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  حماس تنفي توتر عالقتها مع مصر ووضعها شروطاً جديدة لصفقة شاليط

  ماس تعتبر إغالق معابر قطاع غزة تعطيال لبنود اتفاق التهدئةح
  اعتقالي من قبل حماس هو اهانة للمقاومة برمتها: ىالناطق بلسان كتائب األقص

   تخطط القامة منطقة أمنية على حدود غزة"إسرائيل"
 من سكان غزة تحت خط الفقر%  ٨٠الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا قاسية و: لجنة أممية
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 ٤  الحكومة الُمقالة تهدد بإعادة النظر في التهدئة .٢
 ٥   ه عقبات كبيرة تواج"إسرائيل"المفاوضات مع : عباس أمام مؤتمر االشتراكية الدولية .٣
 ٥  على حماس قبول شروط المجتمع الدولي:  الوطنيعباس يزور دمشق للبحث في الحوار .٤
 ٦  حركتي حماس وفتح الى الحوار البناء والمعمقيدعو أحمد بحر  .٥
 ٦ عدام بحق العمالء ممن سيصدر ضدهم حكمسننفذ حكم اإل: هنية .٦
 ٦ تروج منتجات المستوطنات في االسواق البريطانية على انها فلسطينية"سرائيلإ": حساسيان .٧

    
    :المقاومة

 ٦  حماس تعتبر إغالق معابر قطاع غزة تعطيال لبنود اتفاق التهدئة .٨
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 ٧  حماس تنفي توتر عالقتها مع مصر ووضعها شروطاً جديدة لصفقة شاليط .١١
 ٨  ملف شاليط لن يفتح قبل رفع الحصار ووقف العدوان وقائمة األسرى نهائية: القسامكتائب  .١٢
 ٩  حماس تنفي نشر عناصرها على حدود غزة لمنع انتهاك التهدئة .١٣
 ٩   لمطالب اآلسرين"ئيلاسرا"لن يطلق سراح شاليط اال اذا استجابت : حماس .١٤
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١٠  حول اعتقال عناصرها في غزة والضفةفتح وحماس تتبادالن االتهامات  .١٧
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١١  لجان المقاومة تدعو مصر لتشغيل معبر رفح بشكل يومي .١٩
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    :الكيان اإلسرائيلي
١٢  بتوجيه ضربة لغزة إذا ما تواصل إطالق الصواريخ أولمرت يهدد .٢٣
١٣   باراك يحمل الفلسطينيين مسؤولية الفشل المتوقع للمفاوضات .٢٤
١٣  قائمتها لتبادل األسرى" تليين"تطالب حماس بـ" إسرائيل" .٢٥
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١٤    تغلق المعابر للمرة الثانية منذ بدء التهدئة"إسرائيل" .٢٧
١٤  "معادية"زار دلة  للعليا ضد قانون منع الترشح للكنيست لمن النائب نفاع يقدم التماساً .٢٨
١٤  نصف الشبان اإلسرائيليين ال يتجند للجيش: تقرير .٢٩
١٤   على قرى الضفّة"١شارون "صواريخ  .٣٠
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    :، الشعباألرض
١٥   امرأة خالل نصف عام٢٣ طفالً و٧٥بينهم   فلسطينيا٤٦٦ًقوات االحتالل قتلت  .٣٢
١٥ في نعلين" الجدار" مواطناً برصاص االحتالل في مواجهات ضد ١١اصابة  .٣٣
١٥   العراق مهددون بالمجاعةالجئون فلسطينيون على حدود .٣٤
١٦  فلسطينيا في الضفة الغربية١٥اعتقال  .٣٥
١٦  مهنة جديدة تجتاح شوارع غزة.. أطفال الخردة .٣٦
   

   :صحة
 ١٦   في قطاع غزة نتيجة للحصار٢٠٠الضحية وفاة  .٣٧
   

   :بيئة
 ١٦  الضفة الغربية مهددة بنقص خطير في المياه: بتسيلم .٣٨
   

   : األردن
١٦ في وضع شعار القدس عاصمة للثقافة" إسرائيل"ال عالقة لـ": الملكية لشؤون القدس" .٣٩
   

   :لبنان
١٧  لحزب اهللا" نجاحا وطنيا"للدولة العبرية و" فشال كبيرا"سرى يشكل تبادل األ: السنيورة .٤٠
١٧  ال شيء يجبرنا على أن نساير السياسة االميركية ونسير في التوطين: عون .٤١
   

   :عربي، إسالمي
١٧  الحوار الفلسطينيمصادر دبلوماسية مصرية تنفي وجود ترتيبات الطالق  .٤٢
١٧  السلطات المصرية تعيد فتح معبر رفح أمام حركة العالقين من الجانبين .٤٣
١٨  من المستبعد االنتقال إلى المفاوضات المباشرة قريباً: مصادر سورية .٤٤
١٨  بوساطة عباس كالطالباني يصافح بارا .٤٥
١٨    تظاهرة قرب السفارة اإلسرائيلية: القاهرة .٤٦
   

   :دولي
 ١٩  أو للفلسطينيين... "إسرائيل"ـمن سكّان العالم يرفضون االنحياز ل% ٥٨: إستطالع دولي .٤٧
١٩  إزاء األوضاع المعيشية في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنانه كي مون يعبر عن قلق .٤٨
٢٠   في الشرق األوسطعلى الواليات المتحدة ان تستعيد مصداقيتها: مسؤول أمريكي سابق .٤٩
٢٠  للتسوية" دعمه"أوباما يرسل وفداً إلى رام اهللا ويؤكد  .٥٠
٢٠ من سكان غزة تحت خط الفقر%  ٨٠الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا قاسية و: لجنة أممية .٥١
٢١  وزير بريطاني مسلم يعد بمزيد من االموال للفلسطينيين .٥٢
٢١   "إسرائيل"زة ووفد أميركي ألماني يتفقد الحدود بين مصر وغ .٥٣
    

    :حوارات ومقاالت
٢١ صالح النعامي... !والتخوف من مكاسب حماس.. أبو مازن .٥٤
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٢٢  عريب الرنتاوي ...الوحدة مطلوبة ولكن ليس اآلن.. فتح وحماس .٥٥
٢٣   حسين قاسم... خامة العمادمن عين الحلوة الى ف .٥٦
    

 ٢٥  :كاريكاتير
***  

  
 شاملي وطنطالب مصر بالتدخّل ويدعو إلطالق حوار وي بعرقلة التهدئة "إسرائيل"هنية يتهم  .١

رئيس الوزراء   أن   وكاالتوالغزة رائد الفي     نقالً عن مراسلها في    ٢/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
انتقد بشدة عدم االلتزام اإلسرائيلي باتفاق التهدئة، فـي ظـل قرارهـا              فلسطيني المقال إسماعيل هنية   ال

التدخل إللزام االحتالل به والتدخل لدى الفصائل لحماية        "مواصلة إغالق المعابر، ودعا هنية مصر، إلى        
ل لمناسبة اختطـاف نـواب      وقال في كلمة خالل احتفا    . ، أي إقناعها بعدم خرق التهدئة     "اإلجماع الوطني 

بعد مضي السياق الزمني البدائي التفاق التهدئة هنـاك         "حماس في الضفة الغربية، أمس في مدينة غزة،         
تعزيز التنسيق بينها وحمايـة     "ودعا الفصائل إلى    ". انكفاء في المواقف اإلسرائيلية وبدايات غير مشجعة      

  ".تفاهم التهدئة
هنية أن  إسماعيل  اعتبر  :  أشرف الهور  ،غزة قالً عن مراسلها في   ن ٢/٧/٢٠٠٨القدس العربي   وجاء في   

 .الحصار اإلسرائيلي حمل أهدافا سياسية ووصفه بأنه عقاب جماعي، وأكد أنه فشل في تحقيـق أهدافـه                
ـ    . لن تسقط القالع ولن تخترق الحصون ولن ينتزعوا منا المواقف          :وقال بلهجة حماسية    أن  ىوأشـار إل

وقال الشعب الفلسطيني فـي اللحظـة        . سيكون االلتزام  ى أي مد  ىهدئة، وتنظر إل  حماس تراقب اتفاق الت   
 غزة سينهار قريباً والشعب الفلسطيني بصموده       ى أن الحصار المفروض عل    ىالمناسبة سيقرر، مشدداً عل   

ـ            .ونضاله وبرموزه وقياداته هو من سينتصر       ىوقال هنية ان التهدئة جاءت في سياق توافق وطنـي عل
 أساس االستجابة   ىتبادلية والتزامن والشمولية التي تبدأ في غزة ثم تنتقل الحقا للضفة الغربية عل            قاعدة ال 

 .لمطالب الشعب الفلسطيني برفع الحصار ووقف العدوان وفتح المعابر
 قاعدة ال غالب وال     ىوفي موضوع االنقسام الفلسطيني دعا هنية إلطالق حوار وطني فلسطيني شامل عل           

 أن حماس أبـدت     ىأن هذا الحوار هو الطريق الوحيد للخروج من األزمة الداخلية، الفتاً إل           وأكد   .مغلوب
 أن حماس ترفض أن يكون هذا الحوار مـشروطا، وبعيـداً عمـا وصـفها              ىاالستعداد له، لكنه أشار إل    

 .التدخالت الخارجية
ب المختطفـين واألسـرى     أشاد هنية بصمود النوا    :٢/٧/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية     في كتب محمد البابا  و

 .عامة، مؤكداً أن اختطافهم يأتي ضمن المعركة التي يشنها االحتالل ضد الشعب
  
  الحكومة الُمقالة تهدد بإعادة النظر في التهدئة .٢

قال محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء في حكومة          :وكاالتال - االتحاد – عالء المشهراوي  - غزة
العـدوان االسـرائيلي    "ئة جاءت وفقا لمصلحة وطنية عليا، مشيرا إلى أن          إسماعيل هنية المقالة، إن التهد    

وفي المرحلة األولى من التهدئة قام بالعديد من الخروقات مما يدفعنا لدراسة هذه التهدئة مع كل الفصائل                 
 في حال تبين بعد الدراسة والمتابعـة      ''وأكد عوض انه     ."التي وافقت عليها ويكون قرارا جمعيا وموحداً      

 "لهذه التهدئة أنها زوبعة في فنجان، وليس لها أثر على الواقع الفلسطيني ، فال بد أن يكون لنا موقف آخر                   
ال ننجر نحو تحقيق أهداف العدو اإلسرائيلي بحيث نفرغ مضمون التهدئة التي            "مشددا على ضرورة أن     

  ."نحن في هذه المرحلة بحاجة إليها من واقعها
  ٢/٧/٢٠٠٨االتحاد االماراتية 
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   تواجه عقبات كبيرة"إسرائيل"المفاوضات مع : عباس أمام مؤتمر االشتراكية الدولية .٣
الـرئيس   أن   عبد الرؤوف أرناؤوط  ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية   ذكرت  

ـ               ، رةالفلسطيني محمود عباس أكد على أن المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي مازالت تواجه عقبات كبي
 وقال في خطاب أمام المؤتمر الثالث والعشرين لالشتراكية الدولية في أثينا وزعه مكتبه في رام اهللا أمس                

إن عملية التفاوض الجارية بيننا وبين جيراننا اإلسرائيليين، بمشاركة وزيرة خارجية الواليات المتحـدة،              "
القها في أنابوليس ال تزال العقبات أمامهـا        وباطالع وثيق من اللجنة الرباعية الدولية، والمستمرة منذ إط        

كبيرة وال تزال الهوة واسعة في المواقف، وال يمكن التغلب عليها إذا لم تتخذ الحكومة اإلسرائيلية مواقف                 
". وإجراءات حازمة تؤكد رغبتها الجدية في حماية هذه الفرصة التي يصعب تكرارها لتحقيـق الـسالم               

صول إلى تفاهم بشأن الخطوات الواجب اتباعها من أجل أن تتقدم قـضية             نحاول معا الو  " وأشار إلى أنه  
وشدد علـى   ". السالم، ولكي ال تضيع الفرصة المتاحة أمامنا اليوم كما ضاعت فرص عديدة في الماضي             

أن مصادرة األراضي وبناء المستوطنات، وإقامة بنية تحتية احتاللية جديدة تعزل التجمعـات الـسكانية               "
وتفرض ما يشبه نظام الكانتونات والمعازل، هي سياسة ونهج مستمران في التطبيق كل يـوم               الفلسطينية  

وبنشاط محموم، وأما القدس فهي تطوق بالجدار العازل وبمزيد من المشاريع االستيطانية حولهـا وفـي                
لـى  داخلها، وال يحق لمواطنينا الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين زيارة أهلهم في القـدس أو الوصـول إ               

 ."األماكن المقدسة، أو التواصل االقتصادي واالجتماعي والثقافي مع مدينتهم المقدسة
الـرئيس   إلى أن وكاالتال احمد رمضان و ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢/٧/٢٠٠٨المـستقبل   ولفتت  

ذا العام،  الفلسطيني أعرب عن أمله مجددا بالوصول إلى اتفاق حقيقي يؤسس إلنهاء االحتالل قبل نهاية ه              
مجددا دعمه الكامل لمسيرة السالم بين سوريا وإسرائيل إلنهاء احتالل الجوالن، ومعتبرا كل تقدم علـى                
هذا المسار بمثابة دعم لمسارنا ولعملية السالم بيننا وبين إسرائيل، كما أكد أهمية إيجاد حل ينهي احتالل                 

  .مزارع شبعا من خالل دور األمم المتحدة
بذلنا وسنبذل كل جهدنا من أجل وضع حد لالنقالب واالنقسام الذي عزل            " غزة، وقال    وتطرق الى قطاع  

هذا الوضع الشاذ يجب أال يسمح أو       "، مشددا على ان     "قطاع غزة عن جسم الوطن الفلسطيني وعن العالم       
  ".يبرر معاقبة شعبنا بأسره في غزة عبر الحصار والتجويع وسائر أشكال العقوبات الجماعية

  
  على حماس قبول شروط المجتمع الدولي:  الوطني يزور دمشق للبحث في الحوارعباس .٤

أكد الرئيس الفلسطيني رفضه أي اتفاق مع حركـة         : فتحي صباح و جيهان الحسيني    -غزة  وشرم الشيخ   
أننا ال نريـد اتفاقـاً يـشدد        "وحذر عباس حماس من      حماس يشدد الحصار المفروض على الفلسطينيين،     

فعه وال يعيده ألن الشعب الفلسطيني عانى وال يزال نتيجة الحصار الظالم الذي يتعرض              الحصار، بل ير  
أن تدرك بأن هناك مجتمعاً دولياً يجب أن تدخله، وأن هناك شروطاً لقبولهـا              "وزاد أن على الحركة     ". له

حركة خالد  لي ل واستبعد الرئيس الفلسطيني لقاء رئيس المكتب السياس       ".في هذا المجتمع، وهي تعيها جيداً     
األجواء ال تزال غير ممهدة تماماً لعقد مثل        "مشعل خالل زيارته المرتقبة إلى دمشق األسبوع المقبل ألن          

  ".هذا اللقاء
وعما يتردد عن مفاوضات ستعقد في القاهرة قريباً لتشغيل معبر رفح ستشارك فيها حماس إلـى جانـب             

  ". سلطة واحدة فقطلن يكون لمعبر رفح سوى"السلطة، رأى عباس أنه 
كايد الغول أن الرئيس    " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "كشف عضو اللجنة المركزية في في       ومن جانبه،   

عباس سيزور سورية في السادس من الشهر الجاري، وسيلتقي المسؤولين الـسوريين وعلـى رأسـهم                
ربما يعول علـى زيارتـه إلـى        الرئيس عباس   "أن  " الحياة"وأضاف في مقابلة مع      .الرئيس بشار األسد  

 ".سورية في اتخاذ الخطوات المقبلة في شأن الحوار الوطني الشامل الستعادة الوحدة الوطنية الفلـسطينية           
استكمال لزياراته إلى مصر والـيمن      "وأشار الغول إلى ان أهمية زيارة عباس إلى سورية تكمن في أنها             
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ام لجامعة الدول العربية عمـرو موسـى، وخـصوصاً أن    والسعودية، ولقاءاته مع زعمائها، واألمين الع   
  ".لسورية تأثيراً على حركة حماس

  ٢/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  حركتي حماس وفتح الى الحوار البناء والمعمقيدعو أحمد بحر  .٥

دعا رئيس المجلس التشريعي باإلنابة الدكتور أحمد بحر، حركتي حماس وفـتح الـى               :كتب محمد البابا  
معمق على قاعدة اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة، بعيداً عن التـدخالت              الحوار البناء وال  

وأشار إلى نية االحتالل التالعب بالساحة السياسية الفلسطينية وشلها مـن خـالل              .األميركية اإلسرائيلية 
  .اختطاف النواب وتعطيل عمل البرلمان

ها، إلى الحياة القاسية التي يعيشها األسرى بشكل عام          مريم صالح في كلمة ل     .وأشارت النائب المحررة د   
والمختطفون النواب بشكل خاص، مؤكدةً أنهم محرومون من الزيارة والطعام الجيد والرعايـة الـصحية       

 .وغيرها
 ٢/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 سننفذ حكم اإلعدام بحق العمالء ممن سيصدر ضدهم حكم: هنية .٦

ماعيل هنية رئيس الوزراء المقال، أن الحكومة المقالة ستنفذ حكم اإلعدام بحق            أكد إس  :كتب أيمن أبو ليلة   
وأشار في كلمة له أمام حشد كبير من رجال          .العمالء المتعاونين مع االحتالل الذين سيصدر ضدهم حكم       

اإلصالح والوجهاء والمخاتير واألعيان في نادي األمل الرياضي بمدينة خان يـونس، مـساء أول مـن                 
 إلى اهتمام الحكومة بهذا الملف، الفتاً إلى أن العشرات من المعتقلين على تهمة العمالة سـيقدمون                 أمس،

 .للنيابة والمحاكمات
 ٢/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  تروج منتجات المستوطنات في االسواق البريطانية على انها فلسطينية"سرائيلإ": حساسيان .٧

 سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة أصدقاء ومناصـري الـشعب            دعا البرفيسور مناويل حساسيان    :لندن
الفلسطيني في المملكة المتحدة استنادا إلى القانون البريطاني والقانون الدولي لنصرة شعبنا لضمان حقـه               
المشروع في أقامة دولته المستقلة وانهاء أطول احتالل في التاريخ وضد سياسـة االسـتيطان والتوسـع         

جاء ذلك في سياق البيان الصحفي الذي أصدرته السفارة الفلسطينية لـدى المملكـة               .ليةوالعزل االسرائي 
المتحدة امس ضد ترويج وبيع منتجات المستوطنات في عدد من المتاجر البريطانية موضحا البيـان أن                
متاجر تيسكو وسانبري ووايت روز تقوم ببيع وترويج منتجات المستوطنات على أساس أنها منتجة فـي                

لضفة الغربية وبعد قيام السفارة الفلسطينية بأجراء االستفسارات والمتابعات الالزمـة وجـدت أن هـذه                ا
المنتجات ليست فلسطينية ولكنها منتجات مستوطنات، وقمنا بمخاطبة هذه المتاجر منذ شـهور وطالبنهـا      

ألمر، بالتـالي رأينـا أن      بالتوقف عن هذه األعمال ولغاية األن منذ ستة أشهر لم نتلق جوابا ولم يتغير ا              
 .نحول هذه القضية إلى قضية رأي عام وضغط شعبي حتى ال نسمح لالحتالل بتحقيق فوائد من احتاللها

 ٢/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  حماس تعتبر إغالق معابر قطاع غزة تعطيال لبنود اتفاق التهدئة .٨

لي بإغالق معابر قطاع غزة هو أكدت حركة حماس أن القرار اإلسرائي: ألفت حداد ورأفت الكيالني
وقال  .بمثابة تعطيل لبنود التهدئة، موضحة أن الهدف منه ابتزاز الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني

إن إغالق المعابر يعتبر تعطيالً للدور المصري الذي يرعى "فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس 
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ـًا واضحاً من قبل االحتالل وأضاف أن حركة حماس تعتبر إغالق ".هذا االتفاق  المعابر التجارية تراجع
ـًا مع ما أعلنته الناطقة بلسان الخارجية اإلسرائيلية باألمس بأن فتح  عن اتفاق التهدئة وينسجم تمام

وبين أن هذا يؤكد أن كل ما يتذرع به االحتالل اإلسرائيلي  .المعابر مرهون بإطالق سراح جلعاد شاليط
وأوضح أن حركة حماس والفصائل  .لهدف منها التنصل من استحقاقات التهدئةهي مبررات واهية ا

الفلسطينية ستدرس كل هذه التطورات وهذا التراجع اإلسرائيلي عن اتفاق التهدئة، وكذلك الخروقات 
اإلسرائيلية اليومية والمتكررة والتي كان آخرها إطالق النار المباشر على المواطنة عائشة عطايا 

 . بجراح خطيرةوإصابتها
وأضاف أن الفصائل ستعمل على تقييم هذه المرحلة وهذه الخروقات من قبل االحتالل اإلسرائيلي 
وبالتواصل مع األطراف المعنية، وعلى رأسها مصر التي رعت اتفاق التهدئة، من أجل كشف زيف 

  .التهدئةوكذب ادعاءات هذا االحتالل لفضحه والضغط عليه كي يلتزم بكل ما جاء في بنود 
  ٢/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   ان توقف كل اعتداءاتها على غزة والضفة"إسرائيل"على : مشعل .٩

إن اسـرائيل   "االيطاليـة   " ال ستامبا "قال رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل لصحيفة         : "وكاالت"
 أن أولمرت   معتبراً" ليست مستعدة لالنسحاب ال من الجوالن وال من الضفة الغربية، فهي ال تنشد السالم             

أياً كان الزعيم االسرائيلي، فلن     ... يتخبط في صعاب داخلية منها الفساد وتبعات الحرب في لبنان وغزة          "
اسرائيل قبلت بالتهدئة في غزة، لكنهـا زادت عملياتهـا فـي            "أضاف ان   ". يغير ذلك من االمور بشيء    

تداءاتها على غزة والـضفة،     على إسرائيل ان توقف كل اع     . يصعب التفاوض في هذه الظروف    . الضفة
  ". ان حماس تحترم االتفاقات، والكرة اآلن في الملعب اإلسرائيلي. فالفلسطينيون شعب واحد

  ٢/٧/٢٠٠٨السفير 
  
   تدعو لحكومة انتقالية تمهد للحوار"حماس" .١٠

ل  دعا غازي حمد القيادي في حركة حماس والناطق باسم حكومتها السابقة أمس الثالثاء الى تشك               :أ.ب.د
وقـال حمـد     .وزارة للمصالحة الوطنية ضمن حكومة انتقالية لبدء حوار وطني فلسطيني شامل وفوري           

إن األزمة في المجتمع الفلسطيني عميقـة جـراء         : "خالل مؤتمر للمصالحة الوطنية عقد في مدينة غزة       
 تـشكل مـشكلة     معاناة تشرذم فصائلي واضح وعميق، الحوارات السابقة لم تعالج القضايا األساسية التي           

انفتاح بين فتح وحماس حتى يؤسس لمرحلة بدء الحوار، وتشكيل لجنة لبـدء             "ودعا حمد الى     .”الصراع
  .”حوار وطني شامل مكونة من الفصائل الخمسة الكبرى حيث تمهد للمصالحة الشاملة

  ٢/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  قة شاليطحماس تنفي توتر عالقتها مع مصر ووضعها شروطاً جديدة لصف .١١

، نفت "حماس"حركة  أن :محمود أبو كميل عن مراسلها غزة من ٢/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  ذكرت
أمس، تقارير صحفية تحدثت عن توتر في عالقتها مع الحكومة المصرية، مؤكدةً أنها تتمتع بعالقة قوية 

هدئة وصفقة تبادل وجيدة مع مصر، ال سيما أن األخيرة ترعى المصالح الفلسطينية بما فيها ملف الت
ال صحة لحدوث ": "فلسطين"وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريحات خاصة لـ .األسرى

أي توتر في عالقتنا مع مصر، ونؤكد أن حماس حريصة على التواصل مع الجانب المصري، كما أنها 
عتبر بوابة فلسطين مصر ت"وأضاف  ".حريصة على استعادة العنف االستراتيجي للقضية الفلسطينية

الجنوبية من أجل أن يدخل الشعب الفلسطيني للعالم الخارجي، وبالتالي حركة حماس لن تستغني عن 
وأكد برهوم أنه على  ".العالقة القوية التي تربطها مع دولة مصر الشقيقة وهي تحرص على استمرارها



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                   ١١٢٦:         العدد                  ٢/٧/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

لى ضرورة أن تنجح في ملف التهدئة الرغم من التعنت اإلسرائيلي، ما زالت دولة مصر الشقيقة تؤكد ع
  .وفي إطالق سراح األسرى الفلسطينيين

كان هناك مقترح مصري بمفاوضات غير مباشرة بين حماس واالحـتالل الـصهيوني برعايـة               :" وقال
مصرية، وحماس ليس لديها مشكلة للمقترح، لكن لم نتلق حتى اللحظة دعوة رسمية من أجل البدء بهـذا                  

تجابة حماس لهذه الدعوة والبدء في المفاوضات غير المباشرة مرهـون بمـدى تنفيـذ    الحوار، إال أن اس 
إن على المحتل أن يدلل على صدق نواياه بإنهاء ملف التهدئة من خالل             : "مضيفاً ".المحتل لبنود التهدئة    

 ". االلتزام فيه، ثم نبدأ بملف جديد
عالقتنـا مـع   "قـائال    أضافأن برهوم : د ب أ نقال عن وكالة  غزة من ٢/٧/٢٠٠٨ الدستور   وأوردت

مصر هي في إطار التوصل والتنسيق الثنائي ونحن أحرص ما نكون للحفاظ على هذه العالقة والتواصل                
مع الشقيقة مصر الستكمال خطوات رفع الحصار ووقف العدوان اإلسرائيلي ، وبالتالي فهذه تقارير غير               

ط أبداً بين اإلفراج عن أسراها من السجون المـصرية          وأكد برهوم أن حركته ال ترب      ".صحيحة بالمطلق 
وبين بدء مفاوضات صفقة الجندي شاليت إلبرام اتفاق لتبادل األسرى مع إسرائيل ، داعياً في الوقت ذاته                 

  ".ألنه ال مبرر أبداً الستمرار احتجازهم أكثر"مصر إلى اإلفراج الفوري عن عناصر القسام 
  

  يفتح قبل رفع الحصار ووقف العدوان وقائمة األسرى نهائيةملف شاليط لن : القسامكتائب  .١٢
قدس "لوكالة " حماس"الناطق اإلعالمي باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة " أبو عبيدة"قال : غزة
نؤكد أنه مادامت المعابر مغلقة والحصار قائم والعدو مازال لم يلتزم باتفاق التهدئة وفق ما كان " "برس

 فإننا لم نفتح ملف جلعاد شاليط؛ إال إذا تم تطبيق كل شروط التهدئة، من وقف للعدوان وفتح متفقا عليه
  ".للمعابر ورفع للحصار، وقبل ذلك ال يمكن أن نتحدث في موضوع الجندي جلعاد شاليط على اإلطالق

رون في ونفى أن يكونوا طالبوا باستبدال الوسيط المصري في صفقة التبادل، مؤكدا تدخل وسطاء آخ
منذ البداية قلنا أننا : "األمر لكن الجهد األساسي في الصفقة ال يزال جهد الوسيط المصري، وقال

مستعدون للتعامل مع أي وسيط في هذه القضية سواء كان وسيط مصري أو أوروبي أو أي وسيط آخر، 
 القضية هو جهد وكان هناك عدة وساطات في البداية من عدة دول، لكن اآلن الجهد األساسي في هذه

نحن مستعدون للتعامل مع هذا الوسيط، وكذلك مستعدون للتعامل مع "وأضاف  ".الوسيط المصري
وسطاء آخرين، ونرحب بوجود أي وساطات أخرى، لكن نحن في المجمل نتعامل مع الوسطات التي 

ات صحيحة وكان تدخلت في األمر منذ البداية مثل الوسيط المصري، وال مانع لدينا إذا كانت المسار
  ".األمر يجري وفق الشروط التي وضعناها، فال مانع أن نتعامل مع الوسيط المصري أبدا

أن القائمة التي قدمتها الفصائل الفلسطينية للوسيط المصري هي قائمة نهائية ومقدسة " أبو عبيدة"واعتبر 
ها منذ البداية وهي أن الجندي هذه القضية نحن طرحنا: "وال يمكن التراجع عن اسم واحد مما فيها وقال

جلعاد شاليط تم أسره في معركة وفي عملية عسكرية، ومن ثم فإننا من حقنا كوننا أسرناه في علمية 
عسكرية ومن داخل دبابة أن نضع شروطنا الخاصة، ومهما كان ثمن إخراج شاليط ال بد أن يلتزم به 

العالية، والمؤبدات، والمرضى والنساء االحتالل، وهو إطالق سراح األسرى أصحاب المحكوميات 
  ".واألطفال وكبار السن وقادة الفصائل الفلسطينية

هذه الشروط بالنسبة لنا تعتبر شروط نهائية، وال يمكن أن نتراجع عنها، ألنه إذا تراجعنا عن "وأضاف 
هذا يعني إطالق سراح أسير واحد من أصحاب المحكوميات العالية التي وضعناها في قائمة الصفقة ف

نعم هذه القائمة هي قائمة نهائية وال يمكن (..) ضياع فرصة وأمل من هذا األسير ومن أهله وذويه،
  ".التراجع عنها
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وبارك الناطق باسم كتائب القسام لحزب اهللا موافقة الحكومة اإلسرائيلية على صفقة التبادل الخاصة بهم، 
  .صفقة مشرفة"مة اللبنانية، وانه بشرى للفلسطينيين بإنجاز معتبرا ذلك بأنه إنجاز للشعب اللبناني والمقاو

  ١/٧/٢٠٠٨قدس برس 
  
  حماس تنفي نشر عناصرها على حدود غزة لمنع انتهاك التهدئة .١٣

نفت حركة حماس بشدة امس تقارير إسرائيلية عن نشرها نحو ألف من عناصرها علـى               :  د ب أ   -غزة  
ئل الفلسطينية من إطالق الصواريخ محلية الصنع علـى         الشريط الحدودي المحيط بقطاع غزة لمنع الفصا      

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في تصريحات خاصة لوكالة األنباء األلمانية             .جنوب إسرائيل 
إن هذه تقارير ملفقة وعارية عن الصحة وحماس لم ولن تستخدم منطق القوة في فرض التهدئـة علـى                   "

حماس تعتمد على لغة العقل والمنطق مع الفـصائل الفلـسطينية فـي     "وأضاف إن    ".الفصائل الفلسطينية 
إقناعها بضرورة العمل المشترك على الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني العليا وحماية اتفاق التهدئة              

 ".لرفع الحصار ووقف العدوان عنه وعدم إعطاء ذرائع لالحتالل الستمرار إغالق المعابر
  ٢/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
  لمطالب اآلسرين"اسرائيل" لن يطلق سراح شاليط اال اذا استجابت :حماس .١٤

 أكد الدكتور اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس أن الحركة لن تتراجع عن : سمير حمتو- غزة 
مطالبها الخاصة باطالق سراح األسرى الفلسطينيين وخاصة أصحاب المحكوميات العالية وقيادات 

 .ألطفال والنساء والمرضى مقابل االفراج عن الجندي االسرائيلي غلعاد شاليطالفصائل، باالضافة الى ا
وشدد رضوان في تصريح صحفي امس على أن حماس لن تساوم على مطالب اآلسرين حتى لو بقى 

   .شاليط مئة عام، فلن يطلق سراحه اال اذا استجاب العدو لمطالب اآلسرين
من اجل اطالق سراح عدد من كوادرها في السجون واضاف أن حماس تتواصل مع الجانب المصري 

ان حركته تلقت وعودا " :وقال رضوان .المصرية والذين تعتقلهم السلطات المصرية دون محاكمة
وأضاف  ".مصرية بحل مشكلة ما تبقى من المعتقلين، وهناك تفهم من قبل مصر لمطالب حماس

فلسطينيين عند حكومة االحتالل وفي نفس ال يعقل أن تطالب مصر باطالق سراح معتقلين " :رضوان
الوقت ما زال بعض المعتقلين من حماس لديها، مضيفا أن الشقيقة مصر هي راعية التفاق التهدئة وهي 
جاءت بناء على رؤية مصرية، ومصر لديها التزام أخالقي واداري تجاه هذه التهدئة ونحن نتواصل مع 

  ".مصر لوقف خروقات اسرائيل للتهدئة
  ٢/٧/٢٠٠٨اة الجديدة الحي

  
  تراجع عن شروط حماس إلطالق سراح شاليط ال: الغول .١٥

 نفى رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور فرج الغول :ايمن جريس  - القاهرة
وقال إن الحركة ما . تراجع حماس عن شروطها بشأن االفراج عن الجندي االسرائيلي جلعاد شاليط

كما نفى الغول وجود أفكار إسرائيلية جديدة بشأن صفقة تبادل األسرى، مشيرا .  بشروطهازالت تتمسك
الى أن حماس قبلت دعوة مصرية إلجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لبحث الصفقة، واوضح 
 أن موعد بدء المفاوضات غير المباشرة لم تحدد بعد مؤكدا أنه ال يحق السرائيل االعتراض على قائمة

وحول الصواريخ التي أطلقتها بعض الفصائل ردا على . األسماء التي قدمتها حماس لإلفراج عنهم
  الخروقات االسرائيلية بشأن التهدئة قال الغول نحن في حماس لم نفرض التهدئة على الفصائل، الن 
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 على التهدئة وحتى الذين تحفظوا التهدئة كما هو معروف طلبتها إسرائيل وأجمعت عليها كل الفصائل،
 .أبلغوا اللواء عمر سليمان أنهم سيلتزمون بها

  ٢/٧/٢٠٠٨عكاظ 
  
  اعتقالي من قبل حماس هو اهانة للمقاومة برمتها: ىالناطق بلسان كتائب األقص .١٦

، الجناح العسكري لحركة فتح فـي       ىقال الناطق بلسان كتائب شهداء األقص     :  زهير اندراوس  -الناصرة  
، المعروف بكنيته أبو قصي أمس الثالثاء لـ القدس العربي إن اعتقاله مـن              فلسطين، محمد أبو عرمانة   

وقـال  . قبل جهاز األمن الداخلي التابع للحكومة المقالة هو اهانة للمقاومة برمتها وليس له شخصيا فقـط        
 ما يبدو، عن طريق الخطـأ، البيـان   ىأبو قصي لـ القدس العربي أيضا إن اإلخوة في حماس فهموا عل         

ـ                 الذي    ىكان قد أصدره وانتقد فيه الحكومة المقالة التي تقودها حركة حماس، وتابع قائال إنه تم اقتياده إل
 في مدينة غزة،    ى المقر الرئيسي لهذه القو    ى التنفيذية في مدينة رفح، وبعد ساعات تم نقله إل         ىمركز القو 

ل البيان الذي كان قد أصدره،      وأكد أبو قصي في حديثه أنه لم يتعرض لألسئلة حو         . حيث تم التحقيق معه   
 .ووصف التحقيق معه بأنه كان حديثا أخويا بين أفراد المقاومة الفلسطينية

 أية وثيقة مـن  ىأما فيما يتعلق بالتوقيع علي تعهد بعدم التشهير والتخوين، فقال أبو قصي إنه لم يوقع عل              
 البعض بأن أصابع خفية في مدينـة رام          نفيا قاطعا في سياق حديثه المزاعم التي أطلقها        ىهذا القبيل، ونف  

 أن الكتائب تعمل لما فيه مـن        ى في القطاع، مؤكدا عل    ىاهللا المحتلة هي التي تحرك كتائب شهداء األقص       
  ).أبو مازن(مصلحة للشعب الفلسطيني وبما يمليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

خرق التهدئة، ولكنه أكد فـي الوقـت         ى سؤال قال إن كتائب األقصي لن تبادر إل        ىوفي معرض رده عل   
 الخروقات التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي لشروط        ىنفسه أن الكتائب تحتفظ لنفسها بالحق في الرد عل        

 . التهدئة
 أن جهاز األمن الداخلي التابع للحكومة المقالة لم يوضح له بأي شـكل مـن                ىوشدد في سياق حديثه عل    

وتابع قائال إن األخوة في جهاز األمن الـداخلي رفـضوا           . قرار اعتقاله األشكال السبب الذي وقف وراء      
أن الحـديث بـين     : وأضـاف .  الرغم من طلباته المتكررة    ىاإلفصاح عن سبب االختطاف واالعتقال عل     

 اإلخوة  ى عل ىالفصائل الفلسطينية هو الطريق األمثل لحل المشاكل، وليس عمليات االختطاف، وكنا نتمن           
وأقر أن العديد من الشخصيات الوطنية فـي الفـصائل الفلـسطينية            . هجوا هذه الطريق  في حماس أن ينت   

 .  أطالق سراحهى تدخلها في نهاية المطاف إلىالمختلفة تدخلت بعد اعتقاله أد
وقال انه أوضح بشكل غير قابل للتأويل بأنه لم يحرض ضد الحكومة، بل عرض وجهة نظـر مغـايرة                   

 لهـا   ىاف قائال إن حركة حماس تعلم علم اليقين بأن كتائب شهداء األقـص            وأض. لنظرة الحكومة المقالة  
. تاريخها النضالي وال تقبل بأي شكل من األشكال أن ترضخ المالءات قادمة من رام اهللا أو من غيرهـا                  

 اإلخوة في حماس أن يتعاملوا مع أعضاء التنظيمات األخري بأساليب أكثر            ى عل ى القول نتمن  ىوخلص إل 
  . عمليات االختطاف واالعتقالىوعدم اللجوء إلحضارية، 

  ٢/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  فتح وحماس تتبادالن االتهامات حول اعتقال عناصرها في غزة والضفة .١٧

 الجناح العسكري لحركة فـتح األجهـزة األمنيـة التابعـة            ىاتهمت كتائب األقص   : أشرف الهور  -غزة  
ا من قطاع غزة، فيما اتهمت حماس أجهزة األمـن بالـضفة     للحكومة المقالة في غزة باعتقال أحد قيادييه      

 أسامة أبو عمشة، ويقطن في بلـدة        ى أن الناشط يدع   ىوذكرت كتائب األقص  . باعتقال ستة من عناصرها   
وحملت الكتائب في بيان لها تلك األجهزة المسؤولية الكاملـة عـن سـالمته،               .بيت حانون شمال القطاع   

. وطالبت الفصائل بـ وضع حد لسياسة االعتقـال الـسياسي العـشوائي      وطالبتها بإطالق سراحه فورا،     
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 . مضيها في خيار المقاومة في التصدي ألي تصعيد إسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيينىوأكدت عل
وفي ذات السياق قالت حركة حماس ان األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية اعتقلت ستة مـن                 

 اهللا وسلفيت وطولكرم في الضفة الغربية، وذكرت أن أحدهم اعتقـل فـي سـجن     أنصارها من مدن رام   
وذكرت أيضاً أن أحد المعتقلين خرج من السجن اإلسـرائيلي قبـل ثالثـة               .إسرائيلي لمدة أربع سنوات   
 . تبادل األدوار بين قوات االحتالل واألجهزة األمنيةىشهور، وقالت هذا تأكيد عل

  ٢/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ركة الجهاد تنتقد التنسيق األمني مع االحتالل وتهدد بـ فضح المتورطينح .١٨

اتهمت حركة الجهـاد اإلسـالمي أجهـزة األمـن           : القدس العربي من أشرف الهور     - رام اهللا    -غزة  
حركة في بيان لهـا بوقـف التنـسيق         الوطالبت  . الفلسطينية بالتنسيق مع إسرائيل أمنياً العتقال ناشطيها      

الحتالل اإلسرائيلي والتوقف عن عمليات المالحقة والمطاردة التي تقوم بهـا أجهـزة أمـن               األمني مع ا  
وذكرت أنه ال يخلو يـوم مـن عمليـة           .السلطة بحق قادة ومجاهدي وكوادر الحركة في الضفة الغربية        

ل اعتقال أو مطاردة كان آخرها محاصرة عالء أبو الرب من قبل أجهزة األمن في إحدي البنايات، وبفض                
واعتبـرت  . اهللا تمكن من اإلفالت، لكن الوحدات الخاصة الصهيونية أكملت الدور ونصبت لـه كمينـاً              

ـ     ىمالحقة أبو الرب من قبل أجهزة األمن الفلسطينية ثم قيام الجيش اإلسرائيلي بنصب كمين له تأكيدا عل
ـ         .استمرار التنسيق األمني   ت الـشغل الـشاغل     وقالت إن حمالت االعتقال ضد عناصرها وكوادرها بات

 كل المـستويات، داعيـة      ىوحذرت من مخاطر استمرار جرائم التنسيق األمني عل        .ألجهزة أمن السلطة  
 ىوهددت بـ فضح كل من يتواطأ ويصر عل        . تحمل مسؤولياتهم في الضغط لوقف هذا العار       ىالجميع إل 

 .استمرار التآمر والعبث بمصالح شعبنا ووحدته
  ٢/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  جان المقاومة تدعو مصر لتشغيل معبر رفح بشكل يوميل .١٩

دعت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين الحكومة المصرية العمل على تشغيل معبر رفح بشكل : غزة
 والمصابين ىيومي واعتيادي من أجل المساهمة في التخفيف من معاناة مواطنين غزة وخاصة المرض

وأكد األمين العام للجان الحاج كمال النيراب،  . في خارج غزةوالطالب والعالقين عن ذويهم وأعمالهم
المقاومة تعتبر معبر رفح معبر فلسطينياً مصرياً خالصاً ال سيادة فيه إال ألصحابه "في بيان صحفي أن 

ويجب أن تتم آلية تشغيله بما يخدم المصالح الفلسطينية المصرية المشتركة بعيد عن أي ارتباط بملفات 
ال تغيب الحاجة اإلنسانية الملحة للمواطن الفلسطيني والتي يؤثر فيها استمرار إغالق معبر أخرى حتى 

نحن ال نريد أن يفتح معبر رفح للنزهة، بل إن هناك حاجة ملحة إلنقاذ حياة المئات من "وأضاف  ".رفح
ونية فيما المرضى المكدسين في المشافي وال يستطيعون السفر الستكمال عالجهم، والمماطلة الصهي

  ".يتعلق بمعبر رفح قد تجعل أبنائنا يدفعون الثمن حياتهم، فال تجعلوا المعبر أداةً البتزازنا
  ١/٧/٢٠٠٨قدس برس 

  
  كتائب المقاومة الوطنية تدعو مصر إلى وقف السياسات اإلسرائيلية االستفزازية .٢٠

 للجبهة الديمقراطية لتحرير طالب أبو سليم الناطق الرسمي لكتائب المقاومة الوطنية الذراع العسكري
الجهات الراعية للتهدئة إلي ضرورة وقف السياسة االستفزازية اإلسرائيلية التي تمارس ضد " فلسطين

أبناء الشعب الفلسطيني والتي تمثل بالخرق اليومي للتهدئة من قبل اإلحتالل اإلسرائيلي واإلغالق 
لي منازل المواطنين في منطقة صوفا واإلجتياحات المتواصل للمعابر تحت ذرائع واهية وإطالق النار ع

أن الخروقات اإلسرائيلية للتهدئة متواصلة في ظل االلتزام "وقال  .المتواصلة في الضفة الفلسطينية
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الكامل من فصائل المقاومة الفلسطينية بشروط التهدئة حتى اليكون مبررا إلسرائيل للممارسة أي سياسة 
وأكد في الوقت نفسه أن في حال استمرار الخروقات اإلسرائيلية  .لفلسطينيعدوانية بحق أبناء الشعب ا

وطالب  .للتهدئة فمن حق فصائل المقاومة الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني بكل اإلمكانيات المتاحة 
شعب بضرورة البدء بالحوار الوطني الشامل إلنهاء حالة االنقسام الداخلي الذي اليزال يعاني منها أبناء ال

 .الفلسطيني ولتفويت الفرصة علي العدو اإلسرائيلي
  ٢/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  اإلفراج عن القنطار انتصار لمطالب الحركة األسيرة: "الشعبية" .٢١

أشاد ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، باالنتصار الذي يمثله اإلفراج عن عميد األسرى               :نابلس
وخ للمطالب المحقة للحركة األسيرة بكسر القاعدة الـصهيونية،         واعتبر أن الرض  . العرب سمير القنطار  

، سابقة يجب ترسيخها بفتح     ”تلطيخ أيديهم بالدماء  " في رفض اإلفراج عن األسرى تحت ذريعة ما يسمى          
ورأى بأن هذا االنتصار ما كان ليتحقق لـوال الـصمود البطـولي             . الطريق أمام آالف األسرى للحرية    

ى المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعربية التي وجدت هذا النهج الطريق األجـدى            لألسرى وللقنطار ولقو  
  .والمجرب لتحرير األرض واإلنسان ونيل الحقوق

  ٢/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  مصدر قلق" عين الحلوة"نرفض أن يشكل : أبو العينين .٢٢
 اثر لقاء النائب    ، سلطان أبو العينين   قال أمين سر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان         : صيدا

نقلنا الى السيدة الحريري الوضع الفلسطيني في الداخل وخاصة بعد الهدنة           : "بهية الحريري في مجدليون   
وطمأنا السيدة الحريري الى وضـعنا فـي        . في قطاع غزة وأيضاً المفاوضات الفلسطينية المتعثرة ايضاً       

 خارج التجاذبات السياسية واألمنية وهذا ما نسعى اليه مع بقيـة            مخيم عين الحلوة والذي نتمنى ان يكون      
واطمأنينا أيضاً الى وجهة نظرها وتفاؤلها بالوضع اللبناني القـادم الـذي            . األطراف السياسية الفلسطينية  

نـسعى الـى تطـوير      : "واضاف". يطمئن بالتوافق اللبناني الداخلي والذي هو مبعث أمل لنا كفلسطينيين         
الفلسطينية المشتركة القائمة والمؤلفة من كل األطياف والتي تمثل فصائل التحـالف ومنظمـة              المرجعية  

  ".التحرير الفلسطينية، نسعى لتطوير دورها ان شاء اهللا
ال شك ان مخيم عين الحلوة هو الشغل الشاغل         : "ورداً على سؤال حول الوضع في مخيم عين الحلوة قال         

لهذه القضية، بحيث ال يشكل أو ال يبقى هذا المخـيم مـصدر قلـق ألي                لنا وكذلك للمخلصين اللبنانيين     
وكافة األطياف السياسية الفلسطينية تجمـع      . طرف لبناني، ألننا في لبنان ضيوف بشكل مؤقت ولنا وطن         

  ".على وجوب أن ال يشكل هذا المخيم مصدر قلق ألحد
ا حيث جرى عرض لمختلف المستجدات      والتقى أبو العينين وعارف النائب اسامة سعد في مكتبه في صيد          

وتمنى أبو العينين أن ال يتأخر التوافق اللبناني ألن في ذلك مصلحة             .والتطورات على الساحة الفلسطينية   
  ".فلسطينية لكي يتم البحث في كل القضايا الفلسطينية من كل جوانبها بما لنا وعلينا من حقوق وواجبات

  ٢/٧/٢٠٠٨المستقبل 
  
  وجيه ضربة لغزة إذا ما تواصل إطالق الصواريخأولمرت يهدد بت .٢٣

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود أولمرت، أن التهدئة ال يمكن فرضها بشكل تام خالل وقت قصير،                
جاءت . وفي ذات الوقت هدد بتوجيه ضربة عسكرية قاسية لقطاع غزة إذا ما تواصل إطالق الصواريخ              

وقال فـي   . الذي عقد في ديمونا مساء أمس، الثالثاء      " مؤتمر النقب "تهديدات أولمرت في كلمة ألقاها في       
ال يمكن فرض التهدئة التامة خالل وقت قصير، إذا لم تصمد التهدئة في الجنوب سترد إسـرائيل       : "كلمته
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 ".لقد أبدينا صبرا حيال إطالق الصواريخ، لكن ال ينبغي تفسير الصبر على أنـه ضـعف               . بمنتهى القوة 
  . ات مع السلطة الفلسطينية قال أولمرت إنها ستتواصل وادعى أنها أحرزت تقدماوبشان المفاوض

  ٢/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  باراك يحمل الفلسطينيين مسؤولية الفشل المتوقع للمفاوضات .٢٤

في وزير الدفاع اإلسرائيلي رئيس حزب العمل ايهود باراك الثالثاء          قال  :  اف ب  -) اليونان(الغونيسي  
غونيسي قرب اثينا، علي هامش مؤتمر الدولية االشتراكية، بحسب صـحافي فـي             اجتماعا وجيزا في ال   

 سؤال حول مفاوضات السالم الجارية بين إسـرائيل         ىوقال باراك بعد اللقاء ردا عل      .وكالة فرانس برس  
والسلطة الفلسطينية اذا فشلنا مرة اخري في التوصل الي السالم، فستكون مرة اخـري مـن مـسؤولية                  

ركز باراك علي الخطر الذي يعاني منه اإلسرائيليون جراء اطالق الصواريخ من قطـاع              و ،الفلسطينيين
وقال ان اإلسرائيليين توقعوا اثر انسحابهم من غزة ان تتحول تلك المنطقة الي نموذج ومثال علي                 .غزة

علـي  عوضا عن ذلك، استولت حماس      . ما سيحدث الحقا في الضفة الغربية، وان الهدوء سيعم المنطقة         
انه امر  . واضاف ان قطاع غزة اصبح بالتالي المركز العمالني لهجمات عشوائية ضد مواطنينا            .السلطة

  .لم تكن لتقبل به اي دولة تتمتع بالسيادة واي من حكوماتكم 
  ١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  قائمتها لتبادل األسرى" تليين"تطالب حماس بـ" إسرائيل" .٢٥

تتوقع أن تمرر لها حركة حماس قائمـة        " إسرائيل"العبرية أمس ان    " سهآرت"قالت صحيفة   : اي. بي. يو
عـن  " هآرتس"ونقلت   .في اطار استئناف مفاوضات بين الجانبين حول صفقة تبادل األسرى         " لينة"أسرى  

مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن مدير المخابرات المصرية عمر سليمان سيجتمع مع ممثلين عن حماس               
المقبلة وسيتسلم منهم قائمة جديدة بأسـماء أسـرى فلـسطينيين وسـيحولها مباشـرة               في األيام القريبة    

  ".إسرائيل"ـل
 أسيراً  ٤٥٠سراح  " إسرائيل"وحماس على أن تشمل صفقة تبادل األسرى بينهما إطالق          " إسرائيل"واتفقت  
 اسماً من القائمة األولـى التـي مررتهـا          ٧٠حتى اآلن على اطالق سراح      " إسرائيل"ووافقت  . فلسطينياً
 من أسـماء    وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت يأمل بأن تقر الحكومة قسماً           . حماس

 .      األسرى في القائمة الجديدة وأن يؤدي ذلك إلى احراز تقدم وتقليص الفجوات بين الجانبين
  ٢/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  إسرائيل تخطط القامة منطقة أمنية على حدود غزة .٢٦

بـي   قالت مصادر إسرائيلية إن الحكومة عرضت على مصر بناء منطقة أمنية خاصة غر            :القدس المحتلة 
 على بعد مئات األمتار من الشريط الفاصل داخـل أراضـي            "إسرائيل"السياج الحدودي بين قطاع غزة و     

العبرية الـصادرة   " هآرتس"وذكرت صحيفة    .القطاع لمنع التهريب وإقامة مواقع دفاعية من قبل حماس        
ة أبلـغ رئـيس      السياسية في وزارة الـدفاع اإلسـرائيلي       -امس ان عاموس جلعاد رئيس الهيئة األمنية        

وأوضحت أن الجانب المصري عرض بـدوره        .المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان عن تلك الخطة       
وطبقـاً للخطـة     ".الخطة اإلسرائيلية على القيادي في حماس محمود الزهار، لكن حماس رفضتها بشدة           

ـ  األمنية اإلسرائيلية فان الجيش سيطلق النار في الجو في تلك المنطقة إلحباط               ).إسرائيل(عمليات تسلل ل
فالجيش قلق جداً من أن تقوم الفصائل الفلسطينية باستغالل فترة التهدئة لـزرع             "ووفقاً لمصادر عسكرية    

عبوات ناسفه بمحاذاة السياج في الجانب الفلسطيني لتفجير هذه العبوات في حالة اندالع مواجـه أخـرى      
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شيتها من أن تقوم حماس ببناء مواقع لها على امتـداد           كما أعربت المصادر العسكرية ذاتها عن خ       ".معها
 .السياج الفاصل مع إسرائيل لصد واحباط اي هجوم على قطاع غزة

  ٢/٧/٢٠٠٨الدستور 
 
   تغلق المعابر للمرة الثانية منذ بدء التهدئة "إسرائيل" .٢٧

لثانية منذ بدء سريان أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي المعابر التجارية الحدودية مع قطاع غزة للمرة ا
مفعول التهدئة قبل عشرة أيام، في الوقت الذي سمحت السلطات المصرية بإعادة فتح معبر رفح لمدة 

وقالت مصادر إسرائيلية إن وزير  .ثالثة أيام للحاالت المرضية والعالقين من أصحاب اإلقامات والطالب
ائع بذريعة إطالق قذيفة صاروخية باتجاه النقب الدفاع إيهود باراك أمر بإغالق المعابر ومنع دخول البض

 ..الغربي أول من أمس من القطاع
 ٢/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 

 
  "معادية"لة و للعليا ضد قانون منع الترشح للكنيست لمن زار دالنائب نفاع يقدم التماساً .٢٨

ليا ضد قانون يمنع من  سعيد نفاع، صباح اليوم التماسا الى المحكمة الع العربي في الكنيستقدم النائب
من الترشح للكنيست بعد ان اقرته الكنيست مساء امس " دولة معادية"يزور دولة معرفة إسرائيليا بأنها 

وادعى نفاع في اإللتماس أن  .بالقراءة الثانية والثالثة، وطالب المحكمة باصدار أمر لمنع تنفيذ القانون
قلية العربية، كحق التصويت والترشح، وانه مناقض هذا القانون الجديد يمس في الصميم في حقوق اال

هذا القانون : "وقال النائب سعيد نفاع في تعقيبه على القانون بأن". لقانون اساس كرامة االنسان وحريته
ينضم الى سلسلة القوانين العنصرية والمناقضة للديمقراطية، وانه في تركيبة الكنيست الحالية من الممكن 

 ". حتى على إقتراح قانون يمنع العرب من اإلنجاببسهولة المصادقة
  ٢/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  نصف الشبان اإلسرائيليين ال يتجند للجيش: تقرير .٢٩

من الشبان اإلسرائيليين     %٥٢أظهر تقرير نشره الجيش اإلسرائيلي امس، أن        : ) يو بي آي   -تل أبيب   (
ئيس مديرية التخطـيط وإدارة القـوى       ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن ر     . يتجندون للخدمة في الجيش   

البشرية في الجيش اإلسرائيلي العميد تسيكي سيلع قوله، إن المعطيات تشير إلى انخفاض متواصل فـي                
 وانخفضت في العام الجاري إلى       %٥٩ نحو   ٢٠٠٢عدد المتجندين، حيث كانت نسبة المتجندين في عام         

٥٢% . 
  ٢/٧/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
   على قرى الضفّة"١ن شارو"صواريخ  .٣٠

 سقطتا على بعد عشرات األمتـار       "١شارون  "أطلق مستوطنون يهود قذيفتين باسم      :  قيس صفدي  -غزة  
من قرى جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، في إطار تجربة للقذائف المحلية التي يباشرون تـصنيعها،                

  .من دون وقوع أي إصابات أو أضرار
  ٢/٧/٢٠٠٨األخبار 

 
  تستبعد استمرار الهدوء على الحدود مع لبنان" إسرائيل" .٣١

استبعدت تقارير امنية إسرائيلية استمرار الهدوء الذي يسود الحدود الشمالية           : آمال شحادة  -القدس المحتلة 
لفلسطين المحتلة مع لبنان، الى ما بعد تنفيذ صفقة تبادل االسرى مع حـزب اهللا، وتوقعـت ان يحـاول                    
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لمقتل قائده العسكري عماد مغنية، واضـعة امامهـا مختلـف الـسيناريوهات             الحزب تنفيذ عملية انتقام     
ونفـذ   .بالتركيز على احتمال اختطاف طائرة او تسلل مقاتلين الى مطار او قاعات ومسارح داخل الكيان              

تـدريبات علـى اختطـاف      " وحدة مكافحة االرهاب  "ـ  الجيش بالتعاون مع الشرطة والوحدة المعروفة ب      
  . مسافر واحتجاز ركابها٥٠٠ة تقل طائرة إسرائيلي

وفي سيناريو آخر تتوقع اجهزة االمن تسلل مقاتلين الى مطار إسرائيلي وتنفيذ عملية داخل طائرة مملوءة                
وتـضع  . بالركاب قبل اقالعها، او في لحظة هبوطها ما يؤدي الى اشتعال النيـران واصـابة المئـات                

 على رأس السيناريوهات وفي محاولة لمنع مثل هذه العملية          احتمال تسلل مقاتلين الى مطاراتها    " إسرائيل"
 .تم تركيب جهاز رقابة خاص يضمن رقابة المطار من جميع جهاته

  ٢/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   امرأة خالل نصف عام٢٣ طفالً و٧٥بينهم   فلسطينيا٤٦٦ًقوات االحتالل قتلت  .٣٢

قات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية،       أكد تقرير صادر عن العال     : منتصر حمدان  -رام اهللا 
 وأشـار   ، امرأة فلسطينية خالل النصف األول من العام الحـالي         ٢٣ طفال و  ٧٥أن قوات االحتالل قتلت     

 طفال تقل أعمارهم    ٧٥ فلسطينيا النصف األول من العام، بينهم        ٤٦٦التقرير إلى أن جيش االحتالل قتل       
 فلسطينيا توفوا خـالل الفتـرة المـذكوره، نتيجـة           ١٣١وذكر التقرير ان     ، امرأة ٢٣ عاما، و    ١٨عن  

 فلسطينيا  ١٧٤٠وأضاف أن   ،  ٢٠٠الحصار المفروض على قطاع غزة ليرتفع عدد شهداء الحصار إلى           
 وأكد التقرير ان مجموع المعتقلين خالل       ،جرحوا بنيران االحتالل، أصيب العشرات منهم بإعاقات دائمة       

 ١٠٠٠ أسير، بينهم    ١١٠٠٠ أسيراً ليرتفع عدد األسرى إلى نحو        ٢٧٧٦ية وصل إلى    الستة شهور الماض  
ويقبع فـي   ،   يقيمون بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة وال يتلقون عالجا كافيا           ٣٢أسير مريض، منهم    

 . مريضة٢٩ قاصرات و٥ طفال، و٧٦ أماً، لديهن ٢٩ أسيرة منهن ٨٠سجون االحتالل نحو 
  ٢/٧/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية

  
 في نعلين" الجدار" مواطناً برصاص االحتالل في مواجهات ضد ١١اصابة  .٣٣

 مواطنا بالرصاص المغلف بالمطاط، وعشرات آخرون بحاالت ١١صيب أ:   نائل موسى-رام اهللا 
اختناق بالغاز المسيل للدموع خالل مواجهات عنيفة شهدتها قرية نعلين، أمس، بين االهالي ومتضامنين 

االحتالل وسائقيها  مع قوات االحتالل وحراس الجدار اسفرت عن الحاق اضرار بعدد من آلياتاجانب 
وتمكن االهالي عبر طريق غير معدة للمسيرات من الوصول الى تجمع معدات ثقيلة تعمل ، بالحجارة

لصالح مقطع طويل من جدار النهب والتوسع والعزل العنصري يمر في عمق اراضي القرية وامطروها 
 جرافات وشاحنة ٥واليات وجيبات عسكرية تحرسها بالجحارة، ما أدى وفق شهود عيان الى اعطاب 

 .وسيارتي جيب والحاق اضرار مادية كبيرة واصابة عدد من سائقيها بجروح
 ٢/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

 
  الجئون فلسطينيون على حدود العراق مهددون بالمجاعة .٣٤

 الصحراوي على الحدود السورية     "التنف"ينيون المتواجدون في مخيم     اشتكى الالجئون الفلسط  .): أ.ب.د(
لجنة إغاثة فلـسطينيي    "وذكرت  ،  " الجئ من سوء أوضاعهم المعيشية     ٧٠٠ العراقية وعددهم أكثر من      -

أوضاعهم في تدهور مستمر وأنهم بصدد مجاعة بـدأت         " : في بيان، أمس أن الالجئين أكدوا أن       "العراق
في ) التابعة لألمم المتحدة  (مخيمهم جراء تقصير المفوضية السامية لشؤون الالجئين        تلوح على مقربة من     
 .”تأمين احتياجات المخيم

  ٢/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  فلسطينيا في الضفة الغربية١٥اعتقال  .٣٥

، ية فلسطينيا في الضفة الغرب١٥في مشهد شبه يومي، أعلنت قوات االحتالل أنها اعتقلت الليلة الماضية 
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات االحتالل اعتقلت خمسة عشر فلسطينيا ممن تعتبرهم 

 .ونقلوا إلى مراكز التحقيق واالعتقال) نشطاء المقاومة(مطلوبين
  ٢/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
  مهنة جديدة تجتاح شوارع غزة.. أطفال الخردة .٣٦

  يجمعونها ومن ثمالحديد والبالستيك مئات األطفال في جمع الخردة من يعمل : ردينة فارس-  غزة
 للمصانع إلعادة تدويرها نظرا لفقدان هذه المادة بسبب الحصار اإلسرائيلي، وبات هؤالء يبيعونها

  ."الخردة"األطفال يعرفون بأطفال 
 ٢/٧/٢٠٠٨عكاظ 

  
  في قطاع غزة نتيجة للحصار٢٠٠الضحية وفاة  .٣٧

مواجهة الحصار رامي عبده عن وفاة الحالة المرضية رقم اعلن الناطق باسم اللجنة الشعبية ل: ألفت حداد
 من ضحايا الحصار المفروض على قطاع غزة، ونقل عبده عن المصادر الطبية وفاة الشاب مازن ٢٠٠

ونقلت المصادر الطبية ان المريض عرار ،  عاما والمريض بالقلب٢٠غازي عرار البالغ من العمر 
في المشافي المصرية حيث كانت قد اصدرت له وزارة الصحة توفي اثناء انتظاره الخروج للعالج 

تغطية مالية وامر تحويل للعالج في احد المشافي المصرية اال ان استمرار االغالق والحصار حال دون 
 .تمكنه من المغادرة للعالج

  ٢/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

 الضفة الغربية مهددة بنقص خطير في المياه: بتسيلم .٣٨
اعلنت منظمة غير حكومية اسرائيلية للدفاع عن حقوق االنسان امـس ان            .): ب.ف.ا( –القدس المحتلة   

واعلنـت  ،  "التمييزيـة "الضفة الغربية المحتلة مهددة بنقص كبير في المياه بسبب االجراءات االسرائيلية            
 النقص المزمن في المياه يعود في االساس الى اجراءات اسرائيلية تمييزيـة           "في بيان ان    " بتسيلم"منظمة  

النقص قد ينعكس سـلبا     "وحذرت المنظمة من ان     ،  "تؤثرعلى تقسيم الموارد المشتركة في الضفة الغربية      
، مشددة على ان تأثير سنوات متتالية من        "وبشكل خطير على االقتصاد وصحة عشرات االف الفلسطينيين       

لميـاه لـدى    وقالـت بتـسيلم ان اسـتهالك ا       ،  الجفاف ستزيد في خطورة الوضع خالل االشهر المقبلة       
 .االسرائيليين للفرد الواحد يتجاوز استهالك الفلسطينيين بثالثة اضعاف ونصف

  ٢/٧/٢٠٠٨الدستور 
 
  في وضع شعار القدس عاصمة للثقافة" إسرائيل"ال عالقة لـ": الملكية لشؤون القدس" .٣٩

 عاصمة الثقافة للقدس"أكدت اللجنة الملكية لشؤون القدس عضو اللجنة العليا : ن نادية سعد الدي-عمان 
في وضع شعار القدس الذي تم بتوافق عربي " إسرائيل"عدم وجود عالقة أو دور لـ"، "٢٠٠٩العربية 

وزارة " كنعان إن وقال أمين عام اللجنة عبد اهللا". فلسطيني وليس بطلب إسرائيلي أو ضغوط خارجية
يل الشعار لجهة وضع كلمة الثقافة ستنقل مقترحاً نيابياً إلى الجانب الفلسطيني للنظر في تعد

)JERUSALEM ( المتعارف عليها عالمياً إلى جانب ترجمة كلمة القدس بحرفيتها العربية)AL – 
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quds ."( نزع التفسيرات التآمرية وعدم األخذ بمضمون الحملة اإلعالمية اإلسرائيلية "ودعا كنعان إلى
  ".التي تسوق ألمر الشعار على أنه طلب إسرائيلي

خطورة استخدام "، حذرت لجنة متابعة شؤون القدس في المجلس الوطني الفلسطيني من من جانبها
ولم يستبعد ". الترجمة الحرفية لكلمة القدس ووضعها على الشعار الخاص بها كعاصمة للثقافة العربية

دام االستخ"، معتبراً أن "تدخل إسرائيل في الموضوع لمدلوالته السياسية"رئيس اللجنة غازي الحسيني 
العربي لكلمة القدس بحرفيتها العربية يقدم لسلطات االحتالل الذرائع مجاناً لنفي أحقية العرب فيها 

  ".الموحدة واألبدية" إسرائيل"والزعم بأنها عاصمة 
  ٢/٧/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
 لحزب اهللا" نجاحا وطنيا"للدولة العبرية و" فشال كبيرا"تبادل األسرى يشكل : السنيورة .٤٠

نجاح حزب " أن  له، في بيان،اعتبر المكتب اإلعالمي لرئاسة مجلس الوزراء: اهللا  حسن عبد-  بيروت
اهللا في إتمام عملية التفاوض واالتفاق، وصوالً إلى التبادل المؤمل عن طريق طرف ثالث، هو نجاح 

إسرائيل وطني يسجل للحزب ولنضال اللبنانيين وتضحياتهم، ألنه يحقق أهدافاً وطنية لطالما رفضت 
هي إدانة جديدة وواضحة إلسرائيل "ورأى المكتب اإلعالمي أن العملية ". تلبيتها أو االعتراف بها

وأسلوبها وسياستها التي ضربت بعرض الحائط شروط اتفاقية الهدنة مع لبنان والقرارات الدولية ذات 
 .لحزب اهللا" نجاحا وطنيا"عبرية وللدولة ال" فشال كبيرا"واعتبر السنيورة أن تبادل األسرى يشكل ". الصلة

  ٢/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  ال شيء يجبرنا على أن نساير السياسة االميركية ونسير في التوطين: عون .٤١

لماذا :  "قائالً" اللقاء الوطني المسيحي"جدد العماد ميشال عون من رفضه للتوطين، خالل : غراسيا بيطار
ن وتصحيح عقدة الذنب مع فلسطين في لبنان وبالتالي توطين تصحيح عقدة الذنب مع اليهود في فلسطي

التي إذا أخطأت يمكنها أن تصحح بما يتوافق ومصالحها، "ال يغفل حجم أميركا ".  ألف سني عندنا؟٦٠٠
  ".وال شيء يجبرنا على أن نساير السياسة االميركية ونسير في التوطين" قاتولي"أما نحن فخطؤنا 

  ٢/٧/٢٠٠٨السفير  
  
   وجود ترتيبات الطالق الحوار الفلسطينيينفتدر دبلوماسية مصرية مصا .٤٢

نفت مصادر دبلوماسية مصرية وجود ترتيبات حتى اآلن الطالق الحوار  : ربيع شاهين- شرم الشيخ 
الفلسطيني، وقالت ان موعد ومكان الحوار، وجدول أعماله ما زال رهنا للبحث والتشاور مع كافة 

 وأضافت المصادر أن كل ما يتردد عن اتفاق .نب الجامعة ودول عربية اخرىاألطراف المعنية الى جا
على موعد النطالق وبدء الحوار ال أساس له من الصحة مشيرة الى أن الشغل الشاغل اآلن يتركز على 

ولم تخف المصادر مخاوفها من انهيار الهدنة التي اعتبرت . تثبيت الهدنة بين الفلسطينيين واالسرائيليين
ها ما زالت هشة بسبب استمرار التجاذب بين الجانبين وخروج أصوات متشددة من هنا وهناك خاصة أن

من الجانب اإلسرائيلي تشكك بجدواها وتخطط لنسفها واالنقضاض عليها في أقرب فرصة ممكنة لهذا 
  .الغرض

  ٢/٧/٢٠٠٨عكاظ 
  
  بينالسلطات المصرية تعيد فتح معبر رفح أمام حركة العالقين من الجان .٤٣

أعادت السلطات المصرية، أمس، فتح معبر رفح الحدودي ولمدة ثالثة أيام :  نادر القصير- رفح 
وفور االعالن عن نية مصر اعادة فتح المعبر، واصل مئات المرضى والعالقين في قطاع . متواصلة
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ادر أن غزة استعداداتهم لمغادرة القطاع، متمنين أن يتمكنوا من السفر دون اعاقات وأضافت المص
اآلالف من حملة االقامات وتأشيرات دخول الدول العربية والغربية والطلبة الذين يحاولون االلتحاق 

  .بجامعاتهم بالخارج تجمعوا حول المعبر على أمل أن تشملهم فرصة فتح المعبر خالل األيام الثالثة
  ٢/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 فاوضات المباشرة قريباًمن المستبعد االنتقال إلى الم: مصادر سورية .٤٤

دمشق وباريس، سعاد جروس وميـشال أبـو      نقالً عن مراسليها في    ٢/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط   ذكرت  
، "إسـرائيل "مصادر سورية مطلعة قالت، إنها تستبعد انتقال سورية إلى المفاوضات المباشرة مع              أن   نجم

في إعادة الجـوالن،    " إسرائيل"ن جدية   وإنه مازال من المبكر الحديث عن مفاوضات مباشرة قبل التأكد م          
والتأكد من أن المفاوضات غير المباشرة مع سورية ليست مجرد مناورة سياسية إسرائيلية لتحقيق أهداف               
سياسية داخلية إسرائيلية، كما استبعدت المصادر بدء مفاوضات مباشرة قبـل انتهـاء واليـة الـرئيس                 

 .األميركي جورج بوش
دمـشق، بارعـة يـاغي وعـن وكالـة           نقالً عن مراسلتها في    ٢/٧/٢٠٠٨ الوطن السعودية  وأضافت

" إسـرائيل "المحادثات غير المباشرة بين بالده و     "أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن        .): ب.ف.أ(
ترمي لتهيئة األرضية الالزمة النطالق المحادثات المباشرة الهادفة لتحقيق السالم العادل والـشامل فـي               

  . "المنطقة
  
  بوساطة عباسك الطالباني يصافح بارا .٤٥

شبكة ى  موقعها على عل، أمس الثالثاء،قالت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية:  زهير اندراوس- الناصرة 
االنترنت إن الرئيس العراقي جالل الطالباني صافح وزير األمن اإلسرائيلي إيهود باراك بحرارة بالغة 

، خالل مؤتمر االشتراكية الدولية المنعقد )أبو مازن(باس بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود ع
ووصفت الصحيفة اإلسرائيلية لقاء الرئيس العراقي بالوزير اإلسرائيلي  .حالياً في العاصمة اليونانية أثينا

بـالتاريخي، فيما أثار خبر المصافحة غضب األوساط العراقية مما دفع مكتب طالباني إلي إصدار 
 إنه خالل حضور ، امس،وقال بيان نشر علي الموقع األلكتروني لرئاسة الجمهورية .لتوضيح الموقف

الطالباني مؤتمر االشتراكية الدولية المنعقد حالياً في العاصمة اليونانية أثينا، حيث ألقي الرئيس خطابه، 
فحة بادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقديم ايهود باراك رئيس حزب العمل اإلسرائيلي لمصا

 أن الرئيس الطالباني الذي ىوأضاف البيان يود مكتب رئيس الجمهورية التأكيد عل .الرئيس الطالباني
استجاب لطلب الرئيس الفلسطيني تعامل مع األمر بصفته األمين العام لإلتحاد الوطني الكردستاني ونائب 

 سلوكاً اجتماعياً ى جرواعتبر ما. رئيس االشتراكية الدولية وليس بصفته رئيس جمهورية العراق
، وال يحمل العراق كدولة أي التزامات، كما انه ال ى أو تداعيات أخرى أي معنىحضارياً ال ينطوي عل

يؤسس ألي موقف مغايرٍ لسياسات البالد وتوجهاتها ومواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية 
 .درة العربية ومقررات الشرعية الدولية اإلجماع العربي والمباىالفلسطينية والمستندة إل

  ٢/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  تظاهرة قرب السفارة اإلسرائيلية  : القاهرة .٤٦

 مصريا بالقرب من السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، أمس، احتجاجا على تصدير ٢٠تظاهر  :د ب أ
مسألة تصدير "ين إن وقال أمين عام حزب العمل مجدي أحمد حس. الغاز الطبيعي المصري إلسرائيل

بداية بالسياسة الخارجية المشوهة الغاز المصري إلسرائيل تعكس العديد من القضايا التي تمس النظام، 
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، وفساد الطبقة الحاكمة التي عقدت الصفقة، وغالء األسعار، "إسرائيل"لمصر، في ما يتعلق بالعالقة بـ
  ". ببيع الغاز بسعر منخفض

  ٢/٧/٢٠٠٨السفير 
  
  أو للفلسطينيين... "إسرائيل"ـمن سكّان العالم يرفضون االنحياز ل% ٥٨:  دوليإستطالع .٤٧

 بلداً ١٨ بلداً من أصل ١٤كشف استطالع دولي للرأي العام رفض مواطني :  محمد سعيد- واشنطن 
  من سكان العالم، بينهم األميركيون، انحياز حكومات بلدانهم إلى جانب في الصراع العربي %٥٩تمثّل 

وفيما أكد المصريون واألتراك واإليرانيون ضرورة االنحياز إلى الفلسطينيين في كفاحهم  .سرائيلياإل - 
االحتالل اإلسرائيلي، فضل غالبية المستطلعين اضطالع األمم المتحدة بدور قوي في تطبيق أي اتفاق 

ه ليس هناك أي شعب ، إلى أن"وورلد بابليك أوبينيون"وأشار االستطالع، الذي أجرته شبكة  .للتسوية
 . منهم التزام جانب الحياد %٧١، بما في ذلك األميركيون، إذ يفضل "إسرائيل"ـيرغب في االنحياز ل

ويكشف االستطالع، الذي أعلنت نتائجه أمس، أن غالبية شعوب هذه الدول تطالب بأن ترسل األمم 
الحتمي الذي سيتم التوصل إليه، بل المتحدة قوات لحفظ السالم إلى المنطقة، ليس فقط لتطبيق االتفاق 

 من % ٥٨وكشف االستطالع عن أن  . والدول العربية المجاورة"إسرائيل"أيضاً لضمان األمن لكل من 
 منهم التحيز للجانب % ٢٠المستطلعين ال يريدون لحكوماتهم االنحياز إلى أي جانب، بينما يريد 

 من % ٨٢ من المكسيكيين و% ٨٨األميركيين و من % ٧١ويريد . "إسرائيل"ـ فقط ل% ٧الفلسطيني و
 ٦٩ من الصين و% ٧٤ من سكان بريطانيا، ومثلهم من سكان فرنسا، و% ٧٩سكان كوريا الجنوبية و

 ٣٥ تؤدي دوراً سلبياً وينظر "إسرائيل" من األميركيين أن % ٥٩ويعتقد  . من أوكرانيا، التزام الحياد%
 ينظرون إليها سلبياً، بينما ينقسم الصينيون على % ٢٥في مقابل  إيجابياً "إسرائيل" من الهنود إلى %

 شعباً أن الفلسطينيين ال يبذلون جهداً كافياً لحسم الصراع مع ١٥ من بين ١٠ويرى . أنفسهم في ذلك
) % ٧٤( من األميركيين أن الدور الفلسطيني سلبي ويليهم الكوريون % ٧٥ويرى . "إسرائيل"

 % ٦٣ من الفلسطينيين يرون أن دورهم إيجابى، ويشاطرهم في ذلك % ٧٥ لكن). % ٦٦(والفرنسيون 
 من هذه الشعوب أن ١٢كذلك، يرى  . من النيجيريين% ٤٦ من اإلندونيسيين و% ٤٩من المصريين و

 فقط من األميركيين أن بالدهم تقوم بدورها، % ٤٤ويرى . الواليات المتحدة ال تقوم بدورها المطلوب
ووجد االستطالع أن المصريين هم أكثر شعب ترى غالبيته العظمى  . منهم ذلك% ٤٦بينما ال يعتقد 

ضرورة اتخاذ جانب الفلسطينيين في هذا الصراع وأكثر الشعوب رفضاً لتعهد مجلس األمن الدولي 
 ٦٣ من المصريين حكومتهم بالتحيز للفلسطينيين، بينما يطالب % ٨٦ويطالب . "إسرائيل"بحماية أمن 

 .يرانيين بذلك من اإل%
  ٢/٧/٢٠٠٨األخبار 

  
  إزاء األوضاع المعيشية في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنانكي مون يعبر عن قلقه  .٤٨

. ١٧٠١قدم األمين العام لالمم المتحدة بان كي مون، تقريره السابع الى مجلس االمن بشأن تنفيذ القرار 
 األوضاع المعيشية في مخيمات الالجئين الفلسطينيين وال يزال القلق يساورني إزاء: "وجاء في التقرير

في لبنان، وخصوصاً إزاء الظروف التي يعيشها الفلسطينيون النازحون في مخيم نهر البارد والتجمعات 
ورغم إحراز بعض التقدم في تلبية االحتياجات الفورية للسكان المتضررين . السكنية اللبنانية المحيطة به

 ال يزال من الضروري بذل الكثير من الجهود التي ٢٠٠٧ته هذه المنطقة عام، من النزاع الذي شهد
  وفي هذا الصدد، أود اإلعراب عن تقديري لما قدمته الدول  .تقتضي دعما متواصال من الدول األعضاء
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 حزيران من أجل إعادة إعمار ٢٣األعضاء من دعم في مؤتمر المانحين الدولي الذي عقد في فيينا في 
  . مليون دوالر١١٢ نهر البارد، وتم التعهد فيه بدفع مبلغ أولي قدره مخيم

  ٢/٧/٢٠٠٨السفير 
  
   في الشرق األوسطعلى الواليات المتحدة ان تستعيد مصداقيتها: مسؤول أمريكي سابق .٤٩

، قال "مركز أبحاث وودرو ويلسون الدولي"في ندوة حول الشرق االوسط في :  جو معكرون- واشنطن 
بق في ادارة الرئيس االسبق بيل كلينتون آرون ديفيد ميلر الذي تابع قضايا المفاوضات المسؤول السا

حل عادل ومستدام مبني "العربية االسرائيلية، ان على الدور االميركي في الشرق االوسط ان يستند الى 
ثوق بها هي الجدية والمو"بين الفلسطينيين واإلسرائيليين واعتبر ان المفاوضات " على توازن المصالح

لحل هذا النزاع وان على الواليات المتحدة ان تستعيد مصداقيتها، الن باستطاعتها ان " الطريق الوحيد
  . تؤدي دورا حاسما لتحقيق هذا االمر

  ٢/٧/٢٠٠٨السفير 
  
  للتسوية" دعمه"أوباما يرسل وفداً إلى رام اهللا ويؤكد  .٥٠

ئاسية باراك أوباما وفداً أمريكياً لألراضي الفلسطينية، أوفد المرشح الديمقراطي لالنتخابات الر: رام اهللا
برئاسة عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي جون كيري بهدف طمأنة الجانب الفلسطيني بعدم 
تغيير المواقف األمريكية بدعم عملية التسوية وإعالن دعمه للجانب الفلسطيني واإلسرائيلي للتوصل إلى 

 اجتماعه مع أكثر من مسؤول فلسطيني عن أن أوباما يولي اهتماماً كبيراً وأعلن كيري خالل. اتفاق
لعملية التسوية، وأنه يحث األطراف على بذل أكبر جهد ممكن للوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام 

 . الحالي
  ٢/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تحت خط الفقر من سكان غزة %  ٨٠الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا قاسية و: لجنة أممية .٥١

قال براساد كارياواسام، رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات :  عايدة الطويل- عمان 
االسرائيلية التي تمس حقوق االنسان للشعب الفلسطيني ان ما يميز النتائج التي حصلت عليها اللجنة للعام 

سرائيليين انصار حقوق االنسان، الذين كانوا الحالي هو ظهور مشاعر متعاطفة مع الفلسطينيين بين اال
من بين الشهود الذين ادلوا بشهاداتهم امام اللجنة، واكد العديد منهم انتهاكات حقوق االنسان التي تمارسها 

  . ازاء الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية" اسرائيل"
لجنة للمنطقة التي استمرت واعرب في المؤتمر الصحفي الذي عقده في عمان امس في ختام زيارة ال

طوال االسبوع الماضي عن قلقه العميق ازاء استمرار تدهور حقوق االنسان واالوضاع االنسانية في 
 من السكان تحت ٨٠%االرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا الوضع الخطير في قطاع غزة حيث أن 

 عليه الحال في العام الماضي، ولفت الى عدم وجود اي تحسن في االوضاع عما كان. مستوى خط الفقر
بل انها تسير الى االسوأ، مشيرا الى الوضع االقتصادي الصعب في االرض الفلسطينية المحتلة واثر 
الجدار الفاصل على حقوق االنسان الفلسطيني والتوسع في بناء المستوطنات وظروف المعتقلين 

ز االعتقال االسرائيلية، مما يشكل اعتداء على الفلسطينيين بمن فيهم االطفال المعتقلون، في سجون ومراك
  . حقوق الطفل العالمية

  ٢/٧/٢٠٠٨الدستور 
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 وزير بريطاني مسلم يعد بمزيد من االموال للفلسطينيين  .٥٢
في حكومة (تعهد شهيد مالك وزير الدولة في وزارة التنمية الدولية البريطانية :  سمير ناصيف- لندن 

 مليون دوالر في السنوات الثالث القادمة الى السلطة الفلسطينية عن بتقديم خمسمئة) غوردون براون
  . طريق الوزارة التي ينتمي اليها، بمنصب وزير دولة لشؤون جنوب آسيا والشرق االوسط

  ٢/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  " إسرائيل"وفد أميركي ألماني يتفقد الحدود بين مصر وغزة و .٥٣

مصرية إن وفدا أميركيا ألمانيا تفقد، أمس، الحدود الدولية بين قالت مصادر أمنية :  شادي محمد-رفح 
وقالت المصادر إن الوفد ضم عضوا من الكونغرس األميركي وخمسة من ". إسرائيل"مصر وغزة و

وكان وفد . المسؤولين األمنيين بالسفارتين األميركية واأللمانية بالقاهرة والملحق العسكري بسفارة ألمانيا
يتبع وزارة الدفاع قد وصل إلى منطقة الحدود بين مصر وغزة الشهر الماضي للقيام عسكري أميركي 

بأعمال مسح لمنطقة الحدود بحثا عن أنفاق التهريب الموجودة بالمنطقة وتدريب رجال األمن المصريين 
  .على معدات حديثة للكشف عن هذه األنفاق

  ٢/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
 ! حماسوالتخوف من مكاسب.. أبو مازن .٥٤

  صالح النعامي
ال جدال حول طبيعة الدوافع التي تحرك بعض المجموعات الفلسطينية التي تُصر علـى خـرق اتفـاق                  

وال يحتاج المرء إلى التوسع فـي       . التهدئة الذي توصلت إليه حركة حماس مع إسرائيل برعاية مصرية         
تفاق على اعتبار أنه يعكس فشل اسـتراتيجية  طرح األدلة التي تؤكد أن هذه المجموعات معنيةٌ بإفشال اال       

فعلى سـبيل   . العزل التي مورست ضد حركة حماس، بتواطؤ من المرجعيات السياسية لهذه المجموعات           
بعض المجموعات التي تواصل إطالق القذائف الصاروخية على المستوطنات اليهودية المحيطة بالقطاع            

وهـذا  . ها تخضع لقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس       تحديدا بعد سريان اتفاق التهدئة، أوضحت أن      
ـ               ، "العبثية"مكمن العجب؛ ألن عباس يجاهر برفضه لخيار المقاومة ويسخر منها، ولم يتوان عن وصفها ب

ـ             ". الحقيـرة  "بل إنه نعت أكثر من مرة بعض عمليات المقاومة التي جاءت ردا على جرائم االحتالل بـ
ه المجموعات لم تُطْلق رصاصة واحدة عندما كـان جـيش االحـتالل ينفـذ     ليس هذا فحسب، بل إن هذ     

المحرقة في شمال قطاع غزة نهاية شهر فبراير الماضي؛ حيث صدرت التعليمات لهذه المجموعات مـن   
لألسف الشديد أن أبا مازن والزمرة التي تحيط بـه          . رام اهللا بعدم المشاركة في التصدي لقوات االحتالل       

أن رفع الحصار عن قطاع غزة، عبر خطوة تُقْدم عليها حركة حماس، هـو         : افتراضٍ مفاده ينطلقون من   
في الضرورة في غير صالح الرئاسة الفلسطينية وحكومة فياض، ويضعف موقفهما في الحوار الـوطني               

ار عندما يتم الشروع فيه؛ حيث يعتقد أبو مازن أنه في الوضع الحالي يملك األوراق األقوى في أي حـو                  
لكن أكثر ما يصيب    . مع حماس، على اعتبار أن رفع الحصار عن قطاع غزة لن يتم إال بعد التوافق معه               

                 أبا مازن وحكومة فياض بالذعر هو أن يوفر اتفاق التهدئة الظروف لنجاح حركة حماس في إبرام صفقة
ار المقاومين والمجاهدين الـذين     تبادل أسرى مشَرفة، تَجبر إسرائيَل خاللها على إطالق عدد كبير من كب           

مثل هذه الصفقة ستمثل صفعة مدوية ألبي مازن،        . ُأدينوا بقتل عدد كبير من جنود االحتالل ومستوطنيه       
وسترفع أسهم حركة حماس في السماء، إذ يتبين عندها بالدليل القاطع أن المقاومة التـي يـسخر منهـا                   

ن إسرائيل رفضت كل محاوالته لإلفـراج عـن بعـض           الرئيس الفلسطيني نجحتْ حيث فَشَل هو، إذ أ       
 .األسرى الفلسطينيين
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وسيكون موقف أبي مازن أكثر إحراجا في حال نجحت حماس في إجبار إسرائيل على إطـالق سـراح                  
في الضفة الغربية، والذي يقْضي حكْما بالسجن مدى الحياة فـي           " فتح"مروان البرغوثي أمين سر حركة      

" فـتح   " هذه الخطوة ستعزز إلى حد كبير موقف قيادات الصف الثاني في حركـة              . ةالسجون اإلسرائيلي 
، "فـتح   " التي تطالب بالحوار مع حركة حماس، كما أن خروج البرغوثي سيهدد قيادة أبي مازن لحركة                

ازن أبلغ  مع العلم أن وزير البِنَى التحتية اإلسرائيلي بنيامين بن أليعازر كشف النقاب قبل شهرين أن أبا م                
 !الحكومة اإلسرائيلية بعدم تحمسه لإلفراج عن البرغوثي

 في تخريـب    -المرتبطة بعباس تحديدا  -إذن وراء األكمة ما وراءها، وبالتالي فإن محاوالت المجموعات          
على تنـسيق خطواتهمـا بـشأن       " الجهاد اإلسالمي   " التهدئة، ستتواصل، بعد أن اتفقت حماس وحركة        

فإن كان  . ا تقدم ال يعني أنه يتوجب نزع الشرعية عن أولئك الذين ينتقدون اتفاق التهدئة             بالطبع م . التهدئة
ثمة أحد يبحث عن مآخذ على اتفاق التهدئة، فمما ال شك فيه أنه سيعثر على مثل هذه المآخذ، فأي اتفاق                    

و أفضل ما يمكـن     ومع ذلك، فقد كان هذا االتفاق ه      . بين طرفين يعكس واقع موازين القوى القائم بينهما       
لكن لألسف الـشديد،    . التوصل إليه في ظل هذه الموازين، وتحت وطأة الظروف التي عاشها قطاع غزة            

 . فإن الجدل الذي يدور حول التهدئة يغلب عليه المناكفات الصبيانية، والحسابات الضيقة
تفاق التهدئة، هـم الـذين      فعلى سبيل المثال، بعض ممثلي قوى اليسار الذين يتباكون على المقاومة بعد ا            

يصمتون صمتَ القبور عندما كان سالم فياض وقادة أجهزته األمنية يالحقون المجاهـدين ويـسومونهم               
وعندها لم نلحظ كل هذا النـشاط اإلعالمـي         .. سوء العذاب، لدرجة أن بعضهم قضى نحبه في سجونها        

مٍ أصيل بالمقاومة، بل على العكس      المحموم، ولم نسمع من هؤالء أي موقف عملي وطني يدلل على التزا           
تماما، فهم يواصلون التنسيق مع أبي مازن، ويشاركونه في زياراته لهذه الدولة أو تلك، دون أي يتفوهوا                 

 .بكلمة واحدة تبرئ ساحتهم أمام الشعب والتاريخ
ون حـول نفـس     إن أكثر األصوات انتقادا للتهدئة وتباكيا على المقاومة هي تحديدا أصوات الذين يجلس            

 !خطة جنيف التي تدعو للتفريط بالقدس والالجئين" عراب"الطاولة مع ياسر عبد ربه، 
يتوجب منح فرصة الحترام اتفاق التهدئة واختبار نوايا إسرائيل، السيما في ظل المعاناة الـشديدة التـي                 

وبالتالي فإن من الطبيعي    يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، فهذه المعاناة وصلت حدا ال يمكن تصوره،             
 . أن يتم منح الناس فرصة اللتقاط األنفاس

فالـذي  . ويتوجب أيضا منح فرصة للتهدئة رغم تحفظات بعض الفرقاء في الساحة الفلـسطينية عليهـا              
يرفض التهدئة فليقَدم بديلًا آخر يضمن للناس في قطاع غزة الحد األدنى من مقومات الصمود، إذ إن بقاء                  

وضاع في قطاع غزة على ما هي عليه اآلن ال تعدو أن تكون وصفةً وصـفة لتيئـيس النـاس مـن                      األ
 . المقاومة وخيارها

  ١/٧/٢٠٠٨موقع اإلسالم اليوم 
  
 الوحدة مطلوبة ولكن ليس اآلن .. فتح وحماس .٥٥

 عريب الرنتاوي 
ا بـشروطهما الخاصـة     فتح وحماس تريدان الحوار والمصالحة والعودة للوحدة الوطنية، لكنهما تريدانه         

، وال تريدانها اآلن، فما هي هذه الشروط، ولماذا اإلرجاء؟ في حرب االتهامات المتبادلـة               )تقرأ الفئوية (
بين الفريقين حول المسؤولية في إعاقة الحوار وعرقلة مبادرة الرئيس عباس، تبدو الحقيقة مبثوثـة فـي                 

فالرئيس عبـاس أطلـق مبادرتـه       .. لرسميون باسميهما ثنايا التصريحات النارية التي يتقاذفها الناطقون ا      
األمريكـي ـ   " الفيتـو "، خصوصا بعـد أن جـاء   "المباح"التصالحية لكنه سرعان ما توقف عن الكالم 

والتـي ال   " شروطهما المسبقة "اإلسرائيلي المشترك، سافرا في وقاحته، لتعود في إثره فتح والرئاسة، إلى            
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 ينـاير   ٢٥ قطاع غزة، وضمان التوصل لنتائج تلتهم نتائج انتخابـات           تقل عن رفع الرايات البيضاء في     
٢٠٠٦.  

في المقابل، رحبت حماس بمبادرة عباس، ووعدت بإدهاشنا جميعا بالمفاجآت التي ستطرحها على مائدة              
الحوار الوطني، بيد أنها لم تتحرك قيد أنملة لألمام وعلى األرض، بل أنها وبعـض المواقـع والمنـابر                   

 ".شركائها في الوطن"ة عليها، ظلت تواصل حملتها الشعواء ضد المحسوب
قد تمتد لتشرين الثاني ـ نوفمبر القـادم قبـل أن يحـسم     " فترة سماح"الواقع أن الرئيس الفلسطيني يريد 

أمره، ويقرر االنتقال من المبادرة اللفظية إلى المبادرة الفعلية، مع اقتراب واليته األولى مـن نهايتهـا،                 
كون من مصلحته شخصيا أن ال يستمر في موقعه بانقالب دستوري، فتكون سلطته في الـضفة،                حيث سي 

انقالبا على العمل السياسي والدسـتوري، ثـم أن         : كسلطة حماس في القطاع وتفويض فياض في الضفة       
 انتظـام الرواتـب الـشهرية،     : الرئيس ال يريد أن يقامر بالمنجز الوحيد المتحقق للـسلطة فـي رام اهللا             

واستمرار بناء األجهزة األمنية الفلسطينية الجديدة بتمويل دولي، ورعاية أمريكية شاملة، إن هو سـارع               
 .الوحدة الوطنية" مقامرة"إلى ولوج 

في المقابل، تريد حماس أن تدخل قاعات الحوار الوطني من بوابة اإلنجاز واالنفراج في غزة، وليس من                 
التـي أبرمتهـا مـع      " الجيدة نـسبيا  "من مدخل التهدئة والصفقة     . .الفشل والجوع والذل والحصار   " ثقب"

 ليفني،  - باراك   -إسرائيل، وليس من موقع االستسالم لإلمالءات التي طالما لوحت بها حكومة أولمرت             
ـ     هي األخرى، قد تمتد لبضعة أشهر قادمة، يتذوق خـالل أهـل            " فترة سماح "وهي لهذا السبب بحاجة ل

الحرية واالستقرار والهدوء والتهدئة، وتتبدد خاللها سحب الدخان واألتربة التـي           القطاع المحاصر طعم    
 .تثيرها الطائرات والدبابات اإلسرائيلية، وتتراجع فيها مسيرات ومراسم التشييع اليومية للشهداء

في مسعاه المتلكئ لمتابعة مبادرته، يجد الرئيس عباس دعما قويا من بعض المحيطين به، خصوصا من                
موز المبادرات والمفاوضات وممثلي بقايا الفصائل وانشقاقاتها، مثلما يجد دعما إسرائيليا وأمريكيا وإلى             ر

وفي استجابتها المترددة والخجولة لمبادرة عباس، تجد قيادة حماس         .. حد ما، من بعض العواصم العربية     
القطاع المحاصر، ومـن قبـل      في  " عروشها"دعما قويا من قوى األمر الواقع الجديد التي استقرت على           

 .بعض القوى العربية واإلقليمية، وتحديدا من إيران وحزب اهللا وبعض المعارضات العربية
لجلوسه إلى مائدة الحـوار وجنوحـه       " الشروط األفضل "و" التوقيت األمثل "إذن، كال الفريقين يبحث عن      

اس وقد خفت، فيما لم يبـد أي طـرف          للوحدة الوطنية، وربما لهذا السبب بالذات، يبدو بريق مبادرة عب         
، وسـيدخل   "األخوة األعداء "فلسطيني أو عربي استعداده للذهاب بعيدا في مشوار التوسط والوساطة بين            

 تاريخ الكفاح البطولي للشعب الفلسطيني بوصفه عام الفشل الذريع فـي اسـتعادة الوحـدة                ٢٠٠٨العام  
 .وتخطي أخطر االنقسامات الفلسطينية المعاصرة

  ٢/٧/٢٠٠٨لدستور ا
  
  من عين الحلوة الى فخامة العماد .٥٦

  حسين قاسم 
   :تحية وبعد، فخامة العماد

أنا غرام اإلعالميـين ومـنجم      . أنا الشغل الشاغل للسياسيين من كل األحجام واألصناف       . عين الحلوة أنا  
  . أنا أشهر من نار على علم. أخبارهم المفضل

 وكأنه قدر أن تحـافظ كـل   . عت قضية من قضاياي حتى النهايةلم يحصل أن توب. كل ما يتعلق بي مبهم
ولألسف الممسكون بهذه الخيوط    . واحدة منها ولو على خيط مخفي ليستخدم الحقاً من قبل كبار الالعبين           

  . كثيرون، ومعظمهم جهات غير فلسطينية
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ى القائل أننـي، مثلـي    وينس.١٩٦٩ ويقال إنني بت كذلك بعد اتفاق القاهرة عام       . يقال إنني جزيرة أمنية   
فقد كان  . نعم كنت جزيرة أمنية منذ والدتي، لكن من نوع آخر         . مثل كافة أشقائي، كنت كذلك منذ والدتي      

يكفي أن نذكر أن نفراً واحداً تابعاً لمخفر المخـيم أو          . فيها مميزا عن أمن باقي األراضي اللبنانية      " األمن"
 أذكر كيف أن االستماع الى نـشرات األخبـار فـي المـذياع،              .الشعبة الثانية كان بمثابة الحاكم المطلق     

وخاصة صوت العرب من القاهرة، او قراءة الجريدة كان يعتبـر شُـبهة يمكـن أن تـودي بـصاحبها                    
وفي حال كانـت التهمـة      . وفنونها المتنوعة " الضيافة"الفلسطيني لالعتقال التعسفي مرفقاً مع كل أصول        

 ١٩٦٦هذا ما حصل مع جالل كعـوش فـي          . الموت تحت التعذيب مرجح   المشاركة في العمل الفدائي ف    
وأذكر أيضاً، كيف أن رمي مياه الغسيل فـي         .  وكالهما من مخيم عين الحلوة     ،١٩٦٧وعطا دحابرة في    

القناة المكشوفة كان يستوجب تحرير مخالفة من رجال الدرك، علماً أن المخيم كان يفتقر ألي نوع مـن                  
ولحسن !! ربما كان عليهن شربها   (ي، وكانت النسوة يحترن أين تذهب بهذه المياه         مجاري الصرف الصح  

  ). الحظ كان يوجد في تلك األوقات مراحيض عامة يقضي الناس حاجتهم فيها، وإال لكانت المشكلة أعظم
ـ        . لم يتوقف األمر عند حدود الخلل في األمن السياسي         ة، فقد كان الوضع الفلسطيني في لبنان، من البداي

. والوضع الشاذ يؤدي لحالة شـاذة . شاذاً من ناحية الحرمان من الحقوق االجتماعية واالقتصادية والمدنية 
وما يؤسف له أن السلطات اللبنانية لم تتدارك األمر الحقا، كما أن اتفاق الطائف لم يسع الى وضع حـد                    

ي في لبنان وليس انطالقاً مـن       فقد تحدث عن رفض التوطين بمعنى رفض التواجد الفلسطين        . لهذه الحالة 
لذلك أخرج الفلسطيني من معادلة التوافق وأبقـاه خـارج          . الحرص على حق الالجئ بالعودة الى دياره      

  . العفو العام وكأن المعنيين كانوا مصرين على أن تكون المخيمات جزراً أمنية
ة توجه التهمة الى شخصين     على إثر محاولة اغتيال الوزير الياس المر صدرت بيانات عن مصادر رسمي           

فهل خرج من سجنه ونفذ العملية ثم عاد        . فلسطينيين من سكاني تبين أن أحدهما موجود في سجن رومية         
كما أن تهمة ارتكاب جريمة اغتيال القضاة األربعة ما زالت تُلصق بي علـى الـرغم مـن أن                   !! اليه؟؟

 األجهزة المعنية التي تفيد أن المجرمين هربوا        فلو كانت معلومات  . التحقيق لم يتوصل الى اية نتائج جدية      
بعد مرور هذا الزمن الطويل أال يحق لي أن أتساءل          . الي صحيحة، لشكل ذلك خيطاً مهماً لمعرفة الجناة       

  ! أين الحقيقة؟
هذه الصورة لواقع المخيمات في الماضي توضح الدواعي النفسية لسعي الفلسطيني نحو األمـن الـذاتي                

ومع تفاقم حدة الـصراعات بـين األطـراف         . غم من تفهمي له، ال أوافق عليه شخصياً       الذي، على الر  
  . اللبنانية وتشكل مربعات أمنية تجد هذه الدواعي النفسية مبررات إضافية لتسويق نفسها

هذا ما  ". ما يخدم الوطن ومصلحته كأولوية على مصالحنا الفئوية والطائفية، ومصالح اآلخرين          "المهم هو   
كالجئ فلسطيني في لبنان أؤيد هذا بـشدة، وال أطلـب الحـرص علـى               .  خطاب قسم فخامتكم   جاء في 

جل ما أتمناه هو أن أن تكون سياسة هـذه الـسلطات            . مصالحنا بما يتعارض مع مصالح الشعب اللبناني      
 قـوة   فكل فائـدة للبنـان    . تجاه الفلسطيني في خدمة الوطن اللبناني بعيداً عن المصالح الفئوية والطائفية          

  . إضافية لفلسطين وشعبها، هذا ما أومن به
اإلخالل باألمن ليس سمة الزمة للفلسطيني، وهو في الوقت الحالي مكون أساسي في الصراع الـداخلي                

وبحسب اعتقادي أن تسوية األوضاع األمنية المتعلقة بالمخيمـات فـي           . بين األطراف السياسية اللبنانية   
وببساطة السبب يعود الى أن الفلسطيني في       . تبطة بالمتصارعين اللبنانيين  لبنان أسهل بكثير من تلك المر     

لبنان ليس لديه طموحات سياسية سلطوية، وال تقاسم النفوذ واالمتيازات، وأقصى ما يطلبه األمن واألمان               
  . والحفاظ على كرامته اإلنسانية

 في كل األمور المتعلقـة بـاألحوال   وهم. الالجئون الفلسطينيون موجودون قسراً في لبنان منذ ستين سنة        
ومجمـل شـؤون حيـاتهم مرتبطـة مباشـرة          . الشخصية خاضعون للدوائر الرسمية اللبنانية المختصة     
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باألوضاع اللبنانية األمنية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية، وكلما كانت هذه األوضاع صحية كلمـا             
  . انعكست إيجاباً على الفلسطيني

مساحتي حوالى كيلومتر واحد ليس إال، وال       .  فلسطينيين، لكني قطعة من األرض اللبنانية      أنا مخيم الجئين  
أسـتورد  . أتأثر بمحيطي أكثر من تأثيري بـه      .  كلم ١٠٤٥٢يعقل أن أكون مصدر الشغب على مساحة        

التطرف المستجد علي   . أكثر مما أصدر، والذي أصدره ليس إال إعادة تصدير لما استوردته من محيطي            
أبنائي أصحاب قضية محقّـة، ينتظـرون       . م يسقط من السماء بل تسرب إلي من الجسد الذي أنتمي اليه           ل

الـسنة  . العودة الى أراضيهم اليوم قبل الغد، ويرون أن العيش بكرامة يساعدهم على تحقيق حلم العـودة               
االستشهاد . لحاق به واليوم يعدني البعض بال   . الماضية استشهد أخي على الرغم من وداعته وبرودة نهره        

ليس هوايتي لكن اذا كان شرط حياة شعبي فأهالً وسهالً، وإذا كان فيه نجاة لبنان لرحبت به أيضاً، لكني                   
  . أرفض بشدة أن أكون ضحية لحسابات فئوية ضيقة

أتوق للحرية، أتـوق للتحـرر مـن        . ضقت ذرعاً بالتهم التي تلقى علي، من كل حدب وصوب، جزافاً          
أتوق ألكون كتاباً مقروءاً بسالسة من قبل النـاس،         . أتوق للحقيقة . شابكة والملتفة حول عنقي   الخيوط المت 

أتوق لعالقة فلسطينية لبنانية صحيحة تخدم المـصالح العليـا للـشعبين            . جميع الناس، وخاصة اللبنانيين   
  . وتلغي كل أنواع الجزر األمنية والحقوقية

وفـي  . ضاقت بي السبل  . وضيحها لكن ال حياة لمن تنادي     حاولت ت . ضقت ذرعاً بتشويه صورتي   . كفى
وقفت لحظة وقلت لنفسي ربما أجد ضالتي عند الرئيس          .خضم الضياع انتخبتم رئيساً للجمهورية اللبنانية     

التوافقي ويساعدني على التوافق مع نفسي ومع الجسد الذي أنتمي اليه، لهذا كانت رسـالتي هـذه الـى                   
  . فخامتكم
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