القدس العربي 
  

  حماس ليست صغيرة واليمكن إنهائها بمراسيم عباس: قسامي في الضفة مؤسس .18
 :"أبو عبادة"ب القسام في محافظة الخليل األسير المحرر موسى حسين عمرو قال مؤسس كتائ: خاص

إن التضييق على ساحة الضفة الفلسطينية ال يخدم القضية الفلسطينية وإنما يخدم االحتالل على وجه "
، مؤكداً على أنه يجب العودة للحوار الفلسطيني والعودة لبناء المؤسسات بأساسات صحيحة غير "التحديد

إن ": "فلسطين مباشر"وأضاف عمرو في مقابلة خاصة مع  .سدة حتى تكون وحدوية بالشكل األولفا
، مؤكداً أنها "حماس ليست صغيرة وال يمكن إنهائها من خالل المراسيم الصادرة من الرئيس عباس

ر تتعامل مع الظروف في الضفة الغربية بطرق مختلفة وسيكون الشارع الفلسطيني هو من يحسم األمو
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 وحول القول أن حماس غير قادرة عن الدفاع عن نفسها في الضفة، قال أبو عمرو .في نهاية المطاف
حتى االحتالل الصهيوني لم يستطع إنهاء هذه الحركة رغم كل االعتقاالت واالغتياالت التي مارسها "

األخيرة من أن  الصهيوني " الشين بيت " ، مشيراً إلى خير دليل ما صدر من  تصريحات لجهاز "ضدها
حماس وكتائب القسام في الضفة الغربية لها من القوة والجذور تمكنها من الدفاع عن نفسها بل أكثر من "

   ".ذلك
  8/7/2007 عين على فلسطين 

  
   عباستصّعد حملتها ضد الرئيس" حماس" .19

 إياه بتعطيل   ، حملة عنيفة ضد الرئيس عباس، متّهماً      "حماس"شن فوزي برهوم الناطق باسم       :حسن جبر 
ـ      من جهة أخرى، قال     0" ألف موظف من رواتبهم    32حرمان  "الحوار والتعامل بصورة فئوية وحزبية وب

ترفض إعادة المقرات األمنية في قطاع غزة، قبل التوصل الى ترتيبات جديدة وفـق              " حماس"إن  : برهوم
ت الـى مـن أسـماهم       أن حماس ترفض عودة هذه المقـرا      " األيام"ـوأكد برهوم ل   .حوار وطني شامل  

إن الحل يكمن في العودة الى منظومة أمنية يتم تشكيلها على أسـاس وطنـي               : وقال برهوم  ".المجرمين"
وعن االقتراح الداعي الى تسليم هـذه       . بعيداً عن الحزبية، مؤكداً ضرورة أن تكون هذه الترتيبات جديدة         

إن تعقيد األمور لن يسهل العـودة       : ار، قال المقرات الى جهة ثالثة فلسطينية تشرف عليها حتى يبدأ الحو         
  .للحوار

 9/7/2007األيام الفلسطينية 
  

  "حماس"و" فتح"وضرورة الحوار بين ..  تتمسك بوساطة القاهرة"حماس" .20
مـشير المـصري أن     "حمـاس "القيادي في    اعتبر   : جيهان الحسيني  -القاهرة   9/7/2007الحياة  ذكرت  

ين مقابل الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شاليت أصبحت مفعلة         تطورات صفقة تبادل األسرى الفلسطيني    
هناك وساطات خارجية دخلت على الخط ولكننا أكدنا أن         ": وصرح المصري بأن   .في الوسط الصهيوني  

، متمنياً أن تنتهـي تلـك الـصفقة         " هي التي ستبقى قائمة    "صفقة شاليت "الجهود المصرية في هذا الملف      
جوهر الخالف  "إلى  " حماس"و" فتح" على ضرورة أن يتطرق الحوار بين حركتي         وشدد المصري  ".قريباً"

الفلسطيني حتى نتمكن من توحيد الجبهة الداخلية وتوحيد الموقف وإعادة اللحمة الفلسطينية إلى طبيعتهـا               
تترجم لجنة تقصي الحقائق العربية علـى أرض        "، مطالبا بأن    "لمواجهة التداعيات الخطيرة لهذا الخالف    

 ".الوقع حتى يتمكن الجميع من معرفة حقيقة ما دار في غزة وحقيقة ما كان يحاك ضد القضية الفلسطينية
وأكد مشير المصري عضو المجلس التشريعي      :  الشرق -القاهرة   9/7/2007الشرق القطرية   وأضافت  

التـشريعي  الفلسطيني أن وفدا برلمانيا فلسطينيا بعضوية كل من الدكتور فرج الغول عـضو المجلـس                
الفلسطيني والمستشار عمر الرش باإلضافة إليه قد التقوا األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى               

أدرك حجم المعلومات المغلوطة التي تم إيصالها لجامعة الدول العربيـة عـن             "في مكتبه بالقاهرة، وأنه     
وأضاف القيـادي فـي    .، حسب قوله"في المجلس التشريعي" فتح"طريق عزام األحمد النائب عن حركة 

لقد كان موقف األمين العام لجامعة الدول العربية متوازنا على الـرغم مـن محـاوالت                : "قائال" حماس"
تشويه الصورة التي حاول البعض إيصالها، خصوصا عزام األحمد الذي قلب الحقائق وحرف األمـور                

م معرفة الحقائق، وأنه كفيل بترجمة قرار إرسـال         كلها، لكننا أكدنا أن الموقف الوسطي قابل للتغيير أما        
 .، على حد تعبيره"لجنة الحقائق العربية على أرض الواقع

  
  

  "حماس"و" فتح" لبدء الحوار بين "القاهرة" في "الديمقراطيةالجبهة " يقود وفد "حواتمة" .21
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ـ     :  سيد عبد العال   -القاهرة   فد من الجبهـة    عن وصول و  " عكاظ"كشف مصدر فلسطيني مقيم بالقاهرة ل
 من الشهر الجاري، كمـا      14الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة نايف حواتمة األمين العام للجبهة يوم           

 من الشهر نفسه، وقال المصدر ان الحكومة        16سيصل وفد كبير من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم          
لحركات الفلـسطينية المختلفـة منهـا       المصرية كثفت خالل االيام الماضية من اتصاالتها مع الفصائل وا         

حركات الجهاد وفتح وحماس وقال ان القاهرة باتت مقتنعة بأنه ال بديل عن الحوار لكنها تريد ان تهـدأ                   
االحتقانات السياسية بين حماس وفتح حتى يمكن استئناف الحوار وانه حتى يمكن استئناف ذلك الحـوار                

ات مع الحركات االخرى مثل الجبهة الشعبية والديمقراطية        تفكر الحكومة المصرية في مزيد من المشاور      
وقال المصدر لـ عكاظ انه رغـم       .  الفلسطينية -لتجهيز ما تسميه مصر مسرح المفاوضات الفلسطينية        

مطالب حماس بعودة الوفد األمني والبعثة الدبلوماسية المصرية لغزة فإن مصر ترى ضرورة االنتظـار               
ين وعندها يمكن إرسال الوفد األمني لقطاع غزة، لكن مصر حسب المصدر            حتى يبدأ الحوار بين الطرف    

الفلسطيني لن ترسل بعثة دبلوماسية للقطاع إال إذا تم تشكيل حكومة مركزية تحظـى بموافقـة الجميـع                  
مؤكدا ان البعثة الدبلوماسية في الظروف الحالية مكانها الضفة الغربية المقر الشرعي لحكومة الطـوارئ       

وأشار المصدر الى أن مشكلة العالقين على معبر رفح تشكل مـشكلة كبيـرة اآلن               .  الفلسطيني وللرئيس
وتسعى السلطات المصرية مع المسئولين الفلسطينيين الى حلها في األيام القادمة خاصة مع وصول ثالثة               

 هـذه   وزراء من حكومة الطوارئ الفلسطينية وهم وزراء الصحة واإلعالم والشئون االجتماعيـة لحـل             
 . األزمة بعد وفاة عدد كبير من العالقين على الحدود المصرية الفلسطينية 

  9/7/2007عكاظ 
  

   والمنظمة مصدر الشرعية الفلسطينية..ال مكان لالنقالبيين: الرحمنعبد  .22
الـدموي ضـد    " حمـاس "، إن انقالب    "فتح"قال أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة         : رام اهللا 

أن تجد الـضوء فـي      " فتح"لسطينية، أدخل قضية استقاللنا الوطني في نفق مظلم، وإن على           الشرعية الف 
ـ    .نهاية النفق كما فعلت في كل مراحل كفاحنا الوطني         قائمـة  " فتح"ما دامت   ": وفا"وأضاف في حديث ل

ية لـألرض   وفي الميدان فال مجال إلعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، ألنها تمثل االستقالل الوطني والحر             
فقد استغلت ديمقراطيتنا الفضفاضة دون أن تؤمن بالبرنامج الوطني في االستقالل           " حماس"والشعب، أما   

وأكد عبد الرحمن في ختام حديثه، أن المجموع الوطني قادر على عزل هذا االختراق اإلقليمي                .والحرية
 والوحيد للشعب الفلسطيني ومصدر     وإدانة حماس، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي        

كل شرعية، أما حماس خارج هذه الشرعية، فلن ينفعها ارتباطها اإلقليمي الذي يسعى إلى استغاللها كأداة                
  .لتدمير مشروعنا الوطني

  9/7/2007األيام الفلسطينية 
  

  "كهف أصولي" سجنت الشعب الفلسطيني بغزة في "حماس": حوراني .23
قال محمد حوراني، عضو الجلس الثوري لحركة فتح فـي لقـاء خـاص               :س  زهير اندراو   -الناصرة  

، وال تركزون على اعمال القتل فـي غـزة،          "فتح" لماذا تهتمون بما يجري في داخل        "القدس العربي "بـ
 على القطاع يعيش في حالة قهر وقمع ويمنع من          "حماس"مشيرا إلى ان المواطن الفلسطيني بعد سيطرة        

واكد اننا نحن امام ثقافة جديدة شمولية، ولو تيسر لها وكان لها القـوة اللغـت                 .يرابداء رأي اخر ومغا   
الحوار في كل فلسطين، وهذا شأن كل قوة اصولية في العالم، وتابع ان ايران تستعمل القضية الفلسطينية                 

  .كقضية اقليمية الظهار نفوذها النها ال تحب الفلسطينيين
  9/7/2007القدس العربي 
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   بشكل غير قانوني"حماس" و"فتح" جرى تعيينهم من قبل ينموظفالالف آ: غنيم .24
 عضو المجلس الثوري للحركة أحمـد  "فتح"ـ عضو اللجنة الحركية العليا ل   قال:  نادية سعد الدين   - عمان

 ألفا الذين لم يتقاضوا رواتبهم أخيراً أسوة بنظرائهم من الموظفين الفلسطينيين            23الموظفين الـ   " غنيم أن 
 خالل فترة حكومة الوحدة الوطنيـة والحكومـة      "حماس" و "فتح"ى تعيينهم بشكل غير قانوني من قبل        جر

ـ   ".السابقة لها  كوادر حركة فتح لن تسمح بأية محاولة للتغطية علـى          "من رام اهللا أن     " الغـد"وأكد غنيم ل
الوطنيـة الفلـسطينية    في أحداث غزة األخيرة التي شكلها رئيس السلطة         " نتائج وتوصيات لجنة التحقيق   

وأوضح بأن تقرير اللجنة المتوقع انتهاؤه قريباً لرفعه إلى          .محمود عباس بعد سيطرة حماس على القطاع      
ال أحـد فـي     "الهيئات التنظيمية في الحركة، سيوضح المسؤولين عن األحداث األخيرة، مشدداً على أنه             

اللجنة حققت مع مجموعة كبيرة من      " إلى أن    ولفت ".الحركة يسمح بمرور التقرير دون التوقف للمحاسبة      
  ."الشخصيات القيادية في الحركة من بينها محمد دحالن ولكنها لم تنته من عملها بعد

   9/7/2007الغد األردنية 
  

 "القوة التنفيذية" وتدعوها إلى وضع حد لممارسات " حماس"تنتقد " الجبهة الشعبية" .25
بوقف كل أشكال التعدي " حماس"أمس حركة "  لتحرير فلسطينالجبهة الشعبية"طالبت :  وكاالت–غزة 

إلى وضع حد لما تقوم به القوة التنفيذية، "في بيان " حماس"حركة " الشعبية"ودعت . على الحريات العامة
إلى تعرض نائب "وأشارت  ".التابعة لها، من إرهاب المواطنين وقمع الحريات العامة ووضع حد لها

 التشريعي في غزة عز الدين أبو صفية من مالحقة من القوة التنفيذية، وما جرى في األمين العام للمجلس
محافظة خان يونس من تخريب الحتفال تأبين أحد مناضلي حركة فتح، وكذلك اقتحام جامعة األزهر 

 ".ومصادرة المواد الكيميائية التي تستخدمها الجامعة في مختبراتها ألغراض علمية وبحثية
  9/7/2007اراتية البيان اإلم

  
  وسيسمي أسماء متورطين" أحداث غزة"بيان يكشف فيه حقيقة  سيصدر "دحالن" .26

ذكرت مصادر فلسطينية امس ان دحالن بصدد إصدار  :اشرف الهور -وليد عوض  -  غزة-رام اهللا 
طط بيان يوضح فيه االسباب الحقيقية للفشل الذي منيت به حركة فتح واالجهزة االمنية في مواجهة مخ

وحسب المصادر فان دحالن . حركة حماس في السيطرة على قطاع غزة منتصف الشهر الماضي
 في غزة، وسيعلن خالله عن اسماء شخصيات فلسطينية ىسيوضح في بيانه المنتظر حقيقة ما جر

سياسية وامنية لعبت دوراً محورياً في فشل االجهزة االمنية بالتصدي لقوات حماس في غزة، باإلضافة 
  .  في قطاع غزة "جرائم حماس"ى انه سيكشف إل

  9/7/2007القدس العربي 
  

   سيختفي من المشهد السياسيدحالن: مصادر .27
يجري هذه األيام   " مستفيضا ومستعجال "كشفت أوساط سياسية فلسطينية رفيعة المستوى أن حوارا         : أريحا

للحركة في الـسلطة واألجهـزة      ، إلعادة ترميم ما أفسدته التجربة المنصرمة        "فتح"وسط كواليس حركة    
وأوضحت هذه األوساط التي تحدثت لمراسلنا وطلبت عدم اإلشارة إلى اسمها أن من أهم               .األمنية تحديدا 

، وذلك بسبب   "فتح"أولويات هذه المرحلة إبعاد محمد دحالن وفريقه عن الساحة السياسية القيادية لحركة             
د تم استخدامه مطية للعبور إلى هدف أبعد من ذلك بكثير،           قناعة أغلب الفتحاويين بأن اسم محمد دحالن ق       

 .من الساحة السياسية الفلسطينية، على حـد تعبيـر هـذه المـصادر    " فتح"يتصل بمحاولة اغتيال حركة  
واعتبرت هذه المصادر أن إزاحة رشيد أبو شباك، أحد أذرع محمد دحالن الرئيسيين كان بدايـة تقلـيم                  
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بضرورة إزالة أي مبرر يمكن اتخـاذه لـضرب         " فتح"توصيات عدد من قادة     أظافر هذا التيار، وأخذا ب    
  ".فتح"حركة 

  8/7/2007وكالة فلسطين اليوم 
  

  قوات االحتالل تقتحم الخليل.. وموقعاً عسكرياً" سيدروت "تقصفالمقاومة  .28
وأسـرت  اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس مدينة الخليل بالضفة الغربيـة   :غزة ـ ماهر إبراهيم 

جنوب فلسطين المحتلة موقعـا     " سيدروت"فلسطينيين، فيما قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية مستعمرة        
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات االحـتالل   .عسكرياً إسرائيلياً عند معبر كرم أبو سالم االحتاللي

ة غير معلومة، مـشيرة إلـى أن        أسرت فلسطينيين من منطقة الحاووز األول بالخليل واقتادتهما إلى جه         
وفي ذات السياق، كثفـت     ).  عاما 24(وموفق أبو عيشة    )  عاماً 22(محمد سليم أبو عيشة     : األسيرين هما 

قوات االحتالل من تواجدها العسكري في أحياء متفرقة من مدينة الخليل وفي عدد مـن قـرى وبلـدات            
مسؤوليتها عن إطالق قذيفة "  الناصر صالح الدينألوية"وفي سياق المقاومة الفلسطينية أعلنت  .المحافظة

سـرايا  "من جهتها، تبنت    . تجاه البرج األحمر بالموقع اإلسرائيلي المقام على كرم أبو سالم         " جي.بي.آر"
وأكـدت مـصادر عـسكرية    . "سيدروت"المسؤولية عن إطالق قذائف صاروخية على مستعمرة        " القدس

طلقت من قطاع غزة باتجاه النقـب جنـوب فلـسطين المحتلـة             إسرائيلية ان سبعة صواريخ فلسطينية أ     
 .من دون وقوع إصابات" سديروت"وأصابت احد المباني في 

  9/7/2007البيان اإلماراتية 
  

  "قباطية" في "سرايا القدس" اسرائيلية تغتال قائد خاصةوحدات  .29
يا القدس الذراع العسكري     اغتالت وحدات خاصة اسرائيلية في ساعة متاخرة الليلة قائد سرا          - معا -جنين

لحركة الجهاد االسالمي، في بلدة قباطية، فيما اعتقلت ناشطا اخر في عملية خاصة بالقرب مـن قريـة                  
ان قوات االحتالل االسـرائيلي      "معا"وقال شهود عيان لمراسل وكالة       .مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين    

سرايا القدس في قباطية لمدة سـاعة تقريبـا          عاما، قائد    26احتجزت جثمان الشهيد محمود نجيب نزال       
كما ذكرت مصادر اسرائيلية بان قوات االحتالل االسرائيلي اعتقلت ناشطا           .وبعدها سلمت جثمان الشهيد   

اخر من سرايا القدس وهو هالل السويطي، بينما قالت مصادر فلسطينية اخرى، بان مواطن على االقـل                 
  .الشهيد اال انهم الذوا بالفراراو مواطنين كانوا متواجدين في سيارة 

  9/7/2007وكالة معا 
  

  واحتمال االستنزاف" البارد"حل أزمة وفلسطينية آللية   ال يرى رؤية حكومية"الرفاعي" .30
ـ ، ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان       الرفاعي  أبو عماد  قال : عمر ابراهيم  -البارد   ان ": "الـسفير " ل

د لعدم وجود رؤية سياسية واضحة عند الحكومة اللبنانية وعلى المستوى           تعليق المفاوضات السياسية، يعو   
". الفلسطيني حيال آلية الحل، إضافة إلى وجود تباين في وجهات النظر بين الجيش اللبنـاني والحكومـة                

إن اإلصرار على إنهاء هذه األزمة عسكرياً سيطيل من عمرها وسيجر الكثير مـن الـويالت    : "وأضاف
 وعلى المخيم وعلى الوضع الفلسطيني في لبنان بشكل عام، ولن يكون في مصلحة الجيش               على النازحين 

ان الحل يكون بالعودة الى المفاوضات واستكمال المبادرة النهـاء          "ورأى  ". اللبناني وال في مصلحة احد    
رار لبنان  ظاهرة فتح االسالم ومعالجة هذه القضية بالطرق السياسية، بما يحفظ كرامة الجيش وامن واستق             

  مقبل على استحقاقات كثيرة ومن الضروري االسراع في        "، مشيراً إلى ان لبنان      "ومعهم الشعب الفلسطيني  
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حل هذه األزمة بالطرق المناسبة، ونحن كفلسطينيين ننتظر ما سيتم االتفاق عليه ولـن نكـون اال مـع                   
  ". االجماع الذي يخدم المصلحة العامة

  9/7/2007السفير 
  

  معاونو عباس طلبوا استمرار حجز نواب حماس: رائيليةإسمصادر  .31
 قالت اإلذاعة اإلسرائيلية أن مقربين من ابو مـازن حـذروا كبـار مستـشاري                : صالح النعامي  - غزة

اولمرت من أن اطالق سراح نواب حركة حماس المختطفين يعني تقليص قدرة ابو مازن علـى العمـل                  
 اإلفراج عن نواب حركة حماس يعني أن الحركة سـتؤمن           ضد حماس، اذ ابلغ هؤالء مكتب اولمرت أن       

النصاب القانوني لعقد جلسات المجلس التشريعي ما يعني استغالل هذه الجلسات في اصـدار قـرارات                
تقلص من قدرة ابو مازن على اصدار المراسيم الهادفة الى المس بحركة حماس فـي الـضفة الغربيـة                   

اإلذاعة االسرائيلية عن مصدر سياسي بـارز فـي مكتـب           ونقلت  . وقطاع غزة، بحسب المصدر نفسه    
أولمرت قوله إن المقربين من أبو مازن كانوا مستائين جداً من اللقاءات التي يعقدها ممثلون في الحكومة                 

وابدى هؤالء احتجاجهم علـى قيـام        .االسرائيلية مع قادة معتقلي حركة حماس في السجون االسرائيلية        
اال ان اإلذاعة االسرائيلية أكـدت أن       . ن كبار قادة معتقلي حماس في السجون      عوفر ديكل، لقاء خمسة م    

  .ديكل سيواصل لقاءاته مع اسرى حماس في السجون رغم هذه االحتجاجات
  9/7/2007الشرق األوسط 

  
   مليون دوالر من ميزانية إسرائيل350تقليص  .32

ته اليوم علـى تقلـيص ميزانيـة        صادق مجلس الوزراء اإلسرائيلية خالل جلس     : خلف خلف من رام اهللا    
وأيد هذا القرار خمـسة     .  مليون دوالر، وفقا القتراح وزارة المالية      350إسرائيل للعام الحالي ما يقارب      

عشر وزيرا بينما عارضه ستة وزراء من كتلتي شاس والعمـل وامتنـع ثالثـة وزراء آخـرين عـن                    
طال معظم الدوائر الحكوميـة بهـدف       وأوضح أولمرت في مستهل الجلسة أن التقليصات ست       . التصويت

تمويل مشاريع هامة في مجالي األمن والتربية والتعليم بحيث تستثنى من هذا القرار اعتمـادات الرفـاه                 
وأعلن وزير المالية روني بار اون انه لن يحيل هذا القرار إلى لجنـة الماليـة البرلمانيـة                  . االجتماعي

.  التقليص المقترح في ميزانية الدفاع بمبلغ نصف مليار شيكل         إلقراره إال بعد إجراء نقاش حول تداعيات      
وأفادت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن رئيس الوزراء أولمرت أوضح انـه يمكـن اسـتخدام احتيـاطي                 

  . الطوارئ في الميزانية العامة لتمويل حوالي نصف مبلغ التقليصات المقررة
  8/7/2007موقع ايالف 

  
   الى االساسيات بعد انتكاساته في لبنان يعوداالسرائيليالجيش  .33

بعد مرور عام على تعرضها النتكاسات مفاجئة ضد مقاتلي حزب اهللا اللبناني بدأت القـوات المـسلحة                 
أي جـيش   "وقال اللفتنانت جنرال جابي اشكينازي       .االسرائيلية االستعداد مرة اخرى لحرب تقليدية كبيرة      

ويقول قادة ومحللون ان قليلين فقط يشكون فـي ان الدولـة             ."شن حرب او االعداد لحرب    .. له وظيفتان 
اليهودية ال تزال تحتفظ بأعتى الة حربية في الشرق االوسط لكن تجربتها الفاشلة ضد حزب اهللا تـسلط                  

ويتحتم عليه ان يجرى تغييرا جذريا في الرتب العالية بـالجيش            .الضوء على تحديات خاصة الشكينازي    
قيق مكاسب سهلة ضد النشطاء الفلسطينيين ونسوا كيفية االعداد لشن هجمات برية            والتي اعتادت على تح   

وهناك جهود ايضا للتخلص من مبـدأ ظهـر حـديثا بـأن              .وبحرية وجوية شاملة على اعداء أشد بأسا      
التكنولوجيا المتقدمة السرائيل تستطيع تحقيق االنتصار عن بعد بدون توغل الدبابات او القوات في عمق               

وقال نسيم هوري الليفتنانت كولونيل باالحتياط والذي حارب في لبنان وتـدرب مـن اجـل                 .اضياالر
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هذا ليس عدوا لديـه اي شـيء مثـل          . التغلب على الفلسطينيين كان حربا بسيطة     "سيناريوهات سورية   
ـ            "واضاف  ." جيوشنا او انظمة الدعم لدينا     به ما حدث في لبنان وما يمكننا توقع ان يحدث ضد سوريا اش

 درجة  180ويعني ذلك تحوال بمقدار     . بحرب جادة يدفع فيها كل جانب بقوات مسلحة مركبة ضد االخر          
  ."في استعداداتنا

  8/7/2007رويترز 
  

  الواضحة تعيد إلسرائيل قوة الردعالحدود: تقارير .34
ينها وبين  ذكرت تقارير إسرائيلية أمس أن على إسرائيل إقامة حدود واضحة تعتمد على اإلجماع الدولي ب              

وتعتبر التقـارير أن    . لبنان وباقي الدول العربية المجاورة، إذا أرادت االستقرار واستعادة قوتها الردعية          
اللبناني ليس جيشاً نظاميـاً     " حزب اهللا "تلقي الجيش اإلسرائيلي ضربة قوية في حربه ضد لبنان جاء ألن            

سرائيلية من أنه إذا لم تستطع إسرائيل التعامل        وتحذر التقارير اإل  . يتصرف وفق قواعد اللعبة الكالسيكية    
ومنع أي هجمات تحصل ضدها، فإن لذلك آثاره الصعبة أيضاً على مكانة االقتصاد اإلسرائيلي في إطار                

وتؤكد التقارير أن حرب لبنان كانت من أطول الحـروب التـي خاضـتها               .النسيج االقتصادي العالمي  
 .ي ألن العالم لم يعطيه الوقت المطلوب لذلك، والعتبارات مختلفةإسرائيل، وأن عدم انتصار الجيش يأت

 9/7/2007البيان اإلماراتية 
  

  "هدية أولمرت إلى حركة فتح" اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين :اإلندبندنت والتايمز .35
جون اعتبرت اإلندبندنت والتايمز أن اإلفراج المعلن عن مائتين من المعتقلـين الفلـسطينيين فـي الـس                

وترى التايمز فـي    . أخرى يقدمها أولمرت إلى فتح لتعزيز موقف الرئيس عباس        " هدية"اإلسرائيلية، هو   
بعد اإلفراج عن مداخيل الرسوم المستحقة      -افتتاحيتها األولى أن قرار اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين         

بـسبب الحـرب    "  غاية الحرج  في" هو قرار شجاع، اتخذه مسؤول سياسي، موقفه الداخلي          -للفلسطينيين
، هدفها العمل على ترغيب     "حكيمة" ينم عن سياسة     -حسب الصحيفة -ولكن هذا القرار  . األخيرة في لبنان  

. أهالي قطاع غزة في االنفضاض من حول حماس، ومقارنة وضعهم بوضع سـكان الـضفة الغربيـة                
  .ة في االقتصاد اإلسرائيليوتنصح التايمز الحكومة اإلسرائيلية بالعمل على إدماج اقتصاد الضف

  9/7/2007بي بي سي 
  

   الحصار عن حركة حماسرفعلهآرتس تدعو  .36
 في عددها الصادر امس أن اسرائيل ستضطر في النهاية          "هآرتس"افادت صحيفة   :  صالح النعامي  - غزة

إلطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين الخطرين في اطار صفقة مع حركة حماس وليس في اطار بـوادر                
وشدد معلق الشؤون العربية في الصحيفة تسفي بارئيـل علـى أن حركـة              . حسن النوايا تجاه أبو مازن    

حماس فقط بإمكانها اطالق سراح شليت وليس ابو مازن، لذلك فأن اسرائيل ستسلم األسرى الفلسطينيين               
ن جونستون  الخطرين لهذه الحركة، مشيرا الى أن نجاح حماس في اطالق سراح الصحافي البريطاني أال             

ودعا بارئيل الى رفع الحصار عن حركة حماس        . قد اكد أن حركة حماس هي صاحبة القرار في القطاع         
مشددا على أن المقاطعة المفروضة على حركة حماس لن تساهم في منع بقاء الحركة في الحكـم، ولـن                  

لتـي تحـيط    تحول دون تواصل سقوط صواريخ القسام من قطاع غزة على المـستوطنات اليهوديـة ا              
  . باسرائيل

  9/7/2007الشرق األوسط 
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   تعرض معطيات الحرب مع سوريا"معاريف" .37
يتواصل االهتمام اإلسرائيلي بالمسألة السورية انطالقاً من السؤال الذي يشغل بال األوساط            : مهدي السيد 

عدادات العسكرية  اإلسرائيلية كافة، والذي يتركز على حل معضلة النيات السورية في كل ما يتعلق باالست             
 بتكثيف  "معاريف"وفي محاولة منها لتوضيح المشهد الضبابي، قامت صحيفة          .لحرب محتملة مع إسرائيل   

  .المعطيات الموجبة والسالبة للحرب، وعرضها بشكل متقابل
  :المؤشرات الموجبة

  : إزالة الحواجز في القنيطرة. 1
  خياراً عسكرياً مطروحاً على جدول األعمال،تصريحات الحكم السوري في الفترة األخير أن ثمة . 2
  .تسلح متسارع منذ حرب تموز من العام الماضي. 3
  .الجيش السوري يعمل على رفع جهوزية وحداته كما نفذ تحريك صواريخ باتجاه الحدود. 4
  .1973هو األكبر منذ و ،الجيش السوري ينفذ مناورات بوتيرة متعاظمة، وعلى نطاقات أوسع. 5

  :ت السالبةالمعطيا
بحسب المتخصص في الشؤون السورية في معاريف جاكي حوجي، مستعدون للدخول في مفاوضات              .1

  . للسالم، من دون شروط مسبقة
يدعي حوجي أنه حتى قبل استعادة الجوالن، من المهم للسوريين أن يحـافظوا علـى بقـاء النظـام                   . 2

وعليه، فإن  . الستقرار في البلد الجار في العراق     العلوي، وال سيما في عصر األصولية اإلسالمية وعدم ا        
  .المواجهة العسكرية مع إسرائيل تعرض ذلك للخطر

يتوقف حوجي عند موازين القوى، فيشير إلى التفوق اإلسرائيلي العسكري في مقابل قدرة الـسوريين          . 3
ا، فإن المواجهـة  ويضيف حوجي أنه من ناحية سوري  . على أن يضربوا بشدة الجبهة الداخلية بالصواريخ      
  .العسكرية مع إسرائيل هي خطوة انتحار عسكري

نظراً لهشاشة االقتصاد السوري، يرى حوجي أن كل مغـامرة عـسكرية مـن          : االعتبار االقتصادي . 4
  .شأنها أن تضر به شديد الضرر

ضهم حرب العصابات يعر  "يلفت حوجي إلى أن لجوء السوريين إلى        : لحفاظ على الهدوء  االحاجة إلى   . 5
  ."اإلسرائيلية، التي بقيت هادئة على مدى أربعين سنة -للخطر بإحراق الحدود السورية 

  9/7/2007األخبار اللبنانية 
  

  "تهديدات استراتيجية "يواجهونيهود العالم  .38
الشعب اليهودي في خطر وجودي عقـب       "أظهر تقرير خاص، كشف النقاب عنه أمس، أن         : مهدي السيد 

وأعد التقرير ليكون ورقة عمل علـى        ".ستراتيجية على إسرائيل واليهودية في العالم     احتدام التهديدات اال  
وينظمـه معهـد     ، الذي سينعقد هذا األسبوع في القدس المحتلة،       "مؤتمر مستقبل الشعب اليهودي   "طاولة  

، وضـع بـاحثو     "يديعوت أحرونـوت  "وبحسب  . تخطيط سياسات الشعب اليهودي برئاسة دنيس روس      
التهديدات الجغرافية السياسية المركزية التي تعرض وجود الشعب        " صفحة يفصل    20ريراً من   المعهد، تق 

  :ويقترح سلسلة من التوصيات للعمل، كاآلتي" اليهودي للخطر
 يتعرض الشعب اليهودي لخطر وجودي على خلفية نشر أسلحة الدمار الشامل في أوسـاط دول مثـل                  -

  .إيران ومنظمات إرهابية
  . موجه ضد يهود ومؤسسات يهودية في العالم ثمة إرهاب-
  . تعميق عدم االستقرار في الشرق األوسط في ظل تآكل العناصر اإلسالمية المعتدلة-
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 تعاظم الهجمات على القوة اليهودية في الواليات المتحدة وعلى شرعية إسرائيل في الوجـود كدولـة                 -
  .يهودية

  .وحيدة تآكل مكانة الواليات المتحدة كقوة عظمى -
  . تراجع الميزان الديموغرافي في اسرائيل-
 صعود قوة الصين والهند واحتياجهما المتزايد لمصادر الطاقة في الشرق األوسط من شأنهما أن يؤديا                -

  .بهما إلى انتهاج سياسة مؤيدة للعرب
 حيـال   محاوالت بلورة جبهة دولية ناجعة من دول عربية معتدلـة         : وبين التوصيات للحلول يمكن ذكر    

إيران؛ وجهود لمنع الواليات المتحدة من ترك الشرق األوسط؛ وزيادة تعاون الشعب اليهـودي ودولـة                
اسرائيل مع دول عظمى صاعدة كالصين والهند؛ وتقدم ذو مغزى نحو اتفاق سـالم اسـرائيلي عربـي                  

ثـل األطلـسي؛    مستقل؛ وتعزيز القوة العسكرية إلسرائيل؛ واالنضمام الى محافل أمن متعددة الـدول م            
وفي الخالصة يقضي التقرير بأنـه      . وتوثيق العالقة والتعاون بين اسرائيل والطوائف اليهودية في العالم        

  ".يجب البلورة الفورية لخطة استراتيجية كي ال تقوم بعد عشر سنوات لجنة فينوغراد يهودية"
  9/7/2007األخبار اللبنانية 

 
   المجتمع اإلسرائيليانحسار الجنوح نحو اليمين في: استطالع .39

بعد العدوان على لبنان أشارت استطالعات الرأي إلى هبوط التأييد الشعبي اإلسرائيلي ألحزاب اليـسار               
ولكن نتائج استطالع الرأي الذي أجرتـه صـحيفة هـآرتس           . الصهيوني والمركز وارتفاع التأييد لليمين    

 وسجلت ارتفاعـا    ، إلى انحسار هذا المد    ، األسبوع الماضي، ونشرت صباح اليوم، تشير      "ديالوغ"ومعهد  
 70وحسب االستطالع تراجعت قوة األحزاب اليمينية والمتدينة من          .في التأييد ألحزاب المركز واليسار    

 مقعدا، كما وتشير النتائج إلى ارتفاع قوة األحزاب         63 إلى   - حسب استطالعات سابقة   -مقعدا أو ما يزيد   
وحسب نتائج االستطالع لو أجريت االنتخابات اليوم        . مقعدا 57ى   يسار مركز إل   -التي تصنف إسرائيليا  

، إيحود ليئومي   10، يسرائيل بيتينو    9، شاس   31، الليكود   25 مقعدا، العمل    11لحصل حزب كديما على     
  .10، واألحزاب العربية 8، ميرتس 6، يهدوت هتوراة 3، المتقاعدون 7

  8/7/2007 48عرب
  

  هود ايرانحملة اسرائيلية لتشجيع هجرة ي .40
باشرت الحكومة االسرائيلية اخيراً حملة الغراء اليهود االيرانيين بـالهجرة الـى            :  رامي منصور  -يافا  

وسعياً منها الغرائهم فقد أعلنت الحكومة أن مجموعة اثريـاء           . الفاً 20اسرائيل والذين يصل عددهم إلى      
 الف  60ان، ويمنح الصندوق الجديد     يهود من اصول ايرانية اقامت صندوق منح لتشجيع الهجرة من اير          

سـلة  "دوالر لكل عائلة يهودية تقرر الهجرة من الجمهورية االسالمية الى الدولة العبرية، إضافة إلـى                
التي تمنحها وزارة االستيعاب االسرائيلية للمهاجرين اليهود، وهي عبارة عن منح وامتيازات            " االستيعاب

  .مالية
  9/7/2007الدستور 

  
  1997منذ  %40ي اسرائيل زاد بنسبة ء فعدد السجنا .41

عرض رئيس مصلحة السجون، بيني كانياك، قبل اسبوعين، في نقاش في الكنيست تقديره انه بسبب 
 اقامة ى في المئة في العقد األخير، هناك حاجة ال40الزيادة الحادة على عدد السجناء في اسرائيل، بنسبة 

 سجين 400ت التي عرضها كانياك انه في كل سنة يضاف يتبين من المعطيا .نين جديدين كل سنةيسج



  

  

 
 

  

            21 ص                                    777:  العدد                               9/7/2007اإلثنين : التاريخ

: أوضح كانياك أنه يوجد بديل آخر لبناء سجن آخرو ، سجين أمني700 السجون ونحو من ىجنائي ال
  . هو توسيع استعمال التقييد االلكتروني، الذي يخلي لنا سجنا كامال

  9/7/2007القدس العربي 
  

  ات االحتالل في غزةالمصادقة على عدم تعويض متضرري ممارس .42
صادقت لجنة التشريع في إسرائيل على اقتراح قانون إلعفاء الدولة العبرية من دفع تعويضات للمواطنين 

حيث ينص اقتراح  .الفلسطينيين في قطاع غزة من الذين تضرروا نتيجة ممارسات الجيش اإلسرائيلي
ي الدولة العبرية من مسؤوليتها وبالتالي من األمر الذي يعف" سلطة أجنبية"القانون على اعتبار قطاع غزة 

وكان  .دفع التعويضات للمتضررين بسبب العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش اإلسرائيلي في القطاع
عضوا الكنيست متان فلنئي، حزب العمل، وإيفي إيتام، حزب المفدال، قد بادرا إلى اقتراح هذا القانون 

  .ن من حقهم األدنى في التعويضالذي يحرم المواطنين الغزاويي
  8/7/2007 48عرب

  
  الفلسطينيين تطالب بإعادة إعمار مخيمي تل الزعتر والنبطية  الحقوقيةمنظمة ثابت .43

 النبطية جنوبي لبنان وتل      منظمة ثابت صوتها إلى جميع األصوات التي تطالب بإعادة بناء مخيمي           تضم
 اللبنانية واالتحاد األوروبي وجامعة الدول العربيـة         كل من األنروا والدولة    تودع. الزعتر قرب بيروت  

وجميع الدول المانحة التي ستشارك في إعادة إعمار مخيم نهر البارد إلى التدخل العاجل لوقف المعانـاة                 
 الجزء  ثالثين عاما، والذين توزع    منذ   ن المذكورين مخيميالاإلنسانية التي يعيشها الالجئون النازحون من       

تحوي حـوالي  و ،ى ثالثة عشرة تجمعا غير معترف بها من قبل الدولة اللبنانية أو األنرواعلمنهم األكبر  
  . شخص7092 عائلة أي حوالي 1317

  9/7/2007 منظمة ثابت
  

   تترجم إشكاالت فردية من مخيم البارد النازحين الفلسطينيينانفعاالت: تحقيق .44
 يعيش هاجس التحركات الشعبية وما يمكـن  ن، شمالي لبناما يزال مخيم البداوي:  غسان ريفي - البداوي

أن تحمله من تطورات وخروج عن السيطرة لم يعد أحد قادرا على تحمل نتائجها فـي ظـل الظـروف                   
 بدأت تنفجر عبر   ، الذين تزداد معاناتهم يوماً بعد يوم       من مخيم البارد   انفعاالت النازحين ف. السياسية الدقيقة 

يرا على الفصائل الفلسطينية التي تركز اهتماماتها في أكثر من اتجاه           إشكاالت فردية باتت تشكل عبئا كب     
لجهة االهتمام بالنازحين، والحفاظ على االمن العام في المخيم، ومراقبـة كـل التحركـات وضـبطها                 
وحصرها داخل المخيم ومنع تحويلها الى ما يشبه مسيرة العودة التي قد تؤدي في حال تجددها الى ما ال                   

كل ذلك بات يشكل رسالة واضحة للمسؤولين المعنيين بضرورة بذل مزيـد مـن الجهـود                . تحمد عقباه 
إليجاد حل نهائي ألزمة مخيم البارد، وتأمين عودة سريعة للنازحين الذين باتوا يجدون أنفسهم محاصرين               
بين سندان معاناة النزوح ومطرقة ضوابط التحركات، ما أدى الى رفع الصوت عاليا بوضع حـد لمـا                  

  .     إن عبر المفاوضات السياسية والمبادرات السلمية، أو عبر الحسم العسكري،يجري
  9/7/2007السفير 

  
   هم إلهدائه إلى مخيم في االمتحانات الرسميةالبارد يأملون بالنجاحمخيم طالب  .45

دوا رفع الطالب الفلسطينيون النازحون من مخيم نهر البارد شعار التحدي، وأك          : غسان ريفي  - طرابلس
أنهم سيثبتون للعالم أن الشعب الفلسطيني جدير بالحياة، وأنه قادر على اجتراح المعجزات إذا ما توفرت                

وأشاروا إلى أنهم يعملون ما بوسعهم وال يبخلون بأي جهد يمكن أن يبذل من أجل               . له الظروف المالئمة  
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ويـشدد  . هم من اختتـام منـاهجهم      التي لم تراع أصالً عدم تمكن       االمتحانات الرسمية  حل اسئلة مسابقات  
الطالب الذين برغم صغر سنهم يفخرون بالمسؤولية التي يحملونها، على ان نسبة النجاح فـي صـفوف          
الطالب الفلسطينيين يجب أن تبقى كما هي، حيث وبحسب اإلحصاءات بلغت في العام الماضي ما يقارب                

  .الى مخيم الباردوه هديأن في حال نجاحهم تمنى كما أن البعض ، %90الـ 
  9/7/2007السفير 

  
   بحرق أنفسهم لمنع القوة التنفيذية من إعتقال مهندس طيران مدنييهددونفلسطينيون  .46

في خطوة هي االولى من نوعها في قطاع غزة، تصدى فلسطينيون لعناصر مـن              :  فتحي صباح  -غزة  
اعتقال ن   م هممنع، وذلك ل  وانات الغاز بحرق أنفسهم من خالل اشعال عدد من اسط       بالتهديد  القوة التنفيذية،   

 دون تمكنها من اتمام ما قدمت مـن         ،ة القوة وعقب مغادر . مهندس في سلطة الطيران المدني الفلسطيني     
حماس، وتم حل   و عمد بعض الجيران الى اجراء اتصاالت مع قيادات القوة التنفيذية وكتائب القسام              أجله،

نفى اسالم شـهوان    من جهته   و .حمود ثانية أنور  للمهندس  المشكلة والحصول على وعود بعدم التعرض       
واشار .  كي تقوم باعتقاله   هال تملك أي شيء ضد    ، مؤكدا أنها     دهمت منزل حمود    القوة التنفيذية  ان تكون 

ن هناك من ينتحل صـفة      أ الفتا إلى الى ان القوة فتحت تحقيقا في الحادثة للوقوف على حقيقة ما جرى،             
الى ذلك، نظم طـالب جامعـة االزهـر          .آلونة االخيرة للقيام باعمال مخالفة للقانون     القوة التنفيذية في ا   

 اول مـن    ،والعاملون فيها اعتصاما داخل الجامعة، احتجاجا على إنتهاك القوة التنفيذية لحـرم الجامعـة             
وذلك في ظل تزايـد الـشكوى مـن         .  والعبث بمحتويات المكاتب والمختبرات ومصادرة بعضها      ،امس

روى مواطنون كيف دهمـت      حيث   . غزة  دهم واستدعاءات للتحقيق في مقرات االمن في قطاع        عمليات
القوة التنفيذية منازل مواطنين العتقالهم، وانه تم استدعاء كثيرين بواسطة رسائل استدعاء يتم ارسـالها               

تحدثوا  نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق االنسان          أن كما .عادة للشخص المطلوب مع عناصر من القوة      
عن الظاهرة نفسها التي أخذت تلقي بظالل كثيفة من الشك حول موقف حماس والحكومة المقالـة مـن                  

ان حماس والحكومة لـن تمـسا       ، أكدوا   لكن قياديين في الحركة   . مسألة الحريات العامة وحقوق االنسان    
  .الحقوق والحريات العامة او حقوق االنسان وحرية الرأي والتعبير

  9/7/2007الحياة 
  

  الفلسطينيون العالقون على رفح يدخلون مرحلة متقدمة من اإلضراب  .47
أعلن المحتجزون في مطار العريش المصري والعالقون على معبر رفح، عن أن إضرابهم عن : غزة

  .الطعام، والذي بدأ قبل ثالثة أيام، قد دخل مرحلته الثانية، وهي البقاء فقط على الماء والملح
عد تردي أوضاعهم اإلنسانية والنفسية، ببقاءهم منذ أكثر من أسبوعين على المعبر  كخطوة بذلكويأتي 

طالب المحتجزون وسائل اإلعالم والصحافيين قد و . المتردية وعدم اكتراث المسؤولين بأوضاعهم
  .بمتابعة أمورهم وإثارة قضيتهم بشكل أكبر، واالستفسار عن أوضاعهم أوالً بأول

  8/7/2007 قدس برس
  

 ! في غزةطة علماء فلسطين تعيد بالفتوى الموظفين إلى عملهمراب .48
 قضت بحرمة أخذ الراتب من غير عمل، ، أصدرت رابطة علماء فلسطين فتوى:غزة – محمد الصواف

موجهة الدعوة لرجال الشرطة في قطاع غزة بضرورة العودة إلى مزاولة أعمالهم مرضاة لربهم وخدمة 
وأكدت أن من يمتنع عن العمل خوفًا من قطع الراتب هو شريك مع  .متهملوطنهم، وتحليالً لعيشهم وكرا

  .المجرم في جرمه بتخريب البالد وإفساد العباد
  7/7/2007إسالم أون الين 
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   المسيحية تصدر تقريرها حول اوضاع القدس والمقدسات االسالميةالجبهة  .49
السالمية المسيحية للدفاع عـن القـدس        اصدرت الجبهة ا   ،استمرارا في مواكبة اوضاع المدينة المقدسة     

 رصدت فيه الكثير من االعتداءات والتطورات الخطيرة في الـسياسة  الذيوالمقدسات تقريرها الرابع،  و    
االسرائيلية تجاه القدس اضافة الى الوقوف مع االداء الضعيف للقيادة الفلسطينية  تجـاه هـذه القـضية                  

هيئة رؤساء الجبهة الشيخ تيسير التميمي والمطـران عطـاهللا          وكان ذلك في رام اهللا وبحضور       المقدسة،  
سياسة عنـصرية ليـست     ضمن  سحب الهويات وتهجير المقدسيين     وقد تحدث التقرير عن تصعيد      . حنا

جديدة على االحتالل،  ألسباب مفتعلة أوجدها االحتالل خصيصا لتهجير المقدسيين وتهويد القدس، وعلى              
المقدسيين يواجهون هذه السياسة     وأشار إلى أن     .واجز واإلجراءات الخانقة  رأسها الجدار، إضافة إلى الح    

 آالفا مـنهم يعيـشون ظروفـا سـكنية          مما جعل المنظمة بامكانيات شخصية وفقيرة في معظم االحيان،        
استغالل الصراع الفلسطيني الـداخلي      كما أشار إلى     .ومعيشية ال تطاق للمحافظة على مواطنتهم المهددة      

عملية التهويد، واحكام القبضة على القدس واالمعان في عزلها، والعمل على الغـاء الـدور               في تسريع   
الشروع في اطالق حملة اسرائيلية عالمية تستمر الى حزيـران          إضافة إلى   . الفلسطيني فيها بصورة تامة   

واألكاذيب من العام المقبل، وتتضمن نشاطات وفعاليات كثيرة ومنوعة تتالقى كلها على ترويج المزاعم              
توجهـات إسـرائيلية     ولفت التقرير إلى     .حول القدس اليهودية الموحدة والعاصمة االبدية لدولة اسرائيل       

منع المؤمنين مـن    وذلك ب جديدة ومتكررة نحو تحطيم الهالة المقدسة للمدينة، والمساس بمكانتها الدينية،           
المقابـل  فيما تـضع ب   مساجدها وكنائسها،   اتباع الديانات السماوية من الوصول الى القدس او الصالة في           

الخطط وتقدم التسهيالت للشاذين من مختلف االرجاء واالصناف للقدوم اليها والطواف فـي شـوارعها               
  .وأزقتها

  9/7/2007الحياة الجديدة 
  

   تظاهروا ضد زيارة باراك للناصرة48 سراح ثالثة من فلسطينيي تطلقالشرطة  .50
، كانوا قد اعتقلوا بعد مشاركتهم      48 سراح ثالثة من فلسطينيي الـ       ةيليأطلقت الشرطة اإلسرائ  : الناصرة

ك للمدينة، بهدف تقديم الشكر للمنتـسبين       افي تظاهرة نظمت في مدينة الناصرة، احتجاجا على زيارة بار         
  . العرب في الحزب، الذين كان لهم دور أساسي في فوزه برئاسة حزب العمل

  8/7/2007 قدس برس
  

   يشدد حصاره على المدن الفلسطينية في الضفة الغربيةاللاالحت: تقرير .51
المتنقل في أرجاء الضفة الغربية ومن شمالها إلى جنوبها يالحظ حجم المأساة التي : رامي دعيبس

يتعرض لها المواطن الفلسطيني في كل مكان من الضفة وذلك بسبب حواجز االحتالل المقامة على 
طرقات الرئيسية بين المحافظات، بعكس ما ادعته أجهزة اإلعالم مداخل المدن الفلسطينية وعلى ال

عمال من االل ارج وفي هذا الصدد يشير أحد .االحتاللية من إدخال التسهيالت على حياة المواطنين
ن الداخل إلى نابلس قبل قمة شرم الشيخ كان يلحظ السهولة في الدخول إلى المدينة خاصة أ ،سكان نابلس

 إضافة إلى اإلسراع في إنجاز التفتيش للمواطنين وهوياتهم ، الذي لم تكن عليه حواجزعن طريق الباذان
المواطن حساباته ، حيث يعيد  اليومفي حين أن األمر قد تغير. المدينةعلى الحواجز األخرى على مداخل 

ميا على يوهم مرات عديدة الن حواجز االحتالل تقوم بإعاقة المواطنين إضافة إلى احتجاز اآلالف من
اعتقلت قوات االحتالل احد  ومن جهة أخرى فقد .د نصبهيجنبات الطريق على حاجز الباذان الذي أع
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   بعد توغالت احتاللية استمرت الليلة الماضية ،عشر مواطنا فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية
  

ت في مدينة الخليل وبلدة الظاهرية قوات قد توغلهذه الكانت ، فيما وفجر اليوم في أكثر من بلدة وقرية
  .بحجة البحث عن مطلوبين لديها

  9/7/2007-8 48عرب
  

   حصيلة االعتداءات اإلسرائيلية خالل الشهر الماضيشهيداً 49: تقرير .52
قالت مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمـة التحريـر، فـي               : القدس

 49ن قوات االحتالل قتلت     أد االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني،       تقريرها الشهري الذي يرص   
 اخـرون فـي الـضفة       147 من أفراد المجموعات المسلحة، فيما اصيب        21 أطفال و  10مواطناً، بينهم   

كما شـهد    . متضامنين أجانب من أعضاء حركات السالم العالمية       4 نساء و  6 طفالً و  24والقطاع، بينهم   
 . مواطنين، بيـنهم طفـل     5 مواطنين بعد قصف جوي، ما أسفر ايضا عن إصابة           3اغتيال  الشهر ذاته   

 41 مواطنا غالبيتهم من الضفة الغربية و      383 نفس الفترة وأشارت الى ان قوات االحتالل اعتقلت خالل        
 من منتـسبي    25، و حى جر 4 طفالً و  14منهم من محافظات غزة، موضحا ان من بين هؤالء المعتقلين           

 عملية اقتحام للقرى والمخيمات والمـدن  765أن قوات االحتالل نفذت ما مجموعه        كما   .زة األمنية االجه
وفيما يتعلـق    . حاجزا عسكريا  488الفلسطينية، فيما أقامت عند مداخلها وفي الطرق المؤدية منها واليها           

ة، أما المعابر بين إسـرائيل       مر 49 سلطات اإلحتالل أغلقت المنافذ الدولية       فإنبالمعابر والمنافذ الدولية،    
كما تطرق التقرير الـى اعتـداءات المـستوطنين التـي      . مرة 86واألراضي الفلسطينية فقد تم اغالقها      

  . اعتداء مختلفا34ً من خالل تنفيذاستهدفت المواطنين العزل، 
  9/7/2007األيام الفلسطينية 

  
  فلسطيني مدعياً في المحكمة الجنائية الدوليةحقوقيتعيين  .53

 للبدء بمزاولة عمله    48يستعد محام فلسطيني من األراضي المحتلة عام        :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   
والخاصة بمقاضـاة مجرمـي     ،  نهاية الشهر الحالي عضوا في النيابة العامة في المحكمة الجنائية الدولية          

  .حرب قادة يوغسالفيا سابقا
  9/7/2007الخليج اإلماراتية 

  
  نسمح بتجويع مواطني قطاع غزة لن :  اشتيةمحمد .54

طالب رئيس المجلس االقتصادي للتنمية واإلعمار، كالً من سوالنا، ورئيس برلمان : وفا -  رام اهللا
 تناول وقد. في بروكسلبهما خالل لقائه ، االتحاد األوروبي بمواصلة الدعم المقدم للشعب الفلسطيني

لسطينية، بدعوة من الكتلة االشتراكية في البرلمان اللقاء إمكانية عقد مؤتمر دولي حول القضية الف
تحدث اشتية عن الوضع اإلنساني المتدهور في األراضي الفلسطينية وخاصة الجوانب  كما .األوروبي

  .المتعلقة بالفقر والبطالة وبناء جدار الفصل العنصري
  8/7/2007نشرة عين على فلسطين 

  
  فلسطين تتسبب بربع اإلعاقات فياالحتاللممارسات  .55

 ، العالج الطبيعي، ومدير مركز اإلنماء للعالج الطبيعي بنابلس          قال عبد الفتاح الصفدي، أخصائي     :نابلس
من إجمالي اإلعاقات في فلسطين سببها ممارسات االحتالل وأحداث االنتفاضة، منوها إلـى ان  % 25إن  
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قة الحركية غيـر الدائمـة فـي        ن نسبة اإلعا   وأوضح أ  . آالف حالة إعاقة في فلسطين تقريبا      109هناك  
  .جراء االنتفاضة% 30من مجمل الفلسطينيين فيما تصل النسبة إلى % 2فلسطين تبلغ 

  9/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

  استمرار االنقسام الفلسطيني يعيق التسوية: العاهل األردني .56
عربي االنتقالي محمـد جاسـم       العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني خالل استقباله رئيس البرلمان ال          رأى

وبحسب بيان صادر عن    . الصقر أن استمرار االنقسام الفلسطيني يعيق إحراز أي تقدم في عملية التسوية           
 ذلك أن استمرار االنقسام يعمق      ،أهمية رأب الصدع الفلسطيني   "الديوان الملكي األردني أكد الملك عبداهللا       

 كما يوفر الذريعة بعـدم وجـود        ، تقدم في عملية السالم     ويعيق إحراز أي   ،من معاناة الشعب الفلسطيني   
   ." في عملية السالمشريك فلسطيني قادر على المضي قدماً

  9/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

  التيار الوطني الديمقراطي يدعو لعودة الحوار الفلسطيني .57
 بنسف  تهديداً"لمحتلة يعد    الفلسطينية ا  األراضي ما حدث في     أنأعرب المجلس التنفيذي للتيار الديمقراطي      

وتدمير الوحدة الوطنية الفلسطينية، واإلساءة للقضية الوطنية، حيث تلحق بها خسائر فادحة، وتقدم خدمة              
جل التمادي على حقوق الـشعب الفلـسطيني        أ من   األميركيين،مبرياليين  للمحتلين الصهاينة وحماتهم اإل   

 الدولـة وعاصـمتها القـدس      وإقامةهم وتقرير المصير     ديارهم وممتلكات  إلىالحق في العودة    والشرعية،  
الخروج من المأزق الخطير، الـذي وقعـت فيـه القـضية             "أن أمسورأى التيار في بيان له       ".العربية

 األردن، ال سـيما فيمـا يتعلـق باسـتقرار           قليمياُإ و  وإيقاف التداعيات الناجمة عنه فلسطينياً     ،الفلسطينية
وطالب التيار، في    .في اتجاه الحل  "  وعربياً  مكثفة وسريعة فلسطينياً    جهوداً والحفاظ على استقالله يتطلب   

ـ    المؤسفة في جميع المواقع، فـي الـضفة         األحداث ما كانت عليه قبل      إلى األوضاع إعادة"هذا السياق ب
العودة للحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع القوى والفـصائل          "إلىكما دعا    ".وقطاع غزة على السواء   

جل بناء الوحدة الوطنية الفلـسطينية، ووضـع        أ ومؤسسات المجتمع المدني من      ،لفلسطينية والشخصيات ا
ووضـع حـد    .  والوثائق المقرة فلسطينياً   األسس مختلف   إلىاستراتيجية وطنية شاملة وموحدة باالستناد      

وشـدد   ".ناتهـا  والمؤسسات واحترام الشرعية الفلسطينية في جميع مكو       األفرادلمختلف التجاوزات على    
 لمنـع تحقيـق   أساسـية تكاتف الجهود العربية والفلسطينية في هذا الظرف الدقيق يعتبر مهمة  "أنالتيار  

 وتوجيه ضربة قاضـية ومؤلمـة للنـضال         ، والشعب الفلسطيني  األرضالمخططات المعادية في تقسيم     
 الصهيوني استغلت األحـداث     قوى االحتالل  "أن إلى وأشار". الفلسطيني ولحركة التحرر العربي بكاملها    

وطالـب   ". المحتلـة  األراضيالمؤلمة لمضاعفة اعتداءاتها وارتكاب جرائمها البشعة بحق الصامدين في          
ـ أخيراً  ولتشمل الجميـع    ، ديمقراطية وائتالفية  أسس بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على        إعادة" ب

  ".األزمة للخروج من  هاماًباعتبار ذلك مدخالً
  9/7/2007لغد األردنية ا

  
       زكارية  حملة لتعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين في تجمعإطالق .58

استجابة لدعوة اتحاد لجان العمل الزراعي وضمن حملة المليون شجرة،          " العربية لحماية الطبيعة  "أطلقت  
ـ  "خربة زكاريـة  "حملة لتمويل مشروع يهدف إلى تعزيز صمود الفلسطينيين سكان           صرة ضـمن   المنح

 المـدير العـام      وأوضـحت  .مستوطنة عتصيون الواقعة بين الخليل وبيت لحم في جنوب الضفة الغربية          
 معـرش عنـب     2000 بعد قلع الجيش اإلسرائيلي لحوالي       تأتيلحماية الطبيعة رزان زعيتر ان الحملة       

ـ                2200 افة إلـى   و شجرة فاكهة في منطقة تعتبر الزراعة فيها المورد الـرئيس للـرزق، هـذا باإلض
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 ومنهـا نقطـة     ،الممارسات األخرى التي تؤثر في الحياة اليومية للناس وتعرضهم لضغوطات مختلفـة           
التفتيش الدائمة الواقعة فيها، والطريق االلتفافية التي تعبرها، واعتمادها الكامل في تلبية احتياجاتها مـن               

 المشروع الذي يشتمل علـى أنـشطة        نه تم التخطيط لهذا   إوقالت  . كهرباء وماء على الجانب اإلسرائيلي    
توعية وتأهيل أراض وتوفير معدات زراعية بسيطة وشبكات ري وتسييج ومعرشـات عنـب وأشـتال                

وبدأت العربية بالفعل بتمويل جزء من المشروع الـذي تبلـغ            .وأدوية وأسمدة ومواتير رش وآبار جمع     
  . ألف دوالر، وستواصل حشد الدعم له63كلفته حوالي 

  9/7/2007الدستور 
  

  سيتم احتجازهم في مكان خاص ولن يعادوا للسجن األسرى األردنيون  .59
 إسرائيل شبه رسمية عن أن األسرى األردنيين األربعة الذي تم تسليمهم من قبل أردنيةكشفت مصادر 

، إنما سيتم احتجازهم في مقر غير رسمي، خاضع أردنيلألردن الخميس الماضي لن يبقوا في سجن 
  .يتم توفير العالج الالزم لهم من األمراض المزمنة التي عادوا بها من األسر اإلسرائيليللحراسة، وس

  9/7/2007الشرق القطرية 
  

  يوليو/  تموز15 فيسوريا طلبت من مواطنيها مغادرة لبنان تحسبا من تفجر االوضاع .60
نان قبل تفجر اوضاع    اشارت تقارير صحفية عربية وايرانية الى ان سوريا دعت مواطنيها الى مغادرة لب            

 تقارير اعالمية عربية وايرانية الى امكانية تحول االزمة السياسية الراهنة فـي              وأكدت .متوقع في البالد  
 تموز قبل يوم واحد من اجتمـاع خـاص          15ويأتي تاريخ    .2007تموز   15لبنان الى نزاع عنيف بعد      

 -اء دوليـين علـى الحـدود اللبنانيـة          لمجلس االمن الدولي من المتوقع ان يبحث امكانية تمركز خبر         
السورية، من اجل مراقبة تهريب االسلحة غير المشروع عبر الحدود الى حـزب اهللا والتـي يعتقـد ان                   

واشار مراقبون الى ان المعارضة اللبنانية التي يقودها حزب اهللا هدد باقامـة              .اصلها من ايران وسوريا   
صف تموز، وفقا لمسؤولين بارزين في حزب اهللا نقلـت          حكومة ثانية من خالل خطوات تاريخية في منت       

وصرح الجنرال احتياط يعقوب عميـدرور الـضابط البـارز           .عنهم اقوالهم في وسائل االعالم اللبنانية     
االلكترونـي ان   " يديعوت احرونوت "السابق في شعبة االستخبارات العسكرية بالجيش االسرائيلي لموقع         

. سبوع القادم هو امكانية حقيقية، ولكنه لن يكون موجها ضد اسـرائيل           وقوع اشتباك عنيف في لبنان اال     
ولكنه اضاف ان مثل هذا النزاع الداخلي قد يتدهور الى نقطة حيث يـتم اسـتهداف اسـرائيل بـاطالق      

  .الصواريخ
  9/7/2007القدس الفلسطينية 

  
  "..البارد" في المسلَّحون يعتمدون القنص .61

تشابهت األيام األخيرة في مخيم نهر البارد       :  عبد الكافي الصمد   -داوي  الب -  نزيه الصديق  -نهر البارد   
مع بعضها إلى حد كبير، وراوح الوضع األمني مكانه أمس، وسجل تساقط قذائف متباعدة على أطراف                
المخيم وعلى المواقع التي يعتقد أن مسلحي حركة فتح اإلسالم يتحصنون فيها، ويطلقون منهـا قـذائف                 

، ويجري تبادل إلطالق النـار       في ما يبدو تكتيكاً    القناصة باتجاه مواقع الجيش اللبناني    الهاون ورصاص   
   .من بعد، فيما تخفّ حدة االشتباكات حيناً، وتتصاعد حينا آخر، من دون قاعدة ثابتة لذلك

  9/7/2007األخبار اللبنانية 
  

  "فتح"استيائه من تصرفات بعض التيارات في  يعبر عن عمر سليمان .62
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  الفلسطينية  كشف مصدر فلسطيني مقرب من األمين العام للرئاسة في السلطة          : جيهان الحسيني  -هرة  القا
الطيب عبدالرحيم أن األخير التقى رئيس االستخبارات المصرية عمر سليمان في مكتبه فـي القـاهرة،                

استيائه من تصرفات   اللقاء لم يكن إيجابيا بالنسبة الى عبدالرحيم، إذ عبر سليمان له عن             : "وقال المصدر 
 الفلسطيني الذي ترتـب     - محمالً أياها مسؤولية إشعال فتيل االقتتال الفلسطيني         "فتح"بعض التيارات في    

عليه هذا الوضع االستثنائي في قطاع غزة والذي تسبب في تعقيد األمور على المسار الفلسطيني بـشكل                 
  ".عام

 9/7/2007الحياة 
  

 ل الحربإسرائي تدق طبو: محللون سوريون .63
ال تستبعد دمشق قيام إسرائيل بشن عدوان ضدها هذا الصيف، بعد أن تكثفـت المنـاورات                : تيسير أحمد 

ويرى مراقبون في العاصمة السورية     . العسكرية في الجوالن وبعد وصول ايهود باراك إلى وزارة الدفاع         
هدت إسـرائيل لـذلك   عن أجواء عدوان وشيك ضد دمشق باتت أكثر قرباً من أي وقت مضى، بعد أن م 

 . إعالمياً عبر الزعم بأن سوريا تعد العدة لتنفيذ هجوم ضد الدولة العبرية
  9/7/2007البيان اإلماراتية 

 
  مصر تعزز إجراءاتها األمنية في سيناء لمنع تسلل األفارقة إلسرائيل .64

 لمنـع   عززت الشرطة المصرية من وجودها على كافة مداخل ومخارج سـيناء          : العريش، يسري محمد  
وصول عشرات األفارقة إلى الحدود الدولية للتسلل إلى األراضي اإلسرائيلية، فيما قال مـسؤول أمنـي                

أنه يتم إيقاف المسافرين إلى شبه جزيرة سيناء من أصحاب المالمح األفريقية للتحقيق معهـم،               " مصري  
  .ومعرفة أسباب توجههم إلى سيناء

  9/7/2007الشرق األوسط 
  

  ن مقاتالً من فتح إلى غزة بعد تعهد حماس حسن معاملتهممصر تعيد عشري .65
 من مقاتلي حركة فـتح      20أعادت السلطات المصرية الليلة قبل الماضية       : محمود صالح، يسري محمد   

 عنصراً  20إلى قطاع غزة وقالت مصادر أمنية بمحافظة شمال سيناء إن السلطات المصرية أعادت نحو               
 يومـاً   22ى قطاع غزة الفلسطيني مرة أخرى بعـد إن قـضوا نحـو              من مقاتلي حركة فتح الفارين إل     

  .باألراضي المصرية فراراً من سيطرة حركة حماس على القطاع
وأضافت المصادر أنه تمت إعادة المقاتلين الفلسطينيين عبر إحدى النقاط الحدودية قرب معبر رفح بنـاء      

وأشـارت  . أسلحتهم في الجانـب المـصري     على رغبتهم في العودة، مشيرة إلى أنهم وافقوا على ترك           
 فلسطينياً من رجال المخابرات العامـة       97المصادر إلى أن الفلسطينيين الذين تمت إعادتهم كانوا ضمن          

واألمن الوقائي والشرطة الفلسطينية فروا إلى مصر على ظهر قارب صيد وصل ميناء العـريش فـي                 
  . على وعود من حماس بحسن معاملتهمالخامس عشر من يونيو الماضي، مؤكدة أن مصر حصلت 

  9/7/2007الشرق األوسط 
  

  أبو الغيط والخطيب يزوران إسرائيل لتفعيل المبادرة العربية: موسى .66
أعلن عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية أن أحمد أبو الغـيط وزيـر الخارجيـة                : هشام الشامي 

ئيل األسبوع المقبل، بناء علـي تكليـف اللجنـة          ونظيره األردني عبداإلله الخطيب سيتوجهان إلي إسرا      
العربية المعنية بتفعيل المبادرة العربية للسالم، إلجراء اتصاالت مع المسؤولين اإلسرائيليين فـي هـذا               

 .الشأن
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  9/7/2007األهرام المصرية 
  
  
  

  حمدان بن زايد يؤكد ضرورة إحياء عملية السالم في الشرق األوسط .67
أمـس، الـرئيس    د آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، في قـصر النخيـل  حمدان بن زاي التقى: وام

وأكد حمدان بن زايد آل نهيان والرئيس الفلسطيني أهمية وضـرورة تفعيـل              .الفلسطيني محمود عباس  
واطلع من محمود عباس علـى آخـر        . الجهود الدولية المبذولة إلحياء عملية السالم في الشرق االوسط        

 الراهنة في االراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء التصعيد والعدوان المستمرين           التطورات والمستجدات 
  .اللذين يمارسهما االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق

  9/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

  البحرينية تسعى إلعادة فتح مكتب مقاطعة إسرائيل" الوفاق" .68
فاقي في البرلمان البحريني جالل فيروز عن سعي كتلته النيابية          كشف النائب الو   : فيصل الشيخ  - المنامة

نسعى حاليا من أجل صياغة قانون إلعادة فتح        : وقال. لصياغة قانون إلعادة فتح مكتب مقاطعة إسرائيل      
مكتب مقاطعة إسرائيل الذي أغلق إبان العقد الماضي دون وجه حق، وقد تم خالل المؤتمر العام للجمعية                 

مقاومة التطبيع الذي انعقد مؤخرا إصدار توصية ببذل المساعي المختلفة من أجل إعادة العمل              البحرينية ل 
  . وجاء هذا التصريح بعد انباء حول رفع الحظر عن البضائع اإلسرائيلية. بالمقاطعة

  9/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الخرطوم تتهم إسرائيل بتشجيع ظاهرة هجرة السودانيين إليها  .69
اعلن امس وزير الداخلية السوداني الزبير بـشير طـه أن ثالثـة آالف              :  النور أحمد النور   -الخرطوم  

وتوعد هؤالء باتخاذ إجراءات ضـدهم فـي        . سوداني لجأوا إلى إسرائيل تسلالً عبر األراضي المصرية       
عالميـاً  حال عودتهم إلى البالد، متهما الحكومة اإلسرائيلية بتشجيع المتسللين إليها وتـسويق المـشكلة إ              

  .لإلساءة إلى صورة بالده
  9/7/2007الحياة 

  
    الدبلوماسيون المختطفون في لبنان أحياء في إسرائيل: إيران .70

أعلنت وزارة الخارجية اإليرانية أمس أن دبلوماسييها األربعـة الـذين           :  أحمد حسين وكاالت   -طهران  
فـي  . ان تعمل على إطالق سراحهم     ال يزالون أحياء في إسرائيل، وأن طهر       1982خطفوا في لبنان عام     

  .وقت تم إرجاء الزيارة التي سيقوم بها الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد إلى دمشق لوقت الحق
  9/7/2007البيان اإلماراتية 

  
   سنوات لصحفي جزائري تجسس لحساب اسرائيل10السجن  .71

حكمة الجنائية حكمت السبت    اعلن محامو الصحفي الجزائري سعيد سحنون ان الم       : ب.ف  .  ا -الجزائر  
واخلت المحكمة  . في جلسة مغلقة على موكلهم بالسجن عشر سنوات بعد ادانته بالتجسس لحساب اسرائيل            

وهي المرة االولى التي تدين فيهـا محكمـة         . سبيل شرطي لم تكشف هويته كان متهما في القضية نفسها         
 .جزائرية مواطنا جزائريا بالتجسس لحساب اسرائيل

  9/7/2007عكاظ 



  

  

 
 

  

            29 ص                                    777:  العدد                               9/7/2007اإلثنين : التاريخ

  
   أمريكية على إسرائيل لتقديم تنازالتضغوط: كوهين .72

قال السفير هيرمان كوهين المساعد الـسابق لـوزير الخارجيـة االمريكـي             :  محمد المداح  -واشنطن  
 ان رحلة رايس للمنطقة متوقعة خاصة بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة فيـاض               "عكاظ"لـ

لسفير هيرمان كوهين ان مهمة رايس هذه المرة قد تبدو في الظاهر اسـهل              واعتبر ا . وعزل حماس منها  
من ذي قبل حيث ان هناك حكومة فلسطينية بدون حماس الول مرة منذ مايزيد عن العام والنصف عام،                  

هذا ليس بالضرورة صحيحا، فان مهمة رايس ستكون اكثر مشقة النها البـد ان              : وقال السفير االمريكي  
الفلسطينيين واالسرائيليين معا مرة اخرى بعد ان افسدت حماس هذه النغمة على مدى العام               "تضبط ايقاع "

ويعتقد السفير كوهين ان مهمة رايس هذه المرة لها اهميـة علـى كـسر الجمـود                 . والنصف الماضى 
قـديم  التفاوضى بين الفلسطينيين واالسرائيليين فى ظل وضع جديد للحكومة الفلسطينية وبالتالي امكانية ت            

بعض من التنازالت بين الطرفين مثل االفراج عن بعض الفلسطينيين فى السجون االسـرائيلية وعـدم                 
االنتظار لالفراج عن الجندي االسرائيلي المخطوف من جانب جماعة فلسطينية متطرفة امال للدخول فى              

ها ان تفضي فى النهايـة      صلب القضايا التفاوضية الرئيسية بين الفلسطينيين واالسرائيليين والتى من شأن         
  . نحو اقامة الدولة الفلسطينية

 9/7/2007عكاظ 
  

     يلتقي فياض ويؤكد دعمه لحكومة الطوارىء ألمانيوفد برلماني  .73
أكد وفد برلماني ألماني وعلى لسان المتحدث باسمه ولتر هلبو يو على دعم حكومـة               :  د ب أ   -رام اهللا   

 كاشفا النقاب عن برنامج مساعدات أوروبي قيد التطوير لدعم          الطوارىء الفلسطينية برئاسة سالم فياض،    
واضاف هلبو يـو، عقـب      . السلطة الوطنية رافضا األفصاح عن حجم هذه المساعدات وطريقة ايصالها         

هذه المساعدات ستصب في صالح الشعب الفلسطيني فـي غـزة           "لقائه فياض خالل مؤتمر صحفي، إن       
مانيا واألتحاد االوروبي لفياض وخططه من أجل ضـبط األوضـاع           وأكد دعم ال  ". والضفة الغربية كذلك  

وأوضح عضو البرلمان األلماني أنه سيزور إسـرائيل اليـوم          . األمنية والوضع في األراضي الفلسطينية    
حيث سيلتقي بأعضاء من الكنيست ومن الحكومة لحثهم على المساهمة في معالجة الوضع، مشددا علـى                

  .األمني في غزة والضفةضرورة حل المشاكل والوضع 
  9/7/2007الدستور 

  
  احداث غزة تؤكد ان التسوية الدائمة مازالت بعيدة جدا: االطلسيحلف شمال  .74

" النـاتو "اعرب السيد ياب دي هوب شيفر امين عام حلف شمال االطلسي            : جمال المجايدة . د -بروكسل  
 للقضية الفلـسطينية فـي وقـت        امين عام حلف شمال االطلسي عن تشاؤمه بالتوصل إلى تسوية سلمية          

وقال في حديث مع دنيا الوطن بمكتبه في الحلف ببروكسل ان ماحصل في غزة مؤخرا يؤكد ان                 . قريب
واستبعد تدخل حلف الناتو لفرض حل سياسي او عسكري فـي فلـسطين             . الحل النهائي مازال بعيد جدا    

ولتين اسرائيلية وفلسطينية فـي اطـار       وجدد تاييد الحلف القامة د    . بدون قرار من مجلس االمن الدولي     
  .اتفاق نهائي للصراع العربي االسرائيلي واستعداد الحلف المطلق لضمان هذا االتفاق

  8/7/2007دنيا الوطن 
  

   يدعون إلى مقاطعة السلع اإلسرائيلية البريطانيونالعمال  .75
 ألـف، الـى مقاطعـة       800 البريطاني، أمس أعضاءه البالغ عـددهم     " االتحاد العام للنقل والعمال   "دعا  

السياسات اإلجراميـة التـي تنتهجهـا إسـرائيل فـي األراضـي             "المنتجات اإلسرائيلية، احتجاجاً على     
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 اإلسرائيلية أمس، عن بيان أصدرته السفارة البريطانية في إسرائيل          "هآرتس"ونقلت صحيفة   . "الفلسطينية
لن تسيء للعالقات التجارية    "ة اتحاد العمال    ، مضيفاً أن دعو   "أن بريطانيا تعارض أي نوع من المقاطعة      "

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند قد وصف خالل اسـتقباله           .   بين لندن وتل أبيب    "المتنامية
القائمة بأعمال الرئاسة اإلسرائيلية داليا إيتساك أمس، وهي أيضاً رئيسة الكنيست اإلسرائيلية، المقاطعـة              

  .ية إلسرائيل بأنها غلطةاألكاديمية البريطان
 9/7/2007السفير 

  
   زّود األميركيين معلومات عن اقتراب إيران من صنع قنبلة نوويةأصغري: يديعوت .76

يديعوت أحرونوت في تقرير أمس، بأن نائب وزير الدفاع اإليراني السابق علي رضـا               أفادت: الناصرة
المتحدة وأبلغ األميركيين بأن إيران تقتـرب       أصغري، الذي اختفت آثاره في اسطنبول، فر إلى الواليات          

ونقلت عن مسؤول أميركي قوله إن أصغري كشف عن معلومـات    .من الوصول إلى تصنيع قنبلة نووية     
 الجهود التي تبذلها إيران إلخفـاء المـسار         عدد  كما أنه  .كثيرة متعلقة بأسرار البرنامج النووي اإليراني     

ات الغربية حتى يتسنى لها مواصلة تطوير قدرة نووية عبره، في           عن أجهزة االستخبار  لبرنامجها  السري  
  .حال أحبطت عقوبات اقتصادية دولية أو عملية عسكرية برنامجها النووي

  9/7/2007الحياة 
  

  يعتبره عبئا عليهصدام حسين الفلسطيني يسعى الى تغيير اسمه و: تحقيق .77
م بصدام حسين، كان الشاب الفلسطيني صدام حسين        منذ ما قبل تنفيذ حكم اإلعدا     :  بديعة زيدان  –رام اهللا   

 ه كان معجباً بـصدام فحاصـر      هوالدمعتبرا أن   يسعى، وال يزال لتغيير اسمه إلى قيس، ألسباب نفسية،          
ـ             اآلن ريد التحرر  وهو ي  داخله لسنوات   فـي   ه، ليس بسبب أن صدام طاغية، أو بطل قومي، بـل لرغبت

 من لعنة هذا االسم، الذي هو بطل في فلسطين، وطاغيـة فـي              الخروج من عباءته، والعيش بسالم بعيداً     
مقتنع بأن اسمه وراء خسارته الكثير من فرص العمل كإعالمي مع وسائل إعـالم               كما أنه    .دول أخرى 

وكثيرة هي األسماء التي تحمل اسم زعمـاء وشخـصيات سياسـية فـي األراضـي                 .كويتية وخليجية 
ـ  ه، وي حب اسم يياسر عرفات   م الفلسطيني فإن الشاب      وعلى النقيض من حالة صدا     .الفلسطينية  هشعر بأن

  ابو عمـار   ، على زيارة قبر   تهظبالفتا إلى التأكيد على إفتخاره بحمل هذا االسم بموا        شخص مهم بسببه،    
والالفت أن التحوالت السياسية العالمية، وبخاصة بعد أحداث الحادي عشر           .في مقر المقاطعة في رام اهللا     

يويورك وواشنطن، بات الكثير من العرب المقيمـين فـي الواليـات المتحـدة، ومـنهم                من أيلول في ن   
الفلسطينيون، يتمنون لو أن أسماءهم تخرج عن اإلطار الذي يكشف انتماءهم الديني، وبعضهم يسعى إلى               

 أسـامة    في هذا الصدد، الشاب الفلسطيني     ويقول. تغيير اسمه، إلى اسم محايد، على رغم اعتزازه باسمه        
، الذي يحمل اسـم  هتضرر كثيراً بسبـب اسم، أنه  يقيم في شيكاغو، ويملك شركة تجاريةالذيمنصور،  

وفي فلسطين ظاهرة تكاد ال      .دة، وفقد الكثير من الصفقات التي كنت المرشح األكبر لها         عزعيم تنظيم القا  
الحتالل، وفي بعض   تتكرر، حيث أن الكثيرين ممن انضموا إلى منظمة التحرير، وخاضوا حروبها ضد ا            

ياسـر  كالدول العربية، ولغرض التخفي، وضمان عدم المالحقة، يعيشون اليوم بأسـمائهم المـستعارة،              
األمر ينطبق على الكثير من الساسة، والكتاب،       وهو في األصل محمد عبد الرؤوف القدوة،        الذي  عرفات  

 الكثيرون أسماءهم الحقيقية، وهم     والصحافيين، ممن يعيشون اليوم في األراضي الفلسطينية، حيث يجهل        
  !أنفسهم باتوا غير معتادين عليها

  9/7/2007الحياة 
  

 "حماس"بداية سيناريو عباس إلقصاء .. حل التشريعي: تحقيق .78
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كشفت مصادر مقربة من الرئاسة الفلسطينية عن نية الرئيس : صالح النعاميو محمد الصواف -غزة 
ومة وطنية مؤقتة تكون مرجعيتها اللجنة التنفيذية والمجلس عباس إعالن حكومة الطوارئ الحالية حك

المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بدال من المجلس التشريعي الذي يعتزم حله، تمهيدا إلجراء 
 عن التشريعي، وهو ما بادرت "حماس"انتخابات مبكرة وفقًا لنظام القائمة النسبية الذي يهدف إلقصاء 

: 8/7/2007، قالت المصادر ذاتها يوم األحد "نت.إسالم أون الين"تصريحات لـوفي  .الحركة برفضه
التي يجيز له ) يوليو/ تموز من 13في (إن عباس سيلجأ إلى هذه الخطوة قبل انتهاء المدة القانونية 

القانون األساسي للسلطة أن يعلن خاللها حالة الطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ دون عرضها على 
وبموجب القانون نفسه فإنه للتجديد لحكومة الطوارئ يجب على عباس الحصول على موافقة التشريعي، 

 للتهرب من "عباس"ـوأوضحت أن اتجاها بدأ يتبلور في الدوائر الضيقة المحيطة ب .المجلس التشريعي
موافقة التشريعي على التمديد لحكومة الطوارئ، يتمثل في اإلعالن عن حل المجلس بدعوى شلل 

، وعلى رأسهم رئيس "حماس"ـمجلس وعدم قدرته على االنعقاد ووجود نحو ثلث أعضائه المنتمين لال
ومن الناحية القانونية يعتمد هذا التوجه على صمت . المجلس عزيز الدويك في السجون اإلسرائيلية

 .القانون األساسي للسلطة إزاء عدم قدرة المجلس التشريعي على االنعقاد
ووفقًا للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها فإن حل التشريعي سيكون :  حماسسيناريو استبعاد

تمهيدا إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، وفقًا لنظام القائمة النسبية على أن تقتصر المشاركة 
 من المشاركة في االنتخابات "حماس"فيها على فصائل منظمة التحرير، مما يعني عمليا استبعاد 

 تنفيذه في األيام القليلة "عباس"اعتبارها ليست عضوا في المنظمة، بحسب سيناريو المخطط الذي يعتزم ب
 .القادمة

 سيعلن عن حل المجلس بعد الجلسة التي دعا لها بمرسوم رئاسي أصدره "عباس"ولفتت المصادر إلى أن 
 يوم األربعاء 2007 لسنة الخميس الماضي؛ لدعوة المجلس التشريعي لالنعقاد في دورته الثانية

11/7/2007. 
وال يجيز قانون السلطة للرئيس عباس حل المجلس التشريعي أو تعطيله وال يعطي الحق في حل المجلس 
إال للمجلس نفسه بأغلبية ثلثي األعضاء، إال أن القانون لم يتطرق إلشكالية عدم قدرة المجلس على 

 .ء عباس لمرجعية منظمة التحريراالنعقاد، وهو ما سيبرر في هذه الحالة لجو
ما كشفت عنه المصادر الفلسطينية المقربة من الرئاسة ألمح إليها مؤخرا النائب عن : استفتاء شعبي

 عيسى قراقع خالل ندوة سياسية في بيت لحم جنوب الضفة، حيث توقع أن يتخذ الرئيس واللجنة "فتح"
ى حل التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة على أساس التنفيذية قرارا بإجراء استفتاء تحكيم شعبي عل
ال مناص في "واعتبر أنه  ".وحدانية سلطة منظمة التحرير"التمثيل النسبي للقوى السياسية التي تعترف بـ

ظل الفراغ الدستوري من اللجوء لمؤسسات منظمة التحرير واللجوء للشعب كونه مصدر السلطان حسب 
بعد "إنه في ظل استمرار تعطيل التشريعي وعجزه عن القيام بدوره : لوقا ".القانون األساسي المؤقت

فإن عباس بصفته رئيس السلطة المنتخب مباشرة من الشعب " أحداث االنقالب الدموي في قطاع غزة
ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يصبح هو محور النظام السياسي ويصبح الحائز والمالك 

في ظل فراغ دستوري وانقالب على الدستور والشرعية فإن : "وأضاف .التنفيذيةللسلطتين التشريعية و
الرئيس هو حامي الدستور، وكافة اإلجراءات التي اتخذها الرئيس حتى اآلن هي إجراءات دستورية، 
ومن حقه بموجب القانون األساسي للسلطة في ظروف استثنائية وحاالت الضرورة وشلل التشريعي 

 ".ها قوة القانون وتصبح قوانين قائمة بذاتها ال يجوز إزالتها إال بقانون آخراتخاذ قرارات ل
محمد المدهون رئيس ديوان رئيس الوزراء .وتعليقًا على تلك التصريحات قال د: حل التشريعي مرفوض
ي جاء إنه ال يحق للرئيس عباس ال دستوريا وقانونيا حل المجلس التشريعي الذ: "في حكومة هنية المقالة

 .، داعيا إلى عدم التعاطي مع هذا اإلعالن في حال صدوره"بناء على انتخابات، وتعطيله أيضا مرفوض
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هذا دستوريا وقانونيا كجملة من القرارات التي تم اتخاذها ": "نت.إسالم أون الين"وقال في تصريح لـ
قة على حل التشريعي أمر مرفوض سابقًا أيضا هي ليست خطوة دستورية وال قانونية، ومسألة المواف

بالتالي ما يحدث أن التشريعي موجود وهو كيان : "وأضاف ".والتعاطي مع نتائجه أيضا أمر مرفوض
على األرض وسلطة منتخبة، وبالتالي التعاطي معه على هذه األرضية حتى لو كان هنا محاولة لتغيير 

رارات ممكن أن تمس باالستقرار الديمقراطي أو ما هذا الواقع فتغيير الواقع ليس رهن لقرارات فردية وق
 ".نسعى إليه من استقرار ديمقراطي في الساحة الفلسطينية

في اإلطار ذاته كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية الناطقة بالعبرية النقاب : ! مرفوض"حماس"وإطالق نواب 
 الوزراء اإلسرائيلي  عن قيام مقربين من عباس بتقديم طلب لديوان رئيس8/7/2007اليوم األحد 

إن : وقالت اإلذاعة . المعتقلين لدى إسرائيل"حماس"أولمرت بعدم الموافقة على إطالق سراح نواب 
 يعني تقليص قدرة "حماس"مقربي عباس حذروا كبار مستشاري أولمرت من أن إطالق سراح نواب 

 عباس لديوان أولمرت أن وأوضح مقربو . وإقصائها عن الساحة السياسية"حماس"عباس على العمل ضد 
 يعني أن الحركة ستؤمن النصاب القانوني لعقد جلسات التشريعي والتي "حماس"اإلفراج عن نواب 

بإمكانها أن تستغلها في إصدار قرارات تقلص من قدرة عباس على إصدار المراسيم الهادفة للمس 
إن :  في مكتب أولمرت قولهونقلت اإلذاعة العبرية عن مصدر سياسي بارز .بحماس في الضفة وغزة

مقربي عباس كانوا مستائين جدا من اللقاءات التي يعقدها ممثلو الحكومة اإلسرائيلية مع قادة معتقلي 
  .؛ لبحث اإلفراج عن شاليت"حماس"

  8/7/2007إسالم أون الين 
  

  ما هي األهداف غير المعلنة لزيارة رايس إلى إسرائيل والضفة الغربية  .79
 تمـوز   20 إلـى    16وم وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس خالل الفترة مـن           سوف تق : الجمل

الحالية بزيارة إلى الضفة الغربية، وإسرائيل، حيث تقوم بإجراء المقابالت مع رئيس السلطة الفلـسطينية               
جيته محمود عباس في رام اهللا، وفي تل أبيب مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت، ووزيرة خار               

  .تسيبي ليفني
تعتبر هذه الزيارة األولى بعد األحداث الدراماتيكيـة التـي حـدثت فـي األراضـي                 :توقيت الزيارة • 

  :الفلسطينية، والتي تمثل أبرزها في
  . استيالء حركة حماس بالقوة العسكرية على قطاع غزة-
تفاق مكة، وإعـالن تكـوين       قيام محمود عباس بحل حكومة الوحدة الوطنية التي تم تكوينها بموجب ا            -

  .حكومة جديدة برئاسة سالم فياض الموالي للغرب
 االنقسام السياسي والسيادي على األراضي الفلسطينية بحيث أصبحت حماس تسيطر على القطاع وفتح              -

  .تسيطر على الضفة
  :كذلك على الساحة األمريكية، تجري التطورات اآلتية

د عباس وحركة فتح على النحو الذي يجعل الضفة الغربية كيانـاً             اإلدارة األمريكية ترغب بدعم محمو     -
قائماً بذاته عن قطاع غزة الذي ترغب اإلدارة األمريكية في فرض المزيد من الحصار والعزلـة عليـه                  

  .بالتعاون مع إسرائيل ومصر
التالي أصبح   اللوبي اإلسرائيلي يعارض محمود عباس باعتباره زعيماً واجه الخسارة في االنتخابات وب            -

ال يتمتع بالمصداقية، ويرى اللوبي بضرورة العودة إلى صيغة الحكم الكونفيدرالي بحيث تشرف الحكومة              
األردنية على حفظ األمن واالستقرار في الضفة الغربية، أما بخصوص قطـاع غـزة فيتفـق اللـوبي                  

ولما كان اللوبي اإلسرائيلي    اإلسرائيلي مع اإلدارة األمريكية حول ضرورة عزله وتشديد الحصار عليه،           
يشكك في مصداقية السلطات المصرية بتشديد الحصار على غزة، فقد طالب اللوبي بـضرورة الـضغط            
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على السلطات المصرية، والعمل من أجل االستعانة بقوات دولية وأمريكية لمراقبة الحدود بين القطـاع               
  .ومصر

ة ما حدث في األراضي الفلسطينية بمثابة فرصة نادرة         تعتبر الحكومة اإلسرائيلي  :  الحكومة اإلسرائيلية  -
يتوجب استغاللها، واالستفادة منها بأكبر ما يمكن، خاصة وأن انقسام األراضي الفلسطينية إلـى كيـانين                

، وقـد سـارع     )الحلم الذي كان يتمناه ارييل شـارون      (منفصلين أحدهما في غزة واآلخر في الضفة هو         
كاديما إلى الحديث عن ضرورة عدم تدخل الجيش اإلسرائيلي في غزة، أوالً            الكثير من زعماء الليكود، و    

بسبب اإلبقاء على حالة االنقسام، وثانياً لتجنب الخسائر الكبيرة التي يمكن أن تحدث بسبب اقتحام مدينـة                 
  .غزة عسكرياً

ة عـن مـصادر     نقلت بعض الصحف األمريكية، واإلسرائيلي     :األهداف المعلنة لزيارة كوندوليزا رايس    • 
وزارة الخارجية األمريكية، أن كوندوليزا رايس سوف تقوم بزيارة المنطقة الستئناف عملية سالم الشرق              
األوسط، وإعطائها دفعة جديدة، وإلجراء المزيد من المباحثات مع محمود عباس، ورئيس وزرائه الجديد              

  .سالم فياض، والمسؤولين اإلسرائيليين
وهي األهم واألكثر خطورة بسبب الوضع الجديد الـذي          :زيارة كوندوليزا رايس  األهداف غير المعلنة ل   • 

أصبح مواتياً لإلسرائيليين واألمريكيين تحقيق نقلة نوعية جديدة في عمليـة سـالم الـشرق األوسـط،                 
  .وغير ذلك. ومكوناتها المتمثلة في خارطة الطريق، فك االرتباط، قضية المستوطنات، محاربة اإلرهاب

لفية وجود طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق، ومبعوث سالم اللجنة الرباعية الخاص             وعلى خ 
بحيث يظـل   ) استباقي(للشرق األوسط، فإن كوندوليزا رايس تحاول من خالل زيارتها هذه تثبت موقف             

تسيبي ليفني  زمام المبادرة والسيطرة على عملية سالم الشرق األوسط باق في يدها بالتعاون مع حليفتها               
  .وزيرة الخارجية اإلسرائيلية

الجديدة، سوف تركز على ما يبدو هذه المرة على نقل محمود عباس نفسه ضمن اتجـاه                ) النوعية(النقلة  
جديد، وذلك عن طريق تزويده بخارطة طريق جديدة، أو استخدام معطيات خارطـة الطريـق               ) نوعي(

 المسار الجديد، بحيث يركز محمود عبـاس والـسلطة          ودفعه ليخرج عن المسار القديم ضمن     .. القديمة
الفلسطينية على تصعيد المواجهات ضد حماس، وسوف يشدد األمريكيون واإلسرائيليون على ضـرورة             
أن يقوم محمود عباس بذلك كشرط مسبق لالستمرار معه في عملية السالم، كذلك سوف يستخدمون بنود                

رائيل وأمريكا المتعلقة بمحاربة ومكافحـة اإلرهـاب إللـزام          االتفاقيات السابقة بين محمود عباس، وإس     
وفـي  .. محمود عباس بالمضي قدماً في المسار الجديد، بحيث يكون أمامه الخيار بين العصا، والجزرة             

، والجزرة هـي المعونـات األمريكيـة والمـساعدات          )عصا حماس (هذه المرة سوف تكون العصا هي       
 تكون حماس هي العصا، ألن فقدان محمود عباس للجزرة سـوف            سوف: وبكلمات أخرى .. اإلسرائيلية

يعرضه للضغوط وسخط سكان الضفة، وهو أمر سوف يسهل لحركة حماس مواجهة فتح واستئـصالها               
  .من الضفة

هذه المرة نالحظ أن زيارة كوندوليزا رايس سوف تمتد ألربعة أيام، وهي فترة طويلـة نـسبياً مقارنـة                   
وعلى ما يبدو فإن رايـس تخطـط        .. لتي لم تكن لتستمر أكثر من يوم أو يومين        بزيارات رايس السابقة ا   

إلى األردن، وذلك للتباحث واالتفاق مع صاحب السمو العاهل األردني الملك عبد اهللا             ) غير معلنة (لزيارة  
مـا  الثاني، وعلى األغلب أن تناقش معه البدائل المتاحة حول التعامل مع الملف الفلسطيني، وبالـذات في               

  :يتعلق بـ
  . مستقبل حركة فتح واألسلوب األمثل للتعامل معها-
  . التعامل بين الضفة الغربية واألردن-
  . الدور األردني المطلوب في مساعدة محمود عباس في مكافحة اإلرهاب-
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 إمكانية قبول األردن باإلشراف على األمن واالستقرار في المنطقة، بحيث يتم نـشر قـوات األمـن                  -
 والشرطة األردنية ضمن أراضي الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية، مع التعهد بـاحترام              والجيش

  .السيادة اإلسرائيلية، أو ربما أن تكون القوات األردنية نفسها تحت إشراف اإلسرائيليين المباشر
ـ                وني بليـر   وعموماً، الزيارة سوف تركز على التوافق مع اإلسرائيليين، خاصة فيما يتعلـق بمهمـة ط

المرتبطة باللجنة الرباعية الخاصة بالشرق األوسط، ومن الجوانب المهمة التي سوف تركز عليها الزيارة              
التأكيد على عزل حماس من جهة، ومن الجهة األخرى مطالبة حركة فتح بإجراء المزيد من اإلصالحات                

ة سـالم الـشرق األوسـط،    حتى ال تتعرض لهزيمة أخرى في الضفة، على النحو الذي يطيح بكل عملي          
  .ويشعل المنطقة تحت أقدام القوات اإلسرائيلية، ويهدد األردن بانتفاضة أصولية إسالمية

  8/7/2007موقع الجمل 
  

  تحول جوهري في السياسة الفلسطينية..  غزةفيانقالب حماس  .80
 لحركـة المقاومـة     'القوة التنفيذية 'في منتصف يونيو الماضي، تمكنت      : المعهد الدولي للدراسات األمنية   

كاسحة بذلك قوى امنية اساسية وميليشيا       من فرض سيطرتها على كامل قطاع غزة،      ) حماس(االسالمية  
الفئة المتحالفة والموالية لخصمها الوطني المعروف، منظمة فتح، اما محمود عبـاس، رئـيس الـسلطة                

قالب عسكري مخطط لـه جيـدا،       الفلسطينية، ومنظمة فتح، فلم يتأخرا في تصنيف هذا العمل على انه ان           
، وتشكيل حكومـة طـوارئ      )التي كانت برئاسة اسماعيل هنية    (ورد عباس بحل حكومة الوحدة الوطنية       

بقيادة وزير المالية االسبق سالم فياض، يكون مركزها مدينة رام اهللا في الضفة الغربية، واعدا بـاجراء                 
  .انتخابات برلمانية حينما تسمح الظروف بذلك

 هذا الوضع كال من الواليات المتحدة واالوروبيين الى ادانة ما قامت به حماس والى اعتـراف                 وقد دفع 
خارجي واسع بحكومة الطوارئ، وتصريح واضح ال لبس فيه بالدعم الدولي لعباس، وتم، اآلن، اضـفاء                
السمة الرسمية على ظهور مكتب رئيس السلطة الفلسطينية كحكومة امر واقع موازيـة عقـب فـرض                 

وهناك اآلن حكومتان   . رسميا اآلن  ،2007 لعقوبات المالية الدولية على الحكومة بقيادة حماس في آذار          ا
  .متعاديتان في غزة ورام اهللا، كل منهما تدعي لنفسها الشرعية الدستورية

ل مـن   المقبولة عادة لمواصلة ادارة السياسات الوطنية الفلسطينية، فلقد فقدت، ما يجع          ' قوانين اللعبة 'اما  
المستحيل تقريبا اجراء انتخابات جديدة او المحافظة على السلم االجتماعي، فمع حماس القوية والمثبتـة               
جيدا وفتح المنقسمة والواهنة جدا، وحكومة الطوارئ التي تفتقر للسيطرة بمعناها الكامـل فـي الـضفة                 

  .في المستقبل القريبالغربية المحتلة، من غير المرجح، ان ينقلب الوضع الموجود على االرض 
' الحـرس القـديم   'ان االنهيار المفاجئ في غزة هو نتيجة مباشرة للسياسات المؤيدة من قبل             : ضعف فتح 

لفتح، الذين يشكلون اللجنة المركزية للحركة المستشارين الرئاسيين االصليين من حقبة ياسـر عرفـات،               
ي للسلطة الفلسطينية في غزة، والذي يشغل       ومحمد دحالن، الرئيس الطموح واالسبق لجهاز االمن الوقائ       

اآلن منصب مستشار االمن الوطني لعباس، وكانت هذه السياسات مؤيدة ايـضا مـن قبـل المـسؤولين       
االميركيين المسؤولين عن السياسة الفلسطينية، نائب مستشار االمن القومي المحافظ ايليـوت ابرامـز،              

دايفيد والش، وقد وفـر تحالفهمـا الـدعم االميركـي           ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق االدنى       
للمجموعة التي كانت تتحمل المسؤولية االكبر بما يتعلق بالمحاباة والفساد اللذين تفشيا كالوباء في السلطة               
الفلسطينية تحت حكم عرفات، كما كانت تتحمل المسؤولية االكبر بخـصوص عرقلـة االصـالح فـي                 

  .واالمنية عقب موتهالقطاعات االقتصادية االدارية 
وقد ساهمت هذه العوامل بارتفاع حاد في الجريمة وفقدان سلطة القانون، وكذلك في االنحدار الشديد في                

 وادت بشكل مباشر الى انتصار حماس االنتخابي فـي          2005/2004تقديمات الخدمات العامة في عامي      
لفتح وقادة المجتمع االهلـي     ' الشبابالحرس  'وهيمنت هذه المجموعة على اكثرية       ،2006كانون الثاني   
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لالنضمام الى حكومـة وحـدة وطنيـة التـي           ،2006الذين ايدوا قبول دعوة حماس المبدئية في شباط         
عارضتها الواليات المتحدة بقوة، ومنعت تسليم مسؤولية القوى االمنية للسلطة الفلـسطينية الـى وزيـر                

  .الداخلية الجديد
 كان يعادل االنقالب في تأثيره، فإن ادعاء حماس المـضاد بأنهـا             وفي حين ترى فتح أن هجوم حماس      

كانت تدافع عن حكومة منتخبة ديموقراطيا ضد حملة الزالتها من سلطة كان ايـضا مـن دون اسـاس،            
وعلى مدى العام السابق، قام رجال فتح المسلحون بالتعدي، تكرارا، على المبنـى البرلمـاني ووزارات                

  .تديرها حماس
فهي اعتمدت بشكل مفرط    . بشكل خطير ' الحسبة'لقد أساءت الواليات المتحدة     : ابات األميركية سوء الحس 

 من الداعمين، لكنه في ما عدا       100.000على دحالن، الذي تحدى حماس، بجرأة، امام حشد مؤلف من           
ـ        . ذلك ظل في الخارج حتى قيام حماس باالستيالء على غزة          ي وكانت االدارة االميركية قـد بالغـت ف

وهذا عائد، في جـزء     . تقديرها التجانس االيديولوجي والتنظيمي لفتح، التي انهارت بوجه هجوم حماس         
منه، الى ان اعضاء فتح كانوا منقسمين بعمق حول السياسة تجاه حماس، مع اكثرية معارضة للمواجهة                

ئي وشـبكات  وبواسطة تركيز هجومها علـى االمـن الوقـا        . وغير مطمئنة لالحتضان االميركي الشديد    
  .االستخبارات العامة، ابقت حماس، وبمهارة، معظم اعضاء فتح خارج الجدل والخالف

اما ظروف فتح فمن غير المرجح ان تتحسن في الوقت الذي تخضع فيه الصطفاف داخلي ويستدعى فيه                 
عبـاس  ف. دحالن وضباطه االقرب، الملتجئين اآلن الى رام اهللا، الى المحاسبة بسبب االحداث في غـزة              

امـا علـى المـدى      . يتعرض للهجوم لعدم تصرفه بشكل اسرع واكثر حسما في مواجهة تحدي حماس           
الطويل، فستسوء التوترات الداخلية اكثر في الوقت الذي يسعى فيه خصم دحالن القديم، جبريل الرجوب،               

الحـرس  'فـي  الرئيس االسبق لألمن الوقائي في الضفة الغربية، ومروان البرغوثي، القائـد المحبـوب      
القيادة الجديدة التي اسـسها  ' لجنة ميدان' عقوبات مؤبدة في اسرائيل، للنفوذ داخل 5، الذي يقضي   'الشاب

اما النتيجة المحتملة لذلك، فهي حـدوث اسـتقطاب         . عباس في آذار التي وضبها دحالن مع الداعمين له        
او المحافظة على القانون والنظام،     وانقسام اكبر، االمر الذي سيعيق قدرة حكومة الطوارئ على فرض،           

  .كما سيؤدي الى تآكل مصداقيتها
ان استئناف تدفق المساعدات الدولية المعلنة من قبل الواليات المتحدة لدعم عباس لن           : والسالم.. إسرائيل

تقوي كثيرا حكومة الطوارئ، طالما انها تفتقر لسيطرة ذات معنى علـى الوسـائل واالدوات الرئيـسية                 
االمن، التحرك والعبور، استخدام االرض والميـاه، سـجالت الـسكان، العملـة، الجمـارك               : ةللحكوم

اذ ال يزال العائق الحاسم نظام االغالق الداخلي والحدودي االسرائيلي، الذي قسم الـضفة              . واالتصاالت
يف هـذا   وكان من المفترض ان يتم تخف     .  مناطق مسورة رئيسية وعطل التجارة واالدارة      10الغربية الى   

اتفاقيـة  '، والتوقيع بعد شهرين على      2005النظام جذريا عقب االنفصال االسرائيلي عن غزة في سبتمبر          
وعلى كل حال، فـشلت     . ، التي توسطت لها وزيرة الخارجية االميركية كونداليسا رايس        'الحركة والعبور 

التي اقترحها دايتون فـي مـايو       ' معايير السرعة 'اسرائيل بتنفيذ اي من عناصر هذه االتفاقية، ولم تتقبل          
  . إلعادة تفعيل االتفاقية2007

 700االفراج عن   :  مطالب 4' تل ابيب 'لذلك، فليس مفاجئا ان يكون عباس قد قدم لمحاوريه الدوليين، ول          
التـي جمعتهـا الحكومـة      ) ضريبة القيمـة المـضافة     (VATمليون دوالر من عائدات الجمارك وال       

طة الفلسطينية التي احتجزتها منذ وصول حماس الى السلطة، بـدء محادثـات             االسرائيلية لمصلحة السل  
دبلوماسية هادفة وذات معنى، الحرية للقوى االمنية الفلسطينية للتجنيد والتحرك، وازالة نظام االغـالق              

  .ومعايير دايتون' اتفاقية التحرك والعبور'الداخلي االسرائيلي وفق 
بكل شـيء ممكـن لمـساعدة    ' شيمون بيريس ان الحكومة سوف تقوم وقال الرئيس االسرائيلي المنتخب  

لكن بـرغم   . 'حكومة غير حكومة حماس هي شريك سالم      '، كما اكد رئيس الوزراء اولمرت بان        'عباس
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 مليون دوالر من عائدات السلطة الفلسطينية، فقد رفضت         562الموافقة من حيث المبدأ على االفراج عن        
قات او قيودا اخرى على الحركة، ومن غير المـرجح ان تلبـي المطالـب               تل ابيب ازالة حواجز الطر    

  .كما ان من غير المرجح ان تقوم واشنطن بالضغط عليها للقيام بذلك. االخرى
وبالواقع، من غير المرجح كثيرا ان تقوم اسرائيل، بظل الظروف الحالية، بتخفيف سيطرتها على الضفة               

 وفـتح مـن   -يمنة هي التي ستحتوي انتشار المواجهة بين حمـاس        الغربية، حيث سيطرتها االمنية المه    
ويدرس رئيس الوزراء االسبق، ايهود باراك، الذي حل اخيرا مكان عمير بيريتس كزعيم لحـزب               . غزة

 رجل من القوة العسكرية الـى       20.000العمل ووزيرا للدفاع، على ما قيل وبشكل اكبر، مسألة ارسالة           
 ما حدث ذلك، فسيكون من المشكوك به ان يتمكن كل من عباس وفتح من               واذا. غزة للتخلص من حماس   

اعادة فرض اي شكل من اشكال الحكومة المستقرة، خصوصا في ضوء االخفاقـات الـسابقة والدولـة                 
وفي هذه االثناء، ستجد اسرائيل نفسها في وضع احتاللي متجـدد           . الخطرة لمؤسسات السلطة الفلسطينية   

، اكثر من السابق بسبب العداوة الفئوية، العداوة الدموية العـشائرية، وشـبكات             لمجتمع ممزق، وبمرارة  
  .االجرام

، كما  2004وقد شعرت اسرائيل نفسها بالخطر بسبب الضرر الذي لحق بنسيج الحكم الفلسطيني في عام               
حلي هو في    بان االقتصاد الم   2005كانت االمم المتحدة، وكذلك البنك الدولي قد حذرا تكرارا منذ اواخر            

عملية سقوط حر، االمر الذي يقود الى ازمة انسانية، وارتفاع حالة عدم االمان، والتفكـك المؤسـساتي                 
  .النهائي

فالوضع القـائم   . 'ما بعد االنقالب  'ال احد يملك خطة موثوقة حتى اآلن، لمرحلة         : مأزق المجتمع الدولي  
طة الفلسطينية، فوضى فتح واالنحدار االقتصادي      الجديد ال يمكن ان يدوم بسبب االهتراء المؤسساتي للسل        

ويبدو ان حماس تعاني، مع قيامها بتحركها، لجهة اعطاء اشارة عن           .  االجتماعي المتراكم للفلسطينيين   -
  .استعدادها للمحافظة على هدنة دائمة مع اسرائيل

د اعلنت عـن نيتهـا كـبح        فبالتركيز على حفظ القانون والنظام، والسلم االجتماعي داخليا، فانها تكون ق          
ظاهرة المجموعات المسلحة منفذة القانون بنفسها وكذلك مكافحة الشبكات االجراميـة التـي اصـبحت               

وسوف تعزز حماس موقعها الـشعبي اذا       . متأصلة بعمق في المجتمع بسبب االزمة االقتصادية المستمرة       
 قبضت علـيهم خـالل هجومهـا        كما قامت باطالق سراح جميع سجناء فتح الذين       . ما نجحت في هدفها   

واعلنت العفو عن ضباط فتح االمنيين الموجودين على قائمتها كمطلوبين، وطلبت ان يعود فريق القـوى                
  .االمنية الفلسطينية الى مواقعهم ويداوموا اوقات عملهم، رغم انهم سيكونوا تحت امرة قادة حماس الجدد

 هجماتها على اسرائيل اذا مـا تـم تـشديد           وعلى كل حال، سوف تكون حماس تحت الضغط الستئناف        
وهناك مجموعات جديدة تتبنـى     . الخناق على غزة لتخاطر بالراديكالية داخل صفوفها اذا لم ترد عسكريا          

 قد سـبق    - مثل جيش االسالم، سيوف الحق، الوية الجهاد المقدس          -خطاب وتكتيكات مجاهدي القاعدة     
  .قبليةوظهرت، مما يشير الى اتجاه االحداث المست

وسيكون على المجتمع الدولي ان يخطو ويتقدم باحتراس وحذر شديدين، اذا ما كان يراد تجنب انهيار تام             
  .للنظام في غزة

  9/7/2007القبس الكويتية 
  

  حماس والبحث عن تيار ثالث-إشكالية فتح  .81
وفـد المكتـب   استضاف مركز البحوث العربية واإلفريقيـة بالقـاهرة      :  محمد إسماعيل زاهر   - القاهرة

 وضم الوفد األستاذ    "تطورات الموقف في فلسطين   "السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للحديث عن        
جميل مجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورباح مهنا وكايـد              
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لمثقفين المصريين قـاموا    الغول عضوي المكتب السياسي للجبهة، وشهد اللقاء مجموعة من الناشطين وا          
  .بطرح أسئلة ومداخالت على وفد المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

في االنتخابات األخيرة حدثت المفاجأة التي لم تتوقعهـا حمـاس           : في البداية تحدث جميل مجدالوي فقال     
ير والتخلص من فساد فتح،     حيث فازت فيها باألغلبية، كانت هناك رغبة لدى الشعب الفلسطيني في التغي           

ولكن ما حدث تمثل في نزوع حماس إلى التفرد بالسلطة وإعادة إنتاج أسـاليب فـتح فـي الممارسـة                    
السياسية، فتفردت حماس برئاسة المجلس التشريعي وأخذت األغلبية في هيئة رئاسة المجلس التـشريعي              

مقراطية، وحدث نفس الشيء بالنـسبة      وهو ما ال يحدث بالضرورة في البرلمانات المنتخبة على أسس دي          
لتشكيل الحكومة ولم تعط لفتح أي دور، بل أغلقت حماس أي فرصة للحوار مع اآلخرين، وكانت الجبهة                 
الشعبية لتحرير فلسطين آخر فصيل وطني يحاور حماس، ولم نصل معها إلى أي اتفاق، وعلى الـرغم                 

 هذه السلطات إال أننا منحناها الثقة ضد األمريكان         من أن حماس لم تسمح لنا بالمشاركة في انفرادها بكل         
ومشايعيهم من العرب والفلسطينيين، هذا الوضع من انفراد حماس بالسلطة أسفر عـن مجموعـة مـن                 

  .التناقضات فاقمها الوضع الفلسطيني بتشابكاته المختلفة
 القانون األساسي للسلطة    تمثل التناقض األول بين الرئاستين، رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة، خاصة أن          

لم يوضح المهام واالختالفات بين المؤسستين، وكان الغرض األول من فرضه سحب بعض الصالحيات              
  .من الرئيس أبو عمار

أما التناقض الثاني فنشأ عن وجود سلطة عليا لحماس مؤسسة على قاعدة من مؤسسات السلطة وأغلبيتها                
اس يتولى مهامه يأتي إلى وزارته بطاقم إداري كامل ينتمـي           ينتمي إلى فتح، مما جعل أي وزير من حم        

إلى حماس، وفي هذا اإلطار قامت حماس بإنشاء مئات من الوظائف اإلدارية من الدرجة األولى بعقـود                 
  .موازية لتتخطى هيمنة فتح على مجمل المؤسسات

عا لفتح ولمواجهة هذه العقبـة      واإلشكالية األهم في هذا اإلطار أن المكون األساسي ألجهزة األمن كان تاب           
لم تلجأ حماس إلى الكل الوطني لتتحصن به ضد فتح وإنما قامت بتشكيل جهاز أمني مواز لفتح مما أدى                   
النتشار الهشيم في كل شوارع قطاع غزة، وبالنسبة للتناقض الثالث فكان دائما عبر التساؤل البسيط كيف                

  و وهي ترفض هذا االتفاق مع األساس؟ستمارس حماس السلطة القائمة على اتفاق أوسل
منها الحصار األمريكـي،    : هذه التناقضات تزايدت حتى وصلت إلى مرحلة االنفجار نتيجة لعدة عوامل          

وجود أطراف عربية تسعى إلى إشعال الموقف، والعرقلة الفعلية التي قامت بها فتح لمنع حمـاس مـن                  
  .اة الطرفين للمصالح العليا للشعب الفلسطينيممارسة السلطة والتصعيد من جانب حماس وعدم مراع

في هذا المناخ كانت هناك وثيقة األسرى والتي كانت من الممكن أن تجمع الحركتين على آليـات عمـل                   
وطني واحدة، ولهذا بادرت الحركة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الدعوة لتفعيل وثيقة األسرى، وأتـذكر               

 وفوجئنا بهما يرفـضان هـذا       2006 هنية في هذا الموضوع في عام        أننا تحدثنا مع أبو مازن وإسماعيل     
التوجه بحجة وجود معارك في جنوب لبنان ضد حزب اهللا، ووجود عدد من الشخصيات السياسية المهمة                

، من جانبنا كنا ندرك أن الظروف أثناء الحرب على لبنان مواتية حيث انشغال              "اإلسرائيلية"في السجون   
في أعقاب ذلك جاء    . ي حرب خاسرة، ووجود الطرف األمريكي في المستنقع العراقي        الكيان الصهيوني ف  

فمن ضمن بنوده وجوب أن يوافـق الطرفـان         .  وهو توجه صريح لفكرة محاصصة السلطة      "اتفاق مكة "
على قرارات القمم العربية والقرارات الدولية الخاصة بالشأن الفلسطيني، وتم هناك اقتـسام الـوزارات               

مالية إلى سالم فياض وعلى الرغم من عدم رضاء حماس الكامل عنه إال أنها انتهزت الفرصة                فذهبت ال 
السياسية التي ربما تأتي لها بأموال تحرك األوضاع الداخلية عبر عالقات فياض، ونفس الحال ينطبـق                

 الداخلية  على تولي زياد عمرو لوزارة الخارجية، ما فجر اتفاق مكة تصميم الرئيس أبو مازن على بقاء               
  .واألمن داخل حوزة فتح
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وتم التوصل لحل فئوي أشعل النيران فيما بعد، تمثل في تشكيل قوة لوزير الداخلية تابعة بالمحاصـصة                 
بين فتح وحماس وظل هذا الوضع قائما حتى توصلت حماس إلى حسم األمر في القطاع بالقوة المسلحة،                 

على ساحة النضال الفلسطيني أبرزها القـسوة غيـر         وواكب هذا األمر مجموعة من التصرفات الغريبة        
المبررة في تعامل كل طرف مع أتباع الطرف اآلخر، وعقب قرار أبو مازن بحل الحكومة أصبحنا نرى                 

  .مالحقات واعتقاالت يقوم بها كل طرف ألتباع الطرف الثاني في مناطق نفوذه
مشروعات والخطط التي رفضها شعبنا منذ      هذا الوضع سيفتح الباب للتدخالت الخارجية ولمجموعة من ال        

عقود، أصبحنا نسمع عن سلطة في غزة وأخرى في الضفة، فهناك محاوالت إلعادتنا إلى مربع ما قبـل                  
  .الثورة الفلسطينية

الخبير االستراتيجي اللواء أحمد عبد الحليم، أشار في كلمتـه إلـى عـدة              ": سيناريوهات متعددة .. غزة
، إال أن هـذا     "إسرائيل" ـهناك التدخل العسكري الكامل ل    معتبراً أن   ي غزة،   سيناريوهات لحل الوضع ف   

أما فرضية استخدام القوة    .  بعد حرب لبنان في العام الماضي      "إسرائيل"السيناريو يعترضه استنزاف قوة     
 فقد ثبت فشلها بعد عجزها عن اصطياد قيادات حماس، وسيناريو آخر يتمثـل فـي               "إسرائيل" ـالجوية ل 
البـديل المتـاح    . د سالح مواز لكتائب عز الدين القسام إال أن هذا األمر قد يتطلب عامين أو ثالثة               وجو

 تمثل في زرع الفتنة بين مكونات الشعب الفلسطيني، وحصار غزة والحديث            "إسرائيل"والذي نجحت فيه    
لعالم ضد حركة   عن إرسال قوات دولية إلى هناك سترفضها حماس بالطبع وهو ما سيؤدي إلى استعداء ا              

 بعملية عسكرية تهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلـى جـزأين، أحـدهما              "إسرائيل"حماس بما سيسهل قيام     
 يعمل كعازل ضد حماس، وآخر مجاور لمصر به إمارة إسالمية تؤول مشاكلها إلى              "إسرائيل" ـمجاور ل 
  .مصر

فهنـاك سـيناريو    .. لمنطقـة ولكن ما تغفل عنه جميع التحليالت ربط ما يحدث في فلسطين بأوضـاع ا             
سيطرح، مؤداه أنه في حالة فشل العالم في إخالء المنطقة من األسلحة النووية فالبد من إخالئهـا مـن                   

  .الصواريخ وهو توجه سيفرض مستقبال على حماس وحزب اهللا
ـ               ضات وتحدث الكاتب الصحافي عبد العال الباقوري عن إمكانية استفادة األطراف الفلسطينية مـن التناق

داخل الكيان الصهيوني لتأجيل االنفجار داخل األراضي الفلسطينية في ظل غياب أي دور عربي فعـال،                
أما الناشط السياسي الدكتور إيمان يحيى فلفت االنتباه إلى إغفال األبعاد اإلقليمية في الصراع، فما يحدث                

يش حالة شك دائم تجاه تيـارات       في فلسطين ال ينعزل عما يحدث في مصر ولبنان، فاألنظمة العربية تع           
اإلسالم السياسي خاصة مع امتدادات القاعدة والتي تمثل آخرها فـي أحـداث سـيناء، ودعـوة أيمـن                   
الظواهري لقبائل سيناء لتقديم العون إلى مواطني غزة، بما يفرض على النظام المصري إعادة النظر في                

ي ظل اتجاه بدأ يظهر على السطح ويدعو        اتفاقية كامب ديفيد وضرورة وجود الجيش المصري خاصة ف        
  .إلى توطين أعداد من مواطني غزة في سيناء
هناك تصفية للمسألة الفلسطينية تـستدعي البحـث عـن          .. القضية اآلن أصبحت أكبر من فتح وحماس      

وفي المستقبل القريب هل هناك إمكانية لعـزل جنـاح          . ضرورة تكوين قوة ثالثة تقودها شخصية مستقلة      
  .ي فتح وعزل جناح الزهار في حماس؟ إذ أنهما يعمالن على اشتعال الموقف بين الطرفيندحالن ف

وأشار مصطفى مجدي الجمال الباحث بمركز البحوث العربية واإلفريقية إلى حالة التردي التي تعيـشها               
ة، إزاء  المؤسسات الفلسطينية فالمجلس التشريعي لن ينعقد، ومنظمة التحرير شبه مجمدة، والسلطة منقسم           

هذه الشرعية ستنتج عن قـوى   . هذه الحالة البد من البحث عن شرعية ثورية جديدة تتجاوز فتح وحماس           
مدنية جديدة ربما تلتفت إلى ضرورة تشكيل لجان شعبية من الفلسطينيين للضغط على النخب الفلسطينية               

تاذ حلمي شعراوي مدير مركـز      ودعا األس . لتحريم الدم الفلسطيني وإنهاء الطابع الفئوي المميز للسلطة       
البحوث العربية، القوى الوطنية العربية للدفاع عن فلسطين تحت شعار العودة عن اتفاق أوسلو، ولكـن                
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هل هناك في الداخل الفلسطيني تيار ثالث ومؤثر يستطيع تجاوز فتح وحماس معا؟ وماذا عـن موقـف                  
  .الدول العربية وتخوفاتها؟ والتدخالت الغربية

باح مهنا عضو المكتب السياسي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن سيناريو تقـسيم غـزة               وتحدث ر  
 تتعامل مع غزة كما جاء في التوراة، فوفقا للـنص           "إسرائيل" ـالذي أشار إليه اللواء أحمد عبد الحليم، ف       

ن يـستيقظ   التوراتي غزة مطرودة من عين اهللا حتى إن شارون نفسه انسحب منها، وكان رابين يتمنى أ               
بـل وسـتقبل    .. من النوم فيجد غزة في البحر، السيناريو المطروح أن غزة ستؤول بمشاكلها إلى مصر             

والمشكلة في كل الـدعوات التـي       . حماس بإمارة غزة كحل مؤقت وكل فلسطين كخيار استراتيجي بعيد         
ألنظمـة تؤيـد فـتح      تبحث عن بديل ثالث لحماس وفتح أن هذا البديل غير موجود في العالم العربي، فا              

والشعوب تؤيد حماس، ولن يكون هناك فرصة لتيار ثالث بفلسطين إال بوجوده في العالم العربي، فـتح                 
تمارس السلطة اآلن من موقع يميني متطرف، وحماس واإلخوان المسلمون لن يأتوا ببرنـامج تحـرري              

  . مشروعه السياسيألنهم يعيشون على الفقر والجهل، ولقد استغل أبو مازن الفرصة لتحرير
وطالب عبد العال الباقوري بضرورة التفرقة بين قادة حماس وقواعدها وبالمثـل بـين قـادة اإلخـوان                  
المسلمين والشعوب المتعاطفة معها، فقواعد الحركات اإلسالمية ال تختلف عن أي قواعد في الحركـات               

  .عامل مع الحركات اإلسالميةوالبد أن نحسم هذه المسألة حتى نعرف كيف نت.. السياسية المختلفة
أما كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فأشار إلى اللحظة المصيرية التي               

، وإنمـا   "اإلسـرائيلي "تعيشها القضية الفلسطينية، فالتناقض اآلن لم يعد بين كل الفلسطينيين واالحـتالل             
اع على السلطة وأصبح هناك حديث عن سلطة برأسـين،          تناقض داخل الصفوف الفلسطينية نتيجة للصر     

كيف ننشئ قوة فلسطينية ثالثـة      : والسؤال الذي يجب على القوى الوطنية في العالم العربي أن تجيب عنه           
  تتجاوز الحالة التي نعيشها؟

ونفس هذا الطرح تناوله جميل مجدالوي في تعقيبه الختامي، فالبديل الثالث يطـرح نفـسه بقـوة اآلن                   
فالصورة ترجح نجـاح المخطـط األمريكـي        .. خاصة في ظل مكونات وضع عربي وإقليمي سوداوي       

والصهيوني في تصفية القضية الفلسطينية في المستقبل المنظور، فعلى الرغم من كل هذا الحـديث عـن      
  تقف حجر عثرة في طريق أي تسوية حقيقية، وال يوجد          "إسرائيل"جهود لتسوية األوضاع إال أن الءات       

 قـابال بتقـسيم     "إسـرائيل "أي فصيل فلسطيني مهما كان مؤيدا لسياسات االحتالل يستطيع التفاوض مع            
وأعتقد أن األوضاع ستظل مشتعلة لفترة طويلـة        .. القدس مثال أو بعدم حق العودة لالجئين الفلسطينيين       

تفاق كامب ديفيـد، فهـذه      طالما بقينا نتحرك في اتفاقات أوسلو وهي تمثل النسخة الفلسطينية السيئة من ا            
وال مخـرج فـي     ..  اليد الطولى للتحكم في المنطقة ولكي تحافظ على أمنهـا          "إسرائيل"االتفاقات أعطت   

  .النهاية إال بتفعيل تيار عربي ثالث يعم الوطن العربي ككل ويكون له إمكانية الفعل بعد عدة عقود
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  رزوأنات ك
على أيدي الجناح العسكري لحماس، علـى       ) التي تديرها فتح  (عملت هزيمة قوى أمن السلطة الفلسطينية       

ومنذ البداية أعلنـت قيـادة      . تسارع التغير في توازن القوى الفلسطينية الذي بدأ خالل االنتفاضة األولى          
التربوية لإلخوان المسلمين في غزة، بأنهـا       حماس، التي كانت قد تشكلت من البنية التحتية االجتماعية و         

ومات تزال فتح تتمتع ببعض التأييد      . كانت تهدف لتكون بديلة للقيادة التقليدية للحركة الوطنية الفلسطينية        
وهي تتمتع في الضفة الغربية كذلك بتفوق عسكري على القـوات المتـصلة بالتيـار               . الشعبي في غزة  

على غزة بعد أشهر من قتال الشوارع مع قوات فـتح، ربمـا قـرب    غير أن استيالء حماس   . اإلسالمي
  .حماس كثيراً من تحقيق رؤيتها
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 التي هي، بعد كل شيء، ملتزمة رسمياً باتفاق مبني          –وتريد إسرائيل كذلك إيقاف هذا االتجاه بتقوية فتح         
 مع الرئيس بوسن بعد     فقد أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت في لقائه        ". دولتين لشعبين "على  

 حزيران، سـوف تعقـد   25وفي . أيام قليلة من انتصار حماس في غزة، بأن إسرائيل ستعمل لتقوية فتح          
قمة في شرم الشيخ من مصر واألردن وإسرائيل والرئيس محمود عباس، وسوف تعالج طـرق تقويـة                 

ولكـن  . السياسية مع حماس   شراكة فتح    –عباس، بعد أن زالت أعظم عقبة معلنة الستئناف الحوار معه           
  .الحقيقة أكثر تعقيداً

.  لتوازن العالقات بـين الحـركتين      2002لقد أنهت التطورات التي جرت في غزة الجهود المتعثرة منذ           
ونتج عن عدة جوالت من المباحثات تفاهمات على وقف إطالق النار في الصراع مع إسـرائيل، وكـان        

دف من ذلك التفاهم، مثل التفاهمات السابقة له، إيجاد استقرار          وكان اله . 2006آخرها في تشرين الثاني     
في المنطقة الفلسطينية بحرمان إسرائيل من ذريعة للقيام بأعمال عسكرية، ولكن ذلك التفاهم، كـسابقيه،               

، وافق الطرفان على مبادئ لحكومة وحدة وطنية، كانت عمليـاً قـد             2007ففي آذار   . كان قصير العمر  
ذلك أن تصحيح فتح على     . غير أن تحالفهما لم يتبلور في حكومة فعالة       . الحكومات العربية أملتها عليهما   

حرمان حماس مما اعتبرته حماس ثماراً مشروعة النتصارها في انتخابات المجلـس التـشريعي عـام                
 شجع على المواجهة المباشرة التـي       – وبخاصة السيطرة على األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية         2006

  .أدت إلى االنقالب العسكري في غزة
واآلن، وقد أصبحت غزة في أيـدي قيـادة         . هذه النتيجة قد أفرغت تفاهمات فتح وحماس من أي معنى         

ولكنها لكي  . حماس فإنها ربما تفضل فعالً بعض الهدوء في الصراع مع إسرائيل من أجل تعزيز حكمها              
ل على إثارة رد عسكري إسرائيلي يمكن أن يقـوض          تحقق ذلك، يتحتم عليها منع بقايا قوى فتح من العم         

وباإلضافة لذلك، فإن المواجهة بين الحركتين في الضفة الغربيـة سـوف تغـذي كـذلك                . خطط حماس 
ويدل هذا الوضع المثير على أن الفصل بين المنطقتين لم يكتمل، وستظل الـصلة              . المصادمات في غزة  

وباإلضافة لذلك، فإن قيادة فـتح      .  في المنطقة األخرى   بينهما تأخذ شكل صراع في منطقة يغذي الصراع       
ستكون غير راغبة، وعلى أي حال غير قادرة على منع ناشطيها من مواصلة المواجهة مع حماس، على                 

وفي ذلك ستكون مشتركة مع الجهاد اإلسالمي غير الملتزمـة          . األقل جزئياً بتنفيذ هجمات على إسرائيل     
  .أو أي تحالف مع حماسبأي تهدئة للحرب ضد إسرائيل 

فلم تعد الـسلطة الفلـسطينية تتـشكل مـن          . إن استيالء حماس على غزة يبسط ظاهرياً تحدي إسرائيل        
كما لم يعد يوجد وضـع فيـه منطقتـان          .  واحد محاور، وآخر ال توجد قاعدة للحوار معه        –معسكرين  

طرة عليها، وأخـرى يظـل      تتصالن بإطار مشترك؛ فهناك اآلن منطقة تخلت إسرائيل طوعاً عن أي سي           
وقد حلّت حكومة الوحدة، وهناك اآلن في الضفة الغربية حكومة طوارئ           . مصيرها يتحدد بعملية سياسية   

  .يرأسها سالم فياض الموالي لعرفان
ولكن ما تزال هناك خالفات بين إسرائيل وفتح، منها بعض األبعاد األمنية، وهي تتركز بشكل أساسـي                 

وعلى العكس ذلك في غزة، فإن الفجوة السياسية العميقة التي          . وما يتعلق باألراضي  في القضايا السياسية    
تفصل بين حماس وإسرائيل، جعل الصراع وهذا يفسر االفتراض باستطاعة إسرائيل اآلن محاولة تقـديم               

س اتفاق للوضع النهائي مع السلطة الفلسطينية برئاسة عباس، مع تجاوز التعقيد الناجم عن مركزية حمـا               
في السياسة الفلسطينية ولكن استيالء حماس على غزة ال يغير جوهرياً األدوات السياسية اإلسرائيلية في               

إن الصراع المنطلق من غزة ضد إسـرائيل، حتـى لـو            . التعامل مع التطورات في الساحة الفلسطينية     
اً أكثر مما كان من     تصاعد، لن يجعل الخيار العسكري، مع مخاطر التورط هناك مرة أخرى، أمراً جذاب            

: وأي خطوات أخرى يمكن أن تقوم بها إسرائيل ستكون ببساطة إضافة لما قامت به في الماضـي                . قبل
. 2005ذلك أن غزة تخضع فعلياً لحصار كامل مفروض عليها في أعقاب االنسحاب اإلسرائيلي في آب                

وسوف تتواصل العقوبات   . نسانيةوسوف تتواصل إمدادات الكهرباء والمياه والبضائع األساسية ألسباب إ        
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االقتصادية التي فرضت في أعقاب أداء حكومة حماس اليمين لتولي السلطة، أي منع تحويـل األمـوال،    
  .وال يبدو هناك أمل كبير في فرص ألي اختراق سياسي. سوى عن طريق الرئيس عباس

ر اإلسـالميين، ال يـشكل      أن الطموح المشترك إلسرائيل وفتح في منع سقوط الضفة الغربية في معسك           
أمـا اإلعـداد علـى    . أساساً لالتفاق على الوضع حماس في الضفة الغربية واستعادة السيطرة على غزة           

على أي حـال، فهـي ال       .  فهو غير وارد على أجندة فتح      – يستلزم تنازالت تاريخية     –التفاق إسرائيل   
يل وتحفظاتها اإليديولوجيـة حـول      وسيظل أمن إسرائ  . تستطيع فرض أي اتفاق يمكن أن تتفاوض حوله       

 تماماً مثلما حدث فـي الـسنوات        –التنازالت في الضفة الغربية يعقّد مهمة الوصول إلى تسوية مع فتح            
وباإلضافة لذلك، فإن القطيعة السياسية الحالية بين الضفة الغربية         . التي سبقت مكتسبات حماس االنتخابية    
نحو سكان غزة، وال يعني نهاية نية حماس في توسيع وجودها في            وغزة ال يعفي قادة فتح من التزاماتهم        

ومع إيحاء العملية السياسية، ستكون الضفة الغربية وغزة علـى طاولـة المفاوضـات              . الضفة الغربية 
 سوف يصر على اإلبقاء على      – ديني أو علماني أو مختلط       –وأي وفد فلسطيني    . باعتبارهما كيان واحد  
  .هماتلك الصلة والرباط بين

  .وإسرائيل لن تكون قادرة على تجاهل المطالب بتلك الروح، مهما يمكن لها أن تعقد األمور
  ركز دراسات الشرق األوسطمترجمة 
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