
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لتزم بدفعهاتو.. الحكومة المقالة تندد بقرار فياض عدم دفع رواتب آالف الموظفين
 هاعمل على تفكيكيمن السلطة أفي الضفة و قامت خاليا للقوة التنفيذيةأ "حماس" :هآرتس

 "القيادات الميدانية"الحسم العسكري في غزة كان اجتهادا من : "أبو مرزوق"
 "رام اهللا"و" دحالن"تتلقى المال من " جيش اإلسالم: "فوزي برهوم

  "حماس"نقاطع عباس إذا حاور : أولمرت
 حماس تعمل للسيطرة على ادارة المسجد االقصى :الشاباك

  "نصر اهللا"محاولة الغتيال تورط دحالن في لكشف عن ا :الوطن القطرية
 مصر ترفض جلب قوات دولية إلى حدودها مع غزة

يوضح في رسالة إلى" مشعل"
 أحداث حقائق" اإلخوان"مرشد  
  للحل" حماس"ؤية غزة ور

  
 ٤ص ... 

 ٣/٧/٢٠٠٧٧٧١الثالثاء
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    :السلطة
 ٥  لتزم بدفعهاتو.. الحكومة المقالة تندد بقرار فياض عدم دفع رواتب آالف الموظفين .٢
 ٦  حذر حماس من اقتحام البنوك العاملة في قطاع غزةت حكومة الطوارئ .٣
 ٦   غزة قطاعىعاة السيطرة علإ تتعهد بالطوارئحكومة  .٤
 ٦  هاعمل على تفكيكيمن السلطة أفي الضفة و قامت خاليا للقوة التنفيذيةأ "حماس" :هآرتس .٥
 ٧  ستنكر وتتوعد توالحركة ..في الضفة" حماس" وقادة من عتقل نائباًياألمن الفلسطيني  .٦
 ٧  هاني الحسن من منصب كبير مستشاري الرئيس الفلسطينيعباس يقرر إعفاء  .٧
 ٨  قائد الوحدة الخاصة في قوات األمن الوطني في قطاع غزةعباس ُيقيل  .٨
 ٨  بالتراجع عن جميع المراسيم التي اصدرها مؤخراًيطالب عباس حمد بحر أ .٩
 ٨  جونستونوزارة الداخلية في الحكومة المقالة تعتقل بعض المتورطين في اختطاف  .١٠
 ٨   تحاول استغالل األوضاع الداخلية وتسعى لتدمير حكومة الطوارىء"اسرائيل": عريقات .١١
 ٨  من العالقين على معبر رفح مرضى % ٢٠.. تحذيرات فلسطينية من كارثة انسانية .١٢
 ٩ "فتح االسالم"واجتثاث .. التروي والحكمة: زكي .١٣
    

    :المقاومة
 ٩  "حماس"ال يملك بديال عن الحوار مع " عباس: "الزهار .١٤
 ٩  "القيادات الميدانية"كري في غزة كان اجتهادا من الحسم العس: "أبو مرزوق" .١٥
 ٩ "رام اهللا"و" دحالن"تتلقى المال من " جيش اإلسالم: "فوزي برهوم .١٦
١٠  يعود عليكم بالنفع لن  "جونستون"اإلفراج عن ": حماس"في رسالة لـ" جيش اإلسالم" .١٧
١٠  "حماس"تطلق صواريخ رغم معارضة القيادة السياسية في " القسام": "هآرتس" .١٨
١٠  "جنين"مخيم  في " حزام النار"استشهاد القائد الميداني لكتائب االقصى ومجموعات  .١٩
١١    بدماء الشعب الطاهرة"فتح"ادق  لن تتلوث ايدي وبن:حازم ابو شنب .٢٠
١١   ها تحذر بعض األجهزة األمنية الفلسطينية من مطاردة عناصر"القسام" .٢١
١١   يدعو مركزية فتح الى عقد اجتماع التخاذ قرار بشأن تصريحات هاني الحسن:بلعاويحكم  .٢٢
١٢  "تحصين مخيم عين الحلوة"مؤتمر تعقد " الفصائل الفلسطينية" .٢٣
١٢  "سعودياً" ٢٠أكثر منومقتل ".. البارد" في "القوة الفلسطينية"لم تحسم مسألة : أبو العينين .٢٤
١٢   "البارد"لضبط األمن في " المقدح"يادة قوة عسكرية بق": منظمة التحرير"في " قيادي" .٢٥
١٣  "نهر البارد"ال وجود ألفق سياسي لحل أزمة مخيم : قيادي في حماس .٢٦
١٣   تستنكر استهداف اإلعالميين" حماس" .٢٧
    

    :الكيان االسرائيلي
١٣   "حماس" نقاطع عباس إذا حاور :أولمرت .٢٨
١٤  حماس تعمل للسيطرة على ادارة المسجد االقصى :الشاباك .٢٩
١٤   اتفاق مصري اسرائيلي يقضي بفتح معبر كيرم شالوم:هارتس .٣٠
١٤   ة بعد نشر تقرير فينوغرادحزب العمل سينسحب من الحكوم: باراك .٣١
١٥   مناورات إسرائيلية في الجوالن استعدادا لحرب محتملة مع سوريا .٣٢
١٥   زئيفي يستبعد اي هجوم سوري على بالده : اسرائيل .٣٣
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١٥  واجهة التهديد النووي االيراني اسرائيل ال تستطيع م:افراييم سنيه .٣٤
١٥  إسرائيل تدرس تسيير دوريات في البحر الميت .٣٥
١٦  لمخالفته القيود المفروضة عليه منذ اإلفراج الى السجن فعنونو .٣٦
١٦  بالمئة خالل ابريل ومايوهبوط صادرات اسرائيل الصناعية اثنين  .٣٧
١٦  فائض غير مسبوق في الخزينة االسرائيلية خالل النصف االول من العام الحالي .٣٨
    

    :األرض، الشعب
١٦   قتيال جراء الفلتان االمني في حزيران١٩٠: احصائية .٣٩
١٧  ة من األنفاق اإلسرائيلية تهدد القدس المحتلةشبك .٤٠
١٧  أوضاع األسرى صعبة جداً وإدارات السجون تبطش بهم .٤١
١٧  هنية يتغلب على عباس في االنتخابات المبكرة: استطالع للرأي .٤٢
١٧ معبر كرم أبوسالم جنوب القطاع خالل شهر مواطن على ٢٢وفاة  .٤٣
١٨   فلسطينية الجئة بالعراق تقطعت بها السبل لتقيم بمطار دبيعائلة .٤٤
١٨  أكثر اسم قتلته إسرائيل" محمد: "دراسة فلسطينية تكشف .٤٥
١٨   كد تلقيه تهديدات بالقتل عبر الهاتف بسبب كتاباتهصحافي فلسطيني يؤ .٤٦
   

   :اقتصاد
١٨   آالف طن من القمح إلى قطاع غزة١٠الجانب اإلسرائيلي يسمح بإدخال  .٤٧
   

   : األردن
١٩ األردن يحذر من تسخير القضية الفلسطينية لمصالح إقليمية .٤٨
١٩ قوات دولية في قطاع غزة إسالميو األردن يرفضون نشر .٤٩
١٩  األسرى تستغرب موافقة الحكومة المشروطة على قرار اإلفراج عن اإلسالميةالحركة  .٥٠
٢٠   لحماساإلسالميون األردنيون يتراجعون عن تأييدهم .٥١
   

   :لبنان
٢٠  "نصر اهللا"محاولة الغتيال تورط دحالن في لكشف عن ا :الوطن القطرية .٥٢
٢٠   للرئيس اللبنانيحزب اهللا يلّوح بتجديد فترة والية أخرى  .٥٣
٢٠ قرب ساعة الصفر للحسم العسكريو".. لباردا"تعزيزات للجيش في محيط  .٥٤
٢١  واشنطن ترفض قيام حكومة ثانية في لبنان  .٥٥
٢١  " البارد"تعويضات ألهالي  يكشف عن تنسيق "عين الحلوة"لقاء شعبي في  .٥٦
٢١  بالتنسيق مع حزب اهللا لوفد إسباني" إسرائيلية"اتهامات  .٥٧
   

   :عربي، إسالمي
٢٢  مصر ترفض جلب قوات دولية إلى حدودها مع غزة .٥٨
٢٢  الرئيس اليمني يعارض وجود قوات دولية في األراضي الفلسطينية .٥٩
٢٢   السرائيلديون يحذرون الفلسطينيين من تقديم تنازالترجال دين سعو .٦٠
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٢٢  جمعية حقوقية مغربية تحذّر من التطبيع مع اسرائيل .٦١
   

   :دولي
٢٣   المساعدة االميركية للفلسطينيين ال تزال قيد الدرس  .٦٢
٢٣  ايران ربما لها صلة بهجمات في غزة ولبنان: سوالنا .٦٣
٢٤ القمة اإلفريقية تدعو لمؤتمر دولي حول الشرق األوسط .٦٤

   
    :مختارات

٢٤   األوروبيون يعتبرون أمريكا التهديد األكبر للسالم .٦٥
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  جهاد السعدي...  داخليا؟"انشطارا"هل تشهد فتح  .٦٦
٢٥ غسان تويني ... العودة إلى الدولة: لبنان وفلسطين .٦٧
٢٧ هاني المصري... للحماية أم للوصاية؟: القوات الدولية .٦٨
٢٩  اللواء عثمان ابو غربية ...ن النقاط فوق الحروفقليل م .٦٩
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
   للحل"حماس"حقائق أحداث غزة ورؤية  "اإلخوان "في رسالة إلى مرشديوضح  "مشعل" .١

لعـام  قال مشعل في رسالة مطولة بعث بها إلى األستاذ محمد مهدي عـاكف المرشـد ا               : أحمد التالوي 
إن ما قامت به    :  وجاء فيها  لإلخوان المسلمين يشرح فيها ما جرى في غزة وأسبابه، ورؤية الحركة للحل           

حماس في قطاع غزة كان مؤلما لحماس، كما كان مؤلما للشعب الفلسطيني كله، إال أنَّه كان نتيجةً حتميةً                  
رعية في غزة بعـد فـوز حمـاس         لما قامت به بعض األطراف من ممارسات جارت على القانون والش          

وأوضح مشعل أنَّه ال يوجد بين حماس وحركة فتح والسلطة الفلسطينية برئاسة عباس مـن                .باالنتخابات
  .جهة أخرى أي عداء على ارتباط الجميع بخط النضال التاريخي للشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني              

فلسطيني القائم قال إن رئيس السلطة الفلـسطينية        إال أن رئيس مكتب حماس في إطار تشخيصه للوضع ال         
 وإعالن حالة الطوارئ وتشكيل ما عـرِفَ باسـم          "هنية"أخطأ في قراراته األخيرة الخاصة بحلِّ حكومة        

حكومة الطوارئ، باعتبار أن الكثير من هذه القرارات جاء على خالف القـانون الفلـسطيني األساسـي                 
خابات، كذلك قال مشعل إن أبو مازن ارتكب خطًأ كبيرا برفضه الحوار مـع              والشرعية التي خلقتها االنت   

، مع عدم فاعلية جلَّ هذه اإلجـراءات فـي عـالج            "فتح"حماس؛ استجابةً لمطالب التيار االنقالبي داخل       
 "المرشـد "لـكما انتقد خالد مشعل في رسالته        .مسببات المرض في قطاع غزة والتي أدت إلى ما حصل         

رى من استقواء عباس وبعض األطراف داخل فتح بمنظمة التحريـر ومؤسـساتها كبـديٍل عـن                 ما ج 
وأكد مشعل أن    .المسارات الشرعية التي حددها القانون األساسي الفلسطيني ونتائج االنتخابات التشريعية         

ة من النقاط    تتمسك بالحوار كأساسٍ للحل، مع عدم انتهاك القانون والشرعية في أي نقط            - أوالً -الحركة
الموضوعة كأساسٍ لحلِّ األزمة مع تمسك حماس الكامل بوحدة التراب الفلسطيني في الـضفة الغربيـة                
وقطاعِ غزة، مع إعالن الحركة استعدادها الكامل للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق العربية التي شـكَّلتها                

ة العرب في القاهرة بعد األحداث ببـضعة        جامعة الدول العربية خالل االجتماع الطارئ لوزراء الخارجي       
وقد وضع مشعل مجموعةً من األهداف على الحوار الفلسطيني المزمع والذي دعت إليـه الحركـة                .أيام
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تشكيل حكومة وحدة وطنية مركزية     : وأيدته مصر وبعض الدول العربية األخرى، ومن بين هذه األهداف         
دت إلى ما جرى معالجةً كاملة، وبالذات الملف األمني الذي          كاملة الصالحيات، ومعالجة المشكالت التي أ     

وشدد مشعل على ضرورة أْن يترافق ذلك مع مـصالحة وطنيـة             .كان أحد األسباب الرئيسية لما جرى     
                 فلـسطينية بأيـد شاملة تشمل الفصائل والعائالت والعشائر الفلسطينية كلها وتسوية ما ُأريق من دمـاء

وتناولـت رسـالة مـشعل       .لقانون والشرع ضمن بوتقة الشعب الفلسطيني الواحـد       فلسطينية في إطار ا   
مجموعةً من الحقائق حول الوضع الذي كان سائدا في قطاعِ غزة والذي علـى إثـره اتخـذت حمـاس                   
خطواتها السابقة في القطاع، وما تال ذلك من أعماٍل انتقامية في الضفة الغربية ضد قادة ومقرات حماس                 

 أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لم تتبنَّيا        "مشعل"وفي جانبٍ آخر من الرسالة أوضح       .  ومؤسساتها
الخطوات الجدية لعالج األزمة، بل ما زاد من مفاقمتها، مثل استئناف االتصاالت مع الجانب الصهيوني،               

  . في محاولة لعزِل حركة حماسوإعادة إحياء لجان االرتباط، وتنشيط االتصاالت الخارجية عربيا ودوليا
   ١/٧/٢٠٠٧اخوان اون الين 

  
  لتزم بدفعهاوت.. الحكومة المقالة تندد بقرار فياض عدم دفع رواتب آالف الموظفين .٢

 نددت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المقالـة امـس          : فتحي صّباح  ،غزة ٣/٧/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
 ألف موظف حكومي    ٢٣مال والخارجية سالم فياض استثناء      بقرار رئيس حكومة انفاذ الطوارئ وزير ال      

في الضفة الغربية وقطاع غزة من الرواتب بذريعة توظيفهم في ظل الحكومة العاشرة والحكومة الحادية               
محمـد  .ووصف رئيس ديوان رئيس الوزراء المقال، رئيس ديوان الموظفين العـام بالوكالـة د              .عشرة

وأعرب في تصريح صحافي لــ      ". عار"بير من الموظفين العموميين بأنه      المدهون استثناء هذا العدد الك    
ودعـا  ". محاربة الموظفين في رواتبهم جملة وتفصيالً     "المحلية عن رفضه    " الشبكة االعالمية الفلسطينية  "
المسؤولين في مختلف مواقع صنع القرار الى اعادة النظر في مثل هذه القرارات النها تجلب لهم العـار         "

غيـر  "ووصف المدهون مثل هذه القرارات بأنهـا        ". م في حال عداء مع ابناء الشعب الفلسطيني       وتضعه
حكومة (شرعية كونها تخالف القانون االساسي وبالتالي فان كل ما يصدر من قرارات عن هذه الحكومة                

ني هي اموال الـشعب الفلـسطي     "وشدد على ان االموال التي تفرج عنها اسرائيل         ". غير شرعية ) فياض
ويجب ان تعود لكل الشعب وأال يجري انفاقها وفق اجندات حزبيـة او سياسـية او تراعـي المفهـوم                    

  ".االميركي في التعامل مع الوضع الفلسطيني
ونفى وكيل وزارة المال اسماعيل محفوظ علمه بوجود قرار باستثناء االف الموظفين من تلقـي راتـب                 

ل في رام اهللا قطعت قبل يومين كل اتصال مع مقر الوزارة            ان وزارة الما  " الحياة"شهر كامل وكشف لـ     
وقال انه وموظفي الوزارة في غزة ال يـستطيعون منـذ يـومين             . في غزة حيث يمارس محفوظ عمله     

الدخول الى البرامج او الملفات الخاصة بالرواتب واالطالع عليها، مضيفا ان ال معلومات لديهم عن من                
  . ذلكسيتقاضى راتباً ومن سيحرم من

كشفت النقاب عـن    " حماس"مصادر مطلعة في    من غزة إلى أن      ٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   وأشارت  
منذ فرض الحركة سيطرتها علـى القطـاع، إلعـداد          غزة  عمليات تحر واسعة النطاق تجري في قطاع        

ن الراتـب   ، أو المتعاطفين معها لمعاقبتهم بالحرمان م      "حماس"كشوف بأسماء الموظفين المحسوبين على      
وبحسب المصادر ذاتها فإن من بين الموظفين الذين سيشملهم قرار الحرمان            .والفصل من الوظيفة العامة   

 عنصر من القـوة     ٣٥٠٠ موظفاً في مناصب عليا بدرجة مدير عام فما فوق، ونحو          ٩٥من الراتب نحو    
افت المـصادر أن قـرار      وأض". حماس"التنفيذية، وآالف الموظفين اآلخرين أغلبهم من المحسوبين على         

وحكومـة الوحـدة المقالـة      " حماس"الحرمان من الراتب سيشمل أيضاً الموظفين الذين استجابوا لدعوة          
بالعودة إلى أعمالهم بعد السيطرة على غزة، وخالفوا قرار الرئيس عباس بالتزام المنازل وعدم استئناف               

  .العمل
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 ألف موظف فـي الـضفة والقطـاع مـن           ٢٣ناء  محمد المدهون إن حكومة الوحدة ترفض استث      .وقال د 
  .الرواتب، بحجة أنهم توظفوا في عهد الحكومة العاشرة، أو في عهد حكومة الوحدة

ـ    محمد  .د  إلى أن  غزةمن   ٣/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط   وذكرت   الـشرق  "المدهون شدد في تصريحات ل
 سيجري استثناؤهم بقـرار     إسماعيل هنية بصرف رواتب من    الوزراء المقال   على التزام رئيس    " األوسط

  .من حكومة فياض
  

  حذر حماس من اقتحام البنوك العاملة في قطاع غزةت حكومة الطوارئ .٣
رياض المالكي، خـالل مـؤتمر      . د ]في حكومة الطوارئ   [حذر وزير االعالم  :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

فيـذ عمليـات اقتحـام     على دعم او تن   "حماس"صحافي عقد في ختام اجتماع الحكومة، من مخاطر اقدام          
للبنوك العاملة في قطاع غزة، محمال الحركة كامل المسؤولية في هذا االتجاه، مشيرا الى انـه وصـل                  
للحكومة معلومات حول وجود تهديدات باقتحام البنوك من قبل عناصر القوة التنفيذية في حـال جـرى                 

امل المسؤولية عن اتخـاذ قـرارات       الحكومة ووزارة المالية تتحمالن ك    "وقال   .تحويل رواتب الموظفين  
، محذرا من مخاطر صدور بعض الفتاوي التي تبـيح اسـتهداف   "صرف رواتب الموظفين وليس البنوك    

 باعالن موقفها من التصريحات الخطيرة التي يطلقها مقنعون مـسلحون ضـد             "حماس"وطالب   .البنوك
فر للمواطنين في قطاع غزة بسبب      وهدد المالكي بوقف اصدار جوازات الس      .رئيس الوزراء سالم فياض   

  .استمرار االعتداءات واالقتحامات التي تقوم بها عناصر القوة التنفيذية
    ٣/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
   غزة قطاعىعاة السيطرة علإ تتعهد بالطوارئحكومة  .٤

وضـع  كد وزير اإلعالم والعدل في حكومة الطوارئ رياض المالكي امس أن ال           أ:  وليد عوض  -رام اهللا   
وقال في تصريحات    .الحالي لن يستمر طويالً وأن الحكومة ستعيد السيطرة علي القطاع بأسرع ما يمكن            

صحافية نعتبر أن دور الوزارة السابقة انتهي منذ لحظة إقالتهم واستالمنا كوزراء، وليس هنـاك وزراء                
 أنه  ىون ذلك وكل من ير    سالم فياض فقط، وما د    .إال نحن وزارة الرئيس عباس والوزارة التي شكلها د        

وزير فهو سابق وكل من يدعي أنه يمتلك صالحيات فهو قد فقدها في اللحظة التي تمت فيها إقالتهم وهم                   
 ان حكومة الطوارئ تبذل جهودا كبيرة في سـبيل          ىوشدد عل  .وزراء سابقون ال يملكون أية صالحيات     

فة وغزة ونحن نعمل جهدنا مـن أجـل         اعادة الوحدة بين الضفة والقطاع، وقال ما حصل هو فصل للض          
  .إعادة اللحمة لجناحي الوطن وتثبيت ذلك من خالل بسط سيطرة السلطة في غزة

 ٣/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  

  هاعمل على تفكيكيمن السلطة أفي الضفة و لقوة التنفيذيةقامت خاليا لأ "حماس" :هآرتس .٥
رئيس عباس، اعتقلـت    لة األمن، التابعة ل   عن مصدر أمني فلسطيني قوله إن أجهز      " هآرتس"نقلت صحيفة   

 في الضفة الغربية، وقامت بمصادرة كميات ليست قليلة         "حماس"في األيام األخيرة العشرات من ناشطي       
كما صرح المصدر األمني نفسه للصحيفة إنه لدى التحقيق مع عدد من الناشطين، تبـين أن                 .من السالح 

ونقل عنه قوله إنه كـان       .في الضفة " القوة التنفيذية "لـ" نائمة" كانت تعمل على إقامة بنية تحتية        "حماس"
هناك هرمية قيادية منظمة وأسلحة، وأن بعض الناشطين قد شاركوا في دورات عـسكرية فـي أمـاكن                  

وتابع أن أجهزة األمن الفلسطينية تعمل على تفكيك خاليا حماس في الـضفة، وأنهـا ال تنـوي                  . مختلفة
، بحسب الصحيفة، أنه ال يوجد أي تنسيق مـع          هوأكد المصدر نفس   .يام القريبة التوقف عن حملتها في األ    

  . في الضفة"حماس"ـإسرائيل بهذا الشأن، وأن إسرائيل لم تكن على علم بحجم الخاليا التنفيذية ل
  ٣/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب 
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  ستنكر وتتوعد توالحركة ..في الضفة" حماس" وقادة من عتقل نائباًياألمن الفلسطيني  .٦

اختطفت األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية       : رام اهللا من   ٣/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط   رت  نش
 والنائب عنها، وأحمد دولة وكيل مساعد وزارة الداخلية         "حماس"امس الشيخ احمد الحاج علي القيادي في        

 أن اعتقال الشيخ    وذكرت مصادر فلسطينية  . من نابلس، وشاكر عمارة أحد قادة حماس في محافظة أريحا         
" جنيـد "ودولة جاء بعد مشاركتهما في اجتماع ضم ممثلين عن حماس وقادة االجهزة االمنية تم في سجن           

واشارت المصادر الى أنه بعد مغادرة ممثلـي        . في نابلس لمناقشة العالقة بين الحركة واالجهزة االمنية       
ة بمحاصرة السيارة التي كانـت تقلهـم،        حماس السجن مباشرة قام العشرات من منتسبي االجهزة االمني        

واشارت المصادر الـى أن النائـب       . مستخدمين القوة عندما ابدا ممثلو حماس مقاومة لعملية االختطاف        
 في منطقة نابلس الذي عجزت قوات االحتالل عـن اعتقالـه،     "حماس"الحاج علي هو النائب الوحيد عن       

 "فتح"ـيذكر أن احدى الميليشيات التابعة ل     .  الماضي على الرغم من مداهمة منزله عدة مرات في الشهر        
وقامت االجهزة االمنيـة     .قد وضعت كالً من الحاج علي ودولة ضمن قائمة هددت باستهدافها في نابلس            

 عندما كان متواجداً في مستشفى االتحاد الوطني، كما تـم           "حماس"باختطاف احمد ابوصالحة الناشط في      
  .، قضاء سلفيت، شمال غرب الضفة الغربية"برقين"ي بلدة اختطاف رائد رضا من منزله ف

بشدة اختطاف ثالثة مـن     " حماس" استنكرت   :نابلسمن   ٢/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم    وأورد  
ما عاد للصبر من مكان، ولم نكن نتخيل أّن         : "، وقالت في بيان لها    ةسارئالقادتها في الضفة على يد أمن       
وقـادة األجهـزة    " حمـاس " وها هي فتح اليوم وبعد لقاء رسمّي بين          ..ذلكعلى وجه األرض من يفعل      

لهـذا العمـل    "عن إدانتها الشديدة    " حماس"وعبرت  ". األمنية تعتقل الوفد الرسمي بطريقة همجية ومسيئة      
الجبان والدنيء وهذه البشاعة التي ارتكبتها األجهزة األمنية والتي تعّبر عن فقدان آخر مـا تبقـى مـن                   

أوامـر  "وأكدت علـى أن     ". كل من أمر وساهم ونفذ متورط في هذه الجريمة البشعة         "، مؤكدة أّن    "أخالق
الصبر وتمرير الفرصة التي أبلغت بها قواعدها هي اآلن قيد الدراسة، وإّن تتابع هذه االعتداءات ودماء                

 اآلن إلـى    شهدائها وأنات معتقليها والعشرات منهم في سجون السلطة الذين نقل خمـسة مـنهم حتـى               
المستشفيات الحكومية في رام اهللا ونابلس وقلقيلية جراء شدة التعذيب، تُلزم الحركة بأّن الصبر ليس هـو                 

. رئيس السلطة المسؤولية الكاملة عن سالمة قادتهـا       " حماس"وحّملت  ". العالج الوحيد وأّن لكل شيء حدّ     
، معربة عن أسفها لكون اليهود اليوم "غدر يهودي واضح النزعة مكشوف الغطاء     "ووصفت ما جرى بأنه     

  . يحترمون السفراء ويؤمنّوهم وال يعتدون على رمزيتهم
سامي أبو زهري عملية    " حماس"ناطق باسم   ال اعتبر   :القدسمن   ٢/٦/٢٠٠٧ قدس برس وأضافت وكالة   

ـ االعتقال جزءا من سياسة الفوضى التي تريد األجهزة األمنية إشاعتها في مختلف المناطق               سطينية، الفل
" حمـاس "، مشيرا إلى أن كل ما يجري ال عالقة له بالمواجهة بين حركتي              "بما يخدم األجندات األجنبية   "
يعمل وفق أجندة خارجية ال عالقـة لهـا بـالتوافق           ،  "فتح" داخل   "متنفذ"وإنما األمر يتعلق بتيار     ،  "فتح"و

  .الوطني
  

  رئيس الفلسطينيعباس يقرر إعفاء هاني الحسن من منصب كبير مستشاري ال .٧
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعفاء هاني الحسن مـن منـصبه            : وكالة رامتان لألنباء   - رام اهللا 

  ".ككبير لمستشاري الرئيس الفلسطيني 
  ٣/٧/٢٠٠٧عين على فلسطين 

  
  
  



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                      ٧٧١:                                 العدد٣/١/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

  قائد الوحدة الخاصة في قوات األمن الوطني في قطاع غزةعباس ُيقيل  .٨
يس الفلسطيني امس العميد الركن منار سليمان محمد شحادة قائـد الوحـدة             أقال الرئ :  حامد جاد  -غزة  

  .الخاصة في قوات األمن الوطني في قطاع غزة وأمر بتنزيل رتبته إلى نقيب
   ٣/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  بالتراجع عن جميع المراسيم التي اصدرها مؤخراًيطالب عباس حمد بحر أ .٩

احمد بحر خالل ورشة عمل عقـدت       .د رئيس المجلس التشريعي     طالب نائب :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
بمقر المجلس في غزة الرئيس عباس بالتراجع عن جميع المراسيم التي اصدرها مؤخرا، معتبـرا تلـك                 

  .المراسيم غير قانونية
  ٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  ستونجونوزارة الداخلية في الحكومة المقالة تعتقل بعض المتورطين في اختطاف  .١٠

 أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، عن فشل كل المحاوالت السلمية والتفاوضية لإلفـراج               :غزة
إنهـا اعتقلـت بعـض األفـراد        : عن الصحافي البريطاني المختطف جونستون، وقالت القوة التنفيذيـة        

نـستون،  أن االعتقال يتم لعناصر متورطة فـي خطـف جو         "وأضافت   .المتورطين في خطف جونستون   
إنها لن تتوانى في إنهاء ملف جونـستون، مطالبـة          : "وقالت الوزارة في بيان لها     ".وليس ألي سبب آخر   

أن مـن ال يـستجيب      "وأوضحت الـوزارة     ".الخاطفين، والذين يقدمون لهم الدعم والحماية تسليم أنفسهم       
  .  عن خاطفي الصحفي، داعية كافة المواطنين لتقديم أي معلومة"يعرض نفسه للمساءلة القانونية

  ٣/٧/٢٠٠٧وكالة معا 
  
   تحاول استغالل األوضاع الداخلية وتسعى لتدمير حكومة الطوارىء"اسرائيل": عريقات .١١

صائب عريقات حكومة اسرائيل بالعمل على ضرب جهود الرئيس عبـاس           . اتهم د  : نائل موسى  -البيرة  
د سياستها التوسعية وعدوانها العسكري     سالم فياض الرامية الى ضبط الوضع بتصعي      .والحكومة برئاسة د  
ورأى عريقات ان حكومة اولمـرت تـستغل         . شهيدا منذ قمة شرم الشيخ االخيرة      ٢٥الذي حصد ارواح    

االنقالب الدموي لتكريس الفصل بين جناحي الوطن ولتمرير مخططات تصفوية للقضية داعيا االشـقاء              
ل فورا ودون تردد النهاء االنقالب وازالة اثاره        واالصدقاء الى الحرص على وحدة شعبنا وحقوقه والعم       

عريقات امس على عدم جدية حكومة اولمرت في الوصول الى           واكد .التدميرية قبل اي دعوة الى حوار     
اسـيرا بأنهـا     ٢٥٠حل او تحريك عملية سياسية جدية واصفا تحرير جزء من اموال السلطة الوطنية و             

 .لطرف االخر ما يتطلب البحث عن حماية دولية مؤقتة لشعبناخطوات غير كافية بل وتظهر عدم جدية ا
    ٣/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  من العالقين على معبر رفح مرضى % ٢٠.. تحذيرات فلسطينية من كارثة انسانية .١٢

دعا النائب مصطفى البرغوثي الى إنهاء معاناة ستة آالف فلسطيني عالقين على            :  أمين أبو وردة   -نابلس  
وحذر البرغوثي فـي    . مصري من معبر رفح والسماح لهم بالعودة الى منازلهم في قطاع غزة           الجانب ال 

في اغالق معبر رفح ومنع ستة آالف مواطن من         " اسرائيل"تصريح صحافي امس من خطورة استمرار       
  .دخول القطاع مما بات يهدد حياة الكثير منهم

مـن  % ٢٠ارئ بوزارة الصحة الفلسطينية ان      معاوية حسنين مدير عام االسعاف والطو     .من جانبه أكد د   
العالقين على المعبر هم من المرضى، وحذر من خطورة استمرار اغالق المعبر وسط معانـاة العـالقين    
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، ونفاد العالج الالزم، مما يؤدي الى حدوث الوفاة في اغلب االحيان لما يعانونـه               "خاصة المرضى منهم  "
  .من االمراض المزمنة

  ٣/٧/٢٠٠٧ية الخليج اإلمارات
  
 "فتح االسالم"واجتثاث .. التروي والحكمة: زكي .١٣

 في بيروت كد ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في لبنان، عباس زكي لدى استقباله السفير االيطالي               أ
، "ضرورة مواجهة هذا الظرف الطارئ بكل ترو وحكمة، الن قضيتنا اكبـر ممـا يحـصل اآلن            "امس،  

". ت السياسية التي تحيط بمعالجة مشكلة فتح االسالم وضرورة اجتثاثها من جذورها           التطورا"مشيرا الى   
وأكد موقف منظمة التحرير باحترام سيادة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها، وان الوجود الفلـسطيني               

 ".هو وجود ضيف الى حين عودته الى بالده
  ٣/٧/٢٠٠٧المستقبل 

  
  "حماس"ن الحوار مع ال يملك بديال ع" عباس: "الزهار .١٤

 أكد محمود الزهار أن الرئيس عباس ال يملك بديال عن الحـوار مـع الحركـة، وأن                  : حامد جاد  - غزة
 . موجودة لكنها تجري مع قادة من حركة فتح مازالوا لم يأخذوا بعد زمام المبادرة              " فتح "قنوات الحوار مع  

وفيما أكد   ".لقى األموال من اإلدارة األميركية    مخطوفة من قبل تيار متنفذ يت     " الزهار أن حركة فتح      أشارو
  .الزهار ان الرئيس عباس ال بديل له من حوار حماس

   ٣/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
  "القيادات الميدانية"الحسم العسكري في غزة كان اجتهادا من : "أبو مرزوق" .١٥

حون من حركته فـي     قال موسي أبو مرزوق ان الحسم العسكري الذي قام به مسل          :  أشرف الهور  -غزة  
قطاع غزة منتصف الشهر الماضي لم يكن نابعا من قرار سياسي، لكنه جاء اجتهادا من بعض القيـادات                  

 الرغم من وجود اتفاقات مع فتح مثل اتفاق مكة والقـاهرة،            ىوفي سؤال حول عملية الحسم عل      .الميدانية
السيطرة األمنية علي القطـاع بالـشكل       وحول المعلومات التي تشير الي أن قادة حماس لم يقروا بعملية            

الذي قال أبو مرزوق في الواقع ليس هناك قرار فعال فيما يتعلق بالحسم العسكري، هذا الحسم ممكن أن                  
يكون كقرار منذ فترة طويلة، لكن ليس هناك في الحركة ال تفكير وال توجه الي مثل هذه االمور ألننـا                    

ونعرف تماما ما تؤول إليه األمور اذا كان هنالـك مثـل هـذا              نعرف تعقيدات الوضع اإلقليمي والدولي      
ولفت الي أنه بعد حسم      .الصراع ونحن ال نعتقد بأن قوات األمن بمجملها هي قوات دخلت في هذه الفتنة             

 "المخـابرات "المعركة في مبني األمن الوقائي هربت كل األجهزة األمنية من المنتدي والوقائي والسفينة              
جعل كل الناس تدخل هذه األماكن ولهذا استبعد أن تكون هناك حمايـة لهـذه األمـاكن،                 والسرايا، مما   

وعن توقعات حماس بـ عداء الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس لحركـة     .وبالتالي لم يكن هناك قرار    
 حماس، بعد أحداث غزة، قال عباس ذهب للقنصل االمريكي في القدس وتم التوافق علي عدة إجراءات،               

الة الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ وتعيين سالم فياض لرئاستها، وهناك خطة أمريكيـة أصـال       إق منها
 .لمواجهة حماس بأحداث عنيفة

  ٣/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
 
 "رام اهللا"و" دحالن"تتلقى المال من " جيش اإلسالم: "فوزي برهوم .١٦

فـوزي برهـوم،    " حماس"سم  اتهم المتحدث با  :  رائد الفي  - غزة   ٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   ذكرت  
بقتل الكثيرين مـن    ،  "حماس"والتي تعتقله   " جيش االسالم " المتحدث الرسمي باسم تنظيم      "خطاب المقدسي "
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إن : "وقال برهـوم فـي تـصريحات صـحافية        . الذين راحوا ضحية الحوادث الغامضة في قطاع غزة       
، الفتاً  " المواطن والسلم االجتماعي   المقدسي هو أحد قادة المجموعات المسلحة التي تشكل خطراً على أمن          

  وأيضاً اختطاف أبناء   "جونستون"هؤالء لهم بصمات واضحة بخطف الصحافيين األجانب ومنهم         "إلى أن   
بالمال والسالح  " جيش االسالم "بدعم تنظيم   " فتح"واتهم برهوم جهات أمنية في       ". وأبناء العائالت  "حماس"

لقد كانت هذه الجماعة تتلقى المال في السابق من جماعة محمد           : "الوق. لخلق فتنة أهلية جديدة في القطاع     
دحالن وتنسق معهم، وهي اليوم تتلقى دعما ماليا من رام اهللا بهدف خلق بلبلة وفوضى أمنية في غـزة،                   

  ".ليظهروا أن حماس غير قادرة على حفظ األمن بعد سيطرتها على مجمل األوضاع األمنية في القطاع
ـ    " فوزي برهوم " كشف: غزة ٢/٧/٢٠٠٧س  قدس بر  وأضافت " قدس بـرس  " في تصريحات خاصة ل

وأشار برهوم إلـى أن العالقـة بـين          ".جيش اإلسالم "النقاب عن أن الحركة أخذت قرارا بإنهاء ظاهرة         
وجماعة محمد دحالن هي التي أحبطت محاولة كانت قاب قوسين أو أدنى إلنهاء             " جيش اإلسالم "ميليشيا  

لقد تلقى قادة جيش اإلسالم تهديدات جدية من جماعة  دحالن فـي رام              "، وقال   "جونستون"حالة اختطاف   
ـ      )حماس(اهللا بأن ال يطلقوا آالن جونستون باتفاق مع حركة           ، "حماس"، ألن ذلك سوف يعطي مصداقية ل

أي خطة للتفاوض مع قـادة      " حماس"ونفى برهوم أن تكون لدى       .، على حد قوله   "ويعزز من مصداقيتها  
المعتقل لدى  " خطاب المقدسي "من أجل إيجاد مخرج ألعضائها المختطفين واستبدالهم بـ         " جيش اإلسالم "
ستتفاوض مع قتلة ومن يتخذون من اإلسالم غطاء لتنفيـذ          " حماس" ال أعتقد أن     "، واضاف اآلن" حماس"

، على  "ني ولإلسالم جرائمهم، ونحن لدينا خطة متكاملة للقضاء على هذه الظاهرة المسيئة للشعب الفلسطي           
    .حد قوله

  
  يعود عليكم بالنفع  لن  "جونستون"اإلفراج عن ": حماس"في رسالة لـ" جيش اإلسالم" .١٧

نقول لحمـاس   " في بيان جديد، رسالة إلى حركة حماس جاء فيها           "جيش اإلسالم " وجهت جماعة    : عمان
م تظنون بان إخراجـه سـيعود       إن كان اإلفراج عن الصحفي البريطاني يكلفكم كل هذا الخطف وان كنت           

، كاشفة في الوقت ذاته النقاب عن مبادرة تقدم بها علماء ومشايخ فلـسطينيين              "عليكم بالنفع فانتم واهمون   
 مشيرة إلي أنها قبلت هذه المبـادرة بينمـا رفـضتها حركـة              "حماس"إلنهاء التوتر بين جيش اإلسالم و     

  ".حماس
  ٣/٧/٢٠٠٧فراس برس 

  
  "حماس"طلق صواريخ رغم معارضة القيادة السياسية في ت" القسام": "هآرتس" .١٨

واصـل  تإن كتائب القسام حماس     : في موقعها االلكتروني، امس   "  هآرتس"قالت صحيفة   : أ.ب. د -غزة  
ونقلت الصحيفة   .إطالق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل رغم معارضة القيادة السياسية للحركة           

 توقفت عن إطالق الصواريخ لعدة أسابيع ولكن ناشـطين منهـا            "القسام" عن مصادر أمنية إسرائيلية أن    
 .اضيين ثالثة صواريخ على األقل نحـو إسـرائيل        ماستأنفوا هذه العمليات، حيث أطلقوا خالل اليومين ال       

من أن عدم ردها علـى العمليـات اإلسـرائيلية بالـضفة            " حماس"إن هناك خشية في     : صادرموقالت ال 
 عمليـات إطـالق     "القسام"ن يقوض موقفها بين الفلسطينيين، ولذلك استأنف أعضاء         والقطاع من شأنه أ   

  .الصواريخ
 ٣/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  "جنين"مخيم  في " حزام النار"استشهاد القائد الميداني لكتائب االقصى ومجموعات  .١٩

، برصـاص قـوات     "نجنـي "استشهد أمس القائد الميداني لكتائب األقصى في مخيم         :  مهند جدوع  -جنين
والشهيد هو محمـد سـعيد      . االحتالل، خالل االشتباكات المسلحة التي اندلعت خالل عملية اقتحام المخيم         
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 من مخيم جنين، القائد الميداني لكتائب شهداء األقصى، ومؤسـسة        ،" عاما ٢٤"" الطويل"عمر ابو الهيجاء    
 األقصى، وسرايا القدس الجناح العسكري      المجموعة المشتركة بين كتائب شهداء    " حزام النار "مجموعات  

 آلية عسكرية معززة بجرافة احتاللية،       ١٥وكانت قوة احتاللية كبيرة تقدر بنحو        .لحركة الجهاد اإلسالمي  
 ثم اطلقـت    .اقتحمت المخيم فجر امس، ونصبت كمينا لشبان المقاومة في منطقة النادي وسط مخيم جنين             

   . مر الذي أدى الى إصابة ابو الهيجاء وسقوطه على االرض بشكل كثيف باتجاه الشبان األالنار
    ٣/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
   بدماء الشعب الطاهرة "فتح" لن تتلوث ايدي وبنادق :حازم ابو شنب .٢٠

حازم أبوشنب بعد تشييع جثامين شهداء االقـصي فـي          غزة،   في   "فتح" قال الناطق اإلعالمي باسم      :غزة
اي " تح تفضل أن تكون ساحات النضال والجهاد ضد اعداء الشعب الفلسطيني          منطقة المغازي إن حركة ف    

لن نسمح ألنفسنا أن    : نسخة عنه " معا"  في بيان وصل   "فتح"وقال مكتب الناطق اإلعالمي باسم       ".االحتالل
 تتلوث أيادينا وبنادقنا بدماء أبناء الشعب الطاهرة، مضيفا إن هذه الساحة هي التي نشعر فيهـا بقوتنـا،                 

وشدد ابو شنب على أن هذا الحشد من المشيعين والجماهير الزاحفة من كـل               .وقوتنا في ساحتنا الداخلية   
ان هذا جاء تجديدا للبيعة، وااللتفاف      : "مكان يعني أن فتـح ومؤيديها متواجدون، ولن ينكسروا أبداً، قائال         

  ".  خلف فتح، وقائدها العام محمود عباس
  ٢/٧/٢٠٠٧وكالة معا 

  
  ها  تحذر بعض األجهزة األمنية الفلسطينية من مطاردة عناصر"سامالق" .٢١

عناصر في األجهزة الفلسطينية في الضفة الغربية مـن عمليـات مطـاردة              "كتائب القسام  " حذرت :غزة
لعناصر المقاومة المالحقين من قبل االحتالل اإلسرائيلي، أو الكشف عن أماكن تخفيهم، وستعاقب كـل                

حيث قامت مجموعة مـن األجهـزة األمنيـة         ".. ١/٧"في بيان لها األحد     " القسام"لت  وقا .من يقدم عليها  
 "محمد خريـوش  "بمحاصرة المنزل الذي كان يلجأ إليه المطارد        " مصطفى المدني "وعلى رأسهم العميل    
حد ، على   " من قبل العميل المذكور    - بهدف اعتقاله  -، وإطالق النار عليه     "القسام"لـأحد القادة الميدانين    

أّن إيثارها للوحدة الوطنية، ولملمة الجراح، لن يكون مانعا لها من إحقاق            " القسام"وأكدت   .وصف البيان 
ونؤكد هنا، أن أي طرف سيتسبب بفـتح الجـراح          . تأديب العمالء والمرجفين، مهما كان شأنهم     "الحق، و 

لثمن الذي سيدفعه المعتـدون     لشعبنا المجاهد وإيذائه، سيكون جزاؤه أن يضرب على يده بقسوة بالغة، وا           
  .حسب البيانب، "عن جرائمهم، سيطال كل من شأنه توفير الغطاء لهم والمساندة والمؤازرة

 ٢/٧/٢٠٠٧قدس برس 
  
   يدعو مركزية فتح الى عقد اجتماع التخاذ قرار بشأن تصريحات هاني الحسن:بلعاويحكم  .٢٢

تح اللجنة المركزية للحركة الى عقد اجتمـاع        دعا حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية لحركة ف       : رام اهللا 
 هاني الحسن بشأن تصريحات لقناة الجزيـرة،         قضية خاص تتحول من خالله الى محكمة حركية لمناقشة       

واتخاذ القرارالواضح والمسؤول بعيداً عن التصرفات الفردية واألوهام والتصورات وتأكيدا على أهميـة             
 مقابلة الحسن على قناة الجزيرة وما تبعها من ردات فعل هنا            ووصف بلعاوي  .تصويب الخواطر والنوايا  

وهناك بأنها تجاوزت النظام واإلطار القيادي الذي يجب أن يكون هو المرجعية األساسية في مناقشة مثل                
ان الحسن تصرف بشكل مفاجىء وقد جانبه الصواب سواء في المضمون أو فـي              "واضاف   .هكذا شأن 

  ".صاحبة الشأن في التوضيح أو اتخاذ القرارتجاوز المرجعية الحركية 
   ٣/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
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  "تحصين مخيم عين الحلوة"مؤتمر تعقد " الفصائل الفلسطينية" .٢٣
تتسارع خطوات النأي بمخيم عين الحلوة عن أي فتنة داخلية فلسطينية، او اقتتال             :  محمد صالح  - صيدا

واعتبـاره غيـر    " جند الـشام  "مثلت باإلعالن عن حل تنظيم      الخطوة االولى امنية ت   . مع الجيش اللبناني  
تحصين مخيم عين الحلوة وجواره ودعماً لحـق العـودة          "والخطوة الثانية سياسية، بعقد مؤتمر      . موجود

، الذي حظي بموافقة وتأييد ومـشاركة مختلـف         "ورفضاً للتوطين ودعماً لعودة اهلنا نازحي نهر البارد       
د ذاته، جاء خطوة ناجحة في هذا الوقت بالذات، حيث تمكن من ناحية الـشكل               انعقاد المؤتمر بح  . القوى

 التوصـيات التـي   -وكان من اهم البنـود   . على طاولة واحدة  " فتح"و" حماس"من جمع كل من حركتي      
توصل اليها المؤتمر، وأكدت توصيات المؤتمر على منع أي اختراق يجر الخراب على المخيم ومحيطه،               

وثمـن  .  الفلسطيني ومع الجوار في مدينة صـيدا       - الحوار والتشاور الداخلي الفلسطيني      مع التأكيد على  
المؤتمر بيان قائد الجيش اللبناني بدعمه للحوار اللبناني الفلسطيني وعلى مواقفه الوطنية الداعمة للقضية              

الجبهـة  "،  "عـصبة األنـصار   "،  "أنـصار اهللا  "،  "حمـاس "،  "فـتح "كل من   " المؤتمر"وضم  . الفلسطينية
، باسم نازحي نهر البارد   " ابو مصعب "و" اللجان الشعبية في منطقة صيدا    "،  "القيادة العامة  "،"الديموقراطية

وفي الختام اذاع اسامة عباس التوصيات التي شددت ايضاً على المطالبة السريعة بعودة النـازحين الـى               
  .نهر البارد، مع اعادة اعماره والتعويض على االهالي

  ٣/٧/٢٠٠٧السفير 
  
  "سعودياً" ٢٠ومقتل أكثر من".. البارد" في "القوة الفلسطينية"لم تحسم مسألة : أبو العينين .٢٤

في عين الحلوة منير المقـدح، اكـد        " فتح"خالفا لما اعلنه مسؤول ميليشيا      : ٣/٧/٢٠٠٧السفير    ذكرت
 القوة الفلسطينية في مخـيم  امين سر الحركة في لبنان سلطان ابو العينين انه لم يتم الحسم في مسألة نشر              

ان هذا االمـر بحاجـة      " وكالة اخبار لبنان  "-وقال في حديث ل   . نهر البارد او في مسألة عديدها وعتادها      
ال نستطيع إمالء رأينا على الجيش اللبنـاني، ولكننـا نقـوم            : وأضاف. لالتفاق عليه مع الطرف اللبناني    

لسياسية ومع الجيش بصفته الجهة التنفيذية، وال نستطيع ان         بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية بصفتها الجهة ا      
واعتبر ابو العينين ان مبادرة رابطة علماء فلسطين لم تكـن مبـادرة،             . نكون بدالء عن الجيش اللبناني    

هي تضييع للوقـت وتـآمر علـى الـشعب     " فتح االسالم"وقال ان اي مبادرة ال تقوم على إلغاء ظاهرة         
  . يد من الوقت لبعث الحياة لهذه العصابة من جديدالفلسطيني وإعطاء المز

ان اكثر مـن    "امس عن ابو العينين قوله      " وكالة الصحافة الفرنسية  "ونقلت   :٣/٧/٢٠٠٧ النهار   وأشارت
في مخيم نهر البارد، قتل مـنهم عـشرون فـي           " فتح االسالم "اربعين سعوديا قاتلوا في صفوف حركة       

واشـار الـى ان سـعوديا        .حاربون في المخيم، بينهم ثالثة جرحى      آخرين ال يزالون ي    ٢١المعارك وان   
  .٤٢واحدا سلم نفسه الى السلطات اللبنانية، مما يعني ان عدد اعضاء المجموعة 

  
  " البارد"لضبط األمن في " المقدح"قوة عسكرية بقيادة ": منظمة التحرير"في " قيادي" .٢٥

 ان قوة عسكرية من المنظمة بدأت تتشكل لدخول         قال مصدر قيادي في منظمة التحرير في لبنان        :بيروت
، بعدما حصلت المنظمة على موافقة أولية مـن         "فتح اإلسالم "مخيم نهر البارد لحسم المعركة مع مسلحي        

ان القوة سيشارك فيها عدد من المنظمـات وسـتكون   " الحياة"وأوضح المصدر لـ   . قيادة الجيش اللبناني  
الجبهة الشعبية لتحرير  " و "الجبهة الديموقراطية "افق على المشاركة كل من      بقيادة العقيد منير وحتى اآلن و     

فـتح  " وجبهة النضال الشعبي ومجموعة مـن  "الحركة اإلسالمية المجاهدة" و"عصبة األنصار " و "فلسطين
أبـو  "شاكر العبسي طردهم من مخيم نهر البارد وفقدوا عالقتهم بــ            " فتح اإلسالم " كان قائد    "االنتفاضة

  ".  العملةخالد
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، مشيراً الى انـه     ٥٠المتبقين في المخيم بما ال يزيد على        " فتح اإلسالم "وقدر المصدر عدد المسلحين من      
  .ال يوجد بعد أمر بالدخول الى المخيم وقد يستغرق األمر بضعة ايام لتحضير آليات العمل

  ٣/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  "نهر البارد"ال وجود ألفق سياسي لحل أزمة مخيم : قيادي في حماس .٢٦

قدس "في لبنان، في تصريحات خاصة لـ       " حماس"لـمسؤول المكتب السياسي    علي بركة،   أكد   :بيروت
أن أزمة مخيم نهر البارد ال تزال تراوح مكانها، وأن الخالف بشأن سبل حلهـا ال تـزال علـى                    " برس
سكري ومطالبـة معظـم     عن بعد الشقة بين إصرار الجيش اللبناني على الحسم الع         " بركة"وكشف   .حالها

 إلى وجـود تبـاين فـي موقـف الفـصائل            "بركة"وأشار  ،  الفصائل الفلسطينية بضرورة الحل السياسي    
  .الفلسطينية من هذه المسألة

 ٣/٧/٢٠٠٧قدس برس 
  
  تستنكر استهداف اإلعالميين" حماس" .٢٧

ـ   " رأفت مرة     في لبنان  استنكر المسؤول االعالمي لحركة حماس      ان "ورأى  ". يناالعتداء على االعالمي
، تؤكد وجود تيار يعمل فـي الخفـاء، يحـاول           "المنار"و" الجزيرة"التهديدات البشعة التي طاولت قناتي      

تعريض الفلسطينيين للخطر واستهداف الجيش اللبناني ويسعى الطالة أزمة مخيم نهـر البـارد، وجـر                
الشمال اعتصام االعالميين في فنـدق      وزار وفد من الحركة في      ". الفلسطينيين واللبنانيين الى فتنة دائمة    

  . معلنا تضامنه معهم" كواليتي ان"
  ٣/٧/٢٠٠٧السفير 

  
  "حماس"نقاطع عباس إذا حاور : أولمرت .٢٨

وضع رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود اولمرت، الرئيس الفلـسطيني محمـود            ٣/٧/٢٠٠٧البيان   قالت
". حمـاس "ت بينهما حال قبوله الحوار مع       في موقف حرج، عبر تهديده بقطع االتصاال      " أبومازن"عباس  

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن اولمرت قوله خالل اجتماع للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست إنه               
ال أريد  "وأضاف  ". في اللحظة التي يجدد فيها أبومازن عالقته مع حماس ستقطع إسرائيل االتصال معه            "

ك محاوالت لتنفيذ عمليات تنطلق من الضفة، يوجـد هنـاك إرهـابيون             أن أوهم أحداً بأنه لن تكون هنا      
 أسيراً مـن فـتح هـو        ٢٥٠قرار اإلفراج عن    "وأوضح أن   ". وسنحاربهم وهم سيحاولون تنفيذ عمليات    

محاولة لتمرير رسالة للشعب الفلسطيني بأنه عندما تتم محاربة حماس ويوافقون علـى شـروط اللجنـة        
المقصود هو إطالق سراح أسـرى لـم        "وكرر أن   ".  األوسط فإن ثمة مقابالً    الرباعية للسالم في الشرق   

  ". يقتلوا إسرائيليين
الرئيس األميركي جورج بوش مصر     "وتطرق إلى زيادة المساعدات المالية األميركية إلسرائيل، وقال إن          

يين حيـال   زيادة المساعدات تعكس تفهـم األميـرك      "وأوضح أن   ". على التوقيع على اتفاق لعشر سنوات     
  ". تصاعد المخاطر الخارجية على إسرائيل وحاجتها للتسلح

 أولمرت أن حزب اهللا أصـبح       هأعلنما  : محمد بدير عن مراسلها    ٣/٧/٢٠٠٧ األخبار اللبنانية    وأوردت
ال "أضعف مما كان عليه قبل حرب لبنان الثانية، رافضاً الدعوات إلى التفاوض مع سوريا، وقـال إنـه                   

هللا قد فقد جزءاً هاماً من ليونة عمله وقدرته على الحركة، كما فقد خط المواقع التـي                 شك في أن حزب ا    
ورفـض   ."كانت لديه عند الحدود ويتم ضبط أسلحة حزب اهللا في جنوب لبنان وإتالفها بصورة دائمـة               

 أولمرت دعوات عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية إلى الشروع أوالً في مفاوضات مع سوريا، وقـال إن                



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                      ٧٧١:                                 العدد٣/١/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

وتطرق أولمرت إلى المناورات الواسـعة النطـاق التـي سـيبدأ الجـيش              . الظروف لم تتهيأ بعد لذلك    
  .اإلسرائيلي بإجرائها في هضبة الجوالن وقال إنها تدريبات اعتيادية

  
  حماس تعمل للسيطرة على ادارة المسجد االقصى :الشاباك .٢٩

المسجد االقصى حيث اعتقلت المخابرات     ادعت المخابرات االسرائيلية سعي حماس للسيطرة على ادارة         
واتهمـت   . منهم يحملون الهويـة االسـرائيلية      ١٠ فلسطينيا من أنصار حماس،      ١١االسرائيلية مؤخرا   

المخابرات االسرائيلية المعتقلين بالعمل على وضع خطة استراتيجية للسيطرة على المسجد االقصى فـي              
أنصار حماس يعملون اليـوم بـشكل       "االسرائيلي قوله   " الشاباك"القدس، ونقلت معاريف عن مصدر من       

سري أكثر من السابق، وقد وصلت معلومات حول خطة دقيقة وضعت لتنفيذ أعمال تخريبية في المـدى                 
يذكر أن من بين المعتقلين أحد المسؤلين عن الشؤون المالية للتنظيم، وقـد أدى التحقيـق معـه                  . "البعيد

ونقلت معـاريف عـن      . التي من خاللها تم توزيع المال للناشطين       الغالق بعض المؤسسات في المدينة    
 ألف شيكل كانت داخل حقائب، كان من        ٤٠٠لقد وقعت في قبضة المخابرات      : " مصدر من الشاباك قوله   

بعد أن أخذنا أموال كثيرة تعود لحماس من بعض بنـوك رام اهللا،             "وقال   .المفترض نقلها لنشطاء الحركة   
الشاباك أعرب عن اعتقاده بأن حمـاس        .ل األموال وتتبع اليوم نقلها في حقائب      غيرت حماس طريقة نق   

. ينشط في الكثير من الضواحي العربية في القدس ومن بينها جبل المكبر، العيسوية، شعفاط وبيت حنينا               
  . ويقول أن حماس تحاول تجنيد العديد من الشباب لتنفيذ عمليات عسكرية

  ٢/٧/٢٠٠٧وكالة معا  
  
   اتفاق مصري اسرائيلي يقضي بفتح معبر كيرم شالوم:هارتس .٣٠

كشفت صحيفة هارتس النقاب عن اتفاق مصري اسرائيلي يقضي بفتح معبر كيرم شالوم غدا االربعـاء                
 االف مسافر علقوا على المعبر منذ اسبوعين في الطرف          ٤ولمرة واحدة من اجل تسهيل دخول اكثر من         

خول القطاع حيث اغلق معبر رفح بعد اخالء امن الرئاسة واالمن           المصري من الحدود ولم يتمكنوا من د      
وقالت الصحيفة ان اولمرت وخالل لقائه االسبوع الماضي مـع           .الوطني مواقعهم وسيطرة حماس هناك    

الرئيس مبارك في شرم الشيخ اتفق معه على حل مشكلة المسافرين العالقين على المعبر عن طريق فتح                 
  . دون اشراف فلسطيني هناك الن االشراف على هذا المعبر اسرائيليا بحتامعبر ابو سالم ولكن من

  ٣/٧/٢٠٠٧دنيا الوطن 
  
  حزب العمل سينسحب من الحكومة بعد نشر تقرير فينوغراد: باراك .٣١

أكد وزير األمن إيهود باراك على التزامه بتعهد سابق كان قد قطعه قبل االنتخابات لرئاسة الحزب بـأن                  
كما وأعلن باراك في خطاب     . من الحكومة بعد نشر التقرير النهائي للجنة فينوغراد       ينسحب حزب العمل    

وأكد علـى ضـرورة   . ألقاه في اجتماع لمركزية حزب العمل مساء أمس عن تعيين متان فيلنائي نائبا له         
هذا وصادقت مركزيـة حـزب      .  ألنها برأيه الضمان لكل تسوية سياسية      "ترميم قدرة الردع اإلسرائيلية   "
لعمل الليلة على اقتراح تقدم به عضو الكنيست أوفير بينيس يقضي بعدم إجراء انتخابات أخرى لرئاسة                ا

الحزب لالنتخابات البرلمانية، بحيث يكون باراك هو المرشح لرئاسة الوزراء فـي االنتخابـات العامـة                
: ، وبرأيـه  "م إلسـرائيل  ترميم واستعادة قوة الردع والحس    "وقال باراك في كلمته إنه يسعى إلى        . القادمة

  . "التسويات السياسية في الشرق األوسط يمكن التوصل إليها فقط من موقع قوة"
  ٢/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  ن استعدادا لحرب محتملة مع سوريامناورات إسرائيلية في الجوال .٣٢
أمس ان الجيش االسرائيلي سـيجري      " معاريف"ذكرت صحيفة   : الوكاالتوفرح سمير    -القدس المحتلة   

ريبا سلسلة من المناورات الكبيرة على هضبة الجوالن السورية المحتلة وقد ابلغت السلطات الـسورية               ق
وردا على اسئلة وكالة فرانس برس لم يؤكد الجيش االسرائيلي وال وزارة الدفاع في تل ابيب هذه                 . بذلك

لجيش االسرائيلي ستتدرب   عددا كبيرا من قوات ا    "وقالت معاريف ان    . المعلومات لكنهما لم ينفياها كذلك    
وجهـت  "واضـافت   ". في الشمال خالل االسابيع المقبلة في اطار استعدادات لحرب محتملة مع سـوريا            

واوضح المصدر ذاته ان المنـاورات      ". رسالة الى دمشق البالغها بان لهذه المناورات طابعا دفاعيا بحتا         
نت العام الماضي ضد حـزب اهللا فـي         تهدف الى تدريب القوات واستخالص العبر من الحرب التي ش         "

وتعبر وسائل االعالم االسرائيلية بانتظام عن قلق من احتمال اندالع نزاع مسلح مع سوريا لكـن                ". لبنان
  .الحكومة االمنية االسرائيلية المصغرة اعتبرت انها ال تمتلك اي عنصر لدعم هذا االحتمال

  ٣/٧/٢٠٠٧عكاظ 
  
  وري على بالدهزئيفي يستبعد اي هجوم س: اسرائيل .٣٣

استبعد الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية االسرائيلية الجنـرال المتقاعـد           : ب. ف.  أ - القدس
 . مـساء االثنـين    يةاهارون زئيفي كليا حصول اي هجوم سوري على اسرائيل، وذلك في مقابلة تلفزيون            

د اي خطـة سـورية لمهاجمـة        حسب علمي، ال توج   "وقال زئيفي الذي اصبح باحثا مستقال بعد تقاعده         
واوضـح ان    ".اسرائيل ال هذا الصيف وال الصيف المقبل وانا في موقع يجلعني اعرف جيدا هذا االمر              

واضاف ان اسـتعادة    ". سوريا تعي تماما الى اي حد ستكون نسبة القوى لغير مصلحتها في حالة النزاع             "
االولى هـي البقـاء فـي    . بة للنظام السوريليست سوى االفضلية الرابعة بالنس   "هضبة الجوالن المحتلة    

  ".السلطة والثانية الوضع االقتصادي والثالثة لبنان
  ٢/٧/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
   اسرائيل ال تستطيع مواجهة التهديد النووي االيراني: سنيهافراييم .٣٤

الثنـين ان   اعلن نائب وزير الدفاع االسرائيلي المنتهية واليته افراييم سـنيه ا          :  اف ب  -القدس المحتلة   
وقال سنيه لالذاعة العامة اننا     . الجيش االسرائيلي ال يملك ميزانية كافية لمواجهة التهديد النووي االيراني         

بحاجة الي وسائل اكثر من تلك التي نتلقاها اليوم لمواجهة هذا التهديد في اشارة الي عمليـة عـسكرية                   
بحزم اكبـر وبـسرعة     ) ة الدولية ضد ايران   االقتصادي(واضاف لو اتخذت العقوبات      .محتملة ضد ايران  

واوضح لكنا تمكنا من تركيع هذا النظام الرهيـب          .ىاكبر لما كان هناك حاجة للتحدث عن خيارات اخر        
 طهران، قـال انـه   ىوفي اشارة الي دور واشنطن القيادي في سياسة فرض عقوبات عل  .بالعقوبات فقط 

  .اسرائيل والواليات المتحدةالعسكري بين ى  المستوىليس هناك اي تنسيق عل
  ٣/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
 إسرائيل تدرس تسيير دوريات في البحر الميت .٣٥

يدرس جيش االحتالل اإلسرائيلي تسيير سفن دورية في البحر الميت، وذلك بسبب مخـاوف              : يو بي اي  
مـس، أن    العبريـة أ   "جيروزاليم بوسـت  "وذكرت صحيفة   . أمنية من تسلل مسلحين من الجانب األردني      

في البحر الميت للقيام بدوريات     ) الدبور ("تزورا"الجيش يدرس تسيير زورقي دورية سريعين من طراز         
وحاليا يقوم جيش االحتالل بمراقبة البحر الميت بواسطة الرادارات         . مقابل الشاطئ األردني للبحر الميت    

     .وزوارق مطاطية سريعة
  ٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  لمخالفته القيود المفروضة عليه منذ اإلفراج السجن  الىفعنونو .٣٦

حكم على الجاسوس االسرائيلي في المجال النووي موردخاي فعنونو، امس، بالسجن سـتة اشـهر مـع                 
رغم "وأعلنت المحكمة في حكمها     . ٢٠٠٤النفاذ، ألنه خالف القيود المفروضة عليه منذ االفراج عنه عام           

ان يخضع لها، قررت المحكمة الرأفة به وأال تحكم عليه سوى بالـسجن              مرة القيود التي ك    ١٤انه خالف   
المـتهم  "وأكدت محكمة القـدس ان      .  سنوات ٧وكان فعنونو يواجه عقوبة السجن      . "ستة اشهر مع النفاذ   

  ."غير شرعية" القيود التي فرضها عليه القضاء االسرائيلي "اعلن انه يعتبر
  ٣/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  اسرائيل الصناعية اثنين بالمئة خالل ابريل ومايوهبوط صادرات  .٣٧

قالت رابطة المصنعين االسرائيلية يوم االثنين إن الصادرات الصناعية من إسرائيل باسـتثناء األلمـاس               
 مليار دوالر بالمقارنة مع     ٥,٢انخفضت بنسبة اثنين في المئة خالل شهري ابريل نيسان ومايو ايار الى             

ودعت الرابطة الحكومة في بيان الى العمل علـى          .ع االول من العام الجاري    المتوسط الشهري في الرب   
  ). مليون دوالر١٠٨,٥( مليون شيقل ٤٦٠زيادة الصادرات بتخصيص ميزانية خاصة بقيمة 

  ٢/٧/٢٠٠٧رويترز 
  
  فائض غير مسبوق في الخزينة االسرائيلية خالل النصف االول من العام الحالي .٣٨

وزارة المالية االسرائيلية فائضا غيـر مـسبوق فـي الخزينـة            " االثنين"وم  اظهرت معطيات نشرتها الي   
واضافت المالية االسـرائيلية     .٢٠٠٧ مليار شيكل خالل النصف االول من عام         ١٥االسرائيلية يقدر بـ    

 وفقا للتقديرات التي سـادت      ٩,٤ مليار شيكل بدال عن عجز       ٥,٦ان الفترة المذكورة انتهت بفائض قدره       
وارجعت وزارة المالية فائض الخزينة الضخم الى ثالثة اسباب هي الوزارات            .لعام المالي الحالي  بداية ا 

لم تنتهي حتى االن من تنفيذ خططها االصلية ولم تنفق سوى اقـل             "الصحة والتعليم والرفاه    " االجتماعية  
والجمارك والتي فاقت   من نصف الميزانيات المرصودة لها، الدخول الكبيرة المتأتية من جباية الضرائب            

  . المخطط المرسوم اضافة الى تسارع وتيرة تخصيص بعض المؤسسات العامة اكثر مما خطط له
  ٢/٧/٢٠٠٧وكالة معا  

  
   قتيال جراء الفلتان االمني في حزيران١٩٠: احصائية .٣٩

/ ن خالل شـهر حزيـرا     ،رصدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
 تصاعدا غير مسبوق في مستوى درجة العنف حوادث االنفالت األمنـي، فـي منـاطق                ، الماضي يونيو

وقالت الهيئة في بيان صحافي، أمس، ان هذا التصاعد الخطير نجم عن تجدد              .السلطة الوطنية الفلسطينية  
 القـوة التنفيذيـة     عمليات االقتتال الداخلي في قطاع غزة، وذلك في ضوء العملية الواسعة التي نفـذتها             

ومسلحين من حركة حماس، وسيطروا على مقرات األجهزة األمنية والمقرات المدنية األخـرى التابعـة               
 مواطنا في أراضي السلطة الوطنيـة       ١٩٠واوضح البيان ان شهر حزيران شهد مقتل         .للسلطة الوطنية 

 حادثة قتل وقعـت فـي       ١٨٢ها   كان من بين   ،الفلسطينية على خلفية الصراع السياسي واالنفالت األمني      
 حادثة قتل طالت مواطنين     ٨٢ حوادث قتل وقعت في الضفة الغربية، وذلك بالمقارنة مع           ٨قطاع غزة و  

  .مايو/ في أيار
  ٣/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 
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  شبكة من األنفاق اإلسرائيلية تهدد القدس المحتلة .٤٠
 منح التـسهيالت للجمعيـات االسـتيطانية    تستمر الحكومة االسرائيلية في:  منى جبران-القدس المحتلة   

فتقوم هذه الجمعيات بأعمال الحفريات في أسفل البيوت        " العاد"وجمعية  " عطريت كهونيم "وخاصة جمعية   
ويبدأ هذا  . لشق أنفاق كبيرة تسير تحت أرض مدينة سلوان وبيوتها متجهة باتجاه البلدة القديمة في القدس              

ة الحجم تتسع تدريجيا كلما اتجهنا إلى األسفل ليمتد بمسارات طويلـة     النفق من داخل البيت بفتحة متوسط     
وما زال العمل جاريا في هذا النفق حيـث تعمـل           .  أمتار طوال  ٨ أمتار عرضا و   ٨ومتعرجة تصل إلى    

. الشركات اإلسرائيلية ليل نهار وبسرية تامة حيث تتم الحفريات من داخل المنزل بعيـدا عـن األعـين                 
ألنفاق نحو البلدة العتيقة لتلتقي بالحفريات واألنفاق تحت الحـرم القدسـي الـشريف              وتتجه معظم هذه ا   

  .بالقرب من حائط البراق بهدف السيطرة التامة على أسفل القدس العربية
    ٢/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 

  
 أوضاع األسرى صعبة جداً وإدارات السجون تبطش بهم .٤١

 قمر من مخيم جباليا، ان أوضاع األسـرى تـزداد   قال األسير المحرر باسل حسين أبو  : كتب حسن جبر  
وأكد أبو قمر الذي تحرر من سجن نفحة أول من أمـس،            . صعوبة مع ازدياد بطش ادارات السجون بهم      

بعد أن أمضى ثالث سنوات، أن األوضاع في سجن نفحة تزداد سوءا، إذ بدأت قوات االحتالل التـشديد                  
منذ بداية االقتتال بدأت قوات االحتالل منـع خـروج   : وقال. يعلى األسرى مع اندالع االقتتال الفلسطين  

معاً، وبعد ذلك أقدمت على عزل أسـرى الحـركتين          " الفورة"في النزهة اليومية    " حماس"و" فتح"أسرى  
وعن األوضاع المعيشية لألسرى في سجن نفحة، قال أبو قمر إن ادارة السجن ترفض تقـديم                . بشكل تام 

في كل غرفة يوجـد     : وأضاف. سرى الذين يعانون من أمراض مزمنة ومتعددة      العالج الطبي الالئق لأل   
مريض أو أكثر، وعندما تطرأ أية صعوبة في الوضع الصحي لألسرى يحضر الطبيب بعد ساعتين من                

  .استدعائه
  ٣/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  هنية يتغلب على عباس في االنتخابات المبكرة: استطالع للرأي .٤٢

 طرح موقع صحيفة القدس على زوار موقعه السؤال التالى، إذا جرت انتخابـات              :برس فراس   –عمان  
رئاسية مبكرة ، من ستنتخب ؟ فكانت النتيجة حصول رئيس الوزراء فـي حكومـة تـسيير األعمـال                   

 ٤٧٤٦( صوت من إجمالي األصوات التـي بلغـت          ٢٤٠١بواقع   % ٥٠,٥٩اسماعيل هنية على نسبة     
بفارق )  صوتاً ٦٧٣(بواقع   % ١٤,١٨سلطة الفلسطينية الحالي محمود عباس      فيما حصل رئيس ال   ) صوتا

وحصل على المرتبة الثالثة القيادي البارز فـي حركـة فـتح             %.٣٦,٤١أي ما نسبته    )  صوتاً ١٧٢٨(
، وحصل على المرتبة الرابعـة مـصطفى         % ١٢,٦٢ما نسبته   )  صوتاً ٥٩٩( مروان البرغوثي بواقع  
أما سالم فيـاض رئـيس       ) ٥,٩(%ما نسبته   )  صوتاً ٢٨٠(ادرة الوطنية بواقع    البرغوثي أمين عام المب   

)  صوتاً ٢٣٧(وزراء حكومة الطوارئ التي شكلها الرئيس عباس فقد حصل على المرتبة األخيرة بواقع              
  ).١١,٧٢(%ألي أحد ما نسبته ) ٥٥٦(، فيما لم يصوت %)٤,٩٩(ما نسبته  

  ٣/٧/٢٠٠٧فراس برس 
  
  ى معبر كرم أبوسالم جنوب القطاع خالل شهر مواطن عل٢٢وفاة  .٤٣

 مواطناً على معبر كرم أبو سالم القريب من معبر رفح أثناء عودتهم مـن جمهوريـة                 ٢٢توفي  : عمان
أن اغـالق معبـر رفـح    'واعتبرت وزارة الصحة في تقرير لها، . مصر العربية خالل الشهر المنصرم    
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 الحقيقي، وذلك العاقته لوصول الخدمات االنـسانية،        بالموت البطئ للحياة في قطاع غزة، وأنه الحصار       
  .وزيادة معاناتهم خاصة المرضى منهم

  ٣/٧/٢٠٠٧فراس برس 
  
  عائلة فلسطينية الجئة بالعراق تقطعت بها السبل لتقيم بمطار دبي .٤٤

تواصل عائلة فلسطينية الجئة في العراق االقامة في مطار دبي منذ حوالي شهر             :  وليد عوض  -رام اهللا   
د ان رفضت الحكومة العراقية السماح لها بالعودة لبغداد في حين رفضت وزارة الداخلية االماراتيـة                بع

  .تجديد اقامة تلك العائلة لتصبح مشردة ما بين مطار دبي الدولي وبعض منازل اصدقاء تلك العائلة
  ٣/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  أكثر اسم قتلته إسرائيل" محمد: "دراسة فلسطينية تكشف .٤٥

تستهدف كل من أسمائهم محمـد أو       ) إسرائيل(كشفت دراسة توثيقية أعدها باحث فلسطيني أن         :لسطينف
سيكولوجية أسـماء   "محمود أو أحمد، وأشار الباحث مهدي جردات في دراسته التي جاءت تحت عنوان              

شهداء بهذا  أكثر اسم قتلته إسرائيل هو محمد ووصل عدد ال        " شهداء انتفاضة األقصى من األلف إلى الياء      
 شهيدا باسم   ٢٦٠ شهيدا باسم محمود و    ١٧٠ شهيد منذ بداية انتفاضة األقصى، كما قتلت         ٧٠٠االسم إلى   

أحمد وغيرهم مما يدل على حسب ما ورد في الدراسة إلى أن هناك استهدافا إسرائيليا لكل مـن يحمـل                    
  .اسماً إسالمياً أو وطنياً أو رمزياً

  ٣/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
   فلسطيني يؤكد تلقيه تهديدات بالقتل عبر الهاتف بسبب كتاباته صحافي .٤٦

 اكد الصحافي سامي سعيد مراسل صحيفة األخبار اللبنانية في الضفة الغربية تلقيـه تهديـدات                :بيت لحم 
على هاتفه الجوال بالقتل ان لم يصمت ويكف عن الكتابة، بعد ان قام بنشر مواد صحفية تخص الوضـع              

انه تلقى تهديدات عبر االتـصال      " معا"وقال الصحفي سعيد في اتصال هاتفي لوكالة         .ليالفلسطيني الداخ 
به من جهات فلسطينية لم يسمها اضافة الى تلقيه رسائل قصيرة تطالبه بالتوقف عن الكتابة بتهمة عملـه                  

 ، طفل والصحفي سعيد من سكان رام اهللا ومتزوج ولديه        .لحساب جهات اقليمية ضد المصلحة الفلسطينية     
  .و يعمل لحساب عدة وكاالت عالمية

 ٢/٧/٢٠٠٧وكالة معا 
  
   آالف طن من القمح إلى قطاع غزة١٠الجانب اإلسرائيلي يسمح بإدخال  .٤٧

كشف سليم أبو صفية، مدير عام أمن المعابر، النقاب عن خطوات أحادية اتخذها الجانب               :كتب حامد جاد  
لسلع والمواد الغذائية األساسية من خالل موقع مجـاور         االسرائيلي مؤخراً، إلدخال كميات محدودة من ا      

وأشار أبو صفية في حديث لــ        .تم استخدامه إلدخال كميات من القمح     " كارني"لمعبر المنطار التجاري    
الى أن عدداً من سائقي الشاحنات االسرائيلية عملوا بالتنسيق مع عدد من أصحاب الشركات فـي                " األيام"

 . آالف طن من القمح، أدخل فعلياً منها قبل يومين نحو ألفي طـن             ١٠ل قرابة   قطاع غزة على بدء ادخا    
وأكد أن معبر المنطار منذ اغالقه قبل أكثر من ثالثة أسابيع معطل تماماً، وليس هناك من يعمل فيه من                   

   .موظفين اسرائيليين أو فلسطينيين على جانبي المعبر
 ٣/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
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 ن تسخير القضية الفلسطينية لمصالح إقليميةاألردن يحذر م .٤٨
عبد اإلله الخطيب من محاوالت لتسخير القضية . دحذر وزير الخارجية األردني:  خالد فخيدة،عمان

وقال إن ما جرى في . الفلسطينية لمصالح إقليمية ال تضع في حساباتها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة
كما . ن كانوا مع فصل قطاع غزة واإلبقاء على احتالل الضفة الغربيةغزة يخدم اإلسرائيليين خاصة الذي

أنه خدم رئيس الوزراء أولمرت كون االنقسام الحاصل في الشارع الفلسطيني يعقد من نجاح أي مبادرة 
وقال إن التنسيق األردني السعودي المصري المؤيد للشرعية الفلسطينية  .في ظل االحتالل اإلسرائيلي

دفع المبادرة العربية للسالم إلى و ، من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني؛يعمل على قدم وساق
مراحل متقدمة وبما يلزم إسرائيل الدخول مع الفلسطينيين بمفاوضات جادة، األمر الذي يؤكد أن القضية 

يست دعم طرف ضد آخر في الصراع الفلسطيني الداخلي، إنما دعم الشرعية الفلسطينية التي يمثلها ل
وكشف أن قمة شرم الشيخ األخيرة جرى ترتيبها قبل أحداث غزة األخيرة  .الرئيس محمود عباس

ة ولم وقال إن فكرة القمة جاءت بعد أن وجد الرئيس عباس أن لقاءاته مع أولمرت غير مجدي. المؤسفة
تحرز أي تقدم على صعيد المفاوضات الثنائية التي تقود إلى قيام الدولة الفلسطينية، وإن الملك عبداهللا 
الثاني والرئيس المصري حسني مبارك اتفقا على ترتيب لقاء بين الرئيس عباس وأولمرت بحضورهما 

  . أمام المجتمع الدولي ورفع الحرج عن الشعب الفلسطيني،من باب توفير الدعم للجانب الفلسطيني
  ٣/٧/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
 قوات دولية في قطاع غزة إسالميو األردن يرفضون نشر .٤٩

 لـه إن   وقال فـي بيـان       ، قطاع غزة  إلى قوات دولية    إرسال فكرة   اإلسالمي،رفض حزب جبهة العمل     
 ألسـباب ا مهمـا كانـت      ، قطـاع غـزة    إلىحزبنا يرفض الدعوات التي تطالب باستقدام قوات دولية         "

،  وسياسـياً   يؤسس لفصل القضية الفلسطينية جغرافياً     أنهذا التدويل من شأنه     " أن  وأوضح ."والمبررات
 قـوى المقاومـة     إضعاف إلىنجاز أمن الكيان الصهيوني ويؤدي       المشبوهة الساعية إل   األهدافوتحقيق  
 فـي  سحب سالحها تـصبّ  حل الفصائل والكتائب المسلحة، و    إلىالدعوة  " أنورأى الحزب    ."الفلسطينية
    ." وتسهم في تصفية القضية الفلسطينية، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه في المقاومة،هذا االتجاه

  ٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   األسرى تستغرب موافقة الحكومة المشروطة على قرار اإلفراج عن اإلسالميةالحركة  .٥٠

قة الحكومة المشروطة على قـرار سـلطات االحـتالل           مواف اإلسالميةاستغربت الحركة   : ربى كراسنة 
, األردنيـة  مدة محكومياتهم فـي الـسجون        بإكمال األردنيين األسرى من   أربعة اإلفراج عن    اإلسرائيلي

وأكد حـزب جبهـة      . رموز وطنية ينبغي تكريمها وليس الزج بهم في غياهب السجون          أنهم إلىمشيرة  
 لـم   ألنهـم  منطق   ألي مخالف   األسرى حبس هؤالء    أن  أمس على  أصدره في تصريح    اإلسالميالعمل  

  .األردني جريمة يعاقب عليها القانون أييرتكبوا 
 قد دعت الحكومـة بعـدم       اإلسرائيليةوكانت اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين في المعتقالت         

ئيلي في السجون    بحبس األسرى الرابضين في سجون االحتالل االسرا       ،تسجيل موقف غير مشرف عليها    
 ولـسان   ، متسائلة عن السبب الذي يدعو الحكومة للزج بهؤالء األبطال في غياهـب الـسجون              ،األردنية

  .حالهم يقول ما الذي جناه هؤالء بحق وطنهم حتى يكون جزاؤهم السجن واالعتقال
        ٣/٧/٢٠٠٧العرب اليوم 
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   اإلسالميون األردنيون يتراجعون عن تأييدهم لحماس    .٥١
 عن موقفه المؤيد لحركة حمـاس بـشأن   ،تراجع حزب جبهة العمل اإلسالمي في األردن     : جمال إبراهيم 

 ويأتي تراجع الحزب في أعقاب مقاطعة أحزاب المعارضـة ملتقـى نظمـه              ة،سيطرتها على قطاع غز   
حزب وتمثل تراجع ال  . سلى تسوية الخالف بين حركتي فتح وحما      إ تهدف   ،الحزب إلطالق مبادرة أردنية   

بقبول أمينه العام زكي بني رشيد قرارات اجتماع للجنة التنسيقية العليا ألحزاب المعارضة، والتي أدانت               
 وأقر رشيد كل البنود التي جاءت في االجتماع بما فيها إدانة سيطرة حمـاس               ،سيطرة حماس على غزة   

 الحزب وأحـزاب المعارضـة،      وكانت األيام القليلة الماضية، قد شهدت تبادل اتهامات بين        . على القطاع 
 وبالقفز عن شرعية    ،على خلفية اتهام األول للحكومات العربية بما فيها األردنية، باستهداف حركة حماس           

   .االنتخابات الفلسطينية، وذلك موقف مخالف ألحزاب المعارضة التي ينضوي تحتها حزب الجبهة
 ٣/٧/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 

  
  "نصر اهللا"محاولة الغتيال تورط دحالن في  الكشف عن :الوطن القطرية .٥٢

النقاب عن  كشفت  مصادر لبنانية مطلعة    أن   األسبوعية" المدار"جريدة   عن" الوطن القطرية " نقلت   :دمشق
أن األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا، قد تعرض مؤخراً لمحاولة اغتيال فاشلة بتدبير وتنفيـذ                  

 - "المدار"ونقلت  .  العربية وبعض قادة أجهزة االستخبارات   " الموساد"ئيلية  مشترك بين المخابرات اإلسرا   
السبت [  في عددها الجديد الذي وزع أمس      -التي يصدرها الصحفي العراقي علي الجفال المقيم في دمشق        

، واألمير بندر بن سلطان قد كان لهمـا دور           المصادر تأكيدها بأن محمد دحالن      عن تلك  -]٣٠/٦/٢٠٧
ة اغتيال نصر اهللا، موضحة ان كالً من دحالن وبندر، يحاوالن تطويق مواقع المقاومة اللبنانية               في محاول 

في الجنوب، وان الرجلين على اتصال دائم مع أجهزة المخابرات اإلسرائيلية واألميركية مشيرة إلـى أن                
   .هذا الدور سيزداد خطورة ودموية خالل المرحلة المقبلة في لبنان والمنطقة

  ١/٧/٢٠٠٧ن القطرية الوط
  
   للرئيس اللبنانيحزب اهللا يلّوح بتجديد فترة والية أخرى  .٥٣

قوى السلطة بتنفيذ مخطـط     "محمود قماطي،   " حزب اهللا "اتهم نائب رئيس المجلس السياسي في       : بيروت
مدروس، بدعم أجنبي وأميركي بفتح معركة نهر البارد وزج الجيش فيها ضمن أهداف مـشكوك بهـا،                 

نشهد فـي المرحلـة     "وتوقع أن   ". ابة جلبت إلى لبنان للقيام بفتنة مذهبية والتصدي للمقاومة        بواسطة عص 
فشل "، ملمحاً للمرة األولى، بالتجديد لرئيس الجمهورية إميل لحود، قائالً إن            "المقبلة خطوات مهمة قريبة   

ـ     ". السلطة في تغيير رئيس الجمهورية رجح التجديد له ثانية         كتلـة القـوات    "ضو  في المقابل، اعتبـر ع
هناك معطيات بأن ال اتجاه نحو حكومة ثانية، لكن هناك أفكاراً لـدى             "النائب أنطوان زهرا، أن     " اللبنانية

، موضحاً  "رئيس الجمهورية للحفاظ على الدستور تشير بما هو أخطر من التوجه نحو إنشاء حكومة ثانية              
 الخطوة غير دستورية، وتشكيل حكومة انتقاليـة        قد يتجه إلى حل المجلس النيابي، وطبعاً هذه       "أن لحود   

وحذر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشـيد        ". إنقاذية، وهذه ال اسم لها سوى اسم الحكومة الثانية        
كل من يقبل بتشكيل حكومة ثانية إلى جانب الحكومة الشرعية والدستورية الحاليـة هـو               "قباني، من أن    

  . خارج على الدستور والشرعية
 ٣/٧/٢٠٠٧البيان 

  
 قرب ساعة الصفر للحسم العسكريو".. البارد"تعزيزات للجيش في محيط  .٥٤

واصل الجيش اللبناني تعزيز مواقعه في مخيم نهر البارد امـس، وسـط              ٣/٧/٢٠٠٧ المستقبل   ذكرت
 وقد حّول الجيش المخيم الى حلقة محاصرة      . هدوء حذر قطعته بعض القذائف المتفرقة من وقت الى آخر         
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وتم ادخال جرافات كبيرة إلى المخـيم       . وواصل الجيش تعزيزاته   .بإحكام، حيث ارتفعت السواتر الترابية    
وتوقّعت مصادر مطلعة قرب ساعة الحسم العسكري الـذي بـدأت            .تولت فتح طرق وإقامة دشم كبيرة     

ار قوة قبل بـدء     خطواته وترتيباته على األرض، وما االحتكاك بالنيران هذه األيام سوى استطالع واختب           
   .ساعة الصفر

أكدت أوساط وزارية لبنانية مطلعة في بيـروت        :  زياد عيتاني  -بيروتمن   ٣/٧/٢٠٠٧ عكاظ   واضافت
ان ال صحة لما يقال عن تشكيل وحدة فلسطينية مشتركة الستالم األمن في مخيم نهر البـارد                 " "عكاظ"لـ

 البعض وال مكان لها قبل استسالم عـصابة         وكل ما يدور حول هذه المسألة ما هو إال فرضيات يطرحها          
وقالت المصادر ان أمن المخيمات الفلسطينية هو مـن مـسؤولية منظمـة             ". فتح اإلسالم للجيش اللبناني   

التحرير الفلسطينية والجيش اللبناني ال يتدخل بما يجري في داخلها إال ان كان عمالً خارج عن القـانون                  
  .وضد مصلحة لبنان العامة

  
  ترفض قيام حكومة ثانية في لبنان واشنطن  .٥٥

 شون ماكورماك ردا على سؤال حول موقف واشنطن من           االمريكية قال المتحدث باسم وزارة الخارجية    
هذا االمر هددت به الجماعات المعادية للديموقراطية فـي لبنـان   "امكانية قيام حكومة ثانية في لبنان، ان    
 أمر سنرفضه بشكل قاطع نحن وغيرنـا مـن األعـضاء            هذا.. واألفراد الذين يدعمون هذه الجماعات    

  ". المسؤولين في المجتمع الدولي
  ٣/٧/٢٠٠٧السفير 

  
  " البارد"تعويضات ألهالي  يكشف عن تنسيق "عين الحلوة"لقاء شعبي في  .٥٦

كشف أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الجنـوب خالـد              :  رأفت نعيم  -صيدا  
دأ الخميس المقبل بدفع التعويضات ألهالي مخيم نهر البارد من أجل مباشرة اعادة إعماره              عارف أنه سيب  

كما وعدت الحكومة اللبنانية وجامعة الدول العربية، وأن هذه التعويضات ستبدأ بدفعة أولى عن االيجـار     
 واالمـارات   واألثاث، وذلك من مساهمات عدد من الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والكويـت            

وأعلن عارف التفاق مع الجيش اللبناني من أجل ارسال قوة أمنية الـى مخـيم البـارد                 . العربية المتحدة 
كالم عارف جاء خالل اللقاء الشعبي الفلـسطيني         .تشارك فيها كل القوى الوطنية واالسالمية الفلسطينية      

اره ودعماً لحـق العـودة ورفـضاً        األول الذي انعقد في مخيم عين الحلوة من أجل تحصين المخيم وجو           
  . للتوطين وتأكيداً لعودة نازحي مخيم نهر البارد

  ٣/٧/٢٠٠٧المستقبل 
  
 بالتنسيق مع حزب اهللا لوفد إسباني" إسرائيلية"اتهامات  .٥٧

ان الوفد االسباني الذي زار لبنان بعد مقتل        " إسرائيلية"ادعت مصادر استخباراتية    :  آمال شحادة  -القدس  
 اتفق مع مسؤولين في حزب اهللا على تنـسيق          ألمم المتحدة العاملة في الجنوب    ية في قوات ا   عناصر اسبان 

وذكرت أن الطرفين اتفقا على خط أحمـر بينهمـا لتبـادل            . بينهما حول االوضاع عند الحدود الشمالية     
طرفين وأضافت ان نجاح اللقاء بين ال     . المعلومات العسكرية واالستخباراتية عما يحصل في جنوب لبنان       

  .بحزال بينها ألمانيا وفرنسا الرسال وفود عنها للتباحث مع يونيفيلدفع بدول اخرى مشاركة في ال
  ٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  مصر ترفض جلب قوات دولية إلى حدودها مع غزة .٥٨
 أكد مسؤول مصري مطلـع رفـض        :  محمود صالح  -القاهرةمن   ٣/٧/٢٠٠٧ الشرق األوسط    ذكرت

ـ  أن مـصر   "، وأوضـح    "كرة جلب قوات دولية على حدود مصر مع قطاع غزة الفلـسطيني           ف"القاهرة ل
يـستطيع  ) أبو مـازن  (، مشيرا إلى أنه     )أبو مازن " (أبلغت هذا الموقف للرئيس الفلسطيني محمود عباس      

السلطة "إيقاف أي مخطط لذلك، ألن االتفاقات بين السلطة وإسرائيل تنص على ضرورة موافقة الطرفين               
  .إن هناك تنسيقا بين القاهرة وواشنطن في هذا الشأن"وأضاف  ".طينية وإسرائيلالفلس

قال مندوب مصر الدائم في الجامعة العربية الـسفير          :القاهرةمن   ٣/٧/٢٠٠٧القبس الكويتية   واضافت  
هاني خالف ان للرئيس عباس الحق في استقدام قوات دولية بين غزة واسرائيل او بين غـزة والـضفة                   

وقال اننا ننتظر من ابو مازن مناقشة هـذه المبـادرة معنـا قريبـا                .ة، فهذا شأن فلسطيني داخلي    الغربي
للتعرف على ماهية القوات وما اذا كانت للفصل بين الفلسطينيين واالسـرائيليين ام بـين الفلـسطينيين                 

 من ناحية أخرى، حذرت مصادر مصرية مطلعة من انعكاسات مبادرة عبـاس علـى              .بعضهم البعض 
الشارع الفلسطيني وقالت ان مصر تشجع وجود قوات فصل بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي حماية              
للفلسطينيين من االعتداءات المستمرة عليهم وتعمل على تسيير حياة الشعب الفلسطيني وتسهيل انتقـالهم              

  .من غزة الى الضفة
  
 طينيةالرئيس اليمني يعارض وجود قوات دولية في األراضي الفلس .٥٩

أعلن الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح معارضة بالده وجود قوات دولية في األراضي             : وكاالت-صنعاء
وجود قوات دولية في ظل االحتالل ال يستقيم مع حقائق الواقع الفلـسطيني ومـا               "الفلسطينية، مؤكداً أن    

االعالمي للرئيس الفلـسطيني    وطالب صالح أثناء استقباله المستشار      . "تقتضيه مصلحة الشعب الفلسطيني   
نبيل عمرو الفلسطينيين بكافة فصائلهم بالعودة مجدداً للحوار، وخاصة بين القيـادات الفلـسطينية فـي                
حركتي فتح وحماس على قاعدة االلتزام باتفاق مكة المكرمة والعودة باألمور إلى ما كانت عليـه قبـل                  

 فتح أو حماس وقعوا في شرك خدعة كبرى اسمها          الفلسطينيين سواء في  "أحداث غزة األخيرة، وقال إن      
  ".السلطة، حيث تسابق الجميع من اجل نيل مغانمها ناسين بأن فلسطين مازالت تقع تحت وطأة االحتالل

  ٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   السرائيلرجال دين سعوديون يحذرون الفلسطينيين من تقديم تنازالت .٦٠

عوديين هذا االسبوع الفلسطينيين على عدم التخلي عن الجهاد ضد           حث عدد من رجال الدين الس      :الرياض
اسرائيل في عالمة على معارضتهم لسياسة الحكومة السعودية في دعم حركة فتح التي يقودها محمـود                

المحافظـة علـى    " يونيو حزيران نشر على مواقع اسالمية الفلسطينيين الـى           ٣٠ودعا بيان في     .عباس
 المنتشر في أوساط الشعب الفلسطيني المسلم ودعمه والحذر من خفوتـه ودرء             التوجه الجهادي والدعوي  

 رجل دين من كبار الشخصيات في المؤسسة الدينية القوية فـي            ١٦ووقع الوثيقة    ."خطر المتربصين به  
نحذر من خذالن اخواننا فـي فلـسطين        . ..من حقهم علينا مساعدتهم ماديا ومعنويا     .."قالوا   و . السعودية
  ."في غزة خاصةعامة و

  ٢/٧/٢٠٠٧رويترز 
  
  جمعية حقوقية مغربية تحذّر من التطبيع مع اسرائيل .٦١

لجمعية المغربية لحقوق االنسان ارسل لـ القدس العربي ان تقارير          ل  بالغ قال: محمود معروف  -الرباط  
ديـة  تحدثت عن تأسيس جمعية صداقة امازيغية يهودية، وان الجمعية تحذر من مغبة الخلط بـين اليهو               

كديانة والصهيونية كحركة عنصرية واستعمارية مجددة موقفها الرافض لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل             
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واثارت بالغات عن تأسيس ناشـطين امـازيغ لجمعيـة          .  كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية     ىعل
لمـشؤومة وغيـر    صداقة امازيغية يهودية استياء واسعا في االوساط المغربية ووصفتها بـ المبـادرة ا            

واوضح بيان مشترك للجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمـل الوطنيـة              .المسبوقة
لمساندة فلسطين والعراق ان تأسيس هذه الجمعية خطوة تطبيعية غير مسبوقة مع الـصهاينة، دالالتهـا                

ـ     أسس عنصرية ع  ى  أخطر بكثير من مجرد التطبيع ألنها تقيم التطبيع عل          ىرقية، وبالتالي هي تـسعي إل
ـ           المغاربـة مـن أصـول       ىالتقاء العنصرية الصهيونية بعنصريين شوفينيين في المغرب يتطاولون عل

وتجري لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر التأسيسي لجمعية الصداقة االمازيغية اليهودية اتـصاالت             .أمازيغية
وقالت اللجنة التحضيرية في     .ي مدينة تارودانت  يوليو الجاري ف   /تموز٢٠مكثفة لتأمين عقد المؤتمر يوم      

توضيحات وزعت بشكل عاجل بعد ردود الفعل ان الجمعية المنتظر تأسيسها ال تحمـل اسـم جمعيـة                  
 .الصداقة االمازيغية االسرائيلية وان االسم هو جمعية سوس العالمـة للـصداقة األمازيغيـة اليهوديـة               

ن الواقع المغربي الذي يقر تاريخـه بتعـايش المـسلمين    واوضحت انها بصدد إنشاء جمعية ال تخرج ع       
 غير ذلك فال يمكن أن يجد لنفسه موطأ قدم في المغـرب، الن كـل                ىواليهود جنبا الي جنب، ومن ير     

رفض للمكون اليهودي بالمغرب هو في حد ذاته رفض لجزء من هوية هذا البلد العزيز، الذي ال يقبـل                   
 ضرورة التفريق بين اليهود كشعب سامي وبـين         ىللجنة التحضيرية إل  ودعت ا  .التفريق أو التجزئة أبدا   

ونأت اللجنة التحضيرية بنفسها عن الناشط االمازيغي أحمد الدغيرني االمين           .الصهيونية كحركة سياسية  
 كل ما هـو عربـي       ىالعام للحزب الديمقراطي االمازيغي المغربي الذي عادة ما يشن هجوما واسعا عل           

  . اعتزازه بالصداقة المغربية االسرائيليةويعبر دائما عن
  ٣/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  المساعدة االميركية للفلسطينيين ال تزال قيد الدرس   .٦٢

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية االميركية شـون ماكورمـاك االثنـين ان             : ب. ف.  أ -واشنطن  
المباشرة التي تنوي تقديمها الى الحكومـة       الواليات المتحدة ال تزال تدرس قيمة وهدف المساعدة المالية          

واضاف المتحدث  . وقال ماكورماك خالل مؤتمر صحافي ان بالده لم تتخذ قرارا بعد          . الفلسطينية الجديدة 
بافراج اسرائيل عـن    " غير مرتبطة "، مالحظا ان المساعدة االميركية      "نواصل درس كيفية اعادة هيكلتها    "

اك ان الخارجية االميركية تريد اليوم اعادة توزيع المساعدة برمتها،          واوضح ماكورم . العائدات الضريبية 
  . مليونا االضافية٢٧وعليها ان تنال موافقة الكونغرس لتسديد ال

 ٢/٧/٢٠٠٧موقع ايالف 
  
  ايران ربما لها صلة بهجمات في غزة ولبنان: سوالنا .٦٣

وبي، يوم االثنين، الـى أن ايـران        أشار خافيير سوالنا منسق السياسة الخارجية لالتحاد االور       : بروكسل
ربما تكون لها صلة بسيطرة حركة المقاومة االسالمية حماس على قطاع غزة والهجمات التي استهدفت               

وقال خالل مؤتمر عن الشرق     . الجيش اللبناني وقوات حفظ السالم االوروبية في لبنان في االونة االخيرة          
كل هـذه االمـور     "وقال سوالنا   ." ل عما حدث في لبنان    ال يمكن النظر لما حدث في غزة بمعز       "االوسط  

سـيكون مـن    "وتـابع   ." لقد كانت مدبرة على االرجح    . لم تحدث بالصدفة أو بمعجزة    . مرتبطة ببعضها 
وذكـر سـوالنا أن اجتماعـا       ." الصعب فهم ذلك دون ان نرى العبين اقليميين مهمين اخرين وراء ذلك           

علق بالسالم فـي الـشرق االوسـط وزعمـاء اسـرائيليين            أرجيء بين وسطاء غربيين وعرب فيما يت      
وأضاف أن من المهـم حـشد قـوة         . وفلسطينيين ربما يعقد االن في القاهرة في منتصف الشهر الجاري         

. سياسية دافعة جديدة لعملية السالم وعدم االكتفاء بتقديم المساعدات المالية واالنسانية للحكومة الفلسطينية            
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بعيد سيكون من الضروري وجود قوة حفظ سالم دولية في الضفة الغربية وقطاع             وقال انه على المدى ال    
  .غزة لكن هذا ليس أولوية ملحة

  ٢/٧/٢٠٠٧رويترز 
  
  القمة اإلفريقية تدعو لمؤتمر دولي حول الشرق األوسط .٦٤

 أصدرت القمة االفريقية المنعقدة حاليـا فـي أكـرا            :  عماد عريان، مختار شعيب وسعيد الغريب      -غانا  
إعالنا يتبني االقتراح الذي قدمته مصر بأن يتبني االتحاد االفريقي في قمته التاسعة المبـادرة العربيـة                 

 وأكد االتحاد االفريقي ضرورة حل       .  والرياض العام الحالي    ٢٠٠٢ للسالم الصادرة عن قمتي بيروت عام     
ة للشعب الفلسطيني في إقامـة     القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية والحقوق المشروع        

دولته المستقلة والتعايش في سالم مع اسرائيل ودعوة كافة االطراف الدولية واالقليميـة إلـى ضـرورة               
العمل على استئناف مسيرة السالم في الشرق االوسط على أساس مبادرة السالم العربية وعودة الحقـوق                

 كما دعا بيـان االتحـاد        . وعاصمتها القدس الشريف  المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة       
االفريقي في هذا الصدد إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي بمشاركة جميع االطراف المعنية اقليميا ودوليـا                
وبرعاية كل من االمم المتحدة والرباعي الدولي لبحث سبل دفـع المـسار التفاوضـي المباشـر بـين                   

   . الفلسطينيين واالسرائيليين
  ٣/٧/٢٠٠٧ام المصرية األهر

  
 األوروبيون يعتبرون أمريكا التهديد األكبر للسالم .٦٥

البريطانية، ان األوروبيـين مـا      " فاينانشيال تايمز " كشف استطالع للرأي نشرته أمس صحيفة        :ب.ف.أ
زالوا يرون في الواليات المتحدة تهديداً للسالم العالمي، يفوق التهديد الذي تشكله بلـدان مثـل الـصين                  

الـذي أجرتـه لحـساب      " هـاريس "وأفاد استطالع مؤسسة     .ران والعراق وكوريا الشمالية وروسيا    وإي
من بين أكثر من خمسة آالف شخص سئلوا عن آرائهم في خمسة بلدان أوروبيـة               % ٣٢الصحيفة، بأن   

   .كبر للسالمهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا، يعتبرون ان الواليات المتحدة تشكل التهديد األ
  ٣/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   داخليا؟ "انشطارا"هل تشهد فتح  .٦٦

  جهاد السعدي 
الواجهة السياسية لكبرى فـصائل     - لم تعد مؤشرات ومالمح الفشل السياسي لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية        

  .  المراقب موضع نقاش بين كثير من الخبراء والمحللين، بل وغالبية الجمهور العام-منظمة التحرير
فالناظر لعدد ومضمون المراسيم والفرمانات الرئاسية التي تجاوز عددها خالل فترة وجيزة، ما صدر في               
عمر السلطة منذ نشوئها، يدرك حجم اإلرباك الحقيقي التي تعانيه المؤسسة وسط غياب واضح للحنكـة                

، دفعته ألن يكون أداة طيعة بيـد        السياسية والتحرك الذكي، الذي أوصل كرسي الرئاسة لحالة من التقزيم         
  . فئة باتت غير مرغوب بها حتى على الصعيد الداخلي الفتحاوي

ولعل االرتدادات السياسية التي أعقبت تصريحات القيادي في اللجنة المركزية، هاني الحسن، والتي شن              
ـ        للشك، حجم الغليان    ، توضح بما ال يدع مجاال     "تيار دايتون الدحالني  "فيها هجوما الذعا على ما وصفه ب

واالنقسام داخل حركة فتح ومؤسسة الرئاسة التابعة لها، بصورة لم يعد معها الترميم اإلعالمي لمجريات               
  . ما يحدث مجديا، لتلطيف حالة االنشطار التي باتت ككرة الثلج

 أمام واقع ينبئ    إال أن فشل مؤسسة الرئاسة السياسي ال يعني أننا أمام انهيار وشيك للسلطة، بقدر ما نحن               
عن بدايات جادة النهيار فعلي لمربع رجاالت الحرس القديم التي تقودها على األقل، تنبئ بتحول جذري                
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على كافة الصعد التنظيمية، سيدفع حال فورانه لوقف حالة االنهيار التنظيمي والسياسي، التـي تفاقمـت                
لتشريعي وبترها مـؤخرا للـذراع األمنيـة        داخل األطر الفتحاوية، بعد نجاح حماس بانتخابات المجلس ا        

  . في غزة" التيار الخياني"الضاربة، لما يوصف بـ
والناظر لوضع حركة فتح الداخلي، بعد انشقاق تيار خالد أبو هالل في غزة، وتصريحات هاني الحـسن                 

راسـيم  القاسية بحق رموز أمنية وسياسية كبيرة، إضافة النتقادات القيادي العتيق فـاروق القـدومي لم              
الرئاسة وتنحية قادة أمنيين كبار، يدرك أننا بانتظار متوالية انهيار أو انشقاق كبير داخل فتح، منها ما هو                  
مرئي يمكن التقاطه بوضوح شديد، ومنها ما يحتاج إلى اقتحام ما وراء األخبار العابرة لإلمـساك بهـا،                  

  . ات والتصريحاتواستنطاق دالالتها وأبعادها من بين سطور القرارات والتحرك
إن الحديث عن وجود تصدعات داخل حركة فتح ومؤسسة السلطة، متشعب ومتعدد المـستويات، لكـن                
المثال الواضح والصارخ هو التمرد العلني للقيادات على بعضها، وذوبان هياكل الـسلطة ومؤسـساتها               

  . وعجزها الكامل عن مواجهة التحديات واألزمات واألسئلة المطروحة عليها
واقع مؤسسة الرئاسة اآلن بات عاجزا عن إكمال مهمتها الرئيسة، في حين يقتصر دورها الحالي علـى                 ف

  . ترحيل االنهيارات واألزمات للقادم المجهول 
والمطلوب من مؤسسة الرئاسة اآلن تغيير أدوات التعامل مع الواقع الفلسطيني بعد أحداث غزة، والعمل               

ة في أسلوب التعاطي مع القوى الفلسطينية األخرى، بما فيها حركـة            على إحداث تغييرات بنيوية جوهري    
من جهة حركـة فـتح     " انقالبية"من جهة الفصائل و   " عنيفة"فتح، وإالّ فإّن التغيير سيأخذ صورة قد تكون         

نفسها، ما يجعل من تداعيات التغيير ونتائجه أسوأ على النخب المسيطرة، قبل أن تكـون علـى الواقـع                
  . الفلسطيني

  ٢/٧/٢٠٠٧مجلة العصر 
 
 العودة إلى الدولة: لبنان وفلسطين .٦٧

 غسان تويني 
. قد يجد القارئ أن هذا المقال حافل بتكرار أمور كثيرة قيلت وترّددت من أكثر مـن مـصدر ومرجـع                   

عذرنا، بل التفسير، هو أن واحدنا عندما يجلس إلى أوراقـه البيـضاء يطمـح إلـى                 . واألمر هنا كذلك  
إال انه ال يبطل القاعدة األخـرى، ولعلهـا األهـم، وهـي أن              . و أمر طبيعي، ومشروع   وه... االبتكار

 .وما توحيه االحداث من متغّيرات تستأهل التسجيل والتعليق...) فال اختراع(الصحافي ملتزم الواقعية 
بمثابـة  مقالنا اليوم ينطلق من المتغيرات، وأولها ان الوضع الفلسطيني في لبنان هو، في غالب جوانبه،                

المستوى الفلسطيني المحـض، فـي الـداخل        : المرآة التي تعكس صور ما يجري على ثالثة مستويات        
الفلسطيني حيث تتسارع أحداث درامية كلها، لها كلها تأثيرها على المستوى الثاني، أي مستوى الـداخل                

للبنانية فال تتحّول هي أيـضا      اللبناني ومركّب العالقات اللبنانية الفلسطينية التي يجب ان تحرسها الدولة ا          
سلسلة أحداث دامية، اذ يكفي الفلسطينيين ما يراق من دماء في أرضهم ومن أكثر من حرب وصـراع،                  
كما يكفي اللبنانيين حّمامات الدماء التي تسقي ارضهم من قرابة نصف قرن، ولم يكن الفلسطينيون غرباء             

 .عن بعضها فكفانا وكفاهم
و المستوى االقليمي، العربي المتوسع اسالمياً المثقل بما يقال عـن إن القـضية              اما المستوى الثالث، فه   

الفلسطينية تتسبب بما يحفل به من نزاعات بين الحركات والـسياسات المعظمهـا تطرفيـة الـى حـد                   
وفلسطين الفلسطينيين في غالب االحيان براء من افتعال الترهيب بل التطرف، الذي يـدفع              "... االرهاب"

 !ينيون ثمنه في احيان كثيرة ليس هنا مجال تعدادهاالفلسط
كيف يمكن إذاً ان يتصّور واحدنا إقامة وزارة لبنانية للشؤون الفلسطينية في هذا المـشهد المعقّـد، وان                  
تكون وزارة سالم وليست طرفاً آخر في الصراعات الممتدة من الداخل الفلسطيني إلى سرابات اآلفـاق                
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وما ... الءات الحدود الجغرافية والطموحات التاريخية فضالً عن المثاليات العقائدية        االقليمية المتعقدة بإم  
 !أكثر التافه منها الذي تجاوزه الزمن ويغالب الزوال

ومع ذلك، نحاول ان نرسم مخططاً لوزارة الشؤون الفلسطينية، على طريقة الجنرال ديغول الـذي كـان       
 ".من األفكار البسيطةفي الشرق المعقّد، يجب ان تنطلق : "يردد

 :فلنبّسط إذاً
هذه الوزارة يجب ان تنطلق من الهوية الفلسطينية، من االعتراف بها ورعايتها، واالنتـساب الـى                : أوالً

 .مرجعيتها
والهوية الفلسطينية يجب في نظرنا أن تكون وحدوية، مرجعيتها الرمزية الدولة الفلـسطينية ولـو كـان                 

 .جهازها الحاضر موضع معارضة
ينطلق عمل هذه الوزارة اذاً، إدارياً، من مطالبة السلطة الفلسطينية بأن تمنح كل فلـسطيني فـي لبنـان                   
تذكرة هوية وجواز سفر فلسطينياً، مما يضع حداً ألدغال االحصاءات الفلـسطينية والعربيـة والدوليـة                

 كل القضايا، وعلى األخص     وهذا ما يعطي إطاراً واقعياً مسؤوالً لكل بحث الحق في         . المتضاربة أرقامها 
فال تستمر هاجساً وال خطراً يهّولون به وال حلماً يدغدغ ضمائر بؤس يائس من هنا او                " التوطين"لخرافة  

 .مطمعاً يحّرك غرائز انتفاعية من هناك
ويصبح استطراداً التعامل مع الفلسطينيين في لبنان خاضعاً، دون سواها، لسياسة ومخطّطـات المرجـع               

وتـسقط الـشرعية    . هوية الفلسطينية، أي السلطة الفلسطينية حيث هي والى حيـث تنطلـق           الشرعي لل 
 وغالبا ما يكون ذلك بتفعيٍل مصطنعٍ من إرهـابٍ مـا او             –المغتصبة لكل من ينّصب نفسه سلطة محلية        

 !!!مافيوية مشبوهة المنافع
سطينيين حاملي الهوية الفلـسطينية     تنطلق هذه الوزارة من إعالنٍ واضحٍ صريح انها تنوي منح الفل          : ثانياً

الحقوق المدنية، على ان يجري تحديد هذه الحقوق وتعيينها وتوصيفها القـانوني واالقتـصادي نتيجـة                
في لبنان، بمـشاركة    ) بل ديبلوماسياً (مفاوضة حوارية مسؤولة مع السلطة الفلسطينية ومن يمثلها شرعياً          

 التنّبه إلى ان المشاركة العربية يجب ان تكون عمالنية، ال           جامعة الدول العربية حيث تدعو الحاجة، مع      
 !نظرية تؤدي الى التأجيل والتسويف البيروقراطي الممّل 

تضع هذه الوزارة، باالشتراك مع االدارات المختصة وفي ضوء إحصاءات رسمية أمينة، خططـاً              : ثالثاً
اقع لحياة اجتماعيـة واقتـصادية وثقافيـة        تعميرية ال لترميم المخيمات بل إلعادة بنائها بحيث تصبح مو         

 .كريمة ونامية
وتشرك الوزارة في دراساتها والتنفيذ الكفاءات العلمية والتقنية الفلسطينية، حيث تدعو الحاجـة وحيـث               

يجب أن  ) التي لم يعد الوصف ينطبق عليها     " (المخيمات"على أن يكون واضحاً ان      . تتوافر هذه الكفاءات  
 . وليست مدائن دائمة تحتضن أي استيطان أو توطين-" العودة" تنتهي عند –تظل مشاريع موقتة 

القاعدة هي منع   ". مجحفة"الموضوع األمني يجب ان يالقي معالجة جذرية ولو كانت أليمة وبدت            : رابعاً
 .السالح الموّزع بصورة عشوائية تهّدد االمن الذي يفترض فيها أن ترعاه

"...) منهـا "و(ع المراجع العسكرية واالمنية تأمين الحراسـة للمخيمـات          وتحقيقاً لذلك، تدرس الوزارة م    
ومنهـا  ) اي لالمـن داخـل المخيمـات      (الطابع  " البلدي"وصوالً الى إنشاء تنظيمات أمنية مختلطة منها        

 .الخارجي الطابع لالمن حول المخيمات ولحراسة العالقات بين المخيمات ومحيطها اللبناني
مشترك، لبناني  ) طابور او لواء  (اً بالنظرية المتداولة القائلة بإنشاء طاقم عسكري        وال بأس بأن يؤخذ جدي    

 .أو تدخّل أو تهديد"!) االرهاب"حتى ( فلسطيني لتعزيز الحماية وحراسة السالم من كل تسلّل –
نمـا  ، إ "لواء اليرموك "في ما يشبه    " المقاتلة"كما تدرس الوزارة، في مرحلة الحقة، إمكان دمج الفصائل          

تكون قيادته الفلسطينية على اتصال عضوي بالسلطة او الحكومة الفلسطينية على نحو يحّصن هذه القوة               
 .ضد االنقسامات الداخلية
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ويستتبع هذه التدابير مكافحةُ وجود أي سالح فلسطيني خارج المخيمات، ومنع كل تجّمـع ألي تنظـيم                  
 في غير حوزة المؤسسات االمنية المـسموح بهـا          مسلّح حيثما كان، ومصادرةُ كل سالح في المخيمات       

 .شرعياً
، "وحدة وطنيـة  "او  " حكومة إنقاذ "هذا البرنامج لوزارة الشؤون الفلسطينية، يجب أال تنتظر مباشرته قيام           

فتزول امكانيـة   ... ألن حرباً فلسطينية قد تُصطنع في أية لحظة من غير ان يكون لبنان مهيأ لمواجهتها              
 .د عرى الوحدة الوطنية تفككاًوتزدا" االنقاذ"

انه يحسن بالرئيس السنيورة ابتكار وسيلة إلنشاء هذه الوزارة وربمـا تكليـف         : ونكرر ما اقترحناه أمس   
أحد الوزراء حقيبتها، من غير ان نسقط من حساباتنا اقتراح األمر على الرئيس لحود، علّه يخرج مـن                  

في سراديبها، فيساهم في عملية إنقاذ حقيقية قبل أن يقرر          التي أسر نفسه ولبنان     " العصفورية الدستورية "
 !!كيف سيخرج من الحكم ولمن أو ماذا يريد ترك خالفته

ونكرر أن نقطة االنطالق هي االعتراف بالحكومة الفلسطينية حكومة دولة شرعية وتشجيعها على اعالن              
لديبلوماسية اللبنانية لالستحصال علـى     نفسها هكذا من دون انتظار موافقة أميركا أو إسرائيل، ثم تحّرك ا           

االعترافات الدولية بهذه الدولة، بدءاً بالجامعة العربية والدول االسالمية وصوالً الى اوروبـا وروسـيا               
 .والصين

وهكذا تكون الحكومة اللبنانية، التي يطعنون في شرعيتها، قد استعادت دوراً اقليميـاً ودوليـاً، بـدل أن                  
 .في المستشفيات العربية"!) فائقة"وغير (تستمر موضوع عناية 

وقد أثبتت الدولة اللبنانية في التصّدي لمؤامرة نهر البارد ببطولة ونجاح انها ال تزال تملك معالم البقـاء                  
  .والغلبة والتحرك الخالق

  ٣/٧/٢٠٠٧النهار 
 
  للحماية أم للوصاية؟: القوات الدولية .٦٨

  هاني المصري
لية الى غزة من اجل فرض األمن الـداخلي واجـراء االنتخابـات             أعترض على فكرة احضار قوات دو     

وال يلغي االعتراض التفسيرات غير المقنعة التي قدمها بعض المـسؤولين الفلـسطينيين فـي               . المبكرة
محاولة لترقيع الفكرة، بقولهم ان القوات الدولية تأتي من اجل حماية الشعب الفلـسطيني مـن العـدوان                  

 -الن المطـروح    , رية العبور على معبر رفح، وتأكيد الوحدة ما بين الضفة وغزة          االسرائيلي، وتأمين ح  
  . ان تنتشر قوات دولية في الضفة ايضاً في مرحلة الحقة-حسب زعمهم

  :اسباب االعتراض كثيرة اهمها
ان فكرة احضار قوات دولية هي هذه المرة، وليس مثل المرات السابقة، فكرة اميركية اسـرائيلية                : اوالً

 الفلسطينية لمنع تهريب السالح وبحجـة ان مـصر ال تقـوم    -تهدف الى نشرها على الحدود المصرية    
لذا فان احضار قوات دولية موجه بشكل مستتر ضد مصر، وال اعتقـد ان              . بواجبها بتحقيق هذه المهمة   

ر قوات  هذه الفكرة ستقبل بها مصر، وان قبلت بها سيكون ذلك على مضض، مثلما قبل حزب اهللا بحضو                
  .دولية على مضض، وهذا يختلف عن المبادرة لطلبها عندما تكون الفكرة اآلن لصالح اسرائيل

بعد انقالب حماس على الشرعية في غزة تطورت فكرة احضار قوات دوليـة بحيـث اصـبحت                 : ثانياً
 القـوات   مطلوبة ايضاً من اجل فرض االمن الداخلي واستعادة الشرعية في القطاع، وهذا االمر يعني ان              

الدولية ستكون الى جانب طرف ضد طرف، وهذا من شأنه ان يذكي الصراع الداخلي ويـضيف اليـه                  
عوامل اشتعال جديدة، اما بالنسبة لضمان نزاهة االنتخابات فيمكن توفيرها باحضار مـراقبين دوليـين               

  .وباعداد كبيرة
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فكرة تبدو جذابة جداً، الن االحتكام الى       ان احضار قوات دولية من اجل اجراء االنتخابات المبكرة          : ثالثاً
الشعب هو المخرج الوحيد من االنقسام السياسي والجغرافي الذي وصل الى حد االحتـراب واالنقـالب                
العسكري، ولكن االنتخابات لن تعقد بعد العبور على نهر من الدماء الفلسطينية، ولن تعقـد دون وفـاق                  

ومـا  . ناك من يفكر باجراء االنتخابات دون مشاركة حمـاس        وطني فلسطيني على عقدها، اال اذا كان ه       
يدعوني لقول ذلك ان حماس مالحقة في الضفة، واذا ما مد هذا المنطق على اسـتقامته فانهـا سـتعلن                    
خارجة على القانون، وسيتم وضع الشروط لمشاركتها في االنتخابـات تتـضمن الموافقـة او االلتـزام                 

واذا حدث ذلك، فان االنتخابات المقبلة لـن تكـون          . واالعتراف باسرائيل باالتفاقات الموقعة ونبذ العنف     
حماس حركـة اساسـية وال يمكـن        . انتخابات حرة ونزيهة، وانما انتخابات صورية نتائجها مقررة سلفاً        

  .تجاهلها، والتعامل بخفة وكأنها غير موجودة بحجة انها ارتكبت الحماقات والجرائم
ية لهدف يتعلق باسباب داخلية فلسطينية اساساً وال تكـون مهمتهـا حمايـة              ان احضار قوات دول   : رابعاً

الشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل تطبيقاً التفاقية جنيف الرابعة، وال الفـصل مـا بـين الحـدود                  
الفلسطينية واالسرائيلية، وال جزء من خطة النهاء االحتالل فانها ستضفي الـشرعية علـى االحـتالل،                

ى تطبيق الخطة االسرائيلية الرامية لفرض حل اقامة كانتونات منفصلة عن بعضها الـبعض،              وتساعد عل 
في هذا السياق، فان احضار قوات دولية الى غزة فقط، يؤكد الفصل ما بين الضفة وغزة، ويمهد لتكرار                  

لمعطيـات  نفس االمر في الكانتونات المقبلة في الضفة، وبالتالي، فان القوات الدولية ستأتي فـي ظـل ا                
وهذا ممكن الن الشرعية الدولية مختطفـة       . الحالية للوصاية وفرض الحلول االسرائيلية وليست للحماية      

  .من الواليات المتحدة االميركية
ان القوات الدولية حتى تأتي بحاجة الى وفاق محلي واقليمي ودولي، فال تأتي القوات الدولية في                : خامساً

كي تحارب معارك عن احد، وردة فعل اطراف فلـسطينية عديـدة، مثـل            الغالبية العظمى من الحاالت ل    
حماس والجهاد االسالمي والجبهة الشعبية، والتي وصلت عند كتائب القسام الـى حـد االعـالن عـن                  

حتـى الشخـصيات والفـصائل      . االستعداد لشن حرب على القوات الدولية واعتبارها احـتالالً جديـداً          
ات دولية دعت الى ان تكون قوات حماية الشعب الفلسطيني من العدوان            واالحزاب التي ايدت احضار قو    

العسكري ومساعدته للتخلص من االحتالل، وطالبت بأن ترابط في كافة االراضي المحتلـة بمـا فيهـا                 
والكل يعرف ان اسرائيل ترفض حضور القوات الدولية في هذا السياق، والفيتو االميركي جاهز              . القدس

  .رض مشروع قرار باحضار قوات دولية للحماية على مجلس األمنلالستخدام اذا ع
ان احضار قوات دولية للعب دور داخلي فلسطيني في ظل الضعف واالنقسام يمثل وصاية على               : سادساً

القرار الفلسطيني ويزيد التدخالت المتنوعة في الوضع الفلسطيني، بحيث يـضعف الخيـار الفلـسطيني               
  .ويقوي الخيارات االخرى

أسيساً على ما تقدم، ادعو لسحب فكرة احضار قوات دولية لقطاع غزة واستبدالها باعادة طرح الفكـرة                 ت
 الجديدة وهي احضار قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان العسكري فـي كافـة                -القديمة  

م للفصل ما بـين   وان تكون جزءاً من خطة النهاء االحتالل، وقوات سال      ،١٩٦٧االراضي المحتلة العام    
 االسرائيلية، وهذا غير ممكن حالياً كما يعرف الجميع، وخصوصاً المدافعين بحرارة            -الحدود الفلسطينية   

أما االنتخابات سواء أكانت عادية أم مبكرة، فلـن تعقـد دون وفـاق               .عن فكرة احضار القوات الدولية    
ية وال حرة وال نزيهة وستصب الزيـت        وطني، واذا عقدت في ظل االنقسام لن تكون حالً وال ديمقراط          

  .فاالنتخابات لن تكون المحطة االولى للخروج من االزمة وانما المحطة االخيرة. على النار
ان التجربة المرة التي تجرعناها خالل العامين الماضيين اثبتت ان اجراء االنتخابات دون االتفاق علـى                

 استراتيجية واحدة، ودون وفاق وطني لن تكـون حـالً           المرجعية وقواعد اللعبة الديمقراطية وعلى رؤية     
على االطالق، واالتفاق على كل ذلك ال يعني ان كل مشارك في االنتخابات يجب ان يوافق على اوسلو                  
واالتفاقيات ونبذ العنف واالعتراف باسرائيل، فمثل هذا الشرط يلغي التعددية وحق االخـتالف، ولكنـه               
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ادمة عليها ان تلتزم بالتزامات الحكومـات الـسابقة حتـى وان كانـت              يعني ان اي حكومة فلسطينية ق     
تعارضها تحقيقاً لمبدأ االستمرارية المعمول به في القانون الدولي مع احتفاظها بحق مراجعة وإلغاء هذه               

ان الواقع يقول ان اسرائيل تجـاوزت االتفاقـات         . االتفاقيات اذا رأت ان ذلك يحقق المصلحة الفلسطينية       
 عملياً عن اتفاق اوسلو وال تعترف بالحقوق الفلسطينية، وجزء مـن االسـتراتيجية الفلـسطينية                وتخلت

المطلوبة ال بد وان يتضمن اتفاقاً فلسطينياً على االصرار على اعتراف متبادل بحيث تعترف اسـرائىل                
تلتزم اسرائىل  وان  . ، مثلما اعترفت المنظمة والسلطة باسرائيل     ٧٦٩١بدولة فلسطينية على حدود العام      

بوقف العدوان العسكري بكل اشكاله بما في ذلك العنف العسكري وعنف االستيطان والجـدار وتقطيـع                
فااللتزام باالتفاقيات واالعتراف ونبذ العنـف مـن        . االوصال والحصار، وان تلتزم اسرائىل االتفاقيات     

  .جانب واحد لم ولن يجلب السالم وانما يشق الطريق نحو االستسالم
ن خطورة فكرة احضار قوات دولية تكمن في محاولة تجنب اللجوء للحوار كمدخل السـتعادة الوحـدة                 ا

والشرعية رغم ان هذا المدخل، شئنا ام ابينا هو المدخل الوحيد شرط توفير المناخ النطالق حوار جـاد                  
ومـا دامـت    وقادر على الوصول التفاق، فما دامت السلطة الشرعية عاجزة عن استعادة غزة حربـاً،               

اسرائيل ليست بوارد العودة الى غزة واذا عادت ستعود لتحقيق اهدافها واالنسحاب مجـدداً، فهـي اي                 
السلطة تفكر باللجوء واالستقواء بالقوات الدولية بدالً عن الحـوار، وهـذا يعمـق االنقـسام الـسياسي                  

  .والجغرافي
فة وغزة، ويضع شروطاً لضمان ان يـتم        هناك فرق بين من يريد استعادة الشرعية والوحدة ما بين الض          

ذلك على اسس صلبة ومتينة تمنع االنفجار مجدداً، وبين من يضع شروطاً تعجيزية النه يعتبر االنقـسام                 
النه يخشى من الوحدة علـى      , ٢٠٠٦هدية هبطت من السماء النه كان يريد حكومة الطوارئ منذ شباط            

  .مصالحه ونفوذه
 ال بديل عن ازالة آثار االنقالب، ال بديل عن معالجة االزمة من جـذورها               .ال بديل عن الحوار واالتفاق    

والتي ادت الى ما حدث، من االنتخابات دون االتفاق على مرجعية وقواعد اللعبة الديمقراطية، الى عـدم                 
تمكين حماس من الحكم رغم فوزها باغلبية تمكنها من الحكم، الى عدم اصالح االجهزة االمنية بحيـث                 

 اجهزة للوطن وتخضع لسيادة القانون وليست اجهزة للفصائل وتخضع لمراكز القوى، الـى عـدم    تصبح
ف، الى االستمرار في المفاوضات او البحث عن المفاوضات العبثية دون           .ت.اصالح وتفعيل وتطوير م   

ل في  سقف وال مرجعية وال ضمانات الى المقاومة العبثية التي تستخدم كوسيلة في تحسين شروط الفصائ              
الصراع الداخلي، الى االفكار التفريطية والعدمية والمتطرفة التي تخون وتكفر وتلغي االطراف االخرى             

  .وتريد بيع الوطن بأبخس االسعار
 ٣/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

 
  قليل من النقاط فوق الحروف .٦٩

  اللواء عثمان ابو غربية
 اساسي للمعالجة وتوفير قدرة الخروج مـن        ان مواجهة األزمات بكثير من الصراحة والوضوح هو امر        

األزمة، اما الحدود الصحية للصراحة فهي حدود الحفاظ على المستقبل، وتـدعيم امكانيـات المـسيرة                
  .المستقبلية، والعمل المشترك، وفرص القواسم المشتركة، وااللتزام باالولويات االساسية

ترآى، نتنازع فيه تحديد المـسؤوليات وتحميلهـا        ونحن بأحداث غزة نواجه مفترقاً جارحاً واعمق مما ي        
وتبادل االتهامات، ونغرق في الدوامة، وربما نقع في المربع الذي يناسب االحتالل تماماً لعـدة اعـوام                 

  .قادمة
وقبل مواجهة سؤال ما العمل، فان علينا ان نقف على االقل وقفة حقيقة مع الذات نضع فيها بعض النقاط                   

  : النقاط، وهنا اريد أن أقف عند بعض االسئلة والمالحظاتعلى الحروف وليس كل
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 المناخ السياسي المحيط بهذه االحداث واتجاهات الرياح، حيث يكتنف هذا المناخ مشروع حـراك               -:اوالً
سياسي كاذب تجاه حقوقنا، بينما تستثمر القوى المضادة هذا الحراك في االطارين االقليمي والدولي لتنفيذ               

  .مجهااو تغذية برا
ففي ظل الوضع الذي دخل مرحلة انعدام قدرة الضغط نتيجة لعدة عوامل لالدارة االمريكية، والذي يحول             
دون ممارسة ضغط حقيقي على اسرائيل، ومنذ لقاء الرباعية الدولية الذي تزامن تقريباً مع اللقاء الثالثي                

 وهما اللقاءان اللذان خرجا خاليـا       بين الوزيرة رايس واالخ ابو مازن ورئيس وزراء اسرائيل أولمرت،         
من الوفاض كان البد من ادراك انه قد تم استنفاد امكانية تقدم حقيقي في االطـار الجـوهري للحقـوق                    
الوطنية الفلسطينية فيما تبقى من عهد الرئيس االمريكي جورج بوش، وهو ما يعني ان هنـاك عـامين                  

وض فإن االدارة القادمة سوف لن تتمكن مـن فعـل           بدون هذا التقدم، واضافة الى ذلك وفي احسن الفر        
الكثير في اول عامين لها، وهو ما يعني ان هناك اربعة اعوام على االقل بدون تقدم سياسي، وهـو مـا                     

  . تطرق له أولمرت عندما تحدث عن خمسة اعوام
 االقرار بمـا    من الطبيعي أن ظاهر الحركة السياسية للواليات المتحدة والسرائيل لن يكون من مصالحها            

يؤكد هذا االستنتاج او حتى االنطباع ألن ذلك لن يساعدهما، ان ما يجري من تمايزات بين موقف كـل                   
من الوزيرة رايس من جانب والسادة ديك تشيني نائب الرئيس واليوت ابرامز ال يكفـي لـدحض هـذا                   

ما يتوقع البعض، واضافة الى     ها ميلتون ك  -االستنتاج وانما يؤكده، حتى لو تم اللجوء لتحريك لجنة بيكر         
ذلك فإن واقع ضعف االطراف المختلفة ال يمكن ان يؤدي الى توقع قرارات ثقيلة على كواهلهم، وهو ما                  
يعني ان حقيقة االمر هو الدخول في فراغ سياسي من حيث القضايا الجوهرية للشعب الفلسطيني، إال انه                 

جة لعدة حسابات وعوامل مؤثرة ستتم تغطية هـذا          ومن الضرورة ونتي   - وكما تم التطرق   -من الطبيعي 
  :الفراغ بتحرك سياسي تلوح منه مظاهر آفاق بدون آفاق، وذلك بهدف

  .ترويض االطراف الفلسطينية ودفعها الى مربعات ادنى-
استثمار الوقت من قبل االحتالل لالستمرار في تغييرات االمر الواقع على االرض، ألن الوقت غيـر                -

  .ن يستثمره، وذلك الرساء مالمح مخطط االحتالل للمراحل الالحقةمحايد فهو لم
  .احراز تنازالت من الجانب العربي-
توفير الغطاء والمناخات لضرورات التحرك في الخارطة االقليمية، وهو امر تلـوح منـه المخـاطر                -

  .الكبرى
ربية او نـأت عـن ذلـك،        من المعلوم ان بعض االطراف الدولية كفت عن المطالبة بتعديل المبادرة الع           

ولكنها وضعت نظرية اآللية وتفعيل المبادرة، وهنا يكمن الشيطان، حيث يجري العمل ألن تنطوي عملية               
قبل نيل الحقوق العربية والفلسطينية، وكذلك احراز تنازالت عربية في           التفعيل على خطوات من التطبيع    

  .اتجاهات اخرى وخاصة اتجاه قضية الالجئين والتوطين
ن االنخراط فيما يمكن تسميته طبخة بحص يكتظ بالمخاطر، ومن المفهوم ان تجنب الوقوع فيه محفوف                إ

بالمخاطر نظراً لمدى نفوذ وهيمنة الواليات المتحدة على االطراف العربيـة وانعـدام اسـتخدام هـذه                 
  .االطراف ألي من االوراق الممكنة

االطراف الفلسطينية الى المربعات االدنـى، والـى        في اطار ذلك فإن كيان االحتالل يسعى لتحقيق دفع          
المربعات التي تناسبه وتناسب مشاريعه، كما يسعى الستثمار الوقت بتغييرات االمر الواقع بحيث يتجنب              
استحقاق الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وايه حقوق فلسطينية اخرى، وهو في              

 من الهدنة الطويلة االمد، والحلول المؤقتة، وفصل الضفة عن القطاع وشطب            هذا االطار يسعى الى نوع    
  .القدس

لقد بلغ التجاذب بين االحتالل وبين اطراف في االدارة االمريكية حول مـدى التقـدم الـسياسي نقطـة                   
  .ضرورة التحديد عبر لقاء رئيس وزرائه مع الرئيس االمريكي جورج بوش مؤخراً
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لمحيط بالمحور الفلسطيني، وفي اطار مناخ لعوامل اقليمية اخرى واوضاع ساخنة           في اطار هذا المناخ ا    
 أولمرت بأيام قليلة وقعت احداث غزة لتشكل عامالً مواتيـاً لكيـان             -في محاور اخرى وقبل لقاء بوش     

  .االحتالل استراتيجياً
مية وكيـان االحـتالل     فليس من الصعب رؤية تقاطع قائم بين جناح تشيني ابرامز، وبعض المواقع االقلي            

  .لعدم تمكين المشروع الوطني الفلسطسني من المضي قدماً لتجسيد االستقالل
 ليس من المستبعد ان تكون حركة حماس قد وقعت في شرك ال تدرك كل تداعياته، ولكن العبـرة     -:ثانياً

سياسات الرسـمية   بالنتائج، لم تكن جميع القوى او االطراف اوحتى االشخاص في مواقع الموافقة على ال             
او قبلها وبعدها، ولكن كان يجري االلتزام ببعض المبادئ، اولها ان المعنيين             الفلسطينية سواء في اوسلو   

وقناعـاتهم، والثـاني     تجنبوا ايقاع االذى والضرر من حيث ارادوا التغيير او االصالح وتغليب مواقفهم           
ن الممكن ان تسفر عن نيل خطوة من الخطوات         انهم كانوا دائماً يعطون الفرص في المراحل التي كان م         

للطرف الوطني الفلسطيني، ويمتنعون عن االعاقة حتى وهم يدركون ان االفق غالباً ما ينطـوي علـى                 
  .سراب

كان البد من اسقاط الذرائع وكشف حقيقة اوراق العدو وتغليب التناقض الرئيسي على التناقضات الثانوية               
قدم التناقضات الداخلية في ظل مواجهات خارجية حـادة هـو امـر شـديد               او الداخلية وهو االهم ألن ت     

المخاطر الى الحد القاتل غالباً، ال بد من األخذ بعين االعتبار ان االحتالل يجثم ويتغلغل في مناخنا، وانه                  
الجراح، اذا كان بامكاننا ان نفتح جراحنا في هذا المناخ بايدينا، فليس بايدينا وحدنا نستطيع ان نغلق هذه                  

ليس بامكاننا ان نمنع تسرب االحتالل عبر هذه الجراح وعبر عوامله الكامنة والظاهرة، حكم هذا القانون                
  .مواقفنا طيلة سنوات االنتفاضة وقبلها، وفي كل فترات التحدي الخارجي الصعب في تاريخ ثورتنا

بل االحتالل، ولكن هذا الوجـود      اليمكن القول ان مسيرتنا لم تكن تصطدم بعوائق متتالية ومستمرة من ق           
المستمر لمثل هذه العوائق هو ما كان يفرض علينا استمرار التركيز في امر وحدتنا وضبط االيقاع فـي                  
أدائنا، او على االقل عدم الوقوع في التناقضات الداخلية الحادة، لقد انزلقت حماس في فخ كبير نصب لها                  

  .ولفتح وللمشروع الوطني ولقضية فلسطين
  .ن االحتالل هو المستفيد االول مما وقع في غزة، وهو الذي خلق كل مناخاتهإ

  .لقد كان توقيتاً واسلوباً خاطئين تماماً لما قامت به حركة حماس
لقد وقعت احداث غزة في منطقة التقاطع زمنياً وموضوعياً بين برامج مختلفـة فـي النطـاق الـدولي                   

في سوريا وايران جميعها تتعارض بدرجة مـن الـدرجات مـع             وهنا فإنني ال احدد االمر       -واالقليمي  
  .المشروع الوطني الفلسطيني والقرار الوطني المستقل

بقي درس اساسي ينبغي ان نتوقف عنده بعمق وتفكير وهو ان من قانون الفتن والحروب االهلية وجـود                  
ة المعارضة تكمـن فـي      حلقات متطرفة بسبب االرتباط بالعدو او باسباب اخرى مثل المشاريع المحيط          

مفاصل طرفي الصراع وال تقتصر على طرف واحد، وبالتأكيد فإن ذلك قد يعني وجود نوع من انـواع                  
  .التكامل في لحظة ما حتى من خالل التناقض

 ما من شك ان واقع حركة فتح الداخلي قد اعتورته الكثير من السلبيات التنظيمية وسلبيات األداء،                 -:ثالثاً
 العناصر او االعضاء الذين يلقون تأييداً خارجياً، وقد كان هذا التأييد في نطاق مواجهة               وان هناك بعض  

قوة الوطنية الفلسطينية في فتح اساساً، ما تزال حركة فتح تمثل الثقل االساسي للوطنية الفلسطينية الخالقة                
يرة و وعورتهـا بالحـد      او بشكل اكثر تحديداً القادرة على السير بالمشروع الوطني ضمن تعقيدات المس           

  .االدنى من التوازن الذي يمكن ان يؤدي الى مردود له معنى
وهنا البد من التوقف امام مفاصل متتالية كان القصد منها ان تمنى الحركة باالخفاق وان ال تتمكن مـن                   
احراز نجاح لمسيرتها الوطنية، وتقع هذه المفاصل قبل وبعد مفصل رحيل الشهيد ياسر عرفـات ومـا                 
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اعتور المسيرة بعده من محاوالت ضاغطة للهبوط بالسقف السياسي او تفريغ فتح من روحها الوطنية او                
  .تغيير بنيتها الوطنية

هناك الكثير من االجراءات التي اضرت بفتح اضافة الى اضرار سوء األداء، وقد نالت هذه االجراءات                
 مدى الضرر الذي لحـق بـدور الحركـة          من دورها وقوتها، وهنا تبرز بعض االسئلة مثل السؤال عن         

وقوتها عبر ادارة مفاصل العملية االنتخابية لالنتخابات التشريعية، وطريقة اجراء االنتخابات االتمهيدية،            
وبروز قائمتين وطريقة توحيد القائمتين واقصاء بعض االسماء وفـرض بعـض االسـماء االخـرى،                

  .والتطاحن الذي ترك على عواهنه في الدوائر
ذلك تطبيق قانون التقاعد واقصاء شريحة كبيرة من المناضلين القدامى من ذوي التجربة واالنتمـاء،               وك

واالخطاء في ادارة الحياة التنظيمية للحركة عبر الممارسة وكافة قرارات التعاطي مع الواقع التنظيمـي               
  .للحركة

خابات التـشريعية علـى كاهـل       كذلك التجفيف المالي للحركة وسقوط كل ثقل الحصار المالي بعد االنت          
  .ابناءها وكاهل الشعب الفلسطيني بالدرجة االولى، وغيرها

البد من التوقف امام مساهمة وسائل االعالم والتقارير والتصريحات من مصادر اسـرائيل والواليـات               
ات خالل االعالن عن تأييد هذه الحركـة وادعـاء         المتحدة االمريكية في اضعاف حركة فتح انتخابياً من       

ارسال االموال الكاذبة لها عشية االنتخابات، وبموازاة ذلك كان يجري العمل والطلب لتغيير فتح وانهاء               
  .دورها وتغيير بنيتها واستبدال مفاهيم التحرر الوطني

لقد فشلت محاوالت التغيير في فتح، وبرز ذلك الفشل من خالل كل تجاذبات هذه المفاصل، وعندما سقط                 
  . والسيطرة من خالله على الشرعية تم اللجوء الى خلط االوراقسيناريو التغيير

لقد غذت تجاذبات هذه المفاصل فرص الوصول الى االحداث والنتائج الخطيرة في غزة، وخاصة مـن                 
  .خالل بروز بعض االفراد ومحاولة فرضهم عناوين او مشاريع بدائل بشكل قسري

زالت فتح مستعصية علـى النيـل مـن حقيقتهـا           وعلى الرغم من كل ما جرى على سطح االحداث ما           
  .الوطنية، وهو ما يدل على قوة روحها وقوة مقاومة بنيتها الوطنية لرياح عاتية تعصف من كل اتجاه

  : ال بد من ادراك ان جوهر االهداف المعادية من وراء كل ما يجري هو-: رابعاً
لسياسي لها وفي مقدمة ذلك تغيير منظمـة        ضرب الوطنية الفلسطينية وتقويض فكرتها، وانهاء التجسيد ا       

  .التحرير الفلسطينية وانهائها
ويبرز في هذا االطار هدف انهاء فتح وتغيير طبيعتها وطابعها وبينتها الوطنية التي ما زالت تمثل الثقل                 

  .االساسي للوطنية الفلسطينية
ة للرياح العاتية التي تعصف     ومن المؤكد ان كلمات التحرير الوطني الفلسطيني قد اصبحت كلمات معاكس          

  .بواقعنا القومي واالقليمي من عدة اتجاهات
  .كذلك ال يقل خطورة هدف انهاء المقاومة المشروعة وخطها وسياستها وكل وسائلها المجدية

تتعرض فكرة المقاومة، واالنتفاضة كذلك، لكثير من النقد والمعارضة نتيجة الجواء من االخفاق، حيـث               
جواء والصعوبات المرافقة لها نزعات إدانة المقاومة او االنتفاضة والقـاء المـسؤوليات             تنمو في هذه اال   

ضدها وعليها، وهو امر في الحقيقة يتجاوب مع جوهر الهدف الذي يسعى له االحتالل باحباط وزعزعة                
  .الثقة بالطريق المجدي لنيل الحرية والكرامة واالستقالل

النتفاضة، وهل فشلت؟ وهل تتحمل المسؤولية فيما آلت اليه االمور          وهنا يمكن التوقف عند السؤال عن ا      
من عودة دخول قوات االحتالل الى بعض المناطق التي خرجت منها وما اقدمت عليه من قتل وتـدمير                  

  وتخريب وحصار؟
قة إن التقييم الدقيق لالنتفاضة االخيرة يؤكد ان خط االنتفاضة لم يفشل وان عوامل االخفاق تعود في حقي                

  .االمر الى السلبيات التي تم الوقوع فيها اثناء االنتفاضة والى تعقيدات العامل الموضوعي
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االولى الحدود من خالل التناقض بين مقـولتين        : كان جوهر الخالف مع باراك يتركز حول ثالث قضايا        
 حول قـضيتي    هل االراضي في الضفة الغربية محتلة ام متنازع عليها، والثالثة موضوع تأجيل االتفاق            
  .القدس والالجئين ألكثر من خمسة عشر عاماً وهو ما يعني تجاوزهما في حقيقة االمر

لقد اسفرت االنتفاضة ضمن مناخات اقليمية عن اضطرار الواليات المتحدة العالن رؤية الرئيس بوش،              
 تتضمن اقامة دولة    والتي تحولت الى قرارات لدى الرباعية الدولية، ثم قرارات في االمم المتحدة، والتي            

  . في غضون ثالثة اعوام١٩٦٧فلسطينية مستقلة في االراضي المحتلة منذ عام 
وهو ما يعني ان المقاومة حققت السقف السياسي دولياً، وذلك اضافة الى االنسحاب الالحق مـن قطـاع                  

  .غزة
تجـسيد نتـائج    لكن ال بد من التوقف عند ثالثة عوامل نجمت عنها كل التعقيدات الالحقـة فـي وجـه                   

االنتفاضة المباركة، االول وهو مقاومة شارون الشرسة والثاني تأثيرات وتداعيات سلبيات االنتفاضـة،             
  .والثالث مدى سلبية العاملين العربي والدولي

وبدون اي شك فإن انطالقة االنتفاضة التي كانت خياراً اجبارياً رداً على التصعيد الذي مارسه االحتالل                
ات، لم تكن تتوقع مدى ضعف المحيط القومي و وقوفه في دعمها عند حدود لم يتجاوزهـا،       وشارون بالذ 

وال مدى سلبية التحوالت الدولية في عهد جورج بوش وخاصةً بعد احداث الحادي عشر مـن سـبتمبر،                  
وقد فوجئت مسيرة االنتفاضة بهذا المدى، ولكن ال يعفي من مسؤولية الوقوع في ثالث سلبيات اساسـية                 

  :يه
كان أهم شروط االنتفاضة واالستمرار فيها الحفاظ على التفهم الدولي وهو العامل المؤثر لكـف يـد                 -أ

  .االحتالل عن التمادي او تجاوز خطوط الموقف الدولي بما ينطوي على تدمير الحالة الفلسطينية
مـدنيين االبريـاء    وهنا ال بد أن نقف عند ضرورة االلتزام بحدود المقاومة المشروعة التي تـستهدف ال              

اساساً، ألن تجاوز هذه الحدود قد اضر بقضيتنا، على الرغم انه ال يوازي شيئاً من تجاوزات االحـتالل                  
في اطار الجرائم السافرة بحق المدنيين والمواطنين الفلسطينيين، ذلك ألن العامل الدولي يستسهل الوقوف              

  .ضدنا
يق والتكامل في األداء بين العمل الـسياسي والمقاومـة          عدم ضبط االيقاع الفلسطيني اذ لم يتم التنس       -ب

المشروعة ولم يتم كما ذكر االلتزام بحدود المقاومة المشروعة، وكانت توقيتات بعض العمليات الكبيـرة               
  .ذات الطابع الدموي مجافية تماماً للحساب السياسي ولالستثمار السياسي

 تعفي كيان االحتالل اما من دفـع اسـتحقاق او مـن             لقد تكررت التوقيتات الخاطئة والضارة التي كانت      
  .االحراج الدولي، واصبح ذلك التكرار بمثابة االمر المقصود

 الفوضى وانعدام السيطرة على الفعاليات المسلحة وعلى المسلحين واطالق الحبل علـى عواهنـه،               -ج
 كل ما تم اطالقه خارج      وتكفي االشارة ان ما تم من صرف الذخائر في اطالق النار االستعراضي يفوق            

  .ذلك االستعراض بما اليقارن
لقد استنفذت الذخائر تماماً قبل التقدم الحقيقي لقوات االحتالل الجتياح المدن وعنـدما اجتاحـت بعـض                 

  .المناطق غالباً ما وجدت اسلحة قليلة بال عتاد او بعتاد ال يذكر
روعة او االنتفاضة، ويجب ان يسجل ان كل        هنا تكمن اسباب بعض االخفاقات وليس مبدأ المقاومة المش        

العمليات التي التزمت بقانون االنتفاضة او المقاومة المشروعة هي عمليات تستحق االحتـرام وسـجلت               
  .النتائج النوعية المغايرة

هناك فارق بين ان يكون الموقف ضد المقاومة المشروعة او ضد االنتفاضة وبين أن يكون ضد سلبيات                 
نتفاضة، الن الثاني يعزز المقاومة والكفاح ويغذي عناصرهما االيجابية بينمـا يقـوم االول              المقاومة واال 

  .بمعارضتهما والعمل ضدهما و إدانتهما
  .إن شعباً يدين كفاحه من أجل الحرية ال يستحق الحرية
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ـ               تح وبإختصار ففي اطار هذه األهداف المذكورة وهي ضرب الوطنية الفلسطينية وتغيير طبيعة وطابع ف
وإنهائها وإنهاء دورهاوإنهاء طريق المقاومة المشروعة فإن الهدف الكامن هو إنهاء المشروع الـوطني              
الفلسطيني الذي ينطوي على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس، ألن هذا المشروع               

دد التاريخي للغزوة االسـرائيلية     يجسد نقيض الكينونة االحتاللية تاريخياً من ناحية، وألنه أداة وقف التم          
قافياً وتجـسيداً   ثو من ناحية اخرى، وألن فيه فرص استراتيجية من خالل الحفاظ على الذات ديموغرافياً            

  .للوطنية الفلسطينية المرتبطة بعمقها العضوي والحضاري العربي االسالمي
  .وبإختصار فإن المطلوب هو تصفية قضية فلسطين

تائج القائمة واالحداث ومعادلة موازين القوى واالتجاهات الدولية واالقليمية، وكـل            في إطار الن   -:خامساً
اصبح االتجاه االساسي للعمل هو االتجاه الـذاتي         ما يمكن تسميته من عناصر الجانب الموضوعي، فقد       

  .على أساس النهوض وليس على أساس التدمير او المغامرة او التحرك األعمى
الساسية وآفاقها في المرحلة التي تعيش ما يمكن أن يسمى طبخة بحص ولـيس              وتتلخص محاور العمل ا   

  -:فيها بوادر حقيقية لتقدم سوى ما يمكن ان يرشح في اطار العوامل الحياتية فيما يلي 
ال بد أن تنهض حركة فتح بصفتها الثقل االساسي للوطنية الفلسطينية، وبصفتها اكثـر مـن يمثـل                  . ١

 تنتهج خط التوازن الدقيق بين الثوابت الوطنية الفلسطينية االساسية وبين الممكـن             الطريق المجدي، النها  
  .الموضوعي والدولي

البد لفتح ان تنظف ذاتها وان تتخلص من شوائبها وان تحرر شرعيتها من عناصر العجز والعقـم وان                  
  .ر فكرتهاتنهج نهجاً تنظيمياً جديداً، وان تلبي استحقاق التطور وتحافظ على ثوابت وجوه

وهنا البد لهذا الحجم الوطني الضخم من بنية فتح ان يركز مجهودات موحدة في لحظة واحدة باتجاه هذا                  
االول العجز الذي يمسك بزمام الشرعية والثاني وهو الخط غيـر المـؤتمن             : المفصل ألنه يواجه خطين   

 يمكن المرور عليه في مثـل هـذا         لقد بلغت االمور دركاً ال    . على المسيرة الذي يمسك بزمام االمكانيات     
  .التنابذ على الفضائيات والمشاركة في برامج هدفها االساءة للحركة والقيام بردود فعل اكثر سوءاً

إن مرتكز القوة في فتح هو الحجم الوطني الضخم الذي ال يمكن انجاز مهام النهوض االساسـية بـدون                   
  .قيامه بدوره

لتغيير المعتادة مغلقة، فالتغيير يمكن ان يتم إما خارج نطـاق           وخاصة واننا ضمن مناخات تجعل طرق ا      
الشرعية بفرض االمر الواقع او عبر القنوات الشرعية، ومن الواضح ان القنـوات الـشرعية وخاصـة                 
المؤتمر العام هي قنوات بعيدة المنال، وان الطريق خارج الشرعية محفوف بمناخ محيط وهو االحتالل،               

  .ثل هذا الطريق يؤدي الى خدمة األسوأ وخدمة االحتاللوالذي يجعل الولوج لم
بدون تغييرات جوهرية ومعمقة باالتجاه االيجابي فإن فتح ستواجه جداراً مسدوداً قد يؤدي الـى العزلـة                 

  .والتشظي واالنهيار
ها ال بد لفتح من ان تعود لشعبها وجماهير شعبها تقر باألخطاء وتتوجه باخالص لتجاوزها ألن فتح بفكرت                

وروحها هي األكثر استجابة لحاجة الشعب الفلسطني االساسية وهي الوطنية الفلسطينية، وألنها تملك من              
  .تراث الكفاح والنضال والتضحيات رصيداً حياً في قلوب الفلسطينين واألمة بأسرها

ـ               -٢ ع سنجد انفسنا جميعاً امام ضرورات العودة الى الشعب وامام صيغه ضمن شروط واعتبـارات تمن
المحاذير والنتائج الخاطئة للحوار الوطني ألنه ليس من سبيل آخر يمكن أن يؤدي الى اغالق الجرح امام                 
استثماره من قبل االحتالل والخصوم، وان يتم هذا الحوار على أساس االلتزام بالشرعية وعـدم فـرض                 

لقتل في العالقـات الداخليـة      نتائج اللجوء الى القوة لكي ال يتم تكريس نهج اللجوء الى القوة والعنف وا             
  .الوطنية

 استرداد وحدة جناحي الوطن الضفة والقطاع ألن هذه الوحدة هي األساس األول إلمكانيـة تحقيـق                 -٣
  .المشروع الوطني الفلسطيني وعدم إلغاء او إحتواء الكيانية السياسية للشعب الفلسطيني



  

  

 
 

  

            ٣٥ ص                                      ٧٧١:                                 العدد٣/١/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

هري بدون الوقوع في المحاذير او شـرك        وبموازاة إستمرار العمل من اجل تحقيق تقدم سياسي وجو        -٤
األعداء والخصوم، يجب ملء المرحلة التي ال يتم فيها تقدم سياسي او من غير المتوقع ان يتم فيها مثـل       

  :هذا التقدم باستراتيجية الصمود والحفاظ على الذات في مواجهة التناقض الرئيسي ضمن ثالثة اهداف
  .افي والثقافي واالجتماعي وصون الوجود فوق تراب الوطنالحفاظ على الذات بمعناها الديموغر-أ
  . عدم تبديد األوراق المتبقية في ايدينا-ب
 العمل إلسترداد أوراق القوة التي فقدناها، ال بد من تغيير المعادلة القائمة بأبعادها االقليمية والذاتيـة                 -ج

  .ألنها معادلة صعبة علينا
مواجهة اجراءات االحتالل ومقاومتها وأن تكـون القـدس فـي            وفي موازاة كل ذلك اإلستمرار في        -٥

  .المقدمة وأن يجري العمل لكل االحتماالت
  .إن تعنت االحتالل وتجنبه لإلستحقاقات الجوهرية ينذر بموجة قادمة

كل ذلك يحتاج الى خطط وبرامج ومحاور عمل وتفاصيل تضعها االطر وفقاً لسياسة مدروسة تؤدي الى                
  .ب وتستثمر الممكن بالحد االقصىالمردود المطلو

علينا جميعاً ان نقف امام ذاتنا في هذه المرحلة الصعبة والخطرة الى أبعد الحدود بصدق وبدون مواربة                 
  .وان نحسم امرنا فليس امامنا إال قدر واحد وهو الحرية والكرامة واالستقالل بكل معانيها

  ٣/٧/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 
  

  :كاريكاتير
  

  
 ٣/١/٢٠٠٧اد اإلماراتية االتح


