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  "حماس" يحضر لخطة مصالحة مع "الرجوب".. "عباس"بتكليف من الرئيس  .1

ـ     : عامر الحنتولي  -الكويت   أن رئيس السلطة محمود    ب" إيالف"قالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى ل
عباس قد كلف بشكل سري اللواء جبريل الرجوب مستشار األمن القومي السابق ليفتح قناة تفاوضية مـع                 

تتيح العودة الـى    " صيغة توافقية "قادة حركة حماس في قطاع غزة والضفة الغربية من أجل التوصل الى             
سلطة الفلسطينية والقيادات المعتدلة فـي      طاولة الحوار لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة خاصة وان ال         

حركة فتح قد أصبحت على قناعة مفادها بأن عواصم عربية لها ثقل سياسي لم تعد راضية عن الطريقة                  
فإن اللواء جبريل الرجوب قد أجرى اتـصاالت        " إيالف"ووفقا لمعلومات    .التي يدير بها أبومازن السلطة    
واقترح علـى   .  عباس استعداد حماس للحوار غير المشروط      ونقل للرئيس . وحوارات مع قادة في حماس    
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وأبلـغ الرجـوب    . وبعيدا عن وسائل اإلعالم   " سري للغاية "مازن ان يظل حواره مع حركة حماس         ابو
رئيس السلطة بأنه يرغب في منحه التفويض والصالحية للذهاب في الحوار مع حركة حماس الى درجة                

ووفقا لما روتـه المـصادر      . انب قيادات أخرى في حركة فتح     متقدمة من دون تدخالت في عمله من ج       
في ذهنه ستحقق الغرض الفلسطيني فـي       " خطة مصالحة "فإن الرجوب أبلغ عباس بأنه يملك       " إيالف"لـ

  .األجواء السياسية الداخلية المتوترة
  5/7/2007موقع ايالف 

  
  الل ويتحدث عن بناء دولة في ظل االحتة المقاومينفياض يتوعد بمالحق .2

 بالحمـل علـى   ،يـوم الخمـيس  ، ]حكومة الطـوارئ رئيس [توعد سالم فياض :  وفاء عمرو-رام اهللا  
على االمتناع عن مالحقـتهم     " اسرائيل"المسلحين في الضفة الغربية لكنه علق نجاح الحملة على موافقة           

ـ               :وفي مقابلة مع رويترز قـال      .بنفسها ة  ان حملـة فـرض النظـام والقـانون لـن تـستهدف الحرك
نحتاج الن نكون جادين للغاية في هذا الصدد بغض النظر عن من هم             "وقال   . وحدها ]"حماس"[االسالمية

ال  .لقـد انتهـى الحفـل      ..اذا اختاروا عدم التعاون في هذا الجهد فهم خـصوم         . والى اي حزب ينتمون   
نـا ان نعيـد     يعل ...نستطيع ان نكون جادين في بناء دولة وفي الوقت نفسه نقبل بالميليشيات المـسلحة             

ان تتعهد بـاال    " اسرائيل"لكن فياض قال انه على       ."قد تكون هذه فرصتنا االخيرة    . االمور تحت السيطرة  
واال مـا نـوع     "واسـتطرد    .تستغل حملة نزع سالح الميليشيات وتواصل مالحقتهم كما وعدت بـذلك          

وصرح  ."ستنهار. تكون بالشيء الكثير  أستيطع القول انها لن     .. المصداقية التي ستتمع بها جهودنا االمنية     
نأمـل اال ننتظـر    "تابع قـائالً و .في هذا الصدد وتنتظر الرد   " اسرائيل"بأن حكومته تجري محادثات مع      

هـذه أولويـة كبـرى      . طويال الن هذا ضروري لنا حتى نحقق ما وعدنا به من فرض النظام والقانون             
وصرح بأن بعض المـسلحين فـي    ."نستطيع ان نفشلببساطة ال   . بالنسبة لهذه الحكومة ويجب ان ننجح     

تشجعت حقيقة من استجابة عدد جيد من الناس الذين لـديهم سـالح      "وقال   .الضفة سلموا بالفعل أسلحتهم   
ه في  يلكن هناك حدا للمدى الذي يمكن ان نذهب ال        "وأضاف   ."وأبدوا استعدادا لتنفيذ هذه الرؤية والتعاون     

  ."سرائيليون بموقف معين ضروري لضمان انجاح جهودناهذا المجال دون ان يتعهد اال
 5/7/2007رويترز 

  
  ه حلعباسحق من  ":فتح"و ..لمجلسانتخاب هيئة رئاسية جديدة ل رفض: رئاسة التشريعي .3

" فـتح "تبادلـت حركتـا     :  أشرف الهـور   ،غزة نقالً عن مراسلها في    6/7/2007 القدس العربي    تنشر
 االتهامات حول فشل المجلس التشريعي في المرحلة الـسابقة، بعـد أن فـشل               ، أمس الخميس  ،"اسحم"و

أحمد بحر رئـيس المجلـس      .فقد حمل د  .  لعدم إكتمال النصاب القانوني    ،المجلس في عقد جلسة له أمس     
أنه ال يوجد   البرلمانية مسؤولية فشل جلسة المجلس التي كانت مقررة أمس، مشيراً الى            " فتح"باإلنابة كتلة   

وأوضح بحر فـي مـؤتمر       .نص في القانون األساسي يخول الرئيس عباس بعقد دورة جديدة للتشريعي          
 بطلب من   يوم التال يصحافي أنه تقرر عقد الجلسة األربعاء الماضي إال أنه تم االتفاق على تأجيلها في ال              

.  على تحقيق المصلحة الوطنية    وقال تمت الموافقة على تأجيل الجلسة لحرص المجلس        ".فتح"نواب كتلة   
بالعمل على تعطيل عقـد     " فتح"واتهم بحر نوابا في كتلة      . كتلة للجلسة الوأضاف فوجئ المجلس بمقاطعة     

وقال تمثل ذلك في إعالنهم عن مقاطعة الجلسة بحجة أن جدول األعمال لـم يتفقـوا                 .الجلسة البرلمانية 
 بل وصل الى رام اهللا حيث تم إطـالق النـار علـى              ه، الفتا الى أن ذلك لم يقتصر على نواب غزة         يعل

وأوضح أن الجلسة أجلت إلشعار آخر وذلك       . الشخص الذي يدير الفيديو كونفراس وذلك لتعطيل الجلسة       
واعتبر بحر مراسيم الرئيس عباس بأنها غيـر شـرعية           . عضواً 67لعدم اكتمال النصاب القانوني وهو      

أن يعلق جلسة وليس من خصوصياته أن يتـدخل فـي جـدول             وقال ليس من صالحياته      .وغير قانونية 
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أعمال المجلس التشريعي، معتبرا أن ذلك من حق المجلس وال صالحية لعباس في ذلك، في إشارة منـه                  
وقال ال   .للمرسوم الذي أصدره عباس الذي دعا فيه النتخاب هيئة مكتب جديد للمجلس باإلقتراع السري             

كما وأقر بحر بافتتـاح دورة غيـر عاديـة           . الرئيس لعقد جلسة سرية    يوجد بالقانون األساسي ما يخول    
وقال رئاسة المجلس تلقت طلباً من ربع األعضاء بعقد هذه الجلسة            .16للمجلس عمالً بأحكام نص المادة      

  . وفقا للظروف الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني
، 2007ي لالنعقاد في دورته الثانية لسنة       وكان عباس أصدر أمس مرسوماً بشأن دعوة المجلس التشريع        

ونص المرسوم على إجراء انتخابات هيئة مكتب المجلـس التـشريعي، بـاالقتراع             . يوم األربعاء القادم  
  .السري قبل إجراء أية مناقشة ألي موضوع على جدول األعمال

ـ     ىالبرلمانية أن الفترة األول   " فتح" فقد أعلن عزام األحمد رئيس كتلة        ،الى ذلك   مـن   ى في الـدورة األول
وأكد في مؤتمر صحافي على عدم قانونية دعوة عقد جلسة           .المجلس التشريعي انتهت أول أمس األربعاء     

وقال نحن أمناء على القانون ونحن ال نقبل ان نشارك بدعوة غير شرعية، ونحن لم نقاطع إنما                  .للمجلس
البرلمانية لعقد جلسة للتـشريعي     " حماس"تلة  وأوضح أن دعوة ك    .الجلسة والدعوة لها إجراء غير قانوني     

بحر بأنه بات غير مؤهل لقيادة المجلس بعد ان ارتكب          .غير شرعية ومخالفة للقانون األساسي، واصفاً د      
وقال على التشريعي انتخاب هيئة جديدة لرئاسة مكتب التـشريعي           .حماقات كثيرة أساءت الى التشريعي    
اقشة ألي موضوع أو جدول أعمال، وفقاً ألحكام البند الثالـث مـن             باالقتراع السري، قبل إجراء أي من     

   .المادة الثانية من النظام الداخلي للمجلس التشريعي
هي التي عمدت الى تعطيل المجلس التشريعي خالل الفترة السابقة للتغطية علـى غيـاب               " حماس"وقال  

ـ      " حماس"وأضاف في ظل انقالب     . نوابها عنه  زة باتـت رئاسـة المجلـس       الدموي الذي جري فـي غ
غيرمؤهلة للقيادة، بعد ان أظهرت والء للقتلة والدمويين عندما قام النائب بحر بزيارة لمقرات ميليـشيات       

وأوضح ان نواب حركته يتساءلون كيف لهم        .القسام والتنفيذية الدمويتين في قطاع غزة وأعلن تأييده لهما        
واعتبر األحمد أنه يحق للرئيس عبـاس حـل          ".حماس"ب  ان يجلسوا الى جانب قتلة، في إشارة منه لنوا        

 من القانون األساسـي،     43وقال على السيد الرئيس أن يمارس صالحيته من المادة           .المجلس التشريعي 
 لم تتوافق، فان المنطق يشير الى إجراء انتخابات، وليس هناك أي            ىوتابع إن بقي المجلس مشلوالً والقو     

  .نص قانوني يحول دون ذلك
دعت الرئيس عباس،    كانت قد     البرلمانية "فتح" كتلة    إلى أن  رام اهللا من   5/7/2007 قدس برس أشارت  و

 بـأقرب   ، والدعوة لعقد الدورة الثانية للمجلـس التـشريعي        ،إلى استخدام صالحياته الدستورية والقانونية    
كـون هـذه الرئاسـة    وإعادة تشكيل لجانه، بحيث ت، انتخاب رئاسة جديدة للمجلس"ما سمته  ليتم   ،فرصة

  ."قادرة على التعبير عن إرادة المجلس والتكلم باسمه
لم يقف األمر لدى    : رام اهللا، منتصر حمدان    نقالً عن مراسلها في    6/7/2007الخليج اإلماراتية   وأوردت  

" حمـاس "  بل امتد إلى توجيه اتهامات لنواب من     التشريعي عند اإلعالن عن عدم قانونية عقد جلسة      " فتح"
نعم هناك  ": "الخليج"ـمشاركة في عمليات القتل والتحريض على القتل في القطاع، وقال عزام االحمد ل            بال

في حين قال النائب عـن       ".نواب شاركوا في عمليات القتل وهناك آخرون شاركوا بالتحريض على القتل          
" فـتح "كن لنـواب    يم"ردا على االتهامات بشأن اشتراك في القتل        " الخليج "ـايمن ضراغمة ل  .د" حماس"

تقديم شكوى للمجلس حول هذا األمر لمناقشتها وتحويلها للجنة القانونية مـن اجـل اتخـاذ اإلجـراءات        
  ".القانونية في هذا األمر إذا ثبتت صحته

يمكن لكتلـة   "حسن خريشة مع ما طرحه ضراغمة وقال        .واتفق النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د      
رفع قضية لدى النائب العام بحق المتورطين تمهيـدا لرفـع الحـصانة عـنهم               تقديم المعلومات و  " فتح"

ه بين ممثلـي    يان عقد الجلسة قانوني وجرى التوافق عل      " الخليج "ـوأوضح خريشة ل   .وتقديمهم للمحاكمة 
  ".حماس"و" فتح"الكتل البرلمانية بما في ذلك كتلتي 
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إسماعيل رضوان لجـوء كتلـة      .د" حماس" انتقد ناطق باسم     :غزةمن   5/7/2007 قدس برس وجاء في   
إلى االمتناع عن حضور جلسة التشريعي، واعتبر ذلك انسجاما مع سياسة المناكفة والتـآمر التـي                " فتح"

ـ    قالو .تقودها حكومة الطوارئ   يبدو أن المراوغة كانـت سـابقة       "" قدس برس " في تصريحات خاصة ل
 أمريكية، خصوصا لجهة ترسيخ الفـصل بـين         -إلفشال انعقاد هذه الجلسة لتمرير المخططات الصهيو      

  ".الضفة والقطاع وتمرير قرار منع صرف الرواتب عن موظفي قطاع غزة
  

  اضعاف السلطة وتقويض مؤسساتهاتعمل على  "اسرائيل": لمنظمة التحرير اللجنة التنفيذية .4
 اهللا، ان عمليات العدوان      أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها امس في رام          : وفا –رام اهللا   

واالغتيال واقتحام المدن والقرى والمخيمات التي تنفذها قوات االحتالل اإلسرائيلي تشكل جرائم حـرب              
واضحة، ما يتطلب أوسع حملة سياسية ضد هذه االنتهاكات وضرورة إدانتها دوليـاً، وكـشف أهـدافها                 

من إضعاف السلطة الوطنية وتقويض مؤسـساتها       المتمثلة في استمرار سياسة إسرائيل الهادفة إلى مزيد         
سالم فياض،  .وعبرت اللجنة التنفيذية عن دعمها التام إلجراءات الحكومة الجديدة ورئيسها د           .وإضعافها

وذلك من اجل إنهاء الحصار المالي، وكذلك توجه الحكومة بإعطاء االولوية للملف األمني وخاصة منـع                
  .ى والخروج على القانونالفلتان وضبط السالح وحالة الفوض

 6/7/2007الحياة الجديدة 
  

   غزةأجواء األمن والهدوء في قطاع" تحاول تنغيص"" اسرائيل": هنية .5
قـال رئـيس الـوزراء      : غزة، رائد الفـي    نقالً عن مراسلها في    6/7/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

أجواء األمن والهدوء في القطاع من      " تحاول تنغيص "الفلسطيني المقال اسماعيل هنية ان قوات االحتالل        
تصر على  " اسرائيل"عن هنية قوله ان     " آي.بي.يو"ونقلت   .خالل عمليات االجتياح واالغتيال المتواصلة    

االستمرار في سياسة التصعيد العدواني ضد الشعب الفلسطيني خاصة في غزة، بهدف فرض مزيد مـن                
ان اإلفراج عن الصحافي جونستون خلـق       "قال  و .التضييق والحصار ونشر أجواء من الرعب والخوف      

أجواء إيجابية وآمنة أمام الضيوف األجانب والصحافيين واإلعالميين، األمر الـذي لـم يـرق لقـوات                 
  ".االحتالل فنفذت مجزرتها اإلجرامية

أدان هنية التصعيد العسكري    :  نضال المغربي  ،زةغ نقالً عن مراسلها في    5/7/2007رويترز  وأضافت  
  .وقال ان من حق المسلحين الفلسطينيين ان يردوا .ئيلي والمجزرة االجراميةاإلسرا

  
  غزة ترد على االفراج عن جونستون بمجزرة في "اسرائيل":  البرغوثيمصطفى .6

مصطفى البرغوثي عن استنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات االحـتالل          .عرب النائب د  أ :رام اهللا 
امت به قوات االحتالل من عدوان بانه جريمة حرب اقترفتها ضد شعبنا  بدم              واعتبر ما ق   .في قطاع غزة  

وقال ان على  المجتمع الدولي الوقوف امام مسؤولياته والتحرك العاجل لحماية السكان المـدنيين                .بارد
واوضح البرغوثي ان    .وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينية المحتلة من الحرب التي تشنها اسرائيل عليهم          

 .اسرائيل ترد على االفراج عن الصحفي جونستون بمجزرة بشعة ضد شعبنا في القطاع
 6/7/2007الحياة الجديدة 

  
  هنية ينفي وجود صفقة لالفراج عن جونستون .7

 نفى رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية بشكل قاطع ان يكون االفراج عن الصحفي جونستون               :بيت لحم 
انا اوكد انه ال توجد صفقة وال مساومات وان االفراج          :"في مسيرة نسائية    وقال خالل كلمة     .قد تم بصفقة  

جاء دون اية شروط مسبقة ونحن ال ننثر مكافات سياسية بل نريد تعزيز الـصورة المـشرفة للـشعب                   
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كما نفى نية حكومته المقالة المس بسالح المقاومة او          ".وللحكومة الفلسطينية " حماس"الفلسطيني ولحركة   
لكن اذا حاد الـسالح عـن       " " واضاف قائال  .تشكيالتها طالما بقيت تتحرك في وجهتها السليمة      بأي من   

  ".طريقه وتحرك في ميدان الفوضى فأننا قطعا سنالحقه حتى ال تعود الفوضى من جديد
محمود الزهار إن خاطفي الصحافي أطلقوا سراحه دون اية شروط، ولم تكن هناك أية              .من ناحيته قال د   

  .ى اإلطالق في حين اعلنت مصادر في لجنة الوساطة بان فتوي دينية حسمت األمر في النهايةشروط عل
  5/7/2007وكالة معا 

  
   للتراجع عن قطع الرواتب  ئيدعو حكومة الطوارهنية  .8

عرب رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية عن اسفه الشديد لقطع الرواتـب عـن عـشرات                أ :بيت لحم 
وقال خالل   .لى خلفية ما اسماه انتماءهم السياسي او التزامهم بالشرعية االنتخابية         االالف من الموظفين ع   
كنا في الحكومة العاشرة ندخل االموال عن طريق الحقائب والنواب والمعـابر            :" كلمة في مسيرة نسائية   

 اعـادة   بـضرورة "وطالب هنية    ".نايوكنا ندفع الرواتب حتى لمن ال يلتزم بقراراتنا بل ويطلق النار عل           
ان الحكومـة المقالـة     "مؤكدا  " النظر في هذه الخطوات التي من شأنها ان تمس وحدة الشعب الفلسطيني           

وحيا هنية المرأة الفلسطينية الصابرة مؤكدا ان هناك تحركا على اكثر من جهة              ".ستبقى صابرة ومحتسبة  
ترسخ الفـصل بـين الـضفة       وفي اكثر من ميدان للتعبير عن الرفض الي اجراءات قانونية او ادارية             

وكانت مئات النسوة الفلـسطينيات خـرجن فـي          .والقطاع وتجعل من لقمة العيش ورقة ابتزاز سياسي       
ورفعت النسوة شعارات   ،  تظاهرة وصلت الى مقر المجلس التشريعي للمطالبة باستئناف الرواتب للوظفين         

  . الف موظف ان يعيشوا دون رواتب؟23تتساءل كيف يمكن ل 
  5/7/2007عا وكالة م

  
  قدمت اكبر خدمة للمشروع الصهيوني" حماس"لن نتسامح مع االنقالب و :عبد ربه .9

 أكد ياسر عبد ربه أن السلطة الوطنية وأبناء الشعب الفلسطيني لن يتسامحوا مع االنقالب الـذي                 :عمان
م سيـضفي   ، وال مع منفذيه، وشدد على أن اي حوار يدور مع االنقالبيين قبـل تـراجعه               "حماس"نفذته  

 الفضائية أمس، أن قبول السلطة التحاور مـع         "العربية"وقال في مقابلة مع قناة       .الشرعية على االنقالب  
االنقالبيين سيفتح باب االنقالبات العسكرية في التاريخ الفلسطيني، لتصبح فلسطين معرضة لالنقالبـات             

دمة للمشروع االسرائيلي الـذي يريـد       بانقالبها قدمت أكبر خ   " حماس"وأشار الى ان     .بين الحين واآلخر  
   .فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة

وفيما يتعلق باطالق سراح جونستون، جدد عبد ربه تأكيده على ان االفراج عن جونستون كان مسرحية                
بهدف تسجيل نقاط على الصعيد الدولي وجباية أثمان سياسية مـن المجتمـع             " حماس"مفبركة أخرجتها   
ضد الـشعب   " حماس"الجميع يعرف في غزة أن جيش االسالم هو مخلب          "وأوضح   ."هاالدولي في مقابل  

  .الفلسطيني وسلطته، ويستخدمونه للقيام بالعمليات القذرة
وفما يتعلق بنشر قوات دولية في قطاع غزة قال عبد ربه ان الهدف من جلبها هو نشرها على الحدود مع                 

  ."وميةيتداءات االسرائيلية اللحماية الشعب الفلسطيني من االع" اسرائيل"
امام خيارين أولهما أن تتحول الى جزء من التيـار الـواقعي            " حماس"، اعتبر ان    "حماس"وعن مستقبل   

الوطني ويتقبلوا التعددية والديمقراطية الحقيقية، وأما ان يستمروا في مغـامرتهم بمـصيرهم وبمـصير               
  .على القضية الوطنيةالشعب الفلسطيني وما يستتبع ذلك من نتائج كارثية 

  6/7/2007فراس برس 
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  االفراج عن جونستون فيلم هنديو..  انقالب غزة تم بضوء أخضر إقليمي:نبيل عمرو .10
 رو ان االنقـالب الـذي      للشؤون اإلعالمية نبيل عم    اكد مستشار الرئيس الفلسطيني   :  رشا اإلبراهيم  كتبت

 صراع على السلطة، نافيا في الوقت ذاته أن          ال يتبع التوصيف السطحي المعروف بأنه      "حماس"قامت به   
 الذي عقده في المنامة أمـس،       جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي    . يكون االنقالب حدث وفق إعداد مسبق     

ـ عل يعود الحال على ما كان       وجدد إعالن حكومة الطوارئ والسلطة رفضها للحوار قبل أن         : وقـال . هي
وتطرق إلى موضـوع اإلفـراج   . " دولة إسالمية في غزةسنعمل على إنهاء أحالم كل من يتصور إقامة       "

يعتبره البعض اعترافا بموقف      في هذا الجانب، ما قد     "حماس"جونستون والترحيب البريطاني بجهود     عن  
 لكـسب االعتـراف     "حمـاس "من السذاجة أن يكون اإلفراج عن الصحفي وسيلة مـن           ": وقال. "حماس"

هذه نهايـة سـعيدة لفـيلم       ": وقال. "لية طويلة وتمت بترتيب   تمثي"إطالق جونستون بـ    ووصف  . "الدولي
والسؤال اآلن هو لماذا لم يطلق سراحه جونستون منذ وقت طويل عندما كان             .. هندي طويل، إنها تمثيلية   

ونوه بأن االنقالب تم بضوء اخضر إقليمي بالتأكيد، مـضيفا ان           . "ية رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية؟    هن
  . م بأنها حليف ألنظمة اكبر منها مثل سوريا وإيران وقطر بل وحتى كوريا الشمالية لديها وه"حماس"

  6/7/2007األيام البحرينية 
  

 رفض عباس أفشل لجنة تقصي الحقائق العربية .11
عن فشل جهود اللجنة العربية الخاصة بتقصي       " الخليج"ـكشف مصدر فلسطيني ل   :  أحمد رجب  -القاهرة  

شكلة بقرار من وزراء الخارجية العرب، وقال المصدر إن الرئيس عباس ال            الحقائق في أحداث غزة الم    
يزال رافضا ألي دور للجنة تقصي الحقائق، على الرغم من اإلعالن عن زيارة للوفد العربـي المعنـي                  

قريبا لبدء مباحثات متعلقة    " اسرائيل"بالمبادرة العربية والمشكل من وزيري خارجية مصر واألردن إلى          
رة غير أن المصدر ذاته شكك في إمكان إتمام هذه الزيارة فـي وقـت قريـب بـسبب العـدوان       بالمباد

ضـد  " إسـرائيلية "الحالى على قطاع غزة، ووصف المصدر ما يحدث بأنه تمهيد لحـرب             " اإلسرائيلي"
  .الشعب الفلسطيني ربما يتم تصعيدها على نحو خطير خالل األيام القليلة المقبلة

  6/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

  بدراسة إجراء انتخابات مبكرة تطالب  التنفيذية لمنظمة التحريراللجنة .12
دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد اجتماع لها أمس          :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 

المناسـبة  في رام اهللا المجلس المركزي الفلسطيني إلى االنعقاد منتصف الشهر الجاري لصياغة الحلول              
على المقار األمنية فـي     " حماس"للتغلب على األزمة الداخلية التي يعيشها الشعب الفلسطيني بعد سيطرة           

 .وطالبت اللجنة في بيانها بدراسة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة. قطاع غزة
  6/7/2007الوطن السعودية 

  
   القاهرةن ماهر مقداد مسؤوال لالعالم الفلسطيني فيي يعيعباس .13

 قـرارا   الفلسطيني اصدر احمد عبد الرحمن مفوض االعالم المركزي، بناء على قرار الرئيس             :رام اهللا 
  .يقضي بتعيين ماهر مقداد مسؤوال لالعالم الفلسطيني في القاهرة، ابتداء من مطلع الشهر الجاري

 6/7/2007الحياة الجديدة 
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  يم المجحفة ومحاكمة الفاسدينجهاز األمن الوطني يطالب عباس بوقف المراس .14
 -اللـواء الثالـث     ( طالب بيان صحفي أصدره ضباط وضباط صف وجنود جهاز األمن الوطني             :غزة

من إقالـة بعـض القيـادات       " المجحفة"، الرئيس عباس بوقف المراسيم      )المنطقة الجنوبية في قطاع غزة    
وأعلن ضباط وجنود األمـن الـوطني        .الوطنية، مطالبة بمحاكمة بعض القادة الذين وصفتهم بالفاسدين       

رفضهم لقرار عباس إقالة العقيد ركن حسين أبو عاذرة وتنزيله لرتبة جندي، مطالبين بتعيينه قائداً لألمن                
وطالب البيان بمحاكمة محمد دحالن، واتهمـه        .الوطني، ومحاكمة العميد جمال كايد وتوفيق أبو خوصة       

خاص لتنفيذ مخططه العميل وأجندته الخاصـة وعمـل علـى    حول المؤسسة العسكرية إلى قطاع      " بأنه  
ودعا الضباط والجنود إعادة بناء قوات األمن الوطني على أسـس وطنيـة              ".تدمير قوات األمن الوطني   

ومهنية وتعين أصحاب الكفاءات والمخلصين للوطن على رأس المؤسسة العسكرية، وتكريم الشهداء من             
 .ة وتوفير الحياة الكريمة ألسـرهم     يهم، وصرف كافة مستحقاتهم المال    أبناء األمن الوطني والذين غرر ب     

وتقدم هؤالء بالشكر إلى اللواء سليمان حلس القائد السابق لألمن الوطني والذي طرد بقرار من دحـالن                 
إلى التعـاطي   " حماس"وزراء المقال إسماعيل هنية و    الودعا البيان رئيس     .لرفضه التعاطي مع مخططاته   

من الوطني على أساس أنها مؤسسه شريفه وبها اآلالف من المخلصين والغيـورين علـى               مع قوات األ  
  .مصلحة الوطن

  5/7/2007صوت الحق والحرية 
  

  منع موظفي غزة من التوجه الى اعمالهمفي م القوة استخدا نفيالقوة التنفيذية ت .15
النـاطق باسـم القـوة      أكد إسالم شهوان    : فلسطين اآلن نقالً عن    6/7/2007عين على فلسطين    نشرت  

 من اعتداء التنفيذيـة علـى المـراجعين         ]الطوارئ [التنفيذية أن ما قاله وزير الصحة في حكومة دايتون        
بالضرب واإلهانة وإغالق المراكز الصحية بالجنازير ومنع الموظفين بالقوة من الدوام في الوزارة هـو               

كيل االتهامات واألكاذيـب فيمـا يتعلـق     ت]الطوارئ [محض افتراء وكذب وأشار إلى أن حكومة دايتون       
وأوضح شهوان في تصريٍح خاص لفلسطين اآلن  بأن حكومة تسيير األعمال أصـدرت               .بالقوة التنفيذية 

األوامر بمنع الموظفين من الدوام يوم الخميس إال فيما يتعلق بالخدمات الصحية والمراجعات  مشيراً إلى                
وشدد شهوان بأن القوة التنفيذية لم تستخدم القـوة          .قليل جداً أنه لم يحضر أحد من الموظفين سوى عدد         

  .أبداً مع أي من الموظفين في أي وزارة من الوزارات
وزيـر االعـالم     أن    يوسـف الـشايب    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    6/7/2007الغد األردنية   وذكرت  
تنفيذية بمنع موظفين حكوميين من      رياض المالكي رد على قيام القوة ال       ]في حكومة الطوارئ   [الفلسطيني

ـ      ، في الوقت الذي خرج فيه آالف الفلسطينيين فـي          "ميليشيات فاشية "التوجه الى مقار عملهم، باتهامهم ب
والقوة التنفيذية  " حماس"ان افراد   "وقال المالكي أمس     .غزة في تظاهرة طالبوا فيها بعودة الحوار الوطني       

، مشيرا الى انهم هددوهم بـاطالق       "وظفين من الدخول الى مكاتبهم    اقتحموا مقرات الوزارات ومنعوا الم    
عملت على إغالق مقار    " حماس"ميليشيات  " أن   المالكيوأكد   .هم باالضافة الى سبهم بالفاظ نابية     يالنار عل 

لماذا لم تغط الصحافة والمحطات الفضائية ما تم مـن          "، متسائال في ذات الوقت،      "البلديات في قطاع غزة   
  ".بحق الموظفين في القطاع" حماس"ت لعناصر ممارسا

  
  قرار صرف الرواتب تحكمه العقود القانونية وااللتزام بالشرعية: حكومة الطوارئ .16

 أن يكـون قـد   ،]في حكومة الطوارئ  [ مجلس الوزراء الفلسطيني   أمين عام    ،سعد الكرنز . نفى د  :رام اهللا 
، وأشار إلى أن األمـر يتعلـق        "حماس"ي  صدر عن حكومة الطوارئ أي قرار بمنع الرواتب عن موظف         

وأوضح  .بأمور قانونية تتصل بالعقود التي تربط الموظفين بالحكومة، وبمدى التزام الموظفين بالشرعية           
ـ    أن أمر الرواتب يتصل بمراجعة العقود التي كانت موقعـة وفقـا            " قدس برس "في تصريحات خاصة ل
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كومـة  حة للعقود التي تمتد من الحكومة التاسعة إلـى ال         لقانون الموازنة وللقانون األساسي، وهي مراجع     
أما الشق اآلخـر للمـسألة      . تحديدا" حماس"الحادية عشر مرارا بالعاشرة، أي أن األمر ليس موجها ضد           

فيتصل بالموظفين غير الملتزمين بالشرعية، وعموما نحن رجال إصالح وال يمكن أن نصدر قـرارات               
نتقد الكرنز رفض رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية االلتزام بقرارات          وا ."الستهداف الشعب الفلسطيني  

الرئيس عباس ومنها االعتراف بحكومة الطوارئ وااللتزام بتغيير العطلـة األسـبوعية مـن الخمـيس                
  .والجمعة إلى الجمعة والسبت

  7/2007/ قدس برس
  

 "فتح"لو سيطر على تيار امتيازات أوسو لقاعدةاسيؤدي الى ظهور " حماس"حصار : بشارة .17
عربيا ودوليا سيؤدي إلى    " حماس"عزمي بشارة ان استمرار الضغط على       .قال د :  وديع عواودة  -الدوحة  

فلسطينية داعيا إلعادة بناء منظمة التحرير دون تجاهل المجلس التـشريعي وقيـام             " قاعدة"ميالد حركة   
  .يةحركات إسالمية مقاومة وتثبيت حقيقة كون الالجئين جوهر القض

تـرفض  " اسـرائيل "وأشار بشارة ضمن محاضرة له قدمها في العاصمة القطرية ليلة األربعاء إلـى أن               
عن السلطة وتوقفـت    " حماس"لن تعطي شيئا حتى لو غابت       " اسرائيل""التسوية بشكل منهجي، وأضاف     

لفت إلى أن   ضمن حركة التحرر الوطني تقدم كبير و      " حماس"واعتبر أن دخول     ".عن العمليات العسكرية  
وتطرق بشارة إلى نشوء تيار جديد فـي         .هذا لم يقدر ويقيم لها كما يجب نتيجة تعامل سطحي مع األمر           

نجم عن توقيع أوسلو مرتبط بمصالح كثيرة كامنة في أجهزة السلطة وال يهمـه سـوى االحتفـاظ                  " فتح"
ينادي هذا التيار المسؤولين    "اف  وأض. بمواقعه ونوه إلى أنه سيطر على الحركة وتجاوز قيادتها التاريخية         

بأسمائهم األولى ورأوا حتى بي كنائب في الكنيست كمتطرف، وهـو مـرتبط مـصلحيا               " اإلسرائيليين"
في غـزة   " حماس"لي موقف رافض لما قامت به       . وهو ال يمكن أن يقبل الحوار     " اسرائيل"ـبالتسوية وب 

وقال بـشارة    ".ونعم للحوار مع أولمرت   " ماسح"لكنني في موقع الخصومة مع تيار يقول ال للحوار مع           
إن رفض الحوار يعني محاولة العودة إلى امتيازات أوسلو من قبل التيار المذكور ونوه إلـى أن سـخاء                   

واستذكر المحاضر إدراك الرئيس الراحل ياسر عرفـات         .التعاطف العالمي مع حكومة الطوارئ مريب     
 حينما رفض التنازل في كامب ديفيد قبـل محاصـرته وقتلـه             البعد التاريخي الهائل للقضية الفلسطينية    

ووقت اللزوم قلب الطاولة برمتها وإذا تنازلـت         ..أدرك قدرته على صناعة ما هو عدا أوسلو       "وأضاف  
النخبة السياسية الراهنة عن القدس وغيرها سيؤدي لحالة احتراب وبالتالى سنقف أمام حالـة انحـالل ال                 

  ".حل للقضية الفلسطينية
  6/7/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "فتح االسالم"خطة لبنانية فلسطينية مشتركة لوأد ظاهرة : عباس زكي .18

طمأن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية عباس زكي الى انه خالل عشرة ايام تكون قضية نهر البارد قد 
 خصوصا ان ما انتهت، متحدثا عن خطة مشتركة مع الجيش ال تزال تخضع للتغيير في بعض التفاصيل،

يتعلق بالميدان هو شأن عسكري لبناني والمعطيات الميدانية هي التي تتحكم في مسار القوة االمنية 
سنحت الفرصة اآلن لمشاركة : "وقال زكي .الفلسطينية التي ستالقي بعض الموجودين داخل المخيم

وأشار زكي في  ".ء االرهابيينوفي تطهير المخيم من هؤال" فتح االسالم"الجيش اللبناني في وأد ظاهرة 
تنظيم السالح داخل المخيمات من خالل "الى انه عرض على المسؤولين اللبنانيين " النهار"حديث الى 

على ان يستوعب جميع المسلحين ويكون مرتبطا بغرفة العمليات اللبنانية، وبكل " لواء العودة"تشكيل 
وعلى ان يكون مقدمة لعودة الفلسطينيين الى ارض الضبط والربط لعدم المساس بالسيادة اللبنانية، 

مضى العهد الذي كان : "وقال ".فلسطين بدءا من لبنان الذي نرى انه بلد غير مناسب للوجود الفلسطيني
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بعد االنتهاء من "وأكد انه ". فيه الفلسطيني بندقية لاليجار، والذي يرتكب فيه الناس الجرائم باسم فلسطين
أما  ".نقية الملفات العالقة لدى القضاء واالمن اللبنانيين لتبدأ حياة جديدة للفلسطينيينأزمة البارد ستتم ت

السالح الفلسطيني المتدفق الى مواقع فلسطينية خارج المخيمات من خارج الحدود فيتحفظ زكي عن 
 اكثر من ان هذا شأن سيادي لبناني وال يمكننا ان نكون لبنانيين"الحديث عنه، مكتفيا باالشارة الى 

 ".اللبنانيين
  5/7/2007النهار 

  
  خرىأهدد بنقل المعركة الى مخيمات تفصائل وأمانة في أعناقنا " البارد" أبناء: زكيعباس  .19

عباس زكي وقـوف الـسلطة الفلـسطينية        في لبنان    ممثلية منظمة التحرير     أكد: غسان ريفي  -البداوي  
نحن نريد أن نقدم مزيدا من التطمينات بأن كـل          : الوالحكومة اللبنانية الى جانب الشعب الفلسطيني، وق      

من خرج من المخيم هو امانة في أعناقنا كفلسطينيين ولبنانيين ونحن في نفس الخندق ونحمل هما واحدا،                 
وباعتقادي أن المساعي التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء وكل المعنيين بالهم الفلسطيني مع مختلـف                

، هو ما يجسد حلمكم وطموحكم بالعودة الى مخيم نهر البارد بعد إنهاء هـذه               األطراف الشقيقة والصديقة  
إن : وردا على سؤال حول القوة االمنية المقترحة قال زكـي         . االزمة وتصفية هذه الشرذمة وإعادة البناء     

هذه القوة كانت ستبصر النور، وبعد أن شاركت كل الفصائل في إعدادها وتـشكيلها، تنكـرت بعـض                  
ي اللحظات االخيرة لها، وهددت بنقل المعركة الى المخيمات االخـرى، وبالتـالى وجـدنا ان          الفصائل ف 

المستوى السياسي االعلى لهذه الفصائل ليس مثل الفصائل الموجودة على األرض، وخـصوصا القيـادة               
لـى  ونحن مع أية مقترحات تخفف من معاناة مخيم البارد وتؤمن عودة سريعة الهله، والحفاظ ع              . العامة

عالقتنا بالجيش، ولكن يبدو أن الجيش عندما شعر بخالف فلسطيني حاد، ويمكن انتقال المعركـة الـى                 
اشتباكات فلسطينية يبدو انه تريث باألمر، والموضوع بات محط تشاور قد يحمل بعض التعديالت علـى                

  . ما كنا ننوي عمله
  6/7/2007السفير 

  
   غزة ىاسية لحماس بخطة االستيالء عل القيادة السيبعلمسعيد صيام يعترف ضمنيا  .20

سعيد صيام في حديث خاص لـ القدس العربي امس " حماس"القيادي في قال : من وليد عوض -رام اهللا 
بان الحكومة المصرية رتبت اجراءات عودته لقطاع غزة مباشرة عقب وصوله من سورية الي احد 

 جواز سفره ىول مرة تأشيرة علالمطارات المصرية قبل ايام، ووضعت السلطات المصرية ال
وقال صيام انه كان ينوي المكوث بضعة ايام في القاهرة، لكن السلطات  .الدبلوماسي لدخول مصر

 احداث غزة ىواضاف صيام في مجمل تعقيبه عل. المصرية ابلغته ان اجراءات عودته لغزة جاهزة فورا
ي تنفذ االوامر الصادرة لها من وزارة الداخلية، ان القوة التنفيذية هي احد اجهزة االمن الفلسطينية الت

وطالب صيام بمحاكمة نائب  .واكد ان ما تم في غزة ليس بعيدا عن القرار المؤثر في مؤسسة الحركة
رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء توفيق الطيراوي، عارضا عليه ارسال بعض الوثائق 

 ان حماس تفاجأت من ىوشدد صيام عل. ه االلكتروني الشخصي بريدىالتي بحوزة حماس وتدينه عل
  . سرعة انهيار االجهزة االمنية الفلسطينية خاصة وان عناصر بعض االجهزة غادروا مواقعهم دون قتال

  6/7/2007القدس العربي 
  

  من ارتكبوا جريمة اغتيال العميد جاد تايههم  من رفاقه ممتاز دغمش وثالثة :سعيد صيام .21
أكدت حركة حماس قد في أكثر من مناسبة بأن ممتاز دغمش ارتكب أعمال              : من وليد عوض   -  رام اهللا 

قتل بحق أناس أبرياء لنشر الفوضي والفلتان األمني المبرمج من قبل النائب محمد دحالن، باإلضافة الي                
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رين من  أن وزير الداخلية السابق في حكومة حماس سعيد صيام قد كشف عن أن ممتاز دغمش وثالثة آخ                
رفاقه هم من ارتكبوا جريمة اغتيال العميد جاد تايه مسؤول العالقات الخارجية في جهـاز المخـابرات                 

  . الفلسطينية العامة
  5/7/2007القدس العربي 

  
  لألموالحصار لغزة وسرقة األخرين ومنعها عن " فتح" لموظفي الرواتبصرف  : "الرشق" .22

عزت الرشق مواقف الرئيس محمود عباس ورئـيس        " حماس"أدان عضو المكتب السياسي لحركة      : بغداد
ـ        صـرف الرواتـب للمـوظفين       بـسبب ،  "غير الشرعية "حكومة الطوارئ سالم فياض، التي وصفها ب

، واعتبـر ذلـك مـشاركة       "حماس"وحجبها عن الموظفين المحسوبين على      " فتح"المحسوبين على حركة    
   .لالحتالل في الحصار، على حد تعبيره

 5/7/2007قدس برس 
  

   جلسة المجلس التشريعي ألنها غير قانونيةقاطعنا: عزام األحمد .23
أكد رئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام األحمد، أن الفترة األولى في الدورة األولى من المجلـس                : رام اهللا 

وشدد  .األربعاء أشهر وانتهت    4ولمدة  ،  )5/3/2007(التشريعي انتهت األربعاء، حيث بدأت من تاريخ        
 عقده أمام مقر المجلس التشريعي في رام اهللا في الضفة الغربية، على عدم قانونيـة                ،مؤتمر صحفي في  

دعوة عقد جلسة للمجلس التشريعي اليوم، سيما وان دورة المجلس الحالي انتهت قانونياً عند منتصف ليل                
 ونحن لم نقاطع إنمـا      نحن أمناء على القانون ونحن ال نقبل أن نشارك بدعوة غير شرعية،           ": أمس، قائالً 

  .، حسب تعبيره"الجلسة والدعوة لها إجراء غير قانوني
 5/7/2007قدس برس 

  
  رفضت حضور جلسة التشريعي لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع" فتح"كتلة : رضوان .24

لجـوء  في تصريحات خاصة لقدس برس،       ،"حماس"ناطق باسم حركة    ، الن انتقد إسماعيل رضوان  : غزة
لبرلمانية إلى االمتناع عن حضور جلسة المجلس التشريعي التي كان مقررا لها أن تلتئم اليوم               ا" فتح"كتلة  

لمتابعة األوضاع في القطاع والضفة، واعتبر ذلك انسجاما مع سياسة المناكفة والتـآمر التـي تقودهـا                 
لعقد جلـسة   إن الدعوة كانت موجهة     "إسماعيل  .  د  وقال .حكومة الطوارئ برئاسة سالم فياض، كما قال      

أن تكون الجلسة يوم الخميس ورفـضوا   " فتح"المجلس التشريعي يوم األربعاء، وبناء على طلب من كتلة          
األربعاء، فقد استجاب رئيس المجلس التشريعي بالنيابة حتى يتسنى اللقاء بين الكتلتين، لكـن يبـدو أن                 

أمريكية، خصوصا لجهـة    -الصهيوالمراوغة كانت سابقة إلفشال انعقاد هذه الجلسة لتمرير المخططات          
، حـسب   "ترسيخ الفصل بين الضفة والقطاع وتمرير قرار منع صرف الرواتب عن موظفي قطاع غزة             

  .تعبيره
  5/7/2007قدس برس 

  
   في قطاع غزة يعتذر عن مهمته كناطق باسم فتح"أبو شنب" .25

 اعتذر فيه عن القبول بياناً اصدر حازم ابو شنب الناطق االعالمي لحركة فتح في قطاع غزة : عمان
بمنصب ناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة وقد فضل بحسب البيان التعامل وكاالت ومؤسسات حركة 

   ال كناطق باسم حركة فتح التي "كاتب ومحلل سياسي"إعالمي وسياسي فلسطيني فتح اإلعالمية بصفته 
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التي تلتزم بها حركة فتح والفصائل  و وأكد على أنه مع الشعب الفلسطيني وقواه المقاومةأحب وأقدر،
  .الفلسطينية

 5/7/2007فراس برس 
  

 الظواهري" وصاية "ترفضانفتح وحماس  .26
فتح تصريحات الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن  رفضت حركة حماس وحركة: محمد الصواف

الذي أكدت فيه ففي الوقت . بالخيانة" فتح"بالتخلي عن الشريعة و" حماس"الظواهري التي اتهم فيها 
وردا على االتهام الذي وجهه الظواهري لفتح  ".وصايته"رفضت الثانية " ليست أسيرة لفكره"األولى أنها 

) الظواهري(هو : "نت.بالخيانة، قال قدورة فارس عضو المجلس الثوري في حركة فتح إلسالم أون الين
 نبي األمة وهو ليس جديرا بهذه ينصب نفسه وصيا على المسلمين ويعطي نفسه صفة كأنه يعلن نفسه

من يريد المساهمة : "وقلل فارس من تأثير تصريحات الظواهري على القضية الفلسطينية، وقال ".الصفة
في معركة االستقالل والحرية وتحرير األقصى ال ينصب نفسه وصيا، وإنما يضع جهده تحت تصرف 

إسماعيل رضوان القيادي في . وقال د ".لالفلسطينيين الذين يشكلون رأس حربه في مواجهة االحتال
حماس تتبنى المنهج اإلسالمي الوسطي المعتدل الشمولي لهذا الدين : "حركة حماس إلسالم أون الين نت

وال يمكن أن نكون أسرى ألي ضغوط أو فكر آخر مع احترامنا لجميع األفكار المطروحة في سياق 
: -رجة األستاذية في الحديث الشريف وعلومهالذي يحمل د-وأضاف رضوان  ".اإلطار اإلسالمي

حماس كمشروع مقاومة ومشروع جهاد ال يمكن أن تنطلي عليها أي مخططات إلنهاء المقاومة، وحركة "
ودعا  ".حماس هي الرائدة في العمل المقاوم في فلسطين وهي التي ستحافظ على هذا الخيار وخيار األمة

، "للدور الريادي الذي تقوم به حركة حماس"تهجم واإلساءة القيادي في حماس الظواهري للكف عن ال
في الوقت الذي نتفق ونختلف فيه مع الجهات الفكرية األخرى على الساحة نؤكد أن حماس لها : "وقال

منهاجها الفكري الواضح وسلوكها الجهادي العملي على أرض الواقع وعلى الجميع أن يحترم هذا 
 حماس - في تسجيل مصور جديد بث أمس األربعاء -في تنظيم القاعدة واتهم الرجل الثاني  ".الدور

بالتخلي عن الشريعة، كما وجه تحذيرا لحركة حماس مما سماه مخططا صليبيا يهدف إلى إجهاض 
  .المقاومة الفلسطينية

  5/7/2007إسالم أون الين 
  

  مسلحة الستعادة غزة بالقوة ال"فتح" يستبعد وجود خطة أو نية لدى "القدومي" .27
 استبعد رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق قدومى وجود خطة أو             :سلفيت - نابلس

 فـي تـصريحات     القـدومي ى  أور .نية لدى حركة فتح الستعادة غزة من حركة حماس بالقوة المسلحة          
ة والمسؤولية مسؤولية   صحافية أنه البد للجميع أن يعمل من أجل العودة إلى الحوار، فالوطن قطعة واحد             

واحدة وال يجب أن تبعدنا هذه األحداث عن أن إسرائيل ال تزال تحتل أراضينا والبد أن نسعى لكي يـتم                    
مـن  " قادة االنقالب "وشدد على وجوب اعتذار حماس العلني إلى الشعب الفلسطيني ومحاسبة            .تحريرها

كان يجب على الـسلطة مـن البدايـة         " :لطفوقال ابو ال   .قياداتها في غزة قبل اجراء أي حوار مع فتح        
االنتباه لتجاوزات ذلك القطاع خاصة بعد اغتيال بعض القيادات كموسى عرفات الذي قتل في بيته ولـم                 

نصحت اإلخوة في حماس وتحديدا اإلخـوة       :" واضاف ".يتم أي محاكمة أو اعتقال لمرتكبي تلك الجريمة       
ل للسلطة خطأ كبير فلماذا نقبل بسلطة وهمية محلية تحت          في دمشق بأن دخولهم االنتخابات سعيا للوصو      

سلطة االحتالل إال أنهم لم يستمعوا لنا، ولذا أقول إنهم اآلن في نفق مظلم وال أمل لفك الحصار عنكم إال                    
  ".بالعودة للمقاومة

  5/7/2007وكالة معا 
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  ئناف الحوارعباس وهنية باستاآلالف يطالبون في مسيرة نظمتها فصائل منظمة التحرير  .28

نظمت قوى ومؤسسات منظمة التحرير في غزة أمس مسيرة حاشدة شارك بهـا             : سمير حمتو  -غ غزة   
اآلالف من المواطنين وعدد من قادة وممثلي فصائل منظمة التحرير واتحاد المنظمات األهلية ومؤسسات              

  ".وحدة األرض والشعب والقضية"المجتمع المدني تحت عنوان 
في المسيرة عن رفضهم للحسم العسكري في غزة ولكل أشـكال الوصـاية والتبعيـة               ر المشاركون   وعب

في بيان لها رفضها     وجددت قوى ومؤسسات منظمة التحرير    . والتدخالت الخارجية في الشأن الفلسطيني    
، ودعت فـصائل    "للتبعية والضغوط المختلفة، وكل أشكال الوصاية، والدولة ذات الحدود المؤقتة         "المطلق  
تضافر كل الجهود من اجل إخراج شعبنا من دائرة الـصراعات           "مة ومؤسسات المجتمع المدني الى    المنظ

التراجع عن نتائج حسمها العسكري كمدخل حقيقي للحوار        "ـ، مطالبين حركة حماس ب    "الداخلية والدموية 
ركة الكـل    بمـشا  2005الوطني المسؤول والشامل الذي يستند الى وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة            

معالجة األوضاع الناشئة في قطاع غزة تتطلب المزيـد مـن           "واكدت الفصائل أن     ".الوطني والمجتمعي 
الحكمة، وال تتم بإجراءات إدارية ومراسيم متسرعة يمكن ان تشكل انعكاساً سلبياً على حياة المـواطني،                

ة ترتيب األجهزة األمنيـة     وشددت على ضرورة إلى إعاد     ".وال تساهم في إخراجهم من المأزق الحاصل      
  .على أسس مهنية بعيداً عن المحاصصة والفئوية والتأثيرات الفصائلية

 6/7/2007الدستور 
  

 ض قادة القسام المعتقلين بالتفاوض حول صفقة شاليتفوِّ تُ"حماس" .29
كشف قيادي بارز يحسب على قيادات حماس في الضفة الغربية، عن ان الحركة عهدت إلـى                 : رام اهللا 

حـول صـفقة    " اسرائيليين"ادات حماس في سجون االحتالل الجراء مفاوضات مباشرة مع مسؤولين           قي
أيمـن  . وقال النائب عن كتلة حماس د      .تبادل االسرى الخاصة بقضية الجندي االسرائيلي، جلعاد شاليت       

ت في  با" اإلسرائيلي"موضوع المفاوضات حول صفقة تبادل األسرى مع الجانب         ) "الخليج (ـضراغمة ل 
مؤكدا عقد عـدة لقـاءات بـين قيـادات الحركـة ومـسؤولين              " يد قيادات الحركة في سجون االحتالل     

وأوضح ضراغمة ان موضوع المعايير واألسس حـول طبيعـة أسـماء             .بهذا الخصوص " إسرائيليين"
يير األسرى الذين تطالب حماس باإلفراج عنهم ترك لقيادة الحركة المعتقلين، مؤكدا ان من بـين المعـا                

  . والقدس المحتلة وآخرين48 ـإطالق سراح أسرى من مناطق ال
 6/7/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ن االجهزة االمنية بنابلس يقدمون استقالتهم مهاقائد كتائب االقصى ومجموعة من افراد .30

قالته قال عالء سناقرة قائد كتائب االقصى في نابلس في حديث لمراسلنا انه اقدم على تقديم اسـت                : نابلس
، رافضا توضـيح    "خالفات"من االجهزة االمنية هو ومجموعة من افراد الكتائب بسبب ما قال عنه بانه              

يذكر ان عدد كبير من افراد كتائب االقصى قد انخرطوا خالل السنوات االخيـرة فـي                 .اسباب الخالف 
  .االجهزة االمنية حتى توقف اسرائيل مطاردتهم، لكن دون جدوى

  5/7/2007وكالة معا  
  

  حة العسكرية الى التوحد ميدانياً تدين المجازر في غزة وتدعو االجن"فتح" .31
، المجازر والجرائم التي ترتكبها قوات االحتالل في قطاع غزه، والتـي ادت             "فتح"ادانت حركة   : رام اهللا 

ارير، ودعت فتح على لسان المتحدث باسمها في الضفة فهمي الزع          .الستشهاد احد عشر موطناً فلسطينياً    
كتائب االقصى بالتالحم مع القوى الحية واالجنحة العسكرية بالمقاومة، في خندق المواجهة للدفاع عـن               
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وتساءل المتحدث في بيان وصل معا نـسخة         .الشعب الفلسطيني في غزة، في اطار وحدة الدم والمصير        
ير الفلسطينية في غزة، مـن      عن الدور الذي تلعبه كتائب القسام، في الدفاع عن المواطنين والجماه          " :منه

  . كما قال، "جرائم االحتالل، ام انها ما زالت تستكمل دورها االنقالبي في القطاع، بحق شعبنا وابناء فتح
  5/7/2007وكالة معا 

  
   الى تكريم االسرى االربعة وعدم سجنهم االردنحماس تدعو  .32

ربعة التي افرجت اسرائيل عنهم دعت حركة حماس في بيان لها االردن الى تكريم االسرى اال: غزة
وقال حماس انها تلقت بسعادة نبأ إفراج قوات  .وسلمتهم الى االردن وعدم الزج بهم في السجون

وتوجهت حماس بالتهنئة لالسرى وعائالتهم  .األسرى األردنيين األربعةاالحتالل يوم الخميس عن 
 الوقت نفسه الملك عبد اهللا الثاني والشعب األردني باإلفراج عنهم من سجون االحتالل داعية في

بعدم الزج بهؤالء المجاهدين في السجن كما تريد اسرائيل بل لينعموا بالحرية :"والحكومة األردنية 
  ".الكاملة و التكريم الذي يليق بهم بعدما رفعوا راية األمة عاليا خفاقة في السماء

  6/7/2007وكالة معا 
 

  " البارد"حل متكامل لمشكلة مع : تعارض القوة األمنية" حماس" .33
في مخيمات الجنوب ابو احمد فضل، اثر لقاء وفد من فـصائل قـوى              " حماس"اعلن ممثل حركة    : صيدا

ضد " عبد الرحمن البزري، ان الحركة       .دالتحالف الفلسطينية في صيدا والجنوب، مع رئيس بلدية صيدا          
، ومع حل كامل متكامل سياسي تكـون القـوة   تشكيل قوة أمنية لحسم األمر عسكرياً في مخيم نهر البارد       

جـددنا  "واكد فضل باسم الوفد     ". األمنية جزءاً منه، لتحفظ األمن وتعيد أهل مخيم نهر البارد إلى بيوتهم           
التأكيد على أن الحل يجب أن يكون سياسيا، واآلن ما هو مطروح يجب أن يكون حالً من حزمة واحـدة                

ناني ومخيم البارد والشعب الفلسطيني من هـذه المـشكلة، حتـى ال      لحل هذه األزمة وإخراج الجيش اللب     
ان القوة األمنية التي جرى الحـديث عنهـا ليـست           "واعتبر  ". تكون هناك خسائر أكثر مما وقع لتاريخه      
 الف نازح فلسطيني في وضع مأساوي وصعب جدا وال بـد            30وحدها التي تحل المشكلة، إذ يوجد نحو        

ان البعض يحاول أن يقذف بجزء من مشكلة نهر البـارد إلـى             " وكشف البزري    .أن يعودوا إلى منازلهم   
  ".مخيم عين الحلوة

  6/7/2007السفير 
  

  لتحويل المخيمات الى بؤر امنية " فتح االسالم"مع " التواطؤ"تهم حماس بـ ي "العينين ابو" .34
، ان منظمة التحرير  سلطان أبو العينين لبنان في"فتح"اكد امين سر حركة .  سيمون نصار- بيروت 

دائما كان هناك محاوالت إلقصاء منظمة التحرير من "الفلسطينية بدأت تستعيد دورها في لبنان، وقال 
بدأنا " أبو العينينوأضاف . ، وقد تمت المحاوالت أحيانا بالسياسة وأحياناً بالرصاص"فتح" خالل إقصاء

أبو "وعزا  ".حتى قبل مجيء عصابة العبسي - شمال لبنان -نستعيد دورنا وقوتنا في هذه المنطقة 
ورغم ". الى الضغط االقتصادي المتواصل حتى هذه اللحظة" فتح"، سبب غياب قوة المنظمة و"العينين

 ".دور فتح فاعل جداً في الحياة السياسية الفلسطينية في لبنان وخارج لبنان"ذلك يقول ابوالعنيين فإن 
المشكلة في نهر البارد " اتهم حماس بالتواطؤ مع فتح االسالم، وقالالبارد،  وحول االحداث في مخيم نهر

 تدعم عصابة العبسي وتحاول بكل طاقتها عدم اإلجهاز عليها "حماس"أن فصائل التحالف وعلى رأسها 
بشكل كامل لكي تكون المخيمات بؤراً أمنية عاصية على السلطة الرسمية وهذا ما ال نريده في حركة 

وفي معرض رده عن رفض حماس وفصائل فلسطينية اخرى تشكيل القوة االمنية  ".حريرفتح ومنظمة الت
عدا عن .. هذه القوة ستشكل إن وافقت حماس أو ال" البارد، اكد ابو العنيين ان"الفلسطينية وانتشارها في 
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و العينين وعلل اب". نحن أصحاب القرار الفلسطيني"مضيفا  ". الموافقة أوعدمها"حماس"أننا لم نطلب من 
". تعتبر أن رابطة علماء فلسطين البديل السياسي لها" على تشكيل هذه القوة ألنها "حماس"اعتراض 
أن حماس ال ترغب في إنهاء هذه الظاهرة ألن وجودها يساهم مساهمة فعالة في شل " وأضاف

ر بقعة في دورمنظمة التحرير وتعميق الشرخ الفلسطيني الذي تسعى له بكل قوتها من غزة حتى آخ
االول في لبنان، اكد ان هنالك انقسام لبناني ايضا حول تشكيل القوة "فتح"ال ان مسؤول  إ".الشتات

أما بخصوص السالح الفلسطيني خارج المخيمات والذي أخذ القرار بسحبه في جلسات  .الفلسطينية
فلسطينيين فيها، عدا عن أن هذه مشكلة لبنانية وال مصلحة لنا ك" الحوار اللبنانية، فيقول أبو العينين

وظيفة هذا السالح هي وظيفة إقليمية وسياسية وال عالقة له بتحرير فلسطين كما يدعي أصحابه 
وحراسه، أما داخل المخيمات، فالسالح الفلسطيني الشرعي غير قابل للمساومة والمقايضة والبيع 

 نريد العودة الى فترة ما قبل العام  كما أننا ال1969والشراء فنحن لن نعود الى فترة ما قبل العام 
  .أي فترة السيطرة الفلسطينية على جنوب لبنان "1982

  5/7/2007الدستور 
  

  المنوي إطالق سراحهم" فتح" أسيراً من حركة 250إعداد قائمة أولية بأسماء  .35
وليـة بأسـماء    قام طاقم برئاسة المدير العام لوزارة القضاء، موشي شيال، اليوم الخميس، بإعداد قائمة أ             

 أسيراً من حركة فتح المنوي إطالق سراحهم بموجب تعهد رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية، إيهـود                 250
ومن المقرر   .أولمرت، لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في قمة شرم الشيخ، األسبوع الماضي           

القرارات بشأن من يمكن إبقاؤه     أن تتم مراجعة القائمة المذكورة من قبل جهات أمنية، وعندها سيتم اتخاذ             
  .في القائمة، ومن يمكن استبداله، وذلك بالتنسيق مع المستوى السياسي

  5/7/2007 48عرب
  

   عن وثائق محو قرى فلسطينية عقب النكبة تكشفإسرائيل  .36
 أن الجيش اإلسـرائيلي عمـل   ، أظهرت وثائق في أرشيف الجيش اإلسرائيلي تم كشفها أخيراً    :يو بي اي  

 على إزالة آثار قرى وبلدات عربية تم تهجير سكانها ومحوها من            1948ام الدولة العبرية في العام      منذ قي 
 وتنفيذ حمالت غايتها تفجير مساجد وأضرحة أولياء بأوامر صادرة عن قائد الجبهة الجنوبية في               ،الوجود

مـس الحـضارة     فلسطين إلى صحراء مدمرة لط     ، حسب مؤرخ إسرائيلي   ،حينه موشيه ديان، الذي حول    
 تنشره صـحيفة هـآرتس فـي ملحقهـا          ،وتناول تقرير . العربية التي كانت قائمة وإقامة إسرائيل عليها      

 وخصوصا األمـاكن    1950 حمالت تدمير المعالم العربية في فلسطين في العام          ،األسبوعي اليوم الجمعة  
اصب رفيعة، أمراً بهـدم      أصدر ديان، الذي تولى في سنوات الحقة من        1950وفي شهر يوليو    . المقدسة

 120وشملت حملة تفجير المساجد تدمير أكثر من        . 11ـ، الذي تم بناؤه في القرن ال      "مشهد الحسين "مقام  
مشهد " لكن هدم    1948 مسجداً كانت قائمة في القرى والمدن الفلسطينية قبل العام           160مسجداً من أصل    

  . يتميز بوجود وثائق حول أوامر ديان بتفجيره" الحسين
  6/7/2007البيان  

  
  لن تتمكن من الضفة" حماس: "االحتالل .37

 المنتهية واليتـه، العميـد يـائير        ،في الجيش اإلسرائيلي  ) الضفة الغربية (قال قائد فرقة يهودا والسامرة      
ال تنبغي المقارنة بين قدرات حماس في يهـودا         "غوالن، خالل مراسم التسلم والتسليم مع العميد تسفعون         

، مشيراً إلى أنه ال خطر من أن تسيطر هذه الحركة على الضفة مثلمـا               "بينها في قطاع غزة   والسامرة و 
حماس لم ترفع أيديها مستسلمة     "وأقر غوالن بأن     ".خالل األشهر والسنوات المقبلة أيضاً    "حصل في غزة    



  

  

 
 

  

            18 ص                                    774:                        العدد         6/7/2007الجمعة : التاريخ

اننا " مشيراً إلى    ،"ينبغي أن نذكر أن قدرتنا االحباطية هنا غير محدودة        "، لكنه اضاف    "في يهودا والسامرة  
نعمل في كل األحياء ومخيمات الالجئين، وهكذا نالحظ أن البنية التحتية لحماس في نابلس تم احباطهـا                 

حماس تريد السيطرة على يهودا والـسامرة أيـضاً         "ومع ذلك، أكد غوالن أن       ".حتى الرجل األخير منها   
  ".وأيديولوجيتها هنا هي نفسها في غزة

  6/7/2007األخبار اللبنانية 
  

   لتنظيف الوزراء في الحكومة اإلسرائيليةأخالقيةمسودة  .38
وضعت على طاولة الحكومة اإلسرائيلية هذا األسبوع مسودة قواعـد أخالقيـة             :خلف خلف من رام اهللا    

ومسودة الرمز األخالقي، الذي يفترض به أن يحسن الصورة غير الطيبة جدا لوزراء الحكومة               .للوزراء
 وضعتها لجنة برئاسة رئيس المحكمـة العليـا المتقاعـد مئيـر شـمغار      ،ظر الجمهوراإلسرائيلية في ن  

ومن المثير للدهشة أن الرمز األخالقي بـادر إليـه          . وبعضوية البروفيسورين آسا كيشر وغبريئيال شيلو     
 رئيس الوزراء ايهود اولمرت الذي هو نفسه تم التحقيق معه في عدة قضايا والمستشار القانوني للحكومة               

وحسبما أفادت صحيفة معاريف فقد عقدت اللجنة نحو ثالثين جلـسة علـى             . سيقرر بشأن مصيره قريبا   
مدى نحو سنة، استمعت إلى شهود عديدين، بينهم المستشار القانوني للحكومة، ووزراء عدل ورؤسـاء               

ن مـا ال يقـل      واليوم ستنعقد للبحث في المالحظات التي تلقتها بشأن المسودة التي تتضم          . وزراء سابقين 
 فصال تتضمن   14وينقسم الرمز إلى    .  قاعدة يفترض أن تلزم الوزراء وتنظف طاولة الحكومة        115عن  

وأوردت . معايير متشددة، بعضها ثمرة تجربة كبيرة تراكمت في الماضـي وثغـرات ينبغـي إغالقهـا               
  . العامة في إسرائيلمعاريف بعض هذه القواعد األكثر إثارة لالهتمام وهي ذات الصلة األكبر بالحياة

  5/7/2007موقع ايالف 
  

   حاجزا حدودياً مع مصر لمنع التسللتقيمإسرائيل  .39
تخطط إسرائيل إلقامة حاجز من األسالك الشائكة على الحدود اإلسرائيلية المصرية، في محاولـة منهـا                

 أسـبوعية   لتحصين حدودها ومنع التسلل إلى أراضيها عبر المنطقة الصحراوية، وفق ما نشرته مجلـة             
وقالت المجلة في عددها األخير إن الحواجز الحدودية سـتكون مـزودة             .صادرة عن الجيش اإلسرائيلي   

بأنظمة استشعار لمنع أي محاولة للتسلل، على أن تكون عائقاً منيعاً في وجه المتسللين القـادمين عبـر                  
  .الصحراء المصرية، نقالً عن األسوشيتد برس

 6/7/2007سي ان ان 
  

  المستوطنون نهبوا األرض والمال ويطالبون بالمزيد من المستوطنات: بركةب النائ .40
 قال عضو الكنيست محمد بركة، امس، إن المستوطنين نهبوا األرض الفلسطينية والموارد             - وفـا -حيفا  

الطبيعية على مر السنوات، وحصلوا على امتيازات مالية مـن دون حـدود، وحـصل الـذين أخلـوا                   
زة على تعويضات خيالية، ورغم كل هذا فإنهم يطالبون بالمزيد على حساب الخزينة             مستوطنات قطاع غ  

جاء هذا في كلمة النائب بركة، في البحث الخـاص           .العامة، ونحن أمام عملية نهب جماعية دون حدود       
ن أوضاع الذين تم اخالؤهم م    "الذي أجرته الهيئة العامة للكنيست بمبادرة كتل اليمين، حول ما يسمى بـ             

ودعا بركة في نهاية كلمته لوقف آلة اإلبتزاز التي ال تتوقف عن العمـل               .، من المستوطنين  "قطاع غزة 
  .بدعم مباشر من قادة سياسيين في الكنيست وخارجه

 6/7/2007الحياة الجديدة 
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  ايتان يحمل أولمرت المسؤولية الكاملة لفشل الحرب على لبنان .41
 رئـيس   ،ون المتقاعدين، ورجل الموساد السابق رافـي ايتـان        حمل وزير شؤ  :  آمال شحادة  -الناصرة  

وقـال فـي    . الحكومة االسرائيلية ايهود اولمرت، المسؤولية الكاملة لفشل اسرائيل في الحرب على لبنان           
شهادته امام لجنة فينوغراد، التي نشرت امس، انه حذر اولمرت خالل االجتماعات الداخلية من خطـر                

حسم المعركة غير انه اعتبر خروج اسرائيل الى الحرب حظا جيدا باعتباره ان             االعتماد على الجيش في     
نتائج الحرب دفعت اسرائيل الى القيام بخطوات واجراءات كثيرة عدم عالجها كان يمكن ان يؤدي الـى                 

وقال ايتان بانه ووزراء الحكومة كانوا على قناعة بان المسالة ال تتعدى كونها حملة عسكرية في                 .كارثة
لقـد كـان     .التقديرات بالنسبة لقدرة الجيش كانت مبالغ بهـا       :  واضاف ،اسوأ الحاالت ستستمر اسبوعين   

الجيش في هذه الحرب الى حد ما صاحب القرارات، وكان له دور كبير في الحسم حتى انه لـم يبلغنـا                     
وبالمقابـل لـم    وكشف ايتان ان الجيش وضع امام القيادة السياسية خيارين فقط           . كحكومة بكل التفاصيل  

  .تتوفر لدى القيادة اية ادوات التخاذ القرارات عدا التجربة الشخصية واالحاسيس
  6/7/2007الرأي األردنية 

  
   مناوراته في الجوالنينهياالحتالل  .42

وجاء في بيان لجيش     .أنهى الجيش اإلسرائيلي أمس أسبوعاً من المناورات العسكرية في هضبة الجوالن          
المشاة في الجوالن أجرى خالل األسبوع الجاري سلسلة من المنـاورات العـسكرية             سالح  "االحتالل أن   

وأوضح أن هذه المناورات التي شارك فيها سالحي المدفعية والهندسة وكذلك سالح             ".المهمة في الهضبة  
 .الجو كانت تهدف بالدرجة األولى الى تطبيق الدروس التي استُخلصت من حرب لبنان على حـزب اهللا                

. أن الجيش اإلسرائيلي يحاول ردم الفجوات التي ظهرت فـي تلـك الحـرب             " هآرتس" صحيفة   وذكرت
الكثير من ِعبر الحرب تم اسـتيعابها وتـم   "ولفتت الصحيفة الى أنهم في الجيش اإلسرائيلي مقتنعون بأن       

دة وخصوصاً الـصواريخ المتطـورة المـضا      . إيجاد الحلول العملية للتهديدات التي ظهرت أمام القوات       
  ".للدروع التي بحوزة حزب اهللا

  6/7/2007األخبار اللبنانية 
  

   نفوذ المستوطنات في الضفة عنتقرير يكشف  .43
يشمل معلومات حـول منـاطق نفـوذ     " السالم اآلن "صباح اليوم تقريرا لحركة     " هآرتس"نشرت صحيفة   

 48 تبلغ   -"معليه أدوميم "وبين التقرير أن مساحة منطقة نفوذ مستوطنة        . المستوطنات في الضفة الغربية   
 32 وعدد سكان معليه أدوميم      385عدد سكان تل أبيب     . ألف دنم أي أقل من منطقة نفوذ تل أبيب بقليل         

من مناطق نفوذ المستوطنات مـستخدمة      % 9وبين أن فقط     ).51.449منطقة نفوذ مدينة تل أبيب      . (ألفا
ات االستيطانية بناء البؤر االستيطانية      ألغراض أخرى، ومع ذلك تواصل الحرك      12%للبناء، وتستخدم و  

من المـستوطنات ورغـم   % 90ويشير التقرير إلى أن     . ووضع اليد على مزيد من األراضي الفلسطينية      
المساحات الشاسعة التي تقع تحت منطقة نفوذها توسعت وسيطرت على مناطق أخرى خـارج منطقـة                

واوضـح   .أو عن طريق إقامة بؤر استيطانية     نفوذها إن كان عن طريق بناء الجدران حول المستوطنات          
التقرير أن ثلث المساحات التي تسيطر عليها المستوطنات تقع خارج منطقة النفوذ التي صادقت لها عليها                

  .سلطات االحتالل
ضمت حركـة الـسالم     ( مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية        164واوضح التقرير أن من بين      
 مستوطنة  92تم توسيع مناطق نفوذ     ) ا استيطانية إلى مستوطنات كبيرة قائمة       اآلن ألغراض البحث بؤر   
واكـد   .ورافق ذلك زيادة عمليات البناء والتطوير فـي المـستوطنات         , 1993بعد اتفاقات أوسلو أ عام      
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التقرير أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية تضاعف في العشر سنوات التي أعقبـت التوقيـع علـى                  
  ,االتفاق

التي " متسبيه شاليم "-تبرز ظاهرة مناطق النفوذ الشاسعة في مستوطنات غور األردن، فتحتل مستوطنة          و
مستوطنة كاليا قـرب    .  دنم 35408 مستوطنا منطقة نفوذ شبيه لمنطقة نفوذ مدينة بيتح تكفا           180يسكنها  

 خارج حدود منطقة    البناء . دنم 25304 مستوطنا تحتل منطقة نفوذ تبلغ       271البحر الميت وعدد سكانها     
النفوذ وإقامة بؤر استيطانية هي ظاهرة منتشرة وتتوافق مع سياسة االحتالل التي ينتهجها في المنـاطق                
الفلسطينية وال تكفي المستوطنات ساكنيها بل يعملون على بناء جدران حول المستوطنات تلـتهم أراض               

واشار التقرير   . نفوذها لوضع اليد عليها    إضافية إلى جانب إقامة بؤر استيطانية في مناطق خارج منطقة         
 مستوطنة تتجاوز   164 من   148إلى أنه ورغم المساحات الشاسعة التي تسيطر عليها المستوطنات، فإن           

 . مستوطنة وبؤرة استيطانية لم يحـدد لهـا منطقـة نفـوذ            21منطقة نفوذها الممنوحة لها، من ضمنها       
للمستوطنات للسماح لها بالتطور بـشكل غيـر        " مناطق النفوذ "وتستخدم سلطات االحتالل سياسة توسيع      

محدود ولمنع أي بناء فلسطيني في المنطقة التي تقع ضمن مناطق النفوذ، وتهدف إلى خلق التواصل بين                 
ـ      . مستوطنات ومنع التواصل الجغرافي الفلسطيني     ة نفـوذ  يشار هنـا إلـى أن صـالحية تحديـد منطق

  .المستوطنات هي بيد قادة الجيش في المنطقة بالتنسيق مع قيادة الحركة االستيطانية
  6/7/2007وكالة معا 

  
   في حياة الحاج محمد أمين الحسينيمحطات: في ذكرى وفاته .44

 وهو العام الذي أنشئت فيه الحركـة        1897ولد محمد أمين بن محمد طاهر بن مصطفى الحسيني عام           
ب إلى مصر وقضى فيها سنتين في دار الدعوة واإلرشاد التي أنشأها الشيخ محمد رشيد            ذه. الصهيونية

التحق بالمعاهد العسكرية في اآلستانة، فتخرج كضابط احتياط بالفرقـة           .رضا، حيث تبنى أفكار أستاذه    
 1917انتسب إلى الجمعيات العربية السرية أثناء الحكم العثماني، ولما احتلت القدس فـي عـام                . 46

رتب أموره للعودة، حيث وضحت ميوله مع الثورة العربية ضد العثمانيين ووصف في ذلك الفترة بأنه                
شارك فـي تأسـيس الجمعيـة اإلسـالمية         . موال لإلنكليز إال انه سرعان ما اكتشف خديعتهم فعاداهم        

ربي في القدس   المسيحية وهو أول تنظيم سياسي واسع بعد زوال الحكم العثماني، إضافة إلى النادي الع             
 في إعداد وعقـد     1919كما ساهم عام    .  وعدد من الجمعيات التي انتشرت في ربوع البالد        1918سنة  

 عاما، بعـد تأييـد      24 وعمره ال يتجاوز     1921صار مفتي القدس عام      .أول مؤتمر عربي فلسطيني   
ه بتعيين الحـاج    شعبي عارم له، حتى أن النصارى في القدس رفعوا مضبطة للحاكم البريطاني يطالبون            

تزعم القضية الفلسطينية في الثالثينات حتي نهاية الحرب العالمية الثانية وأصبح رمـزا             !!. أمين مفتيا 
استقبل في برلين، بعد هروبه من مطاردات االنكليز له واصرارهم على اعتقاله، استقبال الرؤساء              . لها

د وبريطانيا، وهناك صار للحاج أمين مكانـة        والملوك، وأبدى هتلر استعدادا كبيرا لمساعدته ضد اليهو       
ففتحت له إذاعة برلين لبث بياناته منها وكان له الكلمة التي ال ترد عنـد      . عالية لم يصل لها أي عربي     

 علم بالمجازر الوحشية التي اقترفت ضد المـسلمين فـي           1942في أواخر عام     .هتلر وأعضاء حزبه  
 نواة الجيش اإلسالمي، الذي وصلت فرقه إلى حوالي مئـة           البوسنة والهرسك، فانتقل إلى هناك وأسس     

وقد أصدر الجنرال تتيتو بعد انتهاء الحرب وسيطرته علـى يوغـسالفيا حكمـا        . ألف جندي ومتطوع  
بعد انتهاء الحرب العالميـة   القاهرة   انتقل إلى . غيابيا بإعدام المفتي لمساعدته مسلمي البوسنة والهرسك      

 إلى غـزة لـيعلن   48، ذهب خالل ذلك يوم واحد عام      1956وات حتى عام    وبقي فيها عشر سن   الثانية  
الحكومة الفلسطينية التي لم يكتب لها النجاح، وخالل ثورة عبد الناصر كانـت عالقاتـه متأرجحـة،                 

. فانبرت الصحافة المصرية بمهاجمته واتهامه بالتعاون مع اإلخوان المسلمين فآثر مغـادرة القـاهرة             
توفي عـام   ه إلى بيروت التي ظل فيها يعمل من أجل القضية الفلسطينية، إلى أن              ووصل في العام نفس   
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، وكان على رأس مشيعيه ياسرعرفات الذي أمسك بحفنة من تراب وأقسم عليها أنه سيسير على             1974
والجدير باالشارة أن اسرائيل لم تسمح بدفنه في القدس ألنها اعتبرته ومـا             . درب الحاج أمين البطولي   

  .تعتبره العدو رقم واحد لليهودزالت 
  30/6/2007رابطة أدباء الشام 

  
   على نازحي مخيم البارد في لبنان الهبة السعودية شيكاتإطالق حملة توزيع  .45

 انشغل نازحو مخيم البارد في قبض مستحقاتهم الماليـة مـن الهبـة االنـسانية             :  غسان ريفي  - البداوي
الفلـسطيني   -لكل رب عائلة، حيث باشرت لجنة الحـوار اللبنـاني         السعودية والبالغة مليونا ليرة لبنانية      

بالتعاون مع ممثلية منظمة التحرير ووكالة االونروا واللجنة العليا لالغاثـة بتوزيـع الـشيكات ضـمن                 
زكي بعودة سـريعة الـى مخـيم        عباس  ن  و النازح وقد طالب . المرحلة االولى وسط تدابير امنية مشددة     

  .     بذل الجهود من اجل تحقيق هذا الحلم، ولو على األنقاضالبارد، داعية إياه الى
  6/7/2007السفير 

  
   يشعرون باألمن بعد سيطرة حماس على قطاع غزةالمواطنينمن % 57: استطالع .46

  المواطنين من% 57ي العام أجراه مؤخرا مركز أبحاث المستقبل في غزة أن           أأظهر استطالع للر   :غزة
 وقـد . مـنهم % 41، فيما عارض ذلك      بعد سيطرة حماس على قطاع غزة      ن يشعرون باألما  فلسطينيينال

ة عـن قيـام حمـاس       يمن المواطنين األجهزة األمنية، وفرق الموت التابعة لها المـسؤول         % 53.7 حمل
أن السبب يتعلق بضغوط األطراف الخارجيـة،       % 23.6  في حين أعتبر   .بالسيطرة على المقرات األمنية   

 وقد ذكر االسـتطالع أن هـذه        . تيار داخلي في حماس     ما حدث يقع على    ليةمسؤوأن  % 21بينما أعتبر   
النتائج تعزز موقف حماس والذي يؤكد على مسؤولية األجهزة األمنية وتيار فـتح عـن حالـة الفلتـان                   

 كما أعتبر فـي     .للسيطرة على المقرات بعد إخالئها من قبل عناصر أمن السلطة         ها  والفوضى واضطرار 
بأن حركتي فتح   % 28.1كان سبباً في األحداث األخيرة، بينما ذكر         أن تياراً في فتح    %31.1هذا السياق   

وعن تأييد الشارع الفلسطيني لما قامت به       . وحماس يتحمالن المسؤولية فيما حدث في الشارع الفلسطيني       
 .46.25أيدوا ذلك بدرجة كبيرة وكبيرة جدا، بينما عارض ذلـك           % 45.2حماس أوضح االستطالع أن     

. %33.9 هافيما أيـد  ،  عن معارضتهم خطوة إعالن حكومة الطوارئ     % 52.3أعرب  ومن جهة أخرى    
وأظهر االستطالع أن األخطار التي تهدد القضية الفلسطينية سببها الحصار االقتصادي الـسياسي الـذي               

طنين  يبرز مخاوف المـوا    األمر الذي يمثل الخطر األكبر عليها انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة،           
أن التدخل األمريكـي واإلسـرائيلي لـصالح        % 22.2 ما نسبته     فيما أكد  من المستقبل الذي ينتظر غزة،    

 بـين   مـنهم أن االنفـصال    % 70.5 وقد أعتبر    .أطراف فلسطينية هو التهديد األكبر للقضية الفلسطينية      
عة لحالة الهدوء في الشارع     أما عن الفترة الزمنية المتوق     . هو لصالح الدولة العبرية    الضفة الغربية وغزة،  

أن الهدوء سيستمر    %29.8أنه لن يدوم أكثر من ستة أشهر، فيما أكد          إلى  % 47.1 شارأفقد   ،الفلسطيني
، بينمـا أعـرب     اأن يزداد الوضع سـوء    % 61.4توقع   ، فقد  الوضع االقتصادي   أما عن  .أكثر من عام  

 وحدة وتوجه فـتح،     ىات أحداث غزة عل   وحول تبع . عن تفاؤلهم بالمستقبل االقتصادي في غزة     % 23.2
 وستؤدي في النهاية إلي انشقاق      الحركةعلى أن األحداث ستنعكس سلباً علي وحدة        % 37.8 ما نسبته    أكد

وحـول  .  مع الوضع الجديد في قطاع غـزة        منهم أن فتح ستتأقلم وتتعايش    % 33.7تيارين، بينما رأى    
 طاولة  ىأيدوا العودة إل  % 44.8 أن    إلى  االستطالع  لفت ،المخرج من ازدواجية السلطة في الضفة وغزة      

 %39في حال تم ذلك، أيـد       و. منهم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة     % 37.4الحوار، فيما أيد    
% 6أعطـى    و ،المبادرة الوطنية % 7، فيما أيد     منهم %26  التي حازت على تأييد    قائمة حماس تليها فتح   
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 إسماعيل هنية القائمة بنسبة تأييد بلغـت  ، فقد تصدر     االنتخابات الرئاسية  وحول .لجهاد اإلسالمي تأييدهم ل 
، فيمـا حـصل     %12.6 ى تأييـد  علفقد حصل   مروان البرغوثي   أما  ،  %16.1، يليه أبو مازن     40.4%

     .اختيار أي من المرشحين المفترضين السابقين% 22.3، بينما رفض %6.6 ىمصطفي البرغوثي عل
  5/7/2007 قدس برس

  
   بعد إصابته أثناء تغطيته ألحداث التوغل االسرائيلي في غزةصحافير ساقي مصور بت .47

السترة المميزة التي يرتديها مـصور فـضائية        إلى أن   :  من غزة  6/7/2007 الخليج اإلماراتية    أشارت
األقصى المحلية التابعة لحماس، والكاميرا التي يحتضنها بين ذراعيه، لم تمنـع قـوات االحـتالل مـن          

كان واحداً من بين الصحافيين الذي هرعوا إلى مخيمي البريج والمغازي المتجـاورين،             حيث  دافه،  استه
صابته بعيارات نارية   إأدت   وقد   .وسط قطاع غزة، فجر أمس، لتغطية عملية التوغل االسرائيلية الجديدة         

  .ثقيلة من دبابات االحتالل إلى بتر ساقيه
ن من ثالثة اشخاص    طاقم مكو و طاقم قناة العربية الفضائية      أن: غزة من   5/7/2007 وكالة معا    وأوردت

ا من موت محقق حين فتحت القوات االسرائيلية النار باتجـاهم اثنـاء قيـامهم               و نج ،يعملون مع رويترز  
ان الجيش االسرائيلي اطلق نيرانا كثيفة باتجاهم رغم عدم         الفضائية  وقالت مراسلة   أيضا،  توغل  البتغطية  

 .لكوجود اي مبرر لذ
  

   48 تزايداً في مظاهر العنصرية تجاه فلسطينيي شهد 2006عام : تقرير .48
، فـي تقريرهـا     48أكدت المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة عام           : بغداد

ومؤسساتها، واألغلبية اليهودية خـالل العـام        من جانب الدولة العبرية    السنوي، تزايد مظاهر العنصرية   
التمييـز  وأشار التقرير إلى أن     . 48 تجاه األقلية الفلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام          2006

العنصري، ترسخ في السياسات الرسمية والقانونية، ليصبح نهجا، أخطر ما فيه أنه تحول إلـى القاعـدة                 
 بـدوافع   ورفـد ذلـك التوجـه     ،  القانونية التي تحكم عالقة الدولة واألغلبية السكانية باألقلية الفلسطينية        

  .ومبررات قانونية وسياسية
  5/7/2007 قدس برس

  
  حرية مفقودة وخوف من نقل الحقيقة..  غزةصحافيو: تقرير لوكالة وفا .49

 يخشى كثير من الصحافيين ووسائل اإلعالم نقل مشاهد وصور معاناة المواطنين في قطاع              : وفا -الخليل  
ت مليشيات حماس المسلحة، إلى جانب ما تعرض له عدد كبير مـن             غزة، خوفاً على حياتهم بفعل تهديدا     

تسيطر على المشهد اإلعالمي في غزة حاليا، وسـائل          فيما   .وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة لإلغالق    
وبالرغم من اسـتمرار وجـود بعـض مكاتـب ومراسـلي             .إعالم ذات اتجاه معين ينسجم مع حماس      

نقل معاناة الكثيرين من مواطني     كة ويمنع مراسلوها من نقل ما يشاؤون،        الفضائيات، إال أن الحرية مفقود    
القطاع، وال سيما ما يتعرض له أبناء وكوادر فتح ومنتسبي األجهزة األمنية، الذين يتعرضون لعمليـات                

ويذكر المواطنـون عجـز مراسـل        .تنكيل وتعذيب، وأمست بيوتهم مستهدفة وعرضة للدهم والتخريب       
ضائيات العربية على تصوير وتغطية تدمير نصب الجندي المجهول في مدينة غـزة،             ومصور إحدى الف  

وكانت الهيئة   .وكذلك منع تصوير وتغطية عمليات نهب الوزارات والمؤسسات الحكومية، وغيرها الكثير          
من االنتهاكات لمؤسسات إعالمية وصحافيين في غزة       ا  رصدت عدداً كبير  قد  الفلسطينية للثقافة واإلعالم    

وفي خضم نقل ما يجري على األرض، لعب تلفزيـون فلـسطين دوراً   إلى ذلك . من قبل مسلحي حماس  
هاماً في نقل معاناة المواطنين عبر الموجات المفتوحة التي يطلقها يومياً لساعات، تستقبل فيها المكالمات               

  .الهاتفية على الهواء
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  6/7/2007الحياة الجديدة 
  

  نظم مظاهرة احتجاجا على زيارة باراك للناصرة ت هبة االقصىلجنة ذوي شهداء .50
 مظاهرة في مدينة الناصرة احتجاجا على زيـارة  ،تنظم لجنة ذوي شهداء هبة األقصى، يوم السبت القادم    

 أن باراك سيلتقي عرب حزب العمـل         في هذا الصدد،    والد الشهيد أسيل عاصلة    وقال. المدينةباراك إلى   
 سيقتل من أبناء هذا      محذرا من أن باراك    . ودعمهم له  ه واصطفافهم خلف  ويبارك لهم نجاحه في االنتخابات    

  . عرب حزب العملالشعب، الكثير مستقبال باسم وتشجيع
  5/7/2007 48عرب

  
  إلصاق أوامر هدم على جميع بيوت قرية السرة غير المعترف بها في النقب .51

لـت صـباح الخمـيس، عـشرات        بعد هدم قرية أم الحيران في النقب، ومصادرة محتويات البيوت، دخ          
 70 وألصقت حـوالي   في النقب،سيارات الشرطة ودائرة اراضي اسرائيل قرية السرة غير المعترف بها       
 أوامر هدم على بيوت في القرية       6أمر هدم نهائي لجميع بيوت القرية، علما انها الصقت في وقت سابق             

وتطالب هذه   . حاليا  في أروقة المحاكم   هال أمر يتم تداو التي  تعود لعجائز وأرامل أمهات ألبناء معاقين، و      
العائالت باالعتراف بالقرية على أراضيها، اال ان السلطات تعـارض ذلـك، وتعمـل علـى اسـتغالل           

  .راضي النشاء منطقة صناعية عسكريةالا
  5/7/2007 48عرب

  
   من تدهور الوضع االنساني واالقتصادي في غزةيحذرتقرير اسرائيلي  .52

 المعنية بحقوق االنسان حول الوضع      ،منظمة جيشا االسرائيلية  لتنشر تقريرا   التي  دبندنت  صحيفة االن قالت  
في حالة انهيار بسبب إعاقة إسرائيل للصادرات       القطاع  ن الصناعة في    أ ،االنساني واالقتصادي في غزة   

ن غزة  من سكا % 85أن  كما يشير التقرير إلى     . والواردات منذ سيطرة حماس على مقاليد السلطة هناك       
 أن أسعار المواد الخام للمنازل واالستهالك الـصناعي         موضحا. باتوا يعتمدون على المساعدات االنسانية    

 ألفا من عمال المـصانع      30نه من المرجح أن يفقد      أ و ، على التوالي  %34 و %15ارتفعت بالفعل بنسب    
  .  ألف شخص210يعولون حوالي علما أنهم وظائفهم في غزة، 

  5/7/2007بي بي سي 
  

  عدد من المشاريع الصغيرة في أريحال يتمويل بلجيك .53
 مدير مكتب التعاون التقني البلجيكي في فلـسطين،         منتسلم محافظ أريحا واألغوار امس،      : وفا - أريحا

  في هذا السياق    اإلشارة  مع .موافقة بلجيكا على تمويل عدد من المشاريع التي كانت المحافظة تقدمت بها           
عدد مـن التجمعـات الـسكانية فـي           مشروع كهرباء الريف الفلسطيني، ومن بينها      إلى أن بلجيكا تدعم   

  .األغوار
  6/7/2007الحياة الجديدة 

  
   اسماعيل شموطشارعان في عمان ورام اهللا سيحمالن اسم الفنان الفلسطيني الراحل .54

فل تأبين   خالل ح  ،أسعد عبد الرحمن  . أعلن مدير مؤسسة فلسطين الدولية د     : محمد جميل خضر   - عمان
 أن الترتيبـات النهائيـة      ،الفنان الفلسطيني الراحل إسـماعيل شـموط      ة  أقيم بمناسبة مرور عام على وفا     

  حمل الفيلم الوثائقي القصير    قد  و . واحد في عمان وآخر في رام اهللا       ، على شارعين  هوضعت إلطالق اسم  
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ط وزوجته األكحل، فيمـا مـر       حياة وحب قبسا روحانيا وجدانيا بإضاءته مفاصل من حياة وإبداع شمو          

  . على مختلف تجارب شموط التشكيلية ومراحله األسلوبية،الفيلم الثاني ذاكرة بصرية
  6/7/2007الغد األردنية 

  
   سجناء أردنيين في إسرائيل إلى األردنأربعةعودة  .55

ون أفرجت إسرائيل، جزئياً، عن أربعة أسرى أردنيين كانوا يقضون فترة الحكـم المؤبـد فـي الـسج                 
 شـهراً فـي     18، وتم تسفيرهم إلى األردن، حيث سيقضون مدة         "قتل جنود إسرائيليين  "اإلسرائيلية بتهمة   

وكان ثالثة من األسرى األربعة قد عبـروا الحـدود           .السجون األردنية قبل إطالق سراحهم بشكل كامل      
إسرائيلية، فقتلوا أحدهم،   ، واشتبكوا مع قوات     1990تشرين الثاني عام     /األردنية إلى إسرائيل في نوفمبر    

  .1994في حين قتل جندي إسرائيلي آخر قبل توقيع اتفاقية وادي عربة بين األردن وإسرائيل في العام 
  5/7/2007سي إن إن 

 
   وطنهم جاءت نتيجة جهود شاقةإلى األردنيين األسرى عودة أن يؤكدالبخيت  .56

ـ  إن : معروف البخيت في لقاء صحفي     . د وقال رئيس الوزراء   ودة أبنائنـا األسـرى فـي الـسجون          ع
 البخيت أن االنجاز الحقيقي بدأ منذ نجحت المساعي          وأكد . وطنهم جاء بعد معاناة مريرة     إلىاإلسرائيلية  

 . هذه المسألة القانونية المعقدة ألبعادها االجتماعية والسياسية للنقاش ثـم التفـاوض            إخضاع في   األردنية
ن وحيدان؛ إما القبول بالمتاح وهو نقل األسرى واالحتفـاظ بهـم            كان هناك خيارا  ": وقال رئيس الوزراء  

 شهرا، إال إذا توفرت ظروف خاصة قبل ذلـك؛ أو تـرك األسـرى فـي الـسجون                   18لمدة أقصاها   
   ".اإلسرائيلية، مدى الحياة

  5/7/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  

  خسائر كبيرة الشعب ق غياب الحوار بين القوى الفلسطينية يلح : المسلموناإلخوان .57
حماس، ( المسلمين أن حالة القطيعة وغياب الحوار بين القوى الفلسطينية األكبر اإلخوانقالت جماعة 

 وتفتح األبواب لولوج القوى المعادية وفي مقدمتها ، تلحق خسائر كبيرة بمصالح الشعب الفلسطيني،)وفتح
نه وفي سياق هذه أ أمس في بياْن صادْر عنها وقالت الجماعة .الكيان الصهيوني لتأجيج نار الفتنة

التطورات فإن جماعة اإلخوان المسلمين تدين القرارات والمواقف التي تميز بين الموظفين من أبناء 
شعب فلسطين، فتفصل عشرات األلوف منهم أو تحرمهم من رواتبهم، أو تسقط الضرائب عن جزء من 

وناشدت جماعة اإلخوان المسلمين . ة، ومحاصرتها مالياًأبناء الشعب، إلسقاط حكومة الوحدة الوطني
األخوة في فتح وحماس فتح باب الحوار واعتماد لغة التفاهم، مؤكدةً على حفظ سالح المقاومة الذي 

  . يشكل أفضل وسيلة للدفاع عن الحقوق وكرامة الشعب وحرية الوطن
  6/7/2007الدستور 

  
  سطيني بل إلى العدو اإلسرائيلي واإلرهاب بندقيتنا لن توجه للفل: الجيش اللبناني .58

 تـرق  أقصاه، لم    إلى دماء الشهداء والجرحى التي خضبت تراب الوطن من أقصاه           إنقال العماد سليمان    
 اإلرهـاب  عن الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يحاول         دفاعاً أيضاً إنمامن أجل الدفاع عن لبنان فحسب،       

 فـي   األساسية، وصرفه عن قضيته     اإلخوةزرع بذور التقاتل بين      جسمه نشر الفوضى و    إلىعبثا التسلل   
 عن القضية   ن الجيش اللبناني الذي قدم قوافل الشهداء دفاعاً       إ: أضافو.  ودعم حق العودة   األرضتحرير  

 بندقيتـه سـتبقى     أن الغاصب على أرض فلسطين، يؤكد       اإلسرائيليالفلسطينية العادلة، منذ نشوء الكيان      
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 المتالقيان معا على سياسة الشرذمة وتهديم       واإلرهاب اإلسرائيليا الصحيح نحو العدو     مصوبة في اتجاهه  
أسس المجتمعات المناضلة، ولن يسمح هذا الجيش ألحد بتشويه العالقة التاريخية بين الشعبين الـشقيقين               

  . اللبناني والفلسطيني، واالنزالق نحو مشاريع مشبوهة تصب في خدمة أعداء الوطن
  6/7/2007ير السف    

  
  ال وزن للفصائل في البارد  : علماء فلسطين عند الحص .59

 برئاسة الشيخ داود مصطفى، وتم البحث       ، من رابطة علماء فلسطين     سليم الحص وفداً   .داستقبل الرئيس   
: بعد اللقاء قال الشيخ مـصطفى     . في قضية مخيم نهر البارد وتداعياتها والوساطة التي تقوم بها الرابطة          

 أنعلى الدور الذي تقوم به الرابطة تجاه قضية نهر البارد وتداعياتها، واعتبـر              أثنى  يس الحص    الرئ إن
 شـاطئ   إلى تحظى بتقدير كبير، ألنها قادرة على إيصال األزمة القائمة في نهر البارد              أنالرابطة يجب   

 أرض حة وجـود   عن ص  وسئل. األمان، بما يحفظ استقرار وسالمة لبنان وكذلك يحفظ المخيم والمدنيين         
األقاويل في هذه األيام كثيـرة،      : أجاب؛ ف جاهزة في منطقة عكار إلقامة مخيم بديل عن مخيم نهر البارد          

 قطعة  إلى من مخيم    االنتقال ضد التوطين وضد التهجير، وضد       إنناونحن كفلسطينيين نعلن في شكل دائم       
  . فلسطين أرض إلىأرض ثانية، ألننا نعتبر ذلك غير صادق لتغطية العودة 

  6/7/2007السفير 
  

   لحل توافقي لبناني  يدعو والفيصل بشأن لبناناتصاالت سعودية إيرانية .60
 بنظيره السعودي األمير سعود الفيصل وتبادال        بإجراء اتصال   منوشهر متكي  اإليرانية وزير الخارجية    قام

مرار المـساعي  خالله وجهات النظر في سبل خروج لبنان من أزمتـه الـسياسية، واتفقـا علـى اسـت              
 اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون       أماموأشاد الوزير الفيصل،     .والمشاورات لتحقيق هذا األمر   
، بجهود األمين العام لجامعة الدول العربية عمـرو موسـى واللجنـة             أمسالخليجي الذي عقد في جدة،      

في تقديرنا أن ال حل لمشكلة لبنـان إال        "العربية المكلفة إيجاد مخرج ينهي األزمة اللبنانية الطاحنة، وقال          
 مـع اقتـراب موعـد        على تغليب مصلحة بالدهم على أي اعتبـار آخـر خـصوصاً            ،بإقدام اللبنانيين 

 ، طاولـة الحـوار الـوطني   إلى ،االستحقاقات الدستورية التي تستلزم من القيادات اللبنانية التوجه سريعاً    
  . " حريته واستقالله وسيادته ويجنبه شرور التدخل الخارجيواالتفاق على صياغة لحل وفاقي يحفظ للبنان

  6/7/2007السفير 
  

  حزب   اليهود فرنسا ينتقدون مشاركة لفرنسا وحزب اهللا يسمي فنيش رئيساً لوفده  .61
رفع مستوى تمثيله السياسي بتكليف الوزير المستقيل محمد        بادر   حزب اهللا     أن 6/7/2007السفير  ذكرت  
 مسؤول العالقات الدولية في      بأن يترأس وفد الحزب الذي سيضم أيضاً       ،اء للمقاومة عضو كتلة الوف   فنيش

وبما للحوار   اهتمام الحزب بالدعوة الفرنسية      إلى واضحة   إشارةالحزب السيد نواف الموسوي، وذلك في       
  . عن اللقاءيمكن أن يصدر 

للمؤسسات اليهودية في  استغرب المجلس التمثيلي : ا ف ب،باريس من 6/7/2007الدستور  أضافت 
 اللبنانيين في باريس برعاية ءالفرقا المشاركة المتوقعة لحزب اهللا في االجتماع الحواري بين أمسفرنسا 

وقال المجلس التمثيلي  . يضفي شرعية على هذا التنظيم الشيعياألمر هذا أن وزارة الخارجية، معتبراً
في شرعية معينة على حركة تميزت باعتداءات يعترض بشدة على كون هذا الحضور يض"نه أفي بيان 

سفر عن أ الهجوم الذي إلى وكان يشير خصوصاً". دموية، سقط ضحيتها جنود فرنسيون في الماضي
 إلى ونسب اإلسالمي والذي تبناه الجهاد 1983ول  في بيروت في تشرين األ فرنسياً جنديا58ًمقتل 

برامج مناهضة للسامية في " والتي تبث ،تابعة لحزب اهللا قناة المنار الأيضاًوهاجم المجلس . حزب اهللا
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  مضيفاً،2006 في تموزاإلسرائيلية األراضي جنديين داخل أيضاًسر أن حزب اهللا أوذكر ب". شكل عنيف
  ". عن هذين الجنديينلإلفراج تبذل ما في وسعها أنينتظر من الحكومة الفرنسية "نه أ
  

  للحدود الجيش يوقف ترسيم اليونيفل المنفرد  .62
 أسابيع الجيش اللبناني عملية ترسيم الحدود، التي يقوم بها منذ            أوقف :القطاع الشرقي ،   حمدان أبوطارق  
 وعند حدود   ، فريق طوبوغرافي تابع لقوات الطوارئ الدولية، على طول الحدود الجنوبية بشكل عام            ،عدة

 بـين قيـادتي     أجريت مكثفة    سلسلة اتصاالت  أعقابوجاء وقف الترسيم في     . مزارع شبعا بشكل خاص   
 الفريق الدولي تجاوز كل حدود في محاولته سلخ مـساحة واسـعة مـن بلـدة                 أنالطرفين، بعدما تبين    

 ومنع رعاة الماشية والعديد من المـزارعين    ،2000العباسية، بنيت عليها منازل جديدة بعيد تحرير العام         
شبعا المحتلة، بحجة وقوعها ضـمن الخـط         مراعيهم وحقولهم المحاذية لجبهة مزارع       إلىمن الوصول   

 كـل عالمـات     إزالـة  الجيش في صدد الطلب من القيادة الدولية         أنوذكرت معلومات للسفير     .األزرق
الترسيم، التي وضعها الفريق الدولي المختص على طول الحدود الجنوبية، خاصة تلك التي وضعت عند               

  . حدود مزارع شبعا المحتلة
  6/7/2007السفير 

  
  

  قاتل مأجور صغير مرتزق  : ار المستقبل يرد على جبريلتي .63
القيادة  -  العام للجبهة الشعبية   األمين كل ما ذكره     أن تيار المستقبل الذي يرأسه النائب سعد الحريري         عد

عالقة مزعومة بين التيار وعصابة شاكر العبسي التابعة مثله         "حمد جبريل في مقابلة متلفزة حول       أالعامة  
 علـى    يقلب الحقائق رأسـاً    ، وتزويراً  سافراً ، وتضليالً  عابراً  ال يتعدى كونه كذباً    ،ات السورية لالستخبار

 بعـصابة   أربابـه محاولة يائسة لتغطية عالقـة      هو   ما ذكره جبريل     أنورأى التيار في بيان له       ."عقب
ر، مرتزق،   انه ليس سوى قاتل مأجور، صغي      أخرى احمد جبريل يثبت مرة      إن":  البيان  وأضاف .العبسي

 التيـار   أوضح  وإذ ." قضايا العرب والمسلمين ورقة توت ليخبئ بها النفس المريضة         أقدسساقط يستخدم   
 إلـى  تـسليم نفـسه      إلى، بتحقيق كامل في قضية نهر البارد، دعا جبريل          األولىنه رحب، منذ اللحظة     أ

 في حلوى وقوسايا فـي البقـاع         قواعد جبريل العسكرية   إيواء التي تحقق في     ،المحكمة العسكرية اللبنانية  
  . لبنانإلىلعصابة العبسي بعد عبورها من سوريا 

  6/7/2007القبس الكويتية 
  

  الظواهري يتهم حماس بالتخلي عن الشريعة وفتح بالخيانة  .64
هاجم الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، في تسجيل مصور جديدُ بثته قناة الجزيرة، قيـادة               :  وكاالت –دبي  

وقال أيمن الظـواهري فـي      .  قائال إنهم تخلوا عن حاكمية الشريعة ورضوا بالديمقراطية        "حماس"حركة  
أتوجه الى إخواني المجاهدين من حماس الذين يتلقون بصدورهم صواريخ إسرائيل وبظهورهم            "التسجيل  

كما حذر حمـاس    ". طعنات خونة فتح، وأقول لكم إن قيادتكم تنازلت عن الشريعة ورضيت بالديمقراطية           
وشن هجوما عنيفا على حركـة فـتح   . مخططا صليبيا يهدف إلى إجهاض المقاومة الفلسطينية"مما سماه   

لو كان األميركيون صادقين في إعطاء شيء ألعطـوه لعرفـات الـذي مـات               "وقال  . واتهمها بالخيانة 
  ".مسموما

  5/7/2007وكالة سما 
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  سليس لعزل حما" إسرائيل"لقاء باريس بين المغرب و: الرباط .65
 في باريس األربعـاء لـم   "إسرائيل"أعلن مصدر رسمي مغربي، أمس، أن اللقاء بين المغرب و       : ب.ف.ا

بل على العكس المملكة تشدد على ضـرورة أن         . يهدف إلى دعم فريق فلسطيني على حساب فريق آخر        
يني وأضـاف أن جميـع افرقـاء النـزاع الفلـسط          . يتحد الفلسطينيون وان يتجاوزوا خالفاتهم السياسية     

 يطلبون من المغرب أن يلعب دورا، ومن الطبيعي أن يسعى للبحث عن حل عادل ومتوازن                "اإلسرائيلي"
 . للمسألة الفلسطينية"ودائم

  6/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

  سعود الفيصل يدعو لجنة تقصي الحقائق في أحداث غزة للقيام بمهمتها .66
سعودية، ان القضية الفلـسطينية مـصدر انـشغال         قال سعود الفيصل، وزير الخارجية ال     :   واس -جدة  

أساسي بالنسبة لنا جميعا بحكم كونها قضية العرب االولى، وأضاف أن اتفاق مكة المكرمة وما تـضمنه                 
من تعهدات وفرضه من التزامات على طرفي القيادة الفلسطينية، شكل آلية مناسبة وضـرورية لوضـع                

طبيق العملي خصوصا بعد التأييد الذي حظيت به هذه المبـادرة           مبادرة السالم العربية الشاملة موضع الت     
واضاف أن االجتماع غير العادي الذي عقده مجلس        . من قبل قادة العرب، في اخر قمة لهم في الرياض         

 م لتدارس تطورات االوضاع فى فلسطين، أكد القرار الصادر عن           2007 / 6 / 15الجامعة العربية في    
الدم الفلسطيني مدينا االعمال االجرامية التي ارتكبت في غزة، وطالب بعـودة            هذا االجتماع على حرمة     

الوضع في القطاع الى ما كان عليه قبل االحداث االخيرة واحترام شرعية الرئاسـة وسـائر مؤسـسات             
ومن جملة ما تضمنه القرار المذكور تكليف لجنة عربية بمهمة القيام بتقصي حقـائق              . السلطة الفلسطينية 

رى من أحداث مؤسفة في قطاع غزة والتمهيد لعودة الحوار بين طرفي النزاع وحث الطرفين على                ما ج 
وفي هذا الصدد فإننا نرى بأهميـة أن تـسارع هـذه            . احترام ما سبق وتعهدا به في اتفاق مكة المكرمة        

  . اللجنة االضطالع بالمهام الموكلة لها
  6/7/2007عكاظ 

  
  انية إلى إسرائيل  مصر تحبط محاولة تسلل أسرة سود .67

لليوم الثالث على التوالي احبطت اجهزة االمـن المـصرية محاولـة تـسلل              :  ماهر إسماعيل  -العريش  
سودانيين الى اسرائيل، وضبطت اسرة سودانية اثناء محاولة التسلل الى االراضي االسرائيلية من بعـد               

الولية اعترفت االم بـأنهم كـانوا فـي         وفي التحقيقات ا  .  جنوب ميناء رفح البري    7العالمة الدولية رقم    
طريقهم الى اسرائيل للبحث عن فرصة عمل هناك، حيث تم اخطار االجهزة المعنية التي تولت التحقيق                

  .معهم
  6/7/2007القبس الكويتية 

  
   طن من المتفجرات مدفونة شمال سيناء1.2الشرطة المصرية تكشف عن  .68

 طن مـن المـواد      1.2شفت اليوم، الخميس، عن أكثر من       أفادت وكاالت األنباء أن الشرطة المصرية ك      
  .  المتفجرة كانت مدفونة شمال سيناء، على مائة كيلومتر من الحدود مع قطاع غزة

 5/7/2007 48عرب
  

  كد دعم بالده للشرعية الفلسطينيةيؤهنية وبمتكي يتصل  .69
 اتصاال هاتفيا مع رئيس     ، ظهر امس   منشوهر متكي،  اجرى الوزير االيراني   : القبس والوكاالت  -طهران  

وطالب القيادة الفلـسطينية    " للشرعية الفلسطينية "كد دعم بالده     وأ الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية    
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، معربا عن استعداد بالده للقيام بـأي        "باحترام اتفاق مكة الذي اسفر عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية         "
ن ان متكي أطلع هنية على نتائج االتصاالت التي اجراها مع           واضاف البيا  .دور يخدم القضية الفلسطينية   

  .بعض القيادات العربية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي
  6/7/2007القبس الكويتية 

  
   مليون دوالر لمواجهة حماس واإلطاحة بعباس42 خصصت CIAالـ .70

 النقاب عن أن اإلدارة األمريكية بدأت كشف تقرير ديبلوماسي اوروبي، وارد من واشنطن،: الديار، لبنان
بإعداد مجموعة من الفلسطينيين من الجيل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية لكي يحلوا محل عباس  

دعم   مليون دوالر من أجل 42 خصصت مبلغ CIA وقال التقرير أن وكالة الـ .بمن فيهم محمد دحالن
  .العناصر الموالية لحركة فتح  من المال سيستخدم لتدريب الجماعات المناهضة لحركة حماس، وأن قسماً

ورأى معدو التقرير الديبلوماسي أن دحالن الذي يختلف حوله الفلسطينيون صار يمثل بالنسبة لإلدارة 
األمريكية الفرصة الكبيرة التي يمكن من خاللها التصدي لما يراه األمريكيون تطرف حركة حماس التي  
المرحلة  وبخاصة في تلك " انجاز االمر" غزة، كما أنه الشخص الوحيد الذي بإمكانه تسيطر على قطاع 

   .الخطيرة التي تجتازها المنطقة
  5/7/2007التقرير المعلوماتي 

  
  لن يتغير بعد جونستون " حماس "منموقفنا : واشنطن .71

غير رغم اإلفـراج    لن يت " حماس"أعلنت وزارة الخارجية األميركية، أمس، أن موقف واشنطن من حركة           
الصحافي البريطاني آالن جونستون والذي شكر في اتـصال هـاتفي رئـيس             " بي بي سي  "عن مراسل   

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية     . المكتب السياسي للحركة خالد مشعل لمساعيه في إتمام اإلفراج عنه         
إال أنني ال اعتقـد     : وأضاف. شون ماكورماك للصحافيين الجميع سعيد بعودة جونستون إلى أسرته سالماً         

بسبب ذلك، مستبعداً إجراء أي حوار مع الحركة التي تعتبرها واشـنطن            " حماس"أن العالم غير رأيه في      
  . منظمة إرهابية

 6/7/2007البيان 
  

   ودعوات غربية إلعطاء حماس فرصة نجم في سماء اإلعالم البريطاني.. هنية .72
 دورها في إطـالق سـراح الـصحفي البريطـاني آالن            حماس، بعد "أشادت عدة صحف غربية بحركة      

غطت صورة رئيس الـوزراء الفلـسطيني       و. جونستون، واعتبرته خطوة من حماس تمهد لقبولها دوليا       
المقال إسماعيل هنية والصحفي البريطاني جونستون في وسائل اإلعالم البريطانية على حكومة بـراون              

رات، ولم تخل جريدة أو مجلة أو نشرة ألي محطـة إذاعيـة             وقضايا اإلرهاب ودور األطباء في التفجي     
تليفزيونية من نشر مقتطفات حول دور إسماعيل هنية في وقت تراجعت فية وسائل اإلعالم عـن نـشر                  
صور رئيس الوزراء البريطاني، فيما قال جونستون انه تحدث مع خالد مشعل وشكره على الدور الـذي                 

بريطانية على صور جونستون وتناوله اإلفطار مع هنية، ودور حماس          وركزت وسائل اإلعالم ال    . قام به 
في اطالق سراحه، لتفوز الحركة بما بشبه الضربة القاضية في سباق تحسين الصورة وإلعادة التركيـز                

  .على الخالف بينها وبين المجتمع الدولي
 برلمانيا من   20يث وقع   وطالب عدد من أعضاء البرلمان البريطاني بإقامة عالقات جديدة مع حماس، ح           

مختلف التوجهات السياسية عريضة لمناقشتها في مجلس العموم، مفادها أن الدعم الدولي الذي يحـصل               
وامتدت اإلشادة بحمـاس إلـى      . عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجب أال يعيق االتصال بحماس         

اح الحركـة فـي إطـالق سـراح          نج "كريستيان ساينس مونيتور  "الصحف األمريكية؛ إذ رأت صحيفة      
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 أن حماس   "نيويورك تايمز "كما اعتبرت   . "تأكيدا على أنها قوة فائقة في السيطرة على القطاع        "جونستون  
بهذا الدور أعادت إسماعيل هنية، رئيس الوزراء المقال وأحد قيادات الحركة، إلى األضواء أمام المجتمع               

  .الدولي
  6/7/2007فراس برس 

  
  لم تغير فتح نفسها ستخسر الضفة الغربيةإذا : دينس روس .73

قال دينس روس في مقابلة مع موقع صحيفة يديعوت أحرونوت ، إن الصراع بين حركتي حماس وفـتح                 
يعتبر أمرا بالغ األهمية، مشيرا إلى أنه في حال سيطرت حماس على كل مناطق السلطة الفلسطينية، فإن                 

فتح خسرت االنتخابات أمـام     : وأضاف روس  .اع ديني الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني سيتحول إلي صر     
حماس بسبب فقدان الشعب الفلسطيني الثقة بها، وإذا لم تغير فتح نفسها فلن تـستطيع االسـتمرار فـي                   
السيطرة على الضفة الغربية، لذلك على فتح أن تعمل لتغيير الصورة التي تشكلت عنهـا بأنهـا حركـة      

ة أفضل للفلسطينيين وتحقيق الطموحات الوطنية للشعب الفلـسطيني،         فاسدة، لتكون قادرة على تقديم حيا     
داعيا حركة فتح للتنسيق أمنيا مع إسرائيل وإثبـات         " فإن لم  تفعل فتح ذلك ستخسر أيضا الضفة الغربية         

ويرى روس أن الواليات المتحدة ومبعوث الرباعية الدوليـة          ".الفلسطيني" اإلرهاب"جدارتها في محاربة    
ولكن األمر يتطلـب وجـود      "ني بلير قادرون على المساعدة في  تقوية المؤسسات الفلسطينية           الجديد تو 

 شهرا على انتهاء حكم إدارة بوش، لذلك علي         18اآلن بقي   : وتابع ".زعامة فلسطينية جادة في حركة فتح     
  ".اإلدارة األمريكية الحالية أن تضمن أن حركة فتح في وضع أفضل من وضع حركة حماس

  6/7/2007 فلسطين اليوم وكالة
  

   يقاطعون بضائع إسرائيلبريطانياعمال نقل  .74
قررت نقابة عمال النقل في بريطانيا مقاطعة السلع اإلسـرائيلية، احتجاجـا علـى              :  إن أرابيك  -أمريكا  

ممارسات االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة؛ لتنضم بذلك إلى عـدد مـن النقابـات                
 العمالية الكبرى البريطانية في هذه المقاطعة، فيما اعتبرت منظمة أمريكية يهودية أن مقاطعة              واالتحادات

وأثار قرار النقابة غضب المنظمـات اليهوديـة األمريكيـة،          . إسرائيل تنتشر مثل الفيروس في بريطانيا     
 .األخيرةوخاصة في ظل تزايد عدد النقابات البريطانية التي اتخذت قرارات مشابهة في األشهر 

  5/7/2007إسالم أون الين 
  

   أكثرعددا من القوات األمريكية العراقمرتزقة البنتاغون في  .75
 أن عدد المتعاقدين معهـا      ، في آخر إحصائية لها    ،أكدت وزارة الدفاع األمريكية    : محمد دلبح  -واشنطن  

حتالل األمريكـي    ألف موظف وعامل بما يتجاوز عدد قوات اال        180الذين يعملون في العراق يزيد عن       
 ألف جندي، مما يظهر مدى اعتماد الواليات المتحـدة علـى شـركات              160هناك والتي تصل إلى نحو      

  .المرتزقة المعروفة باسم شركات األمن الخاصة لنشر احتاللها للعراق
  6/7/2007الدستور 

  
  رسالتي إلى األخوة في حماس .76

  الشيخ رائد صالح
كان يمكن أن يزايد عليكم وعلى دوركم الطالئعي في حمـل ألـم              ال أحد من أهل األرض كائناً من         -1

 ، مصرين على ثوابتكم الفلسطينية ولو رماكم أهل األرض عن قـوس واحـدة             ،وأمل القضية الفلسطينية  
  .ومصممين رغم تقلب الظروف على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
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 سواء كـان مـن دعـاة        ،كن أن يغمز في دوركم الوطني      وال أحد من أهل األرض كائنا من كان يم         -2
 أو كان جاهال لم     ، إال إذا كان حاقدا فدفعه حقده األعمى أن يغمز في وطنيتكم           ،الوطنية أو أنصار القومية   

  .يؤت حظا من فهم اإلسالم ودوره الشامل في حفظ اإلنسان واألوطان والمقدسات
أن يغض الطرف متجاهال دور مؤسساتكم ذات الرسالة         وال أحد من أهل األرض كائنا من كان يمكن           -3

 فأنتم أصحاب المؤسسات اإلغاثيـة      ،الجامعة في خدمة األهل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة         
 ، وانتم من أقام المدارس األهلية والجامعات والمستـشفيات        ،والصحية والرياضية واالجتماعية والتعليمية   

  .وبيوت األيتام والمسنين
 وال أحد من أهل األرض كائنا من كان وان كان عدوا لكم يمكن أن يتجاهل نظافة اليد التي حرصتم                    -4

عليها خالل دوركم الخدماتي الشامل هادفين إلى حمل هموم المجتمـع الفلـسطيني وهمـوم المـسيرة                  
 ولم نعرف عن أحـدكم      !!الفلسطينية وتوفير كافة المتطلبات الحياتية اليومية لهذا المجتمع ولهذه المسيرة           

 أو نهب أموال    ، أو متلبسا بنهب أموال الصمود والمقاومة      ،انه ضبط متلبسا بنهب أموال األيتام واألرامل      
 وال زلت أقـول     ، أو متلبسا بوضع اليد على بعض األراضي والعقارات رغم انف الجميع           ،الصالح العام 

  .نظافة اليدأن االحتالل االسرائيلي ما كان منه إال أن يشهد لكم ب
 وكنـتم وال  ، وال أحد من أهل األرض كائنا من كان وان كان جحودا يمكن أن يستصغر تـضحياتكم         -5

 ومحاصرين في السجون االسـرائيلية أو منفيـين         ،زلتم مطاردين بطائرات الموت االحتاللية االسرائيلية     
 ال زلتم تعـضون علـى        ورغم ذلك  ، وبعيدا عن أرضكم وبيوتكم ومقدساتكم     ،بعيدا عن وطنكم فلسطين   

  .الثوابت الفلسطينية بنواجذكم
 وان أبطال النفـاق الـسياسي األوروبـي حـاولوا           ،حاولت استمالتكم " ماما أمريكا " والكل يعلم أن     -6

 وان بعض الساسة العرب والمسلمين حاولوا الزج بكم في متاهة التنازالت إال أنكم رفـضتم                ،استدراجكم
 بمعنى أنكم لو    ، والكل يعلم أنهم ودوا لو تدهنوا فيدهنون       ،ض الحائط  وضربتموها عر  ،كل هذه العروض  

 ولـشطبت   ، لمسحت على رؤوسكم بالرضـا     ،ومن يدور في فلكها   " ماما أمريكا   " ملتم بعض الشيء إلى     
 ولفتحت  ، ولخلعت عليكم ألقاب التنوير واالنفتاح والعقالنية والواقعية       ،اسمكم من قائمة إرهابها اإلرهابية    

 ولباركـت لكـم     ، وألغدقت عليكم من دوالراتها بال حـدود       ،واب فنادق خمسة نجوم في كل مكان      لكم أب 
 أو لعلها أمدتكم بالمئـات مـن بنـادق          ،تبختركم حاملين سالحكم في شوارع الضفة الغربية وقطاع غزة        

تم  وصـبر  ، ولكنكم دستم على كل هذه العروض واإلغراءات       ،الكاوبوي األمريكي واالحتالل االسرائيلي   
  .وقلتم ال لماما أمريكا

 فكانت نعم االنتخابات التي ال يمكن ألحـد أن          ، والكل يعلم أنكم خضتم االنتخابات التشريعية األخيرة       -7
 ، والتي دفعت جيمي كارتر أحد الرؤساء السابقين للواليات المتحدة أن يشهد بنزاهتها            ،يطعن في نزاهتها  

من أصوات شعبنا الفلسطيني فـي الـضفة        % 65 على نسبة    والكل يعلم أنكم حصلتم في هذه االنتخابات      
 وكان بإمكانكم أن تقوموا بتشكيل حكومة فلسطينية لوحدكم ومـن           ،الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف    

 إال أنكم أصررتم منذ لحظات انتخـابكم    ، وهذا حق مشروع لكم ال مأخذ عليه إطالقا        ،أعضاء حماس فقط  
  .جمع كافة الفصائل الفلسطينيةعلى إقامة حكومة وحدة وطنية ت

 والكل يعلم أنكم دخلتم إلى مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني والى مبـاني الـوزارات الفلـسطينية                 -8
 ومع ذلك فقد حاصرتكم أمريكـا ومـن         ،بواسطة هذه االنتخابات وليس عن طريق االنقالبات العسكرية       

 والـى تجميـد     ،ريكا دعت الجميع إلى مقـاطعتكم      بل إن أم   ،يدور في فلكها منذ لحظات انتخابكم األولى      
 ثم واصلت أمريكا نعتكم قبل االنتخابـات        ،أموال الدعم التي ترسلها الدول المانحة إلى شعبنا الفلسطيني        

 ، وأجازت لنفسها بذلك تجويعكم وتجويع شعبنا الفلسطيني       ،الفلسطينية وبعدها بنعوت اإلرهاب والظالمية    
 وانتخبكم عبر انتخابات نزيهة     ، إال ألنه مارس حقه الديمقراطي     ،شعب ال لسبب  وكأنها تريد معاقبة هذا ال    

 وظنـت  ،أنزه من االنتخابات األمريكية التي نَصبت جورج بوش االبن رئيسا للواليات المتحدة األمريكية          
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 عندما  إال أنه خاب ظنها   !! أمريكا أن الشعب الفلسطيني على اثر سياسة المعاقبة والتجويع سيثور عليكم            
 ،علمت أن االستطالعات التي كانت تجريها كانت تشير إلى انه فيما لو حدثت انتخابات تشريعية مبكـرة                

  !!فإن نسبة المصوتين لحماس ستزيد بأعلى مما كانت عليه في المرة السابقة 
ربيـة   لذلك فإن شيطان أمريكا أوحى لها انه ال بد من إيقاع فتنة عمياء صماء خرساء في الضفة الغ                  -9

 ومن اجل التمهيد لهذه الفتنة فـان أمريكـا          ، عسى أمريكا أن تتخلص بواسطتها من حماس       ،وقطاع غزة 
 وبذلك فشلت كل الجهود الفلسطينية      ،أمرت بإفشال كل المساعي الرامية إلى إقامة حكومة وحدة فلسطينية         

االتفاقيـات التـي عقـدت       وبذلك فشلت التفاهمات و    ،والعربية والمسلمة التي سعت إلقامة هذه الحكومة      
 حتى وقعت األحداث المؤسـفة      ، وتفاقمت األوضاع  ، وبذلك فشلت اتفاقية مكة    ،بواسطة الجهود المصرية  

  .والمحزنة والمبكية في قطاع غزة قبيل أسابيع
صـديقك  :"  ومع ذلك فإنني أقول لكم ما قلته لألخوة في فتح في رسالتي األولى   ، الكل يعلم كل ذلك    -10

  دقك   هو من صدوليس من ص وليس هو من    ،، نعم هو من صدق إذا قال وإذا نصح وإذا انتقد وإذا نبه            "قَك 
طبطب على الخطأ وداهن المخطئ وصفق لألخطاء وفلسف وجودها وشرعن بقاءها والـتمس األعـذار               

 بل هو من قال للمصيب أصبت إذا أصاب ومن قال للمصيب أخطأت إذا اخطـأ                ،الموهومة الستمرارها 
 وقد يكون   ، ودون سبق إصرار   ، ألن المصيب قد يخطئ وقد يتعثر وقد يكبو من حيث ال يقصد            ،صيبالم

دافعه فقط هو حب فلسطين والقضية الفلسطينية ومع ذلك فهو ليس معصوما كفرد وال كحركـة تـدعى                  
 وال كـسلطة تـدعى الـسلطة        ،أو غيرها من سائر الفصائل الفلـسطينية      " حركة حماس " أو" حركة فتح "
  . ومن هنا فإنني أتمنى عليكم أن تتسع صدوركم لهذه المالحظات،فلسطينيةال

 قد تحتفظون أيها األخوة في حماس بالشيء الكثير الذي تتمنـون الكـشف عنـه لكـل الحاضـر                    -11
الفلسطيني والعربي واإلسالمي والذي يفسر وفق قناعاتكم خفايا هذه الفتنة العمياء الصماء الخرساء التي              

 ولكن مع ذلك فإنني أتمنى عليكم أن تستفيدوا من هذه الفقرة التي وردت من               ،ة قبيل أسابيع  وقعت في غز  
 وان كـان لكـم      ،"االعتذار واجب لمـن يـستحقه     "ضمن مقالة لألستاذ عبد الباري عطوان تحت عنوان         

وكان من المـأمول أن تربـي حمـاس         : (  ونص هذه الفقرة كما يلي       ،تحفظات على بعض ما ورد فيها     
 والعفـو   ، وضبط النفس  ،ارها تربية عقائدية إسالمية تستند إلى التراث اإلسالمي القائم على التسامح          أنص

 ولكن أحداث   ، وتقديم المثل والنموذج في التراحم     ، واحترام الممتلكات والحفاظ على األرواح     ،عند المقدرة 
الخصوص ونجد لزامـا   كشفت عن قصور كبير في هذا ، وما رافقها من ممارسات مؤسفة   ،غزة األخيرة 

 واعتـذرت عنهـا     ،علينا القول بأن قيادة الحركة المتمثلة في السيد خالد مشعل قد اعترفت بهذه األخطاء             
  .)ومدت يدها للحوار

 وإنني أتمنى على األخوة في حماس أن يستفيدوا من هذه الفقرة التي وردت من ضمن مقالة لألستاذ                  -12
 ،م22/6/2007بتـاريخ   " حديث الناس "نُشرت في صحيفة    "  حماس مأساة"سليمان ابو أرشيد تحت عنوان      

أما مـن يتـشدقون     : ( حيث يقول األستاذ سليمان أبو أرشيد رئيس تحرير هذه الصحيفة في هذه الفقرة              
بغباء عن اإلسالميين والعلمانيين من عرب وفلسطينيين في الداخل والخارج وتـذكروا اليـوم منظمـة                

الء بعضهم كان ضد منظمة التحرير يوم كانت تقاتل إسرائيل والبعض اآلخـر             هؤ.. .التحرير الفلسطينية 
 وهم يريدون لنا أن نضع التناقض األيديولوجي الموجود مـع حمـاس فـوق               ،كان مستفيدا من خيراتها   

الذي تقوده كونـدوليزا    " محور االعتدال "التناقض الوطني الموجود مع إسرائيل وأمريكا وان نلهث وراء        
 ويوظف في خدمة تسيير قطار المشروع األمريكي في         ، مدراء مخابرات الدول المذكورة    رايس بواسطة 

المنطقة والذي يحمل عنوان تفكيك دولها وشعوبها وإشعال الحروب األهلية فيها علـى أسـس طائفيـة                 
 والن هذا ما تخطط له المؤسسة األمريكية والمؤسسة اإلسرائيلية ومن يدور في فلكهم مـن                ،)وفصائلية  

رب وعجم فإنني أتمنى على األخوة في حماس َأالَّ يغيب عنهم ولو لثانية واحدة القاعدة الشرعية التـي                  ع
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بهدف أن تفوتوا على كل متربص بالمسيرة الفلسطينية دفعها إلى حرب أهلية            " الفتنة أشد من القتل   "تقول  
  .حالقة

تاذ سامي أبو زهري النـاطق باسـم         وإنني أتمنى على األخوة في حماس أن يتمسكوا بما قاله األس           -13
:"  حيث قال خالل هذه المقابلـة        ،م22/6/2007نشرت بتاريخ   " الحدث"حركة حماس في مقابلة لصحيفة    

 والشعب الفلسطيني في مرحلة تحرر، وحركة حمـاس تريـد   ،إن حماس ال تريد إقامة أي دولة في غزة   
  ".ل وصيغة هذه الدولةإنهاء االحتالل وبعد ذلك الشعب الفلسطيني هو من يقرر شك

 وإنني أتمنى على األخوة في حماس أن يدركوا أن واجب الوقت يملي عليهم دوام اإلعـالن عـن                   -14
تمسكهم بوحدة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقـدس الـشريف وأكنـاف القـدس                 

وأن واجـب الوقـت يملـي        ،الشريف وال وجود لشيء اسمه سلطة غزة في مقابل سلطة الضفة الغربية           
عليهم دوام اإلعالن عن اعترافهم بالسيد أبو مازن كرئيس للسلطة الفلسطينية ومن حق حماس في نفـس                 

 - وان يجلس إلى مائدة الحوار الفلسطيني        ،الوقت ان تُطالبه بأن يتصرف كرئيس للشعب الفلسطيني كله        
 االستعداد السـتقبال قـوات الرئاسـة         وان واجب الوقت يملي على اإلخوة في حماس دوام         ،الفلسطيني

الفلسطينية في قطاع غزة واحترام حقهم بالعودة إلى مبانيهم ومكاتبهم مع عدم إعطاء الفرصة لعـودة أي        
 وان  ،عنصر من العناصر التي كانت وراء الفتنة العمياء الصماء الخرساء التي عصفت بغزة قبيل أسابيع              

 يقـود   ، فلسطيني -واصلة الدعوة إلى حوار شامل فلسطيني       واجب الوقت يملي على األخوة في حماس م       
  . ويؤسس لحكومة وحدة فلسطينية،إلى احترام اتفاقية مكة

 وإنني أتمنى على األخوة في حماس أن يبدوا موافقة واضحة ودون أية شروط مسبقة على اقتـراح            -15
في غزة قبيل أسابيع وما هـي       الجامعة العربية التي دعت إلى إقامة لجنة تحقيق لتقصي حقيقة ما جرى             

 وان يعربوا عن استعدادهم للتعـاون  ،خفايا هذه الفتنة العمياء الصماء الخرساء التي ثارت في قطاع غزة        
  .مع هذه اللجنة

 وإنني أتمنى على األخوة في حماس أن يدركوا أن المؤسسة األمريكية والمؤسسة االسرائيلية ومن               -16
 إما خيـار المقاومـة      ،اتفقت أن تضع شعبنا الفلسطيني أمام خيارين      يدور في فلكهم من عجم وعرب قد        

 وإمـا خيـار   ،وهذا يعني حصار الشعب الفلسطيني وتجويعه ومواصلة عزله وفرض العقوبـات عليـه          
 وإزاء هذا الوضع يجب على حمـاس أن  ، ويبدو انه ال خيار ثالث وكل القرائن تشير إلى ذلك       ،التنازالت

 كما أن فتح لوحدها ال يمكـن        ، يمكن لها أن تحمل كل هموم القضية الفلسطينية        تعي جيدا أنها لوحدها ال    
 وهذا يظهر مدى الحاجة     ،لها وال ألي فصيل فلسطيني آخر أن يحمل لوحده كل هموم القضية الفلسطينية            

  . فلسطيني فورا-الماسة إلى ضرورة اإلسراع بعقد حوار فلسطيني 
 أن يدركوا أن من الطبيعي وجـود االختالفـات بـين شـتى               وإنني أتمنى على األخوة في حماس      -17

 وانه ال يعقل حسم هذه االختالفات بواسطة لغة السالح بل ال يمكن حـسمها حـسما     ،الفصائل الفلسطينية 
 الن الضرر المترتب على حسمها بلغة السالح اشد من أي ضـرر             ،إيجابيا إال بلغة الحوار والحوار فقط     

 الن من شأن االحتكام إلى لغة السالح أن يقود المسيرة الفلـسطينية             ،ختالفاتقد ينتج عن وجود هذه اال     
 وإذا تفاقم شأن هذا التشظي السياسي فقد يسدل الستار على القضية الفلسطينية في              ،إلى التشظي السياسي  

ومن الذي سيواصل حمل ملف     !  فمن الذي سيواصل حمل ملف الالجئين وحق العودة ؟         ،القضايا الكبرى 
! ومن الذي سيواصل حمل هموم األسرى السياسيين الفلـسطينيين ؟         !دس الشريف والمسجد األقصى ؟    الق

 كما تم اقتالعها من     ،ومن الذي سيواصل الدعوة إلى اقتالع شبكة األورام االستيطانية من الضفة الغربية           
لقـرار الفلـسطيني    ومن الذي سيواصل العمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات ا          ! قطاع غزة ؟  

  ! وذات السيادة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؟،المستقل
 وإنني على يقين انه لم يغب عن األخوة في حماس ما باتت تعد له القوات االحتالليـة االسـرائيلية               -18

 حيـث بـات واضـحا أن القـوات االحتالليـة            ،بدعم من أمريكا ومن يدور في فلكها من عجم وعرب         
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 تحت شعار استئصال شبكة اإلرهـاب مـن   ،االسرائيلية باتت تعد العدة القتحام قطاع غزة في كل لحظة    
 ، وهذا يعني احتمال تحويل واقع قطاع غزة إلى واقع شبيه جدا بما هو عليه الحال في العـراق                  ،جذورها

 والمبادرة  ، فورا  الفلسطيني -وهذا يتطلب من األخوة في حماس اإلسراع في مواصلة الحوار الفلسطيني            
  .إلى االلتزام باتفاقية مكة والحرص على الحفاظ على حكومة الوحدة الفلسطينية

 نعم هكذا نريد لحماس أن تبقى جزءا ال يتجزأ من نسيج المسيرة الفلسطينية المبـصرة والـشاملة                  -19
يف مع كل الجـئ  والتي تلتقي فيها الضفة الغربية مع قطاع غزة مع القدس الشريف وأكناف القدس الشر  

فلسطيني في كل العالم يتمسك بحق العودة ومع كل سجين سياسي فلسطيني يتمسك بفجر الحريـة ومـع                  
طموح كل فلسطيني صغير وكبير ورجل وامرأة يتمسكون بخيار الدولة الفلسطينية وعاصـمتها القـدس               

  .الشريف
  5/7/2007صوت الحق والحرية 

  
  طيني  ما بعد غزة أو ما بعد االنقسام الفلس .77

  ماجد كيالي  
ال يمكن اعتبار التطورات الحاصلة في الساحة الفلسطينية، مؤخرا، وليدة يومها، ذلك أن هـذه الـساحة                 

، حول قضايا الحل النهـائي      2كانت تعيش مخاض والدة مرحلة جديدة منذ فشل مفاوضات كامب ديفيد            
، ورحيـل   2000ندلعت أواخـر العـام      ، مرورا بالتداعيات الناجمة عن االنتفاضة التي ا       )2000يوليو  (

، التي تمخّضت عن فوز حركـة       )2006(، وصوال لالنتخابات التشريعية     )2004(الرئيس ياسر عرفات    
حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، على حساب حركة فتح، التي كانت قـادت العمـل الفلـسطيني                 

  . طوال العقود الخمس الماضية
  : حلة االنتقالية بالتاليويمكن تلخيص حيثيات تلك المر

 أن إسرائيل تريد    2انسداد عملية التسوية، وانهيارها، خصوصا بعد أن كشفت مفاوضات كامب ديفيد           -1
من هذه العملية فقط مجرد فرض إمالءاتها السياسية على الفلسطينيين في التفاوض على قضايا المرحلـة                

  ). يبات األمنيةالالجئين القدس الحدود، المستوطنات الترت(النهائية 
تدنّي قدرة الفلسطينيين على بناء كيان سياسي حيوي ومستقل، وذلك بـسبب خالفـاتهم الـسياسية،                 -2

والتخبط والفوضى في إدارتهم للوضع الداخلي، وخصوصا بسبب قيام إسـرائيل بـالحؤول دون ذلـك                
تصعيب عيشهم، وعـدم    بالوسائل المباشرة وغير المباشرة، وضمنها فرض الحصار على الفلسطينيين، و         

  . الوفاء باستحقاقات عملية التسوية معهم
انسداد األفق السياسي أمام االنتفاضة، خصوصا مع تعمد إسرائيل القيام بكل ما من شأنه اسـتنزاف                 -3

، )2007ــ   2000(الفلسطينيين سياسيا وبشريا واقتصاديا، ال سيما أن إسرائيل، خالل هـذه المرحلـة              
الواقع من خالل بناء عشرات النقاط االستيطانية، وحرمان الفلسطينيين مـن أي       عملت على فرض األمر     

فعل سياسي في نطاق القدس، ومعاودتها احتالل المناطق التي كانـت خاضـعة للـسلطة الفلـسطينية،                 
وشروعها ببناء جدار الفصل العنصري، الذي يقطع أوصال األراضي في الضفة الغربية، وقيامها بخطوة              

  . ألحادي من قطاع غزةاالنسحاب ا
حال التخبط واالنفالت في حركة فتح، بعد غياب زعيمها ياسر عرفات، حيث باتت هذه الحركة تفتقد                 -4

للمرجعية القيادية، السياسية والتنظيمية، وتعيش مرحلة من الفوضـى والفلتـان الـسياسي والتنظيمـي               
  .  سياسية، وكمرجعية قيادية، في آن معاوالعسكري والمسلكي، ما أثر على أدائها كحركة وطنية وكسلطة

 صعود حماس، بعد انخراطها في النظام الفلسطيني من بوابة السلطة، وعبر االنتخابات التشريعية، ما               -5
جعل الساحة الفلسطينية تعيش نوعا من االنفصام في المرجعية السياسية والشرعية القياديـة وازدواجيـة    

  . 2006السلطة، خصوصا منذ مطلع العام 
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 تهميش منظمة التحرير، وهي بمثابة الكيان السياسي المعنوي لكل الفلسطينيين، وممثلهم الـشرعي،              -6
ورمز كفاحهم الوطني، وذلك لحساب السلطة، ما خلق نوعا من التسيب في النظام الفلـسطيني، وفجـوة                 

  . ي األراضي المحتلةفقط ف) ولو المنقوصة(كبيرة في تمثيليته، بالنظر لكون السلطة تمارس سيادتها 
من ذلك فإن كل هذه األوضاع المعطوفة على حال التوتر الدولي واإلقليمي السائدة في الشرق األوسـط،                 
وفي إطار الصراع على هذه المنطقة، خصوصا من إيران مرورا بالعراق وصوال إلـى لبنـان، باتـت                  

بقة؛ ما أوصل األمور إلـى التفجـر        تؤشر إلى تعذر استمرار عمل الساحة الفلسطينية وفق الطريقة السا         
وإلى حال االقتتال الدامي والمدمر بين حركتي حماس وفتح، خصوصا مع إخفاق التوصل إلـى حلـول                 
توافقية بالحوار أو باألساليب الديمقراطية، في ساحة باتت تعيش استقطابا حادا بين حـركتين سياسـيتين                

  . في غياب المرجعيات التاريخية، وتعج بالسالح والجماعات المسلحة، و)فتح وحماس(
اآلن، وبعد أن حصل ما حصل، وعلى رغم صعوبة الـتكهن بالمـآل النهـائي للتطـورات الجاريـة،                   
ومداخالتها وأبعادها وتعقيداتها، فإن الساحة الفلسطينية، على األرجح، تشهد والدة مرحلة سياسية جديدة،             

  : على أساس المالمح التالية
إذا اسـتبعدنا   (لحاصلة باتت الساحة الفلسطينية في مواجهة خيارين، ال ثالث لهمـا            بعد التطورات ا  ) أوال

وغيرهما، على قواسـم    ) حماس(و) فتح(، فإما التوافق بين     )المزيد من االختالف واالنقسام واالستنزاف    
ـ              ان سياسية وميدانية مشتركة، بشأن مواجهة السياسات اإلسرائيلية، وإدارة الوضع الداخلي وتوطيـد بني

  . الكيان الفلسطيني
وإما التحول نحو حسم واقع االزدواجية والتعادل بينهما بالوسائل الديمقراطية والدستورية، عبر التوافـق              
على تنظيم انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية في آن معاً، لحسم مجمل القضايا السياسية المختلف عليها،               

القتتال واالنقسام واالختالف، ويضمن سـالمة المـسيرة        بما يضمن تجاوز الواقع اإلشكالي الناشئ عن ا       
  . الفلسطينية

وبديهي فإن هكذا توافق يحتاج إلى توجه فتح نحو استنهاض وإصالح أوضاعها، وإلى تراجع حماس عن                
واقع الحسم العسكري وقبول التعددية، كما يحتاج ذلك إلى جهود وربما ضغوط عربيـة بنـاءة، لـدفع                  

ه، وتدوير الزوايا الحادة بينهما، إلصالح ذات البين، وإعادة بناء النظام الفلـسطيني             الطرفين لهذا االتجا  
، ووفق التوازنـات    )انتخابية(على قاعدة مؤسسية وتعددية وديمقراطية وشرعية       ) المنظمة والسلطة معا  (

  ). برنامج الدولتين(الناشئة عن صناديق االقتراع، وعلى أساس برنامج اإلجماع الوطني 
في حال استمرار حال االنقسام واالختالف والفوضى في الساحة الفلسطينية فربما يفتح هذا األمـر               ) اثاني

  : على مسارات عدة غير متوقعة، ضمنها
وأد عملية التسوية على المسار الفلسطيني، وربما أن البديل عن ذلك يتمثل بقيـام إسـرائيل بفـرض                  ) أ

الالجئـين والحـدود والقـدس      (وز القـضايا الجوهريـة      امالءاتها من طرف واحد، ما يمكنها من تجا       
  . وخلق دويلة فلسطينية محدودة في الضفة الغربية) والمستوطنات

اإلبقاء على الوضع الراهن في قطاع غزة للتعامل معه بحسب الظروف، أو بحسب طبيعة التوجهات               ) ب
شكل عبئـا كبيـرا عليهـا،       معلوم أن إصرار حماس على اإلمساك بالقطاع ي       . التي تتخذها حركة حماس   

بالنظر لالستهداف الذي ستتعرض له، في حال قيامها بأعمال ضد إسرائيل منه، أو تسهيلها مثـل هـذه                  
األعمال، حيث سيتيح ذلك إلسرائيل االستفراد بالقطاع وتشديد حصاره واإلمعان فيـه قـتال وتـدميرا،                

  . خصوصا أن القطاع يفتقد للموارد الطبيعية
مياه ـ كهرباء ـ طاقة ـ مـواد تموينيـة ـ       (دادات الحيوية التي تصله من إسرائيل ويعيش على اإلم

. ، كما أن األمر يحتاج إلى تدفقات نقدية هائلة لتمكين جزء كبير من أهالي غـزة مـن العـيش                   )معابر
وبديهي فإن تجاوب حماس مع امالءات إسرائيل، أو تهدئتها الوضع ضدها، سيكـشفها ويحرجهـا فـي                 

  . ين جمهورهاساحتها وب
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بين إسرائيل واألراضي الفلسطينية في قطـاع غـزة،   ) منطقة عازلة(إيجاد حاجز جغرافي ـ أمني  ) ج
وضمن ذلك على الحدود مع مصر، وفي إطار أخر جلب قوات دولية على الحدود بين قطاع غزة وكـل                   

تأمين المـوارد   من مصر وإسرائيل، ما يساهم في عزل القطاع عن محيطه، واإلمعان في حصاره، مع               
  . الحيوية له

، من خالل عودة الدور المصري إلـى قطـاع          )1967(العودة إلى حد ما إلى وضع ما قبل االحتالل          ) د
  ). بين األردن وإسرائيل(غزة، وعودة التقاسم الوظيفي في الضفة الغربية 

ألردن، وفـق   االلتفاف على القضية الفلسطينية من خالل حث التوجه نحو حل وسـط إقليمـي مـع ا                ) ه
  . »الكونفدرالية األردنية ـ الفلسطينية«مشروع مثل 

تصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي تصفية منظمة التحرير الفلسطينية، الكيان الـسياسي والمعنـوي             ) 6
هكذا . الموحد للفلسطينيين والمعبر عنهم وممثلهم الشرعي الوحيد، والعودة إلى نقطة ما قبل قيام المنظمة             

لفلسطينيين خسروا كثيرا، عندما ضحوا بتعدديتهم وديمقراطيتهم، وحينما غلّبوا خالفاتهم الفصائلية،           فإن ا 
وكان الفلسطينيون خسروا، قبل ذلك، حينما      . وتوجهوا نحو االقتتال فيما بينهم على سلطة وهمية وواهية        

يـق العنـف الفوضـوي    تخلوا عن مكانة الضحية في نضالهم وكفاحهم العادل والمشروع، وانتهجوا طر       
المنفلت من عقاله، كما حين تخلوا عن قضيتهم بوصفها قضية تحرر وطني من االستعمار والعنـصرية،                

  . وتحولوا إلى سلطة، ولو تحت االحتالل
   5/7/2007البيان 

 
  !  ضروري؟..ارتباط غزة بالضفة .78

  موشيه آرنز 
 عن التخلي عن التـصورات والمواقـف        تغيير البرنامج والشعارات يمكن أن يكون مهمة ال تقل صعوبة         

 دولة  -لقد آن األوان إلعادة النظر في شعار الدولتين لشعبين        . المتجذرة، إال أن هذا ما يتوجب فعله أحيانا       
  .إسرائيل والدولة الفلسطينية في يهودا والسامرة وغزة

يسار المتطرف مـن     الفلسطيني الذي طرح ألول مرة على يد ال        -هذا النموذج لحل الصراع اإلسرائيلي    ¹
المعجبين بياسر عرفات والمؤيدين للسالم اآلن، تغلغل في وعي أغلبية اإلسرائيليين وتبناه أيضا من كانوا               

  .في السابق معارضين صارخين جدا له مثل ارييل شارون
اإلسرائيليون يتعاملون اليوم مع هذا الشعار وكأنه حقيقة ثابتة، وكذلك الحـال مـع أغلبيـة المـراقبين                  

التي طرحها الرئيس األميركي جورج بوش، والتي قبلت بحماسة مـن قبـل             ' خريطة الطريق '. األجانب
حكومة شارون وتتبناها وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني اآلن بتعصب، هي صـورة مـصنعة               

  .'بقرة مقدسة'اآلن اصبح شعار الدولتين لشعبين . مستحدثة لهذا الشعار
 يوجد افتراض ان هناك شعبين يعيشان في منطقة االنتداب البريطاني الواقعة وراء             في اساس هذا الشعار   

نهر االردن، وكل واحد منهما يستحق اقامة دولة وطنية خاصة به لتحقيق حقه في تقرير المصير فـوق                  
 وبالمناسبة، يتوجب القيام بكل   . هذه مسألة ال يمكن منعها وال يتوجب معارضتها       . جزء من هذه المساحة   

على حد قول ليفني، اقامة دولة قومية فلـسطينية غربـي نهـر             . ما هو ممكن من اجل دفع هذه العملية       
  .االردن قد تحولت الى احد االهداف الوطنية بالنسبة السرائيل

، عندما اقتلعوا مـن     1948الفلسطينيون طوروا اكثر من الشعوب العربية االخرى هوية قومية منذ عام            
 الطبيعية اثر اقامة دولة اسرائيل وتخلى عنهم حلفاؤهم العرب واضـطروا الـى              جزء ملموس من بيئتهم   

هل اعتبر الفلسطينيون الذين يعيشون غربي نهر االردن انفـسهم          . االعتماد على انفسهم لتحقيق اهدافهم    
جزءا من الشعب االردني عندما كانت يهودا والسامرة تابعتين للحكم االردني وحصلوا علـى الجنـسية                
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؟ وهل تعتبر اعادة السيادة االردنية الى يهودا والسامرة ردا مالئما علـى             1967 - 1949دنية بين   االر
  .المشاعر الوطنية الفلسطينية؟

هـم  . في هذه المرحلة تعتبر هذه االسئلة اسئلة فرضية الن حكام االردن ال يرغبون في ألم الرأس هـذا                 
 يتضح ان المصريين الذين احتلوا غزة في عـام          في نفس الدرجة،  . اوضحوا ذلك جيدا قبل عشرين عاما     

، ال يرون اي سـبب      1957 ثم عادوا اليها بعد انسحاب اسرائيل في عام          1956 وبقوا فيها حتى     1948
. ليس لدى اي دولة عربية استعداد لصهر الالجئـين الفلـسطينيين داخلهـا            . لتحمل المسؤولية عن غزة   

نين متساوين في الحقوق، ال ترغب في دمـج فلـسطينيي           اسرائيل التي دمجت في داخلها العرب كمواط      
الواقع البائس هو ان احدا ال يرغب فـي         . يهودا والسامرة وغزة ايضا وتحويلهم الى مواطنين اسرائيليين       

  .الفلسطينيين
فهل يعني ذلك ان قيام الدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد؟ وهل يتوجب ان تكون غزة مرتبطـة بيهـودا                   

هـذه  . ا بدا مسألة بديهية اصبح مسألة مشكوكا فيها اثر اعمال العنف االخيـرة فـي غـزة                والسامرة؟ م 
االعمال برهنت على ان الفلسطينيين يستطيعون ادارة شؤونهم بأنفسهم وقمع االرهاب العامل الضروري             

فـي   ولكن من يرغب     -جدا النشاء حكم وطني في الشرق االوسط واحترام االتفاقات التي وقعها القادة             
  .دولة يهيمن عليها العنف وتشجع االعمال االرهابية؟ من الذي يريد دولة كهذه الى جانبه؟

من الممكن التحدث عن تعزيز قوة محمود عباس على امل ان يجلب االستقرار لالراضـي الفلـسطينية                 
 يهودا  ويقمع االرهاب، ولكن هل هذا توقع واقعي؟ وهل يمكن بالفعل التوقع منه ان يفرض سيطرته على               

 السيطرة على زمام االمور في غزة وانتزاعها من         -والسامرة وان ينجح ايضا في التحدي االشد صعوبة         
ايدي حماس؟ من االفضل البدء في البحث عن شعار سياسي جديد على اساس الصورة التي تظهر عليها                 

  .االمور اآلن
 6/7/2007القبس الكويتية 

  
  ب مصري بين خيار أردني وانتداالفلسطينيون .79

  مأمون كيوان     
: على السقوط الدراماتيكي للنظام العراقي السابق، وقبـل ذلـك صـفتي           " الزلزال"إذا كان إطالق صفة     

وضـم أراض سـورية     " إعادة توحيـدها  " و 1948لفلسطين عام   " التقسيم األول "على  " النكسة"و" النكبة"
أنها " حماس"غزة، رغم نفي حركة      "جيب"، فإن ما حدث أخيراً في كانتون أو         1967ومصرية إليها عام    

الـسياسية   /، يشكل إعادة لعقارب الساعة الجغرافية     "غزستان"أو  " حماس ستان "لن تحول قطاع غزة إلى      
 في الوقت   - الضفة الغربية وقطاع غزة      -"الصغرى"لفلسطين  " التقسيم الثاني "الفلسطينية إلى الوراء، أو     

ويتعزز .  بل بدت نذر انهيار السلطة الفلسطينية قاب قوسين أو أدنى          ،"اآلمال األوسلوية "الذي تبخرت فيه    
 فيما  - علم ونشيد وحرس شرف      - التي تمتلك النزر اليسير من مظاهر السلطة         -شبح أفول هذه السلطة     

ويتعزز أيضا بغياب أية دالئل على وجود صدقية لـدى إدارة بـوش وبقيـة أطـراف                 . السيادة سراب 
  ".الدولتين"أو خيار " ريطة الطريقخ"لترجمة " الرباعية"

مؤامرة ضد الفلـسطينيين واألردنيـين، إال أن        " الخيار األردني "ورغم اعتبار العاهل األردني ما يسمى       
، تتضمن تركيبة أكثر تعقيدا، وربما تكون       "األردن هو فلسطين  "هناك صيغة جديدة معدلة للصيغة القديمة       
  .الفلسطينية األردنية" ترتيباً للعالقات"اناً للكونفيديرالية أو صيغة مساعدة أردنية للفلسطينيين، وامك

ـ         بدءا برجال اليمين الـمتطرف،    " الخيار األردني "هذا وتنخرط أطراف عدة في توليف الصيغة الجديدة ل
الذين لـم يوافقوا أبدا على إقامة دولة فلسطينية، ومرورا بعدد غير قليـل مـن               " الـمحافظين الجدد "أو  

، ويبحثون  "أوسلو"ـمسؤولين الفلسطينيين الذين يئسوا من فرص التوصل إلى تسوية عبر طريق            كبار ال 
 في المئـة مـن      42وفي هذا السياق أظهر استطالع أجراه أخيراً الدكتور خليل الشقاقي أن            . عن مخرج 
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ي المئة من    ف 26وأيد  .  في الـمئة يعارضون الفكرة    52الفلسطينيين سيؤيدون إقامة كونفيديرالية، مقابل      
  .الـمستطلعين حل السلطة وإدخال قوات من األمم الـمتحدة بدال منها

لسياسات الشرق األوسط، الدكتور روف ساتلوف، أنه يحتمـل أن يكـون            " واشنطن"ويرى رئيس معهد    
وبدال منه، فـان    .  فلسطيني يتعارض مع مصالح الطرفين ورغباتهما      -السعي إلى أفق سياسي إسرائيلي      

 بما في ذلك محادثات مسبقة على مسار كونفيديرالية أردنية          - في أفق سياسي عربي فلسطيني       االستثمار
  . فلسطينية كفيل بان يكون واقعيا، مجديا وأكثر نجاعة-

ال شـيء   "، السفير السابق مارتن انديك، من جهته، مقتنع بان          "بروكينغز"في معهد   " سابان"رئيس مركز   
إذا لـم يتوافر إصالح لمشكلة الضعف الجوهري في مؤسسات الحكـم           سينتج من جهود أميركية متجددة      

ومثله، فان خبراء كثيرين يقتنعون بأن شريكا أمينا معنـاه شـريك ال يعتمـد فقـط علـى                   ". الفلسطينية
معهد الدراسـات   "كما حض ادوارد لوتباك من      . الـمؤسسات الفلسطينية بل يحظى أيضا بالتأييد األردني      

ولن ". يعودوا إلى صوابهم  "إلى أن   " أصحاب القرار على ترك الفلسطينيين وشأنهم     " يجيةالدولية واإلسترات 
ويكفوا عن التـسلي بــ      " حلوال واقعية "يكون حل إلى أن يفهم السكان الفلسطينيون بان عليهم أن يتبنوا            

  ".أحالم لن تتحقق"
المرشـحين فكـرة إحيـاء       تراود بعض    2008وفي محافل المرشحين النتخابات الرئاسة األميركية في        

فالــمرشح  . رغم اعتبارهم أن دعم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمر سليم          " الخيار األردني "
الجمهوري رودني جولياني، يعتقد انه يجب محاولة مساعدة أبو مازن، ولكنه يدرك أن فرصـة النجـاح            

ن إمكان الحصول على مـساعدة مـن        متدنية، وأنه ينبغي البحث بهدوء أيضا عن بديل، ويجب التأكد م          
  .األردن، ومن أماكن أخرى كي ال يقع العبء برمته على إسرائيل أو على الواليات الـمتحدة

" قوات بدر "وفي هذا السياق يأتي الحديث اإلسرائيلي عن إمكان تلبية طلب رئيس السلطة الفلسطينية نشر               
 بنيامين نتنياهو عالنية عن الحاجة إلى إدخـال         في الضفة الغربية، وحديث زعيم المعارضة اإلسرائيلية      

إلى الضفة الغربية للـمساعدة على فرض النظام، واقتراح مدير معهـد البحـوث، فـي               " قوات أردنية "
األمـن  "للفلسطينيين فيما يكون    " الحكم الذاتي "في القدس، ميخائيل اورون، العودة إلى فكرة        " مركز شليم "

وقال الرئيس اإلسرائيلي الجديد الـمنتخب، شمعون بيـريس        ". ة مشتركة  أردني -من مسؤولية إسرائيلية    
علينا أن نبحث عن مبنى جديد مع الفلسطينيين؛ أنا في قلبي عدت إلى االستنتاج الذي كـان لـي              : "اخيرا

  ".ال يمكننا أن نصنع السالم فقط مع الفلسطينيين. نحن ملزمون بان نستقدم األردنيين: دوما في حياتي
 الدعم اإلسرائيلي لمشروع إحياء الخيار األردني من اعتقاد أوضحه الصحافي جلعـاد شـارون،               ويستمد

القومية الفلسطينية هي أثر جانبي ناجم عن       :" ، قال فيها  "يديعوت أحرونوت "اخيرا، في مقالة في صحيفة      
لـيس كافيـا ألن     وكما أسلفنا هـذا     . هذه هي الحال سواء أحبوا هذه الحقيقة أم لـم يحبوها         . صهيونيتنا

وال . يصبحوا شعبا يتقاسم التاريخ والحضارة والثقافة الـمشتركة ويمتلك أهدافا ورؤية مستقبلية واضحة           
جدوى، كما اثبت مرة تلو أخرى خالل الثالث عشرة سنة األخيرة، من محاولة التوصل إلى اتفاق مـع                   

ـ  . ليس لذلك أية قيمة   . طرف فلسطيني مركزي كائنا من كان      ت هـذه قيمـة االتفاقـات بـين         وإذا كان
  ".الفلسطينيين فما هي قيمة االتفاقات الـمعقودة معنا والتي لن تُحترم أبدا بطبيعة الحال؟

ويبقى امكان تغير الموقف األردني والتراجع عن قرار فك االرتباط مع الضفة الغربية، رهنا بما يحدثـه                 
فوضى من قطاع غزة إلى الضفة الغربية سيـشكل         فانتقال ال .  الفلسطيني من نتائج   -الفلسطيني  " الكباش"

تهديدا الستقرار األردن، وسيدفع عمان تاليا الحتواء مضاعفات تلك الفوضى عبر إعادة إنتـاج صـيغة                
، يجـري   "إداريـا "األمني مع إسرائيل مع منح فلسطينيي الضفة حكما ذاتيا           /السياسي" التقاسم الوظيفي "

  . مصرية– وصاية دولية أو عربية العمل على تعميمه في قطاع غزة تحت
ومع تأرجح المستقبل السياسي الفلسطيني بين خيار أردني وانتداب مـصري، تتكـرس أزمـة العمـل                 

، "القرار الوطني الفلسطيني المستقل   "الوطني، وتنتهي إحدى أساطير السياسة الفلسطينية، ممثلة بأسطورة         
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، وفشل الفلسطينيين في إقامة نظام سياسي يعبـر         "ادقالديموقراطية في غابة من البن    "بعد تهاوي أسطورة    
عن هويتهم الوطنية ويستجيب لمتغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية ال بد من التعاطي معها بمسؤولية              

  .وجدية
  6/7/2007النهار 

  
  :كاريكاتير .80

  

  
  4/7/2007  الجديدةالحياة

  


