
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تبواالفلسطينيين بالر" تعكير فرحة"اختطاف جونستون وتدبير ب" حماس"تتهم  فياضحكومة 
   في توغل صهيوني في  قطاع غزة"القسام" من ٣ بينهم  شهداء٥

  "جونستون"  تكشف تفاصيل األحداث التي قادت إلى تحرير"حماس"مصادر موثوقة بـ
  في غزة" إسرائيل" على عميل لـ تعلن القبض" سرايا القدس"

  على دعم المعتدلين الفلسطينيينالعزم   في لقاءها كوشنير تؤكدليفني
  تحركات عسكرية أمريكية اسرائيلية واسعة: أغسطس/ بآحرب شاملة في 

   ويؤكد توافر االموال لتحسين صبرا وشاتيال: مكاوي يؤكد رفض التهجير والتوطين

ــاء ســري" ــين"لق ــاس"ب "حم
بارز " سوري"ودور  ".. بريطانيا"و

  "جونستون"ساهم في إطالق 
  

 ٤ص ... 

 ٥/٧/٢٠٠٧٧٧٣الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                      ٧٧٣:                                 العدد٥/٧/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

    :السلطة
 ٥  يجدد رفضه للحوار مع حماسومني عباس يدعم حكومة الطوارئ في مواجهة الملف األ .٢
 ٥  ألف فلسطيني٣١ إجراءات توظيف ناوقفأ.. لن نتعامل مع من يرفض شرعيتنا: فياض .٣
 ٦  غزة أوالً، واألساس وحدة الوطن وهناك مفاهيم أساسية الزمة ألي حوار مسؤول: فياض .٤
 ٧   شهرا١٧ً أول راتب كامل منذ  ألف موظف من٣١حكومة الطوارئ تستثني  .٥
 ٧  غزةهنية يشيد بموقف القيادة المصرية الداعم للحوار ورفضها إرسال قوات دولية إلى  .٦
 ٧ "حماس" وعباسعي القدومي يطرح المشروع الثالث بعد فشل مشرو .٧
 ٨   سوية"حماس" و"فتح"فلسطين واألقصى والالجئون أكبر من :  حامد البيتاويالنائب .٨
 ٨ تبواالفلسطينيين بالر" تعكير فرحة"اختطاف جونستون وتدبير ب" حماس"تتهم  فياضحكومة  .٩
 ٩   " حماس"السلطة الفلسطينية كانت ستفرج عن جونستون لوال : غازي الحسيني .١٠
 ٩  حكومة المقالة تشكل لجنة خاصة لحماية وتسهيل أعمال األجانب في قطاع غزةال .١١
 ٩    النشاء المحاكم العسكرية تقر مرسوماًئحكومة الطوار .١٢
١٠  تنفي صدور قرار بدخول قوات بدر إلى األراضي المحتلةفي عمان سفارة فلسطين  .١٣
١٠ بسبب أحداث غزة عباس يعفي مسؤولين أمنيين من عملهما ويكرم ثالثاً .١٤
١٠ جز النساء من أقارب المطلوبين لديهاتحت" حماس"ميليشيات ": فدا"حزب  .١٥
١١ التشريعي يعقد اليوم جلسة لحل األزمة بين الرئاسة والحكومة المقالة .١٦
    

    :المقاومة
١١   في توغل صهيوني في  قطاع غزة"القسام" من ٣ بينهم  شهداء٥ .١٧
١١  "جونستون"  تكشف تفاصيل األحداث التي قادت إلى تحرير"حماس"مصادر موثوقة بـ .١٨
١٢  "أمراء الحرب"و"األوروبيين" رسالة الى "جونستون" اطالق ":مشعل" .١٩
١٣  "وقت للفرح والتأمل": "الجارديان"في مقال لـ" مشعل" .٢٠
١٣   أسرانا الفلسطينيين نطالب العالم بالوقوف إلى جانب"جونستون"بعد تحرير : أسامة حمدان .٢١
١٣  "سخيفة"تنفي وتعتبرها " حماس"و" جونستون"بفبركة عملية تحرير " حماس"تتهم " فتح" .٢٢
١٤   "كتائب القسام"عمالً يحسب لـإطالق سراح الصحفي جونستون : فارسقدورة  .٢٣
١٤  "جونستون"في تحرير "  حماسنجاح" المتداحه "البرغوثي"تشن هجوما عنيفا على " فتح" .٢٤
١٤   لية الفلسطينيةتطلق مبادرة سياسية لحل االزمة الداخ" الديمقراطيةالجبهة " .٢٥
١٥   على اعتبار الحوار المخرج الوحيد من األزمة" الديمقراطية"و" حماس"توافق بين  .٢٦
١٥  الجهاد اإلسالمي ترفض فكرة كونفدرالية مع األردن وعودة التنسيق األمني مع إسرائيل .٢٧
١٦  ما كانت عليه سابقاً باعادة االمور الى "حماس"تطالب " فتح"بمشاركة " ندوة سياسية" .٢٨
١٦   ال يمكن لرئيس دولة أن يمول جيشا اسقط سلطته واحتل منزله: جمال نزال .٢٩
١٦  في غزة" ائيلإسر" على عميل لـ تعلن القبض" سرايا القدس" .٣٠
١٧  وتقسم بأن الدماء لن تذهب هدرا..  تعلن بدء المواجهة في الضفة"القسام" .٣١
١٧    متفقة على القوة األمنية ومختلفة على مهمتها" الفلسطينيةالفصائل".. "نهر البارد" .٣٢
١٧ "نهر البارد" للتباحث في انهاء أزمة  يزور جنبالط في كليمنصو"اسامة حمدان" .٣٣
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    :الكيان االسرائيلي
١٨  على دعم المعتدلين الفلسطينيينالعزم   في لقاءها كوشنير تؤكدليفني .٣٤
١٨   دور حكومة الطوارئ الفلسطينية على أهميةوتشددليفني تغازل المغرب  .٣٥
١٩  من إيران" حماس"السعودية تمتنع عن تأييد عباس خوفاً على : الخارجية اإلسرائيلية .٣٦
١٩  كي ال تحرره حماس عبر تبادل أسرى: توقّعات إسرائيلية بإطالق البرغوثي .٣٧
١٩  لسالم مع سوريةلرفض و ..عباس سيفشل في صد حماس: ي اسرائيلاستطالع .٣٨
٢٠  تحركات عسكرية أمريكية اسرائيلية واسعة: أغسطس/ بآحرب شاملة في  .٣٩
٢٠  تعديل وزاري محدود في حكومة أولمرت .٤٠
٢١  باراك ينتقد تعيين رامون في منصب وزاري ويصفه باإلشكالي .٤١
٢١  اولمرت يتبنى توصيات شاحاك .٤٢
٢١  في ظل تهديدات بعمليات عسكرية" كرم ابو سالم"اسرائيل تقرر عدم فتح معبر  .٤٣
٢١    ال تملك مشروعاً سياسياً وتعتمد إدارة الصراع بوسائل أمنيةإسرائيل: زحالقة .٤٤
٢٢  إسرائيلي من التطور السياحي في البحر الميت" قلق" .٤٥
٢٢ "سكند اليف"مستوطنون إسرائيليون ينشدون األمان في  .٤٦
    

    :األرض، الشعب
٢٢  بناء المخيم من جديد السنيورة  الفلسطينيين يشككون بوعدالباردمخيم نازحو  .٤٧
٢٣   الرسمية رغم المعاناة مخيم البارد يخوضون االمتحانات الفلسطينيون منطالبال .٤٨
٢٣   الضفة الغربية عن القطاعانفصالأن االقتتال سيؤدي إلى يعتبرون % ٥٨: استطالع .٤٩
٢٣  مركز العودة الفلسطيني بلندن يرحب بإطالق جونستون ويثني على جهود حماس .٥٠
٢٤  مركز حقوقي يثمن جهود حماس والتنفيذية وحكومة هنية إلطالق جونستون .٥١
٢٤   تالميذ فلسطينيين العام الدراسي الماضي٨حتالل قتل اال .٥٢
٢٤  االحتالل اإلسرائيلي يقتحم عددا من المساجد والمؤسسات الخيرية في الخليل .٥٣
٢٤  شكوك حول مساعدة جنود االحتالل للمستوطنين القتالع أشجار من أراضي فلسطينية .٥٤
٢٤  بلدات غزة الحدودية تعاني األمرين بسبب عدوان االحتالل .٥٥
   

   :اقتصاد
٢٥  أسر غزية تكتوي بنار الفقر والحرمان في ظل الحصار وما من مغيث: تقرير .٥٦
   

   :لبنان
٢٥  سودان تنفي التورط والوالجميل يعترض " البارد"في طينية فلسالقوة الانهيار مساعي  .٥٧
٢٦   ويؤكد توافر االموال لتحسين صبرا وشاتيال: مكاوي يؤكد رفض التهجير والتوطين .٥٨
٢٦   والمنطقة  المسيحيين في لبنان" اضطهاد"تندد بـ" القوات اللبنانية"بمشاركة تظاهرة  .٥٩
٢٧   في لبنانحذار من طغيان ديني أو فئوي: بكركي ترفع نبرة االعتراض .٦٠
٢٧  ووتش تدعو بيروت إلى التحقيق في هجوم البداوي رايتس هيومان  .٦١
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   :عربي، إسالمي
٢٧   وتؤجل زياة الى رام اهللاصفقة االفراج عن شاليطلبحث فدا الى غزة مصر ترسل مو .٦٢
٢٨   بخدمة مصالح والصهيونيةويتهمه حزب العدالة ضدأربكان يحرض  .٦٣
٢٨ سرائيل  إلتجسس بالالجزائر ضبط متهمين .٦٤
٢٨   بإنهاء اختطاف جونستونوسى واوغلو يرحبانعمرو م .٦٥
   

   :دولي
٢٩   اجندة كبيرة لفرض النظام والقانون في قطاع غزة"حماس"لدى : جونستون .٦٦
٢٩  الصحفي البريطاني االن جونستون يفوز بجائزة من العفو الدولية .٦٧
٢٩  يحتفلون بإطالق سراح زميلهم جونستون" سي.بي.بي"صحافيو  .٦٨
٣٠   ساركوزي يلتقي عبداهللا الثاني ويدعو لمساعدة عباس .٦٩
٣٠   مليون يورو لدعم الموظفين الحكوميين٢١م يقداإلتحاد األوروبي  .٧٠
٣٠   وساطة روسية في صفقة تبادل األسرى .٧١
٣٠   إلى نيكاراغوا" إسرائيلية"إسبانيا تضبط أسلحة  .٧٢

   
    :مختارات

٣١  ثروة اللبناني األصل كارلوس سليم الحلو تتخطى ثروة بيل غيتس .٧٣
 ٣١  المرأة ليست أكثر ثرثرة من الرجلبت أن دراسة تث .٧٤
    

    :حوارات ومقاالت
٣١  إبراهيم حمامي. د... أما آن اآلوان يا أبناء فتح؟ .٧٥
٣٢  سعود بن عبد اهللا المعيقلي ...ترميم حركة فتح بمروان البرغوثي قريبا .٧٦
٣٥  إبراهيم علوش. د... التدويل والسيناريوهات المحتملة في قطاع غزة .٧٧
٣٦  ماجد عزام... حل السلطة الفلسطينية إللقاء المسؤولية على االحتالل؟ .٧٨
٣٨ إميل أمين... الشرق األوسط وحرب هرمجدون الكونية .٧٩
    

 ٤٠  :كاريكاتير
***  

  
  "جونستون"بارز ساهم في إطالق " سوري"ودور ".. بريطانيا"و" حماس"بين " لقاء سري" .١

ان القنصل البريطاني في القدس " الحياة" محمد نصر لـ "حماس"لحركة كشف عضو المكتب السياسي 
 علنية الى دمشق حيث التقى مشعل وذلك في ارفع ديفيد كريغ قام في بداية االسبوع الماضي بزيارة غير

ان الهدف منه كان "واكدت مصادر بريطانية حصول اللقاء، موضحة . اتصال سياسي بين الحركة ولندن
الى قائد " طلب مساعدة مشعل ألسباب انسانية شرط عدم توفير اي مظلة سياسية او تقديم اي مبالغ مالية

امس ان اتصاالت عدة " الحياة"وقالت مصادر سورية لـ  .اطالقهممتاز دغمش لقاء " جيش االسالم"
لكن بعد احداث غزة وسيطرة حماس . لكن االوضاع االمنية لم تسمح بذلك"جرت الطالق جونستون 

على االوضاع، جددت بريطانيا طلبها لالسراع بإطالقه االمر الذي دفع مسؤولين سوريين إلى حض 
امس ان مشعل اتصل ليل اول " الحياة" مصادر متطابقة لـ  وأكدت".مشعل على ضرورة العمل السريع
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، وان "ان مفاوضات اطالق جونستون اثمرت"من امس بوزير الخارجية السوري وليد المعلم إلبالغه 
" السفير جون جنكر في اجازة"المعلم اتصل بعد ذلك بالقائم باألعمال البريطاني في دمشق رودي درموند 

واوضح مشعل ان . جر امس كي يبلغ ان الصحافي سيطلق في الساعات المقبلةفي حدود الواحدة ف
وكان ذلك بمثابة تتويج لالتصاالت التي اجرتها دمشق مع  .امس" المفاوضات استمرت الى الثالثة فجر"

بطلب من وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت خالل لقائها المعلم في بروكسل في " حماس"قيادة 
االتصاالت مع المسؤولين السوريين " متابعة"مايو الماضي، قبل ان يقوم جينكر بـ /  ايارمنتصف

  ."مشعل"لحضهم على لعب دور لدى 
  ٥/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  يجدد رفضه للحوار مع حماسوعباس يدعم حكومة الطوارئ في مواجهة الملف األمني  .٢

 شارك الرئيس محمـود عبـاس       :د يونس  محم ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٥/٧/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
امس في اجتماع لحكومة الطوارئ، وفوض وزير داخليتها قيادة جميع اجهزة االمن بما فيها تلك الواقعة                

وحسب النظام االساسي للسلطة فان وزير الداخلية يتولى المسؤولية عن ثالثة اجهـزة              .خارج صالحياته 
لكن عباس، وفق ما اعلن الناطق باسم الحكومـة         .  المدني امن فقط هي الشرطة واالمن الوقائي والدفاع      

  .رياض المالكي فوض وزير الداخلية متابعة جميع اجهزة االمن.د
 الـرئيس    إلـى أن   تغريد سعادة ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلتها في    ٥/٧/٢٠٠٧االتحاد االماراتية   وأشارت  

. تغير األوضاع التي أحدثتها فـي غـزة        ما لم    "حماس"الفلسطيني جدد أمس رفضه إجراء أي حوار مع         
 جريمـة   "حمـاس "ما ارتكبته   ": وقال خالل مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجية الدنمارك في رام اهللا           

 من رئيس الوزراء المقال وغيره، الـذين        "حماس"وطنية وعملية انقالبية عسكرية، المسؤولون عنها في        
عندما يعترفون أنهم انقلبوا على الشرعية، ويغيروا       " وأضاف   ".انقلبوا على أنفسهم، وانقلبوا على الشرعية     
". إن لكل حادث حديث أما في الوقت الحالي فال حوار معهـم           : كل األوضاع التي بدلوها، عند ذلك نقول      

وحول موضوع صرف رواتب الموظفين، أوضح أن الرواتب ستصرف في الضفة وغزة ولكن المطلوب              
  ".كل الشعب أبنائنا وال نفرق بين أحد"ف الضرورية، مضيفاً من وزارة المالية أن تعد الكشو

  
  ألف فلسطيني٣١ إجراءات توظيف ناوقفأ.. لن نتعامل مع من يرفض شرعيتنا: فياض .٣

سالم فياض، إن قـرار الحكومـة       .قال رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية د     :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
 والترقيات وتعديل المسميات الوظيفيـة وأيـة إجـراءات          القاضي بوقف العمل بجميع إجراءات التعيين     

 جاء ألن اإلجراءات السابقة لم تقـع ضـمن القـانون            ،٣١/١٢/٢٠٠٥وظيفية جرى اتخاذها منذ تاريخ      
 .وكانت خارج نطاق الموازنة المالية التي لم يجر االلتزام بإعدادها من جانـب الحكـومتين الـسابقتين                

 ألف موظف وموظفة، منهم     ٣١ار وقف العمل بتلك اإلجراءات شمل        أن قر  "الخليج"ـوكشف في حديث ل   
 آالف في القطاع المدني، مؤكدا أن صدور هذا القـرار جـاء             ٨ ألف موظف في القطاع العسكري و      ٢٣

وأكـد ان الحكومـة      .ضمن ما وصفه باإلطار اإلصالحي وتكريسا لمبدأ سيادة القانون واحترام النظـام           
اتب الموظفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى صرف المخصـصات         حرصت على االلتزام بصرف رو    

إن مـا يجعـل هـذا       "وقال   .الشهرية للشؤون االجتماعية واألسرى وألسر الشهداء والساحات الخارجية       
وبشأن الفئات  ". شهرا١٥الحدث مهما هو انه ألول مرة يجري صرف رواتب الموظفين كاملة منذ قرابة           

أن الحكومة لـن تتعامـل مـع أي    أكد لها عالقة بمواقفها من حكومة الطوارئ، التي شملها القرار وهل  
وردا على سؤال حول مدى شرعية حكومة الطوارئ واسـتنادها للقـانون             .موظف ال يعترف بشرعيتها   

منذ أداء اليمين أمام الرئيس     "األساسي خاصة وأنه يترأس كتلة برلمانية في المجلس التشريعي قال فياض            
، مشددا علـى أن إجـراءات       " توجد حكومة واحدة رسمية في فلسطين هي حكومة الطوارئ         عباس فانه 
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تشكيل حكومة الطوارئ من جانب عباس جاءت منسجمة تماما مع نصوص القانون األساسي وبخاصـة               
 إلى أن الحكومة الحادية عشرة اعتبـرت حكومـة          شاروأ .المواد التي تتحدث عن إعالن حالة الطوارئ      

منذ أن أعلن عباس إقالة هنية، ومن ثم جرى تشكيل حكومة الطـوارئ التـي أدت القـسم                  تسيير أعمال   
وحول آليات التعامل مع القرارات التي ما زالـت          .الدستوري والتي أصبحت فيما بعد الحكومة الرسمية      

يجب التمييز بوضوح بين هو قانوني وغير       "تصدرها الحكومة المقالة وبخاصة في قطاع غزة قال فياض          
انوني وان حكومة الطوارئ هي الحكومة الرسمية وان أية قرارات تصدر عن أية جهة ال قيمة قانونية                 ق
ان الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لسجال إعالمي بقدر ما يحتاج لتخفيف حالـة الـضيق               "وأضاف   ".لها

 قـدرة   ، مؤكدا أن صرف رواتب الموظفين وانتظامها يعكـس        "والبؤس وبحاجة لبناء حكم صالح وعادل     
حكومة الطوارئ على كسر حلقة أخرى من كسر حلقات الحصار المفروضة على الـشعب الفلـسطيني                

وبخصوص األضرار التي لحقت بعائالت وأسر الموظفين الذين جرى وقف رواتـبهم             .وسلطته الوطنية 
ي ولـيس   السلطة الوطنية ملتزمة تجاه كل الشعب الفلـسطين       "والذين تقدر أعدادهم بعشرات اآلالف، قال       

تجاه فئة محددة ولكن هذه اإلجراءات والقرارات هدفت باألساس التأكيد على أن التعامل مـع الوظيفـة                 
ان "وأضاف   .العمومية يستند باألساس إلى الكفاءة في تقديم الخدمات المطلوبة وليس على أساس االحتياج            

لعموميـة مثـل المؤسـسات      موضوع احتياجات المواطنين يمكن معالجته في إطار آخر ليس الوظيفة ا          
خاصة في ظل   " اإلسرائيليين"وبخصوص عقد اللقاءات واالجتماع مع       ".والوزارات المختصة بهذا األمر   

ليس مهما بالنسبة لي إجـراء االتـصاالت        "الظروف التي تمر بها األراضي الفلسطينية حاليا قال فياض          
 .من اإلفراج عن جزء من األموال المحتجزة   بقدر ما يهمني النتائج الملموسة خاصة وان الحكومة تمكنت          

باشرت عملها من   " إسرائيل"وأوضح ان اللجنة المشتركة التي تتولى حصر حجم األموال المحتجزة لدى            
اجل انتهاء هذا األمر تمهيدا لمواصلة تحويل أموال السلطة لحساب الخزينة العامة التابعة للـسلطة مـن                 

  .خالل وزارة المالية
  ٥/٧/٢٠٠٧اتية الخليج اإلمار

  
  غزة أوالً، واألساس وحدة الوطن وهناك مفاهيم أساسية الزمة ألي حوار مسؤول: فياض .٤

ـ       .أكد د  :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط    مبـادئ  " األيـام "سالم فياض، رئيس الوزراء، في حديث خاص ب
  :وهي"الزمة ألي حوار مسؤول 

غربية وقطـاع غـزة، وهـي بيـت لجميـع            ان السلطة هي السلطة الشرعية الوحيدة في الضفة ال         :أوال
  .الفلسطينيين دون قيد او شرط

 يجب على حماس ان تتخلى عن اي ادعاء بالشرعية في غزة وتـستتبع ذلـك اجـراءات عمليـة                    :ثانيا
  .معروفة
 أن يكون هناك اتفاق واضح وفهم قطعي بأن موضوع السالح وفوضى السالح هو أمر ال يمكـن                  :ثالثا

  . بهالتسليم به او القبول
هذه هي البداية وهذه هي االسس ثم اجراءات عملية كفيلة ليس ان نعود الى ما كنا عليه فقط وانما                   : وقال

ان هناك هاجسا لتكرار احداث فـي       : وقال .تحسين الوضع وتحصينه بما يكفل عدم االنزالق مرة اخرى        
ى علينا التحرك بسرعة    هذا هاجس وهاجس كبير ولهذا السبب وألسباب اخر       : قطاع غزة في الضفة وقال    

اذا  ..انا اقـول غـزة اوال     : للتعامل مع االحتياجات االمنية اال انه رفض شعار الضفة الغربية اوال وقال           
امكننا اآلن العمل ميدانيا في الضفة فقط العتبارات واضحة فانه ال يمكن وخاصة فـي هـذه المرحلـة                   

ال : وحدة الوطن اساس واضـاف    .. غزة اوال التصرف بأي شكل من شأنه االيحاء بأن غزة ليست اوال ف          
كيف يمكن التفكير بوطن للفلسطينيين دون غزة؟ غزة جزء أبدي من            ..يمكن ان اقبل بغير وحدة الوطن     

واكد انه يسعى للحصول على ضـمانات        .كانت وال تزال وستبقى كذلك     ..الوطن وجزء من رؤية الدولة    
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مشددا على ان تلك هي النقطة الرئيسية في الحـديث بـين            اسرائيلية بوقف مالحقة النشطاء الفلسطينيين      
وشدد فياض على أن على االسرائيليين تغيير الذهنية التي يتعاملون بها            .الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي  

اومن خاللها مع الفلسطينيين، وشدد على ان موضوع بناء دولة ووجود سالح خارج االطـار الرسـمي                 
  .ان ال يلتقيانللدولة هما خطان متوازي

 ٥/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  

   شهرا١٧ً أول راتب كامل منذ  ألف موظف من٣١حكومة الطوارئ تستثني  .٥
دفعت امس حكومة الطوارىء الفلسطينية الى العاملين في السلطة الفلـسطينية راتبـاً    ":النهار "-رام اهللا  
ئيل والواليات المتحدة وقوى غربية أخرى      وتمكنت حكومة الطوارىء من دفع الرواتب ألن إسرا        .كامالً

سالم فياض أن   .د واكد   .أنهت حصارها االقتصادي للسلطة بعدما أقال عباس حكومة الوحدة برئاسة هنية          
 ١٩لكن مصادر رفيعة في مكتبه أوضـحت إن         .  ألفا من موظفي السلطة الفلسطينية تلقوا أجورهم       ١٣٣

 ألـف   ١٢وأضافت أنه استثني أيـضا نحـو        . تدفع أجورهم لم  " حماس"ألفا من الموظفين الذين عينتهم      
ومن الذين لم تـشملهم  . الى السلطة " حماس"ومن فصائل أخرى إذ عينوا بعدما وصلت        " فتح"موظف من   

 ".القوة التنفيذية"كشوف رواتب فياض أيضا نحو ستة آالف رجل في 
  ٥/٧/٢٠٠٧النهار 

  
  غزةر ورفضها إرسال قوات دولية إلى هنية يشيد بموقف القيادة المصرية الداعم للحوا .٦

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، إسماعيل هنية، يوم األربعاء بموقف : وكالة رامتان لألنباء - غزة
وأكد  .القيادة المصرية الداعم للحوار الفلسطيني الداخلي، والرافض إلرسال قوات دولية إلى قطاع غزة

د العام لجماعة اإلخوان المسلمين، على ضرورة العودة إلى طاولة هنية، خالل اتصال هاتفي مع المرش
، حسب بيان وزعه هنيةوعبر  .الحوار غير المشروط لتحقيق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني

الذي تديره إسرائيل، شارحاً مخاطر ذلك " كرم أبو سالم"مكتبه بغزة، عن رفضه استبدال معبر رفح بـ 
واعتبر هنية أن اإلفراج عن جونستون خطوة هامة في تحقيق األمن وفرض النظام  .ينعلى الفلسطيني

  .والقانون
من جهته، أعرب عاكف عن سعادته لإلفراج عن الصحفي البريطاني، مشيداً بدور الحكومة الفلسطينية 

  .المقالة في ذلك
  ٥/٧/٢٠٠٧عين على فلسطين 

  
 "حماس" وعباسي القدومي يطرح المشروع الثالث بعد فشل مشروع .٧

 احياء ما يسميه بالمشروع الثالث لمواجهـة الوضـع          ىيعمل فاروق القدومي عل   :  بسام البدارين  -عمان  
واكثر القدومي في االونة االخيرة من تلميحاته وتصريحاته حول         . الفلسطيني الداخلي المتردي كما يقول    

ويبدو ان الرجـل    . "حماس"مازن و ضرورة العمل علي المشروع الثالث بعد فشل مشروعي الرئيس ابو           
 وتيـارات   "فـتح " الفصائل وبعض اعضاء مركزية      ى مستو ىيقيم سلسلة اتصاالت تحت هذا العنوان عل      

المجلس الوطني الفلسطيني في محاولة واضحة منه للعودة الي ادبيات منظمة التحرير كمخـرج وحـل                
 بسبب حديثها عن الدولة     "حماس"مشروع  ويحاجج مقربون من القدومي بان       .لالفالت من االزمة الحالية   

 غير منجز وغير قابل لالستمرار عمليا، كما ان جميع مراهنـات             التحرير االسالمية وموقفها من منظمة   
طريق واحد فقط للخالص الوطني     ى   حد تعبير القدومي، عل    ىالرئيس عباس فشلت االمر الذي يبقي، عل      

ـ        ويستند المشروع الثالث ح    .هو المشروع الثالث    ىسب الشروحات التي تعرفها اوساط منظمة التحرير ال
 ان  ى رئيسية هي الشرعية الدولية، والثوابت الوطنية، والحوار الوطني وتؤكد الشروحات عل           ئثالثة مباد 
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 السلطة، وينبغـي    ى مستو ى المنظمة وليس عل   ى مستو ىاتصاالت ولقاءات االنقاذ ينبغي ان تتم االن عل       
صيغتها المنسية والقديمة هي المرجعية لكل السلطات ويتعهد القدومي بمحاولـة            ان المنظمة ب   ىالتأكيد عل 

تسويق هذا البرنامج والمشروع في اطار المؤسسات المرجعية سواء للحركة او للمنظمة وعبر الفـصائل       
 اوساط فلسطينية بان مشروع القدومي المتمثل بالعودة الدبيات المنظمة قـد يواجـه              ىوضمنيا تر  .ايضا
 وصـالبتها   "حمـاس " وضعف بنائها التنظيمي مقابل تفـوق        "فتح"قع الموضوعي المتمثل في تفكك      الوا

 .خصوصا بعدما اصبحت السلطة الحالية مؤشرا للتراجع وفي طريقها للتردي والضعف
 ٥/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
   سوية"حماس" و"فتح"فلسطين واألقصى والالجئون أكبر من :  حامد البيتاويالنائب .٨

ال حل لألزمة " قال النائب الفلسطيني المعتقل الشيخ حامد البيتاوي أنه :وكالة رامتان لألنباء -اهللارام 
الفلسطينية الداخلية إال بالجلوس سوية على طاولة الحوار، مشدداً على أن فلسطين واألقصى والالجئون 

آلخر، فالكل عمل وقدم وخدم أحد على ا" يزايد"  سوية، وال يقبل وال يعقل أن"حماس" و"فتح"أكبر من 
وأضاف البيتاوي في حديث للنائب العربي في الكنيسيت عباس زكور ونشره عبر  ".القضية الفلسطينية

ورغم كل ما حدث  لست مع االنقالب على الشرعية من كل األطراف،: "بيان تلقت رامتان نسخة عنه
 اآلخر من كال الطرفين، وفي هذا الصددفاقتراحي للحل والخروج من األزمة هو أن تزول فكرة إقصاء 

دعا البيتاوي الرئيس عباس بالتراجع عن رفضه الجلوس والحوار مع حماس، فهو أب لجميع 
ورفض البيتاوي تحميل  ".الفلسطينيين، ولقاؤه مع أخوانه وأبنائه الفلسطينيين أولى من لقائه بأولمرت

 والرئيس، كلهم جميعا مسؤولون عما "فتح"هي و" كامل المسؤولية لوحدها عن االحداث، وقال "حماس"
 ليست بعبعاً، وهي حركة متعقلة "حماس ""، وقال "إسرائيل"ووجه البيتاوي رسالة إلى  ".جرى وحدث

 لن تقودها إلى األمان والسالم، بل إلى العنف، "حماس" ضد "إسرائيل"ومعتدلة، واألساليب التي تمارسها 
 وال "إسرائيل" فاستغلوا هذا القبول اآلن، وإال فلن تعرف ١٩٦٧ة بحدود ونحن اآلن نطالب بدولة فلسطيني

 أن تعترف بحق الشعب الفلسطيني وأن تجنب الشعبين "إسرائيل"أمريكا وال أوروبا األمن والسالم، وعلى 
  ".الفلسطيني واالسرائيلي الكوارث بقبولها في هذه المرحلة بحل إقامة الدولتين

  ٥/٧/٢٠٠٧عين على فلسطين 
  

   تبوابالر الفلسطينيين" تعكير فرحة"اختطاف جونستون وتدبير ب" حماس" تتهم فياضحكومة  .٩
 "حمـاس "إن حركـة    ،   قالت حكومة الطوارئ الفلـسطينية     :رام اهللا من   ٤/٧/٢٠٠٧ قدس برس نشرت  

تحاول تحقيق مكاسب إعالمية وسياسية من وراء إطالق سراح جونستون، وأضاف بيان صـادر عـن                
أن الحكومة على قناعة أن من اختطف الصحفي جونستون قبل أربعة أشهر هو مـن               ": وارئحكومة الط 

أطلق سراحه اليوم، بهدف تحقيق أكبر استفادة إعالمية وسياسية ممكنة، وإالّ ما معنى حديثهم عن قـرب             
يـذ  ما المعنـى مـن تنف     : "وتابع البيان  ."إطالق سراحه في نفس اليوم الذي تشكلت فيه حكومة الطوارئ         

إطالق سراحه في نفس اليوم الذي يعتبر من أهم األيام وأسعدها في فلسطين بالنسبة لمئات اآلالف مـن                  
أبناء الشعب الفلسطيني الذين سيبدأون باستالم رواتبهم كاملة بعد أكثر من خمـسة عـشر شـهراً مـن                   

ر إغالقه لـصرف     أرادت إعادة تفعيل ملف الصحفي المختطف عب       ،"حماس"أن  ورأى البيان،    ."الحرمان
وتحويـل ذلـك االهتمـام      ،  نجازات الحكومة الحالية  إ"عما وصفه البيان بـ     االهتمام الشعبي واإلعالمي    

 لهذا الملـف وسـرعتها فـي        "حماس"وأكد البيان، أن طريقة معالجة      . "نجاز لحركة حماس  إالكبير إلى   
نجاز تـتمكن فيـه مـن       إحة ألي    وحاجتها المل  ،"حماس"بوضوح حجم األزمة التي تعيشها      "إغالقه، بين   

  ."الخروج إلى العلن لتعلن تحقيق نجاحات حقيقية على األرض
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ريـاض  . د ]في حكومة الطوارئ   [ التقى وزير اإلعالم   :القدسمن   ٥/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة   وجاء في   
وعبر المالكي لجونستون عن سعادة الحكومـة والـشعب الفلـسطيني            .المالكي مع جونستون في القدس    

سالم فياض هاتفياً مع جونستون وهنـأه علـى        .وخالل اللقاء اتصل د    الق سراحه واستعادته لحريته،   إلط
 بتلبية  فياضاستعادة لحريته كما دعاه إلى القدوم إلى رام اهللا وقتما يشاء لاللتقاء به، حيث وعد جونستون                 

ا إلطـالق سـراحه     هذه الدعوة سريعاً من اجل تقديم شكره لكل الشعب الفلسطيني الذي عمـل جاهـد              
  .واستعادته لحريته

  
   " حماس"السلطة الفلسطينية كانت ستفرج عن جونستون لوال : غازي الحسيني .١٠

فـي اإلفـراج    " حماس"اعتبر عضو المجلس الوطني الفلسطيني، غازي الحسيني، أن دور حركة            :عمان
السيطرة علـى غـزة     تورط الحركة في    "، معتبرا أن    "نقطة ليست في صالحها   "عن الصحفي جونستون،    

ـ    ".دفعها للتحرك نحو اإلفراج عنه     األجهزة األمنيـة الفلـسطينية     "إن  " قدس برس "وقال في تصريحات ل
جعلها تتورط باألمر، مما حرى بها      "على قطاع غزة،    " حماس"، ولكن سيطرة    "كانت ستقوم بهذه الخطوة   
  ".أن تسعى لإلفراج عنه

فـي اإلفـراج عـن      " حمـاس " األردني ناهض حتر أن دور       وعلى الصعيد ذاته، اعتبر المحلل والكاتب     
لقد "ورفض حتر تصريحات الحسيني قائال       .الصحفي يشير إلى مدى سيطرتها على األمن في قطاع غزة         

ذهبا إلى أن األمر برمته     " خطف جونتسون في وقت كانت األجهزة األمنية متوافرة بكثرة في قطاع غزة           
، معتبـرا  "نت تعيشها غزة في وقت سيطرت تلك األجهزة على القطاعالفوضى األمنية التي كا  "يشير إلى   
إلى كون أن الفوضى األمنيـة      "، عازياً السبب    "تواطؤ سياسي بين جيش اإلسالم وتلك األجهزة      "أن هناك   

التي تعمدتها األجهزة األمنية التابعة للرئاسة هي من أنتج مثل هذه المليشيات المتطرفة، وذلك إلضـعاف     
  ".ستستفيد من هذا الوضع عالمياً"ورجح حتر إلى أن حماس  ".موقف حماس

بعـد نجاحهـا فـي    " حماس"ورأى زكي بن ارشيد، أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني، أن             
انتـصارا  "، مشددا على أن ما جرى يعتبر        "ستفرض نفسها على المجتمع الدولي     "جونستوناإلفراج عن   

  . ستنهار قريبا"فتح"ية على ، وأن المراهنات الدول"لحماس
  ٤/٧/٢٠٠٧قدس برس 

  
  حكومة المقالة تشكل لجنة خاصة لحماية وتسهيل أعمال األجانب في قطاع غزةال .١١

المقالة أنها شكلت لجنـة خاصـة       ] الفلسطينية[أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في الحكومة       : ألفت حداد 
تضم كالً من وزارة الخارجية والداخلية واإلعالم       لحماية وتسهيل أعمال الرعايا األجانب في قطاع غزة،         

وسـيتم  . والقوة التنفيذية وجهاز األمن والحماية لضمان أمن وسالمة الرعايا األجانب وتسهيل مهـامهم            
وأوضحت الوزارة في بيان لها ان لجنة حماية الرعايـا           .إعالن مقر اللجنة وهواتفها خالل األيام القادمة      

فة مقار تواجد الضيوف األجانب في الفنادق والمباني الخاصة، وعملت خـالل            األجانب قامت بزيارة كا   
ودعت وزارة الشؤون الخارجية الـصحافيين       .العشرة أيام الماضية على تأمين سالمتهم وتسهيل مهامهم       

األجانب إلى القدوم إلى قطاع غزة لكتابة تقاريرهم والمتابعة عن كثب لتطورات األوضاع ولهـم كـل                  
  .المحبة والمساعدةالترحيب و

  ٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
   النشاء المحاكم العسكرية  تقر مرسوماًئحكومة الطوار .١٢

رياض المالكي في حديث عبر الهاتف .دوزيراإلعالم في حكومة الطوارئ الفلسطينية قال : رام اهللا
ساندته ان جلسة الحكومة كانت استثنائية حيث ترأسها الرئيس عباس اكد خاللها على م" معا"لوكالة 
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 ".للحكومة وقراراتها المتعلقة بالشق المالي واالمني وسجل انطباعاته عن الوزراء وشكر لهم جهودهم
 اقرت في ختام جلستها مرسوما يتعلق بانشاء المحاكم العسكرية ئالطوار وحسب المالكي فان حكومة

  .ورفعه الى الرئيس عباس للمصادقة عليه
ان الرئيس والحكومة اكدوا مساندتهم للجنة  "معا"عجرمي لوكالة شرف الأمن جهته اوضح وزير االسرى 

التي شكلت لبحث الوضع القانوني للحكومة والتشريعي والتي سترفع توصياتها للرئيس التخاذ قرارات 
  .في هذا الشان

  ٤/٧/٢٠٠٧ معاوكالة 
  
  تنفي صدور قرار بدخول قوات بدر إلى األراضي المحتلةفي عمان سفارة فلسطين  .١٣

عـدم  "أكدت السفارة الفلسطينية وقيادة جيش التحرير الفلسطيني فـي عمـان            :  نادية سعد الدين   –ان  عم
صدور أية تعليمات رسمية حتى اآلن بشأن دخول قوات بدر المتواجـدة فـي األردن إلـى األراضـي                   

ـ         ".المحتلة ا لم يـصدر شـيء جديـد بهـذ        " "الغـد"وقال السفير الفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري ل
ـ       قال، و "الخصوص ال يوجد لدى القيادة أية معلومات      "،  "الغـد" مصدر مسؤول في قوات جيش التحرير ل

قوات "ويؤكد المصدر بأن     ".حول هذا األمر رغم ما يتردد من أنباء عبر وسائل اإلعالم بهذا الخصوص            
 مؤشر بقرب تحركها    بدر محترفة عسكرياً، وهي تتلقى تدريباتها العسكرية بانتظام من دون أن يوجد أي            

  ".إلى األراضي المحتلة
   ٥/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
 بسبب أحداث غزة عباس يعفي مسؤولين أمنيين من عملهما ويكرم ثالثاً .١٤

أصدر الرئيس الفلسطيني أمس مراسيم رئاسية أقال بموجبها مسؤولين أمنيين فـي  :  أشرف الهور  -غزة  
ل آخر، بسبب االشتباكات التي شهدها قطاع غـزة الـشهر           وؤحين منح في الثالث وسام نوط القدس لمس       

فقد قرر عباس إعفاء العميد يوسف عيسي مدير جهاز األمن الوقائي           . "حماس"الماضي وأفضت لسيطرة    
كما قرر عباس إعفاء العميد ركن فواز برهوم قائـد الـشرطة            .  رائد   ىفي قطاع غزة، وتنزيل رتبته ال     

وكان الرئيس عباس أصدر مرسوماً ثالثاً منح بموجبه        .  رتبة نقيب  ىه ال البحرية من منصبه، وتنزيل رتبت    
العميد جهاد سرحان قائد اللواء األول في قوات األمن الوطني بقطـاع غـزة نـوط القـدس لـشجاعته                    

 .وانضباطه والتزامه بالدفاع عن مؤسسات السلطة الوطنية
 ٥/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
 ز النساء من أقارب المطلوبين لديهاتحتج" حماس"ميليشيات ": فدا"حزب  .١٥

 "حماس"ميليشيات حركة   "امس  ) فدا" (االتحاد الديموقراطي الفلسطيني  "اتهم الناطق الرسمي باسم     : رام اهللا 
بأنها قامت مؤخرا باختطاف عدد من النساء من منازلهن واحتجازهن كرهائن في            " الخارجة عن القانون  

وذلك من أجل الضغط علـى اقربـائهن        " الميليشيات في قطاع غزة،      اقبية التحقيق والسجون التابعة لهذه    
، مستنكرا هذه االنتهاكات التي تقـوم       "المطلوبين لها إلجبارهم على تسليم انفسهم لهذه الميليشيات الفاشية        

هذه المليشيات تقـوم    "وأوضح الناطق، أن     ."حماس"بها القوة التنفيذية والمليشيات المسلحة التابعة لحركة        
 ".لك باالعتداء على النساء في الشوارع وفي المؤسسات الحكومية وإجبارهن على ارتـداء الحجـاب              كذ

إلى اإلفراج فوراً عن النساء المختطفات من قبل المليـشيات الـسوداء، ووقـف              " فدا"ودعا الناطق باسم    
  قراطية وسائر  انتهاك حقوق وحريات وكرامة النساء في قطاع غزة، وطالب جميع القوى الوطنية والديمو            
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منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة لالتحاد والدفاع عن حقوق وحريات وكرامة النساء التي كفلتهـا                
 ".وثيقة االستقالل وأكدها القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية

  ٥/٧/٢٠٠٧المستقبل 
  
 التشريعي يعقد اليوم جلسة لحل األزمة بين الرئاسة والحكومة المقالة .١٦

أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة، إن المجلس سيعقد اليوم جلسة فـي              .قال د : غزة
مقريه بمدينتي غزة ورام اهللا، لمناقشة األوضاع الداخلية واألزمة الراهنـة، والعمـل علـى الخـروج                 

افيين أمس، أشـار    وفي تصريحات للصح  . بتوصيات لحل المشاكل العالقة بين الرئاسة والحكومة المقالة       
بحر الى أن رئاسة المجلس دعت جميع النواب لحضور الجلسة، وأدان بحر اعتقال أجهزة امن الـسلطة                 
للنائب احمد الحاج واعتبر االعتقال تناقضا مع كل األخالقيات، مشيرا إلى أن األجهزة األمنية ليس لديها                

 إلى أن األحداث األخيرة حالت دون عقد        وأشار بحر . قانون وال نظام وال احترام حتى لعضو التشريعي       
ولفت إلى أن اسـرائيل تـضع معوقـات         . جلسات المجلس مؤكدا استمرار جلساته خالل الشهور المقبلة       

 "فـتح "تحول دون عمل المجلس بشكله الطبيعي إضافة إلى معوقات داخلية تمثلت في نية أعضاء حركة                
رة على المجلس التـشريعي سـواء مـن االحـتالل           هناك مؤامرة كبي  "مقاطعة للجلسة المقبلة، وأضاف     

  ". الذين ال يريدون لهذا المجلس أن يأخذ دوره الحقيقي"فتح"اإلسرائيلي أو من نواب 
  ٥/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
   في توغل صهيوني في قطاع غزة"القسام" من ٣ بينههم  شهداء٥  .١٧

، أثناء التـصدي    "كتائب القسام "اهدين من   استشهد، فجر اليوم، خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم ثالثة مج        
فقـد توغلـت عـشرات اآلليـات الحربيـة           .لقوات صهيونية خاصة في مخيم البريج وسط قطاع غزة        

الصهيونية المدعومة بالطيران، فجر الخميس، مئات األمتار شرق مخيم البريج وشرق مخـيم المغـازي            
  . وسط قطاع غزة، وتصدت لها المقاومة الفلسطينية

  ٥/٧/٢٠٠٧كز الفلسطيني لإلعالم المر
  
 "جونستون"  تكشف تفاصيل األحداث التي قادت إلى تحرير"حماس"مصادر موثوقة بـ .١٨

، إنه تم العثور على االن "الشرق األوسط"قال مصدر مسؤول في حركة حماس لـ: صالح النعامي: غزة
 الصبرة، وسط مدينة  في منطقة شمال قطاع غزة، وليس في حي،"سي.بي.بي "الـمراسل ، جونستون

ورجح . غزة، حيث تقطن عائلة دغمش، التي ينتمي اليها مسؤولو جيش اإلسالم وهو الفصيل المختطف
المصدر أن يكون خاطفو جونستون قد نقلوه الى شمال غزة، بعد اتمام حركة حماس سيطرتها على 

خطوف على منطقة القطاع، حيث افترضوا أن الحركة ستركز في عمليات البحث عن الصحافي الم
واستخف المصدر ببعض التصريحات التي انطلقت عقب اإلفراج عن جونستون التي  .الصبرة، تحديداً

صورت اإلفراج عنه، وكأنه نتاج اصدار فتوى قدمها أحد رجال الدين في غزة حسب طلب جيش 
م، الجناح االسالم، مشدداً على أن الضغط العسكرى الذي مارسته كل من كتائب عز الدين القسا

العسكري لحماس، وعناصر القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة اسماعيل هنية المقالة، هو 
وقال المصدر إن الخاطفين كانوا على علم بعدد من . الذي أجبر الخاطفين على اإلفراج عن جونستون

از اختطاف جونستون، إال أنهم لم الفتاوى التي اصدرها العديد من رجال الدين التي شددت على عدم جو
وأشار المصدر الى أن قيام قادة حماس والمتحدثين باسمها بتغيير لهجتهم ازاء مجموعة جيش . يأبهوا بها

الحفاظ على ماء وجه الخاطفين وكجزء من االتفاق على االفراج "اإلسالم، بعد اإلفراج عنه جاء من اجل 
وسرد المصدر التفاصيل التي قادت في النهاية الى االفراج ". عن جونستون، الذي تم تحت تهديد السالح
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واشار الى أن كتائب القسام اعتقلت قبل اسبوعين شخصين من الدائرة الضيقة القريبة . عن جونستون
بممتاز دغمش زعيم جيش اإلسالم، حيث ادليا بمعلومات ساهمت في تمكين عناصر القوة التنفيذية في 

لمكنى بخطاب المقدسي، مساعد دغمش الذي كان يقدم نفسه كناطق بلسان جيش اعتقال أحمد المظلوم ا
فرد عناصر جيش االسالم باختطاف عشرة من عناصر حماس، وإثر ذلك حاصرت كتائب  .اإلسالم

القسام منزل ممتاز دغمش شخصياً، الكائن في حي الصبرة، وكثفت عناصرها وعناصر التنفيذية في 
وأبلغت حماس العائلة بأن كالً من القسام والتنفيذية بصدد القيام . دينة غزةمنطقة وجود آل دغمش في م

بحملة تمشيط واسعة النطاق لمنازل العائلة بيتا بيتاً بحثاً عن جونستون، وأنها لن تتورع عن اعتقال 
خاطفيه حتى لو أدى األمر الى مقتله، حيث سيتم بعد ذلك محاسبة الخاطفين ومن ساعدهم على كل 

وأوضح المصدر انه في اعقاب الضغط العسكري الهائل الذي مارسته حماس،  .ائم التي ارتكبوهاالجر
عرض ممتاز دغمش عبر وسطاء من الحركة ما كان يرفضه في الماضي، وهو الحصول على فتوى 

وأشار . الذين ال يجوز للمسلمين التعرض لهم" المؤتمنين"دينية من شيخ محدد، تؤكد أن جونستون من 
مصدر الى أن بعض العلماء المعروفين تدخلوا وجلبوا نص الفتوى من الشيخ عبد الحميد العكلوك مفتي ال

غزة، والدكتور سليمان الداية، وهو رجل دين ال ينتمي الى أي تنظيم سياسي فلسطيني، حيث افتى 
 التي تحرم االثنان بنفس الفتوى التي قدمها جميع رجال الدين على مدى األشهر األربعة الماضية،

وشدد المصدر على أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، تابع أوالً  .اختطاف جونستون
وأشار المصدر الى أن انهيار األجهزة . بأول االتصاالت التي أدت في النهاية لإلفراج عن جونستون

 حيث انهم كانوا يتمركزون األمنية التابعة ألبو مازن في غزة ساهم في تضييق الخناق على الخاطفين،
، الذي كان يخضع بالكامل لسيطرة "المربع األمني"في جزء من حي الصبرة يقع ضمن ما يعرف بـ

جهاز أمن الرئاسة واألمن الوقائي، الى جانب أن المنطقة التي كان يفترض أن جونستون محتجز فيها 
.  هم من أقارب ممتاز دغمشكانت تشهد بشكل خاص وجودا مسلحا مكثفا من عناصر األمن الذين

وأضاف المصدر أن قيادة حماس اتخذت فور اتمام سيطرتها على غزة قراراً بالعمل على اإلفراج عن 
جونستون بكل ثمن وبكل وسيلة، على اعتبار أن لديها معلومات، مؤكدة أن خاطفي جونستون كانوا على 

ات الضغط التي اتبعتها كتائب القسام والقوة عالقة بالتيار االنقالبي بحركة فتح، وأكد المصدر ان آلي
التنفيذية، بعد اتمام سيطرة الحركة على القطاع من أجل العمل على اإلفراج عن جونستون، تضمنت، 
محاصرة المنطقة التي توجد فيها منازل عائلة دغمش، وتحديداً في المنطقة التي تقع على خط التماس 

. ن يعتقد أن ممتاز دغمش وجماعته يحتجزون جونستونبين حي الصبرة وحي تل الهوا، حيث كا
وحرص عناصر القسام والتنفيذية على الوجود بكثافة في المنطقة وتقسيمها الى مربعات صغيرة، األمر 
. الذي شكل عبئاً أمنياً ونفسياً على افراد العائلة الذين زاد التململ بينهم وباتوا يطالبون بإنهاء القضية

الضغوط التي مارستها العائلة على ممتاز دغمش ساهمت ايضا في اقناعه بوضع وشدد المصدر على 
  .حد لقضية اختطاف جونستون وتسليمه ألجهزة الحكومة المقالة من دون مواجهات

  ٥/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  "أمراء الحرب"و"األوروبيين" رسالة الى "جونستون" اطالق ":مشعل" .١٩

" الحياة" خالد مشعل في حديث الى "حماس"حركة لمكتب السياسي لقال رئيس ا:  ابراهيم حميدي-دمشق 
ال احد "واحدة الى الفلسطييين ان " رسالتين"امس ان اطالق الصحافي البريطاني أالن جونستون يتضمن 

، مؤكدا ان قيادة الحركة "حماس"وثانية الى االوروبيين كي يعيدوا النظر بسياستهم تجاه " فوق القانون
  .في القطاع" انهاء دور امراء الحرب الذين كانوا يشكلون غطاء للفوضى االمنية"حداث غزة ارادت بعد ا

  ٥/٧/٢٠٠٧الحياة 
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  "وقت للفرح والتأمل": "الجارديان"في مقال لـ" مشعل" .٢٠
 لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مـشعل،       جاء في مقال    :  ضاحي حسن  - لندن -بي بي سي  

، تحدث فيه عن النصر الذي حققته       "وقت للفرح والتأمل  " تحت عنوان     الخميس،    اليوم "الجارديان"نشرته  
حركته متمثال بإطالق سراح جونستون وعن أهمية أن يقر العالم بدورها في استتباب األمن فـي قطـاع                  

مع جميع محبي الحرية، تشاركنا أمس لحظة السعادة الخالصة عندما خرج           : "يقول مشعل  .غزة والمنطقة 
نحن نقدِّر ونثمِّن الدور الذي لقيته حركتنـا مـن          : "وأضاف."  من ظالم األسر إلى نور الحرية      جونستون

 .المجتمع الدولي المتحضر، ونأمل بأن يتواصل هذا الدعم لتحقيق العدالة والحرية لشعب فلسطين
  ٥/٧/٢٠٠٧بي بي سي 

  
  سرانا الفلسطينيين نطالب العالم بالوقوف إلى جانب أ"جونستون"بعد تحرير : أسامة حمدان .٢١

علـى وجـه    بريطانيـا   وعامـة،    المجتمع الـدولي     في لبنان أسامة حمدان   " حماس"ممثل  ناشد  : بيروت
ألـف   ١١ أن أن يأخذوا بعين االعتبار   "رحبوا باإلفراج عن الصحفي آالن جونستون       والذين  الخصوص،  

ربعة األخيرة، بل وأكثـر ألن      أسير فلسطيني يعانون نفس المعاناة التي مر بها جونستون في األشهر األ           
 فـي   "حمـدان "واعتبـر أسـامة      .أنواعا من التعذيب والمعاناة تمارس عليهم وعلى أهاليهم، كما قـال          

حاجة الفلسطينيين إلـى حكومـة      " يؤكد   ،أن إطالق سراح جونستون   " قدس برس "تصريحات خاصة لـ    
ونفـى  . ، على حد قوله   "نون ويحميه لديها صالحيات وجهاز أمن وطني يلتزم القرار السياسي ويطبق القا         

لمطالـب  " حمـاس "أسامة حمدان أن يكون إطالق سراح آالن جونستون وفق صـفقة اسـتجابت فيهـا                
  .الخاطفين

 ٤/٧/٢٠٠٧قدس برس 
  
  "سخيفة"تنفي وتعتبرها " حماس"و" جونستون"بفبركة عملية تحرير " حماس"تتهم " فتح" .٢٢

إن حركة فتح سعيدة جدا باإلفراج عـن  "زام األحمد قال ع: رام اهللا ٤/٧/٢٠٠٧فلسطين بـرس  ذكرت  
الصحافي البريطاني أالن جونستون ولكن هناك لغز في المستقبل يجب أن يحـل مؤكـدا أن العالقـات                  

 ".الخاصة التي تربط حماس بالخاطفين أدت إلى اختيار هذا التوقيت لتأمين إطـالق سـراح جونـسون                
ن ال أحد في فتح اتهم حركة حماس إطالقا بأنها من اختطـف             أ"وأضاف األحمد في حديث للعربية الليلة       

الصحافي ولم يصدر تصريح رسمي من الحركة بهذا الشأن وما قاله ياسر عبد ربه كان بصفته أمين سر                  
ولم  ".الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مجددا تأكيده على وجود لغز في إطالق سراح جونسون             

ون ما حدث هو مخطط بأن تستولي حماس على غزة ويتم إطالق سراح جونـسون               يستبعد األحمد أن يك   
  .عقب هذا االنقالب

وصفت حركة فتح أمس تحرير الصحفي آالن جونستون        :  د ب أ   -غزة   ٥/٧/٢٠٠٧الدستور  وأضافت  
جت حماس أفر .. انتهت المسرحية الهزلية    "وقالت فتح في بيان للجنتها اإلعالمية        ".مسرحية هزلية "بأنه  

عن جونستون من أيدي حليفها جيش اإلسالم أحد أذرع حركة حماس الفوضوية في قطاع غزة وشريكها                
اكتـشف  : "وأضافت ".في كثير من عمليات القتل والتخطيط إلغتيال مواطنين ومسؤولين في قطاع غزة           

 العامل في    يوماً من العذاب والضغط النفسي الذي تعرض له الصحفي البريطاني          ١١٤إسماعيل هنية بعد    
هيئة اإلذاعة البريطانية آالن جونستون أنه صديق للشعب الفلسطيني وأن شباب القسام وشـباب جـيش                

  ".اإلسالم تفهموا أخيراً هذه فأفرجوا عنه
وصـف  :  عال المدهون، وكـاالت    -رام اهللا  - غزة ٥/٧/٢٠٠٧العربية نت   وفي ذات السياق اشارت     

ـ  فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ت       ـ    "سخيفة"لك االتهامات بال " نت.العربية"، وحمل في حديثه لـ
وقال إن دحـالن  . القيادي في حركة فتح محمد دحالن مسؤولية الفوضى التي كانت سائدة في قطاع غزة   
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منطقة متوترة يسودها الفلتـان األمنـي       " حماس"اجتهد من أجل إبقاء قطاع غزة في ظل وجود حكومة           
ختطاف في محاولة منه إلثبات أن الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركـة            وحاالت العنف والسرقة واال   

وأكد أن حركة حمـاس العالقـة لهـا          .عاجزة عن خلق االستقرار األمني والهدوء في القطاع       " حماس"
باختطاف آالن جونستون ولن تدافع عن نفسها في هذا الشأن مـضيفا أن الـصورة التـي بثـت عبـر                     

" يبدو أنها أزعجت الكثيرين ممن ال يرويدون لألمن أن يستتب في غزة           "ضحة و   الفضائيات هي رسالة وا   
وأكد أن عملية اإلفراج عن جونستون جاءت بعد اصرار وتـصميم مـن حركـة حمـاس                  .حسب قوله 

والقوة التنفيذية على إنهاء ملف االختطاف في قطاع غزة بالتعاون مـع            " كتائب القسام "وذراعها المسلح   
الح الدين ورابطة علماء فلسطين الذين كانوا لهم جهودا واضحة في الوساطة من أجـل               ألوية الناصر ص  

وفي رده علـى سـؤال يـشير إلـى           .اإلفراج عن مراسل هيئة اإلذاعة البريطانية بدون إراقة أي دماء         
احتمالية وجود عالقة بين جيش اإلسالم ووجود تنظيم القاعدة في فلسطين، نفى برهوم أن يكون لهم أي                  

القة بالقاعدة، وقال إن جيش االسالم هو فصيل فلسطيني كان له ضلع كبير في التصدي لالجتياحـات                 ع
فال يمكن أن يكون لهـم عالقـة بتتنظـيم          "اإلسرائيلية، ولهم مواقف واضحة ضد االحتالل اإلسرائيلي        

  ".القاعدة
  
  "كتائب القسام"عمالً يحسب لـإطالق سراح الصحفي جونستون :  قدورة فارس .٢٣

بإطالق سـراح الـصحفي البريطـاني أالن        " فتح"أشاد عضو في اللجنة الحركية العليا لحركة        : ام اهللا ر
التي " حماس"جونستون، واعتبره إنجازا للشعب الفلسطيني بكامله، وعمال يحسب لكتائب القسام ولحركة            

حفيين غريبـة   تسيطر على قطاع غزة، لكنه رفض المبالغة في ذلك على اعتبار أن ظاهرة اختطاف الص              
عن ترحيبه باإلفراج عـن  " قدس برس" في تصريحات خاصة لـ"فارس"وأعرب  .عن الشعب الفلسطيني 

على صعيد آخر جـدد     . الصحفي البريطاني، وهنأ الصحفيين وأنصار حرية الرأي والتعبير بهذا اإلنجاز         
ادة قناة الحوار بـين     أن يبادروا إلى تهييئ مناخ مناسب إلع      " عقالء حماس "فارس دعوة من أسماهم بـ      

اآلن، وأنـه  " فتح"وأكد قدورة، الذي قال بأنه بعيد عن مراكز القرار القيادية في          ". حماس"و" فتح"حركتي  
  .مقرب من القيادي مروان البرغوثي" فتح"يعبر عن تيار في 

 ٤/٧/٢٠٠٧قدس برس 
  
  "جونستون"في تحرير "  حماسنجاح"  المتداحه"البرغوثي"تشن هجوما عنيفا على " فتح" .٢٤

قدس " أرسل نسخة منا لـ      ،في تصريحات صحفية مكتوبة   " فتح" الناطق باسم    ،اعتبر جمال نزال  : رام اهللا 
نتهاكات التـي ارتكبتهـا     االالبرغوثي بتصريحاته التي تجاهلت تقارير حقوقية عن        مصطفى  أن  ،  "برس

  ،"حماس"وزير إعالم مجاني باسم "في قطاع غزة كما لو أنه " حماس"
 أن إطالق سـراح الـصحافي       ، قد اعتبر في تصريحات صحفية لتلفزيون البي بي سي         ،البرغوثيوكان  

 ، قد نجحت في إعادة األمن والهدوء إلى قطاع غـزة          "حماس"البريطاني أالن جونستون يثبت بالدليل أن       
  ".بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية اإلجراءات التي اتخذتها مؤخرا

  ٤/٧/٢٠٠٧قدس برس 
  
  تطلق مبادرة سياسية لحل االزمة الداخلية الفلسطينية" الديمقراطيةهة الجب" .٢٥

اطلقت الجبهة الديمقراطية امس مبادرة سياسية موجهة لجميع القوى والشخـصيات ومؤسـسات             : عمان
المجتمع المدني نحو حل سلمي وديمقراطي لألزمة الداخلية التي يمر بها الشعب الفلسطيني تضمنت اربع               

تكاملة تشكل اساسا لحوار جاد يهدف الى ايجاد السبل للخروج من المأزق، وهي التراجـع    نقاط كرزمة م  
عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذته حماس في قطاع غزة والذي شكل انقالباً على الخيار الديمقراطي،                
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ـ              ة فـي   والعمل على صون الحريات الديمقراطية والتعددية السياسية، وحل حكومة األمر الواقـع القائم
والنقطة الثانية تشكيل حكومة انتقالية تحل محل الحكومة الثانية عشرة التي شكلها الرئيس أبـو               . القطاع

مازن استناداً إلى صالحياته الدستورية في ظل حالة الطوارئ، على أن تتشكل من شخـصيات وطنيـة                 
ـ             وتكلـف الحكومـة     .عبعيدة عن االستقطاب القائم وبرئاسة شخصية مستقلة تحظى بثقة وتوافـق الجمي

االنتقالية، خالل سقف زمني متفق عليه، بالعمل على استتباب األمن والنظام في جميع أراضي الـسلطة                
الفلسطينية، واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة الغربية و غـزة، وتهيئـة الظـروف                

ة الثالثة تعديل قـانون االنتخابـات       والنقط. للعودة إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات ومنبع الشرعية       
العامة باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة باعتبارها المخرج             

والنقطـة االخيـرة   . السلمي والديمقراطي من األزمة باالحتكام إلى الشعب لحسم الخالفات بإرادته الحرة         
سطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعنوان الـشرعية         تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفل    

الفلسطينية، استناداً إلى إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وإعـادة بنـاء مؤسـساتها علـى أسـس                  
ديمقراطية ائتالفية عبر انتخابات حرة للمجلس الوطني الجديد، تجري في الوطن وخارجه وحيثما أمكـن               

وتنفيذ قرارات المجلس المركزي األخير      .ء والشتات، على أساس التمثيل النسبي الكامل      في مناطق اللجو  
باعتماد النسبية الكاملة في انتخابات جميع مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن إشراك جماهير الالجئين              

متلكـاتهم  في الشتات في تقرير مصير قضيتهم الوطنية ضماناً لحقهم المقدس في العودة إلى ديـارهم وم               
  .وسائر حقوقهم المدنية واإلنسانية

  ٥/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
  على اعتبار الحوار المخرج الوحيد من األزمة" الديمقراطية"و" حماس"توافق بين  .٢٦

، مساء اليوم، اجتماعاً مع وفد قيادي من الجبهـة الديمقراطيـة            "حماس"عقد وفد قيادي من حركة      : غزة
وقال سامي أبو زهري، المتحـدث      . وضاع على الساحة الفلسطينية   لتحرير فلسطين، حيث تم مناقشة األ     

نسخة منه، إنه تم التأكيد خـالل       " المركز الفلسطيني لإلعالم  "باسم الحركة، في تصريح صحفي له، تلقى        
وأضاف يقول إن الطرفان أكدا     . هذا اللقاء على اعتبار الحوار هو المخرج الوحيد من األزمة الفلسطينية          

لفكرة وصول قوات دولية إلى قطاع غزة، وكذلك رفض تحويل معبر رفح إلى ما يعرف               على رفضهما   
وقف التجاوزات األمنية ضـد األفـراد   "وطالب وفد حماس والديمقراطية بضرورة . بمعبر كرم أبو سالم 

، كما وعد وفد الجبهة الديمقراطية تقديم مبادرة سياسـية للخـروج مـن              "والمؤسسات في الضفة الغربية   
  . ع الراهنالوض

  ٤/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 الجهاد اإلسالمي ترفض فكرة كونفدرالية مع األردن وعودة التنسيق األمني مع إسرائيل .٢٧
أكد مصدر مسؤول في حركة الجهاد أمس األربعاء أن حركته تنظر بخطورة : أشرف الهور -غزة 

وقال المصدر في تصريح صحافي تلقت . ينيةبالغة الي طرح خيار الكونفدرالية لحل القضية الفلسط
القدس العربي نسخة منه تنظر حركة الجهاد اإلسالمي بخطورة الي طرح خيار الكونفدرالية لحل القضية 
الفلسطينية المطروح بقوة من جديد علي طاولة البحث في واشنطن والذي احتل مكانة رئيسية علي طاولة 

وأكد أن طرح هذا الخيار يهدف  .الصهيونية" هآرتس"ه صحيفة  أوردتالمباحثات السياسية وفقاً لما
إلحداث شرخ في العالقة المتينة التي تربط بين الشعبين األردني والفلسطيني والتي تجسد معاني األخوة 
الصادقة نظراً لخلفية االنتماء القومي والقواسم التاريخية والجغرافية المشتركة التي ميزت العالقة 

 .لسطينية األردنية الف
 ٥/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
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  ما كانت عليه سابقاً باعادة االمور الى "حماس"تطالب " فتح"بمشاركة " ندوة سياسية" .٢٨

 شدد المشاركون في ندوة سياسية عقدت برام اهللا امس على اعادة االمور الـى               : ملكي سليمان  -رام اهللا   
مهد الجراء االنتخابات التـشريعية والرئاسـية       ما كانت عليه قبل انقالب غزة وتشكيل حكومة انتقالية ت         

مشددين على ان الحوار الوطني والشامل والمشروط بالغاء الوضع القائم في غزة بعد االنقالب العسكري               
واعادة ترميم النظام السياسي الفلسطيني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير عبر انتخابـات فـي الـداخل                

لة االحتقان والصراع القائم بين حركتي فتح وحماس ويعيد للمشروع          والخارج واجراءات كفيلة بانهاء حا    
 .الوطني قوته ووجوده، وطالب المشاركون بضرورة االحتكام الى الشعب ليقول كلمته ويعبر عن رأيـه              

- ٦-١٤االبعاد واالجراءات الدستورية والسياسية ما بعد انقالب        " وشارك في الندوة التي كانت بعنوان       
عدد من القيادات الـسياسية والـوزراء       " البشير للتنمية واالبداع  "مطروحة وعقدتها مؤسسة    والخيارات ال 

النائب بسام الصالحي عن كتلة البـديل فـي         ومن أبرز المشاركين    . السابقين واعضاء المجلس التشريعي   
الدكتور احمد مجـدالني عـضو المكتـب        و. والنائب محمود العالول عن حركة فتح     ،  المجلس التشريعي 

 الجبهـة   -النائـب عـن كتلـة البـديل         " ابو ليلى   " قيس عبد الكريم    ، و السياسي لجبهة النضال الشعبي   
الدكتور فـراس   و الجبهة الشعبية    -خالدة جرار النائب عن كتلة الشهيد ابو على مصطفى          ، و الديمقراطية

  .ملحم استاذ القانون في جامعة بيرزيت
     ٥/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  ال يمكن لرئيس دولة أن يمول جيشا اسقط سلطته واحتل منزله: جمال نزال .٢٩

استنكرت حركة فتح مطالبة إسماعيل هنية حكومة فياض بدفع أجـور آالف األشـخاص مـن                : رام اهللا 
وقال جمال نزال إن هنية ينتظر من حكومة ال يعتـرف            .عناصر حماس الذين عينوا بعقود غير قانونيه      

ر شرعيين وال ينفذون تعليمات الحكومة الشرعيه التي عينهـا الـرئيس            بها أن تدفع رواتب لموظفين غي     
كيـف  ": "معـا "وأضاف نزال في بيان وصـل       . ألنفاذ أحكام تقوم الحكومة المقالة بإعاقة تنفيذها منهجيا       

تنتظر حماس من الرئيس الذي أطاحت بسلطته واحتلت مكتبه ومنزله أن يدفع رواتب ميليـشياتها التـي                 
  ". لسطينيين في القطاع؟دمرت سلطة الف

  ٥/٧/٢٠٠٧وكالة معا 
  
  في غزة" إسرائيل" على عميل لـ تعلن القبض" سرايا القدس" .٣٠

كشف جهاز األمن الخاص في سرايا القدس، النقاب عن عملية رصد أمنية أفضت :  رائد الفي-غزة 
وقال جهاز األمن  ."االسرائيلية"إلى القاء القبض في قطاع غزة على فلسطيني متعاون مع المخابرات 

إنه تمكن من رصد أحد العمالء أثناء دخوله لمنطقة حدودية مع أراضي عام "الخاص في بيان أمس 
، مشيراً إلى أنه في اليوم التالي تمكن الجهاز من رصد عودة العميل ألراضي السلطة من المنطقة "٤٨

 وهو يرتدي زياً عسكرياً ويترجل من شوهد العميل"وبحسب البيان ". إسرائيل"ذاتها التي خرج منها إلى 
، وقام العميل باستبدال مالبسه العسكرية بمالبس أخرى مدنية "إسرائيليون"جيب عسكري به جنود 

أخرى في " إسرائيلية"والعودة إلى أراضي القطاع عبر تسلق الجدار اإللكتروني خالل وجود دورية 
ا عملية دخول العميل إلى مناطقنا ونصبوا كمينا المجاهدين رصدو"وأشار جهاز األمن إلى أن . المكان

البالغ من " د. ف"، مضيفاً أنه بعد ساعات على اعتقاله اعترف العميل "محكما العتقاله والتحقيق معه
، وأنه أمضى ليلته في أحد المواقع العسكرية "االسرائيلية"بالتعامل مع المخابرات "  عاما٣٧ً"العمر 

  ".د قادة المخابراتالقريبة من غزة والتقى أح
  ٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  وتقسم بأن الدماء لن تذهب هدرا..  تعلن بدء المواجهة في الضفة"القسام" .٣١

أمرت كتائب القسام، مجموعاتها وخالياها العاملة في الضفة الغربية بالبدء في مواجهة وردع من : عمان
نقسم باهللا العظيم أن هذه "بهم، وأقسمت الكتائب قائلة وصفتهم باالنقالبيين دفاعاً عن إخوانهم وأبناء شع

وحملت  ".الدماء التي أريقت وتراق كل يوم لن تذهب هدراً وأن القصاص بات قاب قوسين أو أدنى
 في بيان لها، الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية الكاملة والمباشرة عن ما حصل في "القسام"

بعدم االنصياع " أليدي، مطالبة الشرفاء في حركة فتح واألجهزة األمنيةالضفة وقالت أنه يقف مكتوف ا
وراء المخططات والمؤامرات وخطة دايتون األمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وإشعال نار الفتنة بين 

  ".الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج
  ٣/٤/٢٠٠٧فراس برس 

  
   على القوة األمنية ومختلفة على مهمتها متفقة" الفلسطينيةالفصائل".. "نهر البارد" .٣٢

ـ  :  عمر ابراهيم  - البارد  ان القوة االمنية التي تـم اإلعـالن عنهـا مـؤخراً     " السفير"أفادت معلومات ل
ماهية هـذه القـوة ومهماتهـا       "أصبحت بصيغتها المطروحة خارج التداول، والحديث اليوم يتركز على          

أي قوة ال يتم االتفاق على برنامج عملهـا         "، مشيرة إلى أن     "اوصالحياتها، قبل البحث في شكلها وتعداده     
من جهته أكد مسؤول الجبهة     ". من قبل كافة الفصائل لن تبصر النور وستكون خارج االجماع الفلسطيني          

ـ       -الشعبية لتحرير فلسطين     كافة الفصائل مع تشكيل    "ان  " السفير" القيادة العامة في لبنان رامز مصطفى ل
كن الخالف هو على برنامج عملها، وهذا الموضوع يبحث االن وسـيكون لنـا فـي لجنـة           قوة أمنية ول  

  ". المتابعة موقف خـالل االيام القادمة
  ٥/٧/٢٠٠٧السفير     

  
 "نهر البارد" للتباحث في انهاء أزمة  في كليمنصو"جنبالط" يزور "اسامة حمدان" .٣٣

، مساء أمس في دارته في كليمنصو، ممثل حركة النائب وليد جنبالط" اللقاء الديموقراطي"التقى رئيس 
في لبنان أسامة حمدان، بحضور وزير اإلعالم غازي العريضي والنائب وائل ابو فاعور ونائب " حماس"

وأوضح حمدان  .دريد ياغي، والمسؤول السياسي للحركة علي بركة" الحزب التقدمي االشتراكي"رئيس 
 اللبناني، وهو أيضاً في سياق -تجري في الواقع الفلسطيني يأتي في سياق جملة تطورات "أن اللقاء 

: وقال". ووضعنا وليد بك في صورة تطورات الحدث الفلسطيني وأحداث غزة وتداعياتها. تواصل دائم
، وإن هذه .. باالسرائيليأكدنا أن ما حصل في غزة كان جراحة ضرورية إلنهاء حالة شاذة ارتبطت"

أيضاً دار الحديث حول تطورات : "أضاف و".تح التي نقدر نضالها وتاريخهاالخطوة لم تكن موجهة الى ف
قضية نهر البارد، وأكدنا أننا حريصون أن ال يتم تحويل القضية في أي حال من األحوال الى أزمة 

حريصون على أن يتم إنهاء هذه المشكلة في أسرع وقت وبأقل خسائر وتضحيات  و،.. فلسطينية-لبنانية 
 اللبناني من أجل تنفيذ ما تم -يضاً حريصون على عودة سريعة الى طاولة الحوار الفلسطيني ممكنة، وأ

 الفلسطينية، بما يضمن أمن وسيادة لبنان واستقراره -وضعه من عناوين تعيد صياغة العالقات اللبنانية 
 -مالً لبنانياً ويضمن عيشاً كريماً للفلسطينيين في ظل القانون وحتى عودتهم الى أرضهم ووطنهم، وع

أقول وبصراحة إنه حتى لو في أصعب : "وختم ".فلسطينياً مشتركاً من أجل تحقيق العودة الى فلسطين
 ".الظروف واألزمات يجب أن نظل مجتهدين في البحث عن حل سياسي

  ٥/٧/٢٠٠٧المستقبل 
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  على دعم المعتدلين الفلسطينيينالعزم   في لقاءها كوشنير تؤكدليفني .٣٤
رأى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير خالل مؤتمر صـحافي مـشترك            : أرليت خوري  -باريس  

إلطالق مفاوضات سالم مـع     " الظرف تاريخي "عقده مع نظيرته االسرائيلية تسيبي ليفني في باريس، ان          
انبهـا  وأكدت ليفني من ج    .السلطة الفلسطينية، مؤكداً ان السالم هو المخرج الوحيد للمعتدلين الفلسطينيين         

عزم حكومتها على دعم المعتدلين الفلسطينيين والعمل في الوقت ذاته على مواجهة المتطرفين، معتبـرة               
وقال كوشنير ان المحادثات مع ليفنـي تخللهـا         ". ايديولوجية حماس ليست طموح الشعب الفلسطيني     "ان  

إلعادة تأكيد دعمنا وصداقتنا    "، وشكلت مناسبة    "ألفكار كثيرة وبعض التناقضات والكثير من اآلمال      "تبادل  
ودعا اسرائيل لإلقدام على بادرة على هذا الصعيد، الفتاً الى ان الجانب االسرائيلي يقـدم                ".لالسرائيليين

دائماً وغالباً على بوادر، وان فرنسا ستكون الى جانب اسرائيل وايضاً الى جانب الفلسطينيين المعتـدلين                
  ".لوحيد واصدقاؤنا االسرائيليون يريدون السالم ايضاًفهم يريدون السالم ألنه المخرج ا"

مصالح مشتركة بين اسرائيل والمعتدلين واألسرة الدولية والدول الراغبة فـي           "واعتبرت ليفني ان هناك     
، مشيرة الى ان ما يجري حالياً يعكس مخاطر، وذلك نتيجة ما حصل في غزة وما يشكل ايـضاً                   "السالم

وقالت ان اسرائيل تريد محاوراً يقبل بمبـادئ األسـرة الدوليـة             .لفلسطينيةفرصة جديدة مع الحكومة ا    
علـى  "مؤكدة عـزم اسـرائيل      ". لحسن الحظ هذا المحور برز من خالل الحكومة الفلسطينية الجديدة         "و

سـنعمل مـع المعتـدلين      : "وأضافت". التحاور مع هذه الحكومة إذ انه ال مصلحة لنا بالمواربة والتأجيل          
  ".اجهة المتطرفين، ولتعزيز المعتدلين يجب تكثيف الضغط على المتشددينونواصل مو

على دورها في إطالق الصحافي البريطاني آالن جونستون أجابت ليفي ان           " حماس"وعما إذا كانت تشكر     
ايـضاً يحتجـز جنـديين      " حـزب اهللا  "ال تزال تحتجز الجندي االسرائيلي غلعاد شـاليت وان          " حماس"

ليكن واضحاً ان اعمال الخطف ال تكافأ ونريد العيش بال تهديد من جانب مجموعـات               "ه  اسرائيليين، وان 
رأيتم مـا يفعلونـه     "، ليس بسبب جرائمها، ولكن      "حماس"ورفضت اي امكانية للتحاور مع      ". مثل حماس 

ع وأضافت ان عدم التحاور م    ". الخوانهم في غزة، فهذا هو اسلوبهم وهذه مشكلة أوالً للشعب الفلسطيني          
ال يعطون أمالً للمستقبل، وإذا أعطينا شرعية لحماس فسنقتل أي مـستقبل أمـام      "مرده الى أنهم    " حماس"

انـه  " حماس"ر كوشنير عن الشكر إلطالق جونستون، وقال من دون تسمية           وعب". المعتدلين الفلسطينيين 
حـض اسـرائيل علـى      و". ينبغي اختيار الظرف  "يجب التحدث الى العدو عند السعي الى السالم ولكن          

 سجيناً فلسطينياً واتخاذ اجراءات كفيلـة بإعطـاء امـل           ٢٥٠الذهاب الى أبعد من إطالق سراح حوالي        
  .ألولئك المتطلعين الى السالم

  ٥/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
   على أهمية دور حكومة الطوارئ الفلسطينيةوتشددليفني تغازل المغرب  .٣٥

ي لقاءها نظيرها المغربي محمد بن عيسى فـي بـاريس           وصفت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفن     
علينا أن نتذكر أهمية المغـرب ال       "وقالت   ".في غاية األهمية في اإلطار اإلقليمي     "اليوم بأنه كان إيجابيا و    

سيما فيما يخص المتابعة في إطار الجامعة العربية، للجهود الرامية إلـى تـسوية النـزاع الفلـسطيني                  
لوزيرة اإلسرائيلية على أهمية دور حكومة الطوارئ الفلسطينية الجديدة والـدول           وشددت ا  ".اإلسرائيلي

الحكومة الفلسطينية الحالية، لتحقيـق     "العربية لتحريك ديناميكية السالم، واعتبرت أن الفرصة سانحة مع          
وعبـرت عـن     ".وضعا يوجد فيه منتصر ومهزوم    "، مشددة على أن األمر ليس       "نظرية دولتين لشعبين  

ناعها بأن هناك مصالح مشتركة بين إسرائيل ومن وصفتهم بالعرب المعتدلين، وقالت إن لدى هـذين                اقت
  ".نفس االنشغاالت ويواجهان نفس المخاطر"الطرفين 

  ٥/٧/٢٠٠٧موقع الجمل 
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  من إيران" حماس"السعودية تمتنع عن تأييد عباس خوفاً على : الخارجية اإلسرائيلية .٣٦
أمس أن تقريراً أعدته وزارة الخارجية اإلسرائيلية في الثاني مـن           " معاريف"أفادت صحيفة   : محمد بدير 

امتناع السعودية عن التعبير عن دعم واضح ألبو مازن وحكومته الجديـدة            "الشهر الجاري، ورد فيه أن      
يعكس باألساس معارضة سعودية لسياسة الرئيس الفلسطيني بعزل حماس، إذ يخشى السعوديون مـن أن               

تقرير الوأضاف   ".حماس واستمرار المقاطعة ضدها، الى تعزيز الحلف بينها وبين اإليرانيين         يؤدي عزل   
السعودية امتنعت عن التدخل في الخالف الداخلي الفلسطيني ورأت وجوب التالقي واتّباع استراتيجية             "إن  

وفـي   ".ر اتفاق مكة  خيبة أمل السعوديين من انهيا    "، مشيراً إلى    "العناق الدافئ بين فتح وحماس ال العكس      
السعودية ترى فشل التطلع اإلسرائيلي لخلق مسار تـسوية سياسـية           "الوقت الذي خلص التقرير إلى أن       

عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى قولهـا إن         " معاريف"، نقلت   "بالتعاون مع الجامعة العربية   
حافل إسرائيلية رفيعـة أن المبـادرة       محافل سعودية ومصرية وأردنية أعلنت في محادثات مغلقة مع م         "

السعودية التي يتطلع اليها رئيس الوزراء ايهود اولمرت كأساس للتسوية قـد ماتـت حاليـاً وال معنـى                   
عـن  " معـاريف "ونقلـت    ".لمواصلة هذا المسار، طالما تواصلت عملية الفوضى في السلطة الفلسطينية         

 الدول العربية المعتدلة تمثّل عملياً خطـوة اسـتكمالية          بيانات"مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية قولها إن       
لسلسلة المؤشرات والبيانات السابقة لهذه الدول، التي تتنكر من خاللها، عملياً وعلى األقل فـي الوقـت                 

المبادئ الجديدة لألنظمـة    "وأشارت هذه المصادر إلى أن      ". الحالي، لكل مسار يتعلق بالمبادرة السعودية     
رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، إضافةً إلى وجوب        ) مكانة(ن على إسرائيل أن تعزز      العربية، ترى أ  

  .بينها وبين العرب" استحصال موافقة من كل دول الجامعة العربية تجاه أي خطوة متعددة األطراف
  ٥/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  ل أسرىكي ال تحرره حماس عبر تباد: توقّعات إسرائيلية بإطالق البرغوثي .٣٧

عقب مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية على تحرير الصحفي البريطاني، أالن جونسون، فجـر اليـوم،               
جلعـاد   وعلى تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، الذي أعرب عن أمله بإنهاء ملـف             

 األسير دون   شليط وإطالق سراحه ضمن صفقة تبادل مشرفة، بمطالبة الفلسطينيين باإلفراج عن الجندي           
مـا يـشير إلـى اسـتمرار        . ق إطالق سراح أسرى فلسطينيين    يشروط، زاعمة أن عدم اإلفراج عنه يع      

وفي المقابل توقعت مصادر إسرائيلية أن      . الحكومة اإلسرائيلية في تعنتها حيال صفقة تبادل أسرى ممكنة        
 .ى مع المقاومة الفلـسطينية    ل األسر دتفرج إسرائيل عن مروان البرغوثي قبل التداول في أي صفقة لتبا          

ورغم ما قيل في قمة     . ال يوجد مفاوضات فكل شيء متوقف     : "وقال والد الجندي اإلسرائيلي صباح اليوم     
وفي نفس السياق توقعت مصادر إسرائيلية أن تفـرج          "شرم الشيخ ال يوجد أي اتصاالت في شأن غلعاد        

ويـرى المـصدر أن الحكومـة       . ع المقاومة الحكومة اإلسرائليية عن مروان البرغوثي قبل أي صفقة م        
اإلسرائيلية ال يمكنها أن تمنح حماس فرصة اإلقراج عن البرغوثي ضمن صفقة تبادل األسـرى األمـر                 
الذي يعزز مكانتها في الشارع الفلسطيني لهذا ستكون الحكومة مضطرة لإلفراج عنه قبل التداول في أي                

  .صفقة مع المقاومة
  ٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  مع سوريةلسالم لرفض و ..عباس سيفشل في صد حماس: ي اسرائيلعاستطال .٣٨

ان ، بين استطالع مقياس السالم االسرائيلي الذي تم نشره امس االربعاء : زهير اندراوس-الناصرة 
قدون ان الشخصية المالئمة للتقدم في مفاوضات سالم مع الدول ت من االسرائيليين يعىاالغلبية العظم

 على المصالح االسرائيلية هو بنيامين نتنياهو، وبعده بفارق كبير وزير االمن ايهود العربية مع الحفاظ
 ٧٠وبين المقياس ايضا ان . باراك، في حين ان ايهود اولمرت، ال يتمتع بشعبية بالمرة في هذه المسألة
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ق هذا االمر هو  بالمئة منهم اكدوا ان تحقي٦٠بالمئة من االسرائيليين يؤيدون فكرة دولتين لشعبين، ولكن 
 عدم ثقة االسرائيليين بتاتا بقوة رئيس السلطة عباس ى المحللون ان مرد ذلك يعود الىمستحيل، ورأ

وبايمانهم المطلق بانه ضعيف جدا وبانه لن يتمكن من صد قوة حماس في الشارع الفلسطيني في الضفة 
نهم ال يثقون بان تتمكن السلطة من وقال اكثر من خمسين بالمائة من المستطلعة اراؤهم ا. وفي القطاع

 بالمئة من ٨٠وقال . منع حماس من السيطرة على مقاليد الحكم ايضا في الضفة الغربية المحتلة
 بالمئة انهم ٧١االسرائيليين انهم يعارضون قيام حكومتهم بمد السلطة الفلسطينية باالسلحة، في حين قال 

 بالمائة منهم انهم ٤٩ بالنسبة لفلسطينيي الداخل فقد اكد اما .يعارضون ازالة حواجز عسكرية في الضفة
 لرئيس السلطة عباس اليمانهم ىيعارضون قيام اسرائيل بمد المساعدة العسكرية او اية مساعدة اخر
  . بالمائة انهم يؤيدون ذلك٣٤المطلق بان هذه المساعدة هدفها مواجهة حركة حماس، في حين قال 

االغلبية الساحقة من االسرائيليين يعارضون ابرام اتفاقية سالم مع دمشق اما في الشأن السوري، فان 
مقابل اعادة هضبة الجوالن المحتلة، النهم على ثقة، بان سورية ستواصل توطيد عالقاتها مع ايران 

 مواصلة سورية تقديم الدعم لحركة ىوستواصل مد حزب اهللا باالسلحة لمحاربة اسرائيل، باالضافة ال
الماضي ) حزيران( من شهر يونيو ٢٧ والـ٢٦ار الي ان مقياس السالم تم اجراؤه في الـيش .حماس

  . شخصا يمثلون جميع شرائح المجتمع االسرائيلي٥٨٠وشارك فيه 
 ٥/٧/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  تحركات عسكرية أمريكية اسرائيلية واسعة: أغسطس/ بآحرب شاملة في  .٣٩

ا بشن الحرب على ايران قد اتخذ في لقاء سري ضـم ديـك              أن قرار ) المنار(كشفت مصادر مطلعة لـ     
تشيني نائب الرئيس االمريكي، وجنراالت من امريكا واسرائيل، وتم اطالع الرئيس بوش على نتائج هذا               
اللقاء، وما زال طاقم عسكري اسرائيلي يتواجد في واشنطن لهذه الغاية، وقالت المـصادر ان العـدوان                 

 الثاني من شهر آب القادم، وسيكون على شكل ضربات جوية وصـاروخية  على ايران سينفذ في النصف    
خاطفة، تنطلق من قواعد عسكرية في الدول المحيطة بايران والتي زودت مـؤخرا بطـائرات حربيـة                 

وأكدت المصادر أن اسرائيل سوف تشن حربا على سوريا وحزب  اهللا، في حال نجح العدوان                 .متطورة
وكشفت المصادر ان اسـرائيل معنيـة        .النتائج ستتضح في الضربات االولى    األمريكي على ايران، وان     

بالهدوء في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما هو حاصل اليوم، وأشارت المصادر الى ان اسرائيل قامت                
بتغييرات داخل مجلس األمن القومي، وتسلم بعض الجنراالت مناصب امنية في غرفة عمليات خاصـة               

، كما ان اولمرت التقى نتنياهو وأطلعة على ما أسمته المصادر بالخطط المستقبلية             شكلت لغرض العدوان  
  .التي تهم أمن اسرائيل، وطلب منه االنضمام الى الحكومة

    ٥/٧/٢٠٠٧المنار الفلسطينية 
  
  تعديل وزاري محدود في حكومة أولمرت .٤٠

يال وزاريا في حكومة ايهود أولمرت، يهدف إلى         أقر الكنيست مساء أمس تعد     : برهوم جرايسي  -الناصرة
وقد شمل التعـديل     .إشغال الحقائب الوزارية الشاغرة منذ فترة، إال أن التعديل لم يطل الحقائب األساسية            

الحاكم، حيث تم تعيين وزير الداخلية السابق رونـي بـار           " كديما"عددا من الوزراء وجميعهم من حزب       
وتولى وزير اإلسكان السابق مئيـر شـطريت         . الوزير المستقيل هيرشزون   أون وزيرا للمالية، بدال من    

حقيبة الداخلية، في حين تولى وزارة البناء واإلسكان وزير الهجرة السابق زئيف بويم، فيما انتقلت حقيبة                
الهجرة إلى الوزير من دون حقيبة يعقوب إداري وعاد إلى الحكومة وزير القضاء السابق حاييم رامـون                 

كما انضمت إلى حكومة اولمـرت، وزيـرة         . سيكون نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا من دون حقيبة        الذي
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جديدة وهي النائبة روحاما أبراهام، التي شغلت حتى تولي منصبها الجديـد، رئاسـة اللجنـة اإلداريـة                  
  .للبرلمان اإلسرائيلي، وستكون على ما يبدو وزيرة من دون حقيبة

   ٥/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
  باراك ينتقد تعيين رامون في منصب وزاري ويصفه باإلشكالي .٤١

انتقد رئيس حزب العمل ووزير األمن إيهود باراك، أمام مقربيه، تعيين حـاييم رامـون نائبـا لـرئيس                   
الوزراء، معتبرا إن رامون ال يستحق هذا التعيين بسبب إدانته بأعمال مشينة، وأن تعيينه ينطوي علـى                 

ريف عن باراك قوله إن تعيين رامون يعتبر خطوة ِإشـكالية بكـل             الت صحيفة مع  ونق. تعقيدات سياسية 
ونقلت صحيفة هآرتس عن وزراء من حزب العمل قولهم          ".المفاهيم، على المستوى األخالقي والسياسي    

ووصـفوا  ،  "متعهد تفكيكها "إن التعيينات األخيرة هي بداية نهاية حكومة أولمرت، وسيكون حاييم رامون            
وقـال   .بأنه رجل المكائد والصفقات، معتبرين أن هذا التعيين ال يسهم في اسـتقرار الحكومـة              رامون  

مراقبون باراك لن يتمكن من التعايش مع رامون وخاصة أن ثمة تداخل في صالحياتهما، وأن ذلك قـد                  
  .يكون سببا في أزمة بين حزب العمل وكديما

  ٥/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  اولمرت يتبنى توصيات شاحاك .٤٢

ى ايهود اولمرت أمس، اقتراحات لجنة أمنون ليبكين شاحاك المكلفة اإلشراف على تطبيق توصـيات               تبن
ان اولمرت عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة، أعلـن         " يديعوت احرونوت "وذكرت صحيفة   . لجنة فينوغراد 

 خالله عن دعمه لتوصياتها التي شملت تنظيم وضع مجلس االمن القـومي وجعلـه المحـور الرئيـسي      
تـابع لمكتـب رئاسـة      " مركز أزمات "وقد أوصت اللجنة أيضا بإنشاء      . لالستشارات العسكرية واألمنية  

الى ذلك، رأى قائد الكتيبة التي ينتمي اليها الجنديان         . الوزراء يتولى تنسيق العمل خالل األحداث الكبرى      
شيئا لـم يكـن ليحـول دون         "، معتبرا ان  "كانت أمرا حتميا  "، ان عملية األسر     "حزب اهللا "األسيران لدى   

كانت كبيرة جـدا كمـا أن القـوة العـسكرية           "واوضح ان المنطقة حيث جرت عملية األسر        ". خطفهما
  ". الموجودة بها كانت تفتقر الى التجهيزات األساسية

  ٥/٧/٢٠٠٧السفير 
  
  في ظل تهديدات بعمليات عسكرية" كرم ابو سالم"اسرائيل تقرر عدم فتح معبر  .٤٣

عة العبرية الرسمية ان جيش االحتالل قررتعدم فتح معبر كرم ابو سالم جنوب قطاع غـزة                 ذكرت االذا 
ونقلت االذاعة عن مصادر عسكرية قولها ان السلطات         ".في ظل تهديدات حركة حماس باستهدافه     "اليوم،  

 .المصرية تلقت رسالة من حماس مفادها ان الحركة لن تكون مسؤولة عن االمن فـي محـيط المعبـر                  
انت السلطات المصرية قد نسقت مع السلطات االسرائيلية لفتح معبر كرم ابو سالم بغية حـل مـشكلة           وك

 .الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري من الحدود مع القطاع والبالغ عددهم حوالي ستة االف مواطن              
ي نـشأت بعـد     وذكرت مصادر امنية اسرائيلية انها تعارض اعادة فتح معبر رفح في ظل الظروف الت             

  .استيالء حماس على القطاع
  ٥/٧/٢٠٠٧وكالة سما 

  
  إسرائيل ال تملك مشروعاً سياسياً وتعتمد إدارة الصراع بوسائل أمنية: زحالقة .٤٤

في الكنيست، إن   ) التجمع الوطني الديمقراطي  (جمال زحالقة، رئيس كتلة     . يرى د :  رامي منصور  -يافا  
ة لتتبع سياسة إدارة الـصراع بوسـائل أمنيـة وعـسكرية مـع              الدولة العبرية فقدت مشاريعها السياسي    
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" نمـوا خطيـراً   "لى النمو في االقتصاد االسرائيلي الـذي أسـماه          االفلسطينيين والعرب عموماً، ويلفت     
ينطلق زحالقة من تسلم ايهود بـراك        و ..النعكاساته على قرارات الحرب والسلم لدى القادة االسرائيليين       

مع دخول براك الى الحكومة فإن األجندة األمنية والعسكرية تـصبح أكثـر تحكمـاً               ": وزارة االمن قائالً  
وطغياناً على السياسيات االسرائيلية، وبالمجمل فإنه في غياب مشروع سياسي اسرائيلي وعدم نـضوج              
وإستعداد وقدرة حكومة اولمرت للدخول في عملية سياسية جدية، فإن إدارة الصراع هو الـنهج الـذي                 

. الحكومة االسرائيلية بوسائل أمنية وعسكرية، فهي األهم وهي المقررة في عملية إدارة الـصراع             تتبعه  
إيهود براك سيحاول أن ينجح حيث فشل االخرون وهو بطبيعته ميال الى المغامرة العـسكرية والقيـام                 

 هو أن براك    األمر اآلخر . بعمليات عسكرية محدودة إلثبات قدراته الشخصية وقدرات الجيش االسرائيلي        
  ".يحلم بكرسي رئاسة الحكومة ولهذا السبب من المتوقع أن يكون هناك توتراً بينه وبين أولمرت
  ٥/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
  إسرائيلي من التطور السياحي في البحر الميت" قلق" .٤٥

االقتصادية اإلسرائيلية، اخيرا، تقريـرا عـن       " ذي ماركر "نشرت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
 السياحة على شاطئ البحر الميت في المملكة، معتبرة هذا التطور مقلقـا للـسياحة فـي الجانـب                   تطور

ويستعرض التقريـر المـشاريع التطويريـة فـي          .اإلسرائيلي، ومثيرا لقلق أصحاب الفنادق اإلسرائيلية     
بعد خمس   غرفة فندقية فاخرة، إال أنه       ١٥٠٠الشاطئ األردني، الذي يتضمن حتى اآلن، بحسب التقرير،         

 آالف غرفة سياحية، تشغلها كبرى شبكات الفنـادق العالميـة، مثـل             ٤سنوات ستكون في نفس المكان      
أما في الجانب االسرائيلي،     .ماريوت وموفنبيك، اللتين بإمكانهما ضمان حجوزات من جميع أنحاء العالم         

ني قبل عشرة اعوام، كـذلك       آالف غرفة فندقية، إال أن أحدث هذه الفنادق ب         ٤فإنه على الرغم من وجود      
فإن إمكانية الوصول إلى مياه البحر في الجانب االردني افضل بكثير من الوضع في الجانب االسرائيلي،                

  .بحسب التقرير
   ٥/٧/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
 "سكند اليف"مستوطنون إسرائيليون ينشدون األمان في  .٤٦

اإللكتروني الشهير، وآخرون ) الحياة الثانية(" سكند اليف"البعض يتسوق ويبتاع في عالم : أحمد فتحي
مأوى آمنًا أكثر من واقعهم، " الحياة الثانية"يشيدون المنازل والمتاجر، إال أن هناك مجموعة وجدت في 

سكند "وهم عدد من المستوطنين اإلسرائيليين المجاورين لقطاع غزة، والذين اتجهوا للعيش واإلقامة في 
في هذا العالم " نت.إسالم أون الين"، في رصد لمراسل "صواريخ القسام "باعتباره مالذا من" اليف

داخل إحدى " سكند اليف"أحد المستوطنين اإلسرائيليين المقيمين في " ياوفي زينوفيكي"ويقول  .االفتراضي
، "نلم شملنا لنعيش كما نحلم، ال كما يريد اآلخرون) في سكند اليف(هنا : "الجزر المخصصة لإلسرائيليين

وعلى مقربة منه التقط أحد  .في إشارة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس
 ".يكفي أننا هنا في مأمن من صواريخ القسام: " طرف الحديث قائال-المستوطنين 

  ٤/٧/٢٠٠٧إسالم أون الين 
  
  بناء المخيم من جديد السنيورة  الفلسطينيين يشككون بوعدالباردمخيم نازحو  .٤٧

المشايخ الذين بذلوا ومسؤولي الفصائل الفلسطينية في الـشّمال،         ذكر أحد   :  عبد الكافي الصمد   -لبداوي  ا
جهوداً كبيرة من أجل تنفيس االحتقان والغليان السائدين في أوساط النّازحين والمقيمين في مخيم البداوي،               

 هدفت في المقـام األول إلـى        تبذلكّل الجهود التي    ولتوضيح أسباب تعليق مبادرة علماء فلسطين، أن        
الحفاظ على المخيم والبقاء عليه، ولو مدمراً، ألن رمزية العودة إليه تعني الكثير بالنسبة إلى الفلسطينيين                
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 يعنـي أن الخطـط       العـسكرية،  الطريقةبفي لبنان، مشيراً بلهجة بالغة الجدية والحذر أن حسم األمور           
له تسير على دربها الصحيح، ما سيؤدي مستقبالً إلى مـرور أوتوسـتراد             الموضوعة لتدمير المخيم بكام   

على إعتبار أنها مخـيم     عريض وسط المخيم الحالي، وتشييد أربعة مجمعات سكنية صغيرة فقط حوله،            
كانت أخبار أن دوالً عربية كالسعودية واإلمارات وقطر، وغيرهـا           وعلى هذا الصعيد وإن      .نهر البارد 

فـإن  لمانحة، قد أعلنت استعدادها لتقديم التمويل الالزم من أجل إعادة إعمار المخيم مجدداً،              من الجهات ا  
الذي يعلق بعضهم متسائال عن إمكانية أن يفي الـسنيورة          لقى تجاوباً جدياً من جانب النازحين،       يال  ذلك  
  .اء المخيمبوعده ويعيد بنلم يبنِ البيوت المدمرة لمواطنيه في الضاحية والجنوب، الذي 

  ٥/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  

   الرسمية رغم المعاناة مخيم البارد يخوضون االمتحانات الفلسطينيون منطالبال .٤٨
 من مخيم نهر البارد، يوم أمـس،        نزحوا طالب فلسطيني    ٨٠٠تجاوز أكثر من    :  غسان ريفي  - طرابلس

 في طـرابلس، ليواجهـوا       الرسمية متوسطةأثقال النزوح ومعاناته، والتحقوا بمراكز امتحانات الشهادة ال       
مصيرهم بإمكانياتهم الذاتية المتواضعة، وبما اختزنته ذاكرتهم، من دراستهم، بعـد أن ضـاعت كتـبهم                

بينهم وبين زمالئهـم فـي المنـاطق         هوة كبيرة جداً  حيث كانت هناك    . وكراساتهم تحت أنقاض منازلهم   
معـارك  ال التربوي بمواده المختلفة الـذي لـم تـسمح           والمدارس األخرى، فيها ما يقارب ثلث المنهاج      

األمر الذي أدى الى حاالت عصبية اجتاحت بعضهم، خصوصاً أولئك الذين يعانون أساساً من              . باستكماله
قد أعتبر  و. اضطرابات نفسية جراء ما عاشوه في المخيم من الحرب، وجراء فقدانهم بعض أفراد عائلتهم             

جعلت الطالب الفلسطينيين يشعرون أنفسهم انهم طـالب مـن الدرجـة             ،االمتحاناتبعض الطالب أن    
العاشرة، وال من يسأل عنهم، أو يهتم بشؤونهم، وأن الدولة اللبنانية التـي تستـضيفهم تنفـذ برامجهـا                   

  .وروزناماتها بمعزل عنهم وعما يتعرضون له، وكأنهم غير موجودين
  ٥/٧/٢٠٠٧السفير 

  
   الضفة الغربية عن القطاعتتال سيؤدي إلى انفصالأن االقيعتبرون % ٥٨: استطالع .٤٩

 الغربية  غزة عن الضفة  قطاع  العربية، استطالعين للرأي حول إمكانية انفصال       ب CNNنفذت شبكة    :دبي
، وبمن ينبغي على الفلسطيني أن يثق، بفتح أم حمـاس  بعد األحداث األخيرة وسيطرة حماس على القطاع    

أن االقتتال بين حماس وفتح من المستطلعين أشاروا إلى   % ٥٨ائج أن     قد تبين من النت   أم جهات أخرى، و   
%  ٥٢ أما حول الثقة، فقـد أكـد         .هذا الرأي % ٤٢ فيما رفض    . الضفة عن القطاع   سيؤدي إلى انفصال  
 وجدير  .نهم ال يثقون بأحد   أقالوا  % ٢٨في حين أن    فتح،  أعطوا ثقتهم ل  % ١٧، مقابل   أنهم يثقون بحماس  

من أفراد العينة، رغم أن     % ٣باقي التنظيمات واألحزاب الفلسطينية لم تحظ سوى بثقة          باالشارة إلى أن  
بعضها موجود على الساحة الفلسطينية منذ عقود طويلة، وهو ما يشير إلى وجود انفـصال بـين هـذه                   

  .التنظيمات واألحزاب والشعب الفلسطيني
  ٥/٧/٢٠٠٧سي ان ان 

  
  طالق جونستون ويثني على جهود حماسمركز العودة الفلسطيني بلندن يرحب بإ .٥٠

عبر مدير المركز ماجد     حيث   .مركز العودة الفلسطيني، في لندن، بإطالق سراح جونستون        رحب: لندن
الزير، عن سعادته الغامرة بانتهاء ما وصفه بالفصل البـشع، بنهايـة مرضـية ودون إلحـاق أي أذى                   

هذا ، ألن   الشعب الفلسطيني وتاريخه وقضيته   هذا الحادث بال شك قد أضر بسمعة         موضحا أن    .بالصحفي
 .األسلوب ما كان يوما من األساليب النضالية التي اتبعها الشعب الفلسطيني للوصول إلى حقوقه العادلـة               
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 المركز عن تقديره العميق لجميع الذين عملوا بال كلل من أجل تأمين اإلفراج عـن                في هذا السياق عبر   و
  .زةجونستون خاصة قيادة حماس في غ

  ٤/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  

  مركز حقوقي يثمن جهود حماس والتنفيذية وحكومة هنية إلطالق جونستون  .٥١
. أبدى المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ترحيبه باإلفراج عن الصحفي البريطاني في قطاع غـزة             : غزة

ر إلـى أنـه     أشاو. والقوة التنفيذية، وحكومة تصريف األعمال     وأعرب عن تثمينه وتقديره لجهود حماس     
 وفي هذا السياق شدد المركز على       .ذلكذلت في اآلونة األخيرة في سبيل       بالحظ، أن جهوداً مضاعفة قد      

مالحقة مقترفي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، الفتاً األنظار إلى أن غياب           لباتخاذ خطوات جادة    المطالبة  
 جريمـة   ٢٨، مشيرا إلى أن هناك      ارها وتفاقمها المالحقة القانونية لمثل هذه الجرائم قد شجع على استمر        

  .  صحفيا١٢ً من الرعايا األجانب، بينهم ٥٥ طالت  موثقة،اختطاف
  ٤/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  تالميذ فلسطينيين العام الدراسي الماضي٨االحتالل قتل  .٥٢

 تالميـذ   ٨، عـن استـشهاد      كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية        : رام اهللا 
 قـوات االحـتالل      أن كمـا .  طالباً بجروح  ٦٣فلسطينيين خالل العام الدراسي الماضي في حين أصيب         

 طالباً ومعلماً ومدير مدرسة ومدير تربية اضافة إلى اعتقال وزير التربية الـسابق ناصـر                ٢٩٨اعتقلت  
  .الدين الشاعر

  ٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  ائيلي يقتحم عددا من المساجد والمؤسسات الخيرية في الخليلاالحتالل اإلسر .٥٣
أفادت مصادر فلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أن قوات كبيـرة مـن جـيش                 : الخليل

مدينة، وأجرت عمليـة تفتـيش واسـعة        الاالحتالل، اقتحمت عددا من المساجد والمؤسسات الخيرية في         
  .بين، بحثا عن مطلوالنطاق داخلها

  ٤/٧/٢٠٠٧ قدس برس
  

  شكوك حول مساعدة جنود االحتالل للمستوطنين القتالع أشجار من أراضي فلسطينية .٥٤
 هـا،  في ١٩٦٥ شجرة زيتون مغروسة منذ عام       ٣٠٠ اقتلع مستوطنون    ، التي قال محامو صاحب األرض   

قـد تـم   و. شـجار األن ثمة احتمال بأن رجال أمن إسرائيليين شاركوا في اقتالع ، أقبل حوالي أسبوعين  
 االستفسار إذا ما كانت شعبة التحقيـق مـع أفـراد            بهدف ،توجه برسالة إلى شرطة مستوطنة بنيامين     ال

 شرطة وأجهزة أمن االحتالل ال تولي أهمية لـشكاوي          علما أن . الشرطة لها دور في التحقيق في القضية      
  .الفلسطينيين وال تأخذها على محمل الجد

  ٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

   الحدودية تعاني األمرين بسبب عدوان االحتاللبلدات غزة .٥٥
إلى أن الخسائر التي لحقت     في قطاع غزة،    أشار نائب رئيس بلدية خزاعة الحدودية       : غزة - أحمد فياض 

 ألف  ٨٠٠األسبوع الماضي فقط تقدر بنحو      ت  بمزارعي البلدة إثر العملية العسكرية اإلسرائيلية التي نفذ       
لى أن البني التحتية للبلدات الحدودية لم تسلم هي األخرى من االعتـداءات             لفت إ  كما   .دوالر على األقل  
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 أن إعادة إصالحها يحتاج إلى تكاليف كبيرة ال تستطيع البلـديات القيـام              وضحااإلسرائيلية المتواصلة، م  
  .بأعبائها، ما ينعكس على حياة المواطنين بالسلب ويعقد ظروفهم المعيشية

  ٥/٧/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  

  أسر غزية تكتوي بنار الفقر والحرمان في ظل الحصار وما من مغيث : يرتقر .٥٦
 الى سـجن كبيـر،    غزة المكتظ سكانيا الحصار الخانق وإغالق المعابر قطاع    حول  : سمير حمتو  -غزة  

فيما آالف األسر تئن تحت وطأة الفقر والحرمان الذي يتفاقم يوما بعد يوم وتتسع دائرته ليشمل أكثر من                  
 وهناك الكثير من    .زادت حدته بعد سيطرة حماس على زمام االمور منتصف الشهر الماضي           قد، و %٧٥
 ألناس دفعـت بهـم      ، تدمي القلوب تسجل يوميا على أبواب العديد من المؤسسات االغاثية          التيمشاهد  ال

الظروف الصعبة الى الوقوف بطوابير، علهم يحصلون على مساعدة طارئة من مواد تموينيـة أساسـية                
وبحسب تقرير، أعده برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحـدة، فـإن            . دون بها رمق جوع أطفالهم    يس

  قد  أن اإلجراءات اإلسرائيلية   فضال عن مستوى المعيشة في األراضي الفلسطينية قد شهد تدهورا كبيرا،          
 مـن سـكان غـزة     % ٨٠ن أكثر من    أ  وقد أشار إلى   ، أيضا الى خنق االقتصاد الفلسطيني   بدورها  أدت  

كمـا أن   . من سكان الضفة الغربية قد اضطروا إلى تحديد إنفاقهم اليومي بحلول العام الماضـي             % ٦٠و
التقرير حذر من أن مستوى البطالة المرتفع والفقر المستشري، يشكالن تهديدا حقيقيـا لألمـن الغـذائي                 

.  كافية من الغذاء إلطعام أفرادهـا      لألسر الفلسطينية، وهو كناية عن قابلية هذه األسر على توفير كميات          
وتظهر المؤشرات االقتصادية زيادة كبيرةً في نسبة الفقر والبطالة المقنعة نتيجـة إلغـالق األراضـي                

 ألف مواطن يعيشون تحت خط الفقـر، ويقـل          ٥٠٠ أمام العمال الفلسطينيين، فأكثر من       ٤٨المحتلة عام   
يرى الخبيـر االقتـصادي   في هذا الصدد، في اليوم، و  دوالر   ١،٥متوسط دخل الفرد من هذه الفئة عن          

فيمـا  ،  %٦٥عمر شعبان، أن نسبة الفقر في األراضي الفلسطينية تضاعفت خالل العام المنصرم إلـى               
المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان    في حين حذر    %. ٦٥معدل البطالة في قطاع غزة إلى أكثر من         ارتفع  

داعيا كافـة الـدول     . الجماعي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين    من مغبة استمرار فرض سياسة العقاب       
 ١،٥والحكومات، للتحرك الفوري والعاجل من اجل منع التدهور الخطير، الذي بات يهدد حيـاة نحـو                 

  . في المائة منهم يعيشون تحت خط الفقر٧٣مليون مدني يقطنون القطاع ، أكثر من 
  ٥/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
  سودان تنفي التورط والوالجميل يعترض " البارد"في فلسطينية لاقوة الانهيار مساعي  .٥٧

علمت القـدس العربـي أن االشـتباكات        :  سعد الياس  -بيروت   من   ٥/٧/٢٠٠٧القدس العربي   ذكرت  
 مخيم نهر البارد بين الجيش و فتح االسالم بعد انهيار مساع لتشكيل قـوة امنيـة فلـسطينية                   ىعادت ال 

وذكـر مرجـع     . المخيم القديم النهاء ظاهرة فتح االسـالم       ىلدخول ال  ا ى عنصر تتول  ٣٠٠مشتركة من   
فلسطيني بارز أن فشل هذه المساعي نجم عن اتصاالت أجريت في الـساعات القليلـة الماضـية مـع                   
المنظمات الفلسطينية الموالية لسورية لعدم االشتراك في هذه القوة وتحديـداً القيـادة العامـة والجهـاد                 

 ٣٠لديمقراطية لتحرير فلسطين حيث كان من المقرر أن يشارك كل فـصيل بنحـو               االسالمي والجبهة ا  
 البارد بعدما   ى زيادة حجم االعتراض علي التوجه بالدخول ال       ىوقد دفع هذا الموقف المستجد ال     . عنصراً

ـ      . المخيم ىأبدت حركة حماس اعتراضها علي دخول هذه القوة ال          الـشأن   ىولم يقتصر االعتـراض عل
بل إن الرئيس االعلي لحزب الكتائب أمين الجميل اعتبر ان الكالم عن تشكيل قوة فلـسطينية                الفلسطيني  

 .لحفظ االمن في البارد سيضطرنا بعد فترة قليلة اليجاد فريق ثالث للفصل بين أطراف تلك القوة االمنية                
 التـي   ىلقو بعض ا  ىوقال ما يحصل في المخيمات أمر خطير، ونعرف تماماً المالحظات الموجودة عل           

فالعديد منها لديه مشكالت وقضايا خطيرة جداً مع القـضاء          . تعتبر نفسها مؤهلة للقيام بتدابير المخيمات     
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ات، فالدولة اللبنانية والشعب    ماللبناني، وال اعتقد انه من المنطقي تكليفها بأي دور لحفظ االمن في المخي            
ننكب : وأضاف. ي التعاطي مع االمن في المخيمات     اللبناني عانيا االمرين جراء هذه الطريقة السطحية ف       

 دراسة اقتراح جدي وعمالني يتعلق بأمن المخيمات، وسنطلق مبادرة لها عالقـة             ىفي الوقت الراهن عل   
بأمن المخيمات يكون فيها للجيش اللبناني وللدولة اللبنانية دور مع تركيبة خاصة يشارك فيهـا الفريـق                 

ونستكمل دراسة هذه المقترحات مع بعض المسؤولين       . الجيش الكاملة الفلسطيني باشراف وتحت سيطرة     
ويجب ان نتعلم من تجربة نهـر البـارد وعـين           . الفلسطينيين ومع قيادة الجيش وسيكون لنا موقف منها       

 .الحلوة وتكون فرصة لحسم امر مربعات االمنية ذات السيادة الذاتية
 السوداني في لبنان جمال محمـد ابـراهيم، مـا           ونفى السفير : بيروتمن   ٥/٧/٢٠٠٧ الحياة   واضافت

السودانيين "وأكد في تصريح أمس أن      . تناقلته وسائل االعالم عن تورط سودانيين في أحداث نهر البارد         
وأوضح انه سعى بنفـسه     ". المقيمين في لبنان ال يتورطون أبداً في أي عمل يسيء الى لبنان وطناً وشعباً             

تلقينا منها رسمياً ما يؤكد عدم تورط أي سـوداني          "قال   و ،انية من هذا األمر   الى التأكد من السلطات اللبن    
أنهـم غـرر بهـم      "وأشار الى الذين يحتجزون على الحدود مع سورية، معتبراً          ". في أحداث نهر البارد   

  ".للدخول الى لبنان خلسة ويجرى التنسيق مع السلطات اللبنانية العادتهم الى السودان
  
   ويؤكد توافر االموال لتأهيل صبرا وشاتيال: التهجير والتوطينمكاوي يؤكد رفض  .٥٨

الفلسطيني السفير خليل مكـاوي خـالل        - أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني     ٥/٧/٢٠٠٧ السفير   ذكرت
أن ما يجري في مخيم نهر البارد ليس تهجيراً منظمـاً لالجئـين             "مؤتمر صحافي في السرايا الحكومية      

الحكومة "وقال ان   ". ات أخرى ارد الى مخيم  ين ولن يتم التحول بعد الب     تمهيداً للتوط لسطينيين وال يشكل    الف
اللبنانية بالتعاون مع االونروا، وبتمويل من االشقاء العرب والمجتمع الدولي متلزمة إعادة إعمار المخيم              

 كـالم    سـني، هـذا    - يشاع ان ما يجري يؤشر الى صراع سني       : "وتابع". وعودة النازحين الى بيوتهم   
 المواجهة الدائرة هي بين الشرعية اللبنانية وإرهابيين، ويضاف تعليقا على ما جـرى              .مغرض وتشويهي 

والكالم عن تشكيل قوة امنية فلسطينية      ". في تظاهرة اهالي مخيم البداوي، انظروا كيف يقتل الفلسطينيون        
الحكومة اللبنانية ستسمح بـاالمن     ستشكل لضبط الوضع االمني في مخيم نهر البارد مستقبالً، يؤكدان ان            

الذاتي مجدداً، والحقيقة ان هيئة الحوار الوطني حسمت موضوع السالح الفلسطيني خـارج المخيمـات               
لجهة نزعه، والسالح الفلسطيني داخل المخيمات لجهة ضبطه وتنظيمه، وكانت حول هذا السالح داخـل               

اللبناني، فمسألة االمـن الـذاتي انتهـى زمنهـا          المخيمات فكرة انشاء لواء فلسطيني تحت قيادة الجيش         
وسيتحدد امن المخيمات بين المرجعيتين اللبنانية والفلسطينية، اما التدبير االمني في مخيم عـين الحلـوة                

  ". ففلسطيني وموقت
إن موضوع تشكيل قوة فلسطينية عن مكاوي قوله  ٥/٧/٢٠٠٧ األخبار اللبنانية نقلت في السياق ذاته
يعود في الدرجة االولى الى قيادة الجيش، وهي التي تقرر، فتسمح أو ال "لى األمن في المخيم مشتركة تتو

 مليون دوالر من الدول ٢٧وعرض عمل الحكومة السابق لتأهيل المخيمات، معلناً عن جمع ". تسمح
وهناك . ين الحلوةوقريباً جداً سيبدأ العمل بتأهيل مخيم صبرا وشاتيال بالبنى التحتية، ثم مخيم ع"المانحة 

  ".روزنامة عمل جاهزة والمال متوافر
  
  المسيحيين في لبنان والمنطقة  " اضطهاد"تندد بـ" القوات اللبنانية"بمشاركة تظاهرة  .٥٩

االيطالية مجـدي عـالم، شـارك       " إيل كوريري ديال سيرا   "بدعوة من نائب مدير التحرير في صحيفة        
يطالي السابق سيلفيو برلوسكوني ووزير خارجيته جيـانفرانكو  المئات، بينهم لبنانيون ورئيس الوزراء اال   

في روما امس،   " سانتي ابوستولي "فيني وكبير حاخامي العاصمة االيطالية ريكاردو دي سيني، في ساحة           
التظاهرة القومية المناهضة الضطهاد المسيحيين وتهجيرهم في الشرق االوسط ولـصالح الحريـة             "في  
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طهاد المسيحيين في الشرق    ضبا"وذكرت الصحيفة أن التظاهرة تستهدف التنديد       ". الدينية في العالم أجمع   
". لبنان القديسين والشهداء  "، مشيرة الى الفتة رفعت في الساحة كتب عليها          "االوسط، وخصوصا في لبنان   

" القـوات اللبنانيـة   "وأشارت الصحيفة الى مشاركة لبنانية كثيفة في التظاهرة، ونقلت عن ممثل حـزب              
نحن هنا كشهادة لجميع المسيحيين في العالم، وخصوصا أولئك الذين يعيـشون فـي         "ارنست يونس قوله    

   ".لبنان
  ٥/٧/٢٠٠٧السفير 

  
   في لبنانحذار من طغيان ديني أو فئوي: بكركي ترفع نبرة االعتراض .٦٠

د فـي أوسـاط     ، أمس، مجددا المناخ االحتجاجي السائ      في لبنان  ظهر البيان الشهري للمطارنة الموارنة    ا
. "التهميش الـسياسي المتزايـد للمـسيحيين   "الكنيسة المسيحية، منذ فترة، بسبب ما أسمته مصادر كنسية        

  : ، جاءت كما يليركز على أربع قضايا" البيان الشهري"ولوحظ أن 
بلغت مساحة األراضي اللبنانية المبيعة لغير اللبنانيين منذ صدور قانون رفـع الحظـر عـن بيـع                  -١

وهذا يعني انـه اذا  . أكثر من سبعة ماليين متر مربع،  ١٩٩٣ي اللبنانية لغير اللبنانيين، في العام       األراض
  ". ..استمر األمر على هذه الوتيرة، فسيأتي يوم، يصبح اللبنانيون فيه أغرابا في بلدهم

مـشروعا  ، واعتباره   "مرسوم االنضمام الى حقوق عهد الطفل في اإلسالم       "على  " المطارنة" احتجاج   -٢
  ". يخالف المنحى المدني للدولة اللبنانية ويتعارض والمادة التاسعة من الدستور اللبناني"
من غير المقبول ان يعمل مغرضـون علـى         "لبنان بلدا للعيش المشترك،     " نموذجية" بعد التأكيد على     -٣

دينية فيـه ويـسوده     هدم شراكة الحياة هذه، بحيث تقضي فئة على فئة ودين على دين، فتختنق الحرية ال              
  ". التعصب األعمى

تفهما من جانب رئيس الجمهورية اميل لحود الذي كان قد أثار معظم هذه القضايا              " البيان الشهري "ولقي  
، فيما نقـل    "ولكن أية معالجات لم تحصل بل زادت األمور تفاقما        "وغيرها مع البطريرك صفير مؤخرا،      

أما رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، فقد      ". المطارنة"ما صدر عن    زوار الرئيس نبيه بري اتفاقه الكامل مع        
نقل المقربون منه عنه قوله ان ما أثاره بيان المطارنة سيكون موضع بحث في الجلسة المقبلـة لمجلـس     

  .الوزراء
  ٥/٧/٢٠٠٧السفير 

  
  ووتش تدعو بيروت إلى التحقيق في هجوم البداوي رايتس هيومان  .٦١

 ،الناشطة في مجال حقـوق اإلنـسان      " هيومان رايتس ووتش  "ر عن منظمة     جاء في بيان صاد    : أ ف ب  
على الحكومة اللبنانية أن تبدأ تحقيقاً مستقالً حول الهجوم العنيف الـذي تعـرض لـه األسـبوع                  "،  أمس

الماضي، متظاهرون فلسطينيون على أيدي القوات المسلحة ومدنيين لبنانيين وانتهـى بمقتـل مـدنيين               
في الشرق األوسط سارة ليا ويتسون في البيان،        " هيومان رايتس ووتش  "وقالت مديرة    ."فلسطينيين اثنين 

  ". الجيش اللبناني قتل على ما يبدو متظاهرين سلميين وجرح آخرون"إن 
  ٥/٧/٢٠٠٧البيان 

  
   وتؤجل زياة الى رام اهللاصفقة االفراج عن شاليطلبحث مصر ترسل موفدا الى غزة  .٦٢

 نقلت القناة الثانية من التفلزيون االسرائيلي عن مصادر فـي           :القدسمن   ٤/٧/٢٠٠٧ وكالة سما    ذكرت
ان حماس تضغط على مصر من اجل ارسال موفدها الى قطاع غزة لبحث صفقة              " مكتب اولمرت قولها    

وحسب التلفزيون فان اسماعيل هنية هاتف       ."ان مصر سترسل موفدها الى قطاع غزة خالل ايام        " "شاليط
ونقلت القناة العاشرة من التلفزيـون ان       . مان وطلب منه تجديد المفاوضات حول شاليط        الوزير عمر سلي  
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جيش االسالم تخلى عن شاليط لحمـاس مقابـل         " احد االجنحة الثالث التي شاركت في اختطاف شاليط         
  .اموال طائلة واسلحة اعطتها حماس لجيش االسالم مقابل تخلي االخيرة عن شاليط

مصادر دبلوماسية مصرية مـسؤولة قيـام        استبعدت :القاهرةمن   ٥/٧/٢٠٠٧ة  الشرق القطري وافادت  
وأكدت عدم وجود أية موانع من اتمام مثـل         . الوزير عمر سليمان بزيارة إلى رام اهللا في الوقت الراهن         

  .هذه الزيارة لكنها اعتبرت أن التوقيت ليس مناسبا
  
  مصالح الصهيونية بخدمة ويتهمه حزب العدالة ضدأربكان يحرض الناخبين  .٦٣

دعا رئيس الوزراء التركي األسبق الزعيم اإلسالمي نجم الدين أربكان النـاخبين            :  حسني محلي  -أنقرة  
إلى عدم التصويت لحزب العدالة والتنمية في االنتخابات المقبلة، وقال إن هذا الحزب يخـدم المـصالح                 

ل أبيب والمؤسسات العالمية للحكومة الحالية      وأشار إلى دعم واشنطن وت    . اإلمبريالية والصهيوينة العالمية  
وقال إن هذه القوى تنتظر الكثير من الخدمات من هذه الحكومة في الشرق األوسـط والعـالم                  .في أنقرة 

ووصف أربكان رئيس الـوزراء أردوغـان       . اإلسالمي وذلك ان بقيت في السلطة بعد االنتخابات المقبلة        
كونوا تالمذة مجتهدين وجديين عندما كانوا تالميذ في حـزب الرفـاه            ورفاقه بعدم الوفاء، وقال إنهم لم ي      

 أن يصححوا   ٢٠٠٢وناشد أربكان الناخبين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية في انتخابات           . اإلسالمي
  .الخطأ وأن يسحبوا التأييد له وأن يصوتوا لحزب السعادة اإلسالمي الذي يتبناه أربكان

  ٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
 سرائيل  إلتجسس بالالجزائر ضبط متهمين .٦٤

ينظر القضاء الجزائري االسبوع المقبل في قضية تجسس تعـد األولـى مـن              :  رابح هوادف  -الجزائر  
نوعها في تاريخ الجزائر، حيث سيمثل اثنان أمام محكمة بتهمة التجسس لمصلحة إسـرائيل والمغـرب                

 أمس أن المتهمين اعترفا أمـام قاضـي تحقيـق بـالتهم              الجزائرية "الشروق"وذكرت صحيفة    .وإسبانيا
وأفيد بأن تعليمات صارمة وجهت لهيئة الدفاع المتأسسة في القضية، نصت على عدم الكشف               .المنسوبة

، علمـا أن تـسريبات      ”خطورتها ومساسها بأمن الدولة   ”عن مضامين الوثائق المتصلة بالمحاكمة تبعا ل      
 وتم العثور أيضا علـى شـهادات حملـت أختامـا         ،ريبات في إسرائيل  ذكرت عن تلقي أحد المتهمين تد     

  .إسرائيلية مع المتهمين
  ٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  بإنهاء اختطاف جونستونعمرو موسى واوغلو يرحبان .٦٥

عن سعادته إلنتهاء قضية جونـستون باعادتـه        "ى  اعرب االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موس       
واعتبـر   .، الصحفي البريطاني الذي نجحت حماس في انهاء اختطافه في غزة          "ه واسرته سالما الى وطن  

عملية اختطاف واحتجاز الصحفيين فى غزة امرا غير مبرر وال مقبول في كل الظروف ويسيء الـى                 "
  ".الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

لمؤتمر اإلسالمي بـاإلفراج عـن   كما رحب البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى األمين العام لمنظمة ا      
جونستون، معتبرا أن اإلفراج عنه يصب في خدمة األهداف الوطنيـة الفلـسطينية وأن تـسهيل عمـل                  

  .الصحفيين وتجنيبهم األذى يخدم القضية الفلسطينية العادلة
  ٥/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
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   غزة اجندة كبيرة لفرض النظام والقانون في قطاع "حماس"لدى : جونستون .٦٦
 فترة  ، الذي افرج عنه أمس في قطاع غزة       ،وصف الصحفي البريطاني جونستون   :  جمال جمال  -القدس  

وقال خالل مؤتمر صحفي عقـده       .احتجازه بانها كانت مرعبة ولكن كانت معاملة خاطفيه حسنة وسهلة         
ابئ وكـان أحيانـا     في مقر القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة انه كان محتجزاً في احد المخ             

: وتـابع  .وقال لألسف هناك من يعتقد ان كل عربي إرهابي او مشروع إرهابي            .ينقل الى أماكن مختلفة   
 يجوبون الشوارع في غـزة دون       جيش االسالم  على قطاع غزة كان عناصر       "حماس"انه قبل ان تسيطر     
وقد شعرت في البدايه انهـم       سيطرتها على القطاع اصبحوا قلقين ومتوترين        "حماس"قلق ولكن بعد بسط     

 "حمـاس "ليسوا بحاجة للخوف ولكن تبين لي العكس تماماً فقد تغيرت معاملتهم وسـلوكهم بعـد تـولي                  
 وعقب  ،المسؤولية في غزة، حيث اصدرت حماس اول بيان تؤكد فيه ان عملية اختطافي يجب ان تنتهي               

 من اقتحام المخبـأ     "حماس"ولة لمنع   ذلك تغيرت معاملتهم ووضعوا حزاماً ناسفاً على خاصرتي في محا         
ان القلق زاد عندما شـعرت انهـم يحركـونني بـسرعة             :وقال .الذي كانوا يضعونني فيه وكانوا قلقين     

والحارس قال لي ان اخاه قد تم القاء القبض عليه وبدأت اشعر ان هذه المجموعة الصغيرة والسرية لـن                   
 علمت من   "حماس" احد الحراس قد اعتقل علمت ان        يستطيع احد السيطرة عليها، ولكن عندما شعرت ان       

هم هؤالء وبعد ذلك علمت ان شقيق زعيم المجموعة قد تم اعتقاله فادركت انهـم يتعرضـون لـضغط                   
 اجندة كبيرة لفرض النظام والقانون في قطاع غزة وقال انهـم يعلمـون ان               "حماس"واكد ان لدى     ".كبير

 "حمـاس "ولفت الى االتصاالت التـي اجرتهـا         .قطاعالهل  خطف األجانب كان مشكلة كبيرة بالنسبة أل      
عندما : وتابع .والحوار الطويل مع اعضاء هذه المجموعة الذي دخل في شؤون سياسية ودينية وتنظيمية            

.. حضر شاب في الليلة قبل الماضية واخبرني ان قضيتي انتهت لم اصدق ذلك واعتقدت انه يمـازحني                
ولحماس فضل كبيـر فـي      .  والشخصيات كانت اسعد لحظة في حياتي      "حماس"ولكن مع رؤية الوفد من      

انا اآلن  : ان كان يفكر في العودة الى القطاع مرة ثانية؟ قال         : ورداً على سؤال للدستور    .إطالق سراحي 
وشكر جونستون كل مـن     . في فترة نقاهة وسوف اعود الى لندن ولست مستعداً للعودة في هذه المرحلة            

واشـاد   .ه مشدداً على الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في القطـاع           ساهم في األفراج عن   
كذلك بالحملة التي نظمتها مؤسسات إعالمية ودولية من اجل األفراج عنه في جميع دول العالم وزمالئه                

  .في قطاع غزة
  ٥/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
  الصحفي البريطاني االن جونستون يفوز بجائزة من العفو الدولية .٦٧

ان آالن جونستون مراسلها في غـزة، الـذي ُأطلـق    ) سي.بي.بي(أعلنت هيئة االذاعة البريطانية  : لندن
ان العفـو   ) سـي .بي.بي(وقال تلفزيون   . سراحه فجر يوم االربعاء، فاز بجائزة من منظمة العفو الدولية         

م بها مـن خـالل      الدولية منحت جونستون الجائزة تقديرا لتقاريره عن حقوق االنسان وزيادة الوعي العا           
  ).رسائل من غزة(عمله االذاعي 

 ٤/٧/٢٠٠٧رويترز 
  
   يحتفلون بإطالق سراح زميلهم جونستون"سي.بي.بي"صحافيو  .٦٨

 احتفـاال بـإطالق     "سـي .بي.بي"خرج حشد من صحافي هيئة االذاعة البريطانية        :  فيصل عباس  -لندن  
مـن  .  أشهر ٤ في غزة قرابة     "سالمفتح اإل "سراح زميلهم آالن جونستون الذي بقي محتجزا لدى جماعة          

ـ    "مراسلون بال حدود  " بابتيست ديمستروي، ممثل منظمة      -جهته قال جان     الشرق " في المملكة المتحدة ل
، ولكنه من جهة أخرى يشير إلى أنه بمغادرة         "امرا مريحا جدا  " ان اطالق سراح جونستون يعد       "األوسط
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سلين االجانب لكونه كان آخر مراسل أجنبي يعمل مـن          تصبح المنطقة خالية من المرا    "آالن لقطاع غزة    
 ."مما يعني أن األمر غير مشجع بالنسبة للمستقبل.. هناك

  ٥/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  ساركوزي يلتقي عبداهللا الثاني ويدعو لمساعدة عباس .٦٩

ت دعا الرئيس الفرنسي ساركوزي الى اتخاذ مبادرا       :ب.ف.امن   ٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
لمساعدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنـسية أمـس اثـر محادثـات                 

والتقى ساركوزي عبداهللا الثاني على غداء عمل فـي     . ساركوزي مع العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني      
غ العاهـل األردنـي     وقال المتحدث باسم الرئاسة دافيد مارتينون ان الرئيس الفرنسي ابل         . قصر االليزيه 

وأضاف مارتينون أن ساركوزي ابلغ الملـك انـه حـض            .بفحوى محادثته الهاتفية الثالثاء مع اولمرت     
  . اولمرت على مساعدة عباس داعيا الى اتخاذ مبادرات

لها في   ٤/٧/٢٠٠٧وكالة األنباء األردنية بترا    وأضافت   العاهـل  أكـد  :  صـويص إيناس نقًال عن مراس
 يدعم عملية السالم مـن خـالل        ، مهم وفاعل  وأوروبي على وجود دور فرنسي      دناألر حرص   األردني
 قيام الدولة الفلسطينية تعـيش      إلى تؤدي   واإلسرائيلي، مفاوضات سياسية بين الجانبين الفلسطيني       إطالق
وشدد على أهمية تقديم الدعم للـسلطة        . وفق ما تضمنته مبادرة السالم العربية      إسرائيل جانب   إلىبسالم  

  . لتعزيز فرصة وجود شريك فلسطيني قوي قادر على المضي قدما في عملية السالم؛لوطنية الفلسطينيةا
  
   مليون يورو لدعم الموظفين الحكوميين ٢١اإلتحاد األوروبي يقدم  .٧٠

مليون يورو، ستقوم اآلليـة الدوليـة المؤقتـة         ) ٢١(أعلن االتحاد األوروبي، اليوم، عن تقديمه       : القدس
اء من األسبوع األول من شهر تموز الجاري كدعمٍ آخر للمدنيين الفلـسطينيين المتقاعـدين               بصرفها إبتد 

نسخة منه، أن المبلغ مـساهمة      " وفا"وأوضح بيان لالتحاد األوروبي تلقت      . والعاملين بالوظيفة الحكومية  
ين من مخصصات   ولفت البيان إلى أن من ضمن المستفيد      . مشتركة بين كٍل من ألمانيا واإلتحاد األوروبي      

 ألف مـن مقـدمي      ١٢ ألف مدرس وموظف في قطاع التعليم الحكومي و        ٣٧اآللية الدولية المؤقتة، نحو     
  . الخدمات الصحية العامة

   ٤/٧/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  
  وساطة روسية في صفقة تبادل األسرى  .٧١

 روسيا تشارك في الجهود الرامية إلى       ذكرت سفيرة إسرائيل لدى روسيا آنا آزاري، أمس، أن        : يو بي اي  
 عن آزاري قولها فـي      "نوفوستي"ونقلت وكالة أنباء    . اإلفراج عن ثالثة جنود إسرائيليين أسروا منذ عام       

وأشارت إلى أنه مـر عـام       . "مصير الجنود غير معروف إلى اآلن     "مؤتمر صحافي عقدته بموسكو، إن      
إسرائيل ال تريـد أن     "نظمة إنسانية من مقابلتهم، مضيفةً      على خطف الجنود اإلسرائيليين ولم تتمكن أي م       

  . "تتعامل مع المنظمات اإلرهابية
  ٤/٧/٢٠٠٧البيان 

  
  إلى نيكاراغوا" إسرائيلية"إسبانيا تضبط أسلحة  .٧٢

 قطعة سالح داخل مستوعب على متن باخرة آتيـة مـن إسـرائيل              ١٠٨٥عثر، الثالثاء، على    :ب.ف.ا
خالل تفتيشها في مرفأ الجزيراس في جنوب اسبانيا، بحسب ما اعلن حاكم            ومتجهة إلى نيكاراغوا، وذلك     

وقال حاكم االندلس في اشبيلية للصحافيين، كما نقلت عنـه           .منطقة االندلس خوان خوسيه لوبيز غارثون     
 مسدس من عيارات مختلفة     ٤٠٠وكالة اوروبا برس، إن الجمارك االسبانية ضبطت لدى فتح المستوعب           
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 بندقية تعمل بالهواء المضغوط، وهي االسـلحة        ٥٠٠ واوضح ان المستوعب حوى ايضا       . بندقية ٦٨٥و
  .الوحيدة التي تم التصريح عنها في الوثائق الرسمية

  ٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ثروة اللبناني األصل كارلوس سليم الحلو تتخطى ثروة بيل غيتس .٧٣

يركي بيل غيتس الى البليـونير المكـسيكي اللبنـاني          عرش الثراء العالمي من البليونير األم      انتقل: لندن
ـ ةاألصل كارلوس سليم الحلو، بعدما تجاوزت ثروته عتب         بليون دوالر، بعدما ارتفعـت قيمـة        ٦٧,٨ ال

ثروتـه   مـع االشـارة إلـى أن         . بليون دوالر  ٣٦,٢حصته من مجموعة االتصاالت أميركا موفيل الى        
  .وناً بلي١٩خالل السنة الماضية وحدها ارتفعت 

  ٥/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
 المرأة ليست أكثر ثرثرة من الرجلدراسة تثبت أن  .٧٤

 . أن أبحاثا جديدة اثبتت ان المرأة ليست اكثر ثرثرة مـن الرجـل             ، أكدت دراسة علمية امريكية    :ب.ف.ا
 كلمـة فـي     ١٦٢١٥ بحوالي    تتفوه  النساء فإن ،وبحسب فريق من الباحثين في جامعة تكساس واريزونا       

  . كلمة٥٤٦ اي بفارق بسيط ال يعتبر ذا اهمية يبلغ ، كلمة للرجال١٥٦٦٩بل  مقا،اليوم
  ٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
 أما آن اآلوان يا أبناء فتح؟ .٧٥

  إبراهيم حمامي. د
يا أبناء وشـرفاء    :  وتحت عنوان  ١٠/٠٥/٢٠٠٥دققت ناقوس الخطر قبل عامين من اليوم وبالتحديد يوم          

كم، أي قبل االنتخابات التشريعية األخيرة والتي يتخذها التيـار المختطـف            فتح، هذا مخطط القضاء علي    
لحركة فتح ذريعة لكل ما يقوم به اليوم، وحذرت حينها أن حركة فتح هي الخاسر األكبر إن بقي تيـار                    
عباس دحالن هو المسيطر عليها، وقلت بوضوح أن سلسلة الهزائم ستتوالى وبشكل مضطرد، وهو مـا                

تخابات التشريعية الماضية، وكذلك في أحداث غزة األخيرة، وصوالً إلى الـضرب ومـن              حدث في االن  
  . تحت الحزام في القيادات الفتحاوية نفسها

اليوم أيضاً يراد لحركة فتح أن تتقزم لتصبح عبارة عن شرذمة من الرموز التي سقطت حتـى قـراقيط                   
وبحماية المحتل البغيض، حركة يـتحكم بهـا        آذانها، حركة محاصرة في المنطقة السوداء من رام اهللا،          

عباس على طريقة الحاكم بأمره وبواسطة فرمانات يصدرها كل يوم تطيح بكل ما فتحاوي، ناهيك عـن                 
  .القضية برمتها، وبتغطية من أبواق السوء والفتنة التي تزين له األمر وكأنه إله ال يخطيء

أمـين سـر الحركـة      " العشرة"عد أن حجمت عصابة     لنقف وبتجرد ونعدد من يمثل فتح وقرارها اليوم ب        
فاروق القدومي، وهاجمت وخونت أمين سرها في غزة أحمد حلس، ولفظت هـاني الحـسن وطالبـت                 

، ورفضت دعوات ابو ماهر غنيم لعقد المؤتمر        "العشرة"بمحاكمته ألنه اختلف مع الحاكم بأمره وعصابة        
بق له وأن كالت كل صفات السوء لمروان البرغوثي         ، وس ١٩٨٩العام الحركي السادس المؤجل منذ عام       

  !ألنه أراد ترشيح نفسه النتخابات رئاسة السلطة في مواجهة عباس
لتخون وتطرد وتعين وترفض كمـا تـشاء دون رقيـب أو            " العشرة"أيعقل أن تبقى فتح رهينة لعصابة       

ح المقاومة التي تقودها فتح     حسيب؟ أين هم أبناء فتح وشرفاء فتح من هؤالء؟ وهل من المعقول أن تصب             
ممثلة بالمجرم أبو جبل وبأزعر جنين زكريا الزبيدي، الذي لم يتردد في قبول منصب جديد في األمـن                  

  العباسي مقابل حل كتائبه التي تعيث فساداً باسم شهداء األقصى؟
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بـاس  مخطط القضاء على حركة فتح بدأ منذ زمن، وموسم حصاده حل، وإقصاء كل من يعارض نهج ع                
  ..........وعصابته أوشك على االنتهاء، وبيع المقاومة والحقوق بسوق نخاستهم اقترب، لكن

: سليمان صالح في مقال له نشر اليوم في صـحيفة الـشرق القطريـة             . د. حول ذات الموضوع يقول أ    
طين وتجربة  مازلت اعتقد أن أغلبية المنتمين إلى فتح شرفاء، وأنهم يمتلكون رؤية للدفاع عن قضية فلس              "

ولكن الذي حدث خالل السنوات الماضية أن مجموعة من الفاسدين قـد سـرقوا              . تاريخية نضالية ثرية  
القيادة من القادة الحقيقيين، ووجهوا مسار الحركة في اتجاه يتناقض مع طموحات شعب فلسطين للتحرر               

مة االحـتالل جريـاً وراء      واالستقالل، وفي اتجاه يتناقض مع حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاو          
تصر على احتالل القدس ورفض حق الـشعب        " إسرائيل"سراب السالم الذي ال يمكن أن يتحقق مادامت         

  . الفلسطيني في العودة
لذلك أوجه تلك الرسالة إلى شرفاء فتح وأنا أثق في أنهـم يـشكلون              : "ويضيف موجهاً رسالة ألبناء فتح    

 أن يطهروا صفوفهم من العمالء والخونة الذين باعوا دينهم بدنياهم،           األغلبية، وأثق في أنهم قادرون على     
 . وباعوا قضية القدس وحق العودة باألبراج الشاهقة واألموال المكدسة في بنوك أمريكا وأوروبا

يا شرفاء فتح تقدموا لتطهروا صفوفكم ليعود لفتح وجهها الجميل كحركة مقاومة تدافع عن حـق شـعب                  
 . ي الحرية واالستقالل وتحرير أرضهفلسطين المشروع ف

يا شرفاء فتح أعيدوا قياداتكم التاريخية إلى مكانها الصحيح وعلى رأس تلك القيـادات هـاني الحـسن                  
  . وفاروق القدومى وأحمد حلس

يا شرفاء فتح إن الذي انتصر في غزة هو شعب فلسطين كله، وأنتم شركاء في هذا النصر، وفـتح لـم                     
  ". إسرائيل" الذي انهزم هو الجهاز الفاسد المرتبط بتنهزم في غزة، ولكن

يا شرفاء فتح أنتم تعرفون إن إخوانكم في حماس رجال شرفاء صادقون يضحون بحيـاتهم مـن أجـل                   
تحرير فلسطين، وأنهم قد أطلقوا سراح قادة األجهزة األمنية وعاملوهم بالحسنى ولم يتعرضـوا بـاألذى                

  . الفتحاويين إلى جانبهم في رحلة الكفاح الطويلة حتى تتحرر فلسطينألحد ينتمي إلى فتح، فهم يريدون 
يا شرفاء فتح ال تصدقوا تلك األكاذيب التي يروجها المفسدون، فحماس تصرفت بكل تواضع وحب لكل                

  . فلسطيني، وكافحت لتوحيد شعب فلسطين وحققت األمن والعدالة االجتماعية
ريخيين الشرفاء، واطردوا الفاسدين من صفوفكم، وأعيدوا لـشعب         يا شرفاء فتح توحدوا وراء قادتكم التا      

  "فلسطين وحدته، فالوحدة هي أهم األسلحة في مواجهة العدو اإلسرائيلي
لم يفت الوقت بعد، فسواء اتفقنا مع التيار المتصاعد داخل فتح للوقوف بوجه هذه العـصابة أو اختلفنـا،                   

ا بعد ما حل بها من تخريب عباسي دحالني تُـستكمل فـصوله             فإنه يبقى تيار قد يعيد لحركة فتح توازنه       
اليوم، وعلى قيادات هذا التيار اإلعالن وبشكل صريح رفضهم لمنطق الحاكم بأمره، ورفضهم لسياسات              
االقصاء، ورفضهم للحوار مع المحتل دون قيد أو شرط في وقت يوصد فيه باب الحوار مع أبناء الوطن                  

 والثوابت الوطنية، وتخليهم عن زالت الماضي وأخطائه، وعندها سيجدون من           الواحد، وتمسكهم بالحقوق  
  .الشرفاء داخل حركتهم الكثير والكثير ممن سيقفون معهم ويدعمونهم بال حدود

  ٤/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لالعالم 
  
  ترميم حركة فتح بمروان البرغوثي قريبا  .٧٦

  سعود بن عبد اهللا المعيقلي
ولكن تبقى حركـة  . نية، مهما كان اتجاهها، تُعتبر سيئة من وجهة النظر اإلسرائيلية       كل الحركات الفلسطي  

 باتجاهها القومي واعترافها بإسرائيل ونبذها لإلرهاب وإيمانها بحل الدولتين          - شريكتها في السالم     -فتح  
ة، مـصدر   لذا كانت فكرة هيمنة فتح على بقية الفصائل الفلسطيني        . م، هي أفضل السيئين   ١٩٦٧وبحدود  

شعور باالرتياح لدى المسؤولين اإلسرائيليين، كونهم يعلمون جيدا أن بديلها سيكون إسالميا، ال يعـرف               
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حدودا لفلسطين إال ما كان من النهر إلى البحر، فال يوجد في قاموسه ما يسمى دولة فلـسطينية بحـدود                    
  . م١٩٦٧

قلق اإلسرائيليين، فهم يعون تماما أن نهايـة        لذلك كان مجرد طرح فكرة أن فتح على شفا االنهيار، يثير            
فتح تعني انهيار السلطة الفلسطينية، مما يعني تحمل إسرائيل مسؤولياتها أمام العالم كقوة احتالل يجب أن                
تقوم بتصريف أمور األراضي المحتلة، كما كان عليه الحال قبل اتفاقات أوسلو وقيام السلطة، كما يعنـي            

  . مع بديل إسالمي ال يعترف بما يسمى إسرائيل أصالأنها قد تضطر للتعامل 
  : بين فتح عرفات وفتح عباس

م، عنـدما تـوفي أو اغتيـل        ٢٠٠٤األزمة التي تمر بها حركة فتح هذه األيام هي أزمة قيادة بدأت عام              
وما ظهورها على السطح حاليا إال لكون الحدث أكبر         . قائدها التاريخي ورمزها ياسر عرفات رحمه اهللا      

كان أبو عمار بمثابة الصخرة التي تتكسر عندها جميع موجات الخالفات الفتحاويـة             . من قادتها الحاليين  
  . أو الفلسطينية، مهما كانت عاتية

استطاع هذا الرجل بما يمتلكه من دهاء وعبقرية وحنكة سياسية، أن ينجو بحركته ويحـتفظ باسـتقاللية                 
وبقوة شخصيته، اسـتطاع أن يفـرض       . نت كفيلة بإزالتها  قرارها رغم ما مر بها من أحداث خطيرة كا        

رؤيته الخاصة على الجميع، فال صوت يعلو على صوت أبي عمار، وال قرار إال قراره، حتى ساد الظن                  
  . أنه هو فتح وأن فتح هو

وبسبب تاريخه النضالي الطويل ضد العدو الصهيوني، استطاع أبـو عمـار أن يكـسب ثقـة الـشعب                   
نت هذه الثقة هي المصدر الذي منحه القوة الكافية التي استطاع من خاللها التوقيع علـى                وكا. الفلسطيني

 يستطيع تمرير اتفاقية كهـذه علـى        - بكل أسف    -اتفاقات أوسلو الكارثية، فما كان هناك من قائد غيره          
  . الشعب الفلسطيني

سكرية علـى بقيـة حركـات       حظيت حركة فتح بسبب عبقرية الشخصية العرفاتية بالهيمنة الشعبية والع         
فالجميع يحترمه  . المقاومة، سواء ما كان منها تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية أو ما كان خارجها             

ويثق به، وإن اختلف معه، ألنه حتى وإن اختلفت الطرق والرؤى، يبقى الهم واحد والهدف اإلستراتيجي                
  . واحد

شعبية والعسكرية، حية ترزق، لدرجة ظن معها الكثير أن         حتى بعد موته، بقيت فكرة أن لفتح السيطرة ال        
قوات فتح قادرة على حسم أي مواجهة عسكرية مع أي فصيل آخر بكل سهولة، وفي مدة زمنية وجيـزة                   

ومن المفارقات أن هذه الفكرة لم تكن سائدة في األوساط الفتحاوية فحسب،            . مهما بلغت قوة ذلك الفصيل    
  .  واإلسرائيلية واألمريكيةبل حتى في األوساط العربية

كان تأثير الفكرة واضح على شارون، فقد كانت أحد الدوافع الرئيسية التي جعلته يمضي قدما في تنفيـذ                  
م من طرف واحد، ضاربا عرض الحـائط بـآراء جميـع            ١٥/٨/٢٠٠٥خطته باالنسحاب من غزة في      

ي حذرته من خطورة خطوة كهـذه       معارضيه من قادة عسكريين وسياسيين، ومتجاهال جميع النصائح الت        
  . على أمن دولتهم، بل إنه استقال من حزب الليكود، وأسس حزب كاديما خصيصا لهذا الغرض

استمر الحال كذلك، إلى أن جاءت نتائج االنتخابات التشريعية لتنهي مفهوم سيطرة فتح الشعبية، وتفجرت               
تهدد بانهيار الحركة بعد االنقسامات الحـادة       أحداث غزة األخيرة، لتنهي مفهوم سيطرة فتح العسكرية، ول        

في صفوف قادتها، بعد ثبوت تورط محمد دحالن وجماعته في مخطط دايتون الرامي إلى القضاء علـى                 
  . حماس، كما جاء على لسان هاني الحسن

إسرائيل تنظر إلى عباس على أنه شريك ضعيف غير قادر على فرض رؤيته علـى أعـضاء حركتـه                   
وترى أن هذا الضعف كان سببا رئيسيا في انتشار الفـساد فـي مختلـف               . ب الفلسطيني ناهيك عن الشع  

أوساط الحركة، مما تسبب في تدهورها إلى أن هزمت شعبيا وعسكريا أمام حركة حمـاس المرفوضـة                 
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ولإلنصاف نقول بأن هذا الفساد كان موجودا حتى أيام عرفات، ولكن قـوة الرجـل               . إسرائيليا وأمريكيا 
  .  كانت تحول دون ظهورها على السطح كمشكلة تهدد الحركةوشعبيته

لذا، فإن أفضل الخيارات من وجهة النظر اإلسرائيلية هو إعادة ترميم حركة فتح عن طريـق شخـصية                  
تاريخية كشخصية ياسر عرفات تحظى بثقة الشعب الفلسطيني لتستعيد شعبية الحركـة علـى حـساب                

فتحاوية تمتلك هذه المواصفات إال شخصية واحـدة تقبـع فـي            وال يوجد شخصية    . الحركات اإلسالمية 
  . سجون االحتالل منذ خمس سنوات

  : قائد فتح المنتظر
، أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية بثقة الجماهير الفلـسطينية، إال بعـد               "مروان البرغوثي "لم يحظ   

مبكرا حين اعتقل لمدة خمـس      تاريخ طويل في كفاح المحتل وسنوات عجاف قضاها في معتقالته، بدأت            
  . سنوات بتهمة االنتماء لحركة فتح وعمره لم يتجاوز حينها ثمانية عشر ربيعا

م، انتقل إلى جامعة بير زيت، حيث تولى رئاسة مجلـس الطلبـة   ١٩٨٣بعد خروجه من السجن في عام   
عتقـل فـي عـام    تعرض للمطاردة واالعتقال طوال سنوات دراسته فيها، حيث أ   . لثالث دورات متعاقبة  

م، ثم فرضت عليه اإلقامة الجبرية ١٩٨٥م لعدة أسابيع، ثم أعتقل مرة أخرى لمدة شهرين في عام        ١٩٨٤
  . إلى أن أعتقل إداريا في نفس العام

أسس منظمة الشبيبة الفتحاوية في األراضي الفلسطينية والتي لعبت دورا هاما في االنتفاضة األولى التي               
 مظاهرات كبيرة أدت إلى اعتقاله مرة أخرى حيث أبعد هذه المرة إلى األردن              وقاد. م١٩٨٧انطلقت عام   

بقرار من وزير الدفاع آنذاك إسحق رابين في إطار سياسة اإلبعاد التي طالت العديد مـن القـادة فـي                    
  . األراضي الفلسطينية

ا لالنتفاضـة فـي     ثم عمل عضوا في اللجنة العلي     . في األردن، عمل بداية مع أبي جهاد إلى أن أستشهد         
ثم أنتخب عضوا فـي     . منظمة التحرير الفلسطينية، وفي اللجنة القيادية في القطاع الغربي في حركة فتح           

م، حينها كان هو العضو األصـغر       ١٩٨٩المجلس الثوري لحركة فتح في المؤتمر الخامس للحركة عام          
  . سنا الذي ينتخب لمجلس كهذا

م، حيـث   ١٩٩٤ول مجموعة من المبعدين بعد اتفاقات أوسلو عام         عاد إلى األراضي المحتلة على رأس أ      
م، أنتخب عضوا في المجلس التشريعي      ١٩٩٦وفي عام   . أنتخب أمينا لسر حركة فتح في الضفة الغربية       

  . كنائب عن رام اهللا
 - االنتفاضـة الثانيـة      -وكما كان حاله في االنتفاضة األولى، فقد نشط البرغوثي في انتفاضة األقصى             

تعرض لمحاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة، ثم قبض عليـه          . زادت شعبيته كثيرا في األوساط الفلسطينية     و
بعدها بنصف ساعة بعد أن حصل الشاباك على معلومة تفيد باختبائه في بيت صديقه زياد أبو عين فـي                   

  . ؤبد خمس مراتقُدم إلى المحاكمة بتهم القتل والشروع بالقتل، فحكم عليه بالسجن الم. رام اهللا
آسف إللقاء القبض عليه حيا، ألني كنت أتمنى        "م، قال شارون    ١٥/٤/٢٠٠٢عندما ألقي القبض عليه في      

إن اعتقاله هو هدية عيد االستقالل      "أما شاؤول موفاز وزير الدفاع آنذاك فقال        ". أن يكون رمادا في جرة    
  ". لة لالنتفاضةالتي يقدمها الجيش للشعب اإلسرائيلي وإن اعتقاله ضربة قات

إنـه  : "أما المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية في ذلك الوقت، إلياكيم روبنشتاين، فقال واصـفا إيـاه         
إرهابي من الدرجة األولى، وقد راجعت ملفاته طوال ثالثين عاما، ووجدت أنـه مـن النـوع الـذي ال              

  ". حتى موتهيتراجع، ولذلك يتوجب أن يحاكم بال رحمة وأن يبقى في السجن 
ومع ذلك، فليس لدى قادة إسرائيل مانع من إطالق سراحه مقابل صفقة سياسية أو هدف يستحق التخلـي                  

وقد ساوم شـارون مـن قبـل علـى          . عن كرت ثمين كهذا كما حدث مع الشهيد أحمد ياسين رحمه اهللا           
ن غـزة مقابـل     البرغوثي حين عرض على األمريكيين إطالق سراحه عشية تنفيذ خطة فك االرتباط ع            

. إفراج األمريكيين عن الجاسوس اليهودي جوناثان بوالرد، ولكن األمريكيين رفضوا العرض على الفور            
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كان هدف هذا العرض هو تعزيز مكانة شارون الجماهيرية، بإطالق سراح بوالرد، لـدعم خطـة فـك                  
  . االرتباط التي كان يعارضها الكثير

. إسرائيل تريد تقوية فتح بأي ثمن على حساب الحركات اإلسالمية         أما اآلن، فإن الظروف تختلف تماما، ف      
ولكـن  . ومروان البرغوثي هو رجل المرحلة الذي تحتاجه فتح، لتتوحد صفوفها وتـستعيد جماهيريتهـا    

إسرائيل كما هي عادتها، ترغب في تحقيق أقصى ما تستطيع من مكاسب قبل أن تتخلى عن هذا الكرت                  
  . الثمين

مبادرة شارون على األمريكيين مرة أخرى، لتضرب عصفورين بحجر واحد، أي تقوي            لذا ستعيد طرح    
وإن رفضها األمريكيون فإنها ستفرج عنه في نهايـة المطـاف      . فتح وتطلق سراح الجاسوس اإلسرائيلي    

  . بعد أن تجد ثمنا مناسبا يضاف إلى ثمن تقوية فتح
لمروان البرغوثي، فهي تعلم جيدا أنه لن يكون مهادنا         وإن فعلت إسرائيل ذلك، فإنها ال تفعله حبا لفتح أو           

ولكن يبقى خيـر    . لها ومنفذا لمشاريعها، بل إنها متأكدة بأنه سيكون صعب المراس وتاريخه يشهد بذلك            
  . لها من بديل إسالمي، يطمح إلى مسحها من خريطة العالم

  ٤/٧/٢٠٠٧مجلة العصر 
 
  زةالتدويل والسيناريوهات المحتملة في قطاع غ .٧٧

  إبراهيم علوش. د
، أنه اقترح على رئيس الوزراء الفرنسي ساركوزي،        ٢٩/٦/٢٠٠٧إعالن محمود عباس في باريس يوم       

وعلى رئيس الحكومة الصهيونية أولمرت، وعلى األمين العام لألمم المتحدة بوكيمون إرسال قوات دولية              
  .طرة حماس على القطاعإلى قطاع غزة يمثل واحداً من السيناريوهات المرجحة لمواجهة سي

وإذا كانت موجة التدويل في المنطقة، من لبنان إلى السودان، هي الموجة التي يسعى محمود عباس إلى                 
ركوبها، فإن الخيارات األخرى، غير خيار التدويل، بغض النظر عن أرجحية أي واحدة منها، تتراوح ما                

، أي وضع قـوة     "التعريب"وني للقطاع، وخيار    بين الخيار العسكري الصهيوني، أي اجتياح الكيان الصهي       
  .فلسطينية في مقدمة قوة مصرية، تحت غطاء رسمي عربي، للسيطرة على القطاع

وهناك أيضاً احتمالية فرض حصار طويل المدى على القطاع لخلق حالة من النقمة يمكـن أن يوظفهـا                  
 لحماس تعززها عمليات إرهابيـة      الصهيوني وأذنابه في إنتاج حالة شعبية مناهضة       - الطرف األمريكي 

بكل ما للكلمة من معنى ضد حماس والشعب الفلسطيني في غزة، وهو الخيـار الـذي طبقتـه حكومـة         
الواليات المتحدة في العراق خالل التسعينيات وفي نيكارغوا خالل الثمانينيات، ومشكلة هذا الخيـار أن               

 موقف حماس، بالرغم مـن سـهولة تطبيقـه          نتائجه بطيئة وغير مضمونة، ويمكن أن يؤدي إلى تجذير        
  .لصهيوني وأذنابه -بالنسبة للطرف األمريكي

: ويمكن أن نضيف إلى هذه السيناريوهات، مرة أخرى بغض النظر عن إمكانية نجاح مثل هذا االحتمال               
 من داخل حماس يستعد للقبول بشروط الرباعية المعروفة وللدخول في لعبـة           " تيار معتدل "محاولة إبراز   

الصهيوني بذريعة انسداد اآلفاق، في محاولة لـشق         - الحوار والتفاوض الالنهائي مع الطرف األمريكي     
       حماس من الداخل ونقل أزمة السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى صفوفها، وهذا التوجه ألمح إليـه عـدد

ـ           كما جاء في   "  تريبيون هيرالد"من الكتاب األمريكان والصهاينة، منهم مثالً روجر كوهين في صحيفة ال
  .٢٩/٦/٢٠٠٧األردنية يوم " العرب اليوم"ترجمة مقاله في صحيفة 

ومن المفهوم أن مزيجاً ما من السيناريوهات اآلنفة الذكر يمكن أن يطبق بـشكل متـواز أو متسلـسل،                   
ءمـة فـي    فالتوجهات االستراتيجية غالباً ما تقوم على إيجاد خيارات متعددة ليتم اللجوء إلى أكثرها مال             

اللحظة المناسبة، وال تقوم بالضرورة على االلتزام الحرفي بنص مكتوب ينفذه السياسي كما الممثل فـي                
  .فيلم سينمائي أو مسرحية
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على كل حال، ربما يكون اجتياح الكيان الصهيوني للقطاع وإعادة احتالله السيناريو األفـضل لحمـاس،     
اومة ميدانية يومية، ويحشد الشعب العربي الفلسطيني فـي         ألنه يفرض عليها التحول الفوري إلى قوة مق       

الداخل والخارج من حولها، ويعفيها من مسؤولية حل المشاكل المعيشية الرهيبة ألهل القطاع فـي ظـل                 
الحصار الخانق، ولذلك يمكن القول أن هذا السيناريو ليس األكثر ترجيحاً في اللحظة الحاليـة، دون أن                 

  .رب القطاع بعنف، والتوغل فيه، ولكن دون إعادة احتاللهيمنع ذلك الكيان من ض
، أو تعريبه وتدويله معاً، حسب النموذج السوداني في دارفور، فقد يواجه            "تعريب الحل "أما بالنسبة لخيار    

وهو مـا يعنـي أن      . عقبة سورية في الجامعة العربية، إال إذا جرى تطبيقه بالتوافق مع سوريا وحماس            
من خلف الستائر، وهو ما يضعف حماس جماهيريـاً ويحملهـا مـسؤولية تاريخيـة           صفقة ما قد جرت     

وسياسية كبرى إن تراجعت عما أقدمت عليه في غزة، لتوافق عملياً على ما كانت ترفضه قبل الحسم مع                  
  .ومن الضروري االنتباه للدور الذي ستلعبه السعودية في هذا المضمار. أجهزة السلطة في غزة

فال بد أن يكون لحماس     . رك في كل هذه السيناريوهات أنها تضع حماس في موقف دفاعي          والقاسم المشت 
اإلعـالن أنهـا    ) ١: إذن خطة سياسية هجومية تقوم على التمترس المبدئي في المربع األول عن طريق            

التوجه نحو قواعد التنظيمات الفلسطينية كافـة، وعلـى         ) ٢ليست معنية بأية سلطة، بل بنهج المقاومة،        
رأسها قواعد حركة فتح، ولجماهير الشعب العربي الفلسطيني في الداخل والخارج لتأكيد االلتزام بعروبة              

تحميل العرب والمسلمين كافة مسؤولية دعم الجهاد       ) ٣كامل فلسطين وبنهج العمل المسلح واالستشهادي،       
  .في فلسطين

ماس محاصرة في غزة، فـإذا أزيـل   ، ستبقى ح)سلطة أم مقاومة(فطالما بقي غموض فيما تريده حماس    
هذا الغموض، قد تفك حماس الحصار باالندفاع إلى قلب كل الشرفاء في التنظيمات الفلسطينية، وعلـى                

فلو تمكنت من إيجاد صيغة ما للتعاون الميداني ضد العـدو الـصهيوني مـع               . رأسهم الشرفاء في فتح   
ل، ومن تثبيت موقف سياسي واضـح يتجـاوز         المقاومين في فتح والجهاد والشعبية وغيرها من الفصائ       

االنـشقاق هـو     - الحـصار  – التعريـب  – الفصائل وعصبياتها الجاهلية، فسيصبح مشروع التـدويل      
  .المحاصر

  ٣/٧/٢٠٠٧السبيل 
 
  حل السلطة الفلسطينية إللقاء المسؤولية على االحتالل؟ .٧٨

  ماجد عزام
لى االحتالل اإلسرائيلي طرحتها أطراف عدة على       فكرة حل السلطة الفلسطينية وإلقاء المسؤولية كاملة ع       

الساحة الفلسطينية، والفكرة أو اقتراح الحل، جاء في سياق المناكفة واالستفزاز وتسجيل المواقف، غيـر               
الوحدة "ان األمر اختلف نسبياً في الشهور الماضية، وتحديداً بعد التوقيع على اتفاق مكة وتشكيل حكومة                

 إسماعيل هنية الذي تحـدث عـن        - تسيير األعمال    -ذلك رئيس حكومة الوحدة     ، وتطرق الى    "الوطنية
ضرورة مناقشة الفكرة بجدية ووضعها على جدول األعمال الفلسطيني، بينما كان وزير اإلعالم مصطفى              
البرغوثي أكثر تحديداً ووضوحاً باعتبار أن انهيار السلطة وليس حلها يبدو حتمياً في حال فشل حكومـة                 

  . الوطنيةالوحدة
فكرة حل السلطة ستنال حتماً المزيد من الزخم بعد التطورات الدامية التي هزت قطاع غزة في النـصف              

 يونيو والتي أدت الى انقسام بنيوي حاد في الساحة السياسية وتهديـد بفـصل               /األول من شهر حزيران   
اتفـاق أوسـلو نـص      على رغـم أن     . جغرافي وحتى سياسي وتنظيمي بين قطاع غزة والضفة الغربية        

  .بوضوح على الوحدة الجغرافية الكاملة بين الضفة والقطاع
فكرة حل السلطة بنيت غالباً على مصالح وأسس فئوية حزبية ضيقة، فقد طرحتها منذ تأسـيس الـسلطة                  

 الذي شهد زلزال االنتخابات التشريعية الفلسطينية من أطراف قريبة من المعارضة            ٢٠٠٦الى بداية العام    
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كل عام وحركة المقاومة اإلسالمية حماس في شكل خاص، ومع تفهم االعتبارات السياسية المتعلقة              في ش 
برفض اتفاق أوسلو وحتى خيار التسوية في شكل عام، إال أن النظر إلى السلطة هنا ليس فـي إطارهـا                    

النتخابـات  أو الرئيس الراحل ياسر عرفات، واختلف األمر بعـد ا         " فتح"الوطني ولكن باعتبارها سلطة     
والحركـات  " فتح"وبدا معاكساً، إذ انتقلت فكرة حل السلطة إلى مربع          " حماس"التشريعية التي فازت فيها     

  .والفصائل القريبة منها، والمنطلق الفئوي نفسه كان حاضراً بقوة
 بعد  منفردة" حماس"المنطق الفئوي حضر أيضاً بعد فشل تجربة الحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها             

فوزها باالنتخابات، وفشل الحكومة في تطبيق برنامجها االنتخابي والحصار القاسي الـذي منعهـا مـن                
والقريبين منها إلى إعادة طرح فكرة حل السلطة وفق الزاوية          " حماس"تحقيق معظم اهدافها، وهذا ما دفع       

في " حماس"ع، وأن إفشال    الفئوية ولكن بمنظور شمشوني هذه المرة يلحظ هدم المعبد على رؤوس الجمي           
السلطة ووضع العصي في دواليبها يعني أن هذه األخيرة لن تسمح ألحد بالنجاح مرة أخـرى وإن كـان         

  .الثمن التخلص من السلطة نفسها
وعلى رغم التحفظ النسبي إال أن المنطق الوطني ربما كان حاضراً في الدعوات لنقاش مستقبل الـسلطة                 

  .والنظر في فكرة حلها
اقع الفلسطيني انقلب بالكامل بعد أحداث غزة الدموية وبقينا أمام مشهد سوريالي لمجموعات لم تحترم               الو

السلطة في أحسن األحوال وأساءت استخدامها الى درجة السفه، أو انها نظرت الى السلطة بوصفها أداة                
 للمـشروع الـوطني أن       األميركي ال بد من التخلص منها اذا ما أريد         -من أدوات المشروع اإلسرائيلي     

واكتمل المشهد السوريالي بوجود غالبية فلسطينية صامتة ال تفهم هذا التناحر على سـلطة بـال                . يستقيم
سيادة فترى انه ال ضرورة لهذه السلطة إذا ما تحولت وسيلة لالقتتال والحرب األهلية بدل السهر علـى                  

ا المزاج عبر عن نفسه في االستطالع األخيـر         وهذ. راحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم وتحقيق آمالهم     
 فـي   ٤١للمركز الفلسطيني للبحوث المسحية في منتصف حزيران الماضي أي في ذروة االقتتال، فقبل              

  . في المئة قبلوا فكرة الكونفيديرالية مع األردن٤٢المئة من الفلسطينيين حل السلطة و
فإن فكرة حل السلطة لم تطرح في شكل جـدي الـى            وبعيداً من االنفعال والمنطق الفئوي واالستفزازي       

اآلن على جدول األعمال الفلسطيني، هذا األمر يقتضي النظر لألمر ضمن سلة متكاملة تلحظ المـصلحة                
الوطنية الفلسطينية، فالسلطة تشرف على مناحي الحياة المختلفة لحوالى ثالثة ماليين ونـصف المليـون               

 حياتهم في أبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنيـة،         مواطن في قطاع غزة وتتولى مسؤولية     
أما في الضفة الغربية حيث يعيش قرابة المليونين ونصف المليون مواطن فتشرف الـسلطة علـى كـل                  
مناحي الحياة باستثناء األمن الخاضع عملياً لالحتالل اإلسرائيلي، فيما األمور األخرى من صحة وتعلـيم               

سلطة، وحتى اآلن لم يقل أحد من دعاة حل السلطة ماذا سيحل بالمواطن الفلسطيني إذا مـا                 وخالفه بيد ال  
تم الحل فعالً، وتحديداً ماذا سيجري في قطاع غزة الخاضع كلياً الى سـيطرة الـسلطة، هـل سنناشـد                    

اسية االحتالل بالعودة أم تستجدي استجداء الوصاية او االنتداب، في خطوة تكرس اعتراف النخبة الـسي              
  .والحزبية بفشلها وعجزها عن تولي مسؤولياتها تجاه شعب تدعي قيادته

يجب أن يكون النقاش حول حل السلطة متمحوراً حول حقيقة هل بذلت الساحة السياسية الفلسطينية الجهد                
جاد ال بد من العمل ال    . المطلوب من اجل إنجاح السلطة الوطنية في مهمتها األساسية كنواة للدولة العتيدة           

لقيام السلطة الفلسطينية بكل مهماتها ومسؤولياتها، وبعد ذلك فقط يمكن التقويم والمراجعة والنقاش حـول        
مدى نجاحها أو فشلها واستخالص العالج الناجع المستند أوالً وأخيراً الى المصلحة الوطنية العليا، وهذا               

بغزة ومعها المشروع الوطني عبر حـوار       يقتضي حتماً إزالة آثار االقتتال الداخلي المدمر الذي عصف          
حر مفتوح يفضي إلى حكومة تكنوقراط من الوجوه والشخصيات الوطنية المستقلة، على أن يتم االحتكام               

  .إلى الشعب بعد ذلك في انتخابات رئاسية وتشريعية
  ٥/٧/٢٠٠٧الحياة 
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 الشرق األوسط وحرب هرمجدون الكونية .٧٩

 إميل أمين
بكل كلمة حرفيا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا وهو ما يعني أن حربا نوويـة                نعم يا سيدي أنا مؤمن      "

  ". العالم وتصبح روسيا قوة من الدرجة الرابعة" إسرائيل"ستنشب حول أورشليم ويومها ستدهش 
هكذا تكلم جيري فالويل اليميني األمريكي المتصهين والذي قضى مؤخرا مؤكدا علـى حتميـة حـدوث                 

ة التي استطاعت اليهودية والحقا عبر الصهيونية تجذيرها في نفـوس وعقـول صـناع               المواجهة الكوني 
  . القرار في الواليات المتحدة األمريكية

البريطانية ألن تتساءل هل ما يجري في       " الصنداي تايمز "هذا المفهوم المشوش والمضطرب دعا صحيفة       
نية الهرمجدونية كمـا كانـت أوروبـا        الشرق األوسط من قالقل ونيران مشتعلة هو مقدمة الحرب الكو         

  الشرقية منشأ الحربين العالميتين األولى والثانية؟
إذا ما نظرنا إلى عدة عناصر مدمرة مجتمعة مثل التشرذم العرقي والتدني االقتصادي وإمبراطورية آخذة             

ك القـوة   فضال عن الضخ المالي الصادر عن عائدات النفط والغاز وخطورة امـتال           ) أمريكا(في األفول   
السالح النووي فإننا سندرك أن دوامة العنف المتصاعد من الـصعب           ) إيران(األكثر ثورية في المنطقة     

  ".الصنداي"تجنبها مما ينذر بقرب معركة هرمجدون تقول 
  ماذا عن تلك المعركة؟ ومن يعد لها؟

ت بين أمم العالم    باختصار غير مخل هي مفهوم لصراع حربي عالمي منطلقه ديني ويمثل آخر المواجها            
من جهة ثانية ويرجع ذكرها إلى بعض المواقع في التوراة وتخص تجمع            " إسرائيل"من جهة واليهود في     

اليهود في فلسطين وتعرضهم لهجوم ساحق من ملوك الشرق غير أن يهوه سيحارب عـنهم وسـتحقق                  
تـأملوا عـدة    " فيقـول    ويصف القس هال لندسي المتصهين بدوره شكل المعركة       . نصرا مبينا " إسرائيل"

غير أن النار والبرد اللذين سينزالن من       " هرمجدون"ماليين يحيطون بالمدينة المقدسة أورشليم في وادي        
  ". السماء سيتكفالن بالقضاء عليهم

هذا المفهوم المحرف والمجتزئ لفهم التوراة قد أصبح قناعة مطلقة اليوم عند سـاكن البيـت األبـيض                  
ي العسكري األمريكي ما حدا بالكاتبة األمريكية جريس هالسل ألن تصف فـي    وأصحاب المجمع الصناع  

تغلغل الروح الصهيونية في البيت األبيض وكافة اإلدارات األمريكية بـالقول إن            "النبوءة والسياسة "كتابها  
ية األصوليين المسيحيين األمريكيين على أتم االستعداد بل راغبون بكل قواهم في إشعال نيران حرب نوو              

  لكن كيف يمكن اإلعداد لهذه الحرب؟. تحقيقا للتنبؤات المقدسة" إسرائيل"بشأن 
اإلجابة تتطلب من القارئ النظر إلى الصراعات الدموية القائمة في المنطقة اليوم وفي مقدمتها المواجهة               

النووية، ولن  اإليرانية األمريكية المحتملة، والتي يمكن أن تتطور إلى صراع مسلح تستخدم فيه األسلحة              
بعيدة عن المشهد بل في عمقه، وإيران في المفهوم التوراتي هي بـالد فـارس بـالد                 " إسرائيل"تصبح  

  . مع ما يحمل ذلك من إشارات دموية مهلكة" إسرائيل"المشرق وملوكها الذين سيحاصرون 
ء األمر الذي يبهج    كما أن النيران المشتعلة ال تقتصر على إيران فحسب، فها هو العراق يغوص في الدما              

لخمسمائة عام تنكسر روحهـا فـي       " إسرائيل"قلب أصحاب هرمجدون، إذ يرون بابل التي أذلت شعب          
داخلها وتمتد ألسنة النيران إلى لبنان وسوريا وفلسطين ومصر ال تنجو والسودان يتمـزق والـصومال                

  . يشتعل كل هذا في عقد جهنمي يسعى لتحقيق الوعد من الفرات إلى النيل
  ؟"إسرائيل"هل حان الوقت إذن لكي تجتمع ممالك الشرق هذه جميعها وتعبر الفرات لتهاجم 

هكذا روجت اآللة الصهيونية في الغرب وما نظرية صراع الحضارات التي قال بها المفكر األمريكـي                
 صموئيل هنتنجتون إال التفريغ األيديولوجي لهرمجدون، إذ إن ملوك المشرق سيتحالفون مـع الـروس              
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والصينيين وهذا هو لب النظرية، صراع كونفشيوسي متحالف مع اإلسالم واإلسالميين في مواجهة للعالم              
  . الغربي المسيحي اليهودي بمؤمنيه

والتساؤل المثير هل استطاعت الصهيونية العالمية تسخير أمريكا مرة جديـدة للتهيئـة لتلـك المعركـة                 
" حكومة العـالم الخفيـة    "شيريب سبيريدوفيتش في كتابه     وخوضها الحقا؟ يجيب المؤلف الروسي الشهير       

 إال ألن اليهود رغبوا     ١٩١٧إن الواليات المتحدة األمريكية لم تدخل الحرب العالمية األولى عام           "بالقول  
في ذلك خدمة إلنجلترا التي كادت تخسر الحرب لكن في مقابل الوعد الشهير بإقامة وطن لليهـود فـي                   

لكـن  " هوذا اترك لكم بيـتكم خرابـا      "لوطن هو ضد كالم السيد المسيح الواضح        فلسطين، رغم أن هذا ا    
بفضل اليهود وعمالئهم في الصحافة واإلعالم والعسكرية األمريكية ارتفعت الـصيحات ضـد ألمانيـا               

  ". وخاضت أمريكا الحرب وبدا مثالها ونموذجها يهتز في العالم
على الساحة؟ يمكن القول بكل تأكيد إن األوضاع سائرة         هل من تشابه بين ذلك الموقف وما نشهده اليوم          

لدفع أمريكا إلى نفس المصير ال سيما إذا تم إحالل غول األصولية اإلسالمية واإلسالم الـدموي الـذي                  
روجت له الصهيونية محل النازية والفاشية في الحرب العالمية الثانية لنصل معاً إلى الحـرب العالميـة                 

  . منها بل والساعين إليها قدماالكونية التي ال مفر 
هذا السعي ليس وليد اليوم بل يمتد قرونا للوراء إلى زمن نابليون بونابرت الذي لـم يكـن إال صـنيعة                     

ولم يجد طريقا للعرش الفرنسي إال عن طريق        " امشيل روتشيلد "األيادي الخفية اليهودية في أوروبا بقيادة       
يم الكنيسة الكاثوليكية التي وقفت وال تزال في وجه مـارتن           الدعم السري اليهودي ولهذا عمل على تحط      

 ١٧٩٧لوثر صنيعة اليهود ومخترق العقلية المسيحية التقليدية، ولهذا خطف البابا بيوس الـسادس عـام                
وحاول جاهدا تحطيم البابوية ودعا لجعل فلسطين موطنا لليهود قبل بلفور بسنوات تربـو علـى المائـة                 

 عـن   ١٩٨٢شـباط   /تكشف بتاريخ فبرايـر   " اإلسرائيلية) "توجهات(جلة كيفونيم   وخمسين عاما، بينما م   
مخطط ارييل شارون لنشر ما جاءت كوندوليزا رايس بعده بعشرين عاما لتسميه الفوضى الخالقة لتسير               

  . إلشعال المنطقة والتحضير لتلك الحرب العالمية
رافيا وتجزئة لبنان إلى خمس دويالت على       والسيناريو يبدأ بتقطيع أوصال مصر إلى دويالت منفصلة جغ        

أسس عرقية وطائفية واستغالل البناء العرقي لـسوريا لتفكيكهـا وجعـل األردن محـال الضـطرابات                 
  . الفلسطينيين، أما العراق فجاء على رأس القائمة مع توصية بالعمل على انهياره

تحفظ وهو ما جرى ويجـري فعليـا        ولتحقيق هذا البرنامج الضخم كان البد من مساعدات أمريكية بال           
إلضرام اللهب، تارة تحت دعاوى محاربة التيارات اإلسالمية المتشددة، وتارة أخرى لمواجهة الحركات             
اإلرهابية، وثالثة لنشر الديمقراطية، في حين يبقى الهدف األبعد هو تحقيق التنبـؤات حتـى وإن كانـت        

  . مزيفة
ا من الغضب اآلتي على العالم بدعمها لتلـك الـسيناريوهات           والتساؤل قبل االنصراف هل ستنجو أمريك     

الصهيونية الجهنمية؟ بالقطع ال، ال سيما أن هذا السيناريو يمكن أن يستقطب روسيا والصين للمواجهـة                
التي ال يقطع أحد بأنها لن تتطور إلى حرب عالمية نووية وما الدرع الصاروخي األمريكي في أوروبـا                  

  . هرمجدون وليس لمواجهة صواريخ إيرانمؤخرا إال لإلعداد ل
لقد نجحت الصهيونية حتى اآلن في جعل واشنطن تسير في وادي الموت وقدر لها أن تخلق من أمريكـا                   
حفارا للقبور طالما بقيت منساقة لرؤى حاكمية صهيون، غير أن أول قبر تحفره سيكون إلمبراطوريتهـا   

  .المنفلتة اآلخذة في األفول
  ٥/٧/٢٠٠٧تية الخليج اإلمارا
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  :كاريكاتير .٨٠

  

  
  ٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  


