
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 

١٦/٧/٢٠٠٧اإلثنين ٧٨٤  

قضية حق العودة: ض
 "سـرائيل ا" أن تقلـق      

 جب أن يكون بموافقتها    

 ٥ص ... 

  "قطاع غزة اليوم أكثر أمنا وأمانا"و.. ن المواقف السياسية بالغذاء
  سالح من األردن إلى قوات األمن الفلسطينية في الضفة الغربية
  التهام عباس سوريا وقطر وإيران بالعلم مسبقاً بمحاولة الغتياله

   تفقد شرعيتها "فتح" في صعود و"حماس": إلسرائيلي
  بادرات حسن نيةرزمة "ضمن   على دخول القدومي وحواتمة الى رام اهللا

  ورة تصويب التمثيل الفلسطيني من خالل منظمة التحرير
  ن أهمية شريط محاولة اغتيال عباس
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لن نره: هنية
وصول شحنة 
نفي فلسطيني 

 ا"ريؤت"معهد 
أولمرت يوافق
بيان حول ضر
القاهرة تُقلل م



  

  

 
 

    :السلطة
 ٥  "قطاع غزة اليوم أكثر أمنا وأمانا"و.. لن نرهن المواقف السياسية بالغذاء: هنية .٢
 ٦  "حماس"ـتورط جهاز المخابرات بتتبع مخازن سالح ل: وثيقة .٣
 ٧  وصول شحنة سالح من األردن إلى قوات األمن الفلسطينية في الضفة الغربية .٤
 ٧  اوسلو حول دولة مؤقتة مع هدنة كان اسوأ من" اسرائيل"يوسف مع أحمد  اتفاق: عباس .٥
 ٧  نفي فلسطيني التهام عباس سوريا وقطر وإيران بالعلم مسبقاً بمحاولة الغتياله .٦
سبب الوفاة٨٧يعكف على ملء " الوطني الفلسطيني" .٧ ب    مقعد  ا

  لجنة التحقيق في أحداث غزة استجوبت عباس
٨ 

٨ .٨ 
 ٨  يعقدون اجتماعاً تشاورياً"حماس "اب ونو..تأجيل جلسة التشريعي لعدم اكتمال النصاب .٩
  ال عالقة البراهيم خريشة بالمجلس": التشريعي" .١٠

  عة أعوام ونصف
٩ 

٩ حسن يوسف بأرب"حماس"االحتالل يحكم على النائب والقيادي في  .١١ 
١٠  امنحوا والدي ما يحتاج إليه": اسرائيل" يناشد محمود عباسابن  .١٢
  ت اليوم أولمر- عباسأعمال قمة الملف السياسي بند وحيد على جدول : عريقات .١٣

      تسليم أسلحتها

   بتوضيحات
   االسرى الفلسطينيين

٢   بذلنا جهودا كبيرة لمنع انتقال احداث غزة الى مخيمات لبنان: زكيعباس 

١٠
١٠حكومة الطوارئ تتوعد الفصائل التي ترفض  .١٤
١٠  قوة التنفيذية تدفع الرواتب كاملة لمقاتليهاال .١٥
١٠  دير جهاز الشرطة في قطاع غزةغازي الجبالي ي.. انطالقاً من دمشق .١٦
١١   عباس يقرار إقالة الحاج إسماعيل من منصبه والرجوب خلفا له: مصدر فلسطيني .١٧
١١ تطالبه  في غزةعباس يطالب بوقف بث فضائية األقصى ووزارة اإلعالم .١٨
١١ لتبني مؤتمر دولي حولعمرو موسىقراقع يدعو  .١٩
١٢   في غزة تقرر العمل ستة أيام أسبوعيا" الصحة" .٢٠
٢. 
  
١١

  
:مةالمقا     و
١٢   مطلوبا فلسطينيا١٨٩ مالحقة إسرائيل  اتفاقا لوقففصائل فلسطينية ترفض .٢٢
   اردين بستة االف لتعويض المط١٦السلطة حددت سعر الكالشنكوف بألفي دينار وأم  .٢٣

  "س
 وتؤكد أنها تفضح مواقف األطراف الرافضة لذلك

١٢
١٣   والمنظمة فقدت قانونيتها.. لوضع القانوني لعباسحماس ستدرس ا: الزهار .٢٤
١٣   يكشف عن وثيقة سرية ويعد بوثائق هامة قريباً"الزهار" .٢٥
١٣  "إسرائيل"نحن مع الحوار لكن ليس مع .. أمريكا  لكسب ود سيناريو اغتيال عباس: الزهار .٢٦
١٤عبا"يرد على اتهامات التخطيط الغتيال " مشير المصري" .٢٧
  تثمن دعوة كي مون لفتح المعابر" حماس" .٢٨

   معبر رفح
  واعتقالهم

٦   منية يجب أن تكون على جدول أعمال أي حوار فلسطينياألجهزة األ: الحية .٣

١٤
١٤  طلوبالملف األمني والسياسي جوهر الحوار الم: حماس .٢٩
١٤   غدا"حواتمة" تنفي وصول "الديمقراطية" .٣٠
١٥تناشد مبارك التدخل إلنهاء أزمة العالقين على الفلسطينية فصائل المقاومة .٣١
١٥" فتح" منازل كوادر بالتوقف عن دهم" حماس"فصائل فلسطينية تطالب  .٣٢
١٥     استبقت ضربة كانت ستوجه لها  "حماس": وزير فتحاوي سابق .٣٣
١٥    تفقد شرعيتها "فتح" في صعود و"حماس":  اإلسرائيلي"ريؤت"معهد  .٣٤
٥١
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٦  "فتح اإلسالم"على البلدات اللبنانية من قبل " كاتيوشا"طينة تدين إطالق الـ

 

١القوى الفلس .٣٦
    

:االسرائيلي     الكيان
  رزمة بادرات حسن نية"ضمن  لى رام اهللاأولمرت يوافق على دخول القدومي وحواتمة ا .٣٧

  مشق
  تاسعا إلسرائيل

  بواسطة تركيا وطرف ثانِ
٩  المالية تقودنا إلى كارثة: اعة في إسرائيل

ض

١٦
١٧      يحذر من استيالء حماس على الضفة  ليبرمان .٣٨
١٨من طهران ود" حماس" عنصراً من ١٤٤عودة : اسرائيل .٣٩
١٨تنصيبه رئيسا بيريز يسعى لتدعيم دوره السياسي بعد  .٤٠
  ن شن حرب جديدةاسرائيل م عدم جهوزية الجيش يمنع .٤١

  ٤٨من فلسطينيي الـ   باحثين٣يحقق مع " الشاباك"
١٨

١٨ .٤٢
٤٣. 
٤. 

١٩   غزة تخنق إسرائيل:الديلي تليجراف
٩ ١ أشهر ٣قبل  إسرائيل تلقت ردوداً سورية": هآرتس"٤

١أرباب الصن .٤٥
١٩ من دول مختلفة للترويج لمصالحها إسرائيل تجند شباناً .٤٦
    

:، الشعب     األر
٢٠  بيان حول ضرورة تصويب التمثيل الفلسطيني من خالل منظمة التحرير .٤٧
  سطيني ألف طالب فل١١أبناء البداوي يشعرون بمسؤولياتهم ويحملون هم : تحقيق .٤٨

  ودة للحوار

  في غزة

٣  القوات اإلسرائيلية تنسحب من شرق رفح مخلفة دمارا كبيرا
  

  طيني

٢٠
٢١  قساط الجامعية لفلسطينيي مخيم الباردتسدد األمؤسسة التعاون  .٤٩
٢١ إلى الضفة وغزة بهدف الدعوة إلى الع٤٨يفلسطينيوفد من  .٥٠
٢١  األعلى في فلسطين يدعو إلعادة اللحمة بين جناحي الوطن مجلس الفتوى .٥١
٢١ز حقوقي ينتقد االعتقاالت التي تقوم بها التنفيذية والقسام مرك .٥٢
٢٢  مع إجراء انتخابات مبكرةمن الفلسطينيين % ٦٦: استطالع .٥٣
٢٣   فياضكومةحزكارنة يحذر من البيانات المزورة الداعية العتصامات ضد  .٥٤
٥. 
الل.٥٦
٥٢

 
٥. 

تناشد بالتدخل إلنقاذ حياة األسرى المرضىالفلسطينية جان الشعبية 
فلس الالشاباك يحقق مع ثالثة من الباحثين والناشطين في العمل األهلي

٢٣
٣ ٧٢

   
  :اقتصاد

  عادة تأهيله
 

٢٣ مليون دوالر إل٤٦٠قطاع اإلسكان الفلسطيني يحتاج إلى  .٥٨
  

:
 

  ثقافة
 ٣  اقتتال غزة كان محاولة انتحار علني:  في ندوة حيفا الشعريةدرويشمحمود 

 ٤  ١٩معجم ألدباء وكتاب فلسطين في القرن صدور  .٦

 
٢ .٥٩
 ٢٤  لكتاب يبحث عن جليس في األراضي الفلسطينيةا: ريرتق .٦٠
١٢
   
   :ةبيئ
 ٤  إسرائيل مسؤولة عن تجفيف البحر الميت بمستوى متر واحد كل عام :خبراء .٦
   
٢٢
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   :األردن 
٢٤  مع األسرى في إسرائيل تضامنياًتقيم مهرجاناً" المعارضة" .٦٣
   

   :لبنان
٢٤   اللبنانيالجليد كُسر وفرنسا ستواصل دعم الحوار: كوشنير .٦٤
٥  كارالجيش يتقدم وسط أنقاض نهر البارد والكاتيوشا تسقط في الضنية وع .٦

للرئاس: ل ٥  ة وتهميش المسيحييننرفض حكومة بديلة
٥٢
 الجميامين  .٦٦

  اغتيال احد عناصر جند الشام وظهور مسلح جرى تطويقه : عين الحلوة
٢

٢٥ .٦٧
   

: إسالمي    عربي،
   م العربيةجهود ترويج مبادرة السال لتقويم عونوزراء الخارجية العرب سيجتم .٦٨

   األميركية-ت المصرية 
  ت مواقفها القومية
٧  القاهرة تجري اتصاالت مع حماس لمعرفة مصير قائد خلية القاعدة

  ف
 ى باريس

٢٦
٢٦  القاهرة تُقلل من أهمية شريط محاولة اغتيال عباس .٦٩
٧٠. 
٧. 

٢٦س أجندة المحادثاالوضع المتأزم في غزة على رأ: سليمانعمر 
٢٧ وأكدنفت معرفتها بمحاولة اغتيال عباسدمشق ١
٢ .٧٢
٢٧ال حرب شاملة بين سوريا وإسرائيل هذا الصي: دبلوماسيون .٧٣
٢٧ ف"االتحاد المتوسطي"أبو الغيط يبحث  .٧٤
   

   :دولي
٢٨     أفكار أميركية لمساعدة عباس وفياض مالياً ودبلوماسياً  .٧٥
٢٨   نواب هولنديون يلتقون حماس سراً .٧٦
٨   دان إلطالق مبادرات جديدة للتسويةبلير ورايس يستع .٧٧

٩  ة عدم االنحياز تدين االحتالل اإلسرائيلي وتدعو لدعم عباس

 زيل

:

٢
٢حرك .٧٨
٢٩   األونروا تناشد المتبرعين العرب توفير مساعدة عاجلة لقطاع غزة  .٧٩
٢٩إعادة توطين الجئي مخيم الرويشد في البراجئين تبحث مفوضية الال .٨٠

   
  مختارات

   واألمريكية
   لعالم في ا قوة اقتصادية

:ارير

  
٢٩ يتعرضن لالغتصاب على يد القوات العراقية عراقية آالف معتقلة١٠ .٨١
٣٠الصين في طريقها لتحل مكان ألمانيا كثالث .٨٢
    
  قت

  ؟ في االردن)دير غبار(د أبو شاور لعبَّاس في إجتماع 

:قاالت

  
ماذا قال رشا.٨٣  ٣٠
٣١  الباسم.. وجه حماساحمد يوسف : تقرير .٨٤
    
    

  حوارات وم
  موسى أبو مرزوق.. تراف بإسرائيل.انقالب فتح.. ونإطالق جونست.. س

االجتياح العسكري ..مواجهة حماس إسرائيليا .٨٦ ٣٦  عدنان أبو عامر... بين القوات ال

  
٣٤ واالع. حما .٨٥

دولية و
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٣٩   عبد اهللا األشعل.د... في فلسطين بين حركتي فتح وحماس ثنائية العلماني والديني .٨٧

    
١  :كاريكاتير

***  

   فالحل يجب أن يكون بموافقتها"سرائيلا"قضية حق العودة ال يجب أن تقلق : فياضسالم  
 قال سالم فياض رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية في مقابلة مع صحيفة هـآرتس، الـصادرة                :القدس

، فمنظمـة التحريـر الفلـسطينية،       "إسرائيل" قضية حق العودة ال يجب أن تقلق         صباح اليوم االثنين، إن   
المخولة بتمثيل الفلسطينيين في العملية السياسية، تبنت مبادرة السالم العربية، التي تنص علـى أن حـل                 

بالطبع يجـب   : مع من سنتفق مع أنفسنا؟ وتابع     : وتساءل. قضية الالجئين يجب أن يكون عادال وباالتفاق      
واعتبر أن رفع حواجز واإلفراج عن أسرى وتحويل أموال الضرائب،          ". أن يكون الحل بموافقة إسرائيل    

وال يجب أن تكون    . خطوات لن تحقق أهدافها ما لم يرافقها تفاوض حول الحل الدائم الذي ينهي االحتالل             
لحديث عن تسهيالت   الخطوات اإلسرائيلية األخيرة كوقف تجميد أموال الضرائب واإلفراج عن أسرى وا          

ورد علـى    .مرورية هي خطوات هامة ولكنها ال يجب أن تكون مركز االهتمام الفلسطيني اإلسـرائيلي             
تصريحات إسرائيلية مفادها أن حكومة أبو مازن ضعيفة بحيث ال يمكنها أن تكون شريكة في التفاوض،                

، وأشار إلى أن    "ا ستنتظر إلى األبد   أن تنتظر حتى نصبح دولة عظمى، يبدو أنه       " اسرائيل"إذا أرادت   : قال
الفلسطينيين أيضا يتحملون جزءا من مسؤولية فشل عملية السالم وأن عليهم العمل بجدية أكثر لتحـسين                

ونفى فياض نية حكومته فصل قطـاع        .أداء الحكومة، زيادة الشفافية، ومحاربة الفساد، وفرض القوانين       
حول األفكار التي تتحدث عن فيدرالية، أو كونفدرالية مع         وفي رده على سؤال     . غزة عن الضفة الغربية   

األردن قال أنه يمكن بحث ذلك بعد 

٤ 

  
١.

 أنهـا   "حماس"واتهم فياض    .زوال االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية           
حولت سكان قطاع غزة إلى رهائن وأنه ليس عادال معاقبة سكان القطاع عن 

وهاجم بشدة قادة تنظيم القاعدة، ألنهم برأيه       .  الحدودية ومعابر البضائع باالتجاهين    ودعا إلى فتح المعابر   
فلسطينية أكثـر مـن            

  
٢.

. طريق الحظر االقتصادي               

معتبرا أنه ال يوجد طرف أضر بالقضية ال. بدؤوا يتحدثون باسم الشعب الفلسطيني    
  .القوى اإلسالمية المتطرفة كالقاعدة

  ١٦/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب 

  "قطاع غزة اليوم أكثر أمنا وأمانا"و.. لغذاءلن نرهن المواقف السياسية با: هنية 
سـف لـسيطرة    آقال رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية إنه غيـر           :  نضال المغربي  -غزة  
لكن هنية الذي يقول انه ما زال رئيس الحكومة ويتحمل مسؤولية اطعام             . غزة  على قطاع  "حماس "حركة
 .حصاراله لن يتخلى عن مطالب سياسية في مقابل تخفيف           مليون نسمة هم سكان غزة شدد على أن        ١,٥

لماذا الحصار على قطاع غزة؟ هل      . اليوم هناك حصار أكثر إحكاما    "وأبلغ رويترز في مقابلة يوم االحد       
نحـن  ... ئأعتقد بضرورة اعادة النظر في هذا الموقف الخاط       " الننا نريد وقف الفوضى والفلتان االمني؟     

الغذاء وحقوق االنـسان يجـب أال تكـون خاضـعة           .. واقف السياسية مقابل الغذاء   بالتأكيد لن نرهن الم   
وقال هنية ان حماس ما زالت تريد إقامة دولة          ."لالبتزاز السياسي ويجب أال تكون مقابل شروط سياسية       

باالضافة الـى   " اسرائيل"في غزة والضفة والقدس لكنها ما زالت تعرض كذلك تهدئة شاملة ومتبادلة مع              
وأصر على أن حركته كانـت       .مع الدولة اليهودية في حالة تلبية المطالب الفلسطينية       " دنة طويلة االمد  ه"

 التي حملها مسؤولية الصراع وعدم االستقرار في غزة وأنه ال يـشعر             "فتح"مصيبة في االطاحة بقوات     
سؤال عمـا اذا كـان      وردا على    .والقوى الغربية " اسرائيل"بأي غضاضة لالتفاقات الجديدة بين عباس و      

النتائج التي  " ."قطاع غزة اليوم أكثر أمنا وأمانا     "يشعر باالسف لسيطرة حماس على قطاع غزة قال هنية          
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 .قاعـدة      

ال ايران وال أي دولة عربية أو اسالمية لها عالقة بالـذي  نحن قلنا انه ال سوريا وال قطر و       " .ص
ما جرى في غزة هو تطور أمني ميداني فرضته طبيعة .. جرى في غزة

وردا على سؤال بشأن سالمته الشخـصية ابتـسم         .  مؤخرا بأن هنية نفسه ليس بمأمن      "اسرائيل"هددت  
واالجال بيد اهللا ولذلك هذه التهديـدات ال            

٣.

الوثائق لقوات االحتالل الصهيونية من خالل برامج               
والوثيقة عبارة عن رسالة من مدير مخابرات        .عها األجهزة األمنية المندحرة       

الشمال إلى المدير العام للمخابرات في المحافظات الجنوبية يخبره بها عن 
د الطوابـق وغـرف     ويذكر فيه بالتفصيل أماكن تخزين السالح وعـد        . في المنطقة الشمالية   "حماس"ـ

  .منزل باإلضافة إلى صاحب المنزل ومكان إقامته
  :ط هنا لمشاهدة الوثيقةغض

  ١٥/٧/٢٠٠٧طين اآلن 

يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم تؤكد أن االزمة كانت بسبب مجموعة من قادة االجهـزة االمنيـة التـي                  
لبعض يراهن على االدارة االمريكية وعلى      اذا كان ا  "وقال   ."رفضت االنصياع الرادة الشعب الفلسطيني    

 .نحن سنقف في مربع شعبنا ومربع أمتنا ومربع الحقوق الفلسطينية         .. االسرائيليين فليقف في هذا المربع    
لكنه قال انه ال يمانع في اجـراء         ."ولكن ستثبت االيام عظيم الخطأ في الرهانات على مثل تلك االطراف          

دائما كانت  "وقال   .أن حماس تسعى للوصول الى حل سلمي لالزمة       حوار غير مشروط مع عباس مؤكدا       
وسيلة المقاومة هي وسيلة دفاعية من الشعب الفلسطيني بما فيها الصواريخ التـي تـستخدمها فـصائل                 

توقف االحتالل االسرائيلي عن اعتداءاته على الشعب الفلسطيني فبالتأكيد         ) متى ما .. (المقاومة الفلسطينية 
جنـدي  الكما أكد مجددا اسـتعداده الطـالق سـراح           ." مبرر الية مبادءة من هذا القبيل      لن يكون هناك  

احنـا كفلـسطينيين أكثـر      "وقال  .  في مقابل االفراج عن السجناء الفلسطينيين      األسير شاليت سرائيلي  الا
ن وشدد هنية علـى أ     ."نحن نريد صفقة مشرفة   " ."حرصا على انهاء هذا الملف من االسرائيليين أنفسهم       

نحن "وقال   . على تحقيق ذلك   "حماس"فتح قد انتهى وأن كثيرين في غزة يشكرون         " و "حماس"االقتتال بين   
ال نتحرك على أساس أن الحكومة هي فقط للقطاع وال ننطلق من أن القطاع هو دولة مـستقلة منفـصلة                    

 أن يـتم التوصـل     لكنه أضاف أنه الى    ."نحن نعتبر أن هذا وضع مؤقت     .. عن بقية االراضي الفلسطينية   
الى تفاهمات بين الفلسطينيين ستلتزم االدارة في غزة بدعم القانون والنظام وسيادة القـضاء والمـساواة                

" اسرائيل"ورفض هنية تلميحات     .والعدالة وانهاء المظالم ونشر االمن وانهاء الرشا واالحتكارات الفاسدة        
يران وسوريا ومالذا امنا لتنظيم ال أصبحت تابعة ال   "حماس"وواشنطن الى أن غزة تحت سيطرة       

الكل يعرف أنه ال يوجد هناك تنظيم قاعدة في قطاع غزة وأن الحديث عن أن قطاع غزة أصـبح                   "وقال  
موطئ قدم للقاعدة يهدف الى استجالب عداوات دولية ضد الشعب الفلسطيني وضد قطاع غزة على وجه                

الخصو
  ."العراكات واالحداث

و
ماننا مطلق بأن االعمار نحن دائما اي  " ..الزعيم االسالمي وقال  

  ."تخيفنا
  ١٥/٧/٢٠٠٧رويترز 

  
  "حماس"ـتورط جهاز المخابرات بتتبع مخازن سالح ل: وثيقة 

بتورطه في تتبـع    " شمال قطاع غزة  "كشفت وثيقة رسمية صادرة من جهاز المخابرات الفلسطيني          :غزة
وتفيد الوثيقة أن جهـاز   .اومة الفلسطينية ومراقبتها وجمع معلومات حولهامخازن أسلحة لفصائل من المق   

 والواقع في مخيم جباليا شمال قطاع غـزة،         "حماس"ـالمخابرات قام بتتبع وكشف مخزن للسالح يعود ل       
وتشير الوثيقة أن جهاز المخابرات كان يورد جميع 

ق األمني التي كانت تتبالتنسي
اكتشافهم لمخزن سالح خاص               

ب
ال
ا

فلس
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٤.
ن، وأن          

هذا. الشحنة دخلت إلى الضفة الغربية عن طريق جسر ألنبي بموافقة إسرائيلية          
وتـشير الـصحيفة إلـى أن        .كميات ونوعية السالح والعتاد الذي وصل إلى قوات األمن الفلـسطيية          

ة إسـرائيلية      

٥.

طلب "وفند القول بأنه    . " عاما، وما زلنا كذلك    ٣٠ذ     
لـم يـسجل    ": وقال "على السلطة الشرعية  " حماس"ات دولية لقطاع غزة فقط، وان ذلك تم بعد انقالب           

لتي بحثـت   ت الدولية ا               

٦.

 .وزرع العبوات الناسفة في طريق صالح الدين بغزة واسفل منزله الكائن في غزة               

الث                  
 .كانت على علم مسبق بعملية االغتيال، كما اكد أيضا أعضاء في المجلس الوطني ان عباس قـال ذلـك                  

ي عمان بيانا بعد اصدار الرئاسة الفلسطينية بيان نفي، اصروا فيه           واصدر اعضاء في المجلس الوطني ف     

  وصول شحنة سالح من األردن إلى قوات األمن الفلسطينية في الضفة الغربية 
يوم أمس شحنة أسلحة كبيـرة مـن األردريف أن السلطة الفلسطينية تلقت      اقال موقع صحيفة مع   

 ولم يشر التقريـر إلـى       
ال

ونقلت عن مصادر أمني. ا علمهم بشحنة السالح   مسؤولين رسميين في السلطة الفلسطينية نفو     
  .قولها أن الحكومة غيرت في الفترة األخيرة سياستها بما يتعلق بإدخال السالح للسلطة الفلسطينية

  ١٦/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  اوسلو مع هدنة كان اسوأ من حول دولة مؤقتة" اسرائيل"يوسف مع أحمد اتفاق : عباس 

عقد الرئيس الفلسطيني اجتماعا مع اعضاء المجلس       : عمانمن   ١٦/٧/٢٠٠٧تية  الخليج اإلمارا نشرت  
" اسـرائيل " ان اتفاق احمد يوسف مستشار هنية مع         فيهالوطني وشخصيات فلسطينية في االردن، اعتبر       

  .حول دولة مؤقتة مع هدنة لعشرين عاما كان اسوأ بكثير من اتفاق اوسلو
: الوكـاالت عن   جمال إبراهيم و   ،عمان نقالً عن مراسلها في    ١٦/٧/٢٠٠٧االتحاد االماراتية   وأضافت  

 مع اعضاء المجلس الوطني ان يكون خجالً من اتفاقية اوسلو، وقـال             هعباس خالل اجتماع  محمود  نفى  
 انتقادات وجهتها له قيادات وطنيـة حـول         عباسورفض  . "انا فخور باتفاقية اوسلو، ولست نادماً عليها      "

طالبنا بالقوات الدولية من: " وقال مطالبته بقوات دولية،  
قو

على ان طلبي للقوات الدولية انه مرهون فقط بقطاع غزة، وقد أبلغت كافة الجها
وأكـد عبـاس مطالبتـه      . "معها األمر بان ذلك يشمل كافة األراضي المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة            

   .إلى اراضي السلطة الفلسطينية" قوات بدر"بادخال 
  
 نفي فلسطيني التهام عباس سوريا وقطر وإيران بالعلم مسبقاً بمحاولة الغتياله 

نفت سفارة فلسطين في عمان امس ان يكون الرئيس          :عمان من ١٦/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
الفلسطيني اتهم، خالل لقائه اعضاء المجلس الوطني وشخصيات فلسطينية في العاصمة االردنية، سوريا             

 "حمـاس "وقطر وايران بأنها كانت على علم مسبق بمحاولة اغتياله وما يسمى باالنقالب الذي قامت به                
الحديث جاء على لسان عدد من اعضاء المجلـس الـوطني           "فارة في بيان ان     سالوقالت   .في قطاع غزة  
ان احد قياديي حماس كشف له المخطط وسلمه القرص المدمج الذي يظهر فيه اعضاء في               "الفلسطيني، و 

الحركة يقومون بحفر 
الرئيس عباس اتصل مع كبار المسؤولين في كل من سوريا وايران وقطر لنفـي هـذه                "ن  وقال البيان ا  

المعلومات، اضافة الى ايفاد مندوب عنه لتوضيح اللبس الذي حدث خصوصا بعد نفي هذه الدول عالقتها                
حريص كل الحرص على استمرار العالقات االخوية مع كـل الـدول            "واكد عباس انه    ". بهذه المؤامرة 

  ".ية واالسالميةالعرب
نفى النـاطق   : وكاالتال خليل رضوان و   ،عمان نقالً عن مراسلها في    ١٦/٧/٢٠٠٧المستقبل  وأضافت  

 بعلم ثالث دول هي بمحاولة حمـاس         الرئيس عباس  الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينيه ما نشر على لسان       
لوطني كان كالماً منقوالً عـن      وأوضح أن ما تحدث به الرئيس اثناء لقائه مع أعضاء المجلس ا            الغتياله،

 ".حماس"أحد قياديي 
لكن تسجيال صوتيا لعباس نقل قوله اثناء لقاء جمعه مع اعضاء في المجلس الوطني، ان الدول الـث
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السفير الفلسطيني في عمان، فـي تـصريحات        ذكر  : عمانمن  

ئيس الفلـسطيني الي     نبيل عمرو نفى يوم االحد اتهام الر        أن رام اهللا من   ٢٠٠٧
الصحة لهـذه االنبـاء علـى االطـالق         "وقال لرويترز    ".باالنقالب في غزة  "ولة عربية بالعلم المسبق     

٧.

ومن المتوقع ان يطلب المجلـس       .الفلسطينية الممثلة في المجلس الوطني       
فـي الالوطني من كل جهة ممثلة فيه تقديم بدالء للذين فارقوا الحياة من ممثليها     

  . عضوا٧٧٠ضائه ويصبح 
  ١٦/٧/٢٠٠٧الدستور 

٨.

ان عملية التحقيـق    " الخليج"ـر الفلسطيني، واوضحت تلك المصادر ل         
 بمن في ذلك ال"فتح"شملت قادة كباراً من المسؤولين الفلسطينيين وقادة        

 .تجوابه من قبل اعضاء اللجنة
١٦/٧/٢٠٠٧  

٩.

ووصف المجتمعون حكومـة     .اب       

لنها الرئيس عباس أصبحت منتهية حكماً ألنها لم تحظ بالتمديـد                 

 "حمـاس "على ان عباس تحدث خالل االجتماع عن علم كل من قطر وسوريا وايران مـسبقاً بمخطـط                  
 ".اتهامية بعض الشيء"واكدوا ان عباس ذكر الدول الثالث باالسم وان صيغة حديثه كانت . الغتياله

 ١٦/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط   وأوردت  
 التي  ]سورية وإيران وقطر  [ أن عباس أوفد الحقا مستشاره نبيل عمرو إلى هذه الدول          ،"الشرق األوسط "لـ

 .نفت ضلوعها بالتخطيط الغتيال عباس
/١٥/٧رويترز  وذكرت  

د
  ".والرئيس لم يتهم احدا

  
   مقعدا بسبب الوفاة ٨٧يعكف على ملء " الوطني الفلسطيني" 

 على ملء الـشواغر     من مصادر فلسطينية ان المجلس الوطني الفلسطيني يعكف        "الدستور"  علمت :عمان
 عضوا من بين اعضائه مـن مختلـف فـصائل منظمـة التحريـر               ٨٧في المجلس بسبب وفاة حوالي      
والمؤسسات والمنظمات االهلية 

مجلـس ليكتمـل عـدد     
اع

  
 لجنة التحقيق في أحداث غزة استجوبت عباس 

 كشفت مصادر فلسطينية رسمية أمس أن لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس عباس حول أحـداث                :رام اهللا 
تقرير الـشامل الـذي سـوف       قطاع غزة، اوشكت على االنتهاء من كامل اعمالها تمهيدا لعرض نتائح ال           

يجري نشره وعرضه على الجمهو
ـرئيس عبـاس حيـث جـرى            

اس
الخليج اإلماراتية 

  
  يعقدون اجتماعاً تشاورياً"حماس "ونواب.. ل جلسة التشريعي لعدم اكتمال النصابتأجي 

علن رئيس المجلس التشريعي بالنيابة احمد بحر ارجاء الجلـسة          أ :غزةمن   ١٦/٧/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
 ١٣٢ نائباً من اصـل   ٢٨الى االسبوع المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة اذ لم يحضرها سوى             

 نائبـاً مـن   ٢٤وحـضر   .جلسة المجلس ومعهم نواب الكتل البرلمانية االخرى" فتح"وقاطع نواب   .ئبانا
ولم يـتمكن نـواب غـزة مـن          .الى مقر المجلس في مدينة غزة وخمسة الى مقره في رام اهللا           " حماس"

ب امتنـاع   بسب" فيديو كونفرنس "التواصل مع نواب الضفة امس نظرا لعدم وجود تقنية الربط التلفزيوني            
موظفي التشريعي عن العمل التزاما بقرارات الرئيس عباس وحكومة تسيير االعمـال برئاسـة سـالم                

 الى جلسة تشاورية بعدما لم يكتمل النص الجلسة أمس  تحولت و .فياض
عمال التي كانت   الحكومة الشرعية الوحيدة هي حكومة تسيير اال      "واعتبروا ان   " غير شرعية "فياض بانها   

  ".حكومة الوحدة الوطنية ويرأسها اسماعيل هنية وان ما سواها باطل
في بيان صـدر عـن      " حماس"خلص نواب    :١٦/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية    في   كتب فايز أبو عون   و

االجتماع، الى أن حالة الطوارئ التي اع
ا من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، بعد مضي شهر على سريانها، مشيرين الى أن جميع األحكـام                 له

  .المتعلقة بها تعتبر الغية وغير قانونية

  

            ٨ ص                                      ٧٨٤:                                 العدد١٦/٧/٢٠٠٧اإلثنين : التاريخ



  

  

 
 

 عن الرئيس عباس الذي        

.  استبدال المجلس التشريعي بمؤسسات اخرى غير شرعية       غريبة وتعطيل بنود قانونية، ومحاولة     
، متهما اياه بانه يحرض العـالم علـى         "ان حماس تحمي تنظيم القاعدة في غزة      "ال ان ابو مازن قال      

١٠.

ول            
حسن خريشة تصدى له .االستقواء باالحتالل والعودة للمجلس، إال أن د      

  .مين للمجلس رغم أنه ال يوجد منصب بهذا االسمألحداث األخيرة وحاول مرة أخرى فرض نفسه كأ
  ١٦/٧/٢٠٠٧تية 

١١.

ـ     ".اس أن  ""فلـسطين اآلن  "وقالت عائلتـه لـ
، وأيضا ناطقاً باس"حماس"المحكمة االسرائيلية اتهمت الشيخ بكونه قيادي في        

  ".ي فعاليات محظورة وحكمت عليه بناء على هذه التهم
  ١٥/٧/٢٠٠فلسطين اآلن 

  

 نواب استخدم احمد بحر هاتفه المحمول في االتصال بـال    :غزة من   ١٦/٧/٢٠٠٧الغد األردنية   وأضافت  
مود الزهار وسعيد صيام وجمـال نـصار ومـريم          واعتبر عدد من نواب حماس منهم مح       .في رام اهللا  

فرحات ان جميع المراسيم والقرارات الصادرة أخيرا عن الرئيس عباس غير قانونية منتقدين بعبـارات               
 هجومية هذه المراسيم وما صدر من دعوات لحل المليشيات المسلحة األمر الذي ترجمه صـيام بقولـه                

داعيا التشريعي لنزع الشرعية" يتوندا"علينا ان نبحث عن آلية لمالحقة حكومة        "
ان حكومة فياض غير قانونية مهددا بمساءلة كـل         " أما الزهار فاعتبر   ".استقوى بحسب صيام باالحتالل   

  ".فيما طالبت النائب فرحات باستقالة عباس" من يثبت تعامله مع هذه الحكومة 
الذي أعرب عن استيائه من لغة التخوين التي         "ابو مسامح   سيد  "ولم يرق ذلك الهجوم ألحد نواب حماس        

  .استخدمها زمالؤه في التشريعي ضد شخص الرئيس عباس وغادر هذه الجلسة
ان النائـب مـروان ابـو       " الشرق االوسط "علمت  : رام اهللا من   ١٦/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط   وجاء في   

رئيس عباس على طبيب نفسي نتيجة      ، طلب يوم امس عرض ال     تشريعيراس، مقرر لجنة الحريات في ال     
اتـصلت  " الشرق االوسط . "تصرفاته االخيرة، لكن احمد بحر رئيس المجلس باإلنابة امر بشطب الجملة          

بالنائب ابو راس الذي اكد طلبه، متهما عباس بتعطيل القوانين االساسية واستحداث اخرى باطلة، والعمل               
بمراسيم 

وق
 .شعبه؟

  
 ال عالقة البراهيم خريشة بالمجلس": التشريعي" 

 ابـراهيم خريـشة بـالمجلس       أكد المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان أمس أن ال عالقة للمدعو          : غزة
وأوضح  .حسن خريشة .التشريعي، كما أنه ال يوجد صلة قرابة بينه وبين النائب الثاني لرئيس المجلس د             

 ثـم عـاد     ،٢٠٠٥البيان أن هذا الشخص عمل سابقاً كموظف في المجلس التشريعي، وقدم استقالته عام              
وفـي أعقـاب    . أنه فشل فـي االنتخابـات      إال   "فتح" عن   ٢٠٠٦ورشح نفسه لالنتخابات التشريعية عام      

االنتخابات التشريعية حاول العودة للعمل في المجلس التشريعي ومخالفة القانون وقرار الـرئيس عبـاس      
وقام المدعو بتزعم عدد من المسلحين واطلـق        . بمنع عودة أي موظف لعمله بعد ترشحه في االنتخابات        

عزيـز الـدويك    . وقد تصدى له في ذلـك د       ،٢٠٠٦عام  النار مراراً على المجلس التشريعي على مدار        
محمود الرمحي، وفي اعقاب اعتقال رئيس المجلس وامين الـسر حـا.رئيس المجلس وأمين السر د    

ومنعه من ذلك، ثـم عـاد فـي             
ا

الخليج اإلمارا
  
   حسن يوسف بأربعة أعوام ونصف"حماس"االحتالل يحكم على النائب والقيادي في  

 أطلقت محكمة عوفر االسرائيلية العسكرية حكماً بالسجن الفعلي لمدة أربعة أعوام ونصف على              :رام اهللا 
حم"يوسف القيادي البارز في حركة      الشيخ والنائب حسن    

مها في الضفة والمـشاركة        
ف
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١٢.

ت في الماضي بأمور كثيرة، إلّا أنّكم بالكاد نفّذتم شيئاً من الوعود وآمل أن تمنحوا والدي                
  ".ما يحتاج إليه

  ١٦/٤/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

١٣.

رى      
والحواجز وقضايا الحركة والمرور واألمن هي من مسؤوليات رئيس ال

 ١٦/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

١٤.

ن       
حكومة تسيير األعمال بذلك، وإن أي شخص لن يسلم سالحه سيكون مالحقا 

    ١٤/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 

١٥.
نتقاضى رواتبنـا كاملـة للمـرة       "ة رويترز قائال     

وقال مسؤولو  . التنفيذية ةقوالالموال لدفع رواتب أعضاء              
  .حماس انهم يحصلون على أموالهم عبر البنوك

  ١٥/٧/٢٠٠٧رويترز 

١٦.

  امنحوا والدي ما يحتاج إليه": اسرائيل"د  يناشمحمود عباسابن  
أمس عن أن نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ياسـر، التقـى            " هآرتس"كشفت صحيفة   : يو بي آي  

ونقلت الصحيفة عن ياسـر،     . األسبوع الماضي في كندا دبلوماسياً إسرائيلياً وقياديين في منظمات يهودية         
اآلن حـان الوقـت لتقـديم       : " أبو مازن باللقاءات، قوله خالل اللقاء      الحامل للجنسية الكندية والمكلّف من    

ونقل الدبلوماسي اإلسرائيلي تقريراً عن اللقاء مع عباس االبن إلى وزارة الخارجيـة             ". المساعدة لوالدي 
وأضاف ياسر أن   . اإلسرائيلية، قال فيه إن ياسر دعا لفعل كّل شيء من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية             

وعد" "رائيلاس"

  
   أولمرت اليوم- عباسالملف السياسي بند وحيد على جدول أعمال قمة : عريقات 

ـ  .اكد د : القدس وعا واحدا سيكون على جدول اعمال لقـاء الـرئيس          ان موض " األيام"صائب عريقات، ل
وشدد عريقات على ان الرئيس عبـاس سـيطالب فـي            .عباس مع اولمرت اليوم وهو الملف السياسي      

اجتماعه مع اولمرت باستئناف مفاوضات الحل النهائي وصوال الى تطبيق رؤية الرئيس بـوش باقامـة                
واشار عريقات الى ان ملفات االس .١٩٦٧ي بدأ عام    دولتين بما يعني انهاء االحتالل االسرائيلي الذ      

  .وزراء والحكومة الفلسطينية

  
      حكومة الطوارئ تتوعد الفصائل التي ترفض تسليم أسلحتها 

رى والمحررين في حكومة الطوارئ الفلسطينية أشـرف        أكد وزير شؤون األس   : عاطف دغلس  -نابلس  
وقف مالحقتهم لن تشمل أيا من المطاردين من غير كتائب شهداء           " اسرائيل"العجرمي أن قائمة من تنوي      

وقال العجرمي للجزيرة نت إن السبب هو رفض الفـصائل األخـرى مبـدأ تـسليم الـسالح                   .األقصى
 ".ذي سيتم عليه وقف مالحقة هؤالء المطاردين في هذه المرحلـة          األساس ال "واالنخراط باألجهزة األمنية    

وهناك مرسوم رئاسي وقـرار مـ"وأشار إلى أن كل سالح غير سالح األجهزة األمنية غير شرعي،            
  ".من قبل األجهزة األمنية

  
  قوة التنفيذية تدفع الرواتب كاملة لمقاتليهاال 

قوة التنفيذيالأبلغ مسؤول في    :  نضال المغربي  -غزة  
  .ورفض االفصاح عن اسمه". عاشت حماس. االولى

ولم تقل حماس يوم االحد من أين حصلت على ا

  
  غازي الجبالي يدير جهاز الشرطة في قطاع غزة.. انطالقاً من دمشق 

 أكدت مصادر فلسطينية مطلعة في دمشق، لشبكة فـراس اإلعالميـة، أن مـدير عـام               : خاص –عمان  
الي المقيم حالياً في دمشق يدير جهاز الشرطة في قطاع غزة           الشرطة الفلسطينية السابق اللواء غازي الجب     

عبر اإلرشادات والتوجيهات التي يرسلها للعميد توفيق جبر مدير جهاز الشرطة في غزة المعين من قبل                
وكشفت المصادر النقاب عن حصول الجبالي على لوحة دبلوماسية لـسيارته الشخـصية فـي                ."حماس"
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 الجبالي في أحضانها، كانت في وقت قريب تعتبره من أفسد رموز الـسلطة الوطنيـة                  
  ."!؟..الفلسطينية

  ١٦/٧/٢٠٠٧فراس برس 

١٧.

 .."
بأن البعض منهم يتلقى دورات تدريبية في مدينة أريحا شمال"موضحا 

  ١٦/٧/٢٠٠٧عين على فلسطين 

١٨.

للتفاهم وتعزيز مبادئ الحرية     والهجوم، وعليها ممارسة دور التقريب وإيجاد مناخات واسعة          
 .والحوار

  ١٥/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

١٩.

مر دولي حول األسرى الفلسطينيين المعتقلـين       ع في تبني دعوة عربية لعقد مؤت         
  ...في سجون االحتالل

  ١٦/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

 من ضمن اللوحات الدبلوماسية التي تمنحها المخابرات السورية للفصائل          سوريا، موضحة ان هذه اللوحة    
وقالت المصادر التي رفـضت      ."حماس"الفلسطينية في دمشق، حيث ان لوحة سيارة الجبالي من حصة           

، ويعد احـد الفتحـاويين      "حماس"ان اللواء الجبالي يتحرك في دمشق ضمن دائرة         "الكشف عن  هويتها     
 التـي   "حمـاس "المثير للسخرية في هذا الموضوع أن       "وأضافت المصادر    ."حماس" الجدد المقربين من  
تضم اليوم غازي

  
  خلفا له عباس يقرار إقالة الحاج إسماعيل من منصبه والرجوب : مصدر فلسطيني 

كشف مصدر رفيع المستوى من الرئاسة الفلسطينية، فجر اإلثنين، أن :  وكالة قدس نت لألنباء- الخليل
من مهام منصبه " الحاج إسماعيل"الرئيس عباس بصدد إتخاذ قرار بإقالة اللواء إسماعيل جبر والملقب بـ

مرجحا في الوقت ذاته تعيين  "...ائيكقائداً لقوات األمن الوطني وإعفائه من الخدمة العسكرية بشكل نه
بأن الرئيس عباس " وقال المصدر في حديث خاص لمراسلنا بالخليل  "..اللواء جبريل الرجوب خلفا له

بصدد إتخاذ إجراءات عديدة على مستوى قادة األجهزة األمنية بالضفة ودمج العديد من األجهزة الفرعية 
ج جهاز األمن الوقائي بالشرطة الفلسطينية مع اإلحتفاظ مؤكدا بأنه سيتم دم "...تحت قيادة موحدة

بأن قادة أمن جدد سيتولون مهام مناصبهم في القريب العاجل"وأكد المصدر في تصريحاته  "...بمقراته
  "... الضفة منذ الشهر الماضي

  
  عباس يطالب بوقف بث فضائية األقصى ووزارة اإلعالم في غزة تطالبه بتوضيحات  

طالبت وزارة اإلعالم في غزة رئاسة السلطة الفلسطينية بأن تحدد موقفها بشكل واضح غير              : ألفت حداد 
النايل قابل للبس والغموض من األخبار التي ذكرت أن الرئاسة طلبت رسمياً وقف بث قناة األقصى على                 

واعتبرت الوزارة فى بيان لها الصمت عن هذه األنباء دليال على واقعيتها وصدقها، األمر الـذي                 .سات
وناشدت وزارة اإلعالم في غزة وزارة اإلعالم في الـضفة ومؤسـسة الرئاسـة               .ينذر بكارثة إعالمية  

فة الغربيـة والـسماح     وخاصة الرئيس عباس بالتدخل لوقف االعتداء على حرية الرأي والتعبير في الض           
لجريدتي فلسطين والرسالة بالطباعة والتوزيع في مدن الضفة على غـرار زميالتهمـا مـن الـصحف                 

كما ندعو جميع وسائل اإلعالم أن تتعامل بالموضوعية والمصداقية واالبتعـاد عـن التهويـل               . اليومية
والتحريض

  
   لتبني مؤتمر دولي حول االسرى الفلسطينيينعمرو موسىقراقع يدعو  

 طالب النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي األمـين العـام لجامعـة        :بيت لحم 
الدول العربية إلى اإلسرا
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٢٠.

 شهور ثم يعاد تقييم األمر من جديد وبناء عليه                 
  ". أيام أو نثبت هذا الواقع٦يتم التغيير إما نعود إلى دوام 

  ١٦/٧/٢٠٠٧الدستور 

٢١.

 الدموي إلـى المخيمـات    "حماس"الب            
  .  لبنان، لحماية الشعب الفلسطيني من انتشار الفتنالفلسطينية في

  ١٦/٧/٢٠٠٧الدستور 

٢٢.

 وقف برنامج المقاومة الفلسطينية، ويأتي في سياق ترسيخ االنفصال بين قطـاع              

لحركة الجهاد إن القائمـة                
  .ي تحدثت عنها إسرائيل فخ الصطياد الشرفاء والمقاومين بكتائب األقصى

٢٣.

تسليم أسلحتنا التى اشتريناها من                
  " .أموالنا الخاصة وقوات االحتالل التزال تقتحم المدن الفلسطينية يوميا

١٦/٧/٢٠٧وكالة معا   

  في غزة تقرر العمل ستة أيام أسبوعيا " الصحة" 
أكد باسم نعيم وزير الصحة في حكومة الوحدة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنيـة              :  د ب أ   -غزة  

مدة ستة أيام من الثامنة حتى الثانية والنصف بشكل استثنائي وذلـك            امس، أن الوزارة قررت أن تعمل ل      
مراعاة لمصالح الفلسطينيين المرضى، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد تدارس األمر بالوزارة والتواصـل               

أن موضوع اإلجازة األسبوعية في المؤسـسات       " وقال نعيم في تصريحات صحفية    . مع مجلس الوزراء  
هناك اتفاق على أن تصبح اإلجـازة   . طروح على طاولة البحث منذ الحكومة العاشرة      الحكومية والعامة م  

األسبوعية يوما الخميس والجمعة لفترة تجريبية لمدة تسعة

  
  بذلنا جهودا كبيرة لمنع انتقال احداث غزة الى مخيمات لبنان : زكيعباس  

 بذلتا  "فتح"أكد ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي، أن منظمة التحرير و           :  كمال زكارنة  -عمان  
جهودا كبيرة من أجل منع انتقال أحداث غزة الدامية وتداعيات انق

  
   مطلوبا فلسطينيا١٨٩ مالحقة إسرائيل  اتفاقا لوقففصائل فلسطينية ترفض 

رفضت حركتا حمـاس والجهـاد       : من أشرف أبوالهول   -غزة   ١٦/٧/٢٠٠٧ األهرام المصرية    ذكرت
 مطلوبا، معظمهم من حركـة      ١٨٩ اإلسرائيلي لوقف مالحقة  االتفاق الذي أبرم بين الجانبين الفلسطيني و      

إنه يستهدف :فتح، وقالتا 
  . غزة والضفة الغربية

رفض زاهر الششتري الناطق باسم الجبهة الشعبية بمدينة نـابلس          : ١٤/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت    وأضافت
وقال للجزيرة نت إن أي اتفاق مشروط وبدون أفـق        .ار بوقف المقاومة أو تسليم سالحها الشرعي      أي قر 

 أسيرا مـن فـتح ووقـف مالحقـة          ٢٥٠سياسي سيؤثر على المقاومة، ونوه إلى أن قرار اإلفراج عن           
وهـذا مـا    "العناصر المسلحة من كتائب شهداء األقصى يسهم في تجزيء الشعب الفلسطيني ومقاومته،             

من جانبه قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري ". رفضهن
الت
   
   بستة االف لتعويض المطاردين١٦السلطة حددت سعر الكالشنكوف بألفي دينار وأم  

 الذي رفضت اسرائيل ادراج اسمه ضمن قائمة المطلـوبين          ،جعفر السمحان قال  : محمود برهم  - نابلس
هو قائد مجموعات أسود الليل التابعة لكتائب شهداء االقصى ومن أبرز المطلوبين لقوات             ، و المعفى عنهم 

 بـستة االف    ١٦ان السلطة الفلسطينية قد حددت سعر الكالشنكوف بألفي دينار وأم           ،  االحتالل في نابلس  
" وحذر السمحان كافة المطاردين بالقول      ".ار لتعويض المطلوبين ضمن الصفقة الفلسطينية االسرائيلية        دين

على المطاردين أخذ الحيطة والحذر فى هذه المرحلة الصعبة فكيف يتم 
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٢٤.
 

س           
وشكك كذلك في قانونية اللجنة التنفيذية للمنظمة، قائالً ان عدد أع. الوطني

 ١٦/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

٢٥.

المستقبل القريب وثائق 
هامة عن جرائم تكشف تعاون أطراف فلسطينية مع االحتالل وأطراف

  ١٦/٧/٢٠٠٧عين على فلسطين 

٢٦.

اء المهلة الممنوحة لحكومـة الطـوارئ،             

ي الحـرب   األمريكية وإسرائيل اللتان لم تقدما له شيئا إلى حد اآلن، كما لو أنه حليف ف                

 لذلك ولكن ليس على قاعدة إعادة         
  "... الفلتان األمني وعودة مسلسل القتل والنهب والتعاون مع إسرائيل

 ١٦/٧/٢٠٠٧قدس برس 

  والمنظمة فقدت قانونيتها.. حماس ستدرس الوضع القانوني لعباس: الزهار 
ـ         القيادي في حماس     أعلن:  من أشرف الهور   -غزة   ة محمود الزهار وأحد أبرز قادتها السياسيين أن كتل

ساسي والقانون الداخلي   البرلمانية تتجه لدراسة الوضع القانوني للرئيس عباس بسبب انتهاكاته للقانون األ          
وأوضح أن كتلة حماس في المجلس التشريعي ستتخذ موقفا رسـمياً مـن الوضـع               . للمجلس التشريعي 

وأضـاف االسـتقواء بمجموعـة       . القانوني للرئيس عباس بعد اتخاذ موقف األكاديميين بهذا الخصوص        
جلة غير مسؤولة تنم عن     حاقدين يستظلون بمنظمة التحرير الفلسطينية هو خطوة من ضمن خطوات متع          

 عندما تم عقـد آخـر جلـسة للمجلـ١٩٩٦ ان المنظمة فقدت قانونيتها منذ عام        وأضاف. حقد كبير 
  .ضائها باتوا أقل من الثلث

  
  يعد بوثائق هامة قريباً يكشف عن وثيقة سرية و"الزهار" 

محمود الزهار إحدى الوثائق السرية التي تثبت تورط " حماس" القيادي في كشف: محمد بلّور - الزوايدة
وأوضح أن الوثيقة تكشف عن اجتماع  .جهاز أمني فلسطيني في عمليات تجسس على قادة من حماس

وتعود الوثيقة التي  .زين من حماسأمريكي فلسطيني يناقش تحسين القدرات التجسسية على قادة بار
، ويعد فيها الجانب األمريكي شخصيات فلسطينية بتوفير قدرات تجسسية ١٩٩٨عرضها الزهار إلى عام 

وتتحدث الوثيقة عن تحركات رصدتها أجهزة األمن الفلسطينية  .الرنتيسي عبد العزيز تستهدف الشهيد
ء والدكتور الشهيد الرنتيسي والقيادي في القسام لصالح العدو عن كل من إسماعيل هنية رئيس الوزرا

وأكد الزهار أن حماس ستعرض في  .أحمد الجعبري والشهيد الدكتور المقادمة
  . خارجية

  
  "إسرائيل"نحن مع الحوار لكن ليس مع .. أمريكا  لكسب ود سيناريو اغتيال عباس: الزهار 

البرلمانية إلى انعقاد جلـسة     " حماس"أن تكون دعوة كتلة     محمود الزهار،   " حماس"القيادي في   نفى  : غزة
، وأن األمـر    "حماس"و" فتح"للمجلس التشريعي اليوم لها أي عالقة بمنهج المناكفة السياسية بين حركتي            

ة للمجلس التشريعي ليناقش الوضع بعد انتهيتصل بجلسة عادي  
  .وهي خطوة قانونية تتماشى ومهمة نواب الشعب الفلسطيني

 هجوما عنيفا على استمرار الرئيس عباس في تكرار سيناريو محاولة االغتيال التي يحمل              ،وشن الزهار 
 رخيصة لكسب ود الواليات المتحدة األمريكية، وإال فما دخل          هذه أساليب : "، وقال "حماس"مسؤوليتها لـ   

إيران بالقصة بكاملها، فهل قضية إيران مع الرئيس محمود عباس؟ وما هو الخطر الذي يشكله الـرئيس                 
عباس على سورية أو على قطر لتشترك في التواطؤ على حياته؟ ثم إن النفق الذي يتحدث عنه موجـود                   

وإذا كان سيناريو اغتياله قائما فهل النفق       . جاه الشرق إلى الحدود مع إسرائيل     في شارع صالح الدين بات    
هو الطريق الوحيد إلى ذلك؟ هذه أساليب مكشوفة يريد الرئيس محمود عباس من خاللها تقديم نفسه إلى                 

الواليات المتحدة 
  ".على اإلرهاب

، واعتبر أن الدعوة إلى العودة بغزة إلى الوضع السابق          "فتح"وشكك الزهار في إرادة الحوار لدى قيادة         
دعوة مخادعة يريد أصحابها العودة إلى حالة الفلتان األمني وشيوع النهب وتوطيد التنسيق مع إسرائيل،               

لحوار، فنحن مستعدونواآلن يريدون منا ا   .. في مسألة الحوار  : "وقال

  

            ١٣ ص                                      ٧٨٤:                                 العدد١٦/٧/٢٠٠٧اإلثنين : التاريخ



  

  

 
 

٢٧.

لن تتوانى عن فعل ما " حماس"شدداً على أن 
  ".يلزم لوضع الجميع أمام الحقائق وإثبات زيف هذا االدعاء

  ١٦/٧/٢٠٠٧الحياة 

٢٨.

ح حقيقـة       
مواقف األطراف الرافضة لفتح المعبر، خاصة االحتالل اإلسرائيلي وقيادة الس

 ١٥/٧/٢٠٠٧قدس برس 

٢٩.

يعية مبكرة، 
وهذا أمر غير وارد بالنسبة إلينا في حماس ألنه إجراء غير قانوني وال يستند إل

١٥/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

٣٠.

 إلـى                   

ل الفلسطيني والى الخارج والعودة بحرية، بعيدا عن االشـتراطات          ويمنحه حرية التنقل والسفر في الداخ     

  
  "عباس"يرد على اتهامات التخطيط الغتيال " مشير المصري" 

محاولة اغتيال  مشير المصري الحديث عن "حماس" القيادي في وصف:  جيهان الحسيني-القاهرة 
إن أحد الشباب الذين يظهرون في القرص المدمج هو مرافق : "الرئيس عباس بأنه نكتة سخيفة، وقال

لذلك نحن فخورون به : "، وتابع"لكل نفق تم حفره هناك شريطاً تم تصويره"وأوضح أن ". شخصي لي
 بلجنة "حماس ""ن ترحيب وأعلن المصري ع. ، معرباً عن أسفه لكشفه للعدو الصهيوني"ونقوم بتصويره

تقصي الحقائق واستعدادها للتعاطي معها ألقصى الحدود، م

  
  لرافضة لذلكتثمن دعوة كي مون لفتح المعابر وتؤكد أنها تفضح مواقف األطراف ا" حماس" 

دعوة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون لفتح جميع المعـابر وخاصـة              " حماس"ثمنت حركة   : غزة
ان موقف كي مون يفض" حماس"واعتبر سامي ابو زهري المتحدث باسم       . معبر رفح الحدودي  

  .لطة الفلسطينية

  
  الملف األمني والسياسي جوهر الحوار المطلوب: حماس 

أفاد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري لصحيفة فلسطين، أن أولويات الحركة في : ألفت حداد
بيراً في نحن قطعنا شوطاً ك: "، ومضى يقول"اإلصالح األمني وتعزيز حالة األمن"قطاع غزة تتمثل في 

هذا الدور، أما األمر الثاني فهو الملف االقتصادي بحيث تعمل الحركة على التخفيف من األعباء 
وأوضح أن األولوية الثالثة تتمثل في تعزيز  ".االقتصادية بأكبر درجة ممكنة عن المواطن الفلسطيني

الل الوضع الجديد معنية الوحدة الوطنية من خالل تجاوز الوضع الراهن، مؤكداً أن حركة حماس من خ
بالقيام ببرنامجها فيما يتعلق بالتغيير واإلصالح في كافة مجاالت الحياة القضائية أو االجتماعية أو غير 

الحديث ال يجري حول تسليم هذه األجهزة :"أما عن تسليم األجهزة األمنية، قال الناطق باسم حماس .ذلك
 وقال أبو زهري، ."جهزة بما يضمن دوراً وطنياً لهاللطرفين، بل يجري حول إعادة هيكلة هذه األ

من الواضح أن عباس يهيئ األجواء للوصول إلى إجراء انتخابات تشر": "فلسطين"لصحيفة 
  ".ى القانون

  

   غدا"حواتمة"نفي وصول  ت"الديمقراطية" 
نفت مصادر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وصول       : رامي دعيبس  ١٥/٧/٢٠٠٧ ٤٨عربذكرت  

امينها العام يوم غد إلى رام اهللا برفقة الرئيس عباس مؤكدة على الحق بالعودة وحرية الحركة له ولـيس                   
السياسي للجبهة هشام أبو غـوش فـي        وأكد عضو المكتب     .العودة للمشاركة بفعالية معينة فقط ال غير      

تصريحات خاصة لمراسلنا أن الجبهة تتابع عن كثب ما يدور باألفق حول عودة األمين العام لهـا
  .ارض الوطن ضمن التأكيد على العودة وحرية الحركة وليس العودة للمشاركة بفعالية معينة فقط

ان حواتمه لم يطلـع      مقربون من حواتمة  قال  : كمال زكارنة  -عمان   ١٦/٧/٢٠٠٧الدستور  واضافت  
على صيغة وتفاصيل قرار السماح االسرائيلي له بالعودة ، فيما اذا كانت عودة مؤقتة لمدة اسـبوعين او                  
ثالثة اسابيع، او عودة دائمة يحصل بموجبها على رقم وطني يمكنه من االقامة في االراضي الفلسطينية                
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السياسية، والسماح له بالعمل الوطني انطالقا من معارضته التفاق اوسلو وعـدم تقييـد حركتـه بـين                  
  .المحافظات الفلسطينية وضمان حرية التعبير عن مواقفه وارائه 

 
  اء أزمة العالقين على معبر رفحفصائل المقاومة الفلسطينية تناشد مبارك التدخل إلنه .٣١

عقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية السبت اجتماعاً في مقر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر              : غزة
وحسب بيان وزع عقـب    .الفلسطينية في غزة، ناقشت فيه االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني         

التدخل من اجل فتح معبر رفـح       " والرئيس مبارك    مصر في   المسئولين وا  ناشداالجتماع فان المجتمعين    
االعتـداءات  وأدان المجتمعـون     .، حسب تعبيره  "عادتهم إلى أهلهم  إإلنهاء معاناة العالقين على المعبر و     

وقواه للتوحد فـي    الفلسطينيين  ودعوا  ،  ، واالجتياحات المتكررة على مختلف محافظات القطاع      اإلسرائيلية
  .مواجهة العدوان

 ١٥/٧/٢٠٠٧س برس قد
  
  واعتقالهم" فتح"بالتوقف عن دهم منازل كوادر " حماس"فصائل فلسطينية تطالب  .٣٢

طالبت ممثلي الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب الـشعب وجبهـة النـضال            :  فتحي صباح  -غزة  
وعناصـرها واعتقـالهم وقـررت      " فتح"بوقف عمليات دهم منازل كوادر حركة       " حماس"الشعبي حركة   

وعبـر  .  في غـزة   ، جاء ذلك في اجتماع عقد       "حماس"تشكيل لجنة لمتابعة مثل هذه القضايا مع حركة         
الممارسات واالنتهاكات كافة وردات الفعل ضد المواطنين والمؤسسات التي تتم          "المشاركون عن رفضهم    

 مرتكبيها وفقـاً    ، ومحاسبة )"عباس"لـالضفة من قبل االجهزة االمنية التابعة       (في محافظات شمال الوطن     
  .للقانون

  ١٦/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
   استبقت ضربة كانت ستوجه لها"حماس": وزير فتحاوي سابق .٣٣

قال وزير العدل الفلسطيني الـسابق والعـضو الـسابق بـالمجلس            : عوض الرجوب  - الضفة الغربية 
ـ              "فتح"التشريعي عن حركة     هر  ناهض الريس إن حركة حماس بسيطرتها على قطاع غزة قبل نحـو ش

استبقت ضربة كانت ستوجه لها من األجهزة األمنية، محمال تلك األجهزة وقياداتهـا المـسؤولية عـن                 
وأكد الريس أن القطاع بعد سيطرة حماس عليه يعـيش حالـة    .المرحلة القاسية التي يعيشها الفلسطينيون    

 ١٩٤٨ بين سـنتي     من األمن واالستقرار لم يشهدها منذ زمن الحكومة المصرية التي كانت في غزة ما             
  .، مضيفا أن بحر غزة أصبح شاهدا على استتباب األمن بعد أن تحول إلى متنفس للناس١٩٦٧و

    ١٦/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  
   تفقد شرعيتها"فتح" في صعود و"حماس":  اإلسرائيلي"ريؤت"معهد  .٣٤

يطرة حركة حمـاس  بعد حوالي شهر من س    "أنه  " ريؤت  " قال موقع التحليل األمني اإلسرائيلي       :الناصرة
 "فـتح "على قطاع غزة أثبتت نجاحها في ترجمة إنجازاتها العسكرية إلى خطوات سياسية، بينما لم تقـو                 

وأضاف الموقع أن األجواء الحالية تبرهن أن حماس لن تتنازل عن إنجازاتها             . على المعافاة من محنتها   
يرة على استعادة قوتها رويـداً رويـداً،        العسكرية وتستجيب لمطالب فتح، في الوقت الذي تعمل فيه األخ         

 تواجـه   "فتح"ويؤكد الموقع أن    . مشيراً إلى أن عودة الوفد المصري إلى غزة تعتبر ضربة سياسية لفتح           
صعوبة في الخروج من هزيمتها، وال تفلح في توحيد صفوفها العسكرية والسياسية، مدلالً علـى ذلـك                 

على الرغم  : "ويضيف الموقع  . من استقالة بعض عناصرها    بالخطوات التي سلكتها كتائب شهداء األقصى     
من الرد العربي والعالمي القاسي حيال فوز حماس بغزة، إالً أنها أفلحت في تعزيز سيطرتها على القطاع                 
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ومنع إغالق المعابر وتحقيق االتصال مع أطراف عربية وعالمية، كما ساهم اإلفـراج عـن الـصحفي                 
 .  إضفاء الوهج لحماس في الرأي العام العالميالبريطاني آالن جونستون في 

  ١٥/٧/٢٠٠٧فلسطين اآلن 
  
  األجهزة األمنية يجب أن تكون على جدول أعمال أي حوار فلسطيني: الحية .٣٥

أكد الدكتور خليل الحية النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي، أن المقرات              :محمد الدلو  -غزة
، وأن الحركة يمكن أن تسلم المقرات حين يتم إعـادة صـياغة             "طينيجزء مهم من الحوار الفلس    "األمنية  

أن حركته تعتبر قضية المقـرات      "  الحية  . وأوضح د  .األجهزة األمنية وفق ما يخرج به الحوار الوطني       
األمنية من القضايا الهامة التي يجب أن تكون على جدول أعمال الحوار الفلـسطيني الفلـسطيني الـذي                  

طالما أن هناك توافقاً وطنياً عاماً على ضرورة ووجوب إعادة صياغة األجهزة األمنيـة              :" ، وقال "تنشده
  ".على أسس وطنية ومهنية، ال مشكلة أن تعود المقرات لألجهزة األمنية التي يتم التوافق عليها

  ١٦/٧/٢٠٠٧صحيفة فلسطين  
   
  "فتح اإلسالم"ن قبل على البلدات اللبنانية م" كاتيوشا"القوى الفلسطينة تدين إطالق الـ .٣٦

الحركـة لـم    "أن   خليل ديب     لبنان  االنتفاضة في شمال   -أكد مسؤول حركة فتح     :  عمر ابراهيم  - البارد
يكن لديها صواريخ كاتيوشا او غراد عندما سيطرت فتح االسالم على مواقعها، وان الـصورايخ التـي                 

الفصائل الفلـسطينية األخـرى بعـد       تطلق يمكن ان تكون فتح االسالم قد استولت عليها من مستودعات            
وكانت قيادة الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية قد استنكرت في بيـان لهـا             ". مغادرة عناصرها المخيم  

القصف الذي تعرضت له بعض القرى والبلدات في قضاءي عكار والمنية، واعتبرت ان الهدف منه هو                
  .األخوية التاريخية بين أهل المخيم والجواراالساءة لألخوة الفلسطينية اللبنانية والعالقات 

 أن إطالق   ،  خالل مؤتمر صحافي عقده في مقر حركة فتح في مخيم البداوي          ،  رأى سلطان أبو العينين    و
صواريخ الكاتيوشا من مخيم نهر البارد باتجاه البلدات اللبنانية المجاورة هو اعتداء على كرامة الـشعب                

لجوء فتح االسالم الى هذه الخطوة يؤكد انها في اللحظات االخيرة لتطلق ما             الفلسطيني بكامله، معتبرا ان     
وان منظمة التحرير لن تسمح ألي كان بان يتالعب بهذه القضية او ان يستخدم آالم الـشعب   في جعبتها، 

  . الفلسطيني من اجل اغراض سياسية دنيئة
 ١٦/٧/٢٠٠٧السفير 

  
  رزمة بادرات حسن نية"ضمن  الى رام اهللاأولمرت يوافق على دخول القدومي وحواتمة  .٣٧

نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عـن  : أسعد تلحمي عن مراسلها   الناصرة من ١٦/٧/٢٠٠٧ الحياة   قالت
السماح لألمـين   ،  مكتب ايهود اولمرت ان األخير استجاب لطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس           

ولرئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فـاروق         العام للجبهة الديموقراطية نايف حواتمة      
القدومي بدخول رام اهللا المحتلة لحضور اجتماع المجلس المركزي األربعاء المقبل والمكوث في المدينة              

" رزمة بادرات حسن نية   "وأفادت تقارير صحافية ان قرار اولمرت هذا يأتي ضمن          . لفترة أسابيع معدودة  
لسلطة الفلسطينية على تفاصيلها في لقائهما الذي يعقد اليوم في القدس المحتلة، وليس فـي               سيطلع رئيس ا  

 مـن   ١٧٨كما تشمل موافقة إسرائيل على شـطب أسـماء          . أريحا كما كان مقرراً وذلك ألسباب أمنية      
ن يـتم   علـى أ  " المطلـوبين "والجبهتين الشعبية والديموقراطية من قائمة      " فتح"الناشطين الفلسطينيين من    

كما سيعرض اولمرت على ضيفه قائمـة بأسـماء األسـرى            .إخضاع سلوكهم لفترة اختبار لثالثة أشهر     
ونحـو أربعـين مـن      " فـتح " الذين قررت إسرائيل اإلفراج عنهم، غالبيتهم العظمى من حركة           ٢٥٠الـ

بادرات " فإن   أيضاً" هآرتس"وبحسب  ". هآرتس"، كما أفادت صحيفة     "الديموقراطية"وو" الشعبية"الجبهتين  
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تجاه الجبهتين الشعبية والديموقراطية تأتي رغم عدم تيقن إسرائيل من مواقف الجبهتين فـي              " حسن النية 
تريد تشجيعهما على دعم رئيس السلطة ورئـيس الحكومـة          "لكنها  " حماس"و  " فتح"الصراع الدائر بين    

لكن الصحيفة أوضـحت ان     .  كما قالت  ،"االنتقالية بدالً من دفعهما إلى أحضان حماس والجهاد اإلسالمي        
ونقلـت الـصحيفة عـن       .ذلك ال يعني أن تفرج إسرائيل عن األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات            

مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن مصلحة إسرائيل األمنية تستدعي دعم الحكومة الفلسطينية فـي رام اهللا                
التي تم إقرارها تساهم في تعزيز      " البادرات الطيبة "وأن  ) ضأي الحكومة التي يترأسها الدكتور سالم فيا      (

  .مكانة السلطة الفلسطينية برئاسة عباس من دون أن تعرض أمن إسرائيل إلى الخطر
" ستفيد جداً في تقوية مكانة عباس     "وقال مصدر سياسي رفيع للصحيفة إن الخطوات التي أقرها اولمرت           

وكالعـادة  ". لكن المجازفة بهـا مـستحقة  "لية لرئيس الحكومة رغم أنها تنطوي على مخاطر سياسية داخ  
حنق اليمين اإلسرائيلي وعـد مـن وزراء        " المطلوبين"أثارت قرارات اولمرت بشأن حواتمة والعفو عن        

القاتـل  "الحكومة بينهم وزير الدفاع السابق وزير النقل الحالي شاؤول موفاز الذي وصف حواتمة بــ                
فبإمكانه فعل ذلك في أي مكان آخر،       "امة إنه إذا كان حواتمة معنياً بدعم عباس         وقال لإلذاعة الع  " الشرس

سيكلف إسرائيل ثمناً   " المطلوبين"وأضاف إن قرار العفو عن      ". كما يمكن لعباس أن يذهب إليه حيث يريد       
مـه  وطالب وزراء ونواب يمينيون باستغالل دخول حواتمة لرام اهللا للقـبض عليـه وتقدي             . دموياً باهظاً 
  .للمحاكمة

ورد الوزير العمالي يعقوب هرتسوغ على األصوات المنتقدة بالقول إن المطلوب مـن إسـرائيل القيـام                 
إذا كانت تفضي إلى استتباب الوضع وتدعم رئيس السلطة والمعتدلين، على نحو يخـدم              "بخطوات مؤلمة   

  ".المصالح اإلسرائيلية
ـ الى ما   :  غزة  -العيسة من القدس  أسامة  عن مراسله    ١٥/٧/٢٠٠٧ موقع ايالف    وأشار  مـصدر   هيقول

سياسي إسرائيلي بان الهدف من العفو عن هؤالء، هو جعل الشاباك يركز اكثر على مطاردة المطلـوبين            
وابدى كثير من المطلوبين، حتى من الذين تردد أن أسماءهم أدرجت في قائمة              .من حركتي فتح وحماس   

وحسب بعض المصادر فان اولمرت سيسعى       ل، بعدم استهدافهم،  المعفى عنهم، تشككهم في التزام إسرائي     
، بشرط أن ال يكونوا ١٩٩٣إلدراج أسماء في القائمة من األسرى المعتقلين قبل توقيع اتفاقات أوسلو عام            

  .من الذين شاركوا في هجمات أدت إلى مقتل إسرائيليين
  
  يحذر من استيالء حماس على الضفة ليبرمان .٣٨

قال افيغدور ليبرمان امس أنه يجب البحث عن شريك اخر لعمليـة التفـاوض مـع                :  د ب ا   -تل أبيب   
الطرف الفلسطيني، محذرا من ان حركة حماس ستستولي على الضفة الغربية ايـضا اذا مـا اسـتمرت           

واستبعد ليبرمان في حديث لراديو إسرائيل ان       . اسرائيل في التعاون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس       
وانتقد الوزير االسرائيلي   . ي التغلب على حماس حتى ولو قدمت له اسرائيل بوادر حسن نية           يفلح عباس ف  

القرار بوقف مطاردة بعض المطلوبين الفلسطينيين والسماح لالمين العام للجبهـة الديموقراطيـة نـايف               
لحواتمـة  وفي الوقت نفسه ، اعتبر نائب حزب العمل افرايم سنيه ان الـسماح               .حواتمة بدخول رام اهللا   

وأكد سنيه في حديث لراديو إسرائيل على وجوب التوصل         . لقدومي بدخول رام اهللا له فائدة استراتيجية      ول
الى تسوية مع االغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني التي ترغب في ذلك اذ انه ليس باستطاعة اسرائيل                 

  .صياغة الواقع وحدها
  ١٦/٧/٢٠٠٧الدستور 
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 من طهران ودمشق" حماس"نصراً من  ع١٤٤عودة : اسرائيل .٣٩
 ١٤٤قالت مصادر امنية اسرائيلية ان بين العالقين على معبر رفح الحدودي لدى الجانب المصري 

تدربوا على صناعة المتفجرات والصواريخ في سوريا وإيران " حماس"عنصرا غالبيتهم من حركة 
وأكدت المصادر أن إسرائيل على علم  .وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة جلبوها من طهران ودمشق للحركة

تام باألشخاص وبأسمائهم جميعاً، لذلك تصر على اعتماد معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، إلحالتهم 
   .إلى التحقيق ومن ثم إلى السجون اإلسرائيلية

  ١٦/٧/٢٠٠٧المستقبل 
  
  بيريز يسعى لتدعيم دوره السياسي بعد تنصيبه رئيسا تاسعا إلسرائيل .٤٠

يسعى حائز جائزة نوبل للسالم شيمون بيريز الذي جرى تنصيبه          : ا ف ب  ،  ردينة فارس  -القدس  وة  غز
رئيسا لدولة اسرائيل أمس، الى اضفاء حيز سياسي اكبر على منصبه الذي يعتبر حتـى اليـوم منـصبا                

باالت ويعتبر المحللون ان هذا السياسي المخضرم ال ينوي بتاتا حصر دوره في تـرؤس االسـتق                .رمزيا
وفعليا ال يملك الرئيس االسرائيلي اال صـالحيات        . الرسمية وال سيما قبول اوراق اعتماد السفراء الجدد       

العطاء بعـد   " وضعها بيريز    "خطة مئة يوم  "من جهتها نشرت صحيفة يديعوت احرونوت       . محدودة جدا 
. لق بعمليـة الـسالم    وبحسب هذه الخطة فان بيريز سيظل ناشطا في كل ما يتع          . "جديد لمنصب الرئاسة  

  .والى ذلك، فان االوضاع السياسية الراهنة في اسرائيل قد تسمح لبيريز سريعا بان تكون له كلمة فيها
  ١٦/٧/٢٠٠٧عكاظ 

  
  اسرائيل من شن حرب جديدة عدم جهوزية الجيش يمنع .٤١

 التي ادت   على دراسات اسرائيلية تؤكد ان اسرائيل لم تتمكن حتى اآلن من سد الثغرات            ) المنار(حصلت  
الى فشلها في الحرب التي شنتها على لبنان العام الماضي، وتفيد هذه الدراسات التـي اعـدتها جهـات                   

 .محايدة أن حكومة اولمرت فشلت ايضا في استخالص العبر والدروس من فشلها في الحـرب االخيـرة                
 من داخـل مؤسـسات   من التوصيات التي قدمتها اللجان المختلفة    % ٦٠وتقول هذه الدرسات أن أقل من       

الجيش وخارجها تم تطبيقها، وأن الجبهة الداخلية ما زالت تعاني، وغير قادرة على الصمود في حـرب                 
وتشير هذه الدراسات الى أن هيئة اركان الجيش تدرك بأن جهوزية            .جديدة قد تستمر ألكثر من اسبوعين     

د الذي يمنع تل ابيب من شن حـرب         الجيش ما زالت ناقصة ولم تستكمل بعد، وأن هذا هو السبب الوحي           
جديدة، وانه الصحة للتصريحات واالعالنات المستمرة التي يطلقها بعض القادة سياسـيين وعـسكريين              

  ..حول جهوزية الجيش االسرائيلي
    ١٥/٧/٢٠٠٧المنار الفلسطينية 

  
  ٤٨من فلسطينيي الـ   باحثين٣يحقق مع " الشاباك" .٤٢

نية والتضييق على ناشطي العمل األهلي في األراضي العربية المحتلة استمراراً لسياسة المالحقات األم
، لتحقيق مطول ٤٨ باحثين من ناشطي العمل األهلي في أوساط فلسطينيي الـ٣، خضع ١٩٤٨في العام 

وتمحورت  ".محادثات"الذي وصف التحقيقات بانها ) الشاباك(في أروقة جهاز األمن العام اإلسرائيلي 
لتعاون والتواصل الفلسطيني والعربي واإلقليمي بين مؤسسات العمل األهلي، وحول التحقيقات حول ا

  .العالقات المؤسساتية والشخصية لقيادات في العمل األهلي العربي المحلي وأخرى في األردن
  ١٦/٧/٢٠٠٧المستقبل 
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   غزة تخنق إسرائيل:الديلي تليجراف .٤٣
النساني واالقتصادي في قطاع غـزة، وقالـت إن         نشرت صحيفة الديلي تليجراف تقريرا حول الوضع ا       

إسرائيل اتهمت بانتهاك القانون الدولي بخنقها االنشطة االقتصادية في القطاع الذي تسيطر عليه حركـة               
ونسبت الصحيفة لمدير جماعة جيشا االسرائيلية المعنية بحقوق االنسان قوله إن إسرائيل تفرض             . حماس

 مليون نسمة بإغالقها معبر كارني، كما نقلت الصحيفة         ١,٥لبالغ عددهم   على سكان غزة ا   " عقابا جماعيا "
 ألف فلسطيني قد فقدوا وظـائفهم بـسبب المـشكالت           ٦٦عن مركز التجارة الفلسطيني قوله إن حوالي        

  .  بالمئة من الشركات في غزة٨٠االقتصادية التي سببها إغالق كارني، كما أغلقت 
  ١٦/٧/٢٠٠٧بي بي سي 

  
   أشهر بواسطة تركيا وطرف ثان٣ِقبل  سرائيل تلقت ردوداً سوريةإ": هآرتس" .٤٤

أمس، أن الحكومة اإلسرائيلية تواصل تكليف " هآرتس"كشفت صحيفة :  حسن مواسي-القدس المحتلة 
وسطاء لفحص مدى جاهزية القيادة السورية لفتح مفاوضات سلمية، وانها تلقت ردوداً من دمشق على 

لم "ونقلت عن رئيس الحكومة القول  .د اولمرت، بواسطة تركيا وطرف ثانٍرسائل رئيس الحكومة ايهو
ورأت  ".نتنازل عن تجربتنا، وإذا كان الرد السوري إيجابي، نقول لهم إنه يوجد استعداد إسرائيلي لذلك

ان اولمرت يريد إجراء مفاوضات سرية للغاية، وان أقواله يفهم منها أن اسرائيل قامت بتحاشي " هآرتس"
  .شل إمكانية التفاوض من خالل التوجه عن طريق طرف ثالثف

  ١٦/٧/٢٠٠٧المستقبل 
  
  المالية تقودنا إلى كارثة: أرباب الصناعة في إسرائيل .٤٥

قال شرغا باروش، رئيس اتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل إنه ال يجب علـى              : خلف خلف من رام اهللا    
سة الخاطئة لوزارة المالية وأال يقود الجهاز االقتـصادي         وزير المالية روني بار أون أن يغير فورا السيا        

وكانت مصادر صحافية أكدت أن المالية قررت اللجوء إلى إلغاء مسار الهِبـات             ". والصناعة إلى كارثة  
في قانون تشجيع االستثمارات المالية نهاية العام، وذلك في أعقاب سياسة المالية في هذا الموضوع فـي                 

عا باروش وزير المالية اإلسرائيلي إلى تخصيص ميزانية خاصة تبلغ نحو مليـاري             ود .السنين األخيرة 
 مصنع عاملة تنتظر هذه الطلبات منذ نحو مـن أربـع            ٤٠٠شاقل للتمكين من استجابة طلبات نحو من        

  .  مليارات شاقل١٠سنين وتُعبر عن استثمارات تبلغ نحو 
  ١٥/٧/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
  ول مختلفة للترويج لمصالحهامن د إسرائيل تجند شباناً .٤٦

 شابا وشابة يهودية من دول مختلفة في أنحاء العالم، ولديهم قدرات للوصول إلى              ٢٨يشارك  : يو بي آي  
مناصب رفيعة المستوى، في دورة بادرت إليها وزارة الخارجية اإلسرائيلية لتأهيلهم للعمل علـى دفـع                

 دائرة الجاليات اليهودية فـي وزارة الخارجيـة         عن مدير " معاريف"ونقلت  . مصالح إسرائيل في دولهم   
مؤشر النجاح بالنسبة لنا هو أن نرى هؤالء األشخاص يشغلون مناصب           "اإلسرائيلية عكيفا تور قوله ان      

ال يتم تجنيد سياسيين فحسب وإنما أيضا أشخاص قد يكون لهـم            "وأضاف   ".رفيعة في دولهم ومجتمعاتهم   
  ". لتأثير على صناعة الفن في المستقب

  ١٦/٧/٢٠٠٧السفير 
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  بيان حول ضرورة تصويب التمثيل الفلسطيني من خالل منظمة التحرير .٤٧
لقد مر شعبنا بأحداث جسام، خصوصاً منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي، واُتخذت قرارات هامـة                

  .ذات تأثير بالغ على حقوقنا الوطنية دون مشاركة فعلية من شعبنا بأكمله
 تفاقمت الـضغوط الخارجيـة      ٢٠٠٦بات األخيرة في األراضي الفلسطينية المحتلة في يناير         ومنذ االنتخا 

مما أدي، مع تناقص المواقف الداخلية، إلى فلتان  أمني واقتتال داخلي، وتنازع على الـسلطة وادعـاء                  
ي، الشرعية، واقتسام الشعب الفلسطيني إلى الضفة وغزة، وتهميش األغلبية خارج الـوطن فـي المنـاف               

  . وانحسار الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني كله إلى االكتفاء بمعايشة االحتالل في الداخل
من شـعبنا فـي     % ٧٠من شعبنا تحت الحصار واالحتالل والتوتر الداخلي، يعيش         % ٣٠وبينما يعيش   

فلسطيني  بعيدين عن التأثير في القرارات المصيرية التي تتعلق بحقوق الشعب ال           ١٩٤٨الشتات وفلسطين   
  .الثابتة

لقد كان أهم إنجازات الشعب الفلسطيني خالل العقود األربعة الماضية هو وحـدة الـشعب الفلـسطيني                 
المجلس الـوطني، وهـذا     : وتمثيله بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد وقاعدتها الشعبية        

  .لك السيادة المطلقة على مصير شعبناالمجلس بتمثيله كافة فئات الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي يم
وهذا المجلس لم يجدد انتخاب أعضائه بشكل سليم منذ حوالي عقدين من الزمان، مـات فيـه أعـضاء                   
واعتزل آخرون، ولم يشارك بشكل فعال في القرارات المصيرية منذ وقت طويل، نشأت فيه أجيال جديدة                

  .وأوضاع سياسية جديدة ال صوت لها اليوم
 مؤتمرات للجاليات الفلسطينية في أوربا في برشلونة وروتردام ترفض تهميش غالبية الشعب             وقد عقدت 

  .الفلسطيني وتطالب بانتخاب مجلس وطني جديد، وتؤكد على نفس مطالب مؤتمر بيروت
  : لذلك فإننا نحن الموقعين أدناه، نعلن اآلتي

ثلة في منظمة التحرير الفلسطينية وخاصـة       ندعو إلى إعادة المرجعية للشعب الفلسطيني  كافة، مم        : أوالً
المجلس الوطني الذي يجدد انتخاب اعضائه، ونرفض أي مرجعية غير ذلك سواء في الوطن المحتل               

  .أو خارجه، كما نرفض أي تقسيم للشعب الفلسطيني سواء كان في غزة أو الضفة أو في المنافي
ني في أنحاء العالم على أساس نسبي ديموقراطي         ندعو إلي عقد انتخابات للمجلس الوطني الفلسطي       :ثانيا

نزيه وذلك استمراراً وتجديداً للمجالس السابقة، ولتحقيق هذا الهدف ندعو إلى عقـد فـوري للجنـة                 
التحضيرية، كما جاء في وثيقة الوفاق الوطني، باإلضافة إلي شخصيات وطنية من كافة التجمعـات               

  . سليمةالفلسطينية في العالم لتؤمن عملية انتخاب
 نؤكد أن أي قرارات أو اتفاقيات أو تسويات أو تمثيل خارج إطار المجلس الوطني الجديد باطلـة                  :ثالثاً

  . وال تلزم الشعب الفلسطيني بشيء
 ندعو الرئيس محمود عباس إلى الدعوة الفورية لعقد اللجنة التحضيرية على األسـس المـذكورة                :رابعاً

  . أعاله دون أبطاء
الفرقاء في األراضي الفلسطينية المحتلة إلى تحريم رفـع الـسالح الفلـسطيني ضـد أي                ندعو  : خامساً

  .فلسطيني وتوجيه األجهزة األمنية والسالح الفلسطيني لخدمة الحقوق الفلسطينية الثابتة
، تجمع القوى الوطنية الديموقراطية الفلسطينية في الواليات )لندن(مؤتمر بيروت، مؤتمر حق العودة 

  .المتحدة
  . أنيس مصطفى القاسم، ويوجين قطران: الخبراء الدستوريون

  
   ألف طالب فلسطيني١١أبناء البداوي يشعرون بمسؤولياتهم ويحملون هم : تحقيق .٤٨

 مخيم البداوي الذي تبلغ مساحته كيلـومتراً مربعـاً          فلسطينييال يغيب عن بال     :  غسان ريفي  - البداوي
ين ألف نسمة، أنه كان من الممكن أن يكونوا هم النازحين بـدالً             واحداً، ويقيم على أرضه اكثر من أربع      
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. من اهالي البارد، لو نجح مخطط تنظيم فتح االسالم في ان يتخذ من مخيمهم منطلقاً لعملـه العـسكري                  
، أن تشهد أزمة البارد حسماً عسكرياً سريعاً، ينهيها بشكل كامـل، ويـضع حـداً لمعانـاة                  ونيأملهم  و

عدد منهم بالعودة الى ما تبقى من مبانٍ ومنازل يمكن ترميمها أو إعادة تأهيلهـا، ممـا      النازحين ويسمح ل  
ليخرج المخيم مـن    ،  يخفف االختناق السكاني، ويؤدي إلى تفريغ المدارس والمراكز والقاعات والمساجد         

 العـام  من المفترض أن ينطلقأنه حال الشلل المسيطرة عليه ويستعيد نشاطه وحياته الطبيعية، خصوصاً     
 هو  ها أول بوادر  ، كارثة أن يؤدي إلى  الدراسي في منتصف أيلول المقبل، ومن شأن استمرار أمد االزمة           

  . وهذا ما ال يمكن ألحد أن يتحمل تبعاته،بقاء احد عشر ألف طالب فلسطيني من دون تعليم
  ١٦/٧/٢٠٠٧السفير 

  
   تسدد األقساط الجامعية لفلسطينيي مخيم الباردمؤسسة التعاون  .٤٩

أعلنت مؤسسة التعاون، أنها تكفلت بتسديد رصيد األقساط الجامعية لعدد من الطلبة الجامعيين من أبنـاء                
مخيم نهر البارد المقيدين في كليات جامعة بيروت العربية، مما أتاح لهؤالء الطلبـة مواصـلة تعلـيمهم       

ا تسعى لمواصلة تقديم الدعم     وأكدت أنه . الجامعي دون انقطاع رغم الظروف الصعبة التي مر بها المخيم         
للطلبة الفلسطينيين في الجامعات وكليات التدريب المهني العالقين في بيـروت وسـبلين وغيرهـا مـن                 

  .  نظراً لظروفهم المادية الصعبة وصعوبة تنقلهم من منطقة إلى أخرى،المناطق
  ١٦/٧/٢٠٠٧السفير 

  
    عودة للحوار إلى الضفة وغزة بهدف الدعوة إلى ال٤٨يفلسطينيوفد من  .٥٠

يجري من تطـورات    فيما  ، على حقها في التدخل،      ٤٨أكدت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي      :غزة
قيادات داعية   بالثوابت الوطنية الفلسطينية،      وشددت على التمسك   .خطيرة في قطاع غزة والضفة الغربية     

وار الوطني الحقيقي والمسؤول، بعيداً عن      األحزاب والحركات والفصائل الفلسطينية إلى العودة فوراً للح       
بهدف القيام بفعل مبادر، لالجتماع      وقررت تشكيل وفد،   .األمريكية -الرغبات واالشتراطات اإلسرائيلية    

يـصال  مع قيادات جميع األطراف والحركات واألحزاب الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غـزة، إل   
  . العودة إلى الحوار الوطنيوحثهم نحو، الجماعي الموحدموقفهم 

  ١٥/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  

  األعلى في فلسطين يدعو إلعادة اللحمة بين جناحي الوطن مجلس الفتوى .٥١
 إلى وجوب إعادة اللحمـة      ، محمد حسين  المفتي مجلس الفتوى األعلى في فلسطين برئاسة        دعا: وكاالت

 والعمـل علـى إغاثـة       ،رفح الحـدودي  بين جناحي الوطن وإنهاء معاناة المواطنين العالقين على معبر          
وطالب المجتمعون بضرورة العمـل     . ومساعدة أبناء قطاع غزة الذي يوشك أن يصل إلى كارثة إنسانية          

  .على جمع الشمل الفلسطيني وبسط الشرعية الفلسطينية واعادتها إلى ما كانت عليه قبل انقالب حماس
  ١٦/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  العتقاالت التي تقوم بها التنفيذية والقسام في غزةمركز حقوقي ينتقد ا .٥٢

انتقد مركز الميزان لحقوق االنسان امس قيام عناصر من كتائب القـسام والقـوة              :  فتحي صباح  -غزة  
 وتكرار االعتداء على محتجزين بغرض الحصول على        ،التنفيذية بتفتيش المساكن خالفا لالصول القانونية     

  . معلومات، االمر الذي يشكل انتهاكا لحقوق االنسان
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 ومنهـا انتهـاك     ، كتائب القسام او القوة التنفيذية     هاواستعرض المركز سلسلة من االنتهاكات التي تمارس      
ات والجمعيـات االهليـة      وانتهاك الحق في تشكيل االحزاب والمؤسس      ،الحق السلمي والتعبير عن الرأي    

  .والنقابات واالنتساب اليها
  ١٦/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  مع إجراء انتخابات مبكرةمن الفلسطينيين % ٦٦: استطالع .٥٣

نتائج االستطالع الذي اجرته شركة الشرق األدنى       أن  : رام اهللا  من   ١٦/٧/٢٠٠٧ الحياة الجديدة    نشرت
دون اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكـرة،       من الفلسطينيين يؤي  % ٦٦لالستشارات، اشارت الى أن     

لفصائل أخرى، في   % ٩ فيما سيصوت  ،سيصوتون لحماس % ١٥ سينتخبون فتح، مقابل     هممن% ٤١ نوأ
مـن  % ٧٧أكـد   ومن جهـة أخـرى،      . عن التصويت أو المشاركة في االنتخابات     % ٣٥حين سيمتنع   

أكدوا أنها كانت علـى حـق       % ٢٣مقابل  الفلسطينيين أن حماس كانت مخطئة بما فعلته في قطاع غزة،           
 ،مع الجبهة الـشعبية   % ٢يؤيدون حماس، و  % ١٨يؤيدون فتح، مقابل    % ٣٨وأفاد االستطالع ان     .ذلكب
انهم ال يثقون بأي فصيل سياسـي موجـود علـى الـساحة             % ٣٧ بينما أكد    ،مع فصائل أخرى  % ٥و

مقارنة مـع إسـماعيل     ،  %٦٦إلى  وفي سياق منفصل، ارتفعت شعبية محمود عباس لتصل          .الفلسطينية
% ٦٣سالم فياض تفوق في شعبيته على هنية، وحصل على ثقـة            أن  كما  %. ٣٤الذي حصل على    هنية  

سيدعمون فتح في حال قامت بخطوات إصـالحية فـي          % ٨١كشفت النتائج ان     كما   .لهنية% ٣٧مقابل  
ممـن ال يثقـون بـأي       % ٧٤حماس حالياً و  بممن يثقون   % ٥٩  إضافة إلى ذلك فإن    .أطرها ومؤسساتها 

وحول الخيارات المتاحة للخروج من األزمة الراهنة،        .فصيل، سيلتفون حول فتح إذا قامت بإصالح ذاتها       
إلى إجراء انتخابات رئاسـية     % ٣٣ودعا  . بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس الحوار      % ٥١طالب  

إلى حل األجنحـة العـسكرية      % ٤ا  فيما دع إلى تحريك عملية السالم،     % ٩ كما دعا وتشريعية مبكرة،   
  .للفصل بين الضفة وقطاع غزة% ٢ ، في حين دعاللفصائل
% ٦٩أن  بينت  االستطالع  أن نتائج   :  رام اهللا   من ١٥/٧/٢٠٠٧ وفا   - وكالة االنباء الفلسطينية   وأضافت

ية يفـضلون إسـتراتيج   % ٣١من الفلسطينيين يفضلون إستراتيجية فتح لتحقيق المصالح الوطنية، مقابل          
وفـي سـؤال     . أيضا ممن ال يثقون بأي فصيل سياسي، يفضلون إستراتيجية فتح        % ٦٣ أن   كما. حماس

%. ٣٥عن تأييدهم للحوار مقابل معارضـة       % ٦٥حول جدوى الحوار بين حركتي فتح وحماس، عبر         
مـن   و .من مؤيدي فـتح   % ٥٢ همن مؤيدي حماس مع الحوار، في حين يعارض       % ٨٥وتفيد النتائج أن    

من الفلسطينيين الدعوة إلى وجود قوات دولية للفصل في قطاع غزة،           % ٧١ى، عارض غالبية    جهة أخر 
 .من مؤيـدي فـتح    % ٥٣ ـمقارنة ب % ٨٨ارتفعت نسبة المعارضة بين أنصار حماس لتصل إلى         قد  و

مـن  % ٨٧ تسير في الطريق الصحيح، و توضح النتائج أن          هاأن% ٥٧أكد  وبالنسبة لحكومة فياض، فقد     
وحول شعور الفلـسطينيين     .هامن أنصار حماس ل   % ٨٤حكومة، مقابل معارضة    هذه ال ح مع   أنصار فت 

% ١٤يشعرون بأمن أكثـر و    % ٢٩أن شعورهم باألمن لم يتغير، مقابل       % ٥٨، أكد   هاباألمن بعد تشكيل  
، %٢١ارتفعت معدالت البطالة في األراضي الفلسطينية لتصل إلـى           إلى ذلك فقد     .قل شعورهم باألمان  

معدالت البطالة ترتفع بين مؤيدي فتح لتصل إلـى         يشار إلى أن    كما  . يعملون جزئياً % ١٠ أن هناك كما  
  .بين مؤيدي حماس% ١٥ ـمقارنة ب% ٢٤

مـن  % ٨٩ستطالع كـشفت ان     النتائج ا إلى أن   : من رام اهللا   ١٦/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   وأشارت  
األجهزة االمنية الفلسطينية بحق عناصـر وقـادة        الفلسطينيين يعارضون سياسة االعتقاالت التي تنفذها       

من المستطلعين الى حل جميع األجنحة المسلحة للفصائل        % ٦١حماس في الضفة الغربية، في حين دعا        
   .دون أي تغييرئها بابقاطالبوا % ٣١ إال أنالفلسطينية واعادة هيكلتها جميعاً، 
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   فياضكومةحت ضد زكارنة يحذر من البيانات المزورة الداعية العتصاما .٥٤
 ،فضائية األقصى ها  حذر رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية من البيانات المزورة التي تبث           : رام اهللا 

وأكد ان النقابة ال تعتمـد اال        .تدعو الموظفين العتصامات في غزة امام الجندي المجهول ضد الحكومة         و
 والذي تقوم به حمـاس      ،مل النقابي في فلسطين   قرارات الحكومة الشرعية، وتحذر من محاولة ضرب الع       

 ان رواتب الموظفين التي اوقفـت مـن مجلـس      من جهة أخرى،   وبين .سواء مع المعلمين او الموظفين    
  .لتدقيقلاج تحالتي تالوزراء سيتم صرفها قريبا، بسبب وجود اعداد كبيرة من التعيينات والترقيات 

  ١٦/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  

  سرائيلية تنسحب من شرق رفح مخلفة دمارا كبيراالقوات اإل .٥٥
 من األطراف الشرقية لمدينة رفح جنـوب قطـاع          ،صباح األحد الجيش اإلسرائيلي   انسحبت قوات    :غزة

. ين كبيـر  با وخرا ا دمار وراءهاغزة، بعد عملية عسكرية محدودة في المنطقة امتدت لثالثة أيام، مخلفة            
  .لى تجريف مساحات واسعة من األراضي الزراعية الفلسطينية عمد قبل انسحابه عأن االحتاللكما 

  ١٥/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  

  تناشد بالتدخل إلنقاذ حياة األسرى المرضىالفلسطينية اللجان الشعبية  .٥٦
 شرفاء العالم واالسرة الدولية ،طالب االمين العام للجان الشعبية عزمي الشيوخي: رامي دعيبس

والصليب االحمر التدخل الفوري والعاجل النقاذ حياة االسرى المرضى والمنظمات الحقوقية واالنسانية 
، ولتقديم العالج المناسب لكافة االسرى واالسيرات المرضى، منددا  االسرائيليفي سجون اإلحتالل

  .تهممحمال سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياو، همبسياسة االهمال الطبي بحق
  ١٥/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   الفلسطينييحقق مع ثالثة من الباحثين والناشطين في العمل األهليالشاباك  .٥٧

استمرارا لحملة التصعيد ، الشاباك ثالثة من الباحثين ومن الناشطين في العمل االهلي استدعى جهاز
 التعاون والتواصل الفلسطيني والعربي حول تمحور ، وذلك لتحقيق مطول،٤٨ييالقمعي ضد فلسطين
ات العمل االهلي، وفي التعرف على العالقات المؤسساتية والشخصية لقيادات في االقليمي بين مؤسس

  .العمل االهلي العربي المحلي واخرى في االردن تنشط في مجاالت التنمية والبيئة
  ١٥/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   مليون دوالر إلعادة تأهيله٤٦٠قطاع اإلسكان الفلسطيني يحتاج إلى  .٥٨

 أن قطاع اإلسكان يعاني من الممارسات اإلسرائيلية        ،لسطيني كمال حسونة  أكد وزير اإلسكان الف    :القاهرة
الهادفة إلى تفريغ األراضي الفلسطينية من سكانها، موضحاً أن البرامج العاجلة إلعادة تأهيـل المبـاني                

  . مليون دوالر٤٦٠والبنية التحتية المدمرة جراء العدوان اإلسرائيلي، تحتاج إلى 
  ١٦/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  اقتتال غزة كان محاولة انتحار علني:  في ندوة حيفا الشعريةدرويشحمود م .٥٩

وجه محمود درويش هجوما انتقاديا الذعا إلى حركتي فتح وحماس في أول ندوة شعرية له في موطنـه                  
  وأضاف   ، كانت محاولة انتحار علني في الشوارع      ،واعتبر أن المعارك التي جرت    . حيفا منذ عدة عقود   

 حكـومتي كما أعتبـر أن     .  مستقلين، وصار لشعب واحد دولتان وسجنان       الفلسطينيون صبح لقد أ  ،ساخرا
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  مـن جهـة أخـرى      جهوو. فتح وحماس قد جعلتا من قيام دولة فلسطينية واحدة من عجائب الدنيا السبع            
  .انتقادات إلى إسرائيل بسبب تقاعسها عن اغتنام الفرصة التاريخية لتحقيق السالم

  ١٦/٧/٢٠٠٧بي بي سي 
  

  لكتاب يبحث عن جليس في األراضي الفلسطينيةا: تقرير .٦٠
يشكو أصحاب المكتبات ودور الطباعـة والنـشر فـي األراضـي            : الضفة الغربية  – عوض الرجوب 

الفلسطينية المحتلة من تدني نسبة اإلقبال على القراءة وشراء واقتناء الكتب، إضافة إلى ضعف وتـدني                
ويعزو مختصون السبب إلـى الهمـوم اليوميـة التـي تـشغل              .افهاإلنتاج الثقافي المحلي بمختلف أصن    

الفلسطينيين سواء تلك الناتجة عن االحتالل أو المتعلقة بالوضع الداخلي وعدم االسـتقرار، فيمـا يـرى                 
وبالتوازي مع تراجـع     .آخرون أن مشكلة القراءة عامة في المجتمعات العربية ومنها المجتمع الفلسطيني          

تزايدت نسبة اإلصدارات والمنشورات الدعائية والتثقيفيـة الـصادرة عـن األحـزاب             اإلنتاج الثقافي،   
هـي  فلسطين  ، إلى أن    األمين العام التحاد الكتاب الفلسطينيين     وفي هذا السياق أشار      .والمنظمات األهلية 

  . حيث ال يصدر سنويا أكثر من مائة كتاب،أقل دولة في العالم العربي يصدر عن مطابعها كتب
  ١٥/٧/٢٠٠٧يرة نت الجز

  
 ١٩معجم ألدباء وكتاب فلسطين في القرن صدور  .٦١

  صحافي، كمـا   ٧٠٠ضم أكثر من    حيث ي  معجم ادباء وكتّاب فلسطين،      ، وهو صدر كتاب الكاشف  : عمان
 علـى كتّـاب وادبـاء    مقتـصرا  كاتباً من الراحلين والفين من الكتّاب االحياء،  ٢٨٥ستعرض سير   ي أنه

  .عشرفلسطين من القرن التاسع 
  ١٦/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  إسرائيل مسؤولة عن تجفيف البحر الميت بمستوى متر واحد كل عام  :خبراء .٦٢

 خالل ورشة عمل نظمتهـا وحـدة        ،شدد ساسة وخبراء قانون ومختصون    :  جمال جمال  -اريحا المحتلة   
. ملية تنميـة االغـوار     على اهمية دور المياه في ع      ،شؤون دعم المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية     

ئيلي بحقـوق المـشاطئة     ا ان الجهود الفلسطينية نجحت في انتزاع اعتراف الجانب االسـر          وأشاروا إلى 
للفلسطينين في مياه حوض مياه نهر االردن محملين الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية تجفيف البحر الميـت               

موضوع المياه يؤجج العقـول فـي        الى ان    من جهته  صائب عريقات     ونوه .بمستوى متر واحد كل عام    
  .هامنطقة الشرق االوسط المشتعلة والتي ستشهد حروبا متوقعة قادمة بسبب

  ١٦/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
   مع األسرى في إسرائيل تضامنياًتقيم مهرجاناً" المعارضة" .٦٣

 مـع   تضامناً"  جماهيرياً  مهرجاناً ،ثنين مساء اليوم اإل   ،حزاب المعارضة  تقيم لجنة التنسيق العليا أل     :نعما
  ".رض الوطنألى إ ألسرانا الذين عادوا  وتكريماً، في سجون االحتالل الصهيونياألسرى

   ١٦/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
  اللبنانيالجليد كُسر وفرنسا ستواصل دعم الحوار: كوشنير .٦٤

 عـن   كلو الباريسي من دون اإلعـالن      اللبناني غير الرسمي في قصر سيل سان       -اختتم الحوار اللبناني  
وثيقة رسمية أو لجنة متابعة، في الوقت الذي تولى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إعالن النقاط                

كوشنير وفي مؤتمر صحافي في ختام االجتماعـات،         .المشتركة التي تلقى اتفاقاً بين األطراف المشاركة      
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يعاني حالة طـوارئ    "ذكير بأن لبنان    ، مجددا الت  "لم نفشل ولم أقل إننا نجحنا     "اختصر نتائج اللقاء بالقول     
صديقة " فرنسا   إال أن  ،، وأن ليس ثمة مبادرة فرنسية محددة لحل األزمة        "ويجب التعامل معها بشكل جدي    
سنـستمر  "، وقال   "سيستمر ويستكمل في لبنان   "أعلن أن هذا الحوار      و ".للطوائف واألحزاب اللبنانية كافة   

  ."في دور الوساطة الذي نلعبه
  ١٦/٧/٢٠٠٧ل المستقب

 
  الجيش يتقدم وسط أنقاض نهر البارد والكاتيوشا تسقط في الضنية وعكار .٦٥

واصل الجيش اللبناني أمس، تقدمه وسط أنقاض مخـيم نهـر           : بيروتمن   ١٦/٧/٢٠٠٧الحياة  ذكرت  
 "فتح اإلسـالم  "البارد لالجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، وأسفرت المواجهات العنيفة مع مقاتلي تنظيم             

، وسلّمه الى الـصليب  "فتح اإلسالم"وتمكن الجيش عصراً من سحب قتيل لـ      . عن استشهاد جندي لبناني   
فـي حـين طاولـت       .الى االستسالم " فتح اإلسالم "وجددت قيادة الجيش امس دعوتها عناصر       . األحمر

   .صواريخ الكاتيوشا التي واصل المسلحون قصفها عمق عكار والضنية
ر قيـادة المقاومـة واللجـان الـشعبية         ااستنك ١٦/٧/٢٠٠٧ األخبار اللبنانية    فتوفي السياق ذاته أضا   
عمليات القصف التي تلحق الضرر بأهالي تلك القرى، والتي تستهدف اإلساءة إلى            "الفلسطينية في الشمال    

، بينما أوضح عضو رابطة علماء فلسطين الشيخ محمـد الحـاج            "اللبنانية -العالقة األخوية الفلسطينية    
أنه تمكّن من إجراء اتصال مع المسؤول اإلعالمي في تنظيم فتح اإلسالم شـاهين شـاهين،                " األخبار"لـ

إطالق الصواريخ باتجاه المناطق اللبنانية المتاخمة للمخيم يضر بالعالقـات المـستقبلية بـين              "وأبلغه أن   
  ".لم يعلّق على األمر"، وأن األخير "الفلسطينيين واللبنانيين

  
  ة وتهميش المسيحييننرفض حكومة بديلة للرئاس: يلالجمامين  .٦٦

ننبه األقربين واألبعـدين، بخاصـة الغيـارى علـى        : " الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل     قال: بيروت
مصلحة المسيحيين وعلى دورهم المهمش على مدى عشرات السنين، بأن كل تالعب بالمهل الدسـتورية               

، واذا أردنا حقيقة عدم أسلمة لبنان او عدم تهمـيش المـسيحيين             هو تالعب بمصير المسيحيين في البلد     
 ويؤسـس لدولـة     ،علينا ان ننتبه الى ان الخطوة األولى هي انتخاب رئيس جمهورية يحافظ على الكيان             

ما يريده البعض هو حكومة على قياس بعـض قـوى           "معتبراً أن    ".المستقبل والحداثة ولبنان الذي نريد    
 وهذا ال يمكن ان نقبل به وسـنحارب  ،بح هذه الحكومة البديل لرئاسة الجمهورية الخارج من اجل ان تص    

  ".هذا االحتمال
١٦/٧/٢٠٠٧الحياة   

  
  اغتيال احد عناصر جند الشام وظهور مسلح جرى تطويقه : عين الحلوة .٦٧

عـصبة  "الذي اعلنـت    " جند الشام "قتل صباح امس الفلسطيني ضرار الرفاعي، وهو احد عناصر تنظيم           
ان ضرار قتل برصـاص مـسلح مقنـع         " الشرق االوسط "وعلمت  . االسالمية ضمه لها اخيراً   " نصاراال

اتهمـت  " فـتح "وكانـت حركـة      .هاجمه في حي الصفصاف داخل مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا          
 اثنين من عناصرها اغتيال في وضح النهار داخل المخيم على يد عناصـر              ةالرفاعي بالتورط في تصفي   

وتبع مقتل الرفاعي ظهور مسلح من جانب عناصر تابعين لتنظيمات اصولية وآخـرين              ". الشام جند"من  
لكن القيادات الفلسطينية سارعت الى اجراء اتصاالت في ما بينهـا لمنـع تـدهور               ". فتح"تابعين لحركة   

 .الوضع وانفالت االمور
 ١٦/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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   هود ترويج مبادرة السالم العربيةج لتقويم وزراء الخارجية العرب سيجتمعون .٦٨
لحضور  وجهت األمانة العامة لجامعة الدول العربية الدعوات للعواصم العربية : محمد الشاذلي-القاهرة 

وصرح مندوب . يوليو الجاري/  تموز٢٩اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في 
يهدف الى تقويم مسار عملية السالم ومبادرة  جتماعمصر الدائم لدى الجامعة السفير هاني خالف بأن اال

 وصرح األمين العام للجامعة .تمت من خالل لجنة االتصال العربية السالم العربية والتطورات التي
الدولية مع  بأن هناك عالمات استفهام وتعجب بشأن طريقة تعامل المجموعة الرباعية عمرو موسى

وقال موسى في تصريحات صحافية إنه يجري . ريقة عقد اجتماعاتهاالمبادرة العربية للسالم، وكذلك ط
وأشاد بجهود وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين . اإلعداد الجتماع وزراء الخارجية العرب

  .الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الجامعة تدعم هذه الجهود لمساعدة) أونروا(
  ١٦/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  شريط محاولة اغتيال عباسالقاهرة تُقلل من أهمية  .٦٩

قلل مصدر مصري موثوق به من شأن االسطوانة المدمجة التي تمتلكها :  جيهان الحسيني-القاهرة 
السلطة الفلسطينية، وتستخدمها كدليل يدين حركة حماس بالضلوع في محاولة اغتيال الرئيس الفلسطيني 

وتوقع ".  يمكن أن يقنع سوى أناس سذجنحن لسنا هواة وهذا الشريط ال: "وقال المصدر. محمود عباس
وكشف مصدر فلسطيني لـ . المصدر أن عملية حفر النفق الذي يظهر في الفيلم موجهة ضد إسرائيل

 أن هذا الفيلم عرضه موظف كبير في الرئاسة الفلسطينية على رئيس الوفد المصري اللواء "الحياة"
منه إبالغه لرئيس االستخبارات المصرية عمر برهان حماد قبل شهرين عندما كان في غزة وطلبوا 

سليمان لكنه طلب منهم تحديد موقع هذا النفق الذي يظهر في الفيلم والتأكد من أنه مرتب بخط سير 
موكب عباس، واستدعاء احد الشباب الذين تظهر صورتهم في الفيلم والتحقيق معه واستجوابه ثم 

ونقل المصدر عن حماد انه عندما لم . "حماس"ه حينئذ إدانة إحضاره إلى حماد ليقطع الشك باليقين ويمكن
  .يتحقق أي شيء من مطالبه، قال لهم إنه ال يمكنه اإلبالغ عن هذا االتهام من دون سند واضح

وانتقد المصدر اتهام الرئيس عباس لحماس بإيواء القاعدة، معرباً عن دهشته ألن اليد العليا لألجهزة 
واعتبر أن ذلك إدانة مباشرة، من . ى ما قبل شهر ونصف شهر بيد حركة فتحاألمنية في غزة كانت إل

هذا االتهام بمثابة : "وقال. دون أن يدري، لحركة فتح التي كانت أجهزتها تسيطر على قطاع غزة
  ".تصريح وضوء أخضر إلسرائيل لالعتداء على شعبه في غزة بإشارته إلى وجود تنظيم القاعدة هناك

  ١٦/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
   األميركية-الوضع المتأزم في غزة على رأس أجندة المحادثات المصرية : سليمانعمر  .٧٠

غادر القاهرة، أمس، متوجهاً إلى واشنطن رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان : القاهرة
ئيس في زيارة يلتقي خاللها نظيره األميركي بورتر غوس وكالً من وزيرة الخارجية رايس ونائب الر

وقال مصدر مصري موثوق به، إن كيفية معالجة الوضع المتأزم في غزة ستكون على . األميركي تشيني
رأس األجندة المصرية في المحادثات التي سيعقدها سليمان، موضحاً أنه سيطرح مجموعة أفكار تساعد 

ن في إطار بحث كيفية في التحرك في المرحلة المقبلة، إضافة إلى أنه سيستمع إلى المسؤولين األميركيي
ولفت إلى أن انفجار األوضاع في غزة له تداعياته السلبية . معالجة الوضع المتأزم في غزة واحتوائه

على مصر، مشدداً على أن مصر حريصة على أال تتفاقم األمور حتى ال تصل إلى هذه الدرجة، لذلك 
 حول مدى دعم مصر لشرعية وسئل المصدر. فهي معنية بالتحرك لتفادي حدوث انفجار في غزة

ال يمكن ألي طرف القبول : "وزاد". ان هذا أمر غير مطروح للبحث: "الرئيس محمود عباس، فأجاب
بسلب شرعية أبو مازن والتحدث عن بديل في الفترة الحالية رغم أن عباس يريد من اآلخرين مساعدته 
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". ما هو موقف الشعب الفلسطينيكيف يمكن أن نساعده، و"، معرباً عن دهشته "من دون أن يتحرك
يمكن للفلسطينيين حل مسألة المعبر إذا وافقت حماس : "وحول كيفية حل مشكلة اغالق معبر رفح، قال

  ".على تسليم المعبر لحرس الرئاسة ليتولوا إدارة شؤون المعبر
  ١٦/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
   وأكدت مواقفها القوميةنفت معرفتها بمحاولة اغتيال عباسدمشق  .٧١

نفى مصدر رسمي سوري أن تكون بالده على علم بمحاولة اغتيال الرئيس عباس الذي  :ان، دمشقعم
" صدى سورية"وشدد المصدر في تصريح لوكالة . تحدث عنها مستغرباً صدور مثل هذه التصريحات

ها في الخاصة لألنباء على مواقف سوريا القومية من القضايا العربية، معتبراً أنها أكبر من أن يزج اسم
  .قضايا كهذه، خصوصاً أنها تعامل القضية الفلسطينية كقضية لها خصوصيتها

  ١٦/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  القاهرة تجري اتصاالت مع حماس لمعرفة مصير قائد خلية القاعدة .٧٢

أن السلطات المصرية أجرت اتصاالت مع السلطة الفلسطينية " الحياة"علمت :  محمد صالح-القاهرة 
حماس، بهدف الوقوف على مصير قائد خلية أصولية، قالت القاهرة إنها مرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة 

وأفادت مصادر مطلعة أن حماس والسلطة . خططت لضرب أماكن سياحية وأهداف أميركية في البالد
  .الفلسطينية وعدتا بالتعاون في البحث عن القيادي الذي فر إلى قطاع غزة

  ١٦/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  ال حرب شاملة بين سوريا وإسرائيل هذا الصيف: دبلوماسيون .٧٣

 استبعدت أوساط دبلوماسية عربية ودولية في دمشق نشوب حرب أو مواجهة عسكرية شاملة بين               :دمشق
 وذلك بالرغم من تزايد حدة التوتر والتـصعيد، وهـو مـا رافـق               ،سوريا وإسرائيل خالل هذا الصيف    

ة المكثفة التي قامت وتقوم بها القوات اإلسرائيلية في الجوالن، معربـة            المناورات واالستعدادات العسكري  
وأشارت هـذه    . إقليمي بوقوع حرب كهذه في الوقت الراهن       -عن اعتقادها بأنه ال يوجد أي قرار دولي         

األوساط إلى أن اإلدارة األميركية، لم تحسم خيارها بعد سواء ازاء إيران أو سوريا، حتـى يـتم الـدفع                    
يل نحو االستعداد لخوض مواجهة عسكرية مع أي من البلدين أو ضد كليهما، مؤكدة ان طهـران                 بإسرائ

 هدف داخل وفـي عمـق       ٦٠٠رسبت عبر قنوات مختلفة معلومات تحذيرية، مفادها أن هناك أكثر من            
إسرائيل موضوعة تحت مرمى الصواريخ االيرانية وهي ستدمر كلها في حال شنت إسرائيل أي هجـوم                

ران أو شاركت في أي هجوم أميركي ضدها، أو اذا ما اقدمت الواليات المتحـدة علـى ضـرب           على إي 
المنشآت واألهداف النووية اإليرانية، وجرى التحذير ايضا من خطورة التعرض ألي عدوان ضد سوريا              

 .في هذه المرحلة
  ١٥/٧/٢٠٠٧الوطن القطرية 

 
  فى باريس"االتحاد المتوسطي"أبو الغيط يبحث  .٧٤

يجرى وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط مباحثات مهمة فى العاصمتين  : ربيع شاهين-رة القاه
 أبو الغيط فى زيارته لفرنسا الرئيس ساركوزى ووزير خارجيته كوشنير،  ويلتقي. والبرتغاليةالفرنسية

 ،اع بالمنطقةفيما كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن المباحثات تتناول كافة الملفات التى تمس األوض
وأشارت الى أن وزير الخارجية المصرى .  جانب التعاون العربى األوروبى فى اطار عملية برشلونةإلى

يسعى للحصول على توضيحات وشرح فرنسى ألفكار ومقترحات الرئيس ساركوزى القامة اتحاد أورو 

  

            ٢٧ ص                                      ٧٨٤:                                 العدد١٦/٧/٢٠٠٧اإلثنين : التاريخ



  

  

 
 

التى انطلقت قبل أكثر "لونة  كانت بديال أم تكملة لمسيرة برشإذا وما ،متوسطى وما وراء هذه المبادرة
وأكدت المصادر أن كافة الملفات العربية وفى مقدمتها الملفان الفلسطينى واللبنانى ".  سنوات١٠من 

ستتصدران مباحثات ابو الغيط بالعاصمة الفرنسية، باالشارة الى اهتمام فرنسا بالوضع اللبنانى وسرعة 
 ولم تستبعد المصادر أن ،لشبونةإلى ويتوجه أبو الغيط . ةالتوصل الى حلول وانهاء حالة االحتقان القائم

خالل مشاوراته مع " للمرة الثانية"يلتقى أبو الغيط أطراف الرباعية الى جانب مبعوثها الجديد تونى بلير 
 سواء بفرنسا ،وقالت المصادر أن وزير الخارجية المصرى سيطلع هذه األطراف .المسؤولين البرتغاليين

 على جهود مصر الحتواء الخالفات الفلسطينية فى اطار دعم شرعية السلطة ،والرباعيةأو البرتغال 
ورئيسها أبو مازن والعمل على وحدة الصف باعتباره السبيل الوحيد لتهيئة األجواء وتحقيق هدنة بين 

 .الفلسطينيين واسرائيل من اجل استئناف العملية السياسية
  ١٦/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
     يركية لمساعدة عباس وفياض مالياً ودبلوماسياً أفكار أم .٧٥

أعلن مستشار الرئاسة االميركية لشؤون االمن القومي ستيفن هايدلي، انـه يجـري             :  ا ف ب   -واشنطن  
إعداد أفكار أميركية لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس ورئـيس               

ان " ايه بـي سـي    "واضاف المستشار في مقابلة مع قناة       . لتوضيحوزرائه سالم فياض، دون مزيد من ا      
الرئيس االميركي جورج بوش سيتحدث اليوم عن الشرق االوسط، وسيؤكد التزامه بالحل القـائم علـى                
اساس دولتين للنزاع االسرائيلي الفلسطيني، دولة فلسطينية ديموقراطية تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل              

وسيتحدث بوش عما يمكننا القيام به لدعم عباس وفياض في جهودهمـا           "ح هايدلي   واوض. في سالم وامن  
  ".ينية ديموقراطية وقابلة للحياةالقامة دولة فلسط

  ١٦/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
  نواب هولنديون يلتقون حماس سراً  .٧٦

 كشفت مصادر دبلوماسية غربية، في دمشق للسفير، عن لقاء بين نواب هولنديين ومسؤولين في             : دمشق
حركة حماس، في دمشق أمس األول، وهو ما يعتبر اختراقا للمقاطعة التي تفرضها أوروبا على الحركة                

وأشارت المصادر إلى أن ثالثة من أعضاء الوفد، الذي يضم نوابا من الحكـم والمعارضـة،           . اإلسالمية
تطورات األخيـرة،   التقوا مسؤولين في المكتب التنفيذي لحماس بغرض االستماع إلى آراء الحركة في ال            

وأوضـحت المـصادر أن هـذه    .  وسبل الخروج منها، وذلك في ضوء مهمة الوفد استكشاف الحقـائق      
الخطوة لم تكن موضع ترحيب من كل أعضاء الوفد، خصوصا في ضوء العزلة األوروبية المفروضـة                

وأعلنت أن الوفد   . على حماس، وتحديدا لكون بعض الذين شاركوا في اللقاء أعضاء في االئتالف الحاكم            
  . وحماس لم يريدا اإلعالن عن اللقاء، إال أن نواباً منافسين سربوا الخبر لإلعالم الهولندي

 ١٦/٧/٢٠٠٧السفير 
  
  بلير ورايس يستعدان إلطالق مبادرات جديدة للتسوية .٧٧

ـ             :  عمر حنين  - لندن ر ذكر تقرير صحافي في لندن أن وزيرة الخارجية االمريكية رايس ستلتقي مع بلي
المبعوث الجديد للجنة الرباعية الدولية، خالل اجتماعها في لشبونة االسبوع الحالي، من أجل التخطيط لما               

بأنه سلسلة من المبادرات التي يتم التنسيق لها بهدف إحياء عملية السالم            " الصنداي تايمز "وصفته صحيفة   
، أن مشاركة رايس في      في تل أبيب    في تقرير من مراسلها    وذكرت الصحيفة . بين الفلسطينيين وإسرائيل  

  .هذه الجهود تمثل دعماً لبلير في مهمته الجديدة التي تتركز على تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية
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  .وتقول الصحيفة إن الملك عبداهللا الثاني عاهل االردن يستعد لكي يلعب دوراً من وراء الستار
  ١٦/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  از تدين االحتالل اإلسرائيلي وتدعو لدعم عباسحركة عدم االنحي .٧٨

دعا المكتب التنسيقي لحركة عدم االنحياز كافة القوى والشعب الفلسطيني إلـى االصـطفاف              : نيويورك
وجددت دول عدم االنحياز موقفها الذي يعتبر منظمة التحرير الفلـسطينية           . ودعم الرئيس محمود عباس   

طيني، مدينةً األحداث اإلجرامية التي قامت بها حماس فـي غـزة،        الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلس    
وأبدت حركة عدم االنحياز في بيان لها عقـب االجتمـاع، قلقهـا علـى               . داعيةً إلى إنهاءها على الفور    

األوضاع الفلسطينية اإلنسانية واألمنية واالقتصادية والسياسية، مدينةً اسـتمرار االحـتالل اإلسـرائيلي             
سطينية، وخرقه للقوانين الدولية وقانون حقوق اإلنسان، كما نددت بكافة اإلجراءات التـي             لألراضي الفل 

ودعت إلى استئناف المفاوضات على كافة المسارات على قاعدة القـانون الـدولي             . تتخذها قوة االحتالل  
  .وقارات األمم المتحدة، ومبدأ األرض مقابل السالم ومبادرة السالم العربية
   ١٥/٧/٢٠٠٧ وفا -ء الفلسطينيةوكالة االنبا

  
  األونروا تناشد المتبرعين العرب توفير مساعدة عاجلة لقطاع غزة   .٧٩

صرحت المفوضة العامة لألونروا كارين أبو زيد، عقب اجتماعها مع عمرو موسـى،   :  د ب أ   -القاهرة  
انتهـز  "وقالـت   .  مليون دوالر تحتاج إلى تمويل طـارئ       ٣٠بأن األونروا حددت مشاريع للتنفيذ بقيمة       

وقالت إن العنف فـي غـزة       ". الفرصة هنا لتوجيه نداء خاص للمتبرعين العرب بتوفير الدعم المطلوب         
وأضـافت أن   . والذي ترافق مع إغالق محكم حولها من قبل إسرائيل أدى إلى تردي الوضع اإلنـساني              

 سكان القطاع والتـي بلغـت       التدهور االقتصادي وتداعياته تتجلى على سبيل المثال بانتشارالبطالة بين        "
واشارت ابو زيد الـى     ". من مجمل سكان غزة   % ٩٠وازدياد نسبة الفقر التي وصلت إلى       % ٣٦نسبتها  

إن االونروا ستوفر فرص عمل للعائالت الالجئة األكثر فقراً وحاجة في القطاع؛ بهدف خلق ما يقـارب                 
ه المشاريع فرص عمل فـي منـشآت        وستوفر هذ .  ألف يوم عمل لالجئين العاطلين عن العمل       ٦٤٠من  

" األونروا"وناشدت  . األونروا المختلفة وكذلك األمر عبر المؤسسات المجتمعية ومن خالل القطاع الخاص          
 مليون دوالر للمساعدات النقدية الطارئة لتمكين الالجئين من توفير الحاجات األساسية وتعزيز             ٨بتوفير  

  .المساعدات الغذائية المقدمة لهم
  ١٦/٧/٢٠٠٧ر الدستو

  
  إعادة توطين الجئي مخيم الرويشد في البرازيلمفوضية الالجئين تبحث  .٨٠

مهدت مباحثات أجرتها المفوضية السامية لشؤون الالجئين، تقضي بإعادة توطين الجئـي مخـيم              : عمان
ـ  .سـبتمبر / الرويشد في البرازيل والسويد وكندا ونيوزيلندا، الطريق أمام اغالق المخيم في أيلول            ان وك

مئات من الالجئين الفلسطينيين والعراقيين نزحوا صوب الحدود مع األردن قبيل االحـتالل األمريكـي               
وقالت رئيسة المفوضية جنيفر باجونيس في بيان لها أنه         .  واستقروا في مخيم الرويشد    ٢٠٠٣للعراق في   

  .سيتم نقل مائة فلسطيني إلى البرازيل منتصف الشهر المقبل، وعلى ثالث دفعات
 ١٦/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   يتعرضن لالغتصاب على يد القوات العراقية واألمريكية عراقية آالف معتقلة١٠ .٨١

كشف السكرتير العام التحاد المساجين والمعتقلين السياسيين العراقيين عن وجود          : بغداد - رياض سهيل 
 لالغتصاب علـى يـد القـوات        اكثر من عشرة آالف امرأة عراقية معتقلة في السجون تعرض غالبيتهن          
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 االنتباه الى ظاهرة انتشار مرض االيدز والجـرب         افتال. الحكومية العراقية او قوات االحتالل االمريكي     
  .وبشكل خطير بين السجون والمعتقالت النسائية

  ١٦/٧/٢٠٠٧عكاظ 
  

   في العالمالصين في طريقها لتحل مكان ألمانيا كثالث قوة اقتصادية .٨٢
ن تحل الصين مكان المانيا كثالث قوة اقتصادية في العالم في اواخـر             أ ،توقع محللون ي:  ا ف ب   -بكين  

، %١١,١ الـى  ٢٠٠٦عن ارتفاع نسبة النمو للعام      قد أعلنت   السلطات الصينية   حيث كانت   . العام الحالي 
 ن قـد أعلـن أ     البنك الـدولي،   فيما كان    . بليون دوالر  ٢٦٥٠ما يعني اجمالي ناتج محلي قدره اكثر من         

  . بليون دوالر٢٩٠٠اجمالي الناتج المحلي اللمانيا بلغ اواخر العام الماضي 
  ١٦/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
 ؟ في االردن)دير غبار(ماذا قال رشاد أبو شاور لعبَّاس في إجتماع  .٨٣

في االجتماع الذي عقد في مقّر المجلس الوطني الفلسطيني في عمان،لألعضاء المتواجدين في : عمان
ونائب ) أبو األديب الزعنون( تموز، بحضور محمود عباس، ورئيس المجلس ١٤دن، مساء السبت األر

، وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية، وبحضور عدد كبير من أعضاء المجلس )تيسير قبعة(رئيس المجلس 
، وأعاد )غزة (الوطني الفلسطيني المتواجدين في األردن، قدم رئيس السلطة مداخلة حول ما جرى في 

للذاكرة ما جرى في االنتخابات التشريعية التي أدت لفوز حماس، وما أعقب ذلك الفوز من تشكيل 
  .لحكومات متعاقبة، وصوالً إلى اتفاق مكّة، وهيمنة حماس المسلحة على قطاع غزة 

ومة حماس ، وبأن حك)أوسلو(حمل أبومازن حماس المسئولية في كل ماحدث، وأكّد على تمسكه باتفاقات 
لم تعترف بالمنظمة كإطار للشرعية، وباالتفاقات التي وقعتها، واتهم حماس بأنها خطّطت الغتياله، وأنه 
لم يستجب لنصح األجهزة األمنية التي حذّرته من القدوم إلى غزة، والمرور من تلك المنطقة التي زرع 

الطبع لم يحدث شئ، فلم ينفجر اللغم وب.. فيها اللغم، ولكنه حضر إلى غزة ومر من نفس المنطقة
بموكبه، وهو لم يوضح للحضور كيف حدث هذا، وإذا ما كانت معلومة األجهزة األمنية مفبركة، أم أن 

  !.حماس عدلت عن تفجير اللغم بالموكب
، دون أن يذكره باالسم، )دايتون(وفي ختام كلمته أشار إلى تصريحات هاني الحسن للجزيرة حول خطّة 

  .ق به صفات مسيئةوالح
  .ثم فتح باب توجيه األسئلة، فطلب بعض المستقلين طرح أسئلة غير محرجة، وتتسم بالمجاملة

 األخ أبومازن حول ةلم نسمع شيئا في مداخل: المناضلة ليلى خالد طرحت سلسلة أسئلة هامة، منها
إعادة بناء منظمة التحرير كما لم نسمع ما هو جدي حول )! اإلسرائيلي(الصراع الرئيس مع االحتالل 

  ...الفلسطينية
، الروائي والكاتب الفلسطيني، طرح سلسلة أسئلة كثيرة بوضوح، وصراحة، وبألم ررشاد أبو شاو

 عن الشرعية، فما هي الشرعية هذه التي نتتحدث يا أبو ماز: مباشرةً) أبومازن(واضح، وخاطب 
ن ميثاق المنظمة الذي تنازلتم عنه، أين المجلس تتحدث عنها؟ أين هي مؤسسات منظمة التحرير؟ أي

الوطني الفلسطيني؟ هل هذا هو المجلس الوطني الفلسطيني؟ أين اللجنة التنفيذية؟ هل هؤالء هم اللجنة 
التنفيذية، ومن يمثلون؟ أين االتحادات الشعبية الفلسطينية، ومن الذي دمرها، وأنهاها، وأين جيش 

  !التحرير الفلسطيني؟
لماذا ال تبدأون الحوار بين أطراف فتح؟ وأين هي فتح، : ولكن.. تحدثون عن الحوار، والوحدة الوطنيةت

هي حركة ) غزة(ومن الذي يفتتها، وينهي دورها؟ هل األجهزة األمنية التي انهارت في لحظات في 
  ة ؟التدميري) أوسلو(فتح؟ ألم تأخذ هذه األجهزة دور حركة فتح انسجاما مع مسيرة 
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انطالقًا من رؤيتي لصراع حماس معكم على السلطة، وأرى أنكم حتى لو ) غزة(أنا أدين ما جرى في 
تباوستم من جديد في مكّة أو المدينة المنورة، فإنكم لن تجيبوا على التحديات التي يواجهها شعبنا، فأنتم 

كون برنامجكم مقاومة االحتالل، وهم أدرتم ظهركم للمقاومة، وفي اليوم التالي ألي اتفاق بينكم لن ي
  ...والتصدي له 

يا أبومازن ما جرى في غزة يمنحك فرصة للتخلّص من رؤوس أجهزة الفساد والخراب، الذين هربوا، 
ألم يقتلوا خليل الزبن في غزة ؟ ماذا بشأن دمه، هل حققتم في األمر؟ . والذين أذاقوا شعبنا كؤوس المهانة

مي والصحفي الوفي؟ وماذا عن اختطاف الصحفيين وتخويفهم؟ ماذا عن خالد أليس هو ابن فتح اإلعال
  .سالم اللص الذي مكّن من نهب مال الشعب الفلسطيني، والذي انتقل لتقديم الخدمات لحماس؟

شعبنا اليوم بال قيادة، بال مرجعية، ضائع، تائه، مضيع عمدا وعن سابق إصرار، كفاءاته مبعدة، يتحكّم 
  .ه لصوص ومارقونبه وبأقدار

 بحرارة، وأثنى الفتحاويون المجروحون على الكلمة التي اعتبر رصفّق الحضور لمداخلة رشاد أبو شاو
كثيرون منهم بأنها كلمتهم، وصرختهم، وأنهم ودوا أن يكونوا هم من قالها، ولكنهم منعوا مسبقا من 

 !توجيه األسئلة، أو التكلم ولو بكلمة في االجتماع
   ١٦/٧/٢٠٠٧ الحقائق

  
  الباسم.. وجه حماساحمد يوسف : تقرير .٨٤

، نشر في هآرتس، مقال رأي للدكتور )٢٠٠٧ تموز ٩(في يوم االثنين الماضي :  أسامة العيسة-القدس 
 من اكثر مواضيع الصحيفة اإلسرائيلية تعليقا اأحمد يوسف مستشار إسماعيل هنية، وأصبح المقال واحد

  .من قرائها على شبكة اإلنترنت
ولم يكن هذا غريبا، بعد أن تحول يوسف، إلى ما يمكن اعتباره، نجما في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، 
حيث اصبح وجها مألوفا في قنوات التلفزة اإلسرائيلية التي يدلي لها بتصريحات ومقابالت بشكل دائم، 

حركة، ولكن هذا لم يؤثر كثير منها يثير الجدل، ويستغله خصوم حماس التي ينتمي إليها، للنيل من ال
 خصوصا أن بعض كوادر الحركة .الذي يعتبر حمساويا على طريقته، داخل الحركةوهو ، تهعلى مكان

 التي تبدو مناقضة ألدبيات همن الشبان أو الجناح العسكري ال يمكنهم في أحيان كثيرة هضم تصريحات
  .الحركة الراديكالية

فلسطيني، كمستشار سياسي لهنية، لفت يوسف األنظار إليه، ومنذ ظهوره على ساحة العمل السياسي ال
الختالفه عن باقي المتحدثين من حماس، وكان أول ما لفت االنتباه إليه صحيفة يديعوت احرونوت التي 

  .أشارت إليه باألميركي الذي يهمس في أذن هنية
غم انفتاحه الكبير  ال تتوفر معلومات كثيرة عن يوسف، ور. الحمساوي؟-فمن هو هذا األميركي 

والواسع على اإلعالم، إال انه يبدو كشخصية غامضة، نزلت فجأة إلى ساحة العمل السياسي، وقبل 
، وقليلون منهم يذكرونه كشخص كان يظهر هظهوره في قطاع غزة، لم يكن أغلبية الفلسطينيين يعرفون

ولد يوسف عام . ه محلال سياسيافي القنوات الفضائية، على فترات متباعدة، متحدثا من واشنطن، بصفت
، وتخرج في كلية الهندسة في ١٩٧٣، لعائلة فلسطينية الجئة، غادر قطاع غزة إلى مصر في عام ١٩٥٠

جامعة األزهر، وسافر إلى الخليج، مثل كثير من أبناء جيله الفلسطينيين، ولكنه وبدال من العمل، 
، وكان هدف هذه الزيارة هو ١٩٧٩ة في عام كمهندس، عمل في المجال اإلعالمي، وعاد إلى قطاع غز

الزواج، وعاد إلى اإلمارات العربية المتحدة، ومن هناك إلى الواليات المتحدة األميركية، حيث حصل 
على منحة، فاكمل دراسته وحصل على الماجستير في اإلعالم من جامعة ميزوي، والدكتوراه في العلوم 

  .السياسية من جامعة كولومبيا
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 عاما مديرا للمؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث، المعنية ١٥سف في طريقه اإلعالمي، وعمل وسار يو
 اإلسرائيلي والعالقة بين اإلسالم -بدراسة الظاهرة اإلسالمية واإلسالم السياسي والصراع العربي 

 ٢٤وترأس مجلة شؤون الشرق األوسط، التي صدرت من واشنطن باللغة اإلنجليزية، ونشر . والغرب
كتابا باللغتين العربية واإلنجليزية، حول قضايا الشرق األوسط والحركات اإلسالمية، وغيرها من 

  .مواضيع مشابهة
هذا الرجل الذي كان يعيش في أميركا، بقيت مسألة اختياره لمنصبه من قبل حماس غامضة، والكشف 

فمن هو الذي أتى به من . عنها يمكن أن تلقي بعض الضوء على كيفية اتخاذ القرارات في الحركة
  .أميركا؟ وعينه في منصبه، متجاوزا كل الكوادر الحمساوية في القطاع

مصادر في حركة حماس قالت بأن اختيار يوسف تم لخبرته الطويلة مع االعالم الغربي، وتجربته 
ة األكاديمية، ولم يكن هناك افضل منه ليكون في منصب مستشار هنية، الذي أتى إلى مقعد رئاس

الحكومة وخبرته أساسا في العمل السياسي المحلي داخل القطاع، ووجود يوسف كان ضروريا لألخذ بيد 
وهناك من يؤكد بأن دور يوسف بالنسبة لهنية، يزيد كثيرا عن . هنية، وتقديمه للرأي العام العالمي

جلس الوزراء منصب المستشار السياسي، ويعود إلى يوسف الفضل فيما يعتبر مأسسة العمل داخل م
الفلسطيني، ووضع جدول أعمال لهنية، يبدأ باجتماعات صباحية يشارك فيه باإلضافة إلى هنية، يوسف 

  .وعدد من مساعديه
ويساهم يوسف بشكل كبير في صياغة بيانات حول القضايا الملحة، تعكس موقف هنية وحكومته، وكذلك 

وبدا تأثير يوسف . وأوراق العمل حول قضايا معينةالتنسيق لزيارات الوفود األجنبية، وتقديم الدراسات 
واضحا، سواء في الخطابات التي يلقيها هنية، أو اللهجة الواقعية لتصريحاته، ضمن خطة تفصل بين 

  .عمل الحكومة الفلسطينية وحركة حماس
ا  في الحركة بأن أي شخص منهاما ال يعرفه الكثيرون، بأنه اتخذ قرارأن وقالت مصادر في حماس، 

يتولى منصبا في الحكومة، فإنه ال يظل في منصبه القيادي في الحركة، والهدف هو الفصل بين عمل 
الحكومة التي تمثل كل الشعب الفلسطيني، والحركة، ولهذا فإنه من الطبيعي أن يظهر هنية كرجل دولة، 

  .وليس ممثال لحماس فقط، والدكتور يوسف كمتحدث لبق ودبلوماسي
دث سلس في الفضائيات، يتحدث بلهجة هادئة، حتى في األوقات التي كانت تصل وظهر يوسف، كمتح

فيها األزمة بين حماس وفتح إلى ذرى مرتفعة، وعندما تندلع الحرائق على األرض بين الحركتين، يظهر 
  .يوسف كمطفئ للحرائق، مبشرا بتفاؤل، بقرب التوصل إلى اتفاق

لى حكومة حماس األولى، جاب يوسف، متسلحا بجواز وفي حين فرضت أغلبية دول العالم حصارا ع
سفره األميركي، دوال أوروبية عديدة، لتسويق هذه الحكومة، وبينما كان يوسف يظهر، في هذه األثناء، 
وسط حماس ومؤيديها، كمحاور ودبلوماسي بارع، استهدفه إعالم حركة فتح، باعتباره، يقدم التنازالت 

  .خصيات إسرائيلية في الخارجالمجانية إلسرائيل، ويلتقي ش
وتعرض يوسف ألكبر حملة إعالمية عليه، بعد أن نشرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية وثيقة، عرفت 

 قالت بأن يوسف شارك في صياغتها مع جهات أوروبية، وتتضمن االتفاق على حدود ه،فيما بعد باسم
سرائيلي لمدة خمس سنوات، ونقاط أخرى، مؤقتة للدولة الفلسطينية، وهدنة بين الجانبين الفلسطيني واإل

  .اعتبرت تراجعا من حماس عن ما تطرحه
ورد يوسف على هذه الحملة، بالقول، بأن الوثيقة أرسلت إليه من األطراف األوروبية للنظر فيها، وان 
حركة حماس لم تدرسها داخل أطرها، ألن الحركة تعتقد بأن ملف المفاوضات مرتبط بمنظمة التحرير 

لسطينية، ولذا ال يجب تحميل الحركة أي وزر يتعلق بها، وهي في النهاية مرفوضة من قبل حماس، الف
 التي دخلت من خالله فتح وفصائل منظمة "حصان طروادة"وتحولت هذه القضية، إلى . ومنه شخصيا

ي من التحرير، للطعن بما سمته مصداقية حماس، وظهرت هذه الفصائل وكأنها تمثل الموقف الراديكال

  

            ٣٢ ص                                      ٧٨٤:                                 العدد١٦/٧/٢٠٠٧اإلثنين : التاريخ



  

  

 
 

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بينما حماس هي التي تلهث لتقديم التنازالت من اجل أن يقبل بها 
  .العالم وترضى عنها إسرائيل

، في "مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة"وفي فترة معينة، رفع محمود عباس شعار رفض ما سماه 
المتحدون باسمه وباسم فتح، الذي لم ينسوا ما اعتبر إشارة إلى وثيقة يوسف، ومثله فعل وما زال يفعل 

، وفي المقابل فإن قادة حماس جهدوا للتنصل من هذه الوثيقة، واعلنوا أن ال عالقة "سقطة احمد يوسف"
  .ألحمد يوسف بها

وإذا كانت الحملة حول الوثيقة التي تحمل اسمه، هي األشرس التي تعرض لها، وما يزال حتى اآلن، 
حمد يوسف، من ناحية إعالمية، فإنه األمر لم يتوقف عند هذا الحد، وعندما عاد إسماعيل هنية الدكتور ا

موكب لدى خروجه من المن أول جولة خارجية له، كان يوسف من ضمن مرافقيه، وعندما تعرض 
، أصيب يوسف في ذراعه، وروج يوسف  هنيةمعبر رفح إلى إطالق نار، أدى إلى مقتل أحد حراس

ماس عما حدث باعتباره محاولة الغتيال هنية، في مقابل رواية حركة فتح التي اعتبرت أن لرواية ح
  .إصابة يوسف ومقتل حارس هنية تم بسالح مقاتلي حماس

ولم يمكث يوسف طويال في المستشفى، وسرعان ما تماثل للشفاء، وعاد إلى مكانه، يهمس في أذني 
واستمر يلعب نفس الدور حتى في عهد حكومة الوحدة إسماعيل هنية، ويلعب دوره كمطفئ للحرائق، 

الوطنية السابقة، وكان له دورا في إبرام اتفاق مكة، وفي مثل هذه الحاالت التي تتطلب غياب الصقور 
عن واجهة اإلعالم، فانه ال يوجد افضل من احمد يوسف ليكون متحدثا باسم حماس، بلغته الهادئة، 

تجاه الخصوم السياسيين في الداخل الفلسطيني، ولكن في اتجاه وطروحاته التصالحية، ليس فقط ا
إسرائيل، حيث لم يكف عن التأكيد حول التزام حماس بالتهدئة واستعدادها لعقد هدنة طويلة األمد، ضمن 

  .شروط معينة
ونهج يوسف، نهجا بدا جديدا في العمل السياسي الفلسطيني، حيث اخذ ينشر مقاالت في الصحف، عادة 

فهم منها مطالب حماس، أو تمثل وجهة نظر الحركة من قضايا تكون عادة مثار بحث ونقاش على ما ي
الساحة السياسية، مثل شروط حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومواضيع أخرى مشابهة، وفي مقاله 

  .األخير في هارتس يبرر يوسف لجوء حماس إلى القوة في غزة لبسط سيطرتها
إن يوسف كان يوثق عالقاته مع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، التي يواصل مراسلوها وبالتوازي مع ذلك، ف

إعداد تقاريرهم من داخل قطاع غزة حتى بعد سيطرة حماس على القطاع، ويمكن القول بأن هذه 
التقارير اآلن هي األكثر موضوعية التي تنقل حقيقة ما يحدث في غزة، في ظل اإلعالم الفلسطيني 

  .اء لجهة فتح أو حماسالمنحاز سو
 أيار ٢٤ بالنسبة لزمالئه في حماس، وفي "معتدلة"وذهب يوسف، بعيدا في إطالق تصريحاته التي تعتبر 

الماضي، كان يوسف، يستقبل في مخبئه الذي لجأ إليه في غزة، مثلما فعل قادة حماس ومن بينهم هنية 
 القناة الثانية اإلسرائيلية، وتحدث إليه بهدوئه نفسه، خشية من تنفيذ إسرائيل تهديدها باغتيالهم، مراسل

وبعد أن  .المعهود مقلال من فعالية الصواريخ التي تطلقها مجموعات المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة
 خصوصا هاأثارت تصريحاته انتقادات خصوصا من خصوم حركة حماس، حاول يوسف التقليل من وقع

  ."العاب نارية"لصواريخ بأنها ل هوصف
وأخذ خصوم حماس على الحركة، بأنها تكيل بمكيالين، فمثال عندما وصف ياسر عبد ربه الصواريخ 

ورغم اتهامه للقناة . الفلسطينية بالحمقاء، تم شن حملة ضده، أما في حالة يوسف فإنه يتم السكوت عليه
تقبال مراسلها، ومنحه الثانية اإلسرائيلية، بأنها أخرجت تصريحاته من سياقها، إال أن يوسف، واصل اس

 حزيران الماضي، بعد أن أذاعت حماس تسجيال صوتيا ٢٦تصريحات خاصة، كان أكثرها إثارة في 
لجلعاد شليط، في الذكرى األولى ألسره، حيث ظهر يوسف على شاشة التلفاز في غزة، ووالد الجندي 

كان راضيا عن بث الشريط األسير في منزله، حيث هاتف يوسف شليط األب، واطمأن عليه، وسأله إن 
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وسماع صوت ابنه، فيما أعرب شليط األب عن أمله في أن يكون الشريط خطوة لبداية تحرك ينتهي 
  .باإلفراج عن ابنه

لديك رقم هاتفي، وأرجو أال تتردد في االتصال بي، إذا "وخاطب يوسف، شليط األب في نهاية الحديث 
هما صديقان قديمان، وهما يتحدثان عبر الهاتف وبدا يوسف، وشليط األب كأن. "احتجت أي شيء

واختار يوسف، القناة الثانية ليكشف سر ذلك الشريط المسجل، مشيرا، إلى . ويسمعها ماليين اإلسرائيليين
أن تسجيل الشريط تم، بعد أن تلقى يوسف اتصاالت من شخصيات يهودية أميركية طالبوا فيها حماس 

حركة، فتم الم من اسره، فنقل يوسف تلك الرغبة إلى المسؤولين في بتقديم معلومات عن شليط، بعد عا
  .االستجابة عن طريق الشريط

وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة، ظهر يوسف، ليعلن بأن الحركة غير معنية بالتصعيد مع إسرائيل، 
مقابل انسحاب  سنوات، ١٠ إلى ٥واكد التزام الحركة بالتهدئة، واعاد طرح هدنة طويلة األمد تستمر من 

  .، وإطالق سراح األسرى واالعتراف بحق العودة١٩٦٧إسرائيل من األراضي المحتلة عام 
ورأى خصوم حماس في هذه التصريحات، بمثابة تعبير عما اعتبروه هدف حماس الحقيقي، وهو 

جديد في الوصول إلى الحكم ومنح إسرائيل هدنة قد تصل إلى خمسين عاما، إذا قبلت إسرائيل بالواقع ال
  .غزة

كان يفترض أن يكون الدكتور يوسف كأحد رجال "صحافي قابل يوسف مرتين في مكتبه بمدينة غزة قال 
الظل، الذي يقفون في الخلف، ويساهمون في صنع السياسات، ولكنه وجد نفسه، بسبب ظروف معينة، 

تقديم وجها مقبوال لها مثل الكشف عن الوثيقة التي عرفت باسمه، ومهمته في الدفاع عن حركة حماس و
أمام العالم، كأحد اكثر األشخاص في حركة حماس إثارة للجدل، فمن جهة يرى البعض أن ما يطرحه، 
هو نوع من تقاسم األدوار داخل الحركة، حيث يبدو هو كممثل للتيار المعتدل القادر للتعامل مع العالم، 

باقي قادة حماس، ولكنه يمتاز بطريقة في حين يرى آخرون بان يوسف، ال يختلف في طروحاته عن 
  .تخريجها للرأي العام

في كل األحوال، فإننا أمام رجل موهوب، يحمل فكر حركة حماس، ويتصرف بالطريقة "واضاف 
األميركية في التعامل مع اإلعالم، ويعتبر البعض أن تعيينه في منصب يعتبر ضربة معلم من قبل حركة 

  "حماس
  ١٣/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  واالعتراف بإسرائيل.. انقالب فتح.. إطالق جونستون.. حماس .٨٥

  موسى أبو مرزوق
ولكني اود ان اكون واضحا بخصوص امر       . كان إنقاذ حماس أللن جونستون من خاطفيه، مدعاة للبهجة        

ولكنه تم في اطار جهودنا لحماية غزة       . لم يكن تسليم جونستون نوعا من الخضوع للقوى الغربية        : واحد
  .عنف وخروج المليشيات على القانون، بغض النظر عن المصدرمن ال

وستصبح غزة هادئة وتحت حكم القانون، مكانا يمكن فيه معاملة الصحافيين واألجانـب وزوار الـشعب               
 .وحماس لم تؤيد ابدا هجمات على الغربيين، وهو ما يعترف به اكثر منتقدينا تـشددا              . الفلسطيني بكرامة 

ا على المحتل وعلى مقاومتنا الشرعية له، وهو حـق للـشعب المحتـل تؤيـده                ان صراعنا يتركز دائم   
وبالرغم من ذلك يستمر بوش واولمرت في ربط حركتنا بأيـديولوجيات            .بوضوح معاهدة جنيف الرابعة   

. ولكننا لسنا جزءا من حرب واسعة النطاق      . يعرفون تماما اننا ال نتبعها، مثل اجندة القاعدة والمؤيدين لها         
  .ومتنا ليست نيابة عن احد، وإن كنا نرحب بدعم الشعوب في كل مكان من اجل العدالة في فلسطينفمقا

ان الجهود االميركية إلنكار ارادة الناخب الفلسطينية عن طريق تدمير حكومتنا الناشئة لن تنجح، بـل ان       
  . واشنطن الذي تؤيده"حل الدولتين"انقالب فتح الذي تم بمساعدة اميركية قد ضاعف مشاكل 
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 من وجهة النظـر     "معتدل"لقد عثر بوش، في تلك اآلونة، على صديق مطيع في شخص ابو مازن، وهو               
االميركية، ولكنه ال يمكن ان يحظى بثقة جادة من الشارع في غزة او الضفة الغربية بعدما حصل علـى                   

 التكهنـات بخـصوص     اننا نـشجب  . السالح االميركي والدعم االسرائيلي إلسقاط حكومة منتخبة بالقوة       
ولكن ماذا عـن تـشخيص       .وفي النهاية ستصبح هناك دولة فلسطينية واحدة      . "حماسستان" و "ارض فتح "

 ال يمكن ان يكون في حد ذاته عامال         "المتشدد"الغرب لحركتنا الذي يتعدى الخطاب الحضاري؟ ان موقفنا         
وال يمكـن   . ريخيا في قائمة الدول   يقضي بعدم صالحيتنا، الن العديد من الصراعات المسلحة انتهت، تا         

  .ألحد نفي معقولية قتالنا ضد االحتالل وحق الشعب الفلسطيني في الكرامة والعدالة وحكم الذات
ومع السنوات العديدة التي قضيتها منفتح الذهن على كل جوانب المسألة الفلسطينية، بما في ذلك الفتـرة                 

 يطلب مني دائمـا قبـول حـق اسـرائيل           - االسرائيلية   "العدالة"كي، انتظر   يالتي قضيتها في سجن امر    
 الصادر في   حماس كشرط مسبق لمناقشة مظالم وإدانة موقف موجود في ميثاق           "في الوجود "االفتراضي  

  . سنة٢٠، وهي وثيقة ثورية ناتجة عن الظروف التي ال تطاق تحت االحتالل قبل ٨٨عام 
وكما قلت من قبـل،     . ة اختبار للحكم على الفلسطينيين     المعرقلة ظلت تستخدم كوسيل    "االعتراف"ان نقطة   

يمكن ان يكون لدولة حق البقاء ولكن ليس على حساب دول اخرى او، واألكثر اهميـة، علـى حـساب                 
 اسرائيل في البقاء بالرغم من      "حق"لماذا يجب على أي شخص قبول       . ماليين من البشر وحقهم في العدل     
ـ  القتل والتطهير العرقي التي استولت بها على مدننا وقرانا، وجعلت          انها لم تقبل حتى االعتراف بجرائم      ا ن

 أي فلسطيني بالجريمة البشعة التي ارتكبها مؤسسو اسرائيل وواصلتها          "يعترف"لماذا  . دولة من الالجئين  
 في غرفة في أكواخ االمم      ١٠دولة االبارتيد الشائهة الحديثة، في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون كل            

المتحدة المسقوفة بالصفيح؟ هذه ليست اسئلة مجردة، والموقف الرافض ليس ببساطة ألننا رفضنا التخلي              
، فإذا قيست أي دولـة او حركـة         ١٩٨٨اما بالنسبة لميثاق    .  واألجيال الالحقة منهم   ٤٨عن ضحايا عام    

إعالن االستقالل  . طرافبأساسها ووثائقها الثورية او أفكار مؤسسيها سيكون هناك اتفاق جيد يلزم كل األ            
 من الرقيق   ٧٠٠٠٠٠االميركي، وما تضمنه من مبدأ المساواة الواضح، لم يوفر مثل هذا الوضع لحوالي              

، كما ان الدستور تحاشى النص      )على األقل ليس في ذهن غالبية الموقعين عليه       (األفارقة في ذلك الوقت     
اسرائيل، التي لم يحدث ان تبنت      . ماس الرجل  ثالثة أخ  "األشخاص اآلخرين "على الرق كمؤسسة واعتبر     

دستورا خاصا بها وظلت تعمل بدال عن ذلك من خالل التراكم البطيء للقوانين االساسية وإعالن نفـسها                 
بصورة واضحة انها دولة لليهود الوضع المميز فيها قائم على الدين فـي ارض بهـا ماليـين العـرب                    

  .والمسلمين والمسيحيين
رائيل من هرتزل الى جابوتنسكي الى بن غوريون، نادت مرارا بالقضاء على سكان             كتابات مؤسسي اس  
  .فلسطين غير اليهود

هناك في الوقت الراهن عدد من األحزاب السياسية التي تسيطر على كتل داخل الكنيست، وفي الوقـت                 
واحدة مـن االردن    الذي تؤيد فيه طرد المواطنين العرب من اسرائيل وبقية فلسطين وإقامة دولة يهودية              

حتى البحر، لم اسمع أي مطالبة من المجتمع الدولي إلسرائيل بسحب هذه الكلمات كشرط ضروري ألي                
  . التعامل بازدواجية المعايير يحدث دائما مع الفلسطينيين فقط. خطاب

 أية  بحق إسرائيل في الوجود، فهذه على    "االعتراف"على المستوى الشخصي ال أشغل نفسي كثيرا بمسألة         
هذه الجملة يمكن ان يقولها لكم أي طفل مـن رفـح            .. إسرائيل موجودة . حال ليست مشكلة ابستمولوجية   

هذا الرفض المتبادل ال يعـدو      . يرقد في سرير المستشفى اثر اصابته بشظية من قوات الدفاع االسرائيلية          
.  في مخيمات الالجئـين    ان يكون صرفا لالنتباه في وقت يموت فيه كثيرون او يعيشون كسجناء لجيلين            

  .  الشعوب في وجه عنف الدولة ضد سكان تحت االحتالل"حقوق"من الذي يجرؤ على مناقشة 
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هذا هو بيت اسرتكم بالقرب     ": اتطلع الى اليوم الذي يمكن ان تقول لي فيه اسرائيل ولماليين الفلسطينيين           
عودوا الى الـوطن  :  يرعاها والدكممن البحر، وهذه اشجار الليمون خاصتكم ومزرعة الزيتون التي كان   

  .عند ذلك يمكن ان نتحدث عن مستقبل يجمعنا معا. "وعيشوا مع بعضكم بعضا مرة اخرى
  ١٤/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  بين القوات الدولية واالجتياح العسكري ..مواجهة حماس إسرائيليا .٨٦

  عدنان أبو عامر
فارقا في السياسة الفلـسطينية  يوما لى قطاع غزة سيبقى اليوم الذي بسطت فيه حماس سيطرتها الكاملة ع     

واإلسرائيلية والعربية، وما يهمنا في هذا السياق هي السياسة اإلسرائيلية المتوقعة تجاه مفاجـأة حمـاس                
ـ  ما استفاقت بعد من مفاجأة حماس السياسية لها بفوز انتخابي كاسح قبل عام ونـصف               " تل أبيب "لها، ف

حركة بهزيمة عسكرية في الصميم قبل عام من اليوم بالتمام والكمال، حين أقدم             من اليوم، حتى فاجأتها ال    
 ما زال في أسر القسام، دون        شاليت األكثر من ذلك، أن جلعاد    ومقاتلوها على تنفيذ عملية الوهم المتبدد،       

  ... أن تنجح وسائل المخابرات والتجسس واليد العسكرية الطويلة من الوصول إليه
ماس على غزة، لتشكل إلسرائيل مفاجأة مزدوجة، سياسية وعسكرية، وكأن قدر الدولة            وجاءت سيطرة ح  

خالل السنوات األخيرة، لكن من الضرورة بمكـان        " مفاجآت حمساوية "العبرية أن تصاب بكابوس اسمه      
 التوضيح أن سبب هذه المفاجأة بالمزدوجة، جاء لينذر بإمكانية انهيار مشروع السلطة الفلسطينية، وهـو              

المشروع الذي قدم إلسرائيل خدمات جليلة سياسية وأمنية وإدارية، ومن جهـة أخـرى جـاء الجانـب                  
من األسلحة والذخائر، قـدرت     " مهولة"العسكري في مفاجأة حماس بما استولى عليه مقاتلوها من كميات           

ع، أسـلحة   مصادر استخبارية غربية قيمتها بأكثر من نصف مليار دوالر، من مختلف األشكال واألنـوا             
  .. خفيفة ومتوسطة وثقيلة، ذخائر بكميات، قد تعفي حماس سنوات قادمة من مهام التهريب والتصنيع

هنا البد من القراءة جيدا في البدائل المتاحة أمام تل أبيب في التعامل مع الواقع الحمساوي الجديـد فـي                    
  .غزة

  
  "! مودرن"احتالل ..القوات الدولية تجاه غزة: أوال• 

ذا الخيار بمساحات كبيرة من التحليالت التي غصت بها صحف غربية وإسرائيلية لكتاب بارزين              حظي ه 
ومن صناع القرار في أوقات سابقة، سيما دينس روس، ومارتن أنديك، وديفيد ماكوفيسكي، خبير معهـد                

ـ             بق، واشنطن لشؤون الشرق األوسط، وشلومو غازيت، رئيس االستخبارات العسكرية اإلسـرائيلية األس
  . وأفيغدور ليبرمان

وقد تمخض عن هذه التحليالت والقراءات االستشرافية، شروع إسرائيل في حملة إعالمية وسياسية لحشد              
التأييد لفكرة إرسال قوات دولية أو من حلف الناتو إلى قطاع غزة، بغية المساعدة في مراقبـة شـريط                   

حركة حماس وطردهـا مـن مؤسـسات        الحدود بين قطاع غزة ومصر، لمنع تهريب األسلحة، وسحق          
  . السلطة

جامحة، بضرورة استقدام قوات دولية لمواجهة      " عباسية"الغريب أن هذا المطلب اإلسرائيلي، رافقه رغبة        
حماس، حتى لو كانت المبررات تساق من باب تأمين الحماية لالنتخابات المبكرة التـي يـزعم عبـاس                  

  . اإلعالن عنها قريبا
  
  ستقدام القوات الدولية معوقات ا: ثانيا• 

ومع ذلك، ورغم الحماس اإلسرائيلي والرغبة العباسية لفكرة القوات الدولية، إال أن هناك العديـد مـن                 
  : المعوقات، السياسية منها والميدانية، أهمها
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 المعوقات السياسية، تتمثل في الموقف الروسي الصيني في مجلس األمن الدولي، مما قد يحـبط أي                 -١

  انون دولي يمهد إلرسال هذه القوات، مشروع ق
 كما يتعين على إسرائيل وعباس معا، أن يبذال جهوداً كبيرة إلقناع الدول األوروبية بإرسال جنودها                -٢

إلى قطاع غزة، وهو بالفعل ما قام به ليبرمان خالل جولته األخيرة على دول حلف الناتو إلقناعهم بهذه                   
 بدأ بها عباس واستهلها بلقاء االشتراكية الدولية في جنيف، وتالها بطلبه            الفكرة، والجولة األوروبية، التي   

  ! من الرئيس الفرنسي إرسال قوات دولية، علنا
 فضال عما تقدم، فإن الموقف المصري، الذي ستكون القوات الدولية مرابطة علـى حـدود مـصر                  -٣

كل للسياسة المصرية جـزءا مـن       الشرقية، ليس بالضرورة سيكون متحمسا لهذه الفكرة، فقطاع غزة يش         
األمن القومي، وبالتالي حضور قوات أجنبية تحت أي مسمى كان، لن تكون القاهرة بحال من األحـوال                 

  .. مرحبة به
 أما المعوقات الميدانية، فتتمثل في الرفض الواضح الذي أعلنته حماس إلرسـال قـوات دوليـة أو                  -٤

  . ا ستتعامل مع هذه القوات كقوات جيش االحتاللمتعددة الجنسيات لقطاع غزة، مشددة على أنه
الذي أبدته القاهرة تجاه حماس في بداية       " الغضب"للتوضيح أكثر في الموقف المصري تحديدا، فإنه مقابل         

األمر، فقد أظهر الطرفان التقاء فريدا من نوعه في رفض فرض أي وصاية دولية على غزة، أو نـشر                   
 حيث أكد مصدر مسئول في الرئاسة المصرية أن مصر ال تقر مبدأ             قوات دولية على الحدود مع مصر،     

فرض أي وصاية على قطاع غزة، وال ترغب في فرض وصايتها على غزة، وأنها ترفض هذا المبـدأ                  
  . رفضا قاطعا

بقي القول إن سيناريو التدخل الدولي، الذي يدعو له عباس وفريقه ويتمنون حدوثه اليوم قبل غد، علـى                  
أي فرص للتسوية في المنطقـة،      " تدمير"مل مع حماس كقوة خارجة عن القانون، ومنعها من          أساس التعا 

متمردا على الشرعية، سيبقى، بل ويجب أن يجابه برفض حماس وجميـع قـوى              " إسالميا"بإقامتها كيان   
 المقاومة، كونه يمثل مشروع وصاية دولية على الشعب الفلسطيني، واحتالال جديدا عصريا يحول بينـه              

  . وبين تحقيق أهدافه العليا بالعودة والتحرير
فقط كلمة أخيرة في هذا الخيار، حتى لو فرض هذا السيناريو على الفلسطينيين، بل والمصريين، وجاءت                
قوات دولية إلى قطاع غزة، فإن شكل التعامل الوحيد معها، هو ذات التعامل الـذي تبديـه المقاومتـان                   

  .. ي لن تأتي لصالح الفلسطينيين، الذين لم يستشاروا في استقدامها أساساالعراقية واألفغانية معها، فه
  
  االجتياح العسكري كعملية جراحية : ثالثا• 

قبل أن يعترض أحد على إيراد هذا الخيار، كونه مستبعدا في الوقت الراهن، فقد أفادت أوساط إعالميـة                  
ا الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة، يتمثل في منع         إسرائيلية بأن ثمة هدفاً واضحاً لالعتداءات التي ينفذه       

، تجنباً لتكرار تجربة حزب اهللا، مدرجة ذلك في سـياق           "الجلوس على السياج  "حماس مما أسماه الجيش     
  . إستراتيجية جديدة وضعها وزير الدفاع الجديد إيهود باراك

 اقتراب مقاتلي حماس من السياج      ويأتي ذلك بعدما الحظت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي،         
والمعابر والتحرك بمحاذاتها بكثافة متزايدة، ولهذه الغاية، يعمل الجيش اإلسرائيلي اآلن على إقامة منطقة              

 متر غربي السياج، وهذه المنطقة الفاصلة ستخدم أيضاً هدفاً آخر، يتمثل فـي إحبـاط                ١٥فاصلة بعمق   
  . اه النقب الغربيوعرقلة إطالق الصواريخ من القطاع باتج

علما بأن تولي باراك حقيبة الدفاع، منح الجيش اإلسرائيلي قدرة على تخطيط عمله وتنفيذه بشكل يندمج                 
مع إستراتيجية واضحة لكبح التهديدات، القصيرة والبعيدة المدى، التي تعرضت لها إسرائيل بعد سيطرة              

حللون العسكريون اإلسرائيليون إلـى أن مـا        حماس على القطاع، ولذلك ينظر المراقبون األمنيون والم       
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شهده القطاع من اعتداءات في األيام القليلة الماضية، ما هو إال المرحلة األولى من هـذه اإلسـتراتيجية                  
  . التي تنقسم إلى مراحل عديدة

ن وتشير بوادر هذه اإلستراتيجية، أنها ستشمل تغييرا إضافيا في طريقة عملها، بحيث لن يقتصر األمر م               
اآلن فصاعدا على عمليات التوغل والكمائن الموضعية التي تنفذها قوات صغيرة من المشاة بغطاء مـن                

  . عدد محدود من الدبابات، بل سيتم األمر من خالل الدمج بين هذا األسلوب وعمليات التوغل المدرعة
  
  مسوغات االجتياح ومبرراته : رابعا• 

ه قطاع غزة، وتراجع هذا الـسيناريو مقابـل سـيناريوهات           رغم كلفة أي اجتياح عسكري متوقع باتجا      
إسرائيلية أقل كلفة وأكثر جدوى في الوقت ذاته، إال أن مطالب عديدة برزت في األيـام األخيـرة فـي                    
أوساط النخب األكاديمية واإلعالمية والعسكرية، بضرورة الحسم العسكري اإلسرائيلي لمواجهة الحـسم            

  : ذه المطالب على النحو التاليالعسكري الحمساوي، وجاءت ه
، المحاضر في الجامعة العبرية، أكد أن األمل في ردع متبادل بين إسرائيل             "آفي سمحون " البروفيسور   -

وحماس أو تهدئة متواصلة، هو مجرد وْهم، ورغم أن اجتياح غزة عسكريا ليس حال سحريا، لكن تأجيل                 
  . ذلك االجتياح سيعقد الوضع أكثر على إسرائيل

المحفز الحقيقي تجاه هذه المطالب تأتي في ضوء المستجد الميداني األخير في قطاع غزة، وما اسـتولت                 
عليه حماس من أسلحة كثيرة وكبيرة، وبالتالي غدت تشكل تهديدا جديا وحقيقيا على الدولة العبرية، سيما                

م، ساد إجماع تام بين اليسار      ١٩٦٧وأنه خالل السنين األربعين األخيرة، منذ احتالل الضفة والقطاع عام           
واليمين اإلسرائيليين، على أنه مهما يكن حل النزاع العربي اإلسرائيلي، فإنه لن يتم الموافقة على وجود                

، حيث وافقت أشد الحمائم بياضا في إسرائيل على أن الدولة الفلسطينية التي أملوا قيامهـا                "أجنبي"جيش  
على بعد كيلومترات من المـدن      " للعدو"في البال أن توجد مدافع      ستكون منزوعة السالح، ألنه ال يخطر       

  . اإلسرائيلية
أنه بعد سيطرة حماس، العدو اللدود إلسرائيل، وهي المنظمة التي نقشت علـى رايتهـا               " سمحون"يشير  

كمنطلق تأسيسي، القضاء على دولة اليهود، فإنها في غضون عدة أشهر وربما أسابيع ستزود غزة نفسها                
ح أكثر نجاعة من صواريخ القسام، يهدد عسقالن، وبعدها أسدود، وبئر السبع، وفي غضون سـنين                بسال

  وماذا سيكون آنذاك؟ .. معدودة تل أبيب
خيارات إسرائيل أمام هذا الواقع التهديدي الجديد، تتمثل في التخلي مبدئيا عـن طلـب نـزع الـسالح،                   

ل بين إسرائيل وحماس، لكن األمل في هذا الردع ثبـت           والتطلع في إيجاد نظرية جديدة من الردع المتباد       
  . أنه مجرد وْهم، ولدينا المثال األكبر في تجربة حزب اهللا

ليست ممكنة،  " عش ودعنا نعش  "أكثر من ذلك، فإن الحلم بالعودة لواقع ميداني بال سفك دماء وفق قاعدة              
ثمن الذي سندفعه، حيث ستجري حمـاس       ولذلك يجب علينا أن نحتل غزة اآلن، ألن كل يوم يمر يرفع ال            

في القطاع اآلن عملية صياغة قواتها، ففي كل يوم يمر يتزود مقاتلوها بسالح أكثر نجاعة، وكل يوم يمر                  
  . يطيل الوقت الذي سيحتاج إليه لتجفيف القطاع من مستودعات السالح والمواد المتفجرة التي تُحشد فيه

، الكاتب اليميني الذي يعتبر منظرا للمستوطنين، يعلن أنه يوجد ثمن           "يسرائيل هرئيل "أكثر من ذلك، فإن     
ما القتالع حماس اآلن، من القتلى والجرحى خاصة، لكن الثمن سيكون أكبـر بأضـعاف مـضاعفة إذا                  
تُركت حماس تُمكّن لنفسها، مستندا إلى أن ما حدث في غزة بين حماس وفتح، ال يجب أن تمـر عليهـا                     

بين حركتين تتحاربان على السلطة، لكنهـا عالمـات         " أحداثا داخلية "ام، ألنها ليست    إسرائيل مرور الكر  
  . تحذير الويل لنا إذا تجاهلناها

وإذا لم تقتلع إسرائيل اآلن أول موطئ ألقدام اإلسالم السياسي الجهادي، على حد قوله، فستضطر بعـد                 
المية التي تتزعمهـا حمـاس، وحينهـا        ذلك، وقد يكون األمر متأخرا جدا، إلى محاربة المنظمات اإلس         
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ستستطيع هذه المنظمات محاربة إسرائيل مباشرة، ومن قواعد توجد على بعد كيلومترات معـدودة عـن                
  . مراكز السكان في البالد، حينها، وحينها فقط، تصعب المبالغة في خطورة الوضع

  
  معيقات السيناريو العسكري : خامسا• 

 للحسم العسكري، فإن معارضي العملية البرية، من أوساط متقدمـة فـي             في المقابل، ورغم هذا الحماس    
قيادة الجيش اإلسرائيلي، يؤكدون أنهم لن يستطيعوا ـ حتى لو احتلوا القطاع ـ تغييب سكان غزة البالغ   
عددهم مليون ونصف، وبالتالي فإن كل ما سيحرزه الجيش من هذه العملية البرية داخل القطاع، سيتمثل                

  .  سنة١٥ الجيش إلى الوضع الذي كان فيه قبل في عودة
تتزايد االنتقادات العسكرية للعملية البرية، من حيث أن الجيش اإلسرائيلي سيضطر في أفضل الحـاالت               
إلى إقامة برج مراقبة عسكري في كل ميدان، وأن يهدم مئات البيوت، وفضال عن ذلك، ستورط إسرائيل               

  ! لعالمينفسها خالل ذلك مع الرأي العام ا
المعارضة األكثر بروزا للعملية البرية تتمثل في السيناريو األشد سوءا، ويتمثـل فـي غـرق الجـيش                  
اإلسرائيلي في حرب عصابات متواصلة في شوارع غزة من قبل مقاتلي حماس ورفاقهم في المنظمـات                

ما ال يدع مجاال للشك     فإن ما تقدم من سيناريوهات ومعوقات سياسية وميدانية، تشير ب         ...خيرا... األخرى
أن خيارات إسرائيل في مواجهة حماس محدودة، ومحدودة جدا، بمعنى أكثر وضوحا، فإنه ال يوجد حل                
إسرائيلي جيد للوضع الجديد الذي نشأ في غزة، كل ما هناك حل صعب، وسيناريو أصعب، ومن يتوقع                 

تقد أنه يمكن إغراء حركة حماس بتهدئة       قوة دولية أو عربية تحجز بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، أو يع         
  ! متواصلة، يعيش في وْهم، ليس أكثر

  ١٥/٧/٢٠٠٧مجلة العصر 
  

  في فلسطين بين حركتي فتح وحماس ثنائية العلماني والديني .٨٧
  عبد اهللا األشعل. د

لعل أخطر ما دخل على الساحة العربية هو نجاح أعداء المنطقة العربية في تسهيل خلط األوراق حتـى                  
حدث ذلك في العـراق وفـي       .. اعت المعالم وارتبكت اإلشارات واضطربت المؤشرات واالتجاهات      ض

فقد تواترت األجيال على أن كل عربي، مسلماً كـان أو غيـر             .. لبنان، ويحدث اآلن بقسوة في فلسطين     
لحال فـي   مسلم سند للحقوق الفلسطينية بقطع النظر عن أن جزءاً من هذه الحقوق له سمة دينية كما هو ا                 

القدس التي تهم المسلمين والمسيحيين معاً، وبصرف النظر عن الطبيعة السياسية للصراع التي اتخـذت               
مظاهر دينية أو ارتكزت أحياناً على مزاعم دينية من جانب اليهود الصهاينة، فـإن الـصراع العربـي                  

وفـي اإلطـار    . لمينالصهيوني ظل محل اهتمام الجميع، لم يكن هناك خالف بين المـسيحيين والمـس             
نها تتعلق بالصراع على األقصى والقدس بأكملها، وألن القـضيةَ          ألاإلسالمي ناصر اإلسالميون القضية     

  .في نظرهم صراع ديني بين المسلمين واليهود وليس فقط الصهاينة منهم
أخالقـي؛  أما العلمانيون القوميون واليساريون فقد ناصروا القضية إما من منطلق قومي أو من منطلـق                

ولذلك ضمت الحركة الوطنية الفلسطينية كل األطياف السياسية والدينية، ما دام رائدهم جميعـاً تحريـر                
فلسطين وإنصاف أهلها من الجور الصهيوني، لدرجة أن اليسار العالمي انحى بالالئمـة علـى اليـسار                 

  .الصهيوني الذي قبل تنفيذ المشروع الصهيوني
عالم بدأ يسلِّم بأن من حق اليهود التمسك بيهـوديتهم وتطـرفهم، وأن ينظـر               من ناحية أخرى يبدو أن ال     

بتعاطف كبيرٍ إلى الجندي الصهيوني وهو يمسك بالتوراة ويتلو سطورها تبركاً وهـو يـستعد القتحـام                 
م، ولكن نفس  العالم لن يقبـل مـن جنـود            ٢٠٠٦جنوب لبنان خالل العدوان الصهيوني الغاشم صيف        

  . يفعلوا الشيء عينه مع القرآن الكريمالمقاومة أن
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 حركة حماس، كما عارضها آخرون خاصةً في العالم العربي على           - إال قليالً  -قد عارض كل العلمانيين   ل

أساس أنها جزء من المد األصولي، وركَّز معارضوها في مصر على أنها امتداد لإلخـوان المـسلمين،                 
اس بالطبيعة، وليس معنى ذلك أن كل الذين أيدوا حمـاس           فامتدت معارضتهم لإلخوان المسلمين إلى حم     

هم من اإلسالميين أو الجماعات اإلسالمية، فقد أيدها مسيحيون ومسلمون، ولم يكن سبب التأييد دينياً في                
  .معظم الحاالت، وإنما نظر إليها على أنها حركة سياسية عربية لها مرجعية دينية

ارضوا حماس ليسوا معارضين إليران وحزب اهللا، وليس كل مؤيـدي           من ناحية أخرى فإن كل الذين ع      
حماس أنصاراً إليران وحزب اهللا، فلكل ملفٍّ منها معطياته وعوامله المحددة للمواقف؛ فهناك من يؤيـد                
حماس وحزب اهللا وإيران لمجرد أنهم يعارضون الكيان الصهيوني، كما أن هناك من يؤيد حمـاس ألن                 

ح الفساد ويسعى إلى التحرير في سياق المقاومة، رغم أن هؤالء المؤيدين ال عالقـةَ               برنامج حماس يكاف  
  .لهم بالدين

أما الحكومات التي أيدت فتح فإن بعضها خَلَط بين شرعية الحكومة المؤقتة وشرعية أبو مـازن الـذي                  
ها منظمة إرهابية   حرص هو نفسه في قمة شرم الشيخ على الخلط بينهما، بل إنه أدان حماس واتهمها بأن               

ظالمية وتوعد بسْحقها، مطالباً الجميع بدعمه عسكرياً لهذا الغرض، ودعا إلى قوات دولية تقضي علـى                
حماس، وهو ما يعد خطيئةً وطنيةً تخدم الكيان الصهيوني وتخلياً عن خط التحرير وانغماساً أعمى فـي                 

  .صراعٍ سياسي حزبي
بعض الحكومات مثل مصر على األقل في مرحلة معينة في بداية سـيطرة         وقد ترتَّب على هذا الخلط أن       

حماس على غزة، اعتبرت مساندتها ألبي مازن مساندةً للشرعية ضد االنقالب، هي بذلك تريد أن تُرسي                
سابقةً، وهي عدم المساس بالنظم القائمة عن طريق القوة، كما نظرت إلى تعزيز قدرات أبو مازن علـى                  

  إلى اإلخوان المسلمين، فتجاوز هذا الموقـف               أنه عمٌل وطني يهدف إلى إضعاف حماس التي تمتُّ بصلة 
خطوطاً حمراء كثيرة، أهمها أن إضعاف حماس هو أيضاً هدف الكيان الذي ظن بذلك أنه يمكن التعاون                 

  .بين مصر والكيان ضد حماس
صراع الفلسطيني يمكن أن نتصور استفتاء      ولتبسيط التداخل بين القضايا الوطنية والتقسيمات الدينية في ال        

حول الموقف من فتح وحماس، فإذا سئل الناس لماذا يؤيدون حماس؟ وهل يؤيدونها في كل شيء؟ كانت                 
  :اإلجابة كاشفةً عن أسباب عديدة

 أولها أن حماس تناضل ضد العدو المحتل، وأنها كان يمكن أن تكون ورقةً من األوراق الفلسطينية في                  -
  .م والحرب في بلد محتل مقهور بقوة االحتالل وبطشهالسال

 السبب الثاني هو أن حماس تقوم على مرجعية إسالمية في مواجهة المرجعيـة التوراتيـة والطـابع                  -
اليهودي العنصري للكيان الصهيوني، ولذلك فإن جهاد حماس عمل وطني بطولي وعمل جهـادي فـي                

  .العقيدةسبيل اهللا، شهيد الوطن وشهيد الدفاع عن 
 السبب الثالث أن حماس تكافح على جبهتَين األولى داخلية ضد فساد حكومات فتح، والثانية خارجيـة                 -

ضد الكيان، وفي إطار هذا السبب يمكن أن يجمع الرأي على تأييد حماس ما دامت تحارب االحتالل، أي                  
: ن فتح وحماس إلى ثالث شُـعب      مساندة المقاومة، ولكن قد ينقسم الرأي عندما يتعلق األمر بالصراع بي          

شعبة تؤيد حماس، واألخرى تؤيد فتح، والثالثة ال تؤيد أياً منهما لسبب انحدارهما إلى هوة تخرجهما من                 
  .دائرة المقاومة إلى سفك دماء الفلسطينيين

  .اس السبب الرابع أن الساحة السياسية ملك للجميع وفق قواعد اللعبة السياسية وال يجوز اضطهاد حم-
  . السبب الخامس أن حماس حركة نقية تريد أن تطهر السياسة كما طهرت المقاومة-

أولها أن حماس منظمة دينية مقاوِمة، ال يجوز        : أما المعارضون لحماس فتقوم المعارضة على عدة أسس       
س متصلِّبة  لها أن تدخل عالم السياسة، وثانيها أن حماس تُعيد تجربة الطالبان في فلسطين، وثالثها أن حما               

بالقدر الذي يعوق فرص التسوية، ورابعها أن حماس حازت ثقة الشعب الفلسطيني لكن هذا الشعب يعاني                
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بسبب قراره، وتستطيع حماس أن تنقذه بالتخلي عن السلطة، وخامسها أن فتح لها تـاريخ فـي العمـل                   
اش الديمقراطية القائمة علـى     الفدائي والسياسي حيث ال يمكن الجمع بينهما، مما يجعل من الصعب انتع           

  .حرية الرأي واإلبداع
 ١٣/٧/٢٠٠٧األمان اللبنانية 

  
  :كاريكاتير .٨٨

  
  ١٦/٦/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 

  
  "حماس"ـتورط جهاز المخابرات بتتبع مخازن سالح ل: وثيقة
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