
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    اصابة ٤٠ شهيداً وأكثر من ١١ :مجزرة إسرائيلية في غزة وخان يونس
  بالتنسيق مع واشنطن وتل أبيب... عباس ُيعّد النتخابات مبكرة

  ن أول من حذر الجميع من قوة حماس المتصاعدةدحال: ديفيد ولش
  من االردن الى الضفة "لواء بدر"طالب اسرائيل بالسماح بادخال يعباس 
  في الضفة الغربية" القسام"ستالحق عناصر " كتائب األقصى: "الزبيدي

  "الضفة الغربية" المقبلة في "حماس" من مفاجأة "فتحاويفزع "
   شريط شاليت فاجأ المؤسسة األمنية ونجح في خطف األضواء:اإلعالم اإلسرائيلي

 كيف تم ترويض منظمة فتح أمريكياً

يةمنجهزة األألوثائق لوصور  
تكشف فرق تجـسس دحـالن      

  وتفضح مسؤولين في غزة
  

 ٥ص ... 

 ٢٧/٦/٢٠٠٧٧٦٥ءاألربعا



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                      ٧٦٥:                                 العدد٢٧/٦/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

    :السلطة
 ٩  بالتنسيق مع واشنطن وتل أبيب... ّد النتخابات مبكرةعباس ُيع .٢
 ٩ مواطني غزة من الضرائب ويعفي عباس يطالب الحكومة إنهاء ظاهرة الجماعات المسلحة .٣
١٠  من االردن الى الضفة "لواء بدر"طالب اسرائيل بالسماح بادخال يعباس  .٤
١٠  رفض وساطة رمضان شلّح إلعادة الحوار بين فتح وحماسيعباس  .٥
١١  في العيون" ذّر للرماد"وعود أولمرت : بالعودة إلى الحوار مع فتحيرحب هنية  .٦
١١   الطوارئومةال محادثات مع حماس الى أن تعترف بحك: فياض .٧
١١   في حكومة الطوارئزياد ابو عمرو وزيرا للخارجية .٨
١٢  يةمريكأالشريط المسجل لشاليط جاء بناء على طلبات من شخصيات يهودية : احمد يوسف .٩
١٢  سيحدد قريباً موعد االنتخابات" المركزي"و.. ن توقعاتنانتائج قمة شرم الشيخ دو: عمرو .١٠
١٢  سرائيل تسعى لتكريس االنقساما: المصرية للحوار يرحب بالدعوة مصطفى البرغوثي .١١
١٣  مكةيطالبون الفلسطينيين بالعودة إلى اتفاق االسرى " التشريعي"رئيس وأعضاء  .١٢
١٤  "الالتين"راعي كنيسة أثناء استقباله هنية يجدد طمأنته لمسيحي غزة  .١٣
١٤  لجنة التحقيق في أحداث غزة ال تملك صالحية محاكمة أحد: زكريا اآلغا .١٤
١٤  رواتب منتسبي الشرطة الذين يمارسون أعمالهم في غزة الداخلية تتعهد بدفع :أبو هالل .١٥
١٥    زمالئهم بالعودة الى العملونطالبيأفراد الشرطة في غزة ممن عادوا لمزاولة عملهم  .١٦
١٥  لسجناءوفد برلماني فلسطيني يزور مقر األجهزة األمنية في غزة ويتفقد أوضاع ا .١٧
    

    :المقاومة
١٥    اصابة ٤٠ شهيداً وأكثر من ١١ :مجزرة إسرائيلية في غزة وخان يونس .١٨
١٦    بدعوة الرئيس مبارك الستئناف الحوارون يرّحب"حماس"قادة  .١٩
١٦   مبعوثاً للسالم"بلير"  لـ"اعيةالرب"حماس ترفض تزكية  .٢٠
١٧   حماس مستعدة للتنازل عن رئاسة الحكومة:  مقرب من حماسمصدر .٢١
١٧   المخرج حكومة الوحدة الوطنية.. ينفي التنازل عن رئاسة الحكومة: طهأيمن  .٢٢
١٧   في غزة" حماس"و" فتح"تسعى الى حوار بين " ادالجه" .٢٣
١٧ في قرار تشكيل حكومة الطوارئ" تسرع الرئيس"إجماع على : الفصائل الفسطينية .٢٤
١٨  للحواراتفاق مكة هش ووثيقة االسرى ما زالت االصلح : العربية الفلسطينيةالجبهة  .٢٥
١٨    شاليط مصاب وظروفه صعبة": حماس" .٢٦
١٨   عن اثنين من قادتهم" حماس" يهددون بذبحه إذا لم تُفرج "خاطفو جونستون" .٢٧
١٨  لتنفيذية تنفي األنباء حول منعها من إطالق الصواريخ من قبل القوة ا"الجهاد" .٢٨
١٩   رفضان االنخراط في األجهزة األمنيةتكتائب األقصى وأبناء تنظيم العاصفة  .٢٩
١٩  إنتخابات تشريعية مبكرة هي الحل: عبد اهللا اإلفرنجي .٣٠
١٩ في الضفة الغربية" القسام"صر ستالحق عنا" كتائب األقصى: "الزبيدي .٣١
١٩  االنسحاب من المقرات واالعتذار للشعب والمطلوب  يينال حوار مع االنقالب: جمال نزال .٣٢
١٩ "الضفة الغربية" المقبلة في "حماس" من مفاجأة "فزع فتحاوي" .٣٣
٢٠ "إسرائيل" ووقفها عملياتها ضد "كتائب األقصى" يعلن حل "الزبيدي" .٣٤
٢٠ التصعيد اإلسرائيلي هو أول قرارات عباس اولمرت: الناطق بإسم سرايا القدس .٣٥
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٢٠  "القوى اإلسالمية"و" فتح"بين " عين الحلوة"حرب متاريس في  .٣٦
٢١   لحفظ األمن" البارد"وقوات مشتركة في ".. يتنازل رمزيا"الجيش اللبناني  .٣٧
٢٢ الخالء المخيم القديم لنهر البارد من عناصرها" لفتح"توجيه انذار ينفي ": أبو العينين" .٣٨
    

    :الكيان االسرائيلي
٢٢  منح مطاردي فتح األمان مقابل المضي في الحملة ضد نشطاء حماس: أولمرت .٣٩
٢٢   شريط شاليت فاجأ المؤسسة األمنية ونجح في خطف األضواء:اإلعالم اإلسرائيلي .٤٠
٢٣  ي حال تلقيه الضوء االخضرجيش اإلحتالل يؤكد استعداده لتحرير شاليط بالقوة ف .٤١
٢٣  حماس تحاول افتعال أزمة إنسانية في غزة :امني إسرائيلي .٤٢
٢٣   أسيراً فلسطينيا٢٥٠ًبدأت إعداد قائمة الـ" إسرائيل" .٤٣
٢٤  عباس ويضعفهلرئيس اسيضر  "فتحاويين"إطالق أسرى : نتنياهو .٤٤
٢٤  لحركة المسافرين والبضائع" كرم ابو سالم"اسرائيل قررت استخدام معبر  .٤٥
٢٤  أيالون يبلغ باراك رفضه وزارة المعارف .٤٦
٢٤  اجهة أنفاق غزةشركة إسرائيلية تطور أبراجاً عسكرية متحركة لمو .٤٧
٢٥  "اسرائيلية"عالمان يدحضان أسطورة  .٤٨
٢٥  طواقم أمنية إسرائيلية تولت تأمين أولمرت في شرم الشيخ .٤٩
    

    :األرض، الشعب
٢٥  لفلسطينيات على التعري بحجة التفتيشجنود االحتالل في معبر بيت لحم يجبرون النساء ا .٥٠
٢٦  نقابات العاملين ترفض اتهام هنية لها بتسييس االضراب وتصف كالمه بالتضليل .٥١
٢٦  لمواطنين بالقتل إن خرجوا للمساجد من أجل الصالةتهديد ل .٥٢
٢٦  الصلح االسرائيلية تؤجل محاكمة الشيخ التميمي الى تشرين الثاني المقبلمحكمة  .٥٣
٢٦ مطارات عالمية ترفض السماح للفلسطينيين بالسفر إلى القاهرة دون تأشيرات .٥٤
   

   :اقتصاد
٢٧   لتصحيح أوضاعها مع الموظفين تمهل البنوك حتى نهاية الشهر"النقد الفلسطينية" .٥٥
   

   : األردن
٢٧  قمة سعودية فلسطينية في عمان غدا .٥٦
٢٧   اللقاء الوطني االردني يدعو إلى الحوار بين الفلسطينيين .٥٧
٢٧  في االنتخابات رغم التجاوزات الحكوميةيعلن استمرار مشاركته" العمل اإلسالمي" .٥٨
   

   :لبنان
٢٨  في ازمة الباردتواصل مساعيها " رابطة علماء فلسطين"و.. اشتباكات متقطعة .٥٩
٢٨  منذ شهرين من اعتداء يستهدفها " اليونيفيل"المر يكشف عن تحذير  .٦٠
٢٩ في بيروت يضع موارده في خدمة لبنان" أف بي آي"مدير  .٦١
٢٩  اللبنانيالقضاء امام  ..اليوم محاكمة أبو العينين وأبو هريرة .٦٢
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٢٩  طينية عرقلة الى تداخل المناطق والمخيمات الفلسالتعزو في لبنان لجنة تقويم الحدود  .٦٣
   

   :عربي، إسالمي
٣٠  سنعاود الوساطة بين فتح وحماس بعد أن تهدأ األمور: مبارك .٦٤
٣١ " المرتهنة"نجاد يصف حكومة الطوارىء الفلسطينية بـ  .٦٥
٣١  " حماس"بسبب " الحكايمة"و" الظواهري"ان الجماعة اإلسالمية واإلخوان يهاجم .٦٦
٣٢  مجلس الجامعة العربّية ُيؤكِّد احترامه للشرعّية الفلسطينّية برئاسة عّباس .٦٧
٣٢  القرضاوي ينتقد عباس إلغالقه باب الحوار مع حماس .٦٨
٣٢  وبدو سيناء يستنكرون تصريحات الظواهري مصرية لتشغيل معبر رفحجهود  .٦٩
٣٣ معركة مصرية اسرائيلية حول ملكية فندق الملك داود في القدس  .٧٠
   

   :دولي
٣٣   دحالن أول من حذر الجميع من قوة حماس المتصاعدة: ديفيد ولش .٧١
٣٤  تأجيل االتفاق على تعيين بلير مبعوثا للسالم في الشرق االوسط .٧٢
٣٥  وحكومة جديدة... الفروف يراهن على مشعل .٧٣
٣٥  وزير خارجية الصين يدعو لضبط النفس في فلسطين .٧٤
٣٥   مليون يورو للسلطة مطلع الشهر المقبل٢٠ين ستقدم برل .٧٥
٣٥  مفوض اوروبي يحث اسرائيل على اعادة فتح الحدود مع غزة .٧٦
٣٦    االمم المتحدة تحث على مساعدة الفلسطينيين في مخيم الوليد  .٧٧

   
    :مختارات

٣٦  المخابرات االمريكية سعت لقتل كاسترو عبر المافيا .٧٨
    

    :تقرير
 ٣٦   كيف تم ترويض منظمة فتح أمريكياً .٧٩
    

    :حوارات ومقاالت
٣٨ فهمي هويدي... إنهم يتالعبون بالشرعية الفلسطينية .٨٠
٤١  حسن نافعة... االستراتيجية الصهيونية لتفتيت العالم العربي .٨١
٤٤  عكيفا الدار ... لفني تريد أفقاً، واولمرت يريد هدوءاً .٨٢
٤٦  ياسر الزعاترة... ماذا بعد؟. .غزة لحماس والضفة لفتح .٨٣
٤٨ محمد السيد سعيد. د... لماذا ُأقحمت إيران في قضية غزة؟ .٨٤
    

 ٥٠  :كاريكاتير
***  
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  تكشف فرق تجسس لدحالن وتفضح مسؤولين في غزة يةمنجهزة األألوثائق لوصور  .١
لجنسية التي  تحت عنوان االشرطة ا: ترجمة معا بتصرف/بيت لحممن  ٢٧/٦/٢٠٠٧وكالة معا نشرت 

سجلتها اجهزة االمن الفلسطينية ضد مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية كشفت صحيفة معاريف 
وتقول  . تفاصيل مذهلة عن ما فعلته اجهزة االمن في غزة]األربعاء [العبرية الصادرة صباح اليوم

ة ذهلوا حين معاريف ان مسلحي حماس الذين سيطروا على مقار اجهزة امن السلطة في قطاع غز
عثروا على عشرات االشرطة الجنسية التي توثق ممارسات جنسية لرموز كبار في السلطة جرى 

وايضا لتحصيل . وخلق الية ضغط على المستهدفين .تصوريهم خلسة في اوضاع مشينة وذلك البتزازهم
جهزة االمن فوائد ورشاوى وتجنيد عمالء وسط الخصوم السياسيين، والغريب ان الصحيفة تؤكد ان ا

 .الفلسطينية كانت تسجل لقادة فتح مثلما كانت تصور لحماس
كما ان الصراعات الداخلية في حركة فتح هي التي دفعت االجهزة االمنية الفلسطينية لجمع المعلومات 
عن الخصوم االخرين وهذا هو ما يفسر وجود شريط جنسي لضحايا من قادة فتح ولوزير كبير من 

 . قام جهاز امني منافس بتصويره وايقاعهنجنرال كبير في اجهزة امن السلطة حيوزراء فتح ومثله 
وبالمقابل كان هناك اهداف من داخل حماس، مثال جرى تصوير قائد من حماس معروف جدا في قطاع 
غزة عند معاشرته لفتاة غير زوجته، وبعد ذلك جرى عرض االشرطة عليه وطرحت عليه اجهزة امن 

 االول التعاون الكامل مع الجهاز والثاني كشف الصور فوافق الرجل على الفور وتحول السلطة احتمالين
 .الى عميل للجهاز داخل حماس ونقل معلومات للجهاز

مصدر من الذراع العسكري لحماس اكد لمعاريف وجود مثل هذه االشرطة واعترف انه شاهد بنفسه 
يدور عن قادة من الصف االول وحتى وزراء فلقد هذا غير طبيعي ما وجدناه هناك فالحديث "جزء منها 

 ".وجدنا في االشرطة صورا الشخاص لم نكن نحلم ان يكونوا كذلك
الضحايا جرى تصويرهم في اماكن مختلفة مثل البيوت والفنادق وحتى في مكاتب العمل، ويقول احد 

". يله في مستشفىلقد شاهدت احد االشرطة جرى تسج"مسؤولي الجهاز العسكري في حماس لمعاريف 
 .حتى ان كثير من االطباء جرى تصويرهم ما يدل على ان االبتزاز الجنسي كان صناعة رائجة

يبدو ان هذه كانت تجارة رابحة ولذلك كانوا يحضرون الى هنا "ويقول المصدر الحمساوي لمعاريف 
ستخدمون طعما حقيقيا صبايا جميالت جدا وواضح انهم حين كانوا يستدرجون المسؤولين الكبار كانوا ي

ويضيف ان بعض الفتيات كن من غزة واالخريات فلسطينيات من العائدين واحيانا كان يجري ". وجميال
 .استحضار عاهرات محترفات كان يجري استيرادهن خصيصا لهذه الغاية

تزاز  ان قادة حماس سعداء بهذا الكنز النهم سيتخدمونه ايضا لالب- تقول صحيفة معاريف -والحقيقة 
ان الكثير من خصوم حماس والذين هربوا من قطاع غزة يعرفون ماذا نملك االن بايدينا ولذلك سوف "

كما قال المصدر .." .يضطر معظمهم ان يلوذوا بالصمت وان ال يفتحوا فمهم وال ينتقدوا حماس واال
 .الحمساوي

 المصدر العسكري في حماس قال االشرطة موجودة االن بيد كتائب القسام ولن يقوموا باستخدامها ولكن
لن نستخدم االشرطة ولكن ال احد "للصحافي االسرائيلي عميت كوهين وفي صوته نوع من الرضا 

 ".يعرف ما يخبئه المستقبل فلربما في يوم من االيام
ان اخالقي ال " الصحافي االسرائيلي الذي اعد هذا التحقيق قال لوكالة معا -تعليق من رئاسة التحرير 

ولكن يبقى السؤال . وكالة معا قالت له شكرا على حسن اخالقك"... مح لي بنشر االسماء المتوفرة لديتس
 .ومن جانبها وكالة معا لن تنشر االسماء طبعا ماذا عن اخالقنا نحن؟

 الوثائق التي صادرتها حركة حماس من المقر الرئيسي         :عمانمن   ٢٧/٦/٢٠٠٧فراس برس   وأضافت  
 .يونيـو الجـاري   / حزيـران  ١٤ئي في قطاع غزة عقب سيطرتها على القطاع يوم          لجهاز األمن الوقا  

 وصادرة جميعا من جهاز األمن الوقائي فـي         "خاص وسري "وتظهر هذه الوثائق التي حمل بعضها ختم        



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                      ٧٦٥:                                 العدد٢٧/٦/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

غزة، أن مهام الجهاز الذي أداره لفترة طويلة محمد دحالن تركـزت حـول التجـسس علـى حمـاس                    
 .وثائق عن توصيات طرحها جهاز األمن الوقائي للضغط على حماسومواجهتها، كما كشفت ال

هذا ويوجد العديد من الوثائق من خالل مصادر عليمة في غزة طلبت عدم الكشف عن هويتها، لكن هذه                  
 وثائق، وبررت ذلك بأن الكثير من الوثائق بها أسماء ال يمكـن الكـشف               ٥المصادر سمحت فقط بنشر     

مكانية استنتاج هويتها، أو تتناول قضايا وأمـور شـديدة الحـساسية يـصعب         عنها أو حتى المخاطرة بإ    
  .نشرها

وفي ما يلي عرض موجز لخمس وثائق تنشر صورا منها، مع مالحظة أن بعضها تـم شـطب بعـض                    
 .األسماء أو البيانات الواردة بها بناء على طلب المصدر نفسه

رض إلذن صرف ذخيرة لمدفعين مـن طـراز         فبراير الماضي، وتع  / شباط صدرت في    :الوثيقة األولى 
كالشينكوف يمتلكهما أحد العناصر المنتمية لفتح أثناء فترة المواجهات الدامية األخيرة مع حمـاس فـي                

 .قطاع غزة
 مكتوبة بخط اليد، تحوي جزءا من التحقيقات التي أجراها جهاز األمـن الوقـائي مـع                 :الوثيقة الثانية 

الراحل بكتائب القسام، وذلك عقب اعتقاله في التسعينيات بمقر جهـاز األمـن        إبراهيم المقادمة القيادي    .د
وهذه الوثيقة واحدة ضـمن أرشـيف ضـخم          .الوقائي، حيث تم اتهامه بقيادة الجناح السري في الحركة        

للتحقيقات مع معتقلي حماس في سجون جهاز األمن الوقائي في السنوات األخيـرة والـذين كـان مـن                   
 . عبد العزيز الرنتيسي ومحمد الضيفالشهيد.أشهرهم د

مارس الماضي، وترصد اجتماعا عقده قادة فـي كتائـب القـسام والقـوة              / آذار بتاريخ   :الوثيقة الثالثة 
التنفيذية، وتحدد الوثيقة أسماء المجتمعين وتوضح مكان وتاريخ االجتماع، لكن المـصدر الـذي وفـر                

 .الوثائق شطب مكان عقد االجتماع
مايو الماضي، وتكشف عن أن عددا / أيار ٣٠ تُعد من أحدث الوثائق فقد صدرت بتاريخ      :ابعةالوثيقة الر 

من أعضاء فتح شكلوا جناحا عسكريا بشمال غزة يتبع حماس في الظاهر ويتم تمويله من حركة المقاومة                 
ـ             . وله جهاز إعالمي   ى طلـب   وتم شطب ألقاب األشخاص الواردة أسماؤهم في هذه الوثيقـة بنـاء عل

 .المصدر
 غير مؤرخة، وتحوي جانبا من دراسة عن حماس وبرنامجها في مواجهة فتح بزعامة              :الوثيقة الخامسة 

محمود عباس، وتحذر الوثيقة التي صدرت على ما يبدو خالل أحداث االقتتال األخيرة، من أن حمـاس                 
 ."زعزعة االستقرار واألمن الداخلي"تسعى لـ

طلع على وثائق أخرى عثرت عليها حماس في المقر الرئيسي لألمن الوقائي            إنه ا إلى  مصادر  وأشارت ال 
في مدينة غزة، وتتضمن تفريغًا لمئات من المكالمات الهاتفية ألعضاء وقـادة فـي حمـاس وجناحهـا                  

   .العسكري، األمر الذي يشير إلى وجود وحدة متخصصة منوطة بالتجسس على المكالمات الهاتفية
النقـاط  "رائط تفصيلية ألماكن تخزين السالح من قبل حماس، باإلضافة إلـى            وأظهرت وثائق أخرى خ   

 التي يتبادل فيها أعضاء الحركة الرسائل الهامة وقت األزمات، كما أظهرت وثائق تحديدا دقيقًـا                "الميتة
ـ / أيار قبل قصفها من قبل القوات اإلسرائيلية في         "جوجل إيرث "لمواقع القوة التنفيذية عبر برنامج       ايو م

   .الماضي، إضافة إلى خرائط تفصيلية لمواقع أنفاق في أنحاء مختلفة من قطاع غزة
وكذلك أظهرت الوثائق رسالة غير مؤرخة يوجهها محمد دحالن إبان توليه مسئولية جهاز األمن الوقائي               

لتي جرت  في التسعينيات إلى مدير المخابرات العامة يشرح فيها رؤيته حول حماس من نتائج التحقيقات ا              
   .مع المعتقلين من الحركة في الجهاز

وثائق أخرى تضمنت إحصاءات بأسماء المسجلين في النقابات المهنية فـي محاولـة لعرقلـة مـشاركة        
ول رفيع بنقابة المحامين جهاز األمـن       ؤأعضاء حماس في هذه االنتخابات، وفي إحدى الوثائق يزود مس         

 . النقابة للعمل على منعهم من التصويتالوقائي بأسماء أعضاء حماس المنتمين إلى
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أن مؤسسات السلطة الفلسطينية كانت تعرض أسماء المتقدمين للعمل          كما بينت الوثائق التي اطلعت عليها     
، حيث كان الجهاز يوصي بعدم قبول األسماء التـي          "السالمة األمنية "فيها على الجهاز لتقيمهم تحت بند       

 .لها عالقة بحماس
 األمن الوقائي ليشمل حركة الجهاد اإلسالمي، حيث أظهرت عـدة وثـائق اعترافـات               وامتد عمل جهاز  

 يشرحون فيها كيف يتم تنظيم الشباب داخل الجناح المسلح للحركـة            ١٩٩٦لمعتقلين من الحركة في عام      
 .ومن يقف خلف عملياتها

  :صور وثائق لألمن الوقائي تنشر ألول مرة
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  بالتنسيق مع واشنطن وتل أبيب... عباس ُيعّد النتخابات مبكرة .٢
شف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، لألخبار أمس، عن سلـسة اجتماعـات            ك:  سامي سعيد  -رام اهللا   

عقدها قادة فلسطينيون وإسرائيليون كبار خالل األيام القليلة الماضية تحت رعايـة خبـراء مـن اإلدارة                 
األميركية في مدينة القدس المحتلة، جرت خاللها مناقشة ودراسة أفكار وخطط حـول إمكـان إجـراء                 

وأشار المصدر، الذي اشـترط أال       .ي األراضي الفلسطينية تحت رعاية دولية وعربية      انتخابات مبكرة ف  
يذكر اسمه، إلى أن هناك توجهاً جدياً لدى القيادة الفلسطينية بزعامة الرئيس عبـاس وفـصائل منظمـة                  
التحرير بضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة إلخراج الشعب الفلسطيني من المحنة التـي              

وأضاف المسؤول، الذي يعد من المقربين من ابو مازن، أن االجتماعات السرية بحثت قـضية                .يمر بها 
دخول السالح والعتاد العسكري إلى قوات الرئيس الفلسطيني في مدن الضفة الغربية، وذلك وفـق آليـة                 

ل والواليـات   محددة سيتم وضعها بحيث ال يتعارض ذلك مع المصالح اإلسرائيلية كما طالبـت اسـرائي              
وكشف المسؤول عن اعتزام عباس اتخاذ جملة قرارات في ما يخـص وضـع قطـاع غـزة،                 .المتحدة

وأشـار إلـى أن     . وخصوصاً سبل فرض األمن وإعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل سيطرة حمـاس             
ملية االنتخابات   اإلسرائيلية بحثت كذلك استقدام طواقم أمنية دولية لإلشراف على ع          -اللقاءات الفلسطينية   

المبكرة في األراضي الفلسطينية وذلك إذا ُأصدر مرسوم رئاسي بذلك، مشيراً إلـى أن عبـاس سـيعقد                  
سلسلة اجتماعات مع اللجنة المركزية لالنتخابات وسيطلعها علـى مجريـات األحـداث والتـصورات               

نتخابات المبكرة التي قـد     والقرارات التي يود اتخاذها على صعيد قطاع غزة والضفة الغربية وقضية اال           
  .يعلن عنها في أي لحظة

  ٢٧/٦/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  

 مواطني غزة من الضرائب ويعفي عباس يطالب الحكومة إنهاء ظاهرة الجماعات المسلحة .٣
 أصدر الرئيس الفلسطيني أمـس مرسـوماً يقـضي          :رام اهللا من   ٢٧/٦/٢٠٠٧األخبار اللبنانية   نشرت  

لحة والتشكيالت العسكرية أو شبه العسكرية أياً كانت تابعيتها، وحظر المرسـوم            بحظر الميليشيات المس  
القيام بـأي نـشاطات     " الميليشيات المسلحة والتشكيالت العسكرية أو شبه العسكرية غير النظامية        "على  
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سرية أو علنية وكل من يساعدها أو يقدم أي خدمات إليها يكون عرضة للمساءلة الجزائيـة واإلداريـة،                  
ودعا المرسوم الحكومة إلى تنفيذ مـا        .مشدداً على أن على الحكومة إنهاء ظاهرة كّل الجماعات المسلحة         

نصت عليه القوانين واألنظمة من حظر حمل السالح ومـصادرة جميـع أنـواع األسـلحة والـذخائر                  
. لى النظام العام  والمتفجرات وغيرها من الوسائل القتالية غير المرخصة وكّل المواد التي تمثّل خطراً ع            

كل من يخالف أحكام هذا المرسوم يكون قد ارتكب جرماً يعاقب عنـد إدانتـه بـه بالعقوبـة                   "ورأى أن   
  ".المنصوص عليها في قانون العقوبات الساري المفعول

اصدر الرئيس عباس مرسومين رئاسيين مـساء يـوم         : رام اهللا من   ٢٦/٦/٢٠٠٧وكالة معا   وأضافت  
بحظر كافة الميلشيات المسلحة والتشكيالت العسكرية او شبة العسكرية ايـا كانـت          يقضي االول   الثالثاء  
 فيما اعفى المرسوم الثاني المواطنين في المحافظات الجنوبية بقطـاع غـزة مـن الـضرائب                 ،تابعيتها
  .والرسوم

  
  من االردن الى الضفة "لواء بدر"طالب اسرائيل بالسماح بادخال يعباس  .٤

قال مسؤولون اسرائيليون يوم الثالثاء إن الرئيس الفلسطيني طلب مـن اسـرائيل             :  ادم انتوس  -القدس  
السماح باستقدام قوات فلسطينية متمركزة في االردن الى الضفة الغربية لمحاولة تعزيز سـيطرته علـى                

وقال مسؤول اسرائيلي كبير لرويتـرز       .الوضع بعد أن سيطرت حركة حماس بالكامل على قطاع غزة         
يجري النظر فـي  "وأضاف  ."سطينيون بطلب أمس لنقل لواء بدر من االردن الى الضفة الغربية  تقدم الفل "

ولم تبد ايسن المتحدثة باسم اولمرت التزاما بشأن الطلب الفلسطيني واكتفت            ."الطلب وسيتخذ قرار قريبا   
  ."تجري مراجعته... يجري تقييمه لكن ال شيء أكثر من هذا"بالقول 

وأبلغ رويترز أنـه ال يـستطيع       . ض رئيس الوزراء في حكومة عباس الطلب أو ينفه        ولم يؤكد سالم فيا   
  .التعليق على ذلك االمر في الوقت الراهن

وفي غزة قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ان قوات بدر شأنها شأن كل الفلسطينيين يجب السماح                 
ماس تأمل في مجـيء قـوات بـدر         وأضاف أن ح   .لها بالعودة الى أراضيها وليس نشرها لقتال حماس       

  ".يستخدمها عباس لمعاقبة حماس"لحماية أمن الشعب الفلسطيني ال أن 
ويعتبـر  . ويقول محللون ان لواء بدر هو أفضل قوات فتح تدريبا وعتادا بخالف الحرس الرئاسي لعباس              

  .لواء بدر أكثر والء لفتح من قوات أخرى وله أيضا روابط وثيقة مع العاهل االردني
  ٢٦/٦/٢٠٠٧رويترز 

  
  رفض وساطة رمضان شلّح إلعادة الحوار بين فتح وحماسيعباس  .٥

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، لألخبار، أن عباس رفض وساطة األمين العـام        :  سامي سعيد  -رام اهللا   
وقالـت   .رمضان شلّح إلعادة الحوار بين فتح وحماس بعد ما جرى في غـزة     " الجهاد اإلسالمي "لحركة  
ر إن شلح، الذي زار القاهرة خالل األيام الماضية، اتصل بمستـشارين لعبـاس وطلـب مـنهم                  المصاد

ضرورة الضغط على أبو مازن لعودة الحوار بين الطرفين ألنه المخرج من األزمة الحالية التي ستنعكس               
 سلباً على الكل الفلسطيني، لكن مستشاري عباس أبلغوا شلح احترام الرئيس الشخـصي لـه، رافـضين                

وقـال هـؤالء لـشلح إن       . العودة إلى الحوار مع حماس التي اتهموها باالنقالب على شرعية أبو مازن           
شروط عباس واضحة وهي اعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل االنقالب العسكري واالعتـذار للـسلطة                 

 عباس خشيته   وأبلغ شلّح مستشاري   .وللشعب الفلسطيني عما جرى وإرجاع ما تم أخذه من المقار األمنية          
من استغالل ما جرى في قطاع غزة من جانب بعض الدول العربية التي لم يسمها للضغط على حماس،                  

  .وإلجبارها على تقديم تنازالت تتعلق بالحقوق الوطنية غير القابلة للتفاوض والتنازل
  ٢٧/٦/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
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  في العيون" ذّر للرماد "وعود أولمرت: بالعودة إلى الحوار مع فتحيرحب هنية  .٦

المقالة اسماعيل هنية ان وعود أولمرت ليست سوى        الفلسطينية  اعتبر رئيس الحكومة    :  رائد الفي  -غزة  
وقال هنية خالل زيارته مدرسة ثانوية فـي مخـيم          . محذراً من هذه التصريحات   " ذر الرماد في العيون   "

يس جاهزاً في المطلق ليعيـد للـشعب الفلـسطيني          ل" االسرائيلي"نعتقد ان االحتالل    "الشاطئ للصحافيين   
، وأكد مجدداً ترحيبه بالعودة إلى الحوار مع حركة فتح، مشيراً إلى دعـوة الـرئيس                "حقوقه المشروعة 

  .المصري
  ٢٧/٦/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   الطوارئال محادثات مع حماس الى أن تعترف بحكومة: فياض .٧

 قـال   :علي صـوافطة   و أليستير مكدونالد ،  رام اهللا  اسليها في نقالً عن مر   ٢٦/٦/٢٠٠٧رويترز  نشرت  
رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض يوم الثالثاء ان حكومته لن تنظر في دعوات التفاوض مع حماس                

وردا على دعوة الرئيس المصري للفصائل الـى التحـاور قـال فيـاض               .اال اذا قبلت بسلطة الحكومة    
 أوالًً"،  "..بغي ان يقبلها الجميع حتى يتسنى اتخاذ أي خطوات ذات مغزى           أساسية ين  ئهذه مباد "لرويترز  

ثانيـا يجـب قبـول      . يتعين على حماس التخلي عن كل مزاعم أنها تتمتع بالشرعية كنظام فـي غـزة              
وقال ان الحكومة الجديدة ملتزمة باعـادة توحيـد الـضفة            ."االجراءات الدستورية التي اتخذها الرئيس    

على الجميع أن ينظروا الى السلطة الفلسطينية على أنهـا بيـت كـل              .. لم ننس غزة  "واضاف   .قطاعالو
ورحب فياض بتعهد اسرائيل باالفراج عن ايرادات        ."الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة والضفة الغربية      

ل وقـا  .الضرائب الفلسطينية لكنه قال ان هذه االموال لم تصل بعد وانه يريد أيضا تعهدات أطول أجـال           
   ."أتوقع جازما أن يتم تحويل االموال... حتى االن كان كالما عن أموال"

سـالم  . حـث د   : منتصر حمـدان   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٧/٦/٢٠٠٧الحياة الجديدة   وأضافت  
فياض، ممثلي القناصل والممثليات المعتمدة لدى السلطة الوطنية والعاملة في القـدس المحتلـة، علـى                

تقديم المساعدات المالية الطارئة للسلطة الوطنية، وتأجيل وقف تلك المساعدات لحين استكمال            االستمرار ب 
ترتيب االوضاع المالية للسلطة، كما طالبهم بضرورة العودة الى تقديم المساعدات عبـر حـساب وزارة         

  .ابقةالمالية بعد رفع كافة القيود البنكية التي فرضتها الدول المانحة على حكومة حماس الس
 طالب كافة المنظمات والممثليات في األراضي الفلسطينية        فياضرياض المالكي ان    .واكد وزير االعالم د   

بالعمل من خالل دولهم على الضغط على الجانب االسرائيلي، من أجل تنفيذ التصريحات والوعود التـي                
  .أطلقوها، بخصوص االفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية

كإضافة " أن حكومته ستتعامل مع بلير       أعلنسالم فياض   إلى أن    ٢٧/٦/٢٠٠٧اللبنانية  األخبار  وأشارت  
يملك خبـرة   "ورأى أنه   ". مهمة إلطار التعامل الدولي مع الفلسطينيين من خالل اللجنة الرباعية وغيرها          

تعامل مع  ومعرفة جيدتين بالواقع في المنطقة عندما كان راعياً لمؤتمر لندن حين وضع تصوراً لكيفية ال              
 ". الملف االقتصادي

  
  ة في حكومة الطوارئزياد ابو عمرو وزيرا للخارجي .٨

زياد ابو عمرو الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنيـة              .علمت القدس ان د   
ويأتي ذلك بعد مشاورات بين فياض وابو عمرو استمرت عـدة            .المقالة سينضم الى حكومة سالم فياض     

  .ايام
  ٢٧/٦/٢٠٠٧لقدس الفلسطينية ا
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  يةمريكأالشريط المسجل لشاليط جاء بناء على طلبات من شخصيات يهودية : احمد يوسف .٩
 قال احمد يوسف مستشار رئيس الوزراء ان حماس اصدرت شريطا مسجال لشاليط وذلك مـن  :بيت لحم 

ان الـشريط   " فزيون االسرائيلي   وقال في مقابلة مع القناة العاشرة للتل       .اجل ارسال رسائل طمأنة لعائلته    
جاء بناء على اتصاالت تلقيتها من شخصيات يهودية من الواليات المتحدة االمريكيـة طـالبوا خاللهـا                 
بضرورة تقديم معلومات عن حياة شاليط وانا بدوري نقلتها الى المسؤولين في الحركة والحكومة وجرى               

ورا للمستشار يوسف وهو يجري مكالمة هاتفية مـع         كما عرض التلفزيون االسرائيلي ص     ".االستجابة لها 
 فيما رد عليـه     ،امل ان تكون راض عن بث الشريط وسماع صوت ابنك         " قال له فيها     ،والد جلعاد شاليط  

حسنا بعد سنة كاملة امل ان تكون تلك الخطوة بداية جديدة لشيء جديد يفـضي الـى                 "والد جلعاد بالقول    
 ".االفراج عنه

  ٢٦/٦/٢٠٠٧وكالة معا 
  
  سيحدد قريباً موعد االنتخابات" المركزي"و.. نتائج قمة شرم الشيخ دون توقعاتنا: عمرو .١٠

قال نبيل عمرو، أحد مستشاري محمود عباس، إن خادم الحـرمين الـشريفين             :  شفيق األسدي  -أبوظبي  
سيلتقي اليوم في عمان الرئيس الفلسطيني الذي سيطلعه علـى تطـورات األوضـاع فـي األراضـي                  

كانـت دون التوقعـات     "في أبوظبي، ان نتائج القمة الرباعية في شرم الشيخ           واضاف للحياة  .طينيةالفلس
وكشف ان لجنة تحقيق في احداث غزة حققـت مـع   . ألنها لم تتعامل مع قضايا الحل النهائي    " الفلسطينية

 بأخطائهـا،   وجدد رفض الحوار مع حماس ما لم تعتـرف        . محمد دحالن، داعياً الى عدم استباق النتائج      
وقال ان المجلس المركزي الفلسطيني سيجتمع قريباً لتحديد موعد االنتخابات المبكـرة التـي اعتبرهـا                

، مشيرا الى ان التوجه في مؤسسات السلطة هو ان تتم هذه االنتخابـات              "هذه الثنائية القاتلة  "المخرج من   
ة لتأمين االنتخابات فـي غـزة اذا        حتى لو أدى ذلك الى الشروع الفوري بطلب قوات دولي         "بأسرع وقت   

ايمن الظـواهري   " القاعدة"واعتبر ان دعم الرجل الثاني في تنظيم        ". عارضت حماس أو قاومت اجراءها    
واتهم ايران وسورية وقطر بدعم حماس في انقالبها في         ". عبئا على حماس  "و" موقفا جديدا "لحماس يشكل   

وعن انتقـادات فـاروق القـدومي        .كدت هذا االتهام  غزة، مشيراً الى ان معلومات توافرت من حماس ا        
يقدم أبو اللطف، وهو رجـل تـاريخي واسـم          : "للسلطة الوطنية في تعاملها مع أحداث غزة، قال عمرو        

وعنـدما  . كبير، من المنفى مالحظات بعضها صحيح وبعضها تنقصه المعلومات الدقيقة بمـا يحـصل             
لكن . قالب األخير، يأخذ موقفاً مؤيداً لفتح ويدين حماس       تتعرض فتح لطعنة في الظهر مثلما حدث في االن        

  ".مساحة المواقف بين قدومي واخوانه تضيق وتتسع حسب الظروف، ونرى أن اللقاء أوسع مستقبالً
انا شخصياً أرى ذلك دفعة مهمة للرباعية، ألن شخصية         : "وعن ترشيح بلير لرئاسة الرباعية، قال عمرو      

وحبذا لـو كـان بيـل    . طن شيء مهم، ونتوقع ان يعمل الكثير لعملية السالم      مثل بلير تحظى بتأييد واشن    
  ".كلينتون مبعوثاً لعملية السالم في الشرق األوسط

 ٢٧/٦/٢٠٠٧الحياة 
 
  سرائيل تسعى لتكريس االنقساما: المصرية للحوار يرحب بالدعوة مصطفى البرغوثي .١١

أكـد مـصطفى     :رشـيد هـالل   ،  ام اهللا ر نقالً عن مراسلها فـي     ٢٧/٦/٢٠٠٧الوطن العمانية   نشرت  
البرغوثي وزير االعالم في الحكومة المقالة أن الحكومة اإلسرائيلية ال تريد أن تضعف طرفا فلـسطينيا                

وذلك بهدف التهرب من مفاوضات الحل النهائي، وتكريس         على آخر، بل تريد أن تضعف كل األطراف،       
يحا، وهو ما يعني في العرف الدبلوماسي أن هناك         وأشار أن قمة شرم الشيخ كان صر      . واقع الكانتونات 

ما قاله اولمرت فـي      ووصف خالل مؤتمر صحفي عقده في رام اهللا أمس،        . خالفات كبيرة مع إسرائيل   
شرم الشيخ بأنه بوقاحة السلوك اإلسرائيلي، الذي اشترط بعودة األموال الفلسطينية على سـتة دفعـات،                
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اف اليها شرطا أن ال يكون في الحكومـة الفلـسطينية أي مـن              يض  مليون دوالر منها،   ٢٠٠قتطاع  اوب
 أسيرا فلسطينيا من فتح، في الوقت الذي يقبع في السجون أحد عشرة             ٢٥٠وامكانية األفراج عن    . حماس

  :ورأى تكريس خمسة مبادئ أساسية في حياة العمل الفلسطيني. ألف أسير فلسطيني
  . ما حدث، وعودة األمور إلى ما كانت عليهرفض قضية الحسم العسكري، وضرورة التراجع ع -١
 .تكريس مبدأ التزام القانون -٢
 .عدم جواز التعدي على حياة الناس وممتلكاتهم، والتعدي على الرموز الوطنية -٣
 .وقف المهاترات االعالمية التي شوهت صورة الفلسطينيين -٤
  : من مهامهانوه البرغوثي إلى ضرورة تشكيل حكومة انتقالية أو متوافق عليها، ويكون -٥

  .اصالح جذري لألجهزة األمنية بعيدا عن الفصائلية -أ 
  .االعالن واالعداد النتخابات مبكرة -ب 
اصالحات تقوم بها الحكومة الجديدة في المؤسـسات والـوزارات الحكوميـة، وتلغـي مبـدأ                 -ج 

  .المحسوبية
ون وقـوع كارثـة      ذلك أكد البرغوثي، على اهمية استمرار الدعم االوروبي لقطاع غزة، للحيلولة د            ىإل

وشددد خالل   "انسانية فيه، داعيا الى السماح لستة آالف فلسطيني عالقين على معبر رفح بالعودة لمنازلهم             
لقائه ممثل االتحاد االوروبي في القدس على ضرورة حماية ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مـن                 

  ".الجوع وفك الحصار المفروض عليه وفتح المعابر
 أشاد مصطفى البرغوثي بالدعوة المصرية إلـى        :رام اهللا من   ٢٦/٦/٢٠٠٧ قدس برس وأضافت وكالة   

الحوار ووصفها باإليجابية، وأشار إلى أن موافقة حماس على الحوار ال تكفي، وأن األمر يحتـاج إلـى                  
 وقـد تجـر     ٤٨ الوضع ما قبل     ما يجب معرفته أن المسألة أسوأ من      : "إيجاد مناخ مناسب للحوار، وقال    

وطالب بضرورة العمل على إيجاد مخرج سياسي لهذه األزمة،          ".كوارث خطيرة على الشعب الفلسطيني    
لكنه رفض الحديث عما إذا كانوا كفلسطينيين قادوا مبادرات وساطة سابقة بين فتح وحماس يعملون على                

  .إيجاد مبادرة جديدة إلعادة الحوار
  
  االسرى يطالبون الفلسطينيين بالعودة إلى اتفاق مكة" ريعيالتش"رئيس وأعضاء  .١٢

أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويـك        :  وائل بنات، عبدالرؤوف أرناؤوط    - غزة، القدس 
وأعضاء المجلس المختطفون في سجن مجدو اإلسرائيلي على ضرورة العودة إلى نص مشروع اتفـاق               

 في بيان لهم من الـسجن القـادة والزعمـاء العـرب     واوناشد .الحوارمكة المكرمة وتغليب لغة العقل و   
بالتدخل الضروري إلعادة الحوار اإليجابي البناء بين اإلخوة في فلسطين للمحافظة على وحدة التـراب               

وشدد البيان على ضرور إقرار شرعية الرئيس عبـاس المـستمدة مـن حمايتـه للقـوانين                  .الفلسطيني
ليه بالتراجع عن كافة المراسم باإلجراءات المخالفة لنصوص القـانون األساسـي            الفلسطينية، مطالبين إ  

ودعا البيان إلـى وقـف وتحـريم كافـة           .المعدل والتي جاوزت صالحيات المجلس التشريعي المنتخب      
االعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، ووقف االعتقاالت الـسياسية والعـشوائية خـارج نطـاق               

 .ة الحريات الفردية والجماعات ومصالح المواطنين وحرياتهم وتحريم االعتـداء عليهـا           القانون، وصيان 
 . الجميع بالتعامل االيجابي مع لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس وزراء الخارجية العـرب              واوطالب

وشددوا على رفض ابتزاز الشعب الفلسطيني تحت أي ذريعة أو مسمى في كافة أماكن تواجده وخاصـة                 
  .يما يتعلق بلقمة عيشهف

 ٢٧/٦/٢٠٠٧الوطن السعودية 
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  "الالتين"هنية يجدد طمأنته لمسيحي غزة أثناء استقباله راعي كنيسة  .١٣
 جدد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المقالة إسماعيل هنية أن المسيحيين فـي قطـاع غـزة                  :غزة

ى اضطهادهم بعد سيطرة حركة حمـاس       بعض التقارير التي تشير إل     نافيا صحة    يعيشون في امن وأمان،   
 حيث أشاد   ، في القطاع  ،جاء ذلك خالل استقبال هنية لمنويل مسلّم راعي طائفة الالتين          .على قطاع غزة  

انتم : "وقال هنية مخطابا المسيحيين    .بالمسيحيين ودورهم في الدفاع عن الوطن، في العديد من المحطات         
 ونحن منكم وسنمضي سويا حتـى القـدس عاصـمة الدولـة     لستم في خطر انتم في امن وأمان انتم منا     

فهم جزء أصيل من هذا المكون الفلسطيني، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وال يمكن               : "وأضاف". الفلسطينية
أن نقبل بأي مس بأمنهم، أو كنائسهم ومكونات المجتمع المسيحي الذي هو جزء أصـيل فـي المجتمـع                   

ل على إلقاء القبض على من قاموا بأعمال تخريب فـي كنيـسة ومدرسـة    وتعهد هنية بالعم  ".الفلسطيني
  .للمسيحيين في غزة عقب سيطرة حماس على القطاع، وتقديمهم للعدالة

جودنا كمسيحيين هنا في فلسطين هي قضية إسالمية والمحافظة علينـا مـن             ون  إ: "ومن جهته قال مسلّم   
وال "على دم كل فلسطيني، حتى الوصول للقدس        وأكد أنهم كشعب فلسطيني حرصون      ". واجب المسلمين 
ما حـدث   : "وقالللفتنة،  " إسفين"يسة المسيحية بأنه    نواعتبر ما حصل في المدرسة والك      ."يوجد بيننا فرق  

في المدرسة والكنسية لم يحدث من إخوتنا المسلمين، إنما حدث من فئة متعصبة، ويجب أن يتم القـبض                  
 ".كنيسة سيضرب المسجد ومن ضرب الراهـب سيـضرب الـشيخ   على هذا المجرم الن الذي ضرب ال      

 من الوزراء لمؤازرته فـي الكنيـسة التـي تعرضـت            اوشكر راعي كنيسة الالتين هنية إلرساله عدد      
  .لالعتداء، وخصه بمكانة في خطابه األخير الذي وصفه بالرائع

  ٢٦/٦/٢٠٠٧ قدس برس
  
  الحية محاكمة أحدلجنة التحقيق في أحداث غزة ال تملك ص: زكريا اآلغا .١٤

أكد رئيس لجنة التحقيق في أحداث غزة التي أمر بتشكيلها الرئيس الفلسطيني            :  نادية سعد الدين   -عمان  
محمود عباس اخيرا زكريا اآلغا ان اللجنة ال تملك صالحية محاكمة احد، مشيرا الى انها ستبدأ عملهـا                  

اللجنة ستقدم فـي نهايـة عملهـا        "ن غزة أن    وأضاف في حديث للغد م     .في غضون االيام القليلة المقبلة    
عدم وجـود   "، الفتاً إلى    "تقريراً إلى الرئيس عباس يتضمن خالصة ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات           

  ".مهلة زمنية معينة النتهاء عمل اللجنة
   ٢٧/٦/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  أعمالهم في غزة الداخلية تتعهد بدفع رواتب منتسبي الشرطة الذين يمارسون :أبو هالل .١٥

ثمنت وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطينية موقف كافة أفراد وضباط جهـاز            :  فلسطين اآلن  –غزة  
 وزير الداخلية، والتزموا بالدوام فـي مواقـع         -الشرطة الفلسطينية، الذين لبوا نداء األخ رئيس الوزراء         

 .لهيبة الكاملة لكل أفراد و ضباط الـشرطة       عملهم، مؤكدة في الوقت ذاته على إصرارها من أجل إعادة ا          
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد أبو هالل في تصريح له، إننا لن نتهاون مع أي محاولة قد تمس                   
أو تمثل إعتداء من أي نوع كان ضد أياً من أفراد الشرطة الفلسطينية، وكذلك أبناء القوة التنفيذيـة هـذه           

هالل كل أفراد الشرطة و كل أبناء األجهزة الذين يمارسـون عملهـم اآلن              وطمئن أبو    .القوى الشرعية 
رئـيس  " والذين سيمارسوا عملهم، إنه لن تقطع رواتبهم، وانه إن قطعت رواتبهم فإنهم يتعهدون وباسم               

أن تصرف رواتبهم وأن ال يتعرضوا ألي شكل من أشكال األذى، لن يمسوا             "  وزير الداخلية    –الوزراء  
ودعا أبو هالل إلى كل أفراد و ضـباط          ".ووظائفهم وال في رتبهم ومواقع عملهم      تبهم وال في  ال في روا  

الشرطة الذين لم يلتحقوا بعملهم حتى اآلن، و ضباط جهاز األمن الوقائي الذين لم تلوث أيديهم بالماضي                 
 يـوم الخمـيس     بغزة وذلك صـباح   " موقع أنصار "وهم الغالبية الساحقة، للقاء واجتماع مباشر معهم في         



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                      ٧٦٥:                                 العدد٢٧/٦/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

للمقابلة المباشرة واستعراض العديد من األمور التي تهمهم ومن ثم على كل منهم أن يتخذ قرار إمـا أن                   
  .يعود إلى العمل والدوام وإما أن يلتزم في بيته، وبعدها نعتقد أنة لن يبقى مبرر أو عذر ألحد
  ٢٧/٦/٢٠٠٧عين على فلسطين 

  
   زمالئهم بالعودة الى العمل ونطالبيلة عملهم أفراد الشرطة في غزة ممن عادوا لمزاو .١٦

نظم عدد من أفراد الشرطة في غزة ممن عادوا لمزاولة عملهم مـسيرة محمولـة                :كتب فايز أبو عون   
 بسيارات الشرطة والدراجات النارية، جابوا خاللها مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية فـي محافظـات             

العلم الفلسطيني وشعار الشرطة وصورة الرئيس الراحل ياسـر         وطالب أفراد الشرطة الذين رفعوا       .غزة
عرفات، اآلخرين من زمالئهم بالعودة الى العمل والقيام بواجبهم في حفـظ األمـن واألمـان للـوطن                  

  .والمواطنين
 ان  ،وأوضح العميد توفيق جبر، رئيس المجلس األعلى للشرطة في قطاع غزة، في هذا السياق، لأليـام               

لذين عادوا لمزاولة عملهم يعتبرون ان غياب الشرطة يزيد من حجم الجريمة، ويعطـي              أفراد الشرطة ا  
وبين جبر أنـه خـالل     .فرصة لتجار المخدرات لترويجها في أوساط الشباب، دون أي رادع قانوني لهم           

 ساعة الماضية أصبح هناك تقدم ملموس في عودة رجال الشرطة لمزاولة عملهم بعد النـداءات                ٤٨الـ  
  . وجهت لهمالتي

 موقوفاً ومتهماً   ١٤٢الى ذلك، قال العميد توفيق جبر، رئيس المجلس األعلى للشرطة في قطاع غزة، ان               
، تجري مالحقتهم اآلن العادة اعتقالهم على اعتبار أنهـم          "شاباك"بالتخابر لصالح المخابرات االسرائيلية     

   .فارون من وجه العدالة
 ٢٧/٦/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
   برلماني فلسطيني يزور مقر األجهزة األمنية في غزة ويتفقد أوضاع السجناءوفد .١٧

، ضم  "السرايا" زار وفد برلماني فلسطيني، الثالثاء، مقر األجهزة األمنية في غزة، المعروف باسم              :غزة
يحيى موسى نائب رئيس كتلة التغييـر واإلصـالح،         .أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، ود      .د

  .دد كبير من النواب، حيث كان في استقبالهم مسئول القوة التنفيذيةوع
دعما من المجلـس التـشريعي      "ورحب مسؤول القوة التنفيذية بزيارة بحر، والوفد المرافق له، واعتبره           

  ".للخطوات التي اتخذتها القوة التنفيذية من اجل فرض األمن واآلمان في قطاع غزة
من فرض للقانون والذي يظهر جليا من خالل األمن         "قوم به القوة التنفيذية     من جهته، أثنى بحر على ما ت      

". لاللتزام بالقانون وضمان األمن لكافة المواطنين سواسية      "، داعيا القوة التنفيذية     "المنتشر في قطاع غزة   
إن : "وأكد على ضرورة تقديم العناية الخاصة للمساجين في السجن وضمان حياة كريمة لهـم، وأضـاف     

المرحلة القادمة هي مرحلة مهمة وحساسة لشعبنا الفلسطيني، تدعو للحوار بين كافة الفصائل، على مبدأ               
الحوار الصريح والبناء لضمان سير العمل في كافة المؤسسات وفق القانون وعدم إعاقـة أي خـدمات                 

  ". خاصة بالمواطنين
  ٢٦/٦/٢٠٠٧ قدس برس

  
   اصابة  ٤٠شهيداً وأكثر من  ١١ :مجزرة إسرائيلية في غزة وخان يونس .١٨

استشهد منذ صباح اليوم أحد عشر شهيداً فلسطينياً برصاص وقذائف قوات االحتالل : عمان - غزة
ففي حي الشجاعية شرق مدينة  .االسرائيلي التي توغلت صباح اليوم شرق محافظتي خانيونس وغزة

وبحسب  .اء غرب المدينةغزة سقط سبعة شهداء بعضهم وصل أشالء متفحمة لمستشفى دار الشف
المصادر الطبية في مستشفى الشفاء فإن سبعة شهداء وصلوا للمستشفى منذ ساعات الصباح وأكثر من 
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 عاماً القائد الميداني في سرايا القدس حيث وصل اشالء ٣٢ رائد أبو فنونة ومن بينهمأربعين جريحاً، 
من مركز شرطة الشجاعية، ومن الجدير ذكره متفحمة جراء قصفه في السيارة التي كان يستقلها بالقرب 

وأكدت  .أن الشهيد فنونة القائد الميداني في سرايا القدس نجا من اربعة محاوالت اغتيال في وقت سابق
المصادر الطبية الفلسطينية أن أكثر من أربعين جريحاً وصل منذ الصباح من شرق الشجاعية وصفت 

 خانيونس استشهد ثالثة مواطنين من بينهم أحد عناصر سريا وفي محافظة .عدد من االصابات بالخطيرة
 عاماً و حسام أبو طعيمة، من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة ٢٠القدس ويدعى ضياء أبو دقة 

حماس، ومحمد الشاعر من القوة التنفيذية استشهد جراء انفجار جسم مشبوه، فيما أصيب أربعة آخرون 
 آتائب القسام مسئوليتها عن قنص جنديين اسرائيليين شرق الشجاعية، وتفجير آما أعلنت .بجروح مختلفة

يأتي هذا التصعيد االسرائيلي بعد  .اليات عسكرية في اطار الرد والمواجهة للعدوان االسرائيلي على غزة
  .قمة شرم الشيخ  انتهاءيوم من

  ٢٧/٦/٢٠٠٧فراس برس  
  
  ستئناف الحوار  بدعوة الرئيس مبارك الون يرّحب"حماس"قادة  .١٩

إننا في حركة حمـاس نرحـب بالـدعوة         : " موسى أبو مرزوق   .قال د : ٢٧/٦/٢٠٠٧ ٤٨ذكرت عرب 
، مشيراً إلى أن الحركة كانت قد شددت على ضرورة الحوار منـذ             "المصرية النطالق الحوار الفلسطيني   

لحوار على اعتباره أنـه  وخاصة بعد إبعاد الفريق الذي كان ينظر إلى ا  "بدء تفاقم األزمة في قطاع غزة،       
فرصة للتحشيد والتجييش ضد حركة حماس، وفرصة لكسب الوقت من أجل نـسج المـؤامرات ضـد                 

  ". حكومة الوحدة الوطنية
 الدكتور صالح البردويـل النـاطق       ر  اعتب  :  أبوالهول -غزة   ٢٧/٦/٢٠٠٧ األهرام المصرية    وأضافت

،  ن موقف مبارك يعبر عن الموقف الرسمي لمـصر        باسم كتلة حماس في المجلس التشريعيور البردويل أ       
، غير أن مـصر       جانب طرف فلسطيني ضد آخر     ى، إل   أن البعض كان يتوقع أن تنحاز مصر       ىمشيرا إل 
 تقسيم الشعب   ى، ال يمكن أن توافق عل      ، التي ظلت دائما صمام األمان بالنسبة للقضية الفلسطينية         العظيمة

   . ، وعزل قطاع غزة الفلسطيني
وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم فـي        :  يو بي أي   -غزة   ٢٧/٦/٢٠٠٧ الوطن الكويتية    شارتوأ

نؤكد على ترحيبنـا وتقـديرنا لهـذا الـدعوة          "تصريح أمس تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه         
المخلصة من مصر الشقيقة والتي لعبت وما زالت تلعب دوراً هاماً فـي تبنـي همـوم وآالم الـشعب                    

فلسطيني انطالقا من الدفاع عن الحقوق والشرعية الفلسطينية وقضية تبادل األسـرى والـدفع باتجـاه                ال
  ".توطيد العالقة الفلسطينية الداخلية

  
   مبعوثاً للسالم"بلير"  لـ"الرباعية"حماس ترفض تزكية  .٢٠

على ، القدس الغربيةاللجنة الرباعية للشرق األوسط أمس في القنصلية األميركية في حول أنباء عن اتفاق 
 موفداً دولياً للرباعية ليحل مكان الرئيس السابق للبنك الدولي جيمس ولفنسون، الذي "بليرطوني " تزكية

بشدة، ووصفه المتحدث تسميته " حماس"حركة  رفضت .٢٠٠٦سبق واستقال من منصبه في أيار 
ألنه أيد إرهاب االحتالل  "باسمها، فوزي برهوم، بالشخصية غير المرغوب فيها كمبعوث للسالم،

  ".الصهيوني ومذابحه ضد الشعب الفلسطيني واألفغاني والعراقي
  ٢٧/٦/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
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  حماس مستعدة للتنازل عن رئاسة الحكومة :  مقرب من حماسمصدر .٢١
ومة  كشف مصدر رفيع مقرب من حركة حماس لوكالة معا استعداد الحركة للقبول بتشكيل حك: بيت لحم

وقال  .فلسطينية تراسها شخصية مستقلة للخروج من مازق االنقسام الحاد على الساحة الفلسطينية
ان حماس مستعدة للحوار باعتباره المخرج الوحيد لالزمة "المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه 

واضاف  ".الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة ولن يكون لديها مشكلة في ان تراسها شخصية مستقلة
ان حماس مستعدة العادة االمور الى ما قبل االحداث االخيرة فهي ال تعتزم السيطرة على "المصدر 

المقار االمنية وال المؤسسات ولكنها تدعو الرئيس عباس الى الحوار لمعالجة الملف االمني باعتباره 
سسات ونحن مستعدون لن نبقى في المؤ" واضاف المصدر ".الملف الذي اعاق كل االتفاقات االخيرة

بمعايير وطنية وغير حزبية على اعتبار ان الملف لم يعالج كما "الصداع المزمن " لمعالجة الملف االمني
  ".يجب من قبل فيما يبقى بعد ذلك الوضع الميداني الذي سيكون التعامل معه اكثر سهولة

  ٢٧/٦/٢٠٠٧وكالة معا  
 
   المخرج حكومة الوحدة الوطنية..ينفي التنازل عن رئاسة الحكومة: طهأيمن  .٢٢

نفى أيمن طه القيادي في حركة حماس ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم الفلسطينية، حول استعداد : غزة
الحركة للقبول بتشكيل حكومة فلسطينية ترأسها شخصية مستقلة للخروج من األزمة، مضيفا أن ذلك قد 

إعالن مبادرات جديدة، معلنا تمسك حركته وأضاف طه أن حركته ليست بصدد  .يكون اجتهاد شخصي
  .بحكومة الوحدة الوطنية، معتبرا حكومة تسيير األعمال هي الحكومة الشرعية، حسب القانون
  ٢٧/٦/٢٠٠٧ فلسطين اآلن

  
  في غزة " حماس"و" فتح"تسعى الى حوار بين " الجهاد" .٢٣

 رمضان شلح بموقف الجهادأشاد مصدر مقرب من األمين العام لحركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
مصر المطالب بضرورة عقد حوار بين الفصائل الفلسطينية، والذي عبر عنه الرئيس حسني مبارك في 

مصر دعت إلى الحوار ": "الحياة"وقال المصدر لـ . القمة الرباعية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ
ت في الوقت الراهن لمثل هذا الحوار من ، لكنه استبعد أن توجه دعوا"وقطعا ستلبى دعوتها من الفصائل

حالياً لجمع كوادر أبناء " الجهاد"دون أن تكون االجواء ممهدة له لضمان نجاحه، مشيراً إلى جهود تبذلها 
لو نجحنا في ذلك، سيكون الطريق مفتوحا أمام عقد حوار للفصائل في : "في غزة، وقال" حماس"و" فتح"

  ".القاهرة
  ٢٧/٦/٢٠٠٧الحياة 

  
 في قرار تشكيل حكومة الطوارئ" تسرع الرئيس"إجماع على : فصائل الفسطينيةال .٢٤

" السبيل"عزام في حديث خاص لـالقيادي في حركة الجهاد نافذ استنكر :  عال عطااهللا- السبيل -غزة 
 ..".األمور ستزداد تعقيداً: "إعالن اللجنة المركزية لحركة فتح عدم إجراء أي حديث مع حماس وقال

إلى أن حركة الجهاد والفصائل الفلسطينية األخرى يبذلون جهوداً مضنية من أجل العودة إلى ولفت 
وحول موقف الجهاد  .طاولة الحوار وإنهاء ما وصفه بالتشنج السياسي واإلعالمي القائم بين الحركتين

سواء في غزة أو موقفنا واضح هو أننا نرفض كل الخطوات االنفرادية : "إزاء الحكومتين رد قائالً بحذر
ونحن نرى أن قرار الرئيس محمود عباس باإلعالن عن حكومة الطوارئ كان متسرعاً وسيزيد  ..الضفة

، وشدد على أن الحل هو االحتكام إلى لغة الحوار والتوقف عن حمالت "من حدة األزمة ولن يحلها
 .التحريض اإلعالمية والتصرف بمواقف انفرادية

  ٢٦/٦/٢٠٠٧السبيل األردنية 
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  للحواراتفاق مكة هش ووثيقة االسرى ما زالت االصلح : العربية الفلسطينيةالجبهة  .٢٥

اكد امين عام الجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة على الحوار الوطني الـشامل كمخـرج               : رام اهللا   
ودعا شحادة   .وحيد من االزمة الراهنة داعياً حركة حماس التي القى الكرة في ملعبها لتوفير سبل انجاحه              

س الوزراء المقال اسماعيل هنية بشأن      يحماس للتراجع عما اقدمت عليه مقدراً ان ما جاء في خطاب رئ           
ورحب االمين العام بـدعوة      .الحوار الذي دعا له ال يوفر الحد االدنى من شروط ومتطلبات العودة اليه            

مله فـي ان يواصـل االشـقاء        س المصري محمد حسني مبارك للحوار بين الفصائل معرباً عن ا          يالرئ
  .المصريون وقوفهم الى جانب شعبنا واستكمال الدعوة بطرح مبادرة تمكن من الخروج من االزمة

        ٢٧/٦/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  شاليط مصاب وظروفه صعبة": حماس" .٢٦

ر أمس عن مزيد من المعلومات عن الجندي اإلسرائيلي األسـي         " حماس"كشف حركة   :  رائد الفي  -غزة  
، لم تحدد درجة خطورتها بدقة، وهو ما دفع اإلسـرائيليين  "مصاب بجروح "جلعاد شاليط، مشيرة إلى أنه      

، الـدكتور أسـامة     "حماس"وقال القيادي في حركة      .إلى الحديث عن تحرك في ملف مفاوضات التبادل       
 إلى أنه   ، مشيراً "شاليط مصاب بجروح، ويعيش في مكان معزول وفي ظل ظروف صعبة          "المزيني، إن   

يحتاج إلى عناية طبية خاصة، لكن طبيعة المكان الذي يحتجز فيه، والوضـع األمنـي، يحـوالن دون                  "
ورجحـت المـصادر نفـسها،       .وأوضح أن شاليط أصيب خـالل عمليـة األسـر         ". تحقيق هذه العناية  

 عبر العمل علـى     تنتهج حالياً أسلوباً جديداً في إدارة ملف شاليط،       " حماس"، أن تكون حركة     "األخبار"لـ
أسرته والرأي العام اإلسرائيلي، للضغط على الحكومة اإلسرائيلية لمصلحة االسـتجابة لـشروط             " إثارة"

وأفاد التلفزيون اإلسـرائيلي،     .المقاومة وإتمام صفقة التبادل، من باب الحرص على حياة الجندي األسير          
د تفاؤل بإمكان التقدم قريباً في المفاوضات       نقالً عن مصادر في مكتب رئاسة الوزراء اإلسرائيلية، بوجو        

وبحسب مراسل الشؤون العسكرية في المحطة، ألـون بـن        . حول صفقة التبادل المتعلقة بالجندي األسير     
بعدما رفضت الالئحة القديمة التي تقدمت بهـا        " حماس"دافيد، فإن إسرائيل تنتظر اآلن الئحة جديدة من         

  . الحركة قبل أشهر
  ٢٧/٦/٢٠٠٧انية األخبار اللبن

  
  عن اثنين من قادتهم " حماس" يهددون بذبحه إذا لم تُفرج "خاطفو جونستون" .٢٧

 المختطف  "بي بي سي  "الـهدد جيش اإلسالم، أمس، في بيان بذبح آالن جونستون مراسل            :فايز أبوعون 
ل جيش اإلسـالم فـي      وقا .عن اثنين من قادته الميدانيين المختطفين لديها      القسام  لديه إذا لم تفُرج كتائب      

البيان نفسه، إن كتائب القسام اختطفت أبوعبيدة دغمش، وأبو المجيد الحبيب القائدين الميدانيين في جيش               
" جونـستون "اإلسالم أثناء عودتهما من صالة فجر أمس بأحد المساجد بغزة، مهـدداً بقتـل الـصحافي                 

  ".على حد قول البيان" المجاهدين، المختطف لديه في حال استمرت الحركة في البغي والعدوان على
 ٢٧/٦/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
   تنفي األنباء حول منعها من إطالق الصواريخ من قبل القوة التنفيذية"الجهاد" .٢٨

 حاولتا في  األنباء التي تحدثت عن أن عناصر من كتائب القسام والقوة والتنفيذية نفت سرايا القدس
 . من إطالق الصواريخ اتجاه البلدات اإلسرائيلية المحاذية للقطاعلسراياااآلونة األخيرة منع عناصر من 

إن هذه المعلومات غير صحيحة على االطالق، ألننا : "رب٤٨عـا لوقال أبو أحمد الناطق باسم السراي
حينما وصلتنا هذه المعلومات أجرينا عدة "وأضاف  ".نحافظ على عالقتنا مع جميع التنظيمات والفصائل
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ت مع مجموعاتنا التي تعمل على ضرب الصواريخ على الحدود، ولم يؤكدوا هذا الكالم، وقالوا اتصاال
  ". إنهم تمكنوا من إطالق الصواريخ بشكل طبيعي وعادي دون أي تدخل من أحد

  ٢٦/٦/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  رفضان االنخراط في األجهزة األمنية تكتائب األقصى وأبناء تنظيم العاصفة  .٢٩

، عن "المجموعات والخاليا السرية الصامتة" ئب األقصى وابناء تنظيم العاصفة اجنحة كتا"أعربت 
ووجهت انتقادات الذعة لمن سمتهم زمرة مكافحة . رفضها لسحب اسلحتها والنضمام لالجهزة االمنية

لقد تم غزو بعض من اجنحة : " نسخة منه٤٨وقالت الكتائب في بيان صادر عنها وصل عرب .المقاومة
مستهدفين كتائبنا المجاهدة وهم انفسهم من  "قصى بشعارات يقودها زمرة مكافحة المقاومةكتائب اال

، وسارعوا إلى تشكيل مجموعات محسوبة عليهم ممن ال يوثق بهم باسم كتائب "فتح التاريخية"سرقوا 
االقصى وهي منهم براء بعد قبولهم بمواقع، تعتبر، ترضية، ولشراء صمتهم، عما يجري من تجاوز 

  .لخصوصية وسرية عمل كتائبنا
  ٢٦/٦/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  إنتخابات تشريعية مبكرة هي الحل: عبد اهللا اإلفرنجي .٣٠

المفـوض العـام للعالقـات الخارجيـة، عبـد اهللا           " فتح"من جهته، شدد عضو اللجنة المركزية لحركة        
. من األزمـة الراهنـة  اإلفرنجي، على أن االنتخابات المبكرة هي الحل الوحيد أمام الفلسطينيين للخروج            

ـ  على الحكم في غزة بقوة السالح، يجب العمل بشكل جـدي           " حماس"بعد استيالء   "، إنه   "األخبار"وقال ل
وفاعل للبدء بالتحضير النتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ستخدم الفلسطينيين جميعاً ولـن تكـون فـي                

  ".مصلحة أحد ضد اآلخر
  ٢٧/٦/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
 في الضفة الغربية" القسام"ستالحق عناصر " كتائب األقصى: "يالزبيد .٣١

حسم زكريا الزبيدي، أحد ابرز قادة كتائب شهداء األقصى، تردده بشان الموقف من وجود حركة حماس 
في الضفة الغربية، وأعلن أمس، عبر اإلذاعة اإلسرائيلية، بان كتائبه ستالحق كتائب القسام في الضفة 

  . قوات األمن النظامية في هذا الشان وستسند ،الغربية
  ٢٧/٦/٢٠٠٧موقع إيالف 

  
 االنسحاب من المقرات واالعتذار للشعبوالمطلوب  يينال حوار مع االنقالب: جمال نزال .٣٢

 :قال الناطق بإسم فتح جمال نزال هناك ثالث شروط للحوار مع حماس وهي :رام اهللا
أن ، م كل المسؤولون عن اإلنقالب الدموي للمحاكمةأن يقد، أن تنسحب حماس من المقرات التي احتلتها

أما أن تستخدم حماس ما أنجزته بالقوة وإراقة  .يتم اإلعتذار إلى الشعب الفلسطيني وإعادة الممتلكات
التطبيع مع االحتالل ومحاورة : فتح تدير ظهرها لمسألتين .فهذا غير مقبول. الدماء كأوراق تفاوضية
 .طيني في الظهرالذين طعنوا الشعب الفلس

  ٢٦/٦/٢٠٠٧وكالة معا  
  
 "الضفة الغربية" المقبلة في "حماس" من مفاجأة "فزع فتحاوي" .٣٣

حتى وقت قريب، كان االعتقاد بان كتائب القسام في الضفة الغربية، ضعيفة إلى : القدس -أسامة العيسة 
ألقصى، والتي أدت إلى مقتل حد كبير، بعد الضربات القاسمة التي وجهتها لها إسرائيل، خالل انتفاضة ا
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اغلب قادتها، واعتقال رؤوسها الكبار مثل إبراهيم حامد، وجمال أبو الهيجاء، ونائل البرغوثي وغيرهم، 
وقال جمال أبو الرب، النائب عن حركة فتح في . ولكن مصادر في حركة فتح تضحد هذا االعتقاد االن

، بان كتائب القسام )هتلر(كتائب األقصى ويحمل لقب المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي كان أحد قادة 
. تتسلح بشكل كبير في الضفة الغربية، وان ذلك أدى إلى ارتفاع جنوني في سوق السالح غير الشرعي

ودعا هتلر الى ضرب مسلحي حماس بيد من حديد، وعدم التهاون ابدا معهم، كي ال يتكرر في الضفة ما 
 حركة فتح، بان حركة حماس صرفت ماليين الدوالرات في وقدر مصدر مقرب من .حدث في غزة

وحسب هذه المصدر، فان حركة حماس بدأت بهدوء وروية . الضفة الغربية من اجل إعادة تسليح نفسها
شراء السالح، بعد نجاحها في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، والخالفات التي اندلعت بينها وبين 

ى اعتداءات نفذتها عناصر من فتح على مؤسساتها في الضفة الغربية، حركة فتح، والتي أدت إل
وكشفت هذه األحداث، على ضعف حماس عسكريا في الضفة الغربية، وجعلت  .واختطاف رموز منها

ومصدر األسلحة الموجودة بيد العناصر الفلسطينية في . األصوات تتعالى داخل الحركة، مطالبة بالتسلح
سرائيل، وتصل عبر قنوات معقدة، من خالل شبكات إسرائيلية فلسطينية، ولكن الضفة الغربية، هو إ

يعتقد بان أجهزة األمن اإلسرائيلية غير بعيدة كثيرا عن ما يعتبر سوقا سوداء للسالح تتعاظم في الضفة 
 . الغربية

  ٢٦/٦/٢٠٠٧موقع ايالف 
 
 "لإسرائي" ووقفها عملياتها ضد "كتائب األقصى" يعلن حل "الزبيدي" .٣٤

جنين، عن حل الكتائب بناء على توصية في أعلن زكريا الزبيدي، قائد كتائب شهداء األقصى : رام اهللا
المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتسليم سالحها للسلطة الفلسطينية ووقف عملياتها ضد 

إن كتائب األقصى "قال الزبيدي وفي مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العبرية . االحتالل اإلسرائيلي
وافقت على تسليم سالحها للسلطة واالندماج في أجهزتها األمنية لخدمة المشروع السياسي لرئيس السلطة 

خارجة " الجناح العسكري لحركة حماس -واعتبر الزبيدي إن كتائب القسام  )".ابو مازن(محمود عباس 
 .حسب تعبيره". غربيةعن القانون، ويحظر خروجها إلى شوارع الضفة ال

 ٢٧/٦/٢٠٠٧الشرق األوسط 
 
 التصعيد اإلسرائيلي هو أول قرارات عباس اولمرت: الناطق بإسم سرايا القدس .٣٥

قال أبو أحمد الناطق االعالمي باسم سرايا القدس إن االغتياالت واالجتياحات التي : عمان – من غزة
 . في شرم الشيخ تمخضت عن القمة الرباعيةتنفذها اسرائيل منذ صباح اليوم هو أول القرارات التي

  ٢٧/٦/٢٠٠٧فراس برس  
  

  "القوى اإلسالمية"و" فتح"بين " عين الحلوة"حرب متاريس في  .٣٦
... فجأة علت أكياس الرمل وكأن الحرب:  خالد الغربي-صيدا  ٢٧/٦/٢٠٠٧األخبار اللبنانية ذكرت 

الخوف والهلع لمشاهدتهم متاريس الرمل ترتفع قادمة، ما جعل سكان مخيم عين الحلوة والتعمير ينتابهم 
في بعض شوارع وأسطح التعمير ومخيم الطوارئ من عصبة األنصار وجند الشام، رداً على متاريس 
أقامها الكفاح المسلح وحركة فتح عند المدخلين التحتاني والفوقاني لمخيم عين الحلوة، فيما األطراف 

، فيما "باباً من أبواب االحتراز"وأن األمر ال يعدو إال أن يكون المعنية تؤكد أنه ال شيء يدعو للقلق 
تشير المصادر إلى أن التمترس قد يكون مرتبطاً بما جرى في غزة أو ما تردد من اشتباكات وقعت في 

  . اآلخربنيات" الشك"نهر البارد بين فتح وفتح اإلسالم وعالقة 
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غلت مدينة صيدا بفعالياتها الـسياسية ومعهـا        وانش :صيدا محمد صالح   ٢٧/٦/٢٠٠٧السفير  وأضافت  
 امس، وجرت اتصاالت مـع مـسؤول        ]متاريس/ أكياس الرمل [الفصائل الفلسطينية بمعالجة هذه القضية    

وترافق . العصبة ابو طارق السعدي، ومع حركة فتح من اجل وضع حد لهذه االعمال وازالة التحصينات              
 الجيش اللبناني بمنع ادخال الرمل ومواد البناء الى مخيم          هذا االمر مع معلومات تحدثت عن قرار اتخذه       

وعقد وفد من فتح وفصائل     . عين الحلوة، النها لم تعد تستخدم للبناء بل من اجل بناء الدشم والتحصينات            
، وجـرى اسـتعراض     عينين، لقاء مع النائب اسامة سعد     منظمة التحرير في لبنان، برئاسة سلطان أبو ال       

واعتبر ان أعمـال تدشـيم بعـض        . ة الفلسطينية في لبنان وفي الداخل الفلسطيني      األوضاع على الساح  
المواقع في منطقة تعمير عين الحلوة كالم مبالغ فيه، وان كل ما في األمر أنه تم وضع حـاجز للكفـاح                     

واعتبر النائب سعد ان الوضع في المخيم يحتـاج إلـى           . المسلح الفلسطيني بالتنسيق مع الجيش اللبناني     
والمطلوب أن ال يدخل الواقع الفلسطيني في سياسة المحاور على          . مزيد من التحصين السياسي واألمني    ال

وطالب بفتح تحقيق بالحادث األمني األخير الذي حصل مؤخراً وكشف مالبساته األمنية            . الساحة اللبنانية 
  . وخلفياته السياسية

ن البزري، خالل لقائه في منزله في صيدا وفد         عبد الرحم .كما اثار موضوع التدشيم رئيس بلدية صيدا د       
عـصبة األنـصار    "وتم خالل اللقاء االتـصال بمـسؤول        . فصائل منظمة التحرير برئاسة خالد عارف     

  .ي وعد بمتابعة الموضوع ومعالجتهالذ" اإلسالمية
  
  لحفظ األمن" البارد"وقوات مشتركة في ".. يتنازل رمزيا"الجيش اللبناني  .٣٧

أوضحت مصادر فلسطينية متابعة لألخبار أن كّل المبادرات والطروحات         : افي الصمد  عبد الك  -طرابلس  
عقدة تسليم قياديي الحركة ومسؤوليها إلى السلطات       "المعروضة، ما تزال تصطدم حتى الساعة بما سمته         

درة تطرح  اللبنانية، وهو مطلب تصر عليه قيادة الجيش بشدة، فيما يرفض هؤالء نهائياً البحث في أي مبا               
في " تنازالً رمزياً "إال أن هذه المصادر أشارت إلى أن قيادة الجيش قدمت            ".هذا الموضوع ضمن بنودها   

بعدما كانت ال تقبل بأقّل من تسليم كل عناصر قيادة الحركة أنفسهم وسـالحهم إليهـا،                "هذا المجال، إذ    
تجاوباً مع المبادرات المعروضة،    " ما عدته    ، فإنّها أبدت  "إضافة إلى كّل من تورط في القتال ضد الجيش        

حصراً، ولو كانا   ) أبو هريرة (وذلك من خالل طلبها تسليم قائد الحركة شاكر العبسي ونائبه شهاب قدور             
تساهالً حيال مناقشة بقيـة  "، ومبدية في المقابل "مفتاح الحّل لنجاح أي مبادرة"، معتبرة ذلك بمثابة     "جثتين

ولفتت هذه المصادر إلـى أن القـوة األمنيـة الفلـسطينية         ".مطروحة في المبادرات  التفاصيل األخرى ال  
 عنصراً مناصفة بين فصائل منظمة التحرير الفلـسطينية وفـصائل قـوى             ١٥٠المشتركة، المكونة من    

التحالف الفلسطيني، والتي أرسلت قائمة بأسماء عناصرها إلى الجيش اللبناني، جاهزة للتحرك فوراً إلى              
، مشيرة في مقابل ذلـك إلـى أن         "خيم نهر البارد إذا ما أعطيت الضوء األخضر من السلطات اللبنانية          م

تم تجـازوه   "بسبب تداعيات أحداث قطاع غزة قد       " حماس"و" فتح"النزاع الداخلي الفلسطيني بين حركتي      
اد حّل لهذه األزمة، بعد سلسلة      مرحلياً، وتحديداً في ما يتعلق بمناقشة ملف مخيم نهر البارد، والسعي إليج           

اتصاالت ووساطات قامت بها جهات فلسطينية، حرصاً على عدم تشرذم القرار الفلسطيني فـي لبنـان،                
وفيما أبدت هذه المصادر خشيتها من انتقال المعارك إلى          ".وانعكاس ما حدث في الداخل الفلسطيني عليه      

، "فتح اإلسـالم  "ك استنزاف طويلة فيه مع مسلحي حركة        دخول الجيش اللبناني في معار    "المخيم القديم، و  
احتمال تطيير فكـرة إقامـة      "في الشمال إلى    " فتح"، لفتت أوساط معنية في حركة       "نظراً لصعوبة اقتحامه  

المربع اآلمن داخل المخيم، وبالتالي تأكيد مخاوف النّازحين من وجود خطّة تستهدف القضاء على المخيم               
  ، وهو األمر الذي ترجم أمس من خالل اعتصام رمزي تداعى له نازحون مـن               "الوجودكله، وإزالته من    
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في مخيم البداوي، بعـد ورود أنبـاء عـن          " األونروا"مخيم نهر البارد أمام مكتب وكالة غوث الالجئين         
  .عمليات جرف تتعرض لها أبنية ومحال تجارية في نطاق المخيم الجديد

  ٢٧/٦/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  الخالء المخيم القديم لنهر البارد من عناصرها" لفتح"توجيه انذار ينفي ": أبو العينين" .٣٨

عينين، لقاء مع النائـب     وفصائل منظمة التحرير في لبنان، برئاسة سلطان أبو ال        " فتح"عقد وفد من حركة     
واثـر  . الفلسطيني، وجرى استعراض األوضاع على الساحة الفلسطينية في لبنان وفي الداخل            اسامة سعد 

الخالء المخيم القـديم لنهـر البـارد مـن     " لفتح"اللقاء تحدث أبو العينين نافيا ما ذكر حول توجيه انذار       
ال نقبل من اي جهـة توجيـه        " فتح"هذا األمر غير صحيح ونحن في       :  ساعة، وقال  ٢٤عناصرها خالل   

  . يل وضع حد لما يجرياالنذارات لنا، مؤكداً التنسيق مع قيادة الجيش اللبناني في سب
  ٢٧/٦/٢٠٠٧السفير 

  
  منح مطاردي فتح األمان مقابل المضي في الحملة ضد نشطاء حماس: أولمرت .٣٩

 بمنح نشطاء حركة فتح الذين ، عباسقالت اإلذاعة االسرائيلية باللغة العبرية إن أولمرت وعد الرئيس
رات اإلسرائيلية عن مطاردتهم شريطة تطاردهم إسرائيل في الضفة الغربية االمان، بحيث تتوقف المخاب

ونقلت اإلذاعة عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية مطلعة قولها إن هذه الخطوة  .ان يتنازلوا عن اسلحتهم
جاءت لتشجيع األجهزة االمنية التابعة ألبو مازن ونشطاء حركة فتح للمضي في الحملة التي تشنها 

 ،من ناحية ثانية ذكرت هارتس امس .ي الضفة الغربيةالسلطة ضد حركة حماس ونشطائها ومؤسساتها ف
 سجينا من حركة فتح في الضفة الغربية جاء بناء على ثالثة ٢٥٠أن قرار اولمرت باإلفراج عن 

اعتبارات اساسية، وهي أن هذه الخطوة لن تؤثر على مصير شليط، الى جانب أنها ستشكل تعزيزا مهما 
ضغط على حركة حماس على اعتبار أنها لم تنجح في دفع اسرائيل ألبو مازن، وفي نفس الوقت ستزيد ال

  .لإلفراج عن سجناء رغم اسرها الجندي شليط
  ٢٧/٦/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
   شريط شاليت فاجأ المؤسسة األمنية ونجح في خطف األضواء:اإلعالم اإلسرائيلي .٤٠

دي اإلسرائيلي األسير فـي  نجح محتجزو الجن: أسعد تلحمي عن   الناصرة من   ٢٧/٦/٢٠٠٧ الحياة   قالت
 إلـى   "تبادل األسـرى  "قطاع غزة غلعاد شاليت من خالل بث تسجيل صوتي له، في إعادة مسألة صفقة               

واجهة اهتمامات اإلسرائيليين، إذ استأثرت قضية الجندي باهتمام وسائل اإلعالم العبرية كافـة وطغـت               
 .ما فيها القمة الرباعية في شرم الـشيخ       على العناوين الرئيسة وحجبت الضوء عن ملفات مهمة أخرى، ب         

وتجند كبار المعلقين اإلسرائيليين في إبداء آرائهم وتقديم النصائح لرئيس الحكومة، ورأوا ان محتجـزي               
الجندي فاجأوا المؤسسة األمنية اإلسرائيلية ببث الشريط، كما أحسنوا اختيار التوقيت فنجحوا في خطـف               

 التعليقات الصحافية، كما ردود الفعل في الحلبة السياسية، االنطباع          وبثت. األضواء عن قمة شرم الشيخ    
بأن مسألة اإلفراج عن الجندي األسير لم تعد تحتمل التأجيل ولم يتبق سوى تحديد الثمن المستوجب مـن                  

وأفادت صحيفة معاريف ان المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس فـي شـأن               .إسرائيل دفعه 
. جندي استؤنفت في األيام األخيرة مع عودة الفريق المصري المفاوض إلى قطـاع غـزة              اإلفراج عن ال  

 . أسير فلسطيني مقابل اإلفراج عن شاليت١٤٠٠وأضافت ان حماس تطالب باإلفراج عن 
حماس تستغل استغالال " وزيرة الخارجية تسيفي ليفني، إن هقالت ما ٢٧/٦/٢٠٠٧ الشرق األوسط ونقلت

وهي حاولت التآمر . لة جلعاد شليط، كي تملي على المنطقة بأسرها جدول أعمال اقليمياًانتهازيا ألم عائ
على قمة شرم الشيخ، ومنع مستقبل أفضل، ولكن من ناحية اسرائيل كانت حماس وال تزال مسؤولة عن 
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هجرة أما وزير استيعاب ال. "الجندي، واسرائيل ستبذل كل ما في وسعها من أجل اعادته الى بيته بسالم
، من ناحيته أبدى وزير شؤون "خطوة وحشية وانتهازية"زئيف بويم، فقد رأى في تبث شريط شليط 

المتقاعدين رافي ايتان تفاؤال في ضوء الشريط، وقال ان اسرائيل مستعدة كل الوقت للسير نحو صفقة 
 .فقةهناك فرصة لتنفيذ الصوتبادل أسرى، وبث الشريط يدل على أن حماس تعيش حالة ضغط، 

 التلفزيون اإلسرائيلي،   هأفادما  : رائد الفي  عن مراسلها    غزة من ٢٧/٦/٢٠٠٧األخبار اللبنانية    وأوردت
نقالً عن مصادر في مكتب رئاسة الوزراء اإلسرائيلية، بوجود تفاؤل بإمكان التقدم قريباً في المفاوضات               

السياسية في القناة العاشـرة، تـشيكو       وقال مراسل الشؤون    . حول صفقة التبادل المتعلقة بالجندي األسير     
مناشيه، إن مسؤول ملف التفاوض في الجانب اإلسرائيلي، عوفر ديكيل، عاد أمس من القاهرة حيث أبلغ                
المصريين ضرورة استغالل فرصة التغيير الحكومي في إسرائيل، لجهة تسلم إيهود باراك وزارة الدفاع،              

وبحسب مراسل الشؤون العسكرية فـي المحطـة،         . فينوغراد قبل أن تتعقد األمور الحقاً مع نشر تقرير       
ألون بن دافيد، فإن إسرائيل تنتظر اآلن الئحة جديدة من حماس بعدما رفضت الالئحـة القديمـة التـي                   

وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن الرسالة الصوتية للجندي شاليط حقيقية،          . تقدمت بها الحركة قبل أشهر    
وقالت المصادر، لإلذاعة اإلسرائيلية، إن إعالن حماس مسؤوليتها عن         . له أخيراً وأن الشريط قد تم تسجي    

رغم ذلك، قالت هآرتس إن األجهزة األمنية اإلسرائيلية ستعمل          .صحة الجندي األسير هي إشارة مشجعة     
  . على تحليل التسجيل الصوتي لشاليط

  
 قيه الضوء االخضر جيش اإلحتالل يؤكد استعداده لتحرير شاليط بالقوة في حال تل .٤١

 في الجيش اإلسرائيلي التي خدم شاليط، في ٧١قائد الكتيبة المدرعة " يواف تيالن"أكد الليوتنانت 
أن الجيش مستعد لشن عملية عسكرية جراحية لتحرير شاليط " "يديعوت أحرونوت"تصريحات لصحيفة 

ة قد نقلت ايضا عن خبراء وكانت الصحيف ".في حال تلقى الضوء األخضر من الحكومة اإلسرائيلية
الجيش اإلسرائيلي مستعد لشن عملية لتحرير شاليط  لكنه بحاجة إلى "امنيين إسرائيليين قولهم ان 

معلومات وافية وتفصيلية للقيام بعملية عسكرية وليس معلومات جزئية، وبدون هذه المعلومات الوافية ال 
 ".يمكننا فعل شيء لشاليط

  ٢٧/٦/٢٠٠٧فلسطين برس 
  
  حماس تحاول افتعال أزمة إنسانية في غزة:مني إسرائيليا .٤٢

قال مصدر امني إسرائيلي إن حركة حماس تحاول افتعال أزمة إنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن 
وشدد المصدر على ان حركة حماس  .هذا هو سبب المحاوالت المتكررة الستهداف المعابر في القطاع

واكدت مصادر امنية  . على اسرائيل من خالل افتعال هذه االزمةتسعى الى تكثيف الضغوط الدولية
اسرائيلية ان ثمة ما يكفي من مواد غذائية ومياه ومحروقات في قطاع غزة لسد احتياجات السكان لمدة 

 .  على حد قولها-ثمانين يوما آخر
  ٢٧/٦/٢٠٠٧فراس برس  

  
   أسيراً فلسطينيا٢٥٠ًبدأت إعداد قائمة الـ" إسرائيل" .٤٣

بدأت أجهزة األمن اإلسرائيلية بالتنسيق مـع النيابـة          : رائد الفي  - غزة   - آمال شحادة    -لقدس المحتلة   ا
وسيخضع كل  .  لإلفراج عنهم  "غير ملطخة أياديهم بالدماء   "العسكرية إلعداد قائمة األسرى الذين تعتبرهم       

 علـى الـرئيس   أسير لفحص أمني وقضائي قبل البت في قضيته وبالتـالي سـتطرح قائمـة األسـرى           
ويواجه قرار اولمرت هذا، تحفظا من اليسار اإلسـرائيلي          .اإلسرائيلي، شمعون بيريز، للمصادقة عليها    

اليسار من جهته يرى ان الحاجة تتطلب اليوم بلورة صفقة أسرى متكاملة تـشمل              . ومعارضة من اليمين  



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                      ٧٦٥:                                 العدد٢٧/٦/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

، في حين رأى اليمين ان      حماس بحيث تتفاوض إسرائيل مع حماس مباشرة لتضمن عودة الجندي شاليت          
اإلرهـابيين  "االفراج عن األسرى خطوة تعكس ضعفاً إسرائيلياً وتعزز من مكانة مـن اطلقـوا علـيهم                 

  ."الفلسطينيين
  ٢٧/٦/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  عباس ويضعفهالرئيس  سيضر "فتحاويين"إطالق أسرى : نتنياهو .٤٤

يس الحكومة إيهود أولمرت استعداده إلطالق سراح       رفض رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، أمس إعالن رئ       
وقـال   . أسيراً فلسطينياً من حركة فتح، من السجون اإلسرائيلية، ووصفه بأنه قرار مضلل وضار             ٢٥٠

هذا خطأ، وأنا ال أعتقد أن هـذا القـرار          . إنه رسالة مضللة لن تعزز السلطة الفلسطينية، بل ستضعفها        "
كذلك رفض نتنياهو الصفقة التـي تعرضـها حمـاس          . "س ويضعفه عباالرئيس  مجد، وهو فقط سيضر     

ورأى  .إلطالق سراح شاليط، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يضعف عباس على الساحة الفلسطينية الداخلية              
مشكلة إسرائيل المركزية هـي     "نتنياهو، خالل كلمة أمام اجتماع للوكالة اليهودية في القدس المحتلة، أن            

، "يجب تغيير القواعد لتدرك حماس أن الثمن سيكون كبيراً بشكل ملمـوس           "وأضاف  . "عانهيار هيبة الرد  
ورفض نتنياهو اقتراح رئيسة الكنيست داليا إيتسيك تعيينه         .إذا واصلت إطالق الصواريخ على سديروت     

م وزيراً للمالية في حكومة أولمرت، مشدداً على أن الليكود لن ينضم إلى الحكومة، وسيعمل علـى تقـدي                 
  .موعد االنتخابات

  ٢٧/٦/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
 لحركة المسافرين والبضائع" كرم ابو سالم"اسرائيل قررت استخدام معبر  .٤٥

على الحدود " كرم ابو سالم" ذكرت مصادر فلسطينية اسرائيلية متطابقة ان اسرائيل قررت اعتماد معبر 
" سما" المصادر في تصريحات خاصة لوكالة وقالت .بينها وبين قطاع غزة لعبور البضائع واالشخاص

ان القرار االسرائيلي يعني عمليا الغاء العمل مؤقتا في معبر رفح الحدودي حتى تتضح امور الترتيبات 
واوضحت المصادر ان اسرائيل طالبت اثناء تطبيق خطة فك  .االمنية مع الجانبين الفلسطيني والمصري

كبديل عن معبر رفح اال ان الجانبين الفلسطيني "  ابو سالمكرم"االنفصال عن غزة باستخدام معبر 
والمصري رفضا بشدة االقتراح االسرائيلي الذي يتيح سيطرة امنية على حركة االفراد والبضائع 

 .كالسابق
  ٢٦/٦/٢٠٠٧وكالة سما 

  
  أيالون يبلغ باراك رفضه وزارة المعارف .٤٦

جديد، إيهود باراك، أنه لن يوافق علـى تـسلّم          أبلغ عضو الكنيست، عامي أيالون، رئيس حزب العمل ال        
وخالل لقائهما أمس في الكنيست، عرض باراك على أيالون منصب وزير مـن             . منصب وزير المعارف  

  .دون وزارة، إال أن األخير رفض االقتراح
  ٢٧/٦/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  شركة إسرائيلية تطور أبراجاً عسكرية متحركة لمواجهة أنفاق غزة .٤٧

 أو عمليات األسـر بواسـطة       "تهديد األنفاق " لما يسمى    "ولو جزئية "ت شركة إسرائيلية بتطوير حلول      قام
األنفاق من قطاع غزة إلى مواقع الجيش، وذلك عن طريق تصميم أبراج عـسكرية متحركـة، يمكـن                  

 وعلم أن البـرج   . تحريكها من مكان إلى آخر خالل دقائق، أو وضعها في أي منطقة خالل نصف ساعة              
 الذي افتـتح    ٢٠٠٧''سيكيوريتي  '' ألف دوالر، وجرى عرضه في معرض        ١٥٠الجديد تصل كلفته إلى     
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 وهي شركة خاصة، قامت مؤخراً بتطوير أبراج عـسكرية          "ميفرام"واعلن أن شركة    . امس في تل أبيب   
كانية تفكيكهـا   وتتميز هذه األبراج بإم   . متحركة، يبدي الجيشان اإلسرائيلي واألميركي اهتماماً كبيراً بها       

بسرعة داخل حاوية، وبإمكان أى دبابة أو مركبة نقل ثقيلة جرها إلى أي مكان آخـر ونـصبها خـالل                    
  .دقائق، األمر الذي سيخلق صعوبة في تخطيط مسار أي نفق للوصول إليها، كما حصل في السابق

  ٢٧/٦/٢٠٠٧االتحاد االماراتية 
  
 "اسرائيلية"عالمان يدحضان أسطورة  .٤٨

توراتياً حـول بقايـا بـشرية     ان إسرائيليان مختصان في علم اإلنسان والتحقيق الجنائي نصاًعالم دحض
ورد في التوراة انها شهدت عملية انتحار جماعي          الصحراوية، حيث  "مسادا"غامضة عثر عليها في قلعة      

 الباحثـان  وتلقي ورقة بحثية نشرها .خشية الوقوع في قبضة الرومان آنذاك  عام،٢٠٠٠لليهود قبل نحو 
حديثاً مزيداً من الضوء على بقايا بشرية لثالثة أشخاص عثر عليها في موقع القلعة االثرية، مشيرة الـى                  

، تم التنكيل بهم ببشاعة وليس العكس، وفقاً لما         "ألشخاص رومانيين من أعداء اليهود    "ان تلك البقايا تعود     
 .نقلته األسوشيتد برس

  ٢٧/٦/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  واقم أمنية إسرائيلية تولت تأمين أولمرت في شرم الشيخط .٤٩

يهود أولمرت جوا إلى منتجع شرم الشيخ، إال أنـه فـضل أن             ارغم وصول   :  أشرف الفقي  ،شرم الشيخ 
لتأمين رحلته من مطار شرم الشيخ إلى مقر انعقاد القمة الرباعيـة            " جيب"تسبقه ثالث سيارات إسرائيلية     

 فردا باستعراض أسـلحتهم     ١٢وقام طاقم الحراسة الذي ضم نحو        . المنتجع ومرافقته في تحركاته داخل   
التي يحملونها ومالزمة سياراتهم التي حملت لوحات إسرائيلية وبين الفينة واألخرى يتأهبون استعدادا ثم              
يعودون بعدها إلى حالتهم العادية بشكل أثار دهشة طواقم الحراسات األخرى التي تتولى تـأمين بـاقي                 

أما على صعيد تصرفات رئيس الوزراء اإلسـرائيلي فلـوحظ           .خصيات المشاركة في القمة الرباعية    الش
  .حرصه على التحدث بالعبرية طيلة فترة الزيارة وكان المترجمون يقومون بترجمة العبرية إلى العربية

  ٢٧/٦/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  
  ات على التعري بحجة التفتيشجنود االحتالل في معبر بيت لحم يجبرون النساء الفلسطيني .٥٠

جمال زحالقة أن جنود االحتالل في معبر بيت لحم يجبـرون النـساء             . كشفت نساء فلسطينيات للنائب د    
وقالت إحدى المواطنات للنائب جمال زحالقـة إن         ."إجراء تفتيش أمني  "الفلسطينيات على التعري بذريعة     

ال استثناء على الدخول الى غرفة صغيرة للتعـري         جنود االحتالل أجبروا النساء من مختلف االجيال وب       
وأضافت أنها وعدد من النساء اللواتي كانوا في طـريقهن الـى القـدس              . فرادا وجماعة دون مراعتهن   

رفضن االنصياع ألوامر الجنود الذين احتجزهن ألكثر من ساعة ورفضوا السماح لهن بالعودة الى بيت               
لمعبر يمرون بعدة إجراءات تفتيش، إال أن إجبار النـساء علـى            وأكدت المواطنة أن المارين من ا      .لحم

 .التعري هو ظاهرة جديدة في معبر بيت لحم والتي اثارت الخوف لدى النساء من تكرارها في المستقبل                
ال يوجد  : "وقد استجوب زحالقة، وزير األمن االسرائيلي، ايهود براك، وطرح القضية في الكنيست قائالً            

لقي لالحتالل، فمن يجبر النساء على التعري وصل الى الدرك األسفل وهو حقير ونذل              حد لإلنحطاط الخ  
  ".ومنحط، فيجب إيقاف هذا االجراء المشين فوراً

  ٢٦/٦/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  نقابات العاملين ترفض اتهام هنية لها بتسييس االضراب وتصف كالمه بالتضليل .٥١
ت العاملين في قطاعات الحكومة امس اتهامات رئيس رفض نقباء اتحادات ونقابا:  نائل موسى-رام اهللا 

الوزراء المقال اسماعيل هنية لهم بتسييس االضراب المطلبي واالنخراط في مخطط السقاط الحكومتين 
واكد النقباء  .العاشرة والحادية عشرة برئاسته واصفين ما جاء في خطابه االحد الماضي بأنه تضليل

لبي لالضراب المفتوح االول وتجدده بعد خرق حكومة الوحدة التفاق مجددا على الطابع النقابي المط
تعليقه مشيرا ان النضال النقابي جاء في سياق ونطاق القانون للمطالبة بصرف الرواتب والتزام الحكومة 

  .بتعهداتها
  ٢٧/٦/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
 لمواطنين بالقتل إن خرجوا للمساجد من أجل الصالة تهديد ل .٥٢

اعتبرها المواطنون بأنها األخطر منذ بداية األحداث وشن الحملة التي طالت عناصر حركة في خطوة 
المواطنين، ال سيما من أعضاء وأنصار " فتح" هدد التيار االنقالبي في حركة ،في الضفة الغربية" حماس"
تيار االنقالبي فقد وضع عناصر من ال. بالقتل إن خرجوا إلى المساجد من أجل تأدية الصالة فيها" حماس"

يحتوي ورقة " حماس"على باب منزل أحد عناصر " كفناً "،في حركة فتح في بلدة صانور جنوب جنين
وذكر . كتب عليها تهديد مباشر لكل عناصر الحركة بالقتل إذا خرجوا للمساجد من أجل الصالة فيها

عضاء حركة حماس، وأن حالة شهود عيان في المنطقة أنهم شاهدوا كفناً موجوداً على مدخل منزل أحد أ
من الدهشة واإلرباك سادت في المنطقة نتيجة هذا األسلوب الجديد الذي يعتبر أكبر حالة تهديد لعناصر 

في التيار االنقالبي في " وحدة اإلعدام"يشار إلى أن عناصر من ما يسمى . الحركة منذ بداية األحداث
 قادته البارزين، قد القوا بيانا عبر مآذن المساجد في بلدة ، الذي يشار إلى محمد دحالن باعتباره أحد"فتح"

 ". حماس"كفر الديك غرب مدينة سلفيت هددوا من خالله بقتل عناصر 
  ٢٧/٦/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  محكمة الصلح االسرائيلية تؤجل محاكمة الشيخ التميمي الى تشرين الثاني المقبل .٥٣

لية في منطقة المسكوبية بمدينة القدس المحتلة جلساتها لمحاكمة تيـسير           استأنفت محكمة الصلح اإلسرائي   
ووجهت هيئـة المحكمـة إلـى        .التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي        

التميمي الئحة اتهام بدخول مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك عدة مـرات دون الحـصول علـى                 
وأنكر الدكتور التميمي التهمة الموجهـة إليـه         .، والتحريض ضد االحتالل   تصريح من سلطات االحتالل   

 وفي نهاية الجلسة قررت القاضية تأجيل القـضية         .واصفاً محاكمته بأنها سياسية ومخالفة للقوانين الدولية      
  .إلى  تشرين الثاني المقبل لالستماع إلى بينات االدعاء العام

  ٢٧/٦/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  المية ترفض السماح للفلسطينيين بالسفر إلى القاهرة دون تأشيرات  مطارات ع .٥٤

ناشدت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان في غزة الرئيس المصري حسني مبارك، بالتدخل العاجـل مـن             
أجل تسهيل عودة مئات الفلسطينيين من دول أوروبية ودول شرق أسيا إلى القاهرة بعد أن تقطعت بهـم                  

حسب اتـصاالت   " وقالت المؤسسة فى بيان لها       .تطورات التي حدثت في قطاع غزة     سبل العودة نتيجة لل   
المطـارات تـرفض    " عشرات االتصاالت من مواطني قطاع غزة والمتواجدين االن في الـصين فـان            

استقبالهم للعودة الى القاهرة إال إذا حصلوا على تأشيرات لجمهورية مصر العربية، علماً بأنهم غـادروا                
  ".قاهرة ولم تكن هذه التعليمات موجودة من قبلمن مطار ال

  ٢٦/٦/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  تمهل البنوك حتى نهاية الشهر لتصحيح أوضاعها مع الموظفين"النقد الفلسطينية" .٥٥

اثار بيان سلطة النقد الذي نشرته في جميع الصحف الفلسطينية امس، ردود :  خليل العسلي-رام اهللا 
ي االراضي الفلسطينية، خصوصا ان البيان جاء مفاجئا كما قال مدير فعل واسعة في المصارف العاملة ف

احد المصارف، مضيفا ان سلطة النقد تتصرف مع البنوك من خالل فرض التعميمات دون االخذ بعين 
وقال مدير احد المصارف العربية ان هذا البيان جاء نتيجة الضغوط  .االعتبار مصالح جميع االطراف

ها الموظفون على سلطة النقد من اجل اتخاذ اجراء فيما يتعلق بموضوع حسم الفوائد الكبيرة التي يمارس
وكانت سلطة النقد قد أمهلت المصارف العاملة في  .والقروض من رواتب الموظفين الضئيلة اصال

  .األراضي الفلسطينية حتى نهاية الشهر المقبل لتأمين تنفيذ تعميم بخصوص شكاوى موظفي القطاع العام
  ٢٨/٦/٢٠٠٧دستور ال

  
  قمة سعودية فلسطينية في عمان غدا .٥٦

تعقد، في عمان غداً الخميس، قمة سعودية فلـسطينية بـين خـادم الحـرمين     :  نادية سعد الدين   -عمان  
الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، وذلـك               

  .ى األردن التي يبدأها اليوم األربعاء وتستغرق يومينخالل زيارة خادم الحرمين إل
   ٢٧/٦/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  اللقاء الوطني االردني يدعو إلى الحوار بين الفلسطينيين  .٥٧

قررت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني األردني حول األوضاع الفلـسطينية،            : حبيب أبو محفوظ  
بها بإيالء القضية الفلسطينية جهداً يتناسب مع أهميتهـا، بمـا يحفـظ             توجيه مذكرة للدول العربية، تطال    

وقالت اللجنة إن هذه المـذكرة      . لفلسطين وحدتها أرضاً وشعباً، ولمقاومتها دعماً يمكنها من أداء رسالتها         
ستطالب الدول العربية ببذل جهد يضع حداً للحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وتفويت الفرصة              

مشروع األمريكي الصهيوني من استغالل األوضاع المؤسفة التي يمر بها األهـل فـي فلـسطين                على ال 
وشدد اللقاء الذي ضم عددا كبيرا من النخب السياسية والفكرية واألمناء العامين             .لتحقيق أهدافه العدوانية  

أساتذة الجامعات، على   لألحزاب، والنقباء المهنيين، والنواب والعلماء ورجال الدين المسيحي والمفكرين و         
الدعم الكامل للشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها، كما أفرزتها صناديق االقتراع فـي فلـسطين، رئاسـة                
ومجلساً تشريعياً، والتأكيد على أن خيار المقاومة خيار استراتيجي للشعب الفلسطيني حتى تحقيق أهدافه،              

ي بفك الحصار الظـالم المفـروض علـى الـشعب           ثم التأكيد على ضرورة التزام النظام الرسمي العرب       
الفلسطيني، وبذل الجهود لرأب الصدع، وتضميد الجراح، وتحقيق مصالحة حقيقية بين اإلخوة، وتقـديم              

 .كل وسائل الدعم الممكنة للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده
 ٢٦/٦/٢٠٠٧السبيل األردنية 

  
  بات رغم التجاوزات الحكوميةيعلن استمرار مشاركته في االنتخا" العمل اإلسالمي" .٥٨

أكدت قيادة جماعة اإلخوان المسلمين أنها لم تحـسم قـرار مـشاركتها فـي               ،   ايمن فضيالت  -السبيل  
االنتخابات النيابية القادمة، مشددة على ضرورة إنفاذ هذا االستحقاق الدستوري في موعده، خاصة وأنـه               

كتب التنفيذي لجبهة العمل اإلسـالمي اسـتمرار        وفي الوقت نفسه أعلن الم    . ليس هناك أي مبرر للتأجيل    
  مشاركته في االنتخابات البلدية رغم االستهداف الحكومي للحركة اإلسالمية واالعتـراض علـى قـرار               
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اعتماد الصوت الواحد للمرشح في االنتخابات التي ستعقد في نهاية تموز المقبل، وذلك بعـد تجاذبـات                 
 .ض البلدياتداخل الحزب وتلويح بالمقاطعة في بع

  ٢٦/٦/٢٠٠٧السبيل األردنية 
  
  في ازمة الباردتواصل مساعيها " رابطة علماء فلسطين"و.. اشتباكات متقطعة .٥٩

 شـخص فـي     ٣٠٠أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللبناني الياس المر أن نحو             : بيروت
المتشدد سقطوا بين قتيل وجريح في المعارك التي شهدها مخيم نهر           " فتح اإلسالم "صفوف عناصر تنظيم    

 ٤٠عتقـل   الجـيش اللبنـاني ا    "ان  " العربية"وقال المر لفضائية     .البارد لالجئين الفلسطينيين شمال لبنان    
الذين فروا الى المخيم القديم، قيامهم بعمليات       " فتح اإلسالم "ميدانياً، واصل مسلحو     ".عنصراً من الجماعة  

تسلل وقنص على مواقع الجيش اللبناني، وإطالق قذائف هاون في اتجاه قرى مجاورة، ما دفع بـالجيش                 
وأشـارت  . تقطعة عنفـت أحيانـاً    وشهد المخيم أمس اشتباكات م    . الى الرد بعنف على مصادر النيران     

من ناحيـة    ".فتح اإلسالم " جثة لمقاتلين من     ١٦الرسمية إلى أنه تم سحب نحو       " الوكالة الوطنية لإلعالم  "
وأعلن العضو فيها الشيخ علي يوسف      . مساعيها إليجاد حل لألزمة   " رابطة علماء فلسطين  "ثانية، تواصل   

شاهين شـاهين الـذي     " فتح اإلسالم "ى المخيم للقاء أحد قادة      ال) أمس(سيدخل اليوم   "أن وفداً من الرابطة     
وقال  ".كان الوفد التقاه قبل أيام ثم التقى مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن جورج خوري               

المحلية عن موقف قيادة الجيش من الطرح الذي حمله الوفد إليها، إن            " وكالة األنباء المركزية  "يوسف لـ   
مصرة على قضية التسليم وبناء عليه نحاول إقناع الطرف اآلخر بوقف إطـالق النـار وإذا مـا                   "القيادة

حصل ذلك وانسحب المسلحون الى المخيم القديم وتركوا المواقع التي ما زالوا فيها حتى الساعة فعنـدها                 
فـتح  "ظـيم   يمكن ان يكون تفاهم حول مخرج للموضوع فيه جزء من التسليم وانسحاب وانكفاء وحل تن              

" فتح"التطورات التي حصلت على الصعيد الفلسطيني والمتجلية باحتدام الخالف بين           : "وأضاف". اإلسالم
انعكس سلباً على تشكيل القوة األمنية الفلسطينية المشتركة ما حدا بنا الى التوجه نحو فـصائل                " حماس"و

 طالبين ان تكون القوة األمنية بمنـأى        منظمة التحرير وقوى التحالف والتقينا بممثل المنظمة عباس زكي        
عن التجاذبات الداخلية الفلسطينية فتم االتفاق على ذلك وتوصلنا الى نتيجة بتشكيل القوة األمنيـة لتأخـذ                 

ـ       ونفـى  ". الى داخل المخيم القديم وأعلنوا حل التنظيم      " فتح اإلسالم " دورها في حال تم االنكفاء الكامل ل
إنما طلبت ان نبذل جهداً لمحاولة إقناعهم بدايـة بوقـف           " طرح الرابطة،    ان تكون قيادة الجيش رفضت    

واليـوم  . إطالق النار الشامل واالنكفاء الى داخل المخيم القديم وان يسلموا مواقعهم في تعميـر المخـيم               
 سندخل الى المخيم في الرابعة بعد الظهر لالجتماع بشاهين شاهين ومحاولة إقناعه بفكرة االنكفاء             ) أمس(

شاهين يريد ان يستمع منا الى موافقة الجيش على وقف إطالق النار ونحـن              : "وتابع". وشيء من التسليم  
نحاول إقناعه بالمبادرة من قبله الى ذلك، وكلما حاولنا إقناعه يحصل إطالق نار عنيف يجدد االشتباكات                

تم ويبدأ دور القوة األمنية المـشتركة       فإذا أفلحنا في إقناعه باالنكفاء والتسليم فإن جزءاً كبيراً من الحل ي           
أهم دور لها هو استالم األسلحة ومواقع       : "وعن دور القوى األمنية المشتركة، قال يوسف      ". إلنهاء االزمة 

حركة فتح تصدت قبل أيام     "أن  من المخيم   وأكدت مصادر    ".كلها، وتحافظ على أمن المخيم    " فتح اإلسالم "
حصول "، نافية   "لذين حاولوا استخدام بعض األسلحة في منطقة نفوذها       ا" فتح االسالم "لبعض العناصر من    

  ". اشتباكات مباشرة ووقوع اصابات انما حصل اطالق نار في الهواء
 ٢٧/٦/٢٠٠٧الحياة 

  
  منذ شهرين من اعتداء يستهدفها " اليونيفيل"المر يكشف عن تحذير  .٦٠

ى السلطات اللبنانية معلومات منذ اكثر مـن         الياس المر انه كانت لد     لبنانيكشف وزير الدفاع ال    :بيروت
وقال انه ابلغ في حينـه      , شهرين عن احتمال تعرض القوات الدولية العاملة في الجنوب العمال ارهابية          
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اضاف في حـديث الـى قنـاة         .مسؤولي االمم المتحدة والقوات الدولية بذلك التخاذ االحتياطات الالزمة        
وراء هذه التهديدات ولكن مـن يقـف        " القاعدة"خبارية تشير الى ان     المعلومات االست "امس ان   " العربية"

هـذه  . وراء هذه المجموعة االرهابية ومن يحركها فهذا سؤال يجري العمل على ايجاد الجـواب عنـه               
المعلومات التي وردتنا في حينه كانت تتضمن ايضا تهديدات لمجموعة اهـداف منهـا وزارة الداخليـة                 

ولم تكن تتضمن اسماء    "واهداف عدة   ) االسكوا( مركز االمم المتحدة في بيروت       وزارة الدفاع اضافة الى   
  ".شخصيات

  ٢٧/٦/٢٠٠٧السياسة الكويتية 
  
  في بيروت يضع موارده في خدمة لبنان" أف بي آي"مدير  .٦١

روبرت ميوللر الذي زار بيـروت    ) أف بي آي  (جدد مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي األميركي        :بيروت
وضع موارده من تدريب ومعدات في خدمـة        " بالده للبنان، وأكد استعداد مكتب التحقيقات لـ         امس، دعم 

، وفقاً لما جاء في بيان صـادر عـن الـسفارة       "لبنان من أجل مساعدته على محاربة الجريمة واإلرهاب       
اقـشة  وميوللر الذي تندرج زيارته في إطار جولته على المنطقة، والمخصصة لمن           .األميركية في بيروت  

                  ،التعاون في المجال األمني، التقى في بيروت نائب رئيس الوزراء اللبناني وزير الـدفاع إليـاس المـر
ووزيري الداخلية حسن السبع والعدل شارل رزق، والمدير العام لقوى األمن الـداخلي اللـواء أشـرف                 

  .ريفي، ومسؤولين أمنيين
 ٢٧/٦/٢٠٠٧الحياة 

  
  اللبنانيالقضاء امام  .. هريرةاليوم محاكمة أبو العينين وأبو .٦٢

 شخصاً متهمين بتأليف عـصابة قامـت        ١٢حدد القضاء صباح اليوم موعد جلسة محاكمة        : عمر نشابة 
ومن المفترض مثول افراد العصابة امام محكمة       . ١٩٩٩ و ١٩٩٣بجرائم قتل وتهريب أسلحة بين عامي       

 بين أفراد العصابة ثالثة اسـماء بـرزت         والالفت أن من  . جنايات بيروت برئاسة القاضي هيلين اسكندر     
ـ            وهو حاليـاً   " أبو هريرة "أخيراً على الساحة السياسية واألمنية اللبنانية وهم شهاب خضر قدور الملقّب ب

وكان قد ظهر على شاشات التلفزيون بسالحه واقفاً خلف شاكر          " فتح االسالم "مسؤول عسكري في تنظيم     
والذي أكد فيه رفض االستسالم واستمرار القتال بوجه        " فتح اإلسالم "ان  العبسي اثناء قراءة هذا األخير بي     

ومن أفراد العصابة المتهمة أيضاً شحادة توفيق جوهر الذي ظهرت صوره           . الجيش اللبناني حتى الموت   
الموجود في مخيم عين الحلوة ومحلّـة التعميـر         " جند الشام "في وسائل اإلعالم على أنه أحد قادة تنظيم         

 حزيران الماضي، األمر الذي أدى الـى استـشهاد          ٤أطلق بعض عناصره النار على الجيش في        والذي  
ويذكر نص مضبطة االتهام أن حسن أحمد أبو العينين المعروف بسلطان أبو العينين، وهـو               . عسكريين

مد أحد ابرز قياديي حركة فتح في لبنان، هو الذي ألّف العصابة باالشتراك مع شخص يدعى ابراهيم مح                
   .سعد الدين الخطيب، مجهول باقي الهوية

  .ومن المفترض أن تعقد جلسة المحاكمة صباح اليوم في قصر العدل في بيروت
  ٢٧/٦/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  عرقلة الى تداخل المناطق والمخيمات الفلسطينية التعزو في لبنان لجنة تقويم الحدود  .٦٣

، في تقرير سلمه الى األمـين       "المستقل لتقويم الحدود اللبنانية   الفريق  "استنتج  :  راغدة درغام  -نيويورك  
وجـود مخيمـات فلـسطينية      " مون وأحاله االخير على مجلس األمن، ان         -العام لألمم المتحدة بان كي      
يشكل عائقا رئيسيا لفكرة الضبط األمني للحدود وكـذلك         )  السورية -اللبنانية  (مسلحة في منطقة الحدود     

مع سورية يشكل مـصاعب  ) اللبنانية(عدم ترسيم الحدود "والحظ ان ".  حدودي متكامل لتنفيذ تصور أمن  
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اضافية في طريق ضبطها بصورة فاعلة ويسحب من اجهزة أمن الحدود االستعداد والرغبة في التـدخل                
هناك حاجة فورية ماسة التفاق سياسي      "، مستخلصا ان    "في المناطق التي لم يتم ترسيمها بصورة واضحة       

وجـاء فـي التقريـر الـذي         .، في إشارة الى ضرورة ترسيم الحدود بين لبنان وسورية         "هذا الصدد في  
ان وجود مثل هذه العناصر السلبية على أمن الحدود في منطقة الحدود            "على نسخة عنه    " الحياة"حصلت  

اليـاً فـي    يجب أال يخفي السهولة القائمة ح     ) بين لبنان وسورية من العريضة الى جبل الشيخ       (الخضراء  
عمليات اخفاء السالح والمواد ذات الصلة بالسالح، والتي تخبأ داخل شحنات سرية على متن شـاحنات                

  ".تعبر عبر مناطق ال تشملها نقاط العبور االساسية على الحدود البرية
 ٢٧/٦/٢٠٠٧الحياة 

  
  سنعاود الوساطة بين فتح وحماس بعد أن تهدأ األمور : مبارك .٦٤

مـصر  "أكد الرئيس المصري حسني مبارك الليلة الماضـية مجـدداً أن            : ٢٧/٦/٢٠٠٧ البيان   ذكرت
وقـال  . "بعد أن تهدأ األمور بين الفرقاء في غضون شهر        ) حماس(و) فتح(ستعاود الوساطة بين حركتي     

، محذراً إسـرائيل مـن      "قمة شرم الشيخ كانت لتحريك عملية السالم      "في حديث للتلفزيون المصري إن      
، "الوضع الفلسطيني حساس للغايـة    "وأوضح أن    ."فراج عن الجندي األسير جلعاد شليت     اجتياح غزة لإل  "

، واصفاً الحصار الذي تتعرض له غزة أنه خطير وله          "دعم مصر الكامل للفلسطينيين جميعاً    "مؤكداً على   
 أن  لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ضـرورة    "وأوضح أنه أكد    . تأثير سلبي على حياة المواطنين الفلسطينيين     

يفعل شيئاً من أجل الرأي العام الفلسطيني، الفتاً إلى مجموعة اإلجراءات التي وعد بها إيهود أولمـرت                 
البد أن نساعدهم بكل الطرق أما المشكلة الخالفية بين القيادات الفلسطينية ستأخذ            "وأضاف  . "خالل القمة 

الوفد األمني المصري سـيعود إلـى       "وقال إن    ."وقتاً وتتطلب فترة هدوء حتى يستطيعوا البدء في حوار        
غزة عندما تهدأ األمور وال أحد يعرف مقدار هذا الوقت ربما سيكون أسبوعين أو ثالثة أو شهر، وفـى                   
هذه الحالة البد أنه سيكون هناك شروط لبدء الحوار، وال يمكن أبداً أن ينفصلوا عـن بعـضهم سـواء                    

  ."أرادت أو ال) حماس(
حول إمكانية قبول الرئيس محمـود      : القاهرةمن   ٢٦/٦/٢٠٠٧ وفا   -لسطينية وكالة االنباء الف   واضافت

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بشر وعندما يسمع أنّهـم    "قال مبارك   " حماس"عباس بالحوار مجدداً مع     
بـالطبع سـيكون مـشدوداً      .. كانوا يحضرون عملية اغتيال له على غرار عملية اغتيال رفيق الحريري          

عرض عليه حواراً اآلن سيقول ال المسألة تحتاج فترة تهدئة ورجوع للعقل والمنطـق وبعـد أن                 وحينما ن 
وتعليقاً على ما يتردد بشأن تدخّل أطـراف دوليـة فـي الخـالف               .تهدأ األمور يمكن الكالم عن حوار     

ياً على ذلك فـال     هناك شائعات كثيرة وطالما أنّنا ال نملك دليالً قو        "الفلسطيني الداخلي قال الرئيس مبارك      
وأكّد مبارك أن أي محاولـة       ".أستطيع إقامة اتهام على أحد ونؤكّد على أهمية القرار الفلسطيني المستقل          

إسرائيلية للتعامل مع الضفة باعتبارها كياناً منفصالً عن غزة تعد غلطة كبيرة ألن أهل الـضفة وأهـل                  
وأعرب عن اعتقاده بإمكانية دخول      .عضهم البعض غزة هم فلسطينيون بينهم عالقات نسب ويعملون مع ب        

" حمـاس "الفلسطينيين واإلسرائيليين في مفاوضات الوضع النهائي في هذه المرحلة رغم سيطرة حركـة              
هذا ال يمنع أن يجلسوا في مجموعة صغيرة ويعملوا تفاهمات حول ما يمكن فعله فـي                " وقال   ،على غزة 

وتستكمل العملية ثم أن من يفاوض هي منظمة التحرير الفلـسطينية           المرحلة القادمة إلى أن تهدأ النفوس       
  ".وليس الحكومة

 أن القمة لم تكن معنية بالمشكلة القائمة بين ىشدد مبارك عل ٢٧/٦/٢٠٠٧ األهرام المصرية وافادت
ن  وقال كان المبدأ هو أال أحد له عالقة بالمشكلة ما بي , حركتي فتح وحماس باعتبارها مشكلة داخلية

 قطاع غزة تمثل تهديدا لألمن ى سؤال حول ما إذا كانت سيطرة حماس علىوردا عل  .. حماس والمنظمة
 ونحن قادرون علي وضع حد  ..  نحن ال نخاف من هذه األشياء '  قال الرئيس مبارك , القومي المصري



  

  

 
 

  

            ٣١ ص                                      ٧٦٥:                                 العدد٢٧/٦/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

ة أو أربعة آالف شخص  نحن لدينا بالفعل ثالث .. لهذا الموضوع إذا كان سيتغلغل في األراضي المصرية
 والمجموعة التي لدينا هنا لهم معسكر   .. موجودون عندنا هربوا من غزة من العنف والقتل هناك

وأضاف الرئيس   . منازلهمى تهدأ األمور ويعودوا إلى حت ،ونراعيهم والقوات المسلحة هي التي تهتم بهم
 فاختلط ،ر فلتت منهم فشملت غزة بأكملها تقديري أن العملية بدأت بواسطة حماس لكن األمو : مبارك

 هذه غلطة كبيرة جدا من الحكومة في ذلك الوقت النها لم تستطع السيطرة وخرجت  .. الحابل بالنابل
   .  في غزةىاألمور عن سيطرتها وأصبحت فوض

ت يديعو"تعهد مبارك، في مقابلة مع صحيفة  ٢٧/٦/٢٠٠٧ األخبار اللبنانية  نشرتوفي السياق نفسه
اإلسرائيلية تنشرها غداً، استئناف الوساطة المصرية لإلفراج عن شاليط فور هدوء األوضاع " أحرونوت
وفي سياق تعليقه على تعهدات رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود اولمرت بمساعدة أبو مازن،  .في غزة

اً، عندما نحصل على عموم"وأضاف ". يثق بالتزامات كل رؤساء الحكومات اإلسرائيلية"قال مبارك إنه 
وعد من رئيس حكومة اسرائيل، فإنه يفي بوعده، إال إذا حصل شيء ما سيئ لدى الطرف الثاني، 

ورداً على سؤال عن توقعه حرباً بين إسرائيل وسوريا في غياب  ".وأولمرت أيضاً يحرص على التنفيذ
، مشيراً إلى أن "ناك حربقد تنشأ مشاكل تقود إلى توترات، لكن لن تكون ه"السالم، قال مبارك 

 اسرائيل لم تفقد قدرة الردع"وقال إن  ".السوريين يعرفون مع من يعملون وهم يعرفون أيضاً قدراتهم"
 ".، وإنها بحاجة إلى تنظيم أفضل وإلى تفكير أكثر ترتيباً)في اعقاب حرب لبنان(
   
 " المرتهنة"نجاد يصف حكومة الطوارىء الفلسطينية بـ  .٦٥

نقلت وكالة االنباء االيرانية عن الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد امس : ب ، د ب أ أ ف -طهران 
اقالت الحكومة التي اختارها الشعب الفلسطيني وشكلت هذه الحكومة المرتهنة "قوله ان الدول العظمى 

بي والواليات االتحاد االورو( ايضا اجتماع اللجنة الرباعية نجادوانتقد  ".وتقوم بالخيارات مكان الشعب
عهد "واضاف ان  .الذي عقد في القدس لبحث الوضع في المنطقة) المتحدة واالمم المتحدة وروسيا

ترهيب الدول واذاللها قد ولى وال تظنوا انه في امكانكم االجتماع في مدينة واتخاذ قرار والقول بان ملف 
ن المجرمين سيكون إدول في فلسطين فاذا استمرت جرائم هذه ال"ومضى يقول  ".القضية الفلسطينية اغلق

من جهة اخرى نقلت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  ".قد خطوا خطوة كبرى نحو الموت
 إلجراء ، فتح وحماس،عن رئيس البرلمان غالم علي حداد عادل إن بالده مستعدة لدعوة الحركتين) ارنا(

وأضاف حداد عادل أن القضية الفلسطينية  .ينية الداخليةمحادثات في إيران لوضع نهاية لآلزمة الفلسط
ألقى باللوم على الغرب ال سيما الواليات المتحدة، وتتصدر قائمة األولويات في دول العالم اإلسالمي، 

مشيرا إلى أن المعيار الرئيسي ينبغي أن يكون أصوات الفلسطينيين الذين اختاروا حماس، وبالتالي 
وفي اجتماع مع رئيس لجنة العالقات  .حكومة الشرعية في األراضي الفلسطينيةصارت الحركة تقود ال

الخارجية في البرلمان النرويجي أوالف أكسيلسن أعرب رئيس البرلمان اإليراني عن استعداد إيران لعقد 
 .محادثات مع الغرب إليجاد مخرج لآلزمة الفلسطينية الحالية

  ٢٧/٦/٢٠٠٧الدستور 
  
  " حماس"بسبب " الحكايمة"و" الظواهري" واإلخوان يهاجمان الجماعة اإلسالمية .٦٦

قالت مصادر أمنية إن دعوة محمد خليل الحكايمة، القيادي السابق في الجماعة اإلسالمية، : أحمد الخطيب
 شن هجمات علي األهداف الصهيونية ىالذي أعلن انضمامه لتنظيم القاعدة العام قبل الماضي، إل

 حالة األمن التي ى لن تؤثر عل، في بيان له أمس األول،"حماس" لحركة والغربية في مصر، دعماً
من جانبه، قال قيادي في الجماعة اإلسالمية إن دعوة الحكايمة تضر باألمن القومي  .تشهدها مصر

 أرض ىال يوجد تواجد صهيوني عل: "المصري، وال تمت لإلسالم والمسلمين بصلة، وأضاف القيادي
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كان  .في أحداث غزة يضر بحركة حماس وبالموقف الراهن" القاعدة" أن الزج باسم ىلمشيراً إ" الكنانة
 موقع إلكتروني، تستخدمه المجموعات الجهادية ىالحكايمة قد دعا في بيان له أمس األول، نشر عل

 األهداف الصهيونية والغربية في مصر، دعماً ى شن هجمات علىلتنظيم القاعدة في مصر، أنصاره إل
نحن نرفض كل بيانات : "وقال عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادي في جماعة اإلخوان المسلمين.  حماسلحركة

القاعدة رفضاً تاماً، ألن هناك فرقاً شاسعاً بين المقاومة المشروعة، كتلك التي يقوم بها الشعب الفلسطيني 
 ".قاومة العدو الخارجي وبين استخدام العنف والقوة خارج إطار م،بكل فصائله ضد العدو الصهيوني

  ٢٦/٦/٢٠٠٧المصري اليوم 
  
  مجلس الجامعة العربّية ُيؤكِّد احترامه للشرعّية الفلسطينّية برئاسة عّباس .٦٧

أكّد مجلس الجامعة العربية اليوم، احترامه للشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمـود             : القاهرة
نية الفلسطينية المنبثقة عن منظّمة التحرير الفلسطينية، مـشدداً         عباس وللمؤسسات الشرعية للسلطة الوط    

على ضرورة االلتزام بوحدة القرار الفلسطيني للحفاظ علـى مكتـسبات وحقـوق الـشعب الفلـسطيني                 
المجلس في بيانٍ صدر عقب اختتام اجتماعه على مستوى المندوبين الدائمين،           دعا  كما   .المعرضة للخطر 

اع في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والعمل على تهيئة كل الظروف لتحقيق المـصالحة               إلى اإلسر 
الوطنية والعودة إلى الحوار بين األشقّاء الفلسطينيين باعتباره السبيل الوحيد لرأب الصدع وتحقيق وحدة              

  . لتنقية األجواء كما دعا المجلس إلى وقف الحمالت اإلعالمية فوراً.الشعب الفلسطيني ووحدة أراضيه
    ٢٦/٦/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  القرضاوي ينتقد عباس إلغالقه باب الحوار مع حماس .٦٨

في برنامجه ،  الداعية اإلسالمي العالمة الدكتور يوسف القرضاوي الرئيس محمود عباسطالب: غزة
 أن يراعي انه رئيس الشعب ،حدمساء األ" الشريعة والحياة"األسبوعي على قناة الجزيرة الفضائية 

ما الذي : "تسائل القرضاوي مستغربا، والفلسطيني كله وليس رئيسا لفتح، وان يعمل على محاورة الجميع
كل مشكلة قابلة للحل المهم أن تصفو ، !بعض؟اليجعلنا نقترب من اولمرت وال يتقارب بعضنا من 

الحتكام إلى لجنة تقصي الحقائق وإعطاء كل وطالب با". النفوس وان كانت قلوبنا صافية سنصل للحل
أصر على : "ورفض الحديث عن تجزئة الوطن الفلسطيني ما بين غزة والضفة وقال. ذي حق حقه

 ".الوحدة البد أن يبقى الشعب الفلسطيني شعب واحد والوطن واحد
  ٢٥/٦/٢٠٠٧السبيل األردنية 

  
 ريحات الظواهريوبدو سيناء يستنكرون تص جهود مصرية لتشغيل معبر رفح .٦٩

عقدت األجهزة المصرية المعنية بتشغيل معبر رفح اجتماعا لها أعدت خالله خطة لتمكين نحو : القاهرة
وكان وفد  .خمسة آالف فلسطيني عالقين في الجانب المصري من العودة إلى قطاع غزة في فترة محدودة

من الجانب المصري تم خالله وضع من المفوضية األوروبية قد عقد لقاء آخر مع مسؤولين بمعبر رفح 
  تصور لتشغيل خط الصادرات الفلسطينية إلى مصر والذي سيتم عبر معبر كرم أبو سالم الذي تديره

  .إسرائيل
من جانب آخر أعلن أبناء بدو سيناء استنكارهم للدعوة التي أطلقها الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن 

مساعدة حماس، وفسرته وكاالت األنباء بأن المقصود به بدو سيناء الظواهري وطالب فيها دول الجوار ب
وقال الشيخ عبد اهللا  .في األراضي المصرية باعتبارهم يقطنون المنطقة المحاذية لألراضي الفلسطينية

جهامة رئيس مجلس قبائل سيناء إن جميع قبائل بدو سيناء يستنكرون هذه التصريحات التي ال تعنيهم في 
نها أن تثير القالقل والفتنة وتنقل لألذهان صورة مغلوطة عن البدو تسببت فيها وسائل شيء ومن شأ
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فيما أشار الشيخ عيسى الخرافين رئيس جمعية  .اإلعالم عند تفسيرها لهذه التصريحات المشبوهة
مجاهدي سيناء إلى أن مثل هذه التصريحات تسيء إلى مصر بصفة عامة، وقال إن من يرددونها 

وذكرت وكاالت أنباء ان استنفاراً أمنياً . قحام البدو في قضيه كبرى هم في األصل بعيدون عنهايريدون إ
  .يسود سيناء منذ تصريحات الظواهري

  ٢٧/٦/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
 معركة مصرية اسرائيلية حول ملكية فندق الملك داود في القدس  .٧٠

حارس امالك الغائبين "للحكومة المصرية  طالب البنك الوطني المصري المملوك :معا - بيت لحم
 مليون دوالر كتعويض عن اغفال حارس امالك الغائبين لحق البنك المصري ٧٨دفع مبلغ , "االسرائيليين

في ادارة وارباح فندق الملك داوود الذي يعتبر من افخم الفنادق االسرائيلية والعالمية حسب صحيفة 
ولتعقب العالقة بين البنك المصري وفندق الملك داود علينا العودة  .التي اوردت النبأ" يديعوت احرونوت"

" يوليئان" دونما في شارع ١٨ حين اشترت مؤسسة فنادق اسرائيل قطعة ارض بمساحة ١٩٢٩الى عام 
الذي يدعى حاليا شارع الملك داود في القدس وذلك باموال مصرية قدمها اليهودي المصري البرت 

منصب رئيس ادارة البنك الوطني لالستثمار حيث دفع من ماله الخاص نصف ميسوري الذي شغل انذاك 
ويدعي  .من مجموع التكاليف% ٤٦تكاليف البناء فيما اكمل اغنياء من الجالية اليهودية المصرية نسبة 
 سهما من اسهم ٦٩٣ ١٩٤٣-١٩٣٤البنك الوطني المصري بانه دفع بقية المبلغ حين اشترى عام 

اسرائيل صاحبة المشروع مؤكدا بانه ال يزال يمتلك االسهم المذكورة حتى يومنا مؤسسة فنادق ارض 
باع البرت ميسوري حصته في الفندق الذي اصبح يعرف بفندق الملك  ١٩٤٨ومع انتهاء حرب  .هذا

 التحفظ ١٩٥٨داوود الى عائلة فلدمان صاحبة شركة فنادق دان فيما قرر حارس امالك الغائبين عام 
ان البنك المصري طلب خالل " واضافت الصحيفة .لبنك المصري بصفتها امالك غائبينعلى اسهم ا

االيام االخيرة من المحامي جاسر اشرف من سكان باقة الغربية رفع دعوى قضائية تطالب بتعويض 
 على بيع اسهم البنك ١٩٩٣البنك عن حصته من اسهم الفندق علما بان حارس امالك الغائبين اقدم عام 

ويطالب البنك  ".ي في البورصة االسرائيلية بوصفها امالك غائبين حسبما اكد المحامي جاسرالمصر
 مليون دوالر النه لم ٧٨المصري المحكمة االسرائيلية بنزع صفة الغائب عنه ودفع تعويضات بقيمة 
ي جاسر وقال المحام ".يتمتع ابدا بارباح الفندق او ادارته كما تقضي الشراكة في مثل هذه الحاالت

لقد رفعنا القضية خالل االيام الماضية ونأمل من الحكومة االسرائيلية عدم رفضها والتعامل " اشرف 
 ".معها كما تعاملت الحكومة المصرية في قضية الفندق سيسل في مدينة االسكندريه المشابه لهذه القضية 

  ٢٦/٦/٢٠٠٧وكالة معا 
  
   حماس المتصاعدة دحالن أول من حذر الجميع من قوة: ديفيد ولش .٧١

كشف مساعد وزيرة الخارجية األمريكية ديفيد وولش النقاب امس عن  : جمال جمال-القدس المحتلة 
 ونفى وولش .قيام محمد دحالن بتحذير الجميع من قوة حركة حماس في قطاع غزة وقوتها المتصاعدة

ه عقب بسط حركة حماس ان يكون الجنرال كيت دايتون قد فشل في مهمت" الدستور" في حديث خاص ل
 :.وفيما يلي نص الحديث". سيطرتها على قطاع غزة بقوة السالح

 .الجميع كان يعلم إنكم تعولون على دحالن هل خاب أملكم فيه؟: 
. .افضل ما يستطيع في غزة واعتقد انه عندما حذر كان يخشى ما حدث فعالً) ابو فادي ( لقد فعل  : -

لة وهواول من حذر فعالً وقال ان هناك مليشيا مسلحة يجري بناؤها تضم لقد حذرنا دحالن منذ فترة طوي
 ..لقد قام دحالن بتحذير كافة األطراف.. .آالف المسلحين
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ولكن هناك من يعتقد ان الواليات المتحدة متورطة في الحرب الفلسطينية الداخلية وتسلح طرفا على : 
 .حساب األخر؟

لفلسطينية الشرعية وهذا ليس فيه أي خطأ ولكن هذا عين الصواب ال نحن نقوم بدعم قوات األمن ا : -
. ولكن المتطرفين يريدون تدمير هذه الجهود والقوة من خالل السيطرة على المؤسسات وبناء شيء اخر

والسؤال هو من أين حصلت حماس على السالح والسيارات والمعدات؟ لم يحصلوا عليها من إسرائيل أو 
 ..و مازن اودحالن ، عليكم ان تبحثوا عن المزود لهممصر أو األردن أو اب

 .وحول ما حدث في قطاع غزة و هل هناك تركيز واهتمام على الضفة الغربية؟: 
االهتمام منصب اليوم على ما يجري في قطاع غزة والمواطنين الذين سيعيشون تحت ظروف بعد  : -

امل مع القضايا األمنية والمجتمع الدولي، ال اعلم ما مدى قدرة حماس على التع. .سيطرة حركة حماس
العالقات األمريكية مع الفلسطينيين . ما يحدث في غزة وفلسطين هو محور اهتمام المجتمع الدولي

ستستمر وكذلك مع قطاع غزة، ولكن في المجال اإلنساني، ونحن ننسق الخطوات المميزة في التحرك 
 محور اهتمامنا بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة التي نحو المساعدات اإلنسانية والضفة الغربية في

األسبوع الماضي واشنطن اتخذت سلسلة قرارات بخصوص حكومة . يمكن ان تربطنا بها عالقات مهمة
ونحن ندرك حجم . فياض وسوف تشهدون خالل األسابيع القادمة تطور العالقات مع هذه الحكومة

راء فياض الذي يحظى بترحيب وقبول وارتياح من قبل الشعب التحديات التي يواجهها رئيس الوز
 والمجتمع الدولي 

، من الفلسطينية وانهيارها السريععقب قمة شرم الشيخ والدعم األمريكي للرئيس عباس ودعم لقوات األ
 .؟تي رصدتموها لتقوية قوات الرئاسةهل تشعرون بضياع الماليين ال

مريكية لألجهزة األمنية الفلسطينية، نحن ال نقدم أسلحة من خالل هناك سوء فهم حول المساعدات األ : -
الواليات المتحدة تقدم التدريب ومساعدات أخرى وهو برنامج طويل من ... عالقاتنا مع السلطة

 . المساعدات عبر سنوات
  ٢٧/٦/٢٠٠٧الدستور 

  
  تأجيل االتفاق على تعيين بلير مبعوثا للسالم في الشرق االوسط .٧٢

أن دبلوماسيون صرحوا بأن رباعي الوسـاطة فـي    :  ادم انتوس  -القدس   ٢٧/٦/٢٠٠٧رز   رويت ذكرت
عملية السالم في الشرق االوسط أرجأ اصدار بيان تعيين بلير مبعوثا للرباعي حتى يوم االربعاء علـى                 

." ينابقوا متأهب "وأبلغت وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس الصحفيين        . االقل بسبب تردد روسيا   
وأبلغ مارك أوتي مبعوث    ." امل بالتأكيد في ملء هذا الدور النني أعتقد أن هذا االمر بالغ االهمية            "وقالت  

االتحاد االوروبي للشرق االوسط الصحفيين بعد اجتماع الرباعي في القدس أن بلير هو المرشح الوحيـد                
. نتظر الموافقة النهائية مـن روسـيا      الذي يبحث الرباعي تعيينه في هذا المنصب لكنه قال ان الرباعي ي           

  .وأضاف أن المبعوث الروسي يحتاج الى التشاور مع رؤسائه." لم يبرم االتفاق"وقال أوتي 
أن معلومات تسربت بأن بلير نفسه هو الذي أثـار االقتـراح    ٢٧/٦/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية    وجاء في 

وبعد ذلك اقتـرح    . وذلك خالل مناقشات مع بوش    الخاص بتوليه هذه المهمة بالنيابة عن اللجنة الرباعية         
الرئيس االمريكي هذه الفكرة على أمين عام األمم المتحدة الجديد بان كي مون الذي يؤيـد فعـالً هـذه                    

وذكرت تقارير صحافية أخرى ان ضيقاً شديداً ثار من جانب روسيا واالتحـاد األوروبـي ألن                . الفكرة
ة إلقرار هذا الدور حتى قبل ان تعرف موسكو أو بروكسل           واشنطن مارست ضغوطاً على أطراف عديد     

  .تفاصيل المهمة
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  وحكومة جديدة... الفروف يراهن على مشعل .٧٣
ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لقاءات الفروف مع من سمتهم شـركاءنا            :  حبيب فوعاني  -موسكو  

سوية الـسياسية بـين الفلـسطينيين       اإلقليميين، ستشهد تبادالً عميقاً لآلراء حول فرص استئناف جهود الت         
وأشارت إلى أن رئيس الدبلوماسية الروسية سيركّز في مباحثاته على مناقـشة الوضـع              . واإلسرائيليين

المتأزم في األراضي الفلسطينية، حيث تدعو موسكو جميع األطراف المعنية، إلى االمتناع عن فرض أي               
وأكّدت الـوزارة أن    . وع كارثة إنسانية في القطاع    حصار اقتصادي على غزة، من شأنه الحؤول دون وق        

موسكو تواصل جهودها لزيادة المساعدة للفلسطينيين وتقديم أخرى إضافية إلى السلطة الفلسطينية، بهدف             
ورداً على سؤال عـن سـبب اسـتمرار دعـوات           . تحاشي المشكالت االجتماعية واالقتصادية المتفاقمة    

حماس "، أن   "٢٤-فيستي"، أكّد الفروف للفضائية الروسية      "حماس"مع  الخارجية الروسية إلى المفاوضات     
ليست من ارتكب التجاوزات في قطاع غزة، بل جناحها الراديكالي الذي يجب تمييزه عن القيادة السياسية                
المتمثّلة بشخص رئيس المكتب السياسي خالد مشعل الذي أعلن مـن دمـشق، عـن عرضـه مباشـرة           

وال يؤمن الفروف بوجود طريق غير      . "ة الستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية    مفاوضات مع رئيس السلط   
يجب على عباس، ووفقاً للدستور الفلسطيني، التوجـه إلـى   "الحوار للتغلب على األزمة الراهنة، فبرأيه،      
  . "البرلمان والتفاهم على تأليف حكومة جديدة

  ٢٧/٦/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  دعو لضبط النفس في فلسطينوزير خارجية الصين ي .٧٤

دعا وزير خارجية الصين، يوم الثالثاء، كافة االطراف الى ضبط النفس في فلسطين للمساعدة في               : بكين
وقال يانج جيتـشي    . احالل السالم في الشرق االوسط، اثناء اجتماع مع مسؤول اسرائيلي كبير في بكين            

الصين قلقة بشأن الموقـف فـي الـشرق         "موفيتش  لمدير عام وزارة الخارجية االسرائيلية اهارون ابرا      
دعونا االطراف المعنية في فلسطين للمحافظة على ضبط النفس واجـراء حـوار             "وقال يانج   ." االوسط

  ."ومشاورات وتهدئة الموقف
  ٢٦/٦/٢٠٠٧رويترز 

  
  مليون يورو للسلطة مطلع الشهر المقبل٢٠برلين ستقدم  .٧٥

ألمانيا في رام اهللا، امس، أن االتحاد األوروبي قرر تمديد معوناته           أعلن مكتب ممثلية    : ا.ب. د -رام اهللا   
وقال بيان مـن مكتـب      . المباشرة للشعب الفلسطيني في ظل الظروف المتردية في األراضي الفلسطينية         

إن ألمانيا كأكبر مانح في إطار التعاون الثنائي سـوف تـساهم            : "التمثيل األلماني لدى السلطة الفلسطينية    
، وستقدم األموال الضرورية المستعجلة التي تحتاجهـا الحكومـة الفلـسطينية            ) مليون يورو  ٢٠(بمبلغ  

، موضحا أن ألمانيا تكون بذلك أسهمت       "والالزمة الستقرار الوضع االجتماعي في بداية شهر تموز القادم        
  .في سد فجوة تمويل حادة

  ٢٧/٦/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  اعادة فتح الحدود مع غزةمفوض اوروبي يحث اسرائيل على  .٧٦

دعا لويس ميشيل مفوض االتحاد االوروبي لتنسيق المساعدات االنسانية اسـرائيل،           :  ا ف ب   -بروكسل  
وجـاء فـي بيـان      . امس، الى اعادة فتح المعابر مع قطاع غزة للسماح بدخول المساعدات الضرورية           

 االن هي توفير مدخل آمن لصالح الذين        والمشكلة. نحن نعلم ان االحتياجات تتزايد طوال الوقت      "لميشيل  
: جـاهزة وتنتظـر   " مليون يورو من االتحاد االوروبي       ٣٠واضاف ان امدادات وتمويل بقيمة      ". يعانون

واكد على ضرورة التحرك الـسريع للحيلولـة دون تـدهور           ". امنحونا االدوات لنتمكن من القيام بعملنا     
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ضع الراهن، يوجد خطر حقيقي بان تتحول غزة الى قلعة          في الو "وحذر انه   . الوضع االنساني في القطاع   
ليس هناك مبرر   "وقال  ". محاصرة يحتجز فيها السكان المدنيون بحيث ال يمكن تلبية احتياجتهم االساسية          

لمنع المساعدات االنسانية التي يجب ان نواصل تقديمها لسكان غزة وكذلك للفئات الضعيفة في الـضفة                
  ".ن االزماتالغربية وغيرها من اماك

  ٢٧/٦/٢٠٠٧الدستور 
  
    االمم المتحدة تحث على مساعدة الفلسطينيين في مخيم الوليد  .٧٧

حثت المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لالمم المتحدة، امس، دول العالم علـى             :  ا ف ب   -جنيف  
ود الـسورية،    فلسطيني محتجزين في منطقة حارة من العراق بالقرب من الحد          ١٤٠٠مساعدة اكثر من    

وقالت جنيفر باغونيس المتحدثة باسم مكتب المفوضـية        . مؤكدة انهم يحتاجون الى ملجأ دائم ومساعدات      
العديد من الالجئين توسلوا الى فريقنا ان ال ننساهم ونتركهم في ذلك الجحيم، ولكن يبـدو      "للصحافيين ان   

  ". انه ال احد يسمع صوتهم
 ٢٧/٦/٢٠٠٧الدستور 

  
  مريكية سعت لقتل كاسترو عبر المافياالمخابرات اال .٧٨

ايه يوم الثالثاء عن أن الوكالـة       .أي.كشفت وثائق افرجت عنها وكالة المخابرات المركزية االمريكية سي        
عملت مع مجرمين كانا على رأس قائمة المطلوبين في الواليات المتحدة في محاولـة فاشـلة الغتيـال                  

  .في بداية الستينيات" ذا صبغة اجرامية"يبدو الرئيس الكوبي فيدل كاسترو في عمل خطط ل
  ٢٦/٦/٢٠٠٧رويترز 

  
 كيف تم ترويض منظمة فتح أمريكياً  .٧٩

إدارة الصراع لم تعد حصراً على الوسائل العسكرية، بل أصبحت وبفعل تأثير تعميم منجزات : الجمل
... د، واإلعالم، والسيكولوجياالعلوم اإلنسانية الحديثة، تتم باستخدام العديد من الوسائل األخرى، كاالقتصا

 .وغيرها
الحرب هي ظاهرة سلوكية تجسد صراع اإلرادات، وقد استطاعت مراكز الدراسات والبحوث تطوير 

والتي تبرر القيام ) الضربة االستباقية(الكالسيكي القديم ضمن نظرية جديدة حملت اسم ) الغدر(مبدأ 
 .إلدراك  أو الشعور بأنه يشكل ويمثل الخطر المحتملبالطرف اآلخر في حالة ا) الغدر(بشكل مفاجئ بـ

عندما قام زعماء حركة فتح بالتوقيع على  ):الضربة االستباقية(واقع حركة فتح وتوظيف وسائل • 
لم يكن ) السلطة الفلسطينية(اتفاقية اوسلو بعد أن أقنعهم المصريون واألردنيون بها، وأقاموا ما عرف بـ

يتم توظيفهم من أجل القضاء على حركات المقاومة الفلسطينية، وعلى يدور في خلدهم أنه سوف 
 ..المقاومة نفسها، تمهيداً للقضاء على حركة فتح نفسها كما حدث اآلن

اعتمدت أمريكا وإسرائيل على المعونات  :المخطط والتنفيذ.. ضد حركة فتح) الضربة االستباقية(• 
سارات تهدف إلى دفع حركات ومنظمات المقاومة كوسيلة لترويض حركة فتح وجعلها تسير ضمن م
وذلك كإجراء وقائي احترازي يهدف لحفظ أمن .. الفلسطينية بعيداً عن دائرة القيام بتهديد إسرائيل

 .وسالمة إسرائيل من الهجمات وخطر المقاومة الفلسطينية
تأخذ ) المعونات( وتقديم عندما قامت فتح بإكمال هياكل ومؤسسات السلطة الفلسطينية بدأت عمليات الدعم

وذلك ضمن أسلوب يهدف إلى إرغام زعماء حركة .. طابعاً جزئياً على دفعات، والدفعة على جرعات
فتح على تغيير أدائهم السلوكي، بحيث يفهموا أن عليهم تغيير إدراكهم وفهمهم للقضية الفلسطينية 

إلى زعماء ) الثورة(رد زعماء في موقع  اإلسرائيلي، والتحول والتغير من مج-ولثوابت الصراع العربي
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، وهو موقع يتطلب التحلي بالذرائعية وتقديم التنازالت التي ال يعقبها سوى المزيد من )التسوية(في موقع 
 .التنازالت

قام خبراء المعونة األمريكية، وخبراء االتحاد األوروبي بإعداد قوائم الموارد وااللتزامات :  المخطط-
: في داللته المحاسبية يقصد به) موارد(الفلسطينية، ولتوضيح ذلك نقول بأن مصطلح الخاصة بالسلطة 

أما مصطلح .. كل ما يمكن أن تحصل عليه السلطة الفلسطينية من المصادر الخارجية والمصادر الداخلية
طينية فداللته المحاسبية تتمثل في كل بنود الصرف واالتفاق التي يتوجب على السلطة الفلس) التزامات(

 .توفير التدفقات المالية المباشرة وغير المباشرة الالزمة لمباشرة العمل واالستمرار
السلطة (بعد ذلك قام خبراء المعونة بتقدير حجم العجز، أو الفجوة بين الموارد وااللتزامات، وبالتالي فإن 

.. تستطيع االعتماد عليهاالوليدة ال يمكن بأي حال من األحوال أن تكون تحت يدها موارد ) الفلسطينية
وبسبب ذلك فقد كانت الفجوة كبيرة، والعجز المباشر وغير المباشر الذي سوف يترتب عليها سوف يكون 

 .أكثر وأكبر
، وهنا كان بيت القصيد، فقد تصدى )إشكالية تغطية العجز(ثم انتقل الخبراء بعد ذلك إلى معالجة 
ة واالتحاد األوروبي، والدول العربية النفطية لعملية تغطية المانحون الدوليون بقيادة الواليات المتحد

 .وإسناد السلطة الفلسطينية في المستقبل
كان الهدف المعلن هو دعم السلطة الفلسطينية لكي تقف على قدميها وتكون نواة مؤسسية :  التنفيذ-

وغيرها، ولكن )  الطريقخارطة(للدولة الفلسطينية المستقلة المرتقبة في المستقبل وفقاً لما ورد في 
الهدف غير المعلن هو دعم السلطة الفلسطينية بحيث تصبح عاجزة عن الوقوف على رجليها، وإضعافها 
رويداً رويداً حتى تترنح وتسقط صريعة المشاكل واالنقسامات والفتن الداخلية، وفي هذا الخصوص فقد 

 الفلسطينية المستقلة وإنما تفضي إلى كانت خارطة الطريق بحق وحقيقة خارطة ال تفضي إلى الدولة
 .هاوية الفوضى واالقتتال الداخلي والفتنة

سياسة الجرعة جرعة في تقديم المعونات، والتي كانت تقوم على مدى التقيد بتنفيذ ما هو مطلوب من 
فقد كان حصول السلطة : وزارة الخارجية األمريكية والمفوضية األوروبية، أي وبكلمات أخرى

نية على الجرعة التالية مشروط دائماً بتنفيذ بعض الخطوات المطلوبة، وهذه الخطوات المطلوبة الفلسطي
لم يكن يجري تحديدها عبثاً، بل استطاع خبراء المعونة األمريكية واالتحاد األوروبي إدراجها بطريقة 

، بل كان باألحرى ، والذي لم يكن برنامجاً عادياً)برنامج اإلصالح الفلسطيني(خبيثة ضمن ما عرف بـ
 :، وإذا استعرضنا النقاط والبنود األساسية لهذا البرنامج فإننا نالحظ اآلتي)بيتاً للشيطان(
 . الصياغات المعممة التي يمكن تأويلها حسب الطلب والحاجة-
 . الطبيعة اإللزامية التي تفرض على السلطة الفلسطينية القيام بالواجبات بغض النظر عن االلتزامات-
 . الطبيعة التطوعية غير اإللزامية لألطراف المانحة للمعونات-
 عدم تكافؤ هامش الحركة المحدود أمام السلطة الفلسطينية في مواجهة هامش الحركة غير المحدود -

للمانحين على النحو الذي يعطيهم حق التدخل في كل كبيرة وصغيرة في الشأن الفلسطيني على النحو 
سيادية للسلطة الفلسطينية وحقه في السيطرة المستقلة على الشأن الفلسطيني الذي يسقط الطبيعة ال

 .الداخلي
بعد أن نجحت إسرائيل في توظيف وزارة الخارجية األمريكية  ):جزاء سمنار(السلطة الفلسطينية و• 

وية ثالثية والمفوضية األوروبية، ووكالة المعونة األمريكية وغيرها، في اقتياد السلطة الفلسطينية إلى ها
 :األبعاد، وهي

وتمثلت في زيادة المعاناة اإلنسانية وتدهور أوضاع الفلسطينيين داخل األراضي :  األزمة اإلنسانية-
الفلسطينية بمعدالت لم تكن موجودة في الماضي عندما كانوا يرزحون تحت نيران االحتالل العسكري 

إلى سجن كبير تشرف على حراسته حركة فتح اإلسرائيلي المباشر، فقد تحولت األراضي الفلسطينية 
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وفقاً لألوامر والتعليمات اإلسرائيلية غير المباشرة التي تأتي عن طريق وزارة الخارجية األمريكية 
 .والمفوضية األوروبية

فقدت مؤسسات السلطة الفلسطينية القدرة على القيام بمهامها الوظيفية، بحيث :  انهيار مؤسسات السلطة-
خدمات التعليمية والصحية وإمدادات المياه والكهرباء، وغيرها من البنى التحتية، في ظل عجز انهارت ال

السلطة الفلسطينية التي ما إن تسارع وتلبي طلب المانحين، حتى يسارعوا ويقدمون لها المزيد من 
 .المطالب األخرى

نية كان يتوجب عليها عدم الخلط عندما تولت فتح مقاليد السلطة الفلسطي:  انهيار وتصدع خدمات األمن-
.. بين مؤسسات الدولة ككيانات عامة، وحركة فتح كمنظمة شعبية وحزب جماهيري فلسطيني تطوعي

وقد قاوم زعماء فتح االلتزام بالموضوعية المؤسسية للسلطة الفلسطينية، وحولوها إلى مجرد جهاز من  
األمريكيون واألوروبيون ذلك، وفهموا اإلشارة أجهزة تقديم الخدمات لحركة فتح، وقد الحظ المانحون 

منذ وقت مبكر، ومن ثم لم يقوموا بالضغط على فتح لكي تعمل على فك االرتباط بين مؤسسات السلطة 
وبدالً عن ذلك ركز هؤالء المانحون على دعم وتعزيز هذا االتجاه باعتباره األسلوب األمثل .. وفتح

 .تح ومؤسسات السلطةللقضاء على االثنين معاً، أي على ف
إسرائيل، المانحون، فتح، عالقة غير : وعموماً، لقد كانت العالقة غير المتوازنة بين األطراف الثالثة

متوازنة باألساس، وذلك ألن بنودها كان يسكنها الشيطان، فقد كانت إسرائيل تحدد، والمانحون يطلبون، 
اً على المضي قدماً في هذه العالقة غير وفتح تنفذ، وحتى اآلن مايزال زعماء فتح أكثر إصرار

المتوازنة، وهو أمر سوف يؤدي بفتح إلى الكارثة، وذلك ألن المضي في هذا الطريق سوف يزيد 
الغضب والسخط الشعبي الفلسطيني ضد فتح، وسوف تأتي حماس لتستولي على الضفة الغربية وتخرج 

سيناريو فإن تداعياته سوف تكون كارثية، وذلك ولو حدث هذا ال.. فتح منها كما أخرجتها من قطاع غزة
ألن المقاومة وسخرية القدر سوف تتمثل في الحقيقة القائلة بأن الفلسطينيين تم إخراجهم في الماضي على 
أيدي اإلسرائيليين الغاصبين، ولكن زعماء فتح الفلسطينيين سوف يكون إخراجهم من أرض فلسطين 

ها سوف يكون التاريخ قد مد لسانه وأدار ظهره نهائياً ألربعين عاماً على يد الفلسطينيين أنفسهم، وعند
بسبب إخفاقات الكثيرين الذين من .. عاشتها حركة فتح، ثم اندثرت بعد فترة من الزمن، وطواها النسيان

  .بينهم عباس ودحالن
  ٢٦/٦/٢٠٠٧موقع الجمل 

 
  إنهم يتالعبون بالشرعية الفلسطينية .٨٠

 فهمي هويدي
ح الجميع يتحدثون عن الشرعية الفلسطينية، فإن ذلك يغدو مبرراً لتحرير المسألة وتقصي أما وقد أصب

ذلك اننا تعلمنا من دراسة الفقه الدستوري أن للشرعية ركنين، أولهما قبول األغلبية التي تعبر .. حقيقتها
مفهوم، فان الشرعية وبهذا ال. عن رأيها من خالل االنتخاب الحر، وثانيهما احترام الدستور والقانون

الفلسطينية تصبح حاصل جمع رئيس السلطة المنتخب، ورئيس الحكومة التي تمثل االغلبية، والمجلس 
التشريعي المنتخب، وهو ما يعني أن اختزال الشرعية في رئاسة السلطة دون غيره يعد خطأ محضاً، 

لكنه يظل جزءاً من الشرعية وليس رئيس السلطة له شرعيته ال ريب، و. وربما كان حقاً أريد به باطل
وحصر الشرعية فيه وحده، لسحب الشرعية عن الحكومة والمجلس التشريعي هو من قبيل . كال لها

بسبب من ذلك فإننا حين نتطرق الى المسألة الشرعية فينبغي ان . التغليط والباطل الذي يراد الترويج له
وليس لواحد فيها أن يهدم أو يلغي شرعية العمودين يظل حاضراً في األذهان ان لها ثالثة أعمدة، 

  .اآلخرين
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. الركن اآلخر في الشرعية المتمثل في احترام الدستور والقانون شابه لبس كبير، ويتطلب وقفة أطوَل
ذلك ان الطريق التي تمت . لكن قبل أن أتحدث عن هذا الجانب ألفت االنتباه إلى مسألة شكلية ذات مغزى

فرئيس . مراسيم الرئاسية التي صدرت تباعاً في اآلونة األخيرة تبعث على الدهشة حقاًبها صياغة ال
السلطة صدق نفسه وتصرف كأنه رئيس حقيقي في دولة مستقلة، وليس مجرد موظف كبير في نظام 

كما ان صياغة تلك المراسيم استخدمت لغة غامضة، اندثرت في أدبيات الخطاب . خاضع لالحتالل
ولم . "الصالحيات المخولة لنا"من ناحية ألن الرئيس عباس في مراسيمه احال الى . قانونيالسياسي وال

) الدستور(يشر الى طبيعة تلك الصالحيات ومرجعيتها، لسبب جوهري هو انه ليس في القانون االساسي 
له من وحتى مصطلح تحقيق المصلحة العامة ال قيمة . اية نصوص يمكن االستناد إليها فيما ذهب إليه

الناحية القانونية، ألنه مطاط وال حدود له، ثم انه يرهن مستقبل المجتمع لتقدير المسؤول ومزاجه 
، وتلك لغة "رسمياً بما هو آت"وكان مالحظاً في صياغة تلك المراسيم، أنها استخدمت عبارة . الخاص

 .ثر من مائة عام في األقلتعبر عن انتفاخ ال مبرر له في قاموس الصياغة السياسية والوطنية، منذ اك
اذا انتقلنا من الشكل الى الموضوع، فان االجراء الدستوري الوحيد الذي اتخذه رئيس السلطة الفلسطينية 

 من القانون االساسي، أما كل ما تال ذلك من ٤٥هو إقالة الحكومة، وهو الحق الذي مارسه طبقاً للمادة 
وفي ظل أي نظام قانوني وسلطة قضائية . تورية أو قانونيةمراسيم، فانها ال تستند إلى أية مرجعية دس

وحتى نكون أكثر دقة، فربما استثنينا . مستقلة، فان هذه المراسيم يمكن الطعن فيها وإبطال مفعولها
عند وجود تهديد لألمن القومي بسبب حرب "مرسومه باعالن حالة الطوارئ، ألن ذلك من حقه دستورياً 

، هذا اذا افترضنا ان ما جرى في غزة يمثل تطوراً "او حدوث كارثة طبيعيةاو غزو او عصيان مسلح 
 من الدستور تشترط ان تتحدد مدة الطوارئ ١١٠ومع ذلك، فنص المادة . ينطبق عليه أحد تلك العناوين

التي يعلنها رئيس السلطة في ثالثين يوماً، يجوز تمديدها ثالثين يوماً أخرى بعد موافقة ثلثي اعضاء 
لقد نص المرسوم الذي اصدره رئيس السلطة ). (وهو ما يلتزم به الرئيس ابو مازن(جلس التشريعي الم

، وتزاول هذه الحكومة ) على تشكيل حكومة مكلفة بتنفيذ أنظمة وتعليمات حالة الطوارئ١٤/٦في 
سند له في وذلك كله ال أصل وال . مهمتها بعد تأدية اليمين القانونية أمام رئيس السلطة الفلسطينية

 وما أقدم عليه أبو مازن في هذا الصدد تصرف خارج القانون بإطالق، لماذا؟. الدستور أو القانون
ألنه ليس من حق رئيس السلطة تشكيل حكومة جديدة من جانبه، وطبقاً للدستور، فان حق الرئيس : أوال

فسه، وانما يؤكد الدستور في إقالة الحكومة ال يمنحه أية صالحية لتشكيل حكومة جديدة من تلقاء ن
مسؤولية الحكومة المنتهية واليتها في القيام بعملها لتسيير االعمال التنفيذية، الى حين تشكيل حكومة 

 .جديدة، يمنحها المجلس التشريعي ثقته
ألنه ال يوجد في الدستور او القانون الفلسطيني شيء يمكن تسميته بحكومة إنفاذ الطوارئ، وليست : ثانيا
 اية اشارة الى ما سمي انظمة وتعليمات حالة الطوارئ، وانما هذه المسميات الجديدة من اختراع هناك

، الذين يقومون بتفصيل النصوص القانونية "ترزية القوانين" الذين يطلق عليهم في مصر "فقهاء السلطان"
 االلتزام بها في على النحو الذي يستجيب للهوى السياسي، بصرف النظر عن االصول والمبادئ الواجب

 من القانون االساسي ينص صراحة على إلغاء جميع األحكام التي ١١٤وللعلم، فان نص المادة . التقنين
تنظم حاالت الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ القانون االساسي، بما في ذلك جميع احكام 

 .١٩٤٥االنتدابية لعام ) الطوارئ(انظمة الدفاع 
في غياب اية مرجعية قانونية لما سمي أنظمة وتعليمات الطوارئ، فال مفر من االعتراف بان النه : ثالثاً

البديل في هذه الحالة هو أن يقوم رئيس السلطة باصدارها، ثم تقوم الحكومة المذكورة بتنفيذها، وهو ما 
طة الوطنية باصدار هل يعقل من الناحية الدستورية والقانونية ان يقوم رئيس السل: يثير سؤاالً آخر هو

أنظمة تكلف الحكومة باصدارها، أم أن الحكومة التي تشكل وفقاً ألحكام بإصدار األنظمة واللوائح، وهو 
 . من الدستور٧٠ما تقضي به المادة 



  

  

 
 

  

            ٤٠ ص                                      ٧٦٥:                                 العدد٢٧/٦/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

ألن ابتكار صالحيات دستورية اضافية لرئيس السلطة الفلسطينية، من خالل مرسوم رئاسي : رابعاً
 من القانون االساسي، ٣٨ذ أحكام الطوارئ، يعد مخالفاً الحكام نص المادة بتشكيل حكومة بمسمى إنفا

يمارس رئيس : التي اكدت الصالحيات الدستورية الحصرية لرئيس السلطة الوطنية، حين نصت على انه
 .السلطة الوطنية مهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون

بتكار صالحيات دستورية اضافية لرئيس السلطة الوطنية من خالل ال يفوتنا في هذا الصدد ان نذكر ان ا
المرسوم المذكور، وعلى نحو مخالف ألحكام ونصوص القانون االساسي يعد مخالفاً لجوهر ومضمون 

وفي ذلك . القسم الدستوري لرئيس السلطة، الذي ألزم نفسه بمقتضاه باحترام النظام الدستوري والقانوني
ستور على أن رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يرددون ذلك القسم، يعني ان اية الوقت، فإن نص الد

حكومة جديدة تشكل بخالف األصول الدستورية المتفق عليها تكون قد خرقت القانون االساسي الفلسطيني 
 .واعتدت عليه في لحظة اداء القسم

عليق بعض احكام الدستور في بت) ١٥/٦(ذلك كله في كفة، والمرسوم الذي اصدره ابو مازن الحقا في 
كفة أخرى، ذلك ان اي معني بالشأن القانوني أو حتى بالعمل السياسي الرشيد حين يطلع على ذلك 
المرسوم، سوف يدرك على الفور انه يمثل سابقة هي االخطر في نوعها بتاريخ العمل التشريعي في عهد 

. لنظام الدستوري وإهدار قيمة القانون في فلسطينالسلطة الوطنية، ذلك انه كفيل بان يؤدي إلى انهيار ا
من خالل المرسوم المذكور ) الوقائع الفلسطينية(ولعلها المرة االولى التي ستوثق فيها الجريدة الرسمية 

ـ ولألجيال القادمة، ان رئيس السلطة الوطنية سجل انعطافاً خطيراً في مسيرة التجربة الديمقراطية التي 
فلسطين، فتجرأ على القانون االساسي، وهو التشريع األسمى، بما يحمل في طياته من قدرها الجميع في 

قيم ومبادئ وأحكام دستورية سامية، ومن ثم رسم طريق النهاية لمستقبل الديمقراطية والحكم الصالح في 
 .فلسطين

 
ال :  على انهوالن ديباجة المرسوم اشارت الى احكام الباب السابع من القانون االساسي، التي نصت

يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خالل فترة حالة الطوارئ او تعطيل احكام هذا الباب، 
ذلك انه اذا كان . فأغلب الظن أن فقهاء السلطان سوغوا هذه الخطوة بواحدة من الحيل التي يجيدونها

اب السابع خالل فترة الطوارئ، فان النص الدستوري المشار اليه يقول انه ال يجوز تعليق أحكام الب
مفهوم مخالفة النص يعني انه يجوز تعليق جميع ابواب القانون االساسي باستثناء احكام الباب السابع، 
وهو ذات المنطق الذي روج له بعض ترزية القوانين ذاتهم، الذين أفتوا بأنه إذا كان نص الدستور يقضي 

لسطيني خالل فترة الطوارئ، فإن مفهوم المخالفة يعني انه يجوز بأنه ال يجوز حل المجلس التشريعي الف
 !حل المجلس التشريعي في الظروف واالحوال العادية
من الذي أعطى رئيس السلطة الوطنية الصالحية : ان السؤال المهم الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو

اً بأنه ليس في نصوص الدستور ما يخوله الدستورية التي تسمح له بأن يعلق مواد القانون األساسي، علم
ذلك الحق من أي باب، كما ان صالحياته المذكورة في الدستور واردة على سبيل الحصر، وليست بينها 

 .ثغرة يمكن النفاذ منها لالنقالب على الدستور على النحو الذي تم
انها تفتح الباب واسعاً خطورة هذه الخطوة التي تسمح لرئيس السلطة بان يعلق بعض مواد الدستور، 

لتعليق مواد اخرى، األمر الذي يفقده قيمته واحترامه، ويحوله في نهاية المطاف الى لعبة يمكن العبث 
بها في اي وقت، وتلك من آيات انهيار النظام الدستوري والقانوني، بل من عالمات االنقالب على 

رجعية أو إطار قانوني، فان االمر كله يصبح الدستور، النه اذا كانت يد رئيس السلطة ملتزمة بأية م
 .مرهوناً بارادته وحساباته، فضالً عن انه يغلق تماماً باب الحديث عن الشرعية

ذلك كله أمر غريب ومدهش ال ريب، لكن األشد غرابة منه ان تستقبل تلك الخطى الموغلة في العدوان 
قة من الديمقراطيات الغربية، االمر الذي يكشف على الدستور والقانون، بحفاوة من جانب االغلبية الساح
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لنا عن وجه آخر في السياسة الدولية، شديد القبح والكآبة، إذ نرى في هذا الوجه المبادئ والتضحية بها، 
ونرى فيه حماساً شديداً إلهدار قيمة القانون والدستور واالطاحة بهما، ومن . في مقابل المصالح والمنافع

 طالما أنها تنتهي بحصار المقاومة وضربها، وتعزيز موقف اسرائيل واستعالئها ـ ثم العبث بالشرعية
 .وا اسفاه

 ٢٧/٦/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  االستراتيجية الصهيونية لتفتيت العالم العربي .٨١

  حسن نافعة
أعتقد أن كثيرين مثلي يشعرون بقلق بالغ تجاه ما يجري فوق األرض العربية ويطرحون تساؤالت حائرة                

 ما عسى أن يكون عليه مستقبل منطقة أصبحت تمثل مسرحاً كبيراً ألكثر األزمـات سـخونة فـي       حول
ففي العراق وفلسطين ولبنان والصومال والسودان يتعرض ماليـين المـواطنين يوميـا للقتـل               . العالم

ال تكـاد   و. والتنكيل، أو للسجن والتعذيب، أو للطرد والتهجير، أو للقمع والترحيل، أو للجوع والتـشريد             
أصوات االنفجارات تهدأ في مكان هنا حتى تدوي من جديد في مكان آخر هناك، بـل إن دور العبـادة                    
نفسها والتي كانت دوما هي المالذ اآلمن لكل من يحتمي بها لم تصبح مجرد ساحات للمطـاردة والقتـل               

لناجم عن تلك الفوضـى     ووسط الركام ا  . على الهوية وإنما تحولت في ذاتها إلى أهداف للقصف والتدمير         
الهائلة، يبدو الكل ممسكاً بخناق الكل من دون أن يدري أحد من يحارب من بالضبط وال ألي هـدف أو                    

لكن أكثر ما يثير االنزعاج هو أن األزمات الحادة التي تمسك بخناق الدول التي سـبقت                . غرض يحارب 
لعدوى وتشابك المـصالح والعالقـات ولـيس        اإلشارة إليها تتجه نحو التصعيد والتعقيد واالنتشار بفعل ا        

فإذا ما نحينا هذه الدول جانبا وألقينا نظرة سريعة على بقية الدول العربية التي لـم                . للتهدئة أو االنفراج  
نسمها وتبدو هادئة فوق السطح ال تسمع في جنباتها أصوات انفجارات أو تسيل فوق شوارعها أنهار من                 

فالمتابع الدقيق لما يجري في داخلها سرعان       .  بدورها حصينة أو منيعة    الدماء، فسوف نكتشف أنها ليست    
  .ما يكتشف أنها تغلي في العمق وأن أزماتها الكامنة تحت السطح تبدو قابلة لالنفجار في أي لحظة

وال جدال في أن لألزمات التي تعم العالم العربي، المتفجرة منها والكامنة، جذوراً وأسباباً تبدو مختلفـة،                 
كن رابطاً دقيقا يجمعها في الواقع وتبدو في سبيلها للتحول، إن لم تكن تحولت بالفعل، إلى حروب أهلية                  ل

. يخشى أن تؤدي إلى إعادة تقسيم المنطقة إلى دويالت تنشأ وفق أسس طائفيـة أو عرقيـة أو مذهبيـة                   
فعل فاعل ووفق عمل    لماذا وصلنا إلى هذا الوضع؟ وهل هو ناجم عن عوامل تدمير ذاتي أم ب             : والسؤال

  مخطط وممنهج ومقصود؟
أعلم تمام العلم أن مجرد طرح هذا النوع من األسئلة يثير لغطاً حاداً بين أوساط النخبة العربية، وأن أي                   
محاولة لالجابة عليها سوف تخضع حتما للفرز والقولبة التقليديين اللذين يفضيان بها للتـصنيف داخـل                

ومـن المعـروف أن لـدى      . مدرسة المؤامرة، ومدرسة القصور الـذاتي     : إحدى مدرستين ال ثالث لهما    
المدرسة األولى تفسيراً جاهزاً لكل كارثة أو مشكلة وتلقي بمسؤوليتها دائما على قوى خارجيـة كارهـة                 
للعالمين العربي واإلسالمي، على رأسها إسرائيل والواليات المتحدة بالطبع، ليس لديها ما يشغلها سـوى               

ومـن  . لو األخرى للتآمر على العرب والمسلمين والعمل علـى إضـعافهم وإخـضاعهم   وضع الخطط ت 
المعروف أيضا أن لدى المدرسة الثانية تفسيراً آخر يقف على طرف نقيض وينزع دومـا نحـو إلقـاء                   

وألن كالً مـن  . الالئمة على أوجه قصور وتناقضات ذاتية كامنة في بنية النظم العربية واإلسالمية نفسها            
رستين ال هم لها سوى نفي األخرى وتحقيرها، فكان من الطبيعي أن تنشأ حـال اسـتقطاب فكـري                   المد

. تصيب بالرعب كل من يحاول تجاوز أطروحاتهما التبسيطية وطرح تفسيرات أكثر شمولية وعقالنيـة             
بيـة  وكانت النتيجة إغفال مدرسة المؤامرة كليا ألوجه القصور الذاتي في بنية الـنظم والـسياسات العر               

واإلسالمية وكأنها ليست موجودة أو مسؤولة عن بؤس الحال الذي وصلنا إليه، وتسفيه المدرسة النقيضة               
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ألي حديث يشير، ولو تلميحاً، الى مؤمرات خارجية تحاك ضد العالم العربي، وكأنهـا أيـضا ليـست                   
  .موجودة أو مسؤولة عن الكثير مما تعانيه األمة

ل االستقطاب الخطرة هذه وتمحيص ما يجري على الـساحتين العربيـة            وأظن أنه آن األوان لتجاوز حا     
فليس بوسـع   . واإلسالمية من مختلف الزوايا واألبعاد داخلية كانت أم خارجية كي تتضح الصورة كاملة            

أي خطط تآمرية تحاك للعالمين العربي واإلسالمي، والتي ال نشك لحظة في وجودها على نحـو دائـم                  
ا أو كليا لوال أوجه قصور عديدة ظاهرة وكامنة في بنـى وسياسـات األنظمـة                ومكثف، أن تنجح جزئي   

وانطالقا من هذا االعتقاد يبدو لي ضروريا أن نناقش هنـا طريقـة تفكيـر العقـل      . العربية واإلسالمية 
الصهيوني وإدراكه لطبيعة التحديات المستقبلية التي تواجه مشروعه لبناء دولة يهودية كبرى ومهيمنة في             

منطقة وللسبل والوسائل التي يعتقد أنها متاحة وكفيلة، إذا ما أحسن استخدامها، للتغلب علـى كـل مـا      ال
  .يواجهه من تحديات

  :استراتيجية من أجل إسرائيل في الثمانينات": وإللقاء الضوء على هذه القضية اخترت مقاالً بعنوان
A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties ( باللغة العبرية صـحافي وديبلوماسـي   كتبها

 صـحيفة  ١٩٨٢) فبرايـر (، ونـشرتها فـي شـباط    Oded Yinonإسرائيلي سابق يدعى أوديد ينون 
Kivunim    ثم تنبهت لها رابطة الخريجين العـرب األميـركيين وكلفـت            "اتجاهات"، ومعناها بالعربية ،

ك، أستاذ الكيمياء العضوية في الجامعة      البروفيسور والناشط الحقوقي اإلسرائيلي المعروف إسرائيل شاها      
العبرية ورئيس الرابطة اإلسرائيلية للحقوق اإلنسانية والمدنية، بترجمتها إلى االنكليزية وكتابـة مقدمـة              

 The Zionist Plan for the"الخطة الصهيونية للـشرق األوسـط   "وخاتمة لها ونشرتها تحت عنوان 
Middle East".  

 االعتماد على مقال كتبه صحافي مغمور، حتى ولو كان موظفاً سابقاً فـي              يتساءل البعض عن مبررات   
وزارة الخارجية اإلسرائيلية، والتعامل معه وكأنه وثيقة رسمية صادرة عن الحركة الصهيونية أو الدولة              
اإلسرائيلية، بدالً من االعتماد على وثائق صادرة عن جهات أو شخصيات رسمية ال تخلو عادة من مادة                 

ولهؤالء أقول إن البروفيسور شاحاك نفسه، وهـو الـدارس          . رة يمكن االستناد إليها في هذا الصدد      غزي
المتعمق للفكر الصهيوني، هو الذي أكد في مقدمة ترجمته اإلنكليزية أن مقال ينون يعد، برغم كـل مـا                   

سي في الفكر   تضمنه من قصور وتعميمات، أشمل ما كتب في هذا الموضوع ويعبر بدقة عن التيار الرئي              
الصهيوني ويعكس بأمانة ما يجول داخل التيار الرئيسي للعقل الصهيوني في ما يتعلق بخطـط تفتيـت                 

وربما كانت هذه القناعة هي التي دفعته الى اختيار عنوان مثير للطبعة اإلنكليزيـة التـي                . العالم العربي 
 مع االحتفاظ بعنوان ينـون علـى        "الخطة الصهيونية "نشرتها رابطة الخريجين العرب األميركيين وهو       

  .رأس مقاله المترجم
وهل يعقل أن تنشر الحركة الصهيونية خطة تفصح عن نياتها الحقيقية، حتى ولو             : وربما يتساءل آخرون  

أن قـصد   : بالعبرية؟ ومرة أخرى يتولى شاحاك بنفسه اإلجابة عن هذا التساؤل طارحا تفسيرين، األول            
ه الوثيقة بالعبرية هو تثقيف األجيال الجديدة للنخبة اإلسرائيلية، خصوصاً          الحركة الصهيونية من نشر هذ    

العسكرية منها، بما يدور في عقل األباء المؤسسين وتوعيتهم بأمور كانت تقتصر في ما مـضى علـى                  
عدم ثقة في قدرة العقـل العربـي      : والثاني. تلقين شفهي تتناقله األجيال ثبت أن له عيوبا ومحاذير كثيرة         

ى التعامل الواعي مع ما تنطوي عليه خطط من هذا النوع من تهديد لمصالحه االستراتيجية، حتى بعد                 عل
  .نشرها، بسبب غياب أطر فاعلة التخاذ القرار وسهولة إدخال العقل العربي في متاهات مضللة

 عليهـا،   فإذا ما حاولنا اآلن تركيز الضوء على مقومات االستراتيجية الصهيونية واألسس التـي تقـوم              
رؤية الحركة الصهيونية لبنية المنطقة المحيطة بها       : فسوف نجد أنها تنطوي على خطين أساسيين، األول       

رؤية الحركـة   : والثاني. على األصعدة والمستويات كافة، خصوصاً الديموغرافية واالجتماعية والثقافية       
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بتحقيق هذا األمن على نحو مطلق، والذي       الصهيونية ألمن الدولة اليهودية وللوسائل التي تعتقد أنها كفيلة          
  .هو غايتها النهائية

وحول المحور األول ترى الحركة الصهيونية أن العالم العربي، بشرقه وغربه وشماله وجنوبه، ال يشكل               
 مـن دول    "موزاييك"كتلة واحدة متجانسة إثنيا أو دينيا أو اجتماعيا، وإنما منطقة شديدة التنوع تتكون من               

 داخلها قبائل وطوائف وأقليات قومية وعرقية ودينية ومذهبية وغيرها، وأن الوحدات القائمة             تتصارع في 
 صنعتها مصادفات تاريخية وسياسية نجمت عـن محـصلة          "الدول العربية "حاليا والتي يطلق عليها اسم      

يـة  االستعمار التقليدي الـذي ورث االمبراطور     (التفاعل بين أطماع وطموحات قوى ومصالح خارجية        
، كمـا تـرى الحركـة أن هـذه          )القبائل والعشائر والحركات السياسية واالجتماعية    (وداخلية  ) العثمانية

الوحدات ليست قابلة للدوام بوضعها الحالي ويمكن بالتالي، بل يسهل، تفكيك وإعادة تركيب المنطقة على               
  .أسس جديدة مختلفة

رائيل ال يتحقق من خالل التفـوق العـسكري         وحول المحور الثاني ترى الحركة الصهيونية أن أمن إس        
ووفقـا لهـذا    . وحده، رغم أهميته القصوى، ومن ثم فإن الحاجة ماسة لتفكير استراتيجي جديد ومختلف            

التفكير يتعين على الحركة الصهيونية أن ال تسمح بقيام أو استمرار وجود أي دولة مركزية كبرى فـي                  
 ما هو قائم منها وتحويله إلى كيانات صغيرة تقوم على أسس            المنطقة وأن تعمل كل ما في وسعها لتفتيت       

أن تتحول إسرائيل   : فإذا نجحت في ذلك تكون ضربت عصفورين بحجر واحد، األول         . طائفية أو عرقية  
أن تصبح إسـرائيل    : نفسها إلى دولة طبيعية تقوم على أسس ال تختلف عن بقية الدول المجاورة، والثاني             

قوى واألكثر تقدما وبالتالي تأهيال وقدرة على قيـادة المنطقـة والـسيطرة علـى               هي الدولة األكبر واأل   
تفاعالتها، وهو ما يمكن أن يسمح لها بأن تلعب دور ضابط اإليقاع الذي يتولى تنظيم وضبط عالقـات                  

  .المنطقة وفق رؤاها ومصالحها الخاصة
 الوثيقـة   -نني أعتقد أن هذا المقال      ورغم أنه سبق لي أن أشرت في كتابات سابقة إلى مقال ينون، إال أ             

أما أسبابي لذلك فهي عديدة ويمكن تلخيصها وعرضها علـى          . يستحق أن يعرض ويناقش بشكل تفصيلي     
  :النحو التالي

 الوثيقة نشر للمرة األولى بعد سنوات من توقيع مصر على معاهدة سالم مع إسـرائيل،                - ان المقال    -١
 - نيـسان    ٢٥(ل شهور من اتمام االنسحاب اإلسرائيلي من سيناء         وبعد شهور من اغتيال السادات، وقب     

وعندما قامت إسرائيل بغزوها الشامل للبنان بعد أقل من أربعة أشهر على نشره تصرفت          ). ١٩٨٢ابريل  
وربما كان هذا هو السبب الذي دفع رابطـة العـرب           . أثناءه وكأنها تطبق حرفيا ما ورد في هذه الخطة        

  .هتمام بهذا المقال وترجمته ونشره في نهاية هذا العام نفسه، وحسنا فعلتاألميركيين إلى اال
 بات اآلن واضحا، وبما ال يقبل أي مجال للشك، أن الحركة الصهيونية بقيادة إسرائيل لعبـت دورا                  -٢

محوريا في جر اإلدارة األميركية الحالية الى غزو العراق، وأن اإلدارة األميركية تصرفت في العـراق                
نها أداة في يد حركة صهيونية تضع تقسيم العراق على رأس أولوياتها باعتباره مقدمة إلعادة رسـم                 وكأ

  .وتخطيط المنطقة
 من حق األجيال الشابة من المواطنين العرب علينا أن ننبهها الى ما يحاك ألوطانها وأن نحثها على                  -٣

ظرية المؤامرة، حتى ال تفاجأ ذات يوم بأن        دراسة ومناقشة كل اآلراء، بما فيها تلك التي تبدو مسكونة بن          
  .مستقبلها ضاع وأن أوطانها سرقت منها

 ٢٧/٦/٢٠٠٧الحياة 
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  لفني تريد أفقاً، واولمرت يريد هدوءاً  .٨٢
  عكيفا الدار 
الدبلوماسيون االجانب واالسرائيليون الذين جاءوا أول أمس للقاء المجلس االسرائيلي للعالقات الخارجية 

أن رئيس " هآرتس"في الصباح قرأوا في صحيفة . فني، رجعوا الى بيوتهم حائرين دهشينمع تسيبي ل
الحكومة، اهود اولمرت، رفض في زيارته األخيرة الى واشنطن اقتراح وزيرة الخارجية، كونداليزا 
رايس، بدء تفاوض في أقرب وقت للتوصل الى اتفاق مبادىء مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود 

في المساء سمعوا القائمة بأعمال رئيس الحكومة ووزيرة الخارجية في حكومته، تُبين مبلغ أهمية . عباس
اليوم، ال غدا، من غير اذا، ومن غير لكن، . أن يعرض على الفلسطينيين أفق سياسي في أقرب وقت

 .ومن غير ربما
فهو يصر .  في اولمرتقرأ الضيوف في الصحيفة أن اقوال رايس عن أهمية األفق السياسي لم تؤثر

على رأيه أنه قبل أن يتم البدء بالمساومة على البضاعة، يجب التأكد من انه يوجد شريك فلسطيني 
 والبشرى الوحيدة في -وهنا، قبل عدة ساعات من خروج اولمرت الى قمة شرم الشيخ . يستطيع بذلها

لخارجية في القدس أن الخالص لن يأتي  تُبين لهم وزيرة ا–حقيبته الصغيرة حزمة دوالرات مطلق عنها 
لم تترك شكا في قلوب السامعين في أن األمر لو كان متعلقا بها، . من االطالق عن اموال الضرائب

 .لكانت جاءت الى القمة بحمل مخالف تماما
يجب على اسرائيل أن تتبين مع الفلسطينيين امكانية التوصل الى اتفاقات في جميع القضايا المختلف "

من اجل إزالة الشك، قالت لفني في جواب سؤال من الجمهور إن مشكلة اتفاق اوسلو . ، قالت لفني"فيها
خطأ اوسلو هو أنهم تركوا مسألة الدولة الفلسطينية، . "ليست تكمن في أن اسرائيل بالغت كثيرا، بل قليال

ية، ال أكبر قدر من االستيطان هدفنا األعلى هو دولة يهودية وديمقراط. والحدود والالجئين الى النهاية
لم تكتف لفني ". الطريقة الوحيدة للتوصل الى هناك هي حل الدولتين. اليهودي على أكبر قدر من االرض

بالتحليل المحلي، وتوسعت في الحديث عن الدور المهم المخصص اآلن للسالم بين اسرائيل وجهات 
 . المعتدلة في المنطقة، بازاء حلف األوغادبراغماتية في المناطق، وتعزيز قوة الدائرة العربية

قالت لفني كمحامية انها تفضل أن يجري التباحث مع الجانب الثاني على أساس االقتراح الذي تضعه 
 .أوال على المائدة ال العكس

 أبو مازن أو فينوغراد
ما . سة معارضةليست هذه المرة االولى كما تعلمون التي يسمع فيها اولمرت ولفني كرئيس حكومة ورئي

فمن جهة ال . زالت رواسب حرب لبنان الثانية والشهادات أمام لجنة فينوغراد تقوم فوق رأس االثنين
يسمح الدرس الطازج للحرب لوزيرة الخارجية بأن تلغي نفسها أمام رئيس الحكومة، في حين يلح 

ردها الصغير الفاشل أن ومن جهة ثانية، يقتضيها الجرح الجديد لتم. موضوع جوهري الى هذا الحد
قد يمهد التقرير النهائي لفينوغراد، الذي قد ينشر في آخر . تسلك في االشهر القريبة سلوكا حذرا جدا

يجب عليها هذه المرة أن تتأكد من أنها لن تنظر الى . تشرين االول، طريقها الى ديوان رئيس الحكومة
 .الوراء وتتبين أنها بقيت وحدها

كومة الوحدة الفلسطينية يجتذب أناسا رئيسين آخرين من االئتالف نحو      أبو إن الجدل في حل ح
ألّح وزير . فهم يالحظون في مفاوضة قيادة فتح فرصة لتأجيل حل حكومة وحدتهم قبل أوانها. مازن

البنى التحتية بنيامين بن اليعيزر، من مقربي رئيس العمل اهود براك، على اولمرت علنا أن يقطع 
قال له فؤاد إن مبادرة سالم جديدة فقط، وال يهم األمر مع من .  على الضربة اآلتية من فينوغرادالطريق

 . ستنقذه وحكومته من مخالب فينوغراد– الفلسطينيين أو السوريين –
لم يقصد ". اهود رئيس الحكومة القادم"قبل أن يفوز براك في االنتخابات التمهيدية، وعد فؤاد الجميع بأن 

من اجل ذلك يحتاج الى عدة اشهر جيدة، الى أن يعتاد الجمهور المقدمة الرسمية، . ود اولمرتالى اه



  

  

 
 

  

            ٤٥ ص                                      ٧٦٥:                                 العدد٢٧/٦/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

انه مهما كانت " هآرتس"قال عامي أيلون في نهاية االسبوع لصحيفة . ، قبل اسم اهود براك"وزير الدفاع"
االثناء ينتظر في هذه . ٢٠٠٧استنتاجات فينوغراد، فان مدة حكومة اولمرت ستنقضي في كانون االول 

وهو .  نسيبة–أيلون أن تعرض الحكومة مبادرة سياسية تقوم على مبادرة الجامعة العربية واتفاق أيلون 
 .يقترح أن تُهاجم أهداف عسكرية لحماس فقط وأن يسعى الى ادخال قوات دولية في القطاع

أن نجعله متعاونا في نظر يؤيد أيلون تعزيز أبو مازن، وفي ضمن ذلك اطالق سجناء، لكنه يحذر من 
وهو يعد بتقديم قانون تعويض للمستوطنين المستعدين للجالء، وأن يعمل في وقف تام . شعبه

السابق أنه يمكن بهذه الطريقة حل حماس ووقف " الشباك"يؤمن رئيس . لالستثمارات شرقي الجدار
نضمام الى الحكومة، سيريد االقتناع ويقول انه قبل أن يستقر رأيه على اال. التأثير االيراني في القطاع

بأنها ماضية نحو فاعلية سياسية وتغيير جداول األفضليات االجتماعية والتربوية على شاكلة اسحق 
 .لتعلم وزيرة التربية، يولي تامير". أن تُقام التربية في المركز"واألساس . رابين

 معضلة السجناء
. سقوط الجندي جلعاد شليط في األسر بتصريح احتفالياحتفل رئيس الحكومة بمرور الذكرى السنوية ل

، "لم يمر يوم واحد منذ ذلك الحين من غير أن نجهد وأن نبذل جهودا كبيرة في محاولة اعادته الى البيت"
أعلم ما الذي يمر على نوعام وأفيفا وعلى أبناء "قال اهود اولمرت في جلسة الحكومة االسبوعية، 

 ".اصل القيام بكل جهد لتحريرهنحن نواصل وسنو. العائلة
مرت ايام كثيرة قبل أن يطلب اولمرت من المصريين بدء . هذه االقوال غير دقيقة، اذا لم نشأ المبالغة

في السادس والعشرين من حزيران، غداة االختطاف، أعلن رئيس . تفاوض مع حماس في تبادل األسرى
بعد ذلك بأسبوع نشرت وزارة ".  الحكومةمسألة تحرير األسرى ليست في جدول عمل"الحكومة أن 

". سيحرر شليط أو سنضطر الى تحريره. لن توجد أية صفقة"الخارجية اعالنا باسم رئيس الحكومة أنه 
 سنفعل كل شيء العادة األبناء الى البيت، –بعد مضي أقل من اسبوعين ورطت هذه السياسة اسرائيل 

 .ب لبنان في حر–ما عدا المفاوضة في اطالق األسرى 
يعني نقض القطيعة مع حماس واجراء مفاوضة مباشرة لها، كما أمر رئيس حكومة " القيام بكل جهد"

بريطانيا، طوني بلير، أن يفعل في جهد الطالق الصحفي ايالن جونستون، أو بالزحف أمام االيرانيين، 
ت في نهاية األمر مبدأ أنه عندما قبل اولمر. من اجل تخليص جماعة من أفراد البحرية سقطوا في األسر

في مقابلة ذلك، . يجب عليه مقابل حرية شليط أن يدفع باطالق أسرى فلسطينيين، رفع آسرو شليط السعر
خفضت اخفاقات حرب لبنان وتقرير لجنة فينوغراد المرحلي األسهم العامة الولمرت ومعها الثمن الذي 

 .كان مستعدا ألن يقترحه على حماس وعلى حزب اهللا
ي االعالن الذي نشرته وزارة الخارجية تمهيدا للذكرى السنوية الختطاف شليط، وإلداد ريغف واهود ف

جهات ذات تأثير، مباشر أو غير مباشر، في سوريا وايران، يطلب اليها أن تستعمل "غولدفاسر، ورد أن 
عيان المنظمات االرهابية وذلك في أمٍل أن تستعمل سوريا وايران، اللتان تر. تأثيرها في هاتين الدولتين

التي تحتجز الجنود المخطوفين، بتأثير الضغط الدولي الذي يزداد، أن تستعمال تأثيرهما من اجل اإلتيان 
 ".باألنباء التي تنتظرها العائالت جدا، ومن اجل االفضاء آخر األمر الى اطالق الجنود المخطوفين

أن خالد مشعل بجالله ال يستطيع أن يقنع اليوم في وزارة الخارجية، كما في جهاز األمن، يعلمون 
في اقوال قالها مشعل في حديث مغلق قبل ايام قليلة من االنقالب العسكري في . الخاطفين باطالق شليط

في جهاز . قطاع غزة، ال يوجد أي رمز الى أن الرجل خطط لتفجير اتفاق مكة، وأنه كان أحد مؤيديه
على أن مشعل واسماعيل هنية فقدا السيطرة على فروعهما في أحياء األمن يصدقون أنه توجد عالمات 
وتصدر عنهما تلميحات ضيق ويبحثان بأية طريقة عن إحياء حكومة . غزة وفي مخيمات الالجئين حولها

تشترك صحف سوريا وايران في النقد الشديد الموجه الى . الوحدة التي ماتت قبل األوان في نظرهما
 .ذين يقتل بعضهم بعضافي غزة ال" االخوة"
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سيكون . قد يكون اطالق شليط ممكنا في المستقبل المنظور كجزء من اتفاق عام فقط بين فتح وحماس
هذا جزءا ال ينفصل عن ثمن سيضطر المتطرفون المسلمون الى دفعه من اجل التوبة وأن يقبلوا في 

ك في الشريط المسجل لشليط الذي يمكن أن نرى العالمة االولى على ذل. جلسات الحكومة الفلسطينية
بعد ذلك بوقت قليل اتصل احمد يوسف، المستشار السياسي السماعيل هنية، بالدكتور . نشر أمس

غرشون باسكين، المدير العام لمعهد البحث االسرائيلي الفلسطيني إفكاري، الذي يعمل في السنة األخيرة 
. لكرة موجودة اآلن في الملعب االسرائيليأبلغه يوسف أن ا. رجل اتصال بين عائلة شليط وحماس

وأضاف أن اولمرت اذا أطلق اآلن عدة عشرات من السجناء، والصغار والنساء، حتى لو كان ذلك الى 
 .نقل باسكين الرسالة الى اولمرت. أبو مازن، فان األمر سيكون دفعة جدية لتقديم صفقة تحرير شليط

ئيس الحكومة الجديد، سالم فياض، المعروف بأنه رجل لطيف اآلن، ال تُبين حكومة فتح، وعلى رأسها ر
منذ اآلن، تم الحصار االقتصادي الذي فرضته اسرائيل على قطاع غزة . المعشر، ال تُبين عن ميول عفو

 .بالتنسيق مع حكومة الضفة الغربية، على رغم دعوة مبعوث االمم المتحدة، مايكل وليامز الى فكه فورا
المواد الخام الضرورية ال تدخل واالنتاج . توحا الدخال المساعدة االنسانية فقطبقي معبر كارني مف
على حسب قول ناطق االونروا، سيضر وقف التزويد باالسمنت ومواد البناء . الزراعي ال يخرج

في .  ألف عائلة من الالجئين، تعيش في ظروف عيش صعبة جدا١٦االخرى بخطط اعادة تأهيل 
طر جهات دولية الى تجميد مشروعات بنى تحتية في القطاع بقيمة عامة تبلغ غضون بضعة ايام ستض

في فتح يبنون على أن .  ألف يوم عمل ألرباب أسر محليين٧٥٠ مليون دوالر وسيعفى بذلك على ٦٠
من المثير أن نعلم ممن تعلموا هذه . الضغط االقتصادي سيبعد سكان القطاع عن المساجد ودوائر حماس

 .النظرية
 ٢٦/٦/٢٠٠٧هآرتس 
 ٢٦/٦/٢٠٠٧وكالة سما 

  
 ماذا بعد؟. .غزة لحماس والضفة لفتح .٨٣

  ياسر الزعاترة
بسيطرتها العسكرية على قطاع غزة، يمكن القول إن حماس قد أعادت توحيد حركة فتح، ربما تحت ظل 

ربما ذات الفئة التي عملت منذ االنتخابات على التحرش بها وجعل وجودها في الحكومة صعباً، بل 
 .مستحيال

من المؤكد أن حماس لم تتعامل مع خطوتها العسكرية بوصفها انقالباً على الشرعية الفلسطينية أو السلطة 
بتعبير أدق، بل تعاملت معها بوصفها خطوة لتحسين شروط الشراكة السياسية التي لم يشأ الطرف الحاكم 

نقول ذلك ألن .  في المعادلة السياسية الفلسطينيةفي السلطة منحها أفقاً حقيقياً يحقق للحركة فرصة التجذر
والخالصة أن ما . حماس ليست غبية كي ال ترى واقع المعادلة اإلسرائيلية والعربية والدولية المعادية لها

تريده حماس هو العودة إلى اتفاق مكة ال أكثر، رغم علمها أن حصتها في الحكومة بحسب نصوص 
 .س وحركة فتحاالتفاق هي أقل من حصة الرئي

كانت رؤية حماس هي وقف لعبة التحرش المتكررة وحسم الموقف على نحو يؤدي إلى التفاوض مع 
الرئيس على رؤساء جدد لألجهزة األمنية ووزير داخلية بكامل الصالحيات، وصوالً إلى تكريس حكومة 

الحد األدنى، والخالصة الوحدة القادرة على وقف االنفالت األمني وتحسين شروط حياة الناس، ولو في 
 بحسب تعبيرها بأن لعبة طردها وتنغيص حياتها في الحكومة وصوالً "االنقالبيين"أنها سعت إلى إقناع 

، أي الزجاجة، زجاجة البيبسي أو ما شابه، بحسب تعبير بعض "القنية"إلى إقصائها لن تنجح، وأن زمن 
 .حماس لن يعود من جديد أياً يكن الثمن لزعماء "أي التعذيب بالطريقة المعروفة"عناصر فتح، 
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لكن مشكلة هذا التصور تكمن في الوضع العربي الذي ينبغي أن يقود الوساطة لتحقيق ذلك، هو الذي لم 
تكن بعض محاوره بعيدة عما جرى ويجري، وها هو الموقف المصري المساند للسلطة في مواجهة 

دة والشراكة الفلسطينية، أكان في سياق الرد على حماس يؤكد هذا المسار الرافض إلنجاح تجربة الوح
 .الدور السعودي في اتفاق مكة، أم في سياق الرفض الواضح لوجود حماس في خاصرته الفلسطينية

الموقف العربي ليس وحيداً بالطبع، فها هو جورج بوش يدخل على الخط من خالل دعم الرئاسة، فيما لم 
لة لقلب الوضع في غزة على غير ما انتهى إليه، وتبقى المحاور  الشهيرة سوى محاو"دايتون"تكن خطة 

 .الدولية األساسية التي ذهبت في ذات االتجاه على تفاوت في حدة موقفها من حماس
قد أصبح تحت سيطرة حماس، فيما ) الداخل بالطبع(في ضوء ما جرى يمكن القول إن قطاع غزة 

يطرة حركة فتح، وفيما كان هناك قدر من القتال بين لس) السكان وليس األرض(تخضع الضفة الغربية 
الطرفين في غزة، فإن شيئاً من ذلك لن يحدث في الضفة التي ال تملك فيها حماس قوة عسكرية، 
والنتيجة هي تعرض عناصرها للتنكيل من قبل كوادر فتح في سياق الرد واالنتقام والتحذير، فضالً عن 

اء تم ذلك بقرار قيادي، أم تم بقرارات ميدانية من قبل عناصر فالتة المؤسسات التي استبيح أكثرها، سو
 .تستمتع باستثمار أجواء الفوضى المشابهة

حماس في غزة لن يكون بوسعها تقديم أي دعم لعناصرها في الضفة، أللهم سوى تعداد خسائرهم في 
وسندان االحتالل الذي لم فضائية األقصى ومواقع اإلنترنت، بينما هم واقعون بين مطرقة عناصر فتح 

يترك منهم الكثير في المواقع العامة، إذ اعتقل وزراءهم ونوابهم وأعضاء بلدياتهم وقادتهم من دون 
 .حساب

اآلن تستعيد فتح روحها الحزبية وتتوحد خلف قرار الرئاسة بإعالن حالة الطوارئ وحل حكومة هنية 
 قراراً كهذا لن يوضع موضع التنفيذ إال في الضفة وتشكيل أخرى برئاسة سالم فياض، ولكن المشكلة أن

الغربية، وحيث يخضع كل شيء للسلطة وحركة فتح، بينما سيبقى الوضع في قطاع غزة على حاله، 
اللهم إال إذا قرر المصريون الدخول على الخط مباشرة لتعديل ميزان القوى، أو قرر اإلسرائيليون 

 .تبعداً في الوضع الراهنالتدخل بطريقتهم، األمر الذي يبدو مس
هكذا يمكن القول إننا إزاء مسارين أحدهما يحقق الحد األدنى من المصلحة الفلسطينية، والثاني يفتح 
الباب أمام مزيد من الفوضى، ما دام المسار الثالث األفضل لن يتحقق، أعني حل السلطة التي تأكد 

نية والسياسية واالقتصادية، وبالطبع بسبب رفض العقالء أن وجودها مصلحة إسرائيلية من الناحية األم
قيادة السلطة ومرجعيتها العربية ذلك خوفاً على الذات من عصا واشنطن التي غدت منذ ست سنوات 

 .الحارس األمين للمصالح اإلسرائيلية، ولو على حساب المصالح األمريكية
ع الجديد والتوافق مع حماس على المسار األول هو وساطة عربية تؤدي إلى تعامل السلطة مع الواق

إعادة هيكلة لألجهزة األمنية في قطاع غزة، ربما بذات الكوادر القديمة، ولكن بقيادة جديدة ليست لها 
أجندة سياسية مناهضة لحماس، وبقاء أو إعادة حكومة الوحدة التي تتمتع فيها قيادة السلطة بالمواقع 

، والخالصة هي العودة إلى اتفاق مكة )ع وزير داخلية مستقلاإلعالم والمالية والخارجية، م(الرئيسة 
، )أعني االنتخابات التالية(ومبدأ الشراكة السياسية المتوازنة ريثما يستجد وضع جديد بعد ثالث سنوات 

 .أو تعود االنتفاضة الشاملة بعد اليأس من المسار السياسي الذي تتبناه قيادة السلطة
االرتباك والفوضى السياسية، أي ال حكومة وال توافق، أو حكومة جديدة إلى المسار الثاني هو استمرار 

جانب أخرى قديمة، مع استتباب نسبي لألمن في القطاع واستهداف ما لحماس في الضفة الغربية، مع 
مواصلة العمل من طرف السلطة بدعم عربي وإسرائيلي ودولي من أجل إعادة األمور إلى ما كانت عليه 

 .ل الجديدقبل التحو
حماس في هذه الحالة ستخضع لحصار متعدد األبعاد من أجل فرض وضع سياسي خانق وواقع شعبي 
مناهض بسبب الحصار المالي واالقتصادي وإغالق المعابر، بل حتى قطع الماء والكهرباء من قبل 
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مني ربما اإلسرائيليين، األمر الذي سيثير سخط الناس على مختلف االتجاهات، لكن االستتباب األ
 .أشعرهم بجانب حسن فيما يجري

معادلة بالغة التعقيد من الصعب الجزم بمآالتها، ولو كانت المصلحة العليا الفلسطينية هي الحاكمة على 
سلوك الجميع لكان المسار األول هو المفضل، السيما أن حماس ال تريد االنقالب، بقدر ما تريد 

، وليس طارئاً يجري العمل على إقصائه بكل الوسائل المشروعة االعتراف بها شريكاً سياسياً حقيقياً
  .وغير المشروعة

  ٢٦/٦/٢٠٠٧السبيل األردنية 
 
  لماذا ُأقحمت إيران في قضية غزة؟ .٨٤

  محمد السيد سعيد. د
لم يكن تصريح السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري بتحميل إيران مسؤولية ما حدث في غزة                 

فهو ليس أول التصريحات الرسمية المصرية، التي تعبر عن النفور من الدور اإليراني في              . مفاجئاً تماماً 
والواقع أن النفور والركـود فـي الموقـف المـصري مـن       . المنطقة أو من السياسات اإليرانية عموماً     
ومن الطريف أن مـصر عـادت       . لم ينجح أحد في فك شفرته     , السياسات اإليرانية ال يزال سراً غامضاً     

تحتمل، بل وتدافع عن مصالح النظام السوداني، وهو الذي بدا لها أكثر تطرفاً بكثير من النظام اإليراني                 ل
ولكنها لم تراجع موقفها المتـشدد      , وأقل عقالنية وأكثر تعارضاً مع فكر ورؤى النخبة السياسية المصرية         

  . من إيران
  حزينة في غزة؟ لماذا إذا أقحمت مصر إيران في قضية األحداث المؤسفة وال

فالنخبة السياسية المصرية، تكن نفوراً أو عداء       . هناك نظرية شائعة، تركز على االعتبارات األيديولوجية      
وقد يمكن تفسير اقحام    ". اإلخوان المسلمين "شديداً للحركات السياسية التي تقوم على الدين بما فيها حركة           

وخاصة لو  , "اسالمية سياسية "دودها مباشرة دويلة    إيران في قضية غزة بأن مصر تخشى أن يقام على ح          
  . منحت هذه الدويلة إيران موطئ قدم ونفوذ على الحدود الشرقية لمصر

". حمـاس "غير أن هذا التفسير ال يتفق في الحقيقة مع بعض المعطيات األساسية للعالقة المصرية مـع                 
لية الراهنـة وخاصـة تجـاه حركـة         فرغم الخالف األيديولوجي، فإن مصر فصلت بين سياساتها الداخ        

إذ بدا الموقف المصري من     ". حماس"وسياساتها الخارجية بما في ذلك سياساتها تجاه        " اإلخوان المسلمين "
 -خاضعاً تماماً تقريباً لالعتبارات العملية ولموقف مصر من قضية تـسوية الـصراع العربـي              " حماس"

تخابات التشريعية للحوار مع بقية الفصائل، وهو مـا         حتى قبل فوزها في االن    " حماس"فدعت  . اإلسرائيلي
في االنتخابات التـشريعية، لـم تنفجـر        " حماس"وفي أعقاب فوز    . أنتج وثيقة الهدنة المشروطة الشهيرة    

. ، وتالمست معها يوماً بيوم    "حماس"، بل إن مصر طورت صالتها مع        "الحمساوية"–العالقات المصرية   
في حاالت  " فتح"و" حماس"اتخذها الوفد األمني المصري من الخالفات بين        وبدت المواقف التفصيلية التي     

  ". فتح"منها إلى قيادات األجهزة األمنية لـ" حماس"كثيرة أقرب لـ
من جانبها على أنها تقيم عالقاتها وتوجهاتها نحو النظام السياسي المصري انطالقاً مـن              " حماس"وأكدت  

وفي حديث هاتفي حكى لي األسـتاذ       .  السياسي الدولي واإلقليمي   اعتبارات عملية، ومن تقدير لثقل مصر     
ـ      ال يجب أن تحسب    " حماس"إنه أبلغ القيادات المصرية أن      " حماس"خالد مشعل رئيس المكتب السياسي ل

وإنها ستدخل البالد العربيـة كافـة مـن         , )مشيراً لعالقة القربى مع حركة اإلخوان المسلمين      (على أحد   
والتيار اإلسالمي بشكل   " اإلخوان" وليس من بوابة العالقة مع أي طرف بما فيها حركة            بواباتها الرسمية، 

، أي لن تمر على الحركات السياسية المـصرية أو          "لن تصعد السلم بالعرض   "عام، وإنها على حد تعبيره      
ثـم  . رةداخل أية دولة عربية أخرى، لكي تنشأ عالقات مع السلطات الوطنية بل ستنشأ هذه العالقة مباش               
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 أقسم بأنه ال إيران وال حتى سوريا التي يقيم فيها كانت تعرف شيئاً عما               - في هذا الحديث التليفوني    –أنه  
  . حدث في غزة قبل وقوعه

والواقع أنه لو حاكمنا تصريحات السيد وزير الخارجية المصري من حيث قيمتها بذاتها، لوجدناها مربكة               
 بنفي هذه التصريحات كما فعلت بالفعل، فسوف يتعين علـى الـسيد             فإن قامت إيران  . من الناحية الفنية  

وإن لم يفعل، فإنه    . وهو أمر صعب للغاية   , تورطها بدليل مادي مقنع   " يثبت"وزير الخارجية المصري أن     
وإن قامت إيران بمبادلة هذا التصعيد في التصريحات الرسمية بـالقول           . يضعف من مصداقية تصريحاته   

فتمكن إيران التي لم يكن لها أدنى نفـوذ فـي األرض            . ، لكان معنى ذلك أشد خطورة     إنها متورطة فعالً  
المحتلة من بناء هذا النفوذ على حساب مصر صاحبة الدور المباشر وغير المباشر في غزة، يعنـي أن                  

وهو ما يجب على السيد وزير الخارجية المصري تفسيره،         , تدهوراً خطيراً وقع في أداء مصر الخارجي      
  . جب على الرأي العام مساءلته عليهوي

جانب من تفسير إقحام إيران في موضوع غزة، هو شعور النخبة السياسية في مصر وعن حق باإلهانة،                 
بانقالبهـا العـسكري    " حمـاس "فقد قامـت    . لها وللمملكة العربية السعودية أيضاً    " حماس"التي وجهتها   

ة المكرمة بوساطة السعودية، وفي سياق عملية الحوار        والسياسي في غزة بعد أسابيع من إبرام اتفاق مك        
. وكأن الحوار استخدم كغطاء لهذا االنقـالب   , الجديدة التي كانت مصر قد دعت لها وكانت تجري بالفعل         

وفي هذا السياق يمكن تفسير إقحام إيران في أحداث غزة، بأن هذا اإلقحام يساعد على سـهولة كـسب                   
وكانت مصر  . بعد وبسبب انقالبها العسكري في غزة     " حماس"ا مصر ضد    المعركة اإلعالمية التي شنته   

  . قد اتخذت موقفاً بالغ الحدة من هذا االنقالب ومضاعفاته
. غير أنه يصعب قبول هذا التفسير وحده، فإقحام إيران ليس من دون تكلفة إعالمية وسياسية كما أشـرنا           

، وهو تفسير يرتبط أو يقوم على دعوة الـرئيس مبـارك            ويمكننا أن نقدم تفسيراً آخر تماماً إلقحام إيران       
  . لمؤتمر شرم الشيخ

" إمارة إسـالمية  "لم يكن الشعور باإلهانة على أهميته بذاته وال خوف النخبة السياسية المصرية من نشأة               
كانـت النخبـة الـسياسية      . لقد كان شيئاً مختلفاً تماماً    ". حماس"في غزة هو ما دفع مصر للتصعيد ضد         

من القضية الجوهرية لمصر، وهي دفع التـسوية الـسياسية          " حماس"مصرية قلقة باألصل من مواقف      ال
، ولم ولن تسفر عـن  "هزمت"كانت النخبة المصرية قد أدركت منذ فترة طويلة أن االنتفاضة قد         . السلمية

ني وضـد   بل إن موازين القوى الفعلية، تحركت ضد الشعب الفلـسطي         . شيء إيجابي في األمد المنظور    
واستنتجت النخبة المصرية أنه آن اآلوان للعودة إلى طاولة المفاوضات          . العرب عموماً ولصالح إسرائيل   

  ! للحصول على حل سياسي مؤقت أو دائم
كانت مـصر   . السياسي الجوهري من التسوية هو العائق األساسي      " حماس"وفي هذا السياق، بدا موقف      

اعف من محنة الشعب الفلسطيني ويضرب بالتالي فـي شـرعيتها           ترى أنه يعطل التسوية السياسية ويض     
تـدعو  "وحاولت القيادات المصرية مخلـصة أن       . هي وفي قيادتها في المحيط العربي ومصالحها الدولية       

ولكـن الموقـف األيـديولوجي      . إلدراك الواقع والتوصل إلى االستخالصات العمليـة الـسليمة        " حماس
ـ   لها تتحرك ببطء شديد وبقوة أقل كثيراً، مما تراه مـصر ضـرورياً             ، جع "حماس"والمشروع السياسي ل

مصر طويالً على األوضاع الداخلية الصعبة في       " صبرت"و. لتحريك التسوية السلمية حتى بعد اتفاق مكة      
في غزة، فقد برزت فرصة مثالية      " حماس"أما وقد وقع انقالب     . األرض المحتلة، ألنها لم تملك حالً آخر      

العملية لتحريك التسوية السلمية بتحرك يبدو كبيراً مثل دعوة الرئيس مبارك لمـؤتمر شـرم               من الناحية   
  . الشيخ

ولكنهـا سـارعت    . لم تكن مصر تطمح إلحداث اختراق كبير في مفاوضات التسوية من خالل المؤتمر            
يحرر قرارها  في السياسة الفلسطينية    " اختراق"النتهاز فرصة االستفزاز الذي سببه انقالب غزة إلحداث         

  . حماس" فيتو"أو قرار محمود عباس المتعلق بالتسوية من 



  

  

 
 

  

            ٥٠ ص                                      ٧٦٥:                                 العدد٢٧/٦/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

لالنقالب السياسى الخاص الذي قام     " المؤيد"كما أن مصر رأت فرصة في الموقف األميركي واإلسرائيلي          
ورأت أن تحريك هذا الموقف بقوة أكبر في اتجاه مزيد من المرونة ومزيد من              . به الرئيس محمود عباس   

ولهذا . ت لصالح محمود عباس فيما يتعلق بالقضايا السياسية للتسوية يقتضي تخويفهما من إيران            التنازال
  . أقحم السيد وزير الخارجية المصري إيران في موضوع ال ناقة لها فيه وال جمل في الواقع الفعلي

 ٢٧/٦/٢٠٠٧االتحاد االماراتية 
  
  :كاريكاتير .٨٥

  

  
  ٢٧/٦/٢٠٠٧الوطن السعودية 


