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  لحل األزمة الفلسطينية" مبادرة"تطلقان " المبادرة الوطينة"و" الجبهة الشعبية" .1

ذل إلقناع حركتي قالت مصادر فلسطينية ان جهوداً تب:  فتحي صباح–غزة  10/7/2007الحيـاة   ذكرت  
الجبهة  "ففي هذا السياق اقترحت   .  بالعودة الى طاولة الحوار اليجاد حلول لألزمة الداخلية       "حماس"و  "فتح"

حـسبما قـال لــ      التي يتزعمها مـصطفى البرغـوثي،       " المبادرة الوطنية " و " لتحرير فلسطين  الشعبية
هيئة قيادية وطنية موقتـة تحـت مظلـة       "جميل مزهر تشكيل    " الشعبية"لـ المركزية   اللجنةعضو  "الحياة"

واضاف  .غير الممثلتين في المنظمة حالياً    "والجهاد االسالمي "حماس"منظمة التحرير وتشارك فيها حركتا      
بالتراجع عن نتائج الحسم العسكري فـي القطـاع،         "حماس"مزهر ان المبادرة تتضمن بنداً يطالب حركة        

ال عودة رموز الفساد كـي يعيثـوا        "منية الى سابق عهدها و      مستدركاً ان ذلك ال يعني عودة االجهزة اال       
وقـال ان    ".، االمر الذي توافق عليـه حمـاس       1994فساداً كما كانوا في عهد السلطة منذ قيامها العام          



  

  

 
 

  

            5 ص                                      778:                                 العدد10/7/2007الثالثاء : التاريخ

المبادرة تقترح اعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس وطنية ومهنية ونزع الصفة الحزبية عنهـا كـي                 
  .نون وفي خدمة الوطن وحمايته وتوفير األمن واالمان للمواطنتصبح حاضنة لسيادة القا

إن المبادرة الوطنية التي يتزعمها والجبهة  قال مصطفى البرغوثي: 10/7/2007وكالة معا وأضافت 
وشرح  . الشعبية لتحرير فلسطين وضعا خطة على شكل مبادرة وطنية لوقف الصراع بين فتح وحماس

، ي رام اهللا صباح اليوم مع ممثل عن الجبهة الشعبية بنود المبادرةالبرغوثي خالل مؤتمر صحفي ف
وتلت النائبة خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية بنود المبادرة التي جاءت على النحو 

  -:التالي
الوقف الفوري لكافة أشكال التعبئة الداخلية والتحريض اإلعالمي عبر وسائل اإلعالم المرئية - 1 
  .المقروءة والمسموعة و
 التراجع عن نتائج الحسم العسكري الذي لجأت إليه حماس في قطاع غزة وحل حكومة الوحدة التي -2

  .ترأسها إسماعيل هنية وحل حكومة الطوارئ التي يترأسها سالم فياض 
ة وتشكيل  التراجع عن القرارات اإلدارية أحادية الجانب والتي اتخذت في قطاع غزة والضفة الغربي- 3

حكومة وحدة متفق عليها الستعادة وحدة المؤسسات وبناء نظام قضائي مستقل وسليم ومهني وإصالح 
  .أجهزة األمن ونزع صفة الحزبية عنها 

 تأمين التوافق الوطني واالحتكام للشعب من خالل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حسب التمثيل -4
  .النسبي

 عمل اللجنة العليا للحوار الوطني والتي انبثقت عن اتفاق القاهرة إلعادة بناء  المباشرة الفورية بعودة-5
  .ف وإجراء انتخابات للمجلس الوطني للمنظمة داخل الوطن وحيثما أمكن في الشتات . ت. م
  

  "االنقالب" الرافض للحوار في ظل "القيادة الفلسطينية"القاهرة تتفهم موقف : عبد ربه .2
التقى وفد فلـسطيني يـضم      :  جيهان الحسيني  ،القاهرة نقالً عن مراسلتها في    10/7/2007الحياة  نشرت  

ياسر عبد ربه وأحمد قريع وروحي فتوح رئيس االستخبارات المصرية، الوزير عمر سليمان فى القاهرة               
بحثنا مسألتين، أوالهمـا كيفيـة حـل مـشكلة          : "، وقال "تشاورية"ووصف عبد ربه الزيارة بأنها      . أمس

تبذل أقصى جهدها فـى هـذا       "، مشيراً إلى أن السلطات المصرية       "يين العالقين على معبر رفح    الفلسطين
ـ    ".المسألة الثانية تتعلق بكيفية معالجة الوضع في غزة       "وأوضح أن   ". الصدد إن " الحيـاة "وقال عبد ربه ل

 "حمـاس "داعياً  ،  "السلطة تشدد على أن ال حوار مع االنقالبيين طالما ظلت األوضاع على ما هي عليه              "
احترام شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والشرعية الفلسطينية عبر إعادة االمور إلى نصابها             "إلى  

الصحيح على ما كانت عليه واحترام كل المراسيم والقرارات التي اصدرها الـرئيس عبـاس بتـشكيل                 
إلى تفاقم  " ذلك سيؤدي قطعاً     وحذر من خطورة استمرار األوضاع على حالها قائالً ان         ".حكومة طوارئ 

معالجة ذيول هذا االنقالب القاتل الذي يهدد القضية        "، مشدداً على ضرورة     "األزمة في الساحة الفلسطينية   
عبد ربه هل هناك زيارة متوقعة للرئيس عباس إلى القـاهرة قبيـل             " الحياة"وسألت   ".الفلسطينية برمتها 

اتوقع أن يقوم بها الرئيس إلى القاهرة خالل اسـبوعين عقـب            هناك زيارة   : "عودته إلى رام اهللا فأجاب    
اتفقنا مـع المـصريين علـى       : "وأضاف". اجتماع المجلس المركزي في الثامن عشر من الشهر الجاري        

  ".ضرورة مراجعة الوضع فى غزة بعد االنقالب من الناحية االستراتيجية وهناك اتفاق تام بيننا
عبـدالرؤوف  ،  القـاهرة  و غـزة  و القدس نقالً عن مراسليها في    10/7/2007الوطن السعودية   وأضافت  
أن القيـادة المـصرية تـتفهم    " الوطن"أعلن ياسر عبد ربه، في اتصال هاتفي مع        : وائل بنات  و أرناؤوط

أن يكون اللواء سليمان ينـوي زيـارة األراضـي            عبد ربه  نفى و ،بشكل كامل موقف القيادة الفلسطينية    
وردا على سؤال إن كان الوفد عرض شروطاً محددة ألي حوار مـع              .دد مؤخرا الفلسطينية قريبا كما تر   

ليس عندنا شروط ولم نطلب من مصر الشقيقة أن تقوم بدور الوساطة وليس عند              : " قال عبد ربه   "حماس"
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قلنا إننا سنعالج الوضع االنقالبي بما يؤكد وحدة الوطن         "وأضاف   ".المصريين االستعداد للقيام بهذا الدور    
مصالح المواطنين كلهم بدون تمييز في الضفة الغربية وقطاع غزة وأكدنا على أن االنقالبيين يلجـؤون                و

إلى أعمال مجنونة تكرس االنقسام مثل إقدام محمود الزهار على احتالل مبنى وزارة الخارجيـة وكأنـه        
فقنا على ضـرورة أن     ات"وأعلن أنه    ".بهذا يحصل على اعتراف دولة واحدة أو تتعامل معه سفارة واحدة          

هناك عدة خيارات وحلول نعمل عليها اآلن       : "وقال ".تبذل كل الجهود إلنهاء معاناة شعبنا على معبر رفح        
من المؤسف القول إن إعادة افتتاح المعبر أصـبحت         "، وأضاف   "لتسهيل دخول المواطنين إلى قطاع غزة     

لن يقبلوا العودة إلى المعبر وقطاع غـزة واقـع   مرتبطة بإنهاء الحالة االنقالبية في غزة ألن األوروبيين        
تحت سيطرة القوة التنفيذية وهذا األمر يلحق ضررا كبيرا بمصالح الشعب الفلسطيني وال تريده مـصر                

  ".ألنه يزيد من المعاناة بما يكشف روح انعدام المسؤولية عند االنقالبيين واستهتارهم بمصالح شعبهم
ـ    :10/7/2007األخبار اللبنانية   وأوردت   وجود ترتيبات لعقـد جولـة      " األخبار"نفت مصادر مصرية ل

في القاهرة، معتبرة أنّه من السابق ألوانه الحديث عن إمكان          " فتح"و" حماس"حوار بوساطة مصرية بين     
جلوس الطرفين وجهاً لوجه في ظّل الخالفات العالقة، رغم الترحيب المصري بتـأليف لجنـة وسـاطة                 

  .لينللمصالحة بين الفصي
 ليست ضد الحـوار     "فتح" أحمد قريع أكد أن       إلى أن  القدسمن   10/7/2007األيام الفلسطينية   وأشارت  

نحن مع الحوار من حيث المبدأ، لكن الحوار على         :  وقال في تصريح قبيل مغادرته القاهرة      ،"حماس"مع  
ل شيء وكل ما حـدث  مؤكداً ضرورة التراجع عن االنقالب وك.. هل نتحاور على أمر واقع خلق    .. ماذا

أما أن تخلق حماس واقعاً     .. واإلقرار بالشرعية الممثلة بالرئاسة الفلسطينية، وبعد ذلك لكل حادث حديث         
بقوة السالح وتدعو للحوار على هذا األساس فال اعتقد أن هذا يفيد الوضع الفلسطيني الـذي يمـر فـي                    

  .أصعب الظروف بهذه المرحلة
استبعدت مصادر إعالمية مصرية رفيعة المـستوى،       ،   إلى أن  لقاهرةامن   9/7/2007 قدس برس ولفتت  

ـ         على إحداث اختراق   " فتح"، قدرة وفد    "قدس برس "طلبت عدم اإلشارة إلى اسمها في تصريحات خاصة ل
إن القيادة المصرية تعرف ذلـك، ولـذلك        "، وقال   "حماس"و" فتح"حقيقي في األزمة الحالية بين حركتي       

قناعهم ربما مع نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل من أجل عقد مؤتمر عـام                يتوقع أن تتوصل إلى إ    
واعتبرت هذه المـصادر أن الوفـد ال         ."للحوار بين جميع الفصائل الفلسطينية بما في ذلك فتح و حماس          

يحمل تفويضا سياسيا التخاذ قرارات جوهرية بشأنها إحداث تحول حقيقي في الوضع السياسي الحـالي،               
ن األمر كان سيكون أكثر جدية لو أن الوفد ترأسه عزام األحمد، وهذا يعني أن الوفد الحـالي بمثابـة                    وأ

  ".حماس"جس نبض رد الفعل المصري على مواقف الرئيس عباس الرافضة للحوار مع 
  

   تعترف بشرعية الرئيس عباس ولكنها ال تقر له القرارات األخيرة"حماس": أحمد يوسف .3
غادرت اللجنة البرلمانية العربية عمان أمس بعد جوالت من المباحثات التـي            : د الدين  نادية سع  –عمان  

قضتها بين األردن وسورية دون أن تسفر عن إحراز تقدم على صعيد تحقيق المصالحة بـين حركتـي                  
 وقد اجتمعت لجنة الوساطة البرلمانية أمس      . سبيالً للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن      "حماس" و "فتح"

الذين التقتهم أمـس فـي      " حماس" عزام األحمد لنقل موقف قادة       البرلمانية "فتح"في عمان مع رئيس كتلة      
وتركز موقف حماس بحسب أحمد يوسف المستشار السياسي         .رئيس عباس للحوار  الدمشق تجاه شروط    

يـاً وضـرورة     باعتباره واجبـاً وطن    "فتح"ترحيبها بأي جهد يدفع نحو الحوار مع        "إلسماعيل هنية حول    
ـ   ".تتطلبها المرحلة الحالية    تعترف بشرعية الرئيس عباس وتقر بهـا        "حماس""إن  " الغـد"وقال يوسف ل

، موضـحاً بـأن     "ولكنها ال تقر له القرارات األخيرة التي اتخذها بما يخالف الدستور والقوانين المرعية            
إجراء انتخابات رئاسية ولكنها    حماس مع   "وأضاف بأن    ".حماس ال تعترف بشرعية حكومة سالم فياض      "

، مؤكداً بأن حماس تصر علـى موقفهـا       "ترفض إجراء انتخابات تمس بالمدة القانونية للمجلس التشريعي       
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وأشار إلى أن الحركة تدعو إلى حوار يتم تحت مظلة طرف ثالث             .الذي يمس المصلحة والحس الوطني    
الذي ما زلنا متمسكين    "ودية التي رعت اتفاق مكة      كالجامعة العربية أو منظمة المؤتمر اإلسالمي أو السع       

 أن تقدم اعتذاراً للشعب الفلسطيني عن كل ما ارتكبته ضدهم مـن             "فتح"على  "وقال إن    ".بكل ما جاء به   
الوثائق واألوراق الموجودة داخل المقرات األمنية واألجهزة الرسمية تثبـت بمـا            "، الفتاً إلى أن     "جرائم
  ".يدينهم

، موضـحاً بـأن     " لم يسفر عن جديد حتى اللحظة      "حماس"لقاء اللجنة مع قادة     " األحمد إن    من جانبه قال  
اللجنة نقلت إليه إصرار حماس على موقفها المتعلق ببقاء واستمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية التـي                "

 وأضـاف  ".يرأسها إسماعيل هنية وعدم االعتراف بشرعية حكومة الطوارئ التي يرأسها سالم فيـاض            
ـ  حماس رفضت إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بينما قبلت بالشروط األخرى التي           "إن  " الغـد"األحمد ل

   ".تشكل مجرد تفاصيل وليست األساس الذي سيرتكز عليه نقطة إنطالق الحوار
   10/7/2007الغد األردنية 

  
 "حماس"لة  لتكريس عزبرئاسة فياض يشكلها عباس قريباً" حكومة وحدة ":القطرية الشرق .4

ـ     : شاكر الجوهري  -عمان   عـن أن دورة االنعقـاد المقبلـة        " الشرق"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة ل
للمجلس المركزي الفلسطيني في رام اهللا، ستكرس وفقا لقرار اتخذه محمود عباس، للتحـضير لتـشكيل                

طوارئ، فـي حـين     سالم فياض، تخلف حكومته الحالية التي أسميت بحكومة ال        .حكومة جديدة برئاسة د   
تمارس مصر ضغوطا على عباس للحيلولة دون عقد المجلس المركزي، واتخاذ أي خطوات تـصعيدية               

، تتعارض وتتعاكس مع الجهود المصرية المبذولة الستئناف الحوار بـين           "حماس"جديدة في الخالف مع     
بوقف كـل اشـكال     الحركتين، فيما وجهت أمريكا واسرائيل انذارا لعباس وحكومة سالم فياض يقضي            

واضعة نفسها واسرائيل فـي مواجهـة       ".. حماس"المساعدات المالية لهما في حالة استئنافهما الحوار مع         
واضافت المصادر أن الضغوط نجحت في تأجيل موعد انعقـاد المجلـس             .اإلجماع العربي على الحوار   

كي تعيـد نوعـا مـن        من الشهر الجاري، إلعطاء فرصة للجهود المصرية         25 إلى   18المركزي من   
 .التوافق إلى الساحة الفلسطينية

 :ويريد عباس من المجلس المركزي ما يلي
 متابعة الخطوات التي تم اتخاذها في دورة االنعقاد السابقة للمجلـس وتقيـيم التطـورات وتقريـر                 :أوال

 .خطوات تعزز ما أعلنه المجلس المركزي واللجنة التنفيذية والرئاسة
من األعضاء الجدد للمجلس ليظهر وكأنه يمثل جميع األطياف والقوى السياسية، وبمـا     إضافة عدد    :ثانيا

يراعي كذلك التمثيل المناطقي والعشائري، بحيث يشكل بديالً عن المجلسين التشريعي والوطني، وإلـى              
حين انتخاب مجلس تشريعي جديد عبر انتخابات مبكرة، على أن يكون المجلس المركزي خـالل هـذه                 

 .ة هو المرجعية التشريعية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحريرالفتر
هم أحمد قريع، روحي فتوح، وثالث لم       " فتح" إضافة أعضاء جدد للجنة التنفيذية من بينهم ثالثة من           :ثالثا

 .وذلك باإلضافة إلى عدد من المستقلين. يتم االتفاق عليه بعد
م فياض، تحمل اسم حكومة الوحدة الوطنية، وتتشكل من         سال. اقرار تشكيل حكومة جديدة برئاسة د      :رابعا

جناح سمير غوشة، حزب الشعب، اتحـاد       /، وعدد من الفصائل الصغيرة مثل جبهة النضال الشعبي        "فتح"
 .والجبهة الديمقراطية، ومستقلين) فدا(الشعب الديمقراطي 

 10/7/2007الشرق القطرية 
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  عباس يلّوح بحل التشريعي. .ء األربعا"التشريعي "في حال تعذر عقد جلسة .5
في بيان صدر عن دائرته اإلعالمية بأنه سيعقد        الفلسطيني  أكد المجلس التشريعي     :أشرف الهور  -غزة  

  .جلسته االفتتاحية للدورة الثانية يوم األربعاء المقبل، بدعوة من الرئيس عباس
 ال  2003 القانون المعدل للعـام      أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باالنابة أمس إن جميع مواد         .وقال د 

وطالب بحر الـرئيس عبـاس    تمنح رئيس السلطة أي صالحية تخوله بعقد أي جلسة للمجلس التشريعي،       
 مبدأ الفصل بين السلطات وال يخـدم إال الجهـات           ىبالتراجع فورا عن المرسوم الرئاسي الذي يعمل عل       

أي جلسة تعقد بدون علم رئاسة المجلس تعتبـر   رئاسة المجلس لن تدعو ألي جلسة، و    :وقال .االسرائيلية
  .جلسة غير قانونية

ـ        جلـسة  "حمـاس " انه في حال لم تحضر كتلـة       "القدس العربي "وفي ذات السياق قالت مصادر مطلعة ل
 تتمثل في   "حماس" و "فتح"األربعاء فإن الجلسة لن يكتب لها النجاح، لكنها ستخلق أزمة سياسية جديدة بين              

برئاسة هيئة المجلس، وتعتبر وقتها أن المجلس أصبح معطـال، فـي حـين سـتعتبر                عدم اعتراف فتح    
 أن الهيئة التي ترأسها هي القانونية وستطالب بالتعامل معها، األمر الذي من المحتمل أن يخلـق                 "حماس"

يهـا  وأوضحت المصادر أن الرئيس سيتخذ وقتها خطوة مماثلة لتلك التي أقال ف            .فراغاً دستورياً فلسطينياً  
 اعتبار أنه معطل من وجهة نظره،       ىحكومة هنية، تتمثل في حل التشريعي والدعوة النتخابات مبكرة عل         

وقالت هذه الخطـوة هـي مـا     . النسبية الكاملةىوسيتخذ قرارا بالدعوة إلجراء انتخابات مبكرة تقوم عل       
 الممثـل الـشرعي     اعتبار أنهـا  ى   منظمة التحرير عل   ىستبرر للرئيس عباس حل المجلس والرجوع ال      

وأكدت كذلك المصادر المطلعة أن الوفود التي أرسلها عباس الي عواصـم عربيـة              . للشعب الفلسطيني 
وأشارت الي أن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية فـي         .مهمة تأتي في سياق الترويج لخطوات الرئيس عباس       

  .رام اهللا تلقت رسائل مطمئنة من الدول العربية
  10/7/2007القدس العربي 

  
   مصرياً-مبادرة رجال األعمال تلقى دعماً فلسطينياً  .6

أكد أحد القـائمين علـى مبـادرة        : وائل بنات، الوكاالت   عبدالرؤوف أرناؤوط،  - القاهرة غزة،،  القدس
 أطلقتها مجموعة من رجال األعمال الفلـسطينيين أن مـصر           "حماس" و "فتح"لتقريب وجهات النظر بين     

ألعمال الفلسطيني عبد الكريم درويش إلى وجود تعاط إيجابي من قبـل            وأشار رجل ا   .دعمت مبادرتهم 
 وصوالً لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وهو العودة للحوار كسبيل وحيد للخروج من              "حماس" و "فتح"

  .المأزق الراهن
  10/7/2007الوطن السعودية 

  
  "االنقالب"عود عن لت" حماس"يختتم جولة خليجية في قطر بدعوة للضغط على نبيل عمرو  .7

 اختتم مبعـوث الـرئيس   : محمد المكي أحمد،الدوحة نقالً عن مراسلها في   10/7/2007الحيـاة   نشرت  
الفلسطيني الى منطقة الخليج مستشاره االعالمي نبيل عمرو جولـة خليجيـة شـملت الـيمن وعمـان                  

لـة القطـري للـشؤون      واإلمارات والكويت والبحرين بمحادثات أجراها في الدوحة أمس مع وزير الدو          
، ونـدد   " حتى تعود عن االنقـالب     "حماس"ضغوط على   "لممارسة  " الجميع"واطلق دعوة الى    . الخارجية

، وأكـد   "ليس ثأرا سياسيا  "بالحصار االسرائيلي على غزة، وأعتبر إبعاد عدد من الموظفين من وظائفهم            
مانع لـدينا مـن اجـراء حـوار مـع           بعد عودة األمور في غزة الى ماكانت عليه قبل االنقالب ال            "انه  

ـ  " الحياة"ونوه في حديث الى      "."حماس" موقف قطري واضح وحازم وحاسم تجاه الـشرعية        "بما وصفه ب
الفلسطينية وتفضيل الحوار الداخلي على أي أسلوب آخر لحل الخالفات وااللتزام بموقف مجلس التعاون              

وقـال إن موقـف قطـر        .في غزة " قبل االنقالب الخليجي الذي دعا الى عودة األمور الى ماكانت عليه          



  

  

 
 

  

            9 ص                                      778:                                 العدد10/7/2007الثالثاء : التاريخ

على هذا الموقـف الـداعم للقـضية        "وعبر عن شكره للحكومة القطرية وأمير قطر        " يتطابق مع موقفنا  "
وسئل هل تؤيدون الموقف القطري الذي يدعو الى حـوار بـين            ". الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأكمله   

ما كانت عليه ال مانع لدينا من اجراء الحوار، ونريـد مـن             بعد عودة األمور الى     : "فرد" حماس"و" فتح"
 ولـسنا   "حماس"الجميع أن يضغطوا على حماس للعودة عن االنقالب ألن الذي قام بالحسم العسكري هو               

وعما اذا كانت هناك وساطة عربية حاليا لمعالجة األزمة الفلسطينية الداخلية أشار الـى               ".فتح"في  " نحن
  . االتحاد البرلماني العربي جاسم الخرافيوساطة يقودها رئيس"

 أكد نبيل عمرو أمس أنه نفى خالل لقائه مع          :رويترزنقالً عن    10/7/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
ما تردد عن أن قطر قامت بدعم االنقـالب الـذي قامـت بـه               "وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية      

إننا نسعى لتطوير العالقة مع األشـقاء       "ز في اتصال هاتفي     وقال عمرو لرويتر  . " في قطاع غزة   "حماس"
  ."القطريين وتأمين أكبر قدر من الدعم للشرعية الفلسطينية الممثلة بالرئيس عباس والتي أيدوها بقوة

  
   القطاع سيتم بالتنسيق مع مصرإلىاستدعاء القوات الدولية  :عباس .8

 ان استدعاء القـوات الدوليـة        محمود عباس  لسطيني أكد الرئيس الف   :كامل ابراهيم و سمر خالد    -القدس  
لحفظ األمن في غزة وضبط عمليات العبور على المعابر ال يتم اال بالتنسيق مع مصر التي لـم تتوقـف                    

وقال ان اتصاالته بالرئيس مبارك      .االتصاالت معها، واشار إلى أن ذلك مطلب عربي كما هو فلسطيني          
األهرام عن أن نتـائج التحقيـق مـع         صحيفة  ه معه   تحوار أجرا وكشف عباس خالل    . تكاد تكون يومية  

المتهمين في أحداث غزة ستعلن نهاية الشهر الحالي ولن تستثني أحدا حيث تشمل التحقيقات كل مقـصر                 
  ..مهما كان موقعه

  10/7/2007الرأي األردنية 
  

  ق السياسي بالنفا" بعض القيادات في رام اهللا"زمة معبر رفح ويتهم أهنية يدعو النهاء  .9
 طالب إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة مصر أن تعمل مـا            :غزة من   9/7/2007وكالة معا   نشرت  

وقال هنيـة خـالل االجتمـاع        .بوسعها ألعادت العالقين على معبر رفح عبر بوابة المسافرين في رفح          
لرأي لتأكيد استقاللنا وحريتنا،    هذا أملنا وثقتنا في مصر العزيزة أن توافقنا ا        " األسبوعي للحكومة المقالة    

بممارسة النفـاق   " بعض القيادات الفلسطينية  "واتهم هنية    .وتواصلنا معها بمعزل عن السياسة اإلسرائيلية     
 وعبر هنيـة عـن      .السياسي والضرب بعرض الحائط القيم اإلنسانية على حساب سيادة وكرامة الوطن          

بشأن رواتب الموظفين   " الخطيرة التي تتخذها رام اهللا    باإلجراءات  "اسف حكومته الشديد ازاء ما وصفها       
وانها ترى في هذه الخطوة تشبهاً باالحتالل الذي اعتمد سياسة العقاب الجماعي والحرمـان والحـصار                

ان هذا التلذذ الذي يبديه بعض المسئولين فـي رام اهللا للمأسـاة     "واضاف   .وتجويع الناس بهدف تركيعهم   
ولين باتوا متواطئين مـع األعـداء       ؤنها الموظف الفلسطيني تؤكد بأن هؤالء المس      اإلنسانية التي يعاني م   

  "لتركيع الشعب الفلسطيني وإلحاق الهزيمة به
جددت حكومة الوحدة الوطنية المقالة     : ألفت حداد  نقالً عن مراسلته،   9/7/2007 48عربوأضاف موقع   

نـرفض أن   "وقال إسـماعيل هنيـة      . حدوديكبديل لمعبر رفح ال   " كرم أبو سالم  "رفضها الستخدام معبر    
نعطي لالحتالل ورقة يعاود من خاللها الضغط على شعبنا، كما أن هذا الـسلوك فيـه أيـضا تكـريس                    

وحول ما حدث فى جامعة      ".لمظاهر االحتالل التي نرفضها بعد أن تحرر القطاع من القبضة اإلسرائيلية          
حرية الرأي والتعبير حرية الصحافة وحقـوق       (ت  االزهر اكد هنية حرص الحكومة على صيانة الحريا       

كما أكد على حرصها على سالمة المؤسسات التعليمية وخاصة األكاديميـة           ). اإلنسان والندوات المفتوحة  
وقال إن كان هناك من خطأ من أية جهة فنحن حريصون على إصالحه لتظـل كرامـة المـسيرة                    .منها
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دخول بالسالح إلى حرم الجامعة فضالً عن استعماله، وأن أية          التعليمية مصونة، مشددا على قانون عدم ال      
  .إجراءات من هذا القبيل يجب أن تتم في سياق االلتزام بالقانون واإلجراءات السليمة

  
   في معبر رفح ثالثة بدائل مطروحة لحل مشكلة العالقين:هاني الجبور .10

 اجتمـع مـسؤولون أمنيـون       :لشاذلي محمد ا  ،القاهرة نقالً عن مراسلها في    10/7/2007الحياة  نشرت  
 6000مصريون وإسرائيليون أمس في معبر كرم أبو سالم من الجانب المصري لبحث حل أزمة نحـو                 

وقال هاني الجبور مـسؤول االرتبـاط       .  يوما 20فلسطيني عالقين في األراضي المصرية منذ أكثر من         
أن : ائل مطروحة لحل مشكلة العالقين أولها     هناك ثالثة بد  "إن  " الحياة"الفلسطيني في معبر رفح البري لـ       

يتفق الرئيس عباس ورئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية على نزول الحرس الرئاسي إلى معبر               
رفح الحدودي واإلشراف عليه لمدة يومين أو ثالثة بما يسمح بعودة المراقبين األوروبيين إلـى المعبـر                 

 ".حركة حماس وافقت على هذا االقتراح     "وأوضح أن   ". هاء معاناتهم وتشغيله من أجل إدخال العالقين وإن     
االقتراح الثاني يتمثل في إدخال العالقين عبر معبر كرم أبو سالم اإلسرائيلي، غيـر              "وأضاف الجبور أن    

". أن حماس ترفض هذا االقتراح، واإلسرائيليون يتحججون باستهداف المقاومة للمعبر وبالتالي عدم أمانه            
هناك بديل ثالث يبرز على الساحة في هذه األثناء، وهو أن يدخل العالقون عبـر منفـذ العوجـة           ": وزاد

  ".البري إلى إسرائيل ومنها إلى األراضي الفلسطينية عبر معبر إيريز
أعلنت حكومة الطوارئ الفلسطينية عن قبولها عرضا       : غزةمن   10/7/2007البيان اإلماراتية   وأشارت  

استخدام المعبر الخاضع لسيطرة جيش االحتالل من أجل عبور الفلسطينيين العـالقين            إسرائيلياً مصريا ب  
 .على قطاع غزة" حماس"على معبر رفح منذ سيطرة 

  
  بين العالقين على معبر رفح" مقاتالً يحملون معتقدات سياسية متشددة "79: المالكي .11

العالقين على الجانب المصري من معبر      رياض المالكي ان بين     . قال وزير االعالم الفلسطيني د     :رام اهللا 
يحملون معتقـدات   "وقال ان هؤالء، وبينهم امرأتان،      .  شخصا جاؤوا من ايران وسورية وقطر      79رفح  

، وان السلطات المصرية نقلتهم، فور وصولهم الى مطار القاهرة، الى العريش ليتم نقلهم              "سياسية متشددة 
مية ان هؤالء كانوا غادروا غزة الى تلك الـدول لتلقـي            وتقول مصادر حكو   .الى غزة فور فتح المعبر    

وقال المالكي ان هؤالء يضربون عن الطعام، ويرفضون العودة من اي طريق اخرى              .تدريبات عسكرية 
  ". رفح"غير معبر 

  10/7/2007الحياة 
  

  الحكومة الفلسطينية تشكل لجنة للتحقيق في جرائم حماس .12
 رياض المالكي االثنين ان حكومة الطوارىء الفلـسطينية شـكلت           اعلن وزير اإلعالم الفلسطيني   : عمان

 "فـتح " في قطاع غزة والتي استهدفت بشكل خاص اعضاء حركـة            ""حماس"جرائم حركة   "لجنة لرصد   
وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع حكومـة         .وعناصر اجهزة االمن الفلسطينية الموالية للرئيس عباس      

 الوزراء اقر مشروعا مقدما من وزارة العدل حول تشكيل لجنة لتوثيق            مجلس"الطوارىء في رام اهللا ان      
 المحظورة خالل االسبوع االسود ابان تنفيـذ        "حماس"الجرائم واالنتهاكات التي ارتكبتها مليشيات حركة       

انتهاكات للقـانون والحريـات     " ارتكبت كذلك    "حماس"وقال ان    ."االنقالب على الشرعية في قطاع غزة     
  ."العامة

  10/7/2007راس برس ف
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  مقر الوزارة لالزهارفي غزة ينفي اقتحام مسؤول اإلعالم بوزارة الخارجية  .13
في الوقت الذي أكد فيه موظفون بوزارة الشؤون الخارجية اقتحام وزيـر الـشؤون               :كتب فايز أبو عون   

 عليهـا،   محمود الزهار مقر الوزارة وتنـصيب نفـسه وزيـراً         .د" حماس"الخارجية األسبق النائب عن     
ومطالبته الموظفين بااللتزام بالقرارات الصادرة عنه، نفى مسؤول اإلعالم بالوزارة طاهر النونو جملـة              
وتفصيالً أي اقتحام لمقر الوزارة، معتبراً ما يصدر من حديث بمثابة تشويه للوقائع واسـتمرار للحملـة                 

  .التي تستهدف باألساس وزارة الشؤون الخارجية
 10/7/2007ة األيام الفلسطيني

  
  عباس يواصل معاقبة قادة األجهزة األمنية في غزة .14

أصدر الرئيس الفلسطيني، أمس، مرسومين رئاسيين يقـضي االول بإعفـاء العقيـد              : رائد الفي  -غزة  
محمود محمد طينة نائب مدير االستخبارات العسكرية في محافظة غزة من منصبه وتنزيل رتبتـه الـى                 

ويتضمن المرسوم الثاني اعفاء الرائد طارق مصطفى أبو هاشـم قائـد            . تقاعدمالزم اول واحالته إلى ال    
لثبوت تقـصيره  "في اللواء الثالث لقوات االمن الوطني من منصبه وتنزيل رتبته الى جندي           ) 36(الكتيبة  

وتقاعسه في التصدي للهجوم على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية من قبل الميليشيات الخارجة عن              
  .، وفق ما ورد في المرسوم"نونالقا

  10/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

   تقرر وقف مسؤول القوة التي اقتحمت جامعة االزهر بغزة "التنفيذية" .15
 أصدرت القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة امس، قرارا بتوقيـف الـضابط                :غزة

زهر بمدينة غزة واستولت على مـواد كيماويـة تـستخدم           المسؤول عن الدورية التي اقتحمت جامعة األ      
وقالت القوة التنفيذية في بيان لها ان هذا القرار جاء بعد ان قرر قائد القوة ابو عبيـدة                   .ألغراض علمية 

تشكيل لجنة تحقيق في حادثة جامعه األزهر، وتم التحقيق مع جميع أفراد الدورية وتم إيقـاف الـضابط                  
  .عن العملالمسؤول عن الدورية 

  10/7/2007الدستور 
  

   يقرر وقف العمل مؤقتاً في سلطة األراضي في قطاع غزةسالم فياض .16
سالم فياض تكليف صائب نظيف قائماً بأعمال رئـيس سـلطة           . د  رئيس حكومة الطوارئ    قرر :رام اهللا 

، أن  وجاء في قرار رئيس الـوزراء      .األراضي، ووقف العمل مؤقتاً في سلطة األراضي في قطاع غزة         
أي معامالت أو مستندات تصدر عن دائرة الطابو أو المساحة أو عمليات التـسجيل والبيـع والـشراء                  

  .والنقل، في قطاع غزة تعتبر الغية وغير قانونية وباطلة وكأنها لم تكن
   9/7/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  منظمة التحرير تطالب بنقل ملف الجدار إلى مجلس األمن   .17

دعت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان أمس إلى نقل ملف جدار الفصل العنصري إلى مجلـس         : لسناب
  .األمن الدولي والتحرك لنقل ملف الجدار والقرار االستشاري إلى محكمة الهاي

  10/7/2007الخليج اإلماراتية 
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 دوليةبوقف انتهاكاتها القرارات ال" سرائيلا"بإلزام " الرباعية"عريقات يطالب  .18
من عواقب عدم وقوف اللجنة الرباعية الدولية بـشكل حـازم ضـد             "  حذر صائب عريقات أمس    :القدس

وقال في رسالة   . الخروقات اإلسرائيلية التي تهدد رؤية حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة           
 العدل الدولية بشأن جدار الفصل      الى أعضاء اللجنة بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لصدور فتوى محكمة         

وشـدد   .العنصري اإلسرائيلي ان الممارسات االسرائيلية تهدد مهمة الممثل الجديد للرباعية توني بليـر            
على ضرورة ان يتأكّد بلير وأعضاء الرباعية من وفاء إسرائيل بالتزاماتها ومسؤولياتها وفقـاً لخريطـة                

امات الدولية األخرى بصورة مماثلة لمـا هـو مطلـوب مـن     الطريق، واتفاق الحركة والعبور، وااللتز 
وطالب الرباعية ومبعوثها باتخاذ إجراءات لتأسيس آليات مالئمة لضمان التطبيق الـصحيح             .الفلسطينيين

لتجميد كامل وحقيقي لالستيطان ووقف بناء الجدار، والتزاماً إسرائيلياً برفع الحصار الداخلي في الضفة              
شروع االستيطاني المتواصل والمتوسع دائماً فـي األرض الفلـسطينية المحتلـة،            مالووصف  . الغربية

  .بالخطر األكبر على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة والقابلة للحياة
  10/7/2007الدستور 

  
  فصائل فلسطينية مسلحة تهاجم عدة أهداف إسرائيلية قريبة من قطاع غزة  .19

 عدة فصائل فلسطينية مسلحة أمس االثنين مسؤوليتها عـن مهاجمـة عـدة              تبنت: أشرف الهور  -غزة  
وأعلنت إحدي مجموعات كتائب     .أهداف إسرائيلية قريبة من حدود قطاع غزة بصواريخ من صنع محلي          

كمـا  .  مسؤوليتها عن االشتباك مع قوة إسرائيلية على حاجز سالم العسكري بالقرب من جنـين              ىاألقص
مسؤوليتها عن إطالق أربع قذائف مضادة للدروع من صنع محلي نحو قـوة مـن               أعلنت كتائب القسام،    

كما أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن قـصف معبـر المنطـار            . الجيش اإلسرائيلي جنوب قطاع غزة    
كذلك أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن قصف بلدة سـديروت          .كارني الواقع شرق مدينة بقذيفتي هاون     

  . 3وخ من طراز قدساإلسرائيلية بصار
  10/7/2007القدس العربي 

  
  "السويد" في "لقاءات سرية" تنفيان عقد "حماس" و"فتح" .20

نفت كل من حركتي فتح وحماس صحة االنباء التي تحدثت عن وجود حوار ثنائي              : أشرف الهور  -غزة  
 عقـب أحـداث     بينهم عقد في دولة أوروبية يهدف الي تقريب وجهات النظر تمهيداً إلجراء حوار شامل             

 في اتصال مع القدس العربي، هـذه األنبـاء          "فتح"وقال أحمد عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم         .غزة
في إشـارة لحركـة     "وتابع ال حوار في ظل سلطة اإلنقالبيين         .غير صحيحة وعارية تماماً عن الصحة     

حديثه مع القدس العربي    ونفي كذلك عبد الرحمن خالل      . قبل عودتهم عن ما قاموا به من مجازر       " حماس
أن تكون زيارة الوفد الفلسطيني الذي توجه الي العاصمة المصرية القاهرة والذي يـضم أحمـد قريـع                  

 ذلك فقد نفي سامي أبو زهري المتحدث        ىال .وروحي فتوح وياسر عبد ربه تهدف الي بحث سبل الحوار         
 .راء المباحثات السرية مع فـتح     باسم حماس في تصريح صحافي تلقت القدس العربي نسخة منه خبر إج           
وأشار الي أن حركـة حمـاس       . واعتبر أبو زهري أن قيادة السلطة الفلسطينية هي التي ترفض الحوار          

  . باعتباره الوسيلة الوحيدة للخروج من الوضع الفلسطيني الراهن"فتح"متمسكة بالحوار مع 
  10/7/2007القدس العربي 

  
  من دون شروط" فتح"ي مع أيدينا ممدودة لحوار جد: عزت الرشق .21

 ،"حماس" عضو المكتب السياسي لحركة  عزت الرشق،استهجن: دمشق 9/7/2007قدس بـرس  ذكرت  
 التي   وأمريكا ، واعتبر ذلك تنفيذا لمطالب إسرائيل     "حماس"استمرار الرئيس عباس في رفض الحوار مع        
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" قدس برس"ات خاصة لـوجدد الرشق في تصريح ".حماس"ترفض التعامل مع أي حكومة تشارك فيها 
دعوته للحوار باعتباره السبيل الوحيد لحل الخالفات البينية، وحمل مسؤولية تأجيله للرئيس عباس، وقال              

نحن نرى أن األسوأ في موقف الرئيس عباس هو أنه ال يرفض الحوار ألسباب داخلية متعلقـة                 "الرشق  
لحوار خشية من عودة الحـصار علـى        بما حصل في غزة من ضرب للتيار العنيف، وإنما هو يرفض ا           

، ولهـذا   "حماس"سلطته بسبب الموقف اإلسرائيلي الرافض للتعامل مع أي حكومة فلسطينية تشارك فيها             
فالرئيس عباس يرفض الحوار ألسباب خارجية تتعلق بالموقف األمريكي واإلسرائيلي ولـيس ألسـباب              

صل في غزة يعكس عدم الرغبة فـي الحـوار          أن اشتراط عباس التراجع عما ح      الرشقواعتبر   ".داخلية
  .وينم عن إرادة مبيتة لعرقلة الحوار

 نؤكد رفـضنا ألي     "حماس" وقال أيمن طه القيادي في       :غزة 10/7/2007القدس الفلسطينية   وأضافت  
حوار بشروط مسبقة، ونؤكد أننا نمد أيدينا ونرحب بأي جهد يبذل من أجل التقارب بيننا وبـين حركـة                   

دد طه على موقف حركته الرافض للشروط واإلمالءات التي أطلقها الرئيس عباس، مطالبـاً              وش . "فتح"
وفي هذا السياق، أكـد     . األخير بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني دون السعي لفرض أي شروط مسبقة           

ـ                ن طه أن الوفد األمني المصري سيعود إلى قطاع غزة الستئناف اتصاالته بين األطراف الفلسطينية، م
جهة أخرى، أكد طه رفض حركته تسليم مقرات األجهزة األمنية التي استولت عليها في قطاع غزة قبـل       
االتفاق وطنياً على إعادة صياغة بناء األجهزة األمنية وفق أسس وطنية متفق عليها بحيث تعمـل هـذه                  

 . األجهزة لصالح كل الوطن
  

  اً من لون سياسي واحد أسير250الجبهة الديمقراطية تدين صفقة اإلفراج عن  .22
أسيراً ومعتقالً مـن لـون      " 250"أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صفقة اإلفراج عن         : رام اهللا 

سياسي واحد، مؤكدة على أن القبول بتصنيفات االحتالل اإلسرائيلي لألسرى، كما يتجلى ذلك في صفقة               
 جداً بالوحدة الوطنية الفلـسطينية، وبوحـدة        أسيراً من حركة فتح دون غيرها، ضار      " 250"اإلفراج عن   

ودعت الجبهة الديمقراطية في بيان لهـا        .نضال أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي       
جميع القوى والفصائل الفلسطينية، إلى التمسك بحق جميع األسرى والمعتقلين الفلـسطينيين دون تمييـز               

  .بالتحرر من األسر
       10/7/2007يدة الحياة الجد

 
   مقابل شاليت ألسماء األسرى ترفض قائمة اسرائيلية "حماس" .23

مستشار اولمرت لشؤون األسرى والمفقـودين الجنـرال     أن  " هآرتس"ذكرت صحيفة   :  د ب أ   -تل أبيب   
 سلم األسبوع الماضي القائمة التي توافق عليها إسرائيل إلى مسؤولين مصريين يتوسـطون              ،اوفير ديكيل 

وقالت إن حماس رفضت القائمة اإلسرائيلية ألنها ال تـضم           .از صفقة األسرى بين إسرائيل وحماس     النج
وأوضحت الـصحيفة   .أعضاء في لجان المقاومة الشعبية التي شاركت في عملية اسر الجندي اإلسرائيلي      

 حزب ميريتس   في إشارة إلى تأكيد هذا الخبر أن مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان أكد لوفد              
اإلسرائيلي خالل اجتماعه بقيادة الحزب اليساري الليلة قبل الماضية أن الجهود مع حماس للوصول إلـى          

  .هذه الصفقة ما زالت متواصلة
  10/7/2007الدستور 

  
  "غزة" باقتحام وزارة الخارجية في "الزهار". يتهمان د"صبح" و"الزعارير" .24

احمـد  . لضفة الغربية فهمي الزعارير ووكيل وزارة الخارجيـة د         اتهم المتحدث باسم فتح في ا      :رام اهللا 
محمود الزهار باقتحام مقر وزارة الخارجية في غزة وتنصيب نفسه وزيرا وتهديـد مـوظفي               . صبح د 
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بأنـه إمعـان فـي االنقـالب        "فقد وصف صبح اقتحام الزهار لمبنى وزارة الشؤون الخارجية          .الوزارة  
وقال الزعارير في الضفة ان هـذا       ." دليل إضافي على العنجهية التدميرية    وامتهان للمؤسسة الفلسطينية و   

  .االقتحام يكشف عن األسباب الحقيقية لالنقالب الذي تم في غزه، والتنكر التفاق مكه
  9/7/2007وكالة معا 

  
   إلنهاء أزمة غزة"حماس"سياسيا وماليا على  ليس بإمكان السلطة سوى الضغط: "فتح" .25

زال الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية إنه ليس بإمكان السلطة الفلسطينية سوى              قال جمال ن  : غزة
وأوضح نزال   .في قطاع غزة  " انقالبهم  " الضغط سياسيا وماليا على حركة حماس إلنهاء ما وصفه بـ           

األمريكي اليوم، أن حكومة سالم فياض هي التي تدفع وحدها رواتـب            " سوا"في تصريح خاص لراديو     
حماس تقف بيـدين خـاويتين ال تملـك مـستقبال           " موظفين لدى السلطة الوطنية فى غزة، مضيفا أن         ال

على الرغم من عدم وجود هامش تحـرك        :" وأشار إلى أنه   .حسب قوله " لتعرضه على الشعب الفلسطيني   
 عسكرى للسلطة الفلسطينية ضد حماس فى غزة، إال أن هناك هامش لتحرك سياسي ومالي واسع النطاق               

  ".أمام الرئيس أبو مازن
 10/7/2007وكالة معا 

  
  "كرم أبو سالم"ـ ترفضان استبدال معبر رفح ب"الجهاد" و"حماس" .26

جددت التنظيمات الفلسطينية أمس االثنين رفضها الستخدام معبر كرم أبـو سـالم       :  أشرف الهور  -غزة  
ع للرقابة األوروبيـة فـي سـفر        الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة بدالً من معبر رفح البري الخاض         

وأكد سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة في تصريح صـحافي أن حركتـه               .المواطنين الفلسطينيين 
كذلك رفضت حركة الجهاد اإلسالمي االمر،       .ترفض فتح معبر كرم أبو سالم كبديل لمعبر رفح الحدودي         

 فتح معبر كرم أبو سالم اإلحتاللي بدالً من         وقالت لقد تابعنا باستغراب شديد موافقة حكومة الطوارئ على        
اإلصرار على ضرورة فتح معبر رفح كمطلب وطني، لما تمثله هذه الموافقة مـن تكـريس لـسياسات                  

واعتبـرت أن موافقـة حكومـة       . االحتالل الهادفة للتحكم والسيطرة على كل مفاصل الحياة الفلسطينية        
  .مخططات االحتاللالطوارئ على هذا األمر يشكل إسهاماً في دعم 

  10/7/2007القدس العربي 
  

  "حماس" و"فتح " تؤكد أنها لن تيأس في مساعيها لرأب الصدع بين"الجهاد" .27
إن جهوداً  فلسطينية تبذل إلقناع حركتي فتح و حماس بالعودة إلى طاولة             :" قالت مصادر فلسطينية  : غزة

لفلسطينية منذ إحكام حماس سـيطرتها علـى   الحوار إليجاد حلول لألزمة الداخلية التي تعصف بالساحة ا  
وأشارت المصادر إلى أن حركة الجهاد اإلسالمي فـي          ".قطاع غزة في الرابع عشر من الشهر الماضي       

فلسطين تبذل مساٍع كبيرة في الداخل والخارج مع كٍل من حماس وفتح لتقريب وجهات النظـر بينهمـا                  
سؤول في الحركة هذه المساعي من قبل الحركة، الفتـاً          إلى ذلك أكد مصدر م     .تمهيداً لنزع فتيل األزمة   

" حمـاس "و" فـتح "إلى أن الحركة لن تيأس من مساعيها تلك أمالً في رأب الصدع بين طرفي النـزاع                 
  .وتحقيق التفاهم بينهما

  10/7/2007وكالة فلسطين اليوم 
  

  "مخيمات لبنان" من "فتح" تستعد لطرد "حماس"": عكاظ"مصادر  .28
ـ      :  عيتاني  زياد -بيروت   ان تنظيمات فلـسطينية مواليـة      ": "عكاظ" كشفت مصادر مطلعة في بيروت ل

". لسوريا بقيادة حركة حماس تسعى إللغاء أي تواجد لحركة فتح في عدد مـن المخيمـات فـي لبنـان                   
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هناك خطة الحتالل مراكز حركة فتح في كل من مخيمات صبرا وشـاتيال فـي   : "وأضافت المصادر أن 
: وتابعت المصادر . براجنة في الضاحية الجنوبية والبداوي في الشمال وذلك في يوم واحد          بيروت وبرج ال  

أن هدف الخطوة هو سحب ورقة المخيمات من يد السلطة الفلسطينية والتي اظهرت تفاهماً كبيـراً مـع                  
كـون أي   حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وبالتالي إعادة ورقة المخيمات للمنظمات الموالية لسوريا بحيث ي            

قائلة ان أمـواال    : وختمت المصادر . تفاوض بشأن الوجود الفلسطيني في لبنان يتم عبر سوريا ومباركتها         
رصدت التمام هذه الخطوة حيث تدفع رواتب كبيرة لكل عنصر ينفصل عن حركة فتح وقد تم تأمين هذه                  

 .االموال من دولتين احداهما عربية و الثانية غير عربية
  10/7/2007عكاظ 

  
  "فتح" و"حماس"موسى ومشعل يطالبان باستئناف الحوار بين  .29

شدد األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالـد مـشعل،                
يونايتـد  "ونقلت وكالة    . خالل لقائهما في دمشق، امس، على ضرورة استئناف الحوار بين حماس وفتح           

، "الجانبين بحثا تطورات األوضاع على الساحة الفلـسطينية       "لسطيني أن    عن مصدر ف   "برس أنترناشونال 
الجامعة لم تتحدث عن مطالب محددة من حماس وإنما أرادت االستماع إلـى وجهـة نظـر                 "مضيفاً أن   

مشعل رحب بوضوح بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وجهود الجامعة العربية في هـذا             "وتابع إن   ". الحركة
الحل يكمن بالعودة إلى الحوار وتطبيق كل االتفاقات بمـا فيهـا            "در عن مشعل أن     ونقل المص ". السياق

أضـاف مـشعل، بحـسب      ". تمسك حماس بوحدة الصف الفلسطيني شعباً وأرضـاً       "، مكررا   "اتفاق مكة 
برغم كل الخروقات الدستورية والقانونية التي مارستها حركة فتح، فإن حمـاس متمـسكة              "المصدر، إنه   
اكـد  "ان موسـى    " أنباء الشرق االوسط المـصرية    "من جهتها، ذكرت وكالة     ". ض االقتتال بالحوار وترف 

خالل اللقاء على أهمية الحوار الفلسطيني الداخلي والتحديات الخطيـرة التـي تتعـرض لهـا القـضية                  
   ".ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية"، مشدداً على "الفلسطينية

  10/7/2007السفير 
  

  "القاعدة"ارتباطات متزايدة بـ.. "التشّيع"يتوعد ناشري " جيش اإلسالم" .30
ـ           : غزة ، أن  "األخبار"كشف المسؤولون، الذين توسطوا في قضية الصحافي المفرج عنه أالن جونستون، ل

 والـسودان، وأن    في السعودية واليمن  " القاعدة"يتلقى بعض التعليمات من قادة في تنظيم        " جيش اإلسالم "
اتصاالت رسمية تجري بين الجانبين منذ نحو أربعة أشهر، أي عقب اختطاف الجماعة لجونستون الـذي            

وأشار المسؤولون إلى أن العالقة بين التنظيمين آخذة بالزيادة في ظـل األفكـار               .أطلق سراحه قبل أيام   
 ناشط بزعامة ممتاز    500 يزيدون على    ، الذين ال  "جيش اإلسالم "الغريبة، التي يحملها الكثير من عناصر       

وأعرب المسؤولون عـن     .دغمش، ويتجمعون في مدينة غزة ومدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع          
خشيتهم من زيادة األفكار المتطرفة التي يحملها رجال دغمش وتوسيع عالقاتهم مع التنظيمات الفلسطينية              

دة عددها في ظل وجود كميات كبيرة مـن األسـلحة           األخرى وتجنيدها، في إطار سعي الجماعة إلى زيا       
، منح زعيمه ممتاز دغمـش مقابلـة نـادرة          "القاعدة"بتنظيم  " جيش اإلسالم "وفي تأكيد لعالقة     .بحوزتها

وأشار دغمش، في المقابلة،     ".القاعدة"ـللجبهة اإلعالمية اإلسالمية العالمية، التي تعد الذراع اإلعالمية ل        
المؤمنـون  "ليقاتـل تحتهـا     " الراية الصحيحة "جاءت لغياب ما سماه     " جيش اإلسالم "إلى أن مسألة إنشاء     

عندما كنا نتوسم فيهم الخيـر، نـسـقنا        : "، قال دغمش  "حماس"وعن عالقة الجماعة بحركة     ". الموحدون
. وبعد انحرافهم عن منهاج اهللا، اقتصر التنسيق على الجانب العسكري البحـت           . معهم في جوانب متعددة   

وتوعد دغمش مـن سـماهم       ".دما أوغلوا في البعد واالنحراف، لم يعد بيننا وبينهم أي تنسيق يذكر           وعن
نحن لهم بالمرصاد بإذن اهللا، وكل من يثبت تورطه في هذه األعمال            : "، وقال "ناشري التشيع في فلسطين   "
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 نشر التشيع بين    سيقع في قبضتنا، ونقول لكل من تصله رسالتنا هذه ويملك دليالً على تورط شخص في              
 ".الناس أو حتى وقوعه في معتقدات الروافض الشركية، فليكشف أمرهم لنا

  10/7/2007األخبار اللبنانية 
 

  ال بحث حول القواعد العسكرية في لبنان في الوقت الحالي": جبريل" .31
لع موسى، خالل    القيادة العامة أحمد جبريل انه أط      - قال األمين العام للجبهة الشعبية    : يو بي آي، ا ش ا     

صورة األحداث وخلفياتها كاملة على الساحة اللبنانية وبـصفة    "على   أمس،   لقائهما في العاصمة السورية،   
السالح الفلسطيني ليس طارئا وهو موجود قبل الوجود        "وقال ان   ". خاصة ما يجري في مخيم نهر البارد      
د العسكرية الفلسطينية الموجـودة فـي       القواع"وأعلن جبريل ان    ". السوري في لبنان قبل عشرات السنين     

بحث موضوع السالح الفلسطيني إال مـن خـالل         "، مشددا على رفضه     "لبنان ال يمكن البحث فيها حاليا     
  ". الملف الفلسطيني بأكمله

  10/7/2007السفير 
  

  "جيش حماس"صناعة عسكرية متطورة لدى : أجهزة األمن اإلسرائيلية .32
في قيادة الجنوب العسكرية، في تقرير قدمه لرئيس الحكومة اإليطالية،          قال أحد كبار ضباط االستخبارات      

رومانو برودي، إن الصناعة العسكرية لحركة حماس وصلت إلى مرحلة وضـع األرقـام المتسلـسلة                
وبحسب تقديرات االستخبارات فإن جيش حمـاس فـي         . للعبوات الجانبية وصواريخ القسام التي تنتجها     

 آالف جندي، تتعزز قوته بشكل متواصل بالسالح والوسـائل          10-7داده إلى   قطاع غزة، والذي يصل تع    
وخالل زيارة برودي لمدينة سديروت، قدم الضابط        .القتالية التي يتم تهريبها عن طريق محور فيالديلفي       

حماس والمنظمات اإلسالمية المتطرفة التابعة لحركة فـتح تـسيطر بـشكل         "المذكور تقريراً قال فيه إن      
 ألف فلـسطيني    800 كيلومترات من سديروت يتركز      6على بعد   "وأضاف أنه   ". لى قطاع غزة  مطلق ع 

تحت سيطرة جيش حماس، الذي وضع نصب عينيه قصف المواطنين اإلسـرائيليين البـسطاء، الـذي                
 طناً من المتفجرات    30وبحسب التقرير اإلستخباري فقد تم تهريب        .، على حد قوله   "يسكنون حول القطاع  

سنة األخيرة إلى القطاع، ليتم استخدامها من قبل المنظمات الفلسطينية، عالوة على تهريب آالف              خالل ال 
  .البنادق والصواريخ المضادة للدبابات

كما جاء في التقرير أن حماس لم تستكف بعمليات تهريب األسلحة، وأنها طـورت صـناعة عـسكرية                  
وتـابع أن األسـلحة     .  المباني السكنية الخاصة   وأن عمليات التصنيع تجري في داخل     . حقيقية في القطاع  

وتابعت التقارير اإلسرائيلية أن     .المصنعة تحمل أرقاماً متسلسلة، تشير إلى تطور هذه الصناعة العسكرية         
  .. صاورخ وقذيفة على سديروت5000برودي وجد صعوبة في تصديق سقوط 

لتغيير الذي بدأ في داخل حركـة حمـاس         كما جاء أن كبار ضباط االستخبارات اإلسرائيلية تحدثوا عن ا         
والذي يذكر بحزب اهللا، على حد قولهم، من جهة الهرمية وتوزيع األدوار بشكل واضح، وأجهزة التأهيل                
والتدريب، والمجموعات المسؤولة عن تهريب الوسائل القتالية، وأخرى تعمل علـى إعـداد العبـوات               

 . من خالل استغالل نقاط ضعف الجـيش اإلسـرائيلي         الناسفة، باإلضافة إلى تخطيط العمليات المحكمة     
وتابعت التقارير اإلسرائيلية أنه بالرغم من عمليات تهريب الوسائل القتالية من مصر إلى القطاع، فـإن                

، هو خروج ممثلين عن حماس إلى خارج القطاع،         "الشاباك"أكثر ما يقلق قادة الجيش وجهاز األمن العام         
كمـا جـاء أن     . الحصول على معلومات لتعميمها بعد عودتهم إلى القطاع       وخاصة إلى طهران، من أجل      

أحد التحديات التي تقف أمام أجهزة األمن في هذا المجال هو مواصلة عزل قطاع غـزة عـن الـضفة                    
  .الغربية، من أجل منع وصول مثل هذه المعلومات إلى المدن الفلسطينية في الضفة

  10/7/2007 48عرب
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   ينقسم الفلسطينيون في كيانين سياسيين منفصلين بالضفة وغزةال نريد أن: أولمرت .33

يوم الثالثاء انه ال يريد أن ينقسم الفلسطينيون في كيـانين       القال رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت       
 ،وقال أولمرت لصحيفة كورييري ديال سيرا االيطاليـة        .سياسيين منفصلين بالضفة الغربية وقطاع غزة     

ال نريد أن نفصل    . لسنا أغبياء "وأضاف   ."دولة فلسطينية ودولة يهودية   .. هو شعبين ودولتين  يظل الحل   "
نعلم أن مليونا ونصف مليون فلسطيني يعيشون في القطـاع فكيـف لهـم أن               . غزة عن الضفة الغربية   
  ."ينفصلوا عن اآلخرين

  10/7/2007فلسطين برس 
  

  فاوضات مباشرةأولمرت يبرر قرار حرب لبنان ويدعو األسد إلى م .34
بثـت  " العربية " فضائية في مقابلة مع   : من محمد هواش والوكاالت    -رام اهللا    10/7/2007النهار   قالت

بشار، تعـرف   : "القناة التلفزيونية العاشرة الخاصة مقتطفات منها، خاطب اولمرت الرئيس السوري قائالً          
ـ             صر علـى الحـديث فقـط مـع         انني مستعد لمفاوضات مباشرة معك وتعرف ايضاً انك انت الـذي ي

ال أريد ان اكون وسيطاً بين بشار       " :واستشهد بكالم نسبه الى الرئيس االميركي بوش، وهو       ". االميركيين
وسئل عن مكان عقد لقـاء كهـذا،         ".اذا اردتم ان تتناقشوا، اجلسوا معاً وتحدثوا      . االسد وايهود اولمرت  

وعن وجود اتصاالت سرية بين اسرائيل وسـوريا،        . "في اي مكان يريده   "فأجاب انه مستعد لالجتماع به      
  ".استمع الى امور كثيرة من جانبي"اكتفى بالقول ان االسد 

اي شـخص مـسؤول     :"، دافع أولمرت عن قرار شن الحرب على لبنان، وقال           "كاديما"وأمام كتلة حزبه    
 تمـوز   12االسرائيلية فـي    يواجه الحقيقة التي واجهناها، كان سيتخذ القرار نفسه الذي اتخذته الحكومة            

 12الوضع الحالي في الجنوب اللبناني تغير تماماً وعلى نحو مهم عنه قبل             . لم يكن هناك مفر   . الماضي
تموز الماضي، وهناك بعض من يرغب في اخفاء هذه الحقيقة او انكارها، وهناك مـن يملـي علـيهم                   

مثل المئـات   "رائيلية، متمنياً تذكرها    اس" ضحايا"وأسف لسقوط    ".وضعهم حوافز خفية واعتبارات كثيرة    
  ".الذين راحوا ضحايا للحرب على االرهاب خالل السنوات االخيرة

اولمرت فـي حديثـه     أن  : ردينة فارس وعبدالقادر فارس،    عن   غزةمن    10/7/2007 عكاظ   وأضافت
في بيروت ووصـف    ووجه تهديدا مبطنا الى األمين العام لحزب اهللا، سائال لماذا لم يعد نصر اهللا يتجول                

  . من قادة حماس"أكثر جدوى"رئيس الوزراء االسرائيلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه مفاوض 
 

  سنيه يلتقي مروان البرغوثي أفرايم .35
أعلن نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق أفرايم سنيه انه التقى أمس مروان البرغوثي في سجن هداريم                

اإلفصاح عن مضمون اللقاء، إال أنه أبلغ وزير الدفاع إيهود براك بحيثيات            ورفض سنيه،    .لمدة ساعتين 
يذكر أن النائب البرغوثي، كان من الطاقم الفلسطيني المفاوض في سنوات التسعين من              .اللقاء ومضمونه 

القرن الماضي، وكانت له عالقات حوارية مع شخصيات سياسية إسـرائيلية عديـدة، وانقطعـت هـذه                 
عد إعالن الحكومة اإلسرائيلية عن مروان البرغوثي مطلوبا لها، بادعاء أنه قاد االنتفاضـة              االتصاالت ب 

  .الفلسطينية الثانية
   10/7/2007الغد األردنية 

  
  غايدماك يؤسس حزبا سياسيا االسرائيلي مليارديرال .36

تأسيس حزبـه   اعلن الملياردير االسرائيلي الروسي اركادي غايدماك أمس        : ر فرح سمي  - القدس المحتلة 
" ان المؤتمر االول لحزبي سيعقد الخميس في القدس         "وقال الملياردير    ".العدالة االجتماعية "السياسي باسم   
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 40 الـى    30" الى الحصول علـى      " عاما 54"ويطمح غايدماك    ".بحضور االعضاء المؤسسين  " المحتلة
رغبـات غالبيـة    " حزبه سيعبر عن     وأكد ان  . التي يعدها الكنيست   120نيابيا من اصل المقاعد ال    " مقعدا

ويحمل غايـدماك الجنـسيات الروسـية       ". الشعب االسرائيلي من خالل تغيير االمور جذريا في اسرائيل        
وهو يملك نادي بيتار لكرة     . والفرنسية واالسرائيلية كما يحمل جوازي سفر دبلوماسيين من كندا وانغوال         

 مذكرة توقيف دولية    2000ويواجه غايدماك منذ ديسمبر     . القدم الشعبي جدا وفريق لكرة السلة في القدس       
  .اصدرها في حقه قضاة باريسيون في قضية تهريب اسلحة الى انغوال

  10/7/2007عكاظ 
  

  واشنطن مسؤولة عن تعثّر المفاوضات مع دمشق: ألون لئيل .37
 جـورج بـوش    حمل المدير السابق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية آلون لئيـل إدارة الـرئيس           :يو بي آي  

ورأى أن األميركيين هم الجهة الوحيـدة القـادرة   . مسؤولية تعثّر مفاوضات السالم بين تل أبيب ودمشق       
 .على تعويض سوريا إذا قررت التخلي عن إيران والدخول في مفاوضات رسمية علنية مـع إسـرائيل                

التركية في كانون األول    انطلقت بوساطة من الحكومة     "وحول مفاوضات السالم مع سوريا، قال لئيل إنها         
 بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين والقيـادي عبـد العزيـز            2004، لكنهم أوقفوا وساطتهم في أيلول       2004

  .وأشار إلى أن الوساطة انتقلت بعد ذلك، بطلب منه، إلى الحكومة السويسرية. الرنتيسي
  10/7/2007األخبار اللبنانية 

  
   الليكود ويوجه انتقادات شديدة لنتنياهورئاسةل سيلفان شالوم يعلن سحب ترشيحه .38

أعلن عضو الكنيست، سيلفان شالوم، عن سحب ترشيحه لرئاسة حزب الليكود موجها انتقـادات شـديدة                
واتهم شالوم نتنياهو بإدارة اللكيود بشكل استبدادي مما أثر على الحـزب             .لرئيس الحزب بنيامين نتنياهو   

ير ظروف تخدم فرص سيطرته على الحـزب بـشكل غيـر            بشكل خطير، وأن نتنياهو يعمل على توف      
أيلـول القـادم    / واعتبر شالوم محاولة نتنياهو تقديم موعد االنتخابات الداخلية إلى شهر سبتمبر          . منصف

وانتقد شالوم تعيين أحد مقربي نتنياهو مسؤوال عن قسم الحوسـبة التـابع              .مكيدة للسيطرة على الليكود   
وطالب شالوم في لقائه األخير مـن نتنيـاهو أن        . مات عن أعضاء الحزب   للحزب الذي يضم كافة المعلو    

  .يسمح لممثل عنه بمراقبة عمل القسم إال أن نتنياهو رفض بشدة
  9/7/2007 48عرب

  
  توصية بفتح تحقيق مع أولمرت بتهمة الفساد .39

قيق جنـائي مـع      أوصت النيابة العامة اإلسرائيلية المستشار القضائي للحكومة مينى مزوز بفتح تح           :قنا
وقالت مصادر إسرائيلية إن التحقيق مع أولمرت سيبدأ فـي           .رئيس الوزراء ايهود اولمرت بتهمة الفساد     

 بمبلغ اقـل مـن قيمتـه        2004غضون أسبوعين على خلفية شرائه بيتا في القدس الغربية المحتلة عام            
باعه البيت بالحصول على موافقة     الحقيقية بحوالي نصف مليون دوالر مقابل تقديم مساعدة للمقاول الذي           

  .بلدية االحتالل في القدس بالمصادقة على خطة بناء للشركة التي يملكها المقاول
  10/7/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تشجيع االستيطان في الضفة الغربيةاسرائيل تنشر اعالنات ل .40

امس أن سلطات الحكم المحلي في المستوطنات المقامة        " معاريف" كشفت صحيفة    : صالح النعامي  - غزة
على أرض محافظة الخليل، قامت بنشر اعالنات في التجمعات السكانية اليهودية فـي ارجـاء الدولـة                 
تعرض على الشباب اليهودي اعفاءهم من الضرائب لمدة عـام مقابـل قـدومهم لإلقامـة فـي هـذه                    
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ارة الداخلية هذا االجراء بالقول إنه من حق سـلطات الحكـم المحلـي تقـديم                وبررت وز . المستوطنات
" الـسالم اآلن  "تسهيالت ضريبة من أجل تشجيع االستيطان في الضفة الغربية، ويذكر أن تقريرا لحركة              

من مساحة األرض المقامة عليها المستوطنات تعـود لملكيـة          % 40االسرائيلية صدر مؤخراً قد اكد أن       
من ناحيته وجه الكاتب االسرائيلي عوزي بنزيمان فـي مقـال نـشره فـي صـحيفة       .خاصةفلسطينية  

ـ  " هاآرتس" الذي يتعرض له الفلسطينيون على ايدي المجتمـع إلـى الحكومـة            " الظلم"انتقادات الذعة ل
 فضيحة تتبع أخرى، وجور اليوم يشطب     . الضمير االسرائيلي باهت تماما   " بنزيمان   هقالومما  . االسرائيلية

قلب المجتمع االسرائيلي فظ وقاٍس تجاه الفلـسطينيين فـي الـضفة            "واضاف  ". من الوعي جور األمس   
  .الغربية وقطاع غزة لدرجة أنه ال يتزحزح من مكانه

  10/7/2007الشرق األوسط 
  

  اسرائيل تسرق حصة سوريا من المياه على مدى عشرات السنين: خبراء .41
 مختصين في مجال المياه قولهم ان اسرائيل تـسرق منـذ            عن خبراء " يديعوت احرونوت "نقلت صحيفة   

واضـاف   .عشرات السنين المياه المتدفقه الى داخل االراضي السورية واصفين القضية ببرميل بـارود            
 بسحب المياه الجوفيه من خالل بئر تـم حفـره فـي هـضبة         1990الخبراء بان اسرائيل تقوم منذ عام       
وقال خبراء في شـركة مكـروت االسـرائيلية          .ى االراضي السورية  الجوالن مانعه بذلك تدفق المياه ال     

 ".لو لم نقم بسحب هذه المياه التي ال تصل الى بحيرة طبرية لوجدت طريقها الى سوريا                 " وسلطة المياه   
واكد خبراء مطلعون على اسرار القضية بانه ورغم اختالف الرأي حول المياه المسحوبة من البئر فـان                 

  .شأنه ان يفجر ازمة جديدة بين دول المنطقة حول المياه كشف القضية من 
  9/7/2007وكالة معا 

  
  "الفارسية"وزارة الخارجية اإلسرائيلية تطلق موقعاً إلكترونياً بـ .42

دشنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية موقعاً إلكترونياً جديداً باللغة الفارسية ينضم إلى عـشرات المواقـع               
ويهدف الموقع إلى مخاطبة الجمهـور اإليرانـي، كمـا          . زارة بلغات مختلفة  األخرى التي تستخدمها الو   

ذكرت التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية، عبر االلتفاف على قيادته في طهران، من أجل تحـسين صـورة                
وأشارت التقارير أيضاً إلى أن وزارة الخارجية تعمل منذ          .إسرائيل وإقناعهم بنواياها للتوصل إلى السالم     

وسـيدير الموقـع     . من سنة ونصف على هذا الموقع، لكنه تأخر بسبب صعوبات فـي الموازنـة              أكثر
  .، باللغة الفارسية"صوت إسرائيل"الصحافي مناشيه امير، المدير السابق إلذاعة 

  10/7/2007األخبار اللبنانية 
  

    إلى محنة نازحي مخيم الباردتفتش عما يلفت نظر المجتمع الدولي اللجان الشبابية .43
 واللجان الشبابية االخرى صـباح امـس        ، شابا من لجنة راجعين    25انهى نحو   :  غسان ريفي  - البداوي

أكدت اللجنة أنها مع كل المؤسسات األخـرى        في حين   إضرابهم عن الطعام الذي بدأ يوم الجمعة الفائت،         
ان ألن تأخذ هذه    والجمعيات االهلية لن توقف تحركاتها، خصوصا ان الوضع بات ال يطاق وانه آن االو             

التي دخلت يومها الواحد والخمسين طريقها نحو الحل، بغض النظر          و  النازحين من مخيم نهر البارد     أزمة
وبالرغم . عن اآللية المتبعة إن سلميا او عسكريا طالما ان حق العودة الى المخيم مضمون وال بديل عنه                

ـ       من إلتزام أكثرية النازحين بالضوابط التي فرضتها الفصا         همنإئل الفلسطينية على التحركات الـشعبية، ف
بدأوا يفتشون عن اشكال اخرى من التحركات الحضارية القامتها بشكل يومي على صعيد االعتـصامات               
وإضاءة الشموع واالمسيات الشعرية والموسيقية واالضراب المفتوح عن الطعام، وما شابه ذلـك مـن               

 . واالجانب الذين باتوا يحرصون على المـشاركة فيهـا         بدأت تستهوي الناشطين العرب   التي  تحركات  ال
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طرابلس صرخة الى مدير االونروا فـي لبنـان   مدينة  على صعيد آخر اطلق الفلسطينيون المقيمون في        و
 وأشاروا الى   . وخصوصا الهبة االنسانية المالية التي أرسلتها السعودية       ،مطالبين بانصافهم في المساعدات   

واسـتثنت فيـه الـسكان      ،  2006 في صيف عـام      الوكالةعلى إحصاء أجرته    ان لجنة التوزيع إعتمدت     
  . والذين هم في االساس من سكان مخيم نهر الباردالمدينةالفلسطينيين المقيمين في 

  10/7/2007السفير 
  

  سيطرة حماس سبب تدهور األوضاع في غزة : استطالع .44
التجاه الديمقراطي الفلسطينية فـي الـضفة       كشفت نتائج استطالع للرأي اجرته صحيفة ا      :  بترا –رام اهللا   
االنقالب العسكري الذي قامت به حمـاس فـي         ب الفلسطينيين يرون أن ما وصفوه       من% 75 أن   ،الغربية

  .قطاع غزة سبب تدهور األوضاع في القطاع
  10/7/2007الدستور 

  
     الفلسطينيةرائد صالح يدعو حماس لإلعالن عن تمسكها بوحدة السلطة .45

 حماس ألن تدرك أن واجب الوقت يملي عليهـا          ، حركة دعا الشيخ رائد صالح    :ين أبو وردة   أم -نابلس  
ال أن  و،  دوام اإلعالن عن تمسكها بوحدة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطـاع غـزة والقـدس               

ن  في رسالة مفتوحة بدوام اإلعال     هاوطالب .وجود لشيء اسمه سلطة غزة في مقابل سلطة الضفة الغربية         
 في نفس الوقت ان تُطالبـه بـأن يتـصرف           هامن حق كما  عن اعترافها بمحمود عباس كرئيس للسلطة،       

ن يجلس إلى مائدة الحوار الفلسطيني  الفلـسطيني، ودوام االسـتعداد            أكرئيس للشعب الفلسطيني كله، و    
التي كانت  الستقبال قوات الرئاسة في قطاع غزة مع عدم إعطاء الفرصة لعودة أي عنصر من العناصر                

 أن تبدي موافقة واضحة ومن دون شـروط مـسبقة علـى اقتـراح     الحركةعلى كما تمنى  . وراء الفتنة 
  .الجامعة العربية بشأن إقامة لجنة حقائق حول ما جرى في غزة

  10/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ىسرال ان االفراج ع التمييز فيتظاهرة في غزة ضد .46
الي االسرى الفلسطينيين اعتصاما في مقر الصليب االحمـر بغـزة           نظم المئات من اه   :  وكاالت –غزة  

المسؤول عـن    وأشار   . اسيرا من عناصر فتح    250احتجاجا على قرار الحكومة االسرائيلية االفراج عن        
 بـادرة   هـي  بادرة حسن نية من جانب حكومة اولمرت بل          العملية ال يعتبرون  إلى أنهم  ،جمعية االسرى 

  .تفرق الشعب الفلسطيني، ألنها ينيسوء نية للجانب الفلسط
  10/7/2007الغد األردنية 

  
   فلسطينيا180قوات االحتالل قتلت في النصف األول من العام : تقرير حقوقي .47

 في تقريره النصف سنوي عن حالة حقوق اإلنسان في األراضي           ،أفاد مركز غزة للحقوق والقانون    : غزة
ها وتصعيدها على األراضي الفلسطينية، وكذلك واصـلت         أن قوات االحتالل واصلت عدوان     ،الفلسطينية
 منذ تولي حماس الحكم، واستمرت في احتجاز أموال الضرائب واستحقاقات السلطة الفلسطينية             هاحصار
 طفـال هـم     58 فلسطينيا من بينهم     180ه خالل النصف األول من العام الجاري استشهد         أن ذكرو .ليدها

ء وثالثة معتقلين، كما كان من بين الشهداء ثالثة مواطنين استـشهدوا            دون سن الثامنة عشرة وأربعة نسا     
 17 امـراة، و   29 طفال،   198 مواطنا من بينهم ما يزيد عن        959 عدد الجرحى     فيما كان  .على الحواجز 

   . صحفيا39وأجنبيا، 
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 في هذه   ايلوحيث بلغ عدد الذين اغت    ،  وأكد أن قوات االحتالل واصلت عمليات القتل خارج نطاق القانون         
  . فلسطينيا30الفترة ما يزيد عن 

  9/7/2007 قدس برس
  

  تواصل االستهتار بالقرارات الدولية إسرائيل : تقرير لمعهد أريج .48
في ذكرى مرور ثالث سنوات على قرار محكمة الهاي المتعلق بجدار الفصل  : محمد جمال-القدس 

ا قامت وتقوم به إسرائيل عبر سنوات القدس على ان مفي  شدد معهد االبحاث التطبيقية ،العنصري
احتاللها المستمر لألراضي الفلسطينية هو بالحقيقة سلسلة متتابعة من االستهتار بقرارات الشرعية الدولية 
ورفض تنفيذ الفتوى القضائية الدولية بعدم جواز بناء جدار الفصل العنصري في عمق األراضي 

 ما هو إال محصلة طبيعية لتقاعس يسرائيلاالستهتار البأن امدير المعهد واعتبر  .الفلسطينية المحتلة
 لاللتزام بالشرعية الدولية وقرارات األمم يهاالمجتمع الدولي عن ممارسة أي من أشكال الضغط عل

للعديد إلجراءات لصالح جدار الفصل  أمرا عسكريا 334سلمت قوات االحتالل أشار إلى أن و. المتحدة
تبعا لالحصائية التي في هذا السياق وو .ينية عقب صدور قرار محكمة الهايمن المدن والقرى الفلسط

 ألف شجرة مثمرة تم إما اقتالعها أو تجريفها أو مصادرتها أو 170معهد، تبين ان ما مجموعه الأعدها 
 منزال فلسطينيا، معظمها هدم بحجة عدم الترخيص ولقربها من 1450قام االحتالل بهدم كما  .حرقها
وقد تركز معظم الهدم في محافظة القدس وخصوصا في القرى الفلسطينية الواقعة شرقي . لجدارمسار ا

 80ـما يقارب الر أصحاب كما أنذ. المدينة التي تندرج ضمن السياسة اإلسرائيلية الرامية لتهويد المدينة
 .بيتا فلسطينيا بوقف العمل واإلخالء وضرورة الهدم في خالل الفترة المذكورة أعاله

  10/7/2007الشرق القطرية 
  

  األساسية األونروا ستوقف مشاريع اإلعمار في غزة بسبب نفاذ مواد البناء .49
 ،، بأن عمليات البناء ومشاريع إعادة اإلعمـار        غزة األونروا في قطاع   وكالة   صرح مدير عمليات  : غزة

العمل بها لنفاذ االسـمنت      مليون دوالر أمريكي قد تم تجميد        93والتي تصل كلفتها اإلجمالية لما يقارب       
 ألف الجئ يعيشون حالياً في أوضـاع        16تخص ما يقارب    موضحا أنها    .ومواد البناء األخرى المطلوبة   

 فتح كافة المعابر وحملها علـى العمـل بطاقتهـا    ، من الضروري بمكان على أنوشدد .مزرية وصعبة
ن قطاع غـزة    إ وإال ف  ،مواد والسلع األخرى  القصوى، إلدخال المواد الغذائية والدواء وكافة التموينات وال       

أن لفت في هذا الـسياق إلـى        و .سيواجه إمكانية تفاقم أزمة إنسانية وأزمة تضرب قطاع الصحة العامة         
 ألف شخص وتشكل بالتالي مصدر توظيف       121مشاريع األونروا اإلنشائية توفر فرص عمل لما يقارب         

  .قطاعالأساسي لسوق العمل في 
  9/7/2007 قدس برس

  
  نبأ اختطاف نجلهتهم فضائية األقصى بإشاعة  يفي الضفة الغربيةمواطن من كفر الديك  .50

 نفى امس مواطن من بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت نبأ اختطاف ابنه مـن امـام                 : نادر زهد  -سلفيت  
ءة هذه االنباء تهـدف الـى االسـا       مشيرا إلى أن    . منزله حسبما اوردت فضائية االقصى التابعة لحماس      

فـضائية  هذه ال  مؤكداً انه سيقوم برفع دعوى قضائية على         ،للسلطة الشرعية ولألجهزة األمنية الفلسطينية    
  .شاعة الفوضى في المجتمع الفلسطيني واالساءة الى االجهزة األمنية الفلسطينيةإالتي تهدف الى 

  10/7/2007الحياة الجديدة 
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  ي أنحاء متفرقة من الضفة الغربية فلسطينياً ف35قوات االحتالل تعتقل أكثر من  .51

 مواطنا  35أكثر من   اعتقلت  قوات االحتالل   أن  : 10/7/2007 48 عرب  مراسل موقع  رامي دعيبس ذكر  
فلسطينيا في توغالت احتاللية طالت العديد من القرى والبلدات الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربيـة،               

شرات من المنازل أجبرت خاللهـا المـواطنين علـى    بعد أن شنت حملة تفتيش واسعة النطاق طالت الع   
  .الخروج في العراء قبل أن تعتقل المواطنين

 لإلذاعـة   ا اسرائيليا قال   عسكري امتحدثأن  : طولكرممن   10/7/2007المركز الفلسطيني لإلعالم    وأورد  
  . إلى حماسي ينتمبعضهمنه تم اعتقال مطاردين، أ،  صباح اليومالعبرية

  
   بسبب الغالء في أحد أحراش النقبيعيشوننياً  عامالً فلسطي13 .52

 عامال فلسطينيا، من بلدة الظاهرية قضاء الخليل، إلى اتخـاذ حـرش بجانـب               13اضطر  : ياسر العقبي 
مستوطنة نتيفوت في النقب مسكنًا لهم في ظل الظروف المادية الصعبة التي يعيشونها، والتي ال تمكـنهم                 

، عالوة على لجوئهم إلى البقاء بعيدا عن أعـين الـشرطة لكـونهم              من استئجار منزل في أحدى البلدات     
، بعد إخبارية مـن سـكان       هموكانت قوة من الشرطة قد قامت باعتقال       .يمكثون في البالد بدون تصاريح    

  . بعد التحقيق معهمتهم إلى بلدهمتم ترحيلالمستوطنة، حيث 
  9/7/2007 48عرب

  
  دي عنصريمحاولة طعن سائق أجرة مقدسي من قبل يهو .53

تم اعتقال المشتبه بـه مـن   قد و. ، دون أن يتمكن من ذلك     طعن سائق مقدسي   اليهودحاول أحد المتدينين    
تجدر اإلشارة إلى أن محاولة القتل هذه تأتي بعد شهرين من            و .قبل أفراد الشرطة الذي كانوا في المكان      

  .مقتل سائق مقدسي من قبل أحد العنصريين اليهود
  9/7/2007 48عرب

  
  اسيةي الساألعراس توحد الفلسطينيين رغم الخالفات: تحقيق .54

ما زالت األعراس الفلسطينية توحد الفلسطينيين حتى بعد الفرقة والعزلـة بـين             : عاطف دغلس  -نابلس  
 .الضفة الغربية وقطاع غزة أو حتى داخل البيت والعائلة الواحدة جراء األحداث واألوضـاع الـسياسية               

 التي تقام هذه األيام، تجمع بين الفلسطينيين كافة، من فتح وحماس وغيرهما من              فكثير من حفالت الزفاف   
 .األحزاب واالنتماءات السياسية، وذلك كله تحت مظلة الفرحة ونسيان أي خالفات رئيـسية أو ثانويـة               

 في أمور عدة أهمها وقوف جميع أصدقاء العريس والعروس من أي انتماء كانوا وتقـديمهم                ذلكتمثل  يو
 إلـى بيـت     ، كما هي العـادة    ، لالستحمام هدعي يوم زفاف   ويقول أحد العرسان أنه      .ساعدة للمتزوجين الم

 من فـتح ومـن      هأصدقائو من حماس    هر جميع أصدقائ  وحضب من حماس، و   ه من فتح، رغم أن    هصديق ل 
رفض أن تكون هناك أغان وطنية       ويضيف قائال، أنه     .عبر الجميع عن فرحتهم   حيث  الفصائل األخرى،   

 ويؤكـد عـريس    . طلب من مطرب الحفل أن يجمع بأغنيته جميع الفصائل الفلسطينية          هنأقط لحماس، و  ف
أنه وعائلته ينحون دائما خالفاتهم السياسية خاصة فـي أوقـات الفـرح وفـي               آخر ذا انتماء فتحاوي،     

ما كانت الثانيـة    المناسبات الكبيرة كاألعراس مثال، وغالبا ما تكون الرابطة العائلية أقوى من الحزبية مه            
وعن هذا التالحم في أوقات الفرح قال أستاذ االجتماع بجامعة النجاح بنابلس ماهر              .هممتجذرة في أي من   

 يعتمد على طبيعة العالقات االجتماعية، وكلما كانت        ،األعراس وغيرها كن الجانب االجتماعي    أ ،أبو زنط 
 في هذه العالقات نتيجة عوامل داخليـة أو  هادئة ساهمت في وحدة الصف الفلسطيني، أما إذا حصل خلل      

  . فإنها ستؤثر على المجتمع كافة ابتداء من األسرة وحتى مؤسسات المجتمع المدني،خارجية



  

  

 
 

  

            23 ص                                      778:                                 العدد10/7/2007الثالثاء : التاريخ

  9/7/2007الجزيرة نت 
  

  الى حديقة الحيوانمنذ عامين  تعيد لبؤة مخطوفة القوة التنفيذية .55
لجمعيـة  ، و عامين من حديقة حيوان في غـزة     اعادت القوة التنفيذية لبؤة كانت قد اختطفت قبل نح        : غزة

ولم ها،   من احدى العائالت الكبيرة المسلحة في القطاع سرق        ا متنفذ اكان شخص  حيث   .شذا للثقافة والفنون  
 .جمعيةالرغم المناشدات والمطالبات من مسؤولي      تها  بأي شيء الستعاد  حينها  تقم اجهزة االمن الرسمية     

ين الماضيين، اذ كان يضعها في سيارته الخاصة ويجول بهـا فـي             تمكن من ترويضها خالل العام    وقد  
  .شوارع غزة

  10/7/2007الحياة 
  

  ستطالعات أجرتها مواقع إلكترونية فلسطينية وعربية ودوليةنتائج ا تحليل حول .56
أظهرت استطالعات رأي أجرتها مواقع إلكترونية تتبع شبكات إخباريـة ذات حـضور عربـي               : القدس

 ووكاالت أنباء فلسطينية بعضها قريب من فتح ورئاسة السلطة وبعضها محايـد             ودولي، وكذلك صحف  
وتكتسب هـذه النتـائج     .  الشعبية الكبيرة التي ما تزال تتمتع بها حماس وحكومة تصريف األعمال           ،نسبياً

ية  في أنها تأتي في أعقاب التطورات األخيرة التي شهدها قطاع غزة، مقابل تراجع شعب              ،قدراً من أهميتها  
ويتضح ذلك بشكل جلـي،   .فتح والسلطة الفلسطينية ورموزهما بشكل الفت للنظر، وعدم تأييد سياساتهما  

من رصد واستقصاء  لثمانية استطالعات رأي أجرتها الجزيرة نت والقسم العربي لموقع محطة سي إن                
ـ             صف شـهر حزيـران     إن، ووكالة أنباء معاً اإلخبارية، وصحيفة القدس المقدسية، خالل الفترة من منت

وقد جاءت تلك االستطالعات لمحاولة قيـاس     .الفائت وحتى نهاية األسبوع األول من شهر تموز الجاري        
، الثقة الجماهيرية في الفصائل والحركات الفلـسطينية      بتوجهات الرأي العام والتعرف عليها في ما يتعلق         

، إضافة إلـى    انتخابات رئاسية مبكرة  الثقة وحجم التصويت لشخصيات فلسطينية محددة فيما لو أجريت          و
 .السياسات والقرارات التي صدرت مؤخراً عن محمود عباس وفتح والهيئات التابعة لمنظمـة التحريـر              

هناك فارق كبير في مستوى ثقة الجمهور بحركتي حماس وفتح،          أن  ستطالعات يتضح   الاهذه  من واقع   و
وإن لم يكن مستغرباً كمـا جـاء فـي          . ن الثانية حيث يزيد هذا المعدل لصالح األولى بمعدل الضعفين ع        

فتح وباقي التنظيمات واألحـزاب       فإن تراجع  ،تحليل استطالع سي إن إن، أن تكون الثقة بحماس كبيرة         
الستطالعان الموجهـان للـشعب     وبالنسبة ل . الفلسطينية، هو ما يثير الدهشة واالستغراب أكثر من غيره        

 اتضح أن األوفر حظاً هـو إسـماعيل         ،نه لمنصب رئيس السلطة   الفلسطيني عن الشخص الذي سيختارو    
تأييـد   كما أن    .هنية، وبفارق كبير عن محمود عباس يزيد بمقدار يتراوح بين ضعف إلى ثالثة أضعاف             

حماس وقيادييها سواء كان بنفس معدالت ما حصلت عليه فـي االنتخابـات التـشريعية األخيـرة، أو                  
 فإنه يعكس برأي المراقبين نجاح األداء السياسي للحركة         ،أشهر، أو زاد عنه   االنتخابات النقابية قبل عدة     

ضبط األوضاع األمنيـة    ،  ونجاح أدائها الحكومي السيما في األسابيع القليلة الماضية في أمور عدة أهمها           
اإلفـراج عـن الـصحفي      ، و في قطاع غزة، ووضع حد للذين كانوا يعتبرون أنفسهم فوق طائلة القانون           

الحرص على الحوار والوحـدة الوطنيـة لحـل          إضافة إلى    .طاني آالن جونستون في زمن قياسي     البري
حصر الخالف بين حمـاس     ، و اإلشكاالت على مستوى الساحة الفلسطينية المأزومة، وخصوصاً مع فتح        

  .وفريق محدود من فتح
ة السلطة، هـو األداء      فإن من بين ما أسهم في تدهور شعبية محمود عباس وفتح وفريق رئاس             ،وبالمقابل

السياسي المرتبك للحركة، ولمسؤولي السلطة والمنظمة، والقبول بالمضي قدماً في خط ما يوصف بالتيار              
، أهم المالحظات التي يمكن رصدها في هذا الصدد هـي         في هذا السياق فإن     االنقالبي ضمن صفوفهم، و   

زءاً مهماً أو الجزء األهم فـي الـشرعية     اإلصرار على عدم القبول بالحوار مع حماس رغم أنها تمثل ج          
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الفلسطينية الحالية، وهو ما يخالف التوجه األغلب في الشارع الفلسطيني وفصائله، كما يخـالف توجـه                
إعالن حالة الطوارئ وتشكيل حكومـة طـوارئ،         فضال عن    .أنظمة عربية كبيرة مثل السعودية ومصر     

طلب قوات دولية للتمركـز فـي        يضاف إلى ذلك     .رغم ما في األمر من تجاوز دستوري ونهج متسرع        
مؤثر فـي النظـام العربـي       الرأي  القطاع غزة، بعكس رغبة شريحة كبيرة من الفلسطينيين، وبخالف          

التمييز في   ومن االجراءات أيضا     . وضمن مالبسات تثير االشتباه واالرتياب في مرامي الخطوة        ،الرسمي
العديـد مـن     ومالحظـة    .ساس مستَهجن من الفرز الحزبي    دفع الرواتب للموظفين في قطاع غزة على أ       

المفارقات في الخطاب واألداء التي واكبت تصرف رئيس السلطة وفريقه في األسابيع األخيرة، من قبيل               
استخدام تعبيرات مستقاة من مفردات السياسة الخارجية األمريكية، كاإلرهاب وإمارة ظالمية ونحوهـا،             

 .هانات من الجانب الصهيوني كما حدث في اجتماع شـرم الـشيخ الربـاعي             وتلقي ما بدت على أنها إ     
وحسب مراقبين فإن إمعان عباس وفريقه في اتخاذ قرارات ال تعكس توجهـات الـشعب الفلـسطيني،                 

 الصهيوني، من شأن ذلك كلّه أن يؤدي إلى مزيد من تدهور شعبية فـتح               -واالستقواء بالدعم األمريكي    
وبغض النظر عـن المالحظـات       من جهة أخرى     .والفصائل المقاومة  سهم حماس والسلطة، ويرفع من أ   

التي يمكن أن تُثار حول دقة ومهنية استطالعات الرأي التي بدأت تشهد انتشاراً واسـعاً فـي الـصحافة     
 فإنه البد من االعتراف بأنها تمثل محاولـة البـد مـن         ،اإللكترونية العربية في السنوات األخيرة عموماً     

ويمكن لهذه الظاهرة، أن تكتسب صفة االستقرار طالما لم تحـدث  . ئناس بها، وأخذها بعين االعتبار    االست
 .متغيرات جوهرية تؤثر عليها، أو تكون معطيات جديدة يمكن على أساسها أن يتشكل رأي عـام جديـد                 

 تنسجم مع شعبية حماس     وما يزيد المراقب اطمئناناً إلى نتائج االستطالعات اإللكترونية المتاحة، أنها أوالً          
وحجم الثقة بها، ووزن فتح والفصائل األخرى، في الشارع الفلسطيني، كما عبرت عنها نتائج االنتخابات               

أنها صادرة عن جهات إعالمية محايدة وذات تميز في مجالها المهنـي            كما  . البرلمانية والنقابية األخيرة  
 أن هناك نتائج بعضها     أضف إلى ذلك  . و حتى النهج األمريكي   عربياً، أو أنها تتبع التيار القريب من فتح أ        

  .تطابق مع بعضها اآلخر، أو دعمها وعززها، بما يجعل االستطالعات تلك تعضد بعضها بعضاً
 8/7/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  من مصانع غزة اغلقت بسبب الحصار % 80: اتحاد الصناعات الفلسطينية .57

قال نائب االمين العام التحاد العام للصناعات الفلسطينية عامر حامد امـس            : س زهير اندراو  -الناصرة  
وي ويسير بخطي حثيثة نحـو الكارثـة، دون ان يلتفـت            اان الوضع االقتصادي في قطاع غزة هو مأس       

 اسرائيل تسعي من خالل     أن ،واضاف قائال . الحكام والملوك والسالطين العرب الي ما يجري في القطاع        
 ان توصلهم الي وضع يعيشون فيه علي المساعدات االنـسانية           ىقطاع ال ال ضد المواطنين في     ممارساتها

 من المصانع المختلفة في قطاع غزة قد توقف عن العمل بـسبب             %80وكشف في سياق حديثه ان       .فقط
لمواجهـات   بدأ منذ اليوم االول من اندالع ا       هاالنقص الحاد في المواد الخام االساسية، الفتا الي ان اغالق         

في طريقها الـي االغـالق،      هي   ان المصانع التي ما زالت تعمل        ىوشدد عل . بين حركتي فتح وحماس   
معدل االجر الذي يتقاضاه العامل في قطاع غزة اليـوم          أشار إلى أن    و .قطاعال الركود الذي يسود     بسبب

  جهة أخرى نفى أن تكون     ومن.  دوالر فقط، مشيرا الي ان الفقر يتفاقم بشكل سريع للغاية          200يصل الي   
 قامت بخطـوة لـم يكـن        معتبرا أنها حماس تقوم بفعل شيء ما من اجل تحسين الظروف االقتصادية،           

  .نها تعاني من العزلة الدوليةأ ىمخططا لها، باالضافة ال
  10/7/2007القدس العربي 

  
   الوطني الديمقراطي يدعو القوى والفصائل الفلسطينية للحوار التيار  .58
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ال التيار الوطني الديمقراطي ان الخروج من المأزق الخطير الذي وقعت فيه القضية الفلسطينية              ق: عمان
 ال سيما فيما يتعلق باسـتقرار االردن والحفـاظ علـى            ،وايقاف التداعيات الناجمة عنه فلسطينيا واقليميا     

ى ما كانت عليه قبل     استقالله يتطلب جهودا مكثفة وسريعة فلسطينيا وعربيا من خالل اعادة األوضاع ال           
 والعودة للحوار الـوطني الـشامل       ،األحداث المؤسفة في جميع المواقع في الضفة والقطاع على السواء         

بمشاركة جميع القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني من اجل بناء الوحدة             
االستناد الى مختلف األسـس والوثـائق        ووضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة ب      ،الوطنية الفلسطينية 

 ووضع حد لمختلف التجاوزات على االفراد والمؤسسات واحترام الشرعية الفلـسطينية            ،المقرة فلسطينيا 
ودعا التيارالوطني الديمقراطي الى اعادة بناء وتفعيل منظمة التحريـر الفلـسطينية             .في جميع مكوناتها  

  .ميع باعتبار ذلك مدخال هاما للخروج من األزمةعلى أسس ديمقراطية وائتالفية لتشمل الج
  10/7/2007الدستور 

  
  ولن يلتقي ممثليه في باريس" اإلرهابية"ساركوزي وصف نشاطات حزب اهللا بـ .59

ـ       :  بيروت -باريس " اإلرهابيـة "انتقد الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بشدة حزب اهللا واصفا نشاطاته ب
وقـال المتحـدث باسـم      . جنود االسرائيليين االسرى لدى حزب اهللا     وذلك خالل استقباله امس عائالت ال     

، كما  "ارهابي"الرئاسة الفرنسية دافيد ردا على سؤال عما اذا كان الرئيس وصف حزب اهللا اللبناني بانه                
لقد اكمل  "وأضاف مارتينون    ".نعم"اكد مسؤولو المنظمات اليهودية الذين كانوا يرافقون العائالت، اجاب          

القول ان هدفه هو ان يتخلى حزب اهللا عن العمل االرهابي ليصبح حزبا سياسيا كأي حزب اخر                 كالمه ب 
اعلن "وقال المتحدث ايضا ان الرئيس الفرنسي       . اللبنانية" تقريبا، وان يلعب لعبة الديموقراطية البرلمانية     

يفـرق بـين    "انـه ال    و" لعائالت الجنود الثالثة انه سيبذل كل ما في وسعه للتوصل الى االفراج عـنهم             
  ".والجنديين االسرائيليين االخرين) جلعاد شاليت(الفرنسي االسرائيلي 

  10/7/2007الشرق األوسط 
  

  سياسي الحل في البارد وتفعيل اللوقف النار تتحرك علماء طرابلس وفلسطين  .60
ن الـذي   أعلن اللقاء التمهيدي األول لعلماء طرابلس وفلـسطي       : طرابلسمن   10/7/2007 السفير   ذكرت

عقد في مقر االمانة العامة لحركة التوحيد االسالمي في أبي سمراء رفضه لكل أشكال الفـتن واالقتتـال          
 لبنانيا معتبرا أن كـل  - فلسطينيا أو فلسطينيا - لبنانيا أو فلسطينيا  -الداخلي سواء كان هذا االقتتال لبنانيا

كمـا رفـض اللقـاء تحميـل        . هيونيفتنة وخالف داخلي يصب في خدمة المشروع األميركي والـص         
الفلسطينيين مسؤولية ما قامت وتقوم به حركة فتح اإلسالم إذ أن نسبة الفلسطينيين في فتح اإلسالم متدنية                 
جدا إذا ما قيست إلى نسبة سائر الجنسيات العربية ومنها اللبنانية، واصدر اللقاء بيانا تـاله امـين عـام                    

ب بمواقف قيادة الجيش الداعية إلى التعاطي مع الـسالح اللبنـاني            حركة التوحيد الشيخ بالل شعبان رح     
  . بالحوار" المقاوم"والفلسطيني 

شهدت محاور مخيم نهر البارد أمس اشتباكات متقطعة بـين          : بيروتمن   10/7/2007الحياة  واضافت  
فيما تجدد استهداف   ، تفاوتت بين العنف حيناً والتراجع حيناً آخر،         "فتح االسالم "الجيش اللبناني وعناصر    

الى ذلك، قالت مـصادر      .المسلحين القرى والبلدات المجاورة للمخيم ما دفع بعض األهالي الى مغادرتها          
 كما،  " مقاتالً 30عدد المقاتلين العرب األحياء الموجودين في نهر البارد يقدر بنحو           "إن  " الحياة"أمنية لـ   

الذين قتلوا في المعارك    " فتح االسالم "ناصر مجموعة    سعوديين بين ع   10حددت السلطات اللبنانية هوية     
حركتها وزار وفد منها شـيخ      " رابطة علماء فلسطين  "على الصعيد السياسي استعادت      و .في شمال لبنان  

ولفـت  . فـي طـرابلس   " التوحيد اإلسالمي "عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن ومقر حركة          
كل الذين زرناهم شددوا على ضرورة الحـل، ونرجـو ان           "لى إن   رئيس الوفد الشيخ داود المصطفى، ا     
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يتوافق مع هذا الموقف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وكذلك قيادة الجيش حتى نطرح جميعاً انتهاء هـذه                 
ضرورة حل أزمة مخيم نهر     "وشدد تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، على         ".االزمة التي أرقت الجميع   

 فلسطينياً بما يحفظ سيادة لبنان وأمنـه واسـتقراره،          -ن يكون هذا الحل مشتركاً لبنانياً       البارد سياسياً وا  
. وأكد التمسك بتفعيل دور لجنة المتابعة الفلسطينية المـشتركة        ". وينهي ظاهرة فتح االسالم بشكل نهائي     

 أزمـة نهـر     ان تشكيل قوة أمنية فلسطينية مشتركة ينبغي ان يكون جزءاً من حل شامل ينهـي              "واعتبر  
  ".البارد

  
   في المعارك60قتل منهم " فتح اإلسالم"معلومات عن مئة سعودي مع  .61

كشف مصدر امني لبناني ان المعلومات الواردة من مخيم نهر البارد ترجح وجود حوالي مئـة                : بيروت
 وذكر ان هذه المعلومات ترجح مقتل اكثر من سـتين سـعودياً  ". فتح االسالم"مقاتل سعودي في صفوف   

  . داخل المخيم ألن غالبية الجثث التي عثر عليها الجيش في شوارع المخيم الجديد وازقته تعود لسعوديين
  10/7/2007الشرق األوسط 

  
  منظمات مرتبطة بالقاعدة مسؤولة عن تفجير اليونيفيل: االستخبارات االسبانية .62

بطة بالقاعـدة متورطـة بتنفيـذ       تشتبه االستخبارات االسبانية بأن ثالث مجموعات اسالمية متطرفة مرت        
االعتداء بالسيارة المفخخة الذي ادى الى مقتل ستة جنود من الكتيبة االسبانية العاملة ضمن قـوة االمـم                  

وبحـسب   .االسبانية" الباييس"الشهر الماضي، حسبما افادت صحيفة      ) اليونيفيل(المتحدة الموقتة في لبنان     
" فتح االسـالم  "ى القوة كان تخفيف الضغط عن مقاتلي تنظيم         المصدر نفسه، فان الهدف من االعتداء عل      

وكتبـت  . االصولي في مخيم نهر البارد شمال لبنان فضال عن الضغط على حركة القوة الدولية لتقليصها      
الصحيفة ان المركز الوطني لالستخبارات سلم تقارير الى الحكومة االسبانية تشير الى ثـالث منظمـات    

" ال يعتقـد  "، في حين انـه      "عصبة االنصار "و" جند الشام "و" فتح االسالم "وهي  " عدةجهادية مرتبطة بالقا  "
  .بوجود عالقة لحزب اهللا اللبناني في هذا االمر

  10/7/2007الشرق األوسط 
  

  دمشق تنفي طلبها من العمال السوريين في لبنان العودة إلى البالد .63
تكون السلطات السورية قد طلبت من      " أن   "الوطن"نفت مصادر سورية مطلعة لـ      :  بارعة ياغي  -دمشق

رعاياها الموجودين في لبنان العودة إلى البالد خشية من تدهور المناخ السياسي ولكن في الوقت نفـسه                 
 ".بضرورة توخي الحذر، خاصة من يتواجدون في مناطق غير مستقرة أمنيا في لبنـان             "نوهت المصادر   

 اللبناني نصري خوري قد نفى أنباء مفادهـا أن سـوريا            -وكان األمين العام للمجلس األعلى السوري       
وقال خـوري   . يوليو الجاري15طلبت من العمال السوريين الموجودين في لبنان العودة إلى سوريا قبل         

فأعلمتني بأن هذا األمر ال يمت إلى الحقيقة بأي         "في بيان إنه استوضح السلطات السورية عن هذه األنباء          
  "...صلة

  10/7/2007ودية الوطن السع
  

  اولمرت طلب تأجيل زيارتي والخطيب الى اسرائيل : ابو الغيط .64
 أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط انه ونظيره األردني عبد اإلله الخطيب أجـال                :ت لحم بي

وأضاف الوزير المصري الذي كان يتحدث فـي         .زيارتهما السرائيل التي كانت مقررة بعد غد الخميس       
 الليلة الماضية بعد اجتماعه بوزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس، أن رئـيس الـوزراء               واشنطن

  .االسرائيلي أيهود أولمرت هو الذي طلب تأجيل هذه الزيارة ألسباب خاصة
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  10/7/2007وكالة معا 
  

  يثير أزمة بين النواب والحكومة المصرية" شارع إسرائيل" .65
دد من نواب أحزاب المعارضة والمستقلين بثالثـة اسـتجوابات عاجلـة            تقدم ع : سيد عبد العال  -القاهرة

يطالبون فيها بإيضاحات حول الطلب الذي تقدم به السفير اإلسرائيلي بالقاهرة شالوم كوهين يطلب فيـه                
تغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة اإلسرائيلية بأحد أحياء الجيزة، وادعى الـسفير اإلسـرائيلي ان                 

تصل الى السفارة لعدم شهرة الشارع الذي تقـع فيـه            عديد من المكاتبات والمراسالت المهمة ال     هناك ال 
كما تقدم السفير اإلسرائيلي بطلـب آخـر        . "شارع إسرائيل "السفارة اإلسرائيلية، طالبا أن يسمى الشارع       

حا تضع فيـه    بشراء حديقة حيوان الجيزة بدعوى أنها تضر بالبيئة في منطقة سكنية وعرض شيكا مفتو             
وفي نفس السياق تقدم سكان ضاحية المعادي بطلب الى رئيس حي           . السلطات المصرية الرقم الذي تريده    

  . المعادي يطالبون فيه بطرد السفير اإلسرائيلي من منطقتهم
  10/7/2007عكاظ 

  
  القاهرة مستاءة من موقف عباس المتشدد    : مصادر لـ االتحاد .66

ـ أكدت مصادر فلسطي  : القاهرة  أن الزيارة التي قام بها وفد حركة فتح الى القاهرة امـس،             "االتحاد"نية ل
استهدفت الوقوف على آخر تطورات التحرك المصري في القضية الفلسطينية في ضوء زيـارة وزيـر                

 واشارت المصادر الـى     .حماستصاالت التي تمت مع حركة      الخارجية احمد ابو الغيط الى واشنطن واال      
ح للقاهرة تستهدف ايضا التغلب على الفتور في العالقة بين مـصر والـرئيس محمـود                ان زيارة وفد فت   

 وكشفت ان القاهرة ابدت استياءها من موقف عباس المتشدد من رفـض الحـوار مـع حمـاس                   .عباس
  .وطرحه فكرة نشر قوات دولية في غزة دون التنسيق مع مصر

 10/7/2007االتحاد االماراتية 
  

  سرائيل اإلفراج عن آالف األسرى لتقوية أبو مازنعلى إ: رسالة أوروبية
في رسالة بعثها عشرة من وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي لمبعوث الرباعيـة الدوليـة للـشرق                 
األوسط توني بلير، قال هؤالء الوزراء إنه يجب على إسرائيل القيام فورا باتخـاذ خطـوات لمـساعدة                  

 الوزراء في رسالتهم بأن خارطة الطريـق بـاءت بالفـشل            وأضاف .الرئيس الفلسطيني محمود عباس   
كما طالبوا بأن تقوم إسرائيل باإلفراج عـن آالف         . الذريع، وإن الوضع في المنطقة أصبح غير معروف       

المعتقلين الفلسطينيين من الذين لم يقتلوا إسرائيليين، واإلفراج عن قادة فتح فـي الـسجون اإلسـرائيلية                 
المقامة على أراضي   " غير الشرعية "توطنات وأن تخلي إسرائيل البؤر االستيطانية       وتجميد البناء في المس   

الضفة الغربية، وأن تحول إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية لحكومة سالم فياض وأن يتم تشكيل قوة               
بأنه أما بالنسبة إلسرائيل فذكر الوزراء األوروبيون        .دولية لفرض وقف النار كما طالب بذلك أبو مازن        

  . يجب األخذ بعين االعتبار االحتياجات األمنية للدولة العبرية
  10/7/2007وكالة فلسطين اليوم 

  
  االطراف غير مستعدة لعملية سالم تفضي الى حل دائم : برودي .67

صرح رئيس الوزراء االيطالي رومانو برودي، رداً على سؤال للدستور،          :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
مؤكـداً دعمـه    ". ع حدوث ازمة انسانية في قطاع غزة والبد من تنمية وتطوير القطاع             انه البد من من   "

واوضح انه البد من الخروج من هذه الحالـة         . لحكومة الطوارئ الفلسطينية برئاسة الدكتور سالم فياض      
ول فـي  تمهيداً إلحالل السالم واألمن واالستقرار في المنطقة وهنا البد من تهيئة األجواء من اجل الـدخ   
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وأكد ان األطراف في هـذه المرحلـة غيـر          . عملية سالم وتوفير أجواء مالئمة للمفاوضات لكي تنجح       
وقال نحن نحاول مساعدة األطراف بقدر طاقتنا وجهودنا        . مستعدة للقيام بعملية سالم تفضي الى حل دائم       

". لخروج من هـذا الوضـع     ونحن نعلم ان الحكومة لديها التزام بضرورة دفع عملية السالم الى األمام ل            
اشعر بقلق بالغ وطالبت رئيس الـوزراء ووزيـر         :"وحول ما حدث في قطاع غزة مؤخراً قال برودي          

الدفاع العمل بسرعة وتطوير العملية للخروج من هذا الوضع وكي ال يتحول قطاع غزة لمكان مرعـب                 
  ".ومخيف والولوج بحرب أهلية داخلية

  10/7/2007الدستور 
 

  إليطالية كانت على وشك إطالق سراح األسيرين لدى حزب اهللالمخابرات ا .68
، اإلثنين، نقالً عن رئيس جهـاز المخـابرات الخارجيـة اإليطاليـة          "ال ستامبا "كتبت الصحيفة اإليطالية    

السابق، نيكوال بوالري، قوله إن جهاز المخابرات المذكور كان قاب قوسين أو أدنى من إطالق سـراح                 
رئيس لجنة األمن التابعـة لمجلـس الـشيوخ        ونقل عن   . يين، األسيرين لدى حزب اهللا    الجنديين اإلسرائيل 

قوله بهذا الشأن إن مسألة إطالق سراح الجنديين األسيرين كانت شبه منتهيـة،             دي غريغوريو   اإليطالي،  
 مـا  نفى برودي حقيقـة  و.  تعمل كما كان يجب، على حد قوله       إال أنها لم تنفذ لكون الحكومة اإليطالية لم       

نشر في الصحيفة المذكورة، وقال إن الحكومة بذلت وال تزال جهودها من أجل الحصول على معلومات،                
كما طالب برودي قادة حماس بإطالق سراح الجندي        . وقال إنه ال يوجد أي معلومات كهذه      . ونقل رسائل 

  .اإلسرائيلي، غلعاد شاليط، وبحسبه فقد مضى على احتجازه في األسر مدة طويلة
  9/7/2007 48ربع

  
   لفلسطينيةافي ظل تدهور األوضاع  تشكيك في جدوى أية اجتماعات للرباعية .69

علمت عكاظ أن سوالنا سيلتقى صباح اليوم ببان كي مون السكرتير العام لألمـم              :  عهود مكرم  -برلين  
باعيـة الدوليـة    المتحدة في بروكسل وقالت الناطقة باسم سوالنا أن اللقاء سيتناول الملفات المتعلقـة بالر             

وأفادت في تصريحها لعكاظ أن هناك تنسيقا أوروبيا        . واعادة الحياة لها بعد ركود شهدتها المرحلة السابقة       
أمريكيا في هذا الصدد وأن اللقاء المرتقب بين الفلسطينيين واألسرائيليين ربما يعقد في اطـار اجتمـاع                 

وشككت المصادر الدبلوماسية في جدوى أيـة       . وعالرباعية الدولية حيث يكون ذلك أول لقاء من هذا الن         
اجتماعات للرباعية الدولية في ظل استمرار تدهور األوضاع باألراضـي الفلـسطينية وبـين إسـرائيل         

  .والفلسطينيين
  10/7/2007عكاظ 

  
   يشيد بجهود عباسوزير الخارجية السلوفاكي .70

  امس، بمقر الرئاسة في مدينـة رام اهللا،،        وزير خارجية سلوفاكيا بان كوبيتش،    التقى  :  وكاالت -رام اهللا   
عبر كـوبيتش    ومن جهته    . وتم خالل اللقاء بحث األوضاع السياسية في المنطقة        بالرئيس محمود عباس،  

عن دعم بالده الكامل لجهود الرئيس عباس لتهدئة األوضاع والوصول إلـى الهـدف النهـائي بإقامـة                  "
ي قطاع غزة وقد استمعنا من الرئيس عباس حـول مجمـل            لقد كنا قلقين مما حصل ف     : "وقال ".الدولتين

 ".األحداث التي حصلت في القطاع ونؤيد اإلجراءات التي قام بها الرئيس محمود عباس لمعالجة الوضع              
كوبيتش استمرار دعم بالده للعملية التربوية الفلسطينية من خالل المنح الدراسية التي تقدمها بالده              "وأكد  

  ".للطلبة الفلسطينيين
 10/7/2007األيام الفلسطينية 
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  طوكيو تعتبر أن إنقسام الفلسطينيين يضعف موقفهم التفاوضي مع إسرائيل .71
عبر مسؤول ياباني رفيع عن األسف العميق النقسام الفلسطينيين مـا يـضعف             :  جعفر األحمر  -طوكيو  

وسط في وزارة الخارجيـة     وانتقد نائب المدير العام لشؤون الشرق اال      . موقفهم في التفاوض مع اسرائيل    
اليابانية ايتو هايديكي، في لقاء مع الحياة، سيطرة حماس بطريقة غير شرعية على قطاع غزة باسـتخدام              
القوة، مشيراً الى ان هدفنا االساسي هو بناء السالم واالستقرار في منطقة الشرق االوسـط، مـضيفاً ان                  

والرئيس محمـود   . شاء دولتين اسرائيلية وفلسطينية   استقرار المنطقة ينبع من تطبيق خريطة الطريق وان       
لذلك . عباس اعلن التزامه هذين البندين، لكن موقف حماس غير واضح من القبول بوجود دولة اسرائيل              

من الطبيعي ان ندعم عباس، الفتاً الى ان اليابان لم تمارس ضغوطاً على حماس، بل نحن نشجعها على                  
  .االعتراف باسرائيل

  10/7/2007الحياة 
 

   دول أوروبية تقترح تشكيل قوة دولية في األراضي المحتلة  عشرة .72
اقترح عشرة وزراء خارجية لدول في االتحاد األوروبي مطلة على البحر المتوسـط، تـشكيل               : ب.ف.أ
 في األراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب رسالة مفتوحة موجهة إلى توني بلير مبعوث             "قوة دولية صلبة  "

ان المخاطر مرتفعة   "وكتب الوزراء العشرة في هذه الرسالة       . باعية الدولية إلى الشرق األوسط    اللجنة الر 
ان تترافق مع خطة سـالم      : بالتأكيد، لكن هذه القوة يمكن ان تكون قابلة للحياة وآمنة اذا احترمنا شرطين            

  ."دون ان تحل محلها، وان تستند الى اتفاق بين الفلسطينيين
  10/7/2007 الخليج اإلماراتية

  
  صور أقمار صناعية تكشف حفر إيران مجمع أنفاق في موقع ناتانز النووي .73

قد تعطي عمليات الحفر المفاجئة والسريعة التـي كـشفتها صـور األقمـار              : جوبي واريك  - واشنطن
الصناعية أخيرا لجانب من جبل في وسط إيران انطباعا بأن غرض حفر النفق أن يكـون جـزءا مـن                    

موقع هو الباحة الخلفية لمركز نووي يعد األكثر طموحا بالنسبة إليران حسبما توصل إليه              طريق، لكن ال  
أن الحفر يبـدو وكأنـه      ،االستنتاج اآلخر الذي توصلوا إليه    يبين  و. مسؤولون وخبراء مستقلون أميركيون   

ات المتحـدة   يخفض من الخيارات المطروحة أمام الوالي     ، مما   بداية إلنشاء مجمع من األنفاق داخل الجبل      
  .من القيام بهجمة عسكرية وقائية ضد برنامج إيران النووي حسب ما قال مسؤولون أميركيون
  10/7/2007الشرق األوسط 

  
    سياسي قد يضم أقباط حزبعن تأسيسيعلن في مصر محامي الجماعات اإلسالمية  .74

 هحزبه السياسي، مشيرا إلى أن     قال منتصر الزيات أنه سيعلن غدا البيان التأسيسي ل         :عبده زينة  - القاهرة
ولم يستبعد أن تضم قائمـة مؤسـسي حزبـه           .حزباليتضمن التصور العام واألفكار الرئيسية لبرنامج       

 سيضم سيدات وعددا من اإلسالميين وغير اإلسالميين، نافيا أي عالقـة للحـزب              هأقباطا، مشيرا إلى أن   
  .بالجماعة اإلسالمية

  10/7/2007الشرق األوسط 
  

  ست الجزائر وحماس كانت مضطرة للدفاع عن نفسهاغزة لي .75
  احمد يوسف. د
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القيادة الخاضعة إلمرة محمود عباس فضلت مالءمة خطها مع الحكم االسرائيلي ومع أسياده في واشنطن 
حتي تحتفظ بالحكم، بذلك تكون قد مست بشرعيتها في اوساط من الجمهور الفلسطيني وسقطت في 

يافيلية التي تفضل زرع الخالفات والشقاق في صفوف الجمهور الفلسطيني حتي المصيدة االسرائيلية الميك
 .تحرف األنظار عن الموضوع الحقيقي ـ االنهاء العادل لالحتالل

ليس هناك وهم في عقول الناخبين في المناطق المحتلة حول الطرف الذي زرع بذور الصراع الحالي 
مة حكومة الوحدة من اللحظة التي انتصرت فيها خصوصا علي ضوء حقيقة أن حماس قد اقترحت إقا

خالل أكثر من عام حاولت قيادة . ، ذلك االقتراح الذي رفض مرة تلو االخري)2006(في االنتخابات 
الحركة االسالمية تجنب المواجهة مع فتح، ولكن هذه المجابهة أصبحت مسألة محتومة في نهاية المطاف 

واالسرائيليين وعدد من األطراف العربية عازمون علي اسقاط كل ألن المحافظين الجدد في امريكا، 
 .حكومة فلسطينية ذات طابع اسالمي

بعد ذلك بدأت أطراف امريكية من المحافظين الجدد، وعلي . المقاطعة االقتصادية كانت الضربة االولي
ورة غير قانونية رأسهم اليوت أبرامز، بحياكة الخدع والحيل ضد حكومة حماس، وأخيرا حاولت فتح بص

وعندما فشلت هذه المحاولة، خططت فتح ). يناير(االعالن عن انتخابات مبكرة في شهر كانون الثاني 
لتعزيز سيطرتها علي االجهزة األمنية اعدادا لالنقالب، وحصلت في اطار ذلك علي السالح والتدريب 

القتصادية والتسلح العسكري في الجمع بين المقاطعة ا. من حكومة اسرائيل ومن الحكومات االجنبية
 .صفوف فتح اضطر حماس الي اتخاذ خطوات وقائية للحفاظ علي سالمة الديمقراطية الفلسطينية الشابة

اعالن عباس أحادي الجانب عن اقامة حكومة طواريء في الضفة الغربية هو مراهنة سياسية ستمني 
ماعيل هنية، ولذلك ليس أمام محمود عباس إال البرلمان لن يصادق علي إقالة رئيس الوزراء اس. بالفشل

خيار تغيير الدستور من دون مصادقة البرلمان أو تنفيذ انقالب عسكري بدعم اسرائيلي وبصورة تُذكر 
برفض جبهة التحرير الجزائرية في الجزائر االعتراف بانتصارات الحركة االسالمية في انتخابات 

 . التي جرت هناك1991
العقالني يتمثل في مواجهة حماس في اطار القانون، كما حاولت حماس أن تفعل منذ الخيار المنطقي و

الدول الغربية الكبري . وصولها الي الحكم، والعمل معا اليقاف االرهاب االقتصادي واالحتالل والضم
قبوال ستُسهم في ترسيخ االستقرار اذا توقفوا عن خنق االقتصاد الفلسطيني ووجدوا مبعوثا أكثر مالءمة و

 .من توني بلير لدفع العملية السلمية
 -حماس من ناحيتها برهنت علي قدرتها علي الحفاظ علي السالم عندما ال يضعون العراقيل في طريقها 

الحكومة الفلسطينية الشرعية . سي، آالن جونستون.بي.من خالل استطاعتها اطالق سراح مراسل الـ بي
صحافيون مثل آالن هم أناس شجعان . ذلك السباب عمليةتطوعت لهذا الهدف السباب انسانية وك

حماس كانت حتي اآلونة . خاطروا بأمور كثيرة حتي يخففوا عن معاناتنا ويبثوا الحقيقة عما يحدث هنا
اآلن حيث أصبح الجهاز األمني تابعا لها بالفعل، وبكل . األخيرة محدودة القدرة في فرض القانون واألمن

 من اجل الدفاع عن سالمة الجمهور لن يكون هناك أي تسامح تجاه تجاوزات معني الكلمة، ومكرسا
 .القانون

علينا أن نُركز جهودنا في اصالح األخطاء التي ارتكبها نظراؤنا في حكومة الوحدة، واعادة توجيه 
طنية سنتصرف بصورة تُعبر عن المصلحة الو. تعلمنا من تجربة تركيا. طاقاتنا السياسية النهاء االحتالل
 .من دون أن نتنازل عن مبادئنا

 هذه امكانية فظيعة في نظرنا، إال انها شر ال بد منه عندما يتم التخلي عن -المجابهة : الخيارات مفتوحة
ولكن عندما تنتصر القوي . الحرب األهلية هي مأساة تؤثر علي نفوس األمة الي األبد. طريق السالم

 النتصارها أن يقود الي المصالحة الوطنية واالزدهار، كما تبرهن  يمكن-التي تُعبر عن رغبة األغلبية 
 .الثورة الفرنسية والحرب األهلية االمريكية
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 في ظل قتل عناصرها ومحاوالت -محاوالت حماس الدفاع عن نفسها ستكون مبررة وفقا لكل المقاييس 
عض التنظيمات شبه العسكرية اغتيال رئيس الوزراء المنتخب وعمليات االختطاف والقصف التي تنفذها ب

 .وحماس ستدافع عن نفسها فعال. التابعة لعباس
  9/7/2007 "هآرتس"

  10/7/2007القدس العربي 
  

  إيديولوجيو اإلقصاء إلى فشل .76
  منير شفيق 
عشرات المقاالت كتبت في األيام الماضية منذ الحوادث التي أدت إلى سيطرة حماس على قطاع غـرة،                 

لطوارئ في الضفة الغربية بعد إقامة حكومة الوحدة الوطنية، صبت في غالبيتهـا             وتشكيل حكومة إنفاذ ا   
  .في اتجاه واحد هو رفض العودة إلى الحوار، وكان أقلها عالية

، "انقالبا على الشرعية  "وخالصتها إقصاء حماس بسبب فعلتها التي اعتبرت        . أما الحجج التي تساق فشتى    
، ومن ثم يجب أن يـصار إلـى         "معادون للديمقراطية "كل أطيافهم   ولكون حماس إسالمية، واإلسالميون ب    

  .إقصائهم وعدم محاورتهم وإخراجهم من معادلة اإلجماع الوطني
أصحاب هذه المقاالت ال يخفون أن هذا كان رأيهم دائما، وقد جاءت حوادث قطاع غزة لتؤكده، ولـيس                  

يين المعتدلين باعتبارهم جزءا من معادلة      لتكونه على حساب رأي كان يقول بضرورة التعامل مع اإلسالم         
  .االجتماع الوطني، ومن النظام الديمقراطي، وفي مقدمة المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق والصومال

يتضح من مواقف هؤالء، أو غالبيتهم، أنهم ينطلقون من إيديولوجية صارمة ضد االتجاهات اإلسـالمية               
مناهضة للمشروعات األميركية في البالد العربية، ومن ثم لهم انحيازهم          والعربية والوطنية واالستقاللية ال   

الثابت، وقد عبروا عنه في كل المواقف والمناسبات، وليس ما حدث في قطاع غزة إال مناسبة للتعبيـر                  
عنه والمضي في الصراع ضد الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى منتهاه، فالذين يستندون إلى مبدأ إقـصاء                

يين ال يفرقون بين معتدلهم ومتطرفهم، أو بين مقاومهم لالحتالل والمفجرين في األماكن العامـة               اإلسالم
في لندن ومدريد وبغداد والجزائر والدار البيضاء، ولكن إذا كان االعتدال اإلسالمي وإلى جانبه حركات               

نها أو مع اسـتبعادها،     مقاومة االحتالل قد تحوال إلى قوة شعبية ال يمكن الحديث عن وحدة وطنية من دو              
فهذا يعني ان هؤالء ضد الوحدة الوطنية الفلسطينية واللبنانية والعراقية وضـد المـصالحات الوطنيـة                
الداخلية التي تردم الهواة، ولو نسبيا وجزئيا بين األنظمة وشعوبها وتحافظ على وحدة البالد، هذه الوحدة                

ررها أن ينتشر في السهل كله، األمر الذي يرفعهـا          التي أصبحت مهددة في بلدان عربية عدة، ويراد لش        
الـشرق  "في هذه المرحلة إلى مرتبة األولوية جنبا إلى جنب مع أولويات مقاومة االحـتالالت وهجمـة                 

  ."أوسطية
عندما يطالب باستعادة الحوار والتفاهم والوفاق في الساحة الفلسطينية للحيلولة من دمون االنقسام الراهن              

 الضفة والقطاع وتداعيات هذا االنقسام إذا ما كرس واسـتمر، ال يعنـي عـدم تحديـد                  بين سلطتين في  
المسؤوليات والمحاسبة بالنسبة إلى ما حدث ولماذا؟ وكيف؟ وصلت األمور إلى ما وصلته اآلن، ولكـن                
ليس بقصد تعميق االنقسام وتكريسه وإنما من أجل الخروج بوحدة بين الفصائل الفلسطينية أقوى من ذي                

  .قبل، واألهم من أجل الوصول إلى وحدة وطنية مقاومة وممانعة لالحتالل
الذين أعمتهم إيديولوجية اإلقصاء والتي تقود بالضرورة إلى االنقسامات والحروب األهلية، ال يـدركون              
أن الرياح تجري بما ال تشتهي سفنهم، وبعبارة أدق لم يحسنوا تقدير الموقف السياسي السـيما العربـي                  

مي منه، ودعك من الشعبي الذي هو باجماع ضد االنقسام واإلقصاء ومع الوحدة ومواجهة العـدو،                الرس
وقد ظهر هذا بوضوح شديد من خالل دعوة الرئيس المصري حسني مبارك في قمة شرم الـشيخ إلـى                   
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فلسطيني ، ومن خالل إلغاء اللقاء بين العاهل السعودي الملك عبداهللا والرئيس ال           )بين فتح وحماس  (الحوار  
  .محمود عباس في عمان

ومن يتوقف عند البيان الوزاري األخير لمجلس التعاون يدرك أن المناخ العام هو مع الحوار واالبتعـاد                 
عن تكريس االنقسام في فلسطين ولبنان والعراق، وحتى على مستوى الرأي العام العالمي هنالك أصوات               

لسطيني ألن تكريس الوضع الراهن له مـضاره متعـددة          معتبرة كثيرة تدعو إلى إعادة اللحمة للصف الف       
  .اإلبعاد

ومن هنا فإن رفض الحوار، وبغض النظر عن الحجج التي تساق، يقف ضد التيـار العربـي الرسـمي                   
والشعبي وضد الموقف الشعبي الفلسطيني حتى وهو منقسم سياسيا بين حماس وفتح في الضفة والقطـاع                

لى المأزق، فال مفر من الحوار وإنجاحه وعـدم الـسماع لالنقـسام             على حد سواء، ولهذا فإن مصيره إ      
  .الراهن بأن يأخذ مداه ويذهب بتداعياته بعيدا

فال االنقسام الفلسطيني الراهن يحدث ألول مرة، وال االقتتال يحدث أول مـرة، وال القطيعـة وإغـالق                  
كانت الوساطات العربية تتـدخل     أبواب الحوار يحدثان للمرة األولى، ودعك من التفاصيل، ففي كل مرة            

وفي كل مرة كان الحوار يتجدد، وكانت الصيغ التوافقية تتحقق، فلماذا إضاعة الوقت وتعذيب النفس، أما                
  .دإيديولوجيو اإلقصاء واالنقسام فإلى فشل مؤك

 10/7/2007صحيفة الوقت البحرينية 
 

 الشروط العباسية والشروط المقابلة لها .77
 محمد صالح المسفر. د

لم تفق المدرسة العباسية من صدمة الفضائح التي تكشفت في غزة بعد أن هوت امبراطورية السيد 
دحالن األمنية وهوى معها مشروع ديتون وغيره من المشاريع االستئصالية وخاصة ذلك الصندوق 

 عامة الرهيب الذي تم االستيالء عليه لينفضح كل ما بداخله من أسرار رهيبة تضر بالشعب الفلسطيني
من المؤسف والمخزي في ذات الوقت ان يتدافع مديرو . وقياداته خاصة وكذلك بعض الدول العربية

المدرسة العباسية والناظر فياض على مكاتب القيادات اإلسرائيلية، ال من أجل حرية الشعب الفلسطيني 
إلسرائيل سرا وعالنية، ورفاهته وإنما من أجل االسترضاء وتقديم الوعود وتحقيق التعهدات التي قدمت 

في نفس الوقت تتساعى الغربان السود نحو كاميرات وسائل اإلعالم العربي والدولي إلعالن شروط على 
اللقاء باخوانهم في غزة للتباحث من آجل الوصول إلى وفاق وطني يحقق مصالح الشعب الواقع تحت 

 .ها مدينة القدساالحتالل في العودة إلى وطنه واقامة دولته المستقلة وعاصمت
لقد وضع رئيس مؤسسة أوسلو الخبيثة خمسة شروط لرفع الحصار الشائن عن اهلنا البواسل في قطاع 

ان تعتذر حماس عما فعلته تجاه مؤسسات دحالن األمنية وعودة تلك المؤسسات : غزة واهمها ما يلي 
ترد قيادة حماس .عباس االعتراف بسلطة محمود . االعتراف بحكومة سالم فياض. إلى سابق عهدها

لكي تحل جميع الخالفات البينية فال بد من لقاء يجمع ابو مازن بخالد مشعل برعاية برلمانية : بالقول
عربية وبحضور قيادات من الجامعة العربية بشرط عدم حضور اي من الذين يحيطون بعباس، النهم من 

. ي في غزة لصالح العدو اإلسرائيليالمحرضين على فرض الحصار على اكثر من مليون ونيف فلسطين
حماس على استعداد ان تعترف باخطائها لكن في المقابل تعترف فتح محمود عباس بأخطائها، حماس ال 

ترفض حماس إعادة المقرات األمنية . تنكر شرعية عباس، لكنها ترفض االعتراف بحكومة سالم فياض
عد ان يتم تشكيل جهاز امن وطني فلسطيني ال يتبع في غزة لحركة فتح العباسية أو ألي فصيل آخر اال ب

ألي فصيل من الفصائل الفلسطينية، تقبل حماس برد جميع المقرات إلى السلطة، فالمقرات ملك للشعب 
الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، وتقبل حركة حماس بأن تكون حكومة إسماعيل هنية حكومة تسيير أعمال 

 .. على موعد إلجراء انتخابات تشريعيةطبقا للدستور ريثما يتم االتفاق
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، والمعروف باتفاق المرحلة النهائية لم يكن هناك 1994 مايو 4المالحظ ان اتفاق القاهرة الموقع في ) 2
أي ذكر بأي صورة من الصور وال حتى تلميحا بفرقة األمن الوقائي ضمن ما اصطلح على تسميته 

المالحظ أيضا ان مجندي . بكل صالفة ودون اعتراض من احدبالشرطة الفلسطينية، اال انه باشر أعماله 
هذا القطاع األمني الرهيب شكلوا من جحافل األسرى الذين أفرجت عنهم إسرائيل في الضفة والقطاع 
ودون السماح الي من العسكريين العائدين مع الرئيس ياسر عرفات إلى غزة باالنضمام إلى هذا الجهاز 

 في هذا الشأن ان قائد هذا الجهاز عين بموافقة إسرائيلية مطلقة، ولذر الرماد في ان المثير للجدل. األمني
االعين، عين اللواء مصباح صقر والمعروف عنه انه مارس العمل ضد إسرائيل قرابة ثالثين عاما دون 

خلع ان يقع في االسر االمر الذي اثارعليه حقد األمن الوقائي،ولما اشتد ساعد دحالن بطرائق مختلفة 
 .اللواء مصباح ليحل دحالن مكانه

تؤكد أدق التقارير المتداولة بين نفر محدودين من أعضاء حركة فتح ان شيمون بيريز أوصى بأن يتولى 
جهاز األمن الوقائي االشراف على المعابر وحقه في احتكار السلع االساسية كالنفط واالسمنت وغيرها 

 .لقذرة كما قال التقريروذلك لتوفير االموال الالزمة لألعمال ا
السؤال الذي يجب طرحه على كل صاحب رأي، انه بعد ان تكشفت األسرار واتضحت االهداف التي 
كان جهاز األمن الوقائي يعمل لتحقيقها والتي تصب في نهاية المطاف لصالح إسرائيل وبعض من 

 تكون المؤسسة األمنية مشكلة عمالئها هل تجب عودته ليمارس أعماله لتحقيق اهداف إسرائيل؟ لماذا ال
من كل الفصائل الفلسطينية وكل من هو منخرط في مقاومة االحتالل الصهيوني ليكون جهاز األمن هو 
جهاز لخدمة الوطن كما جاء في الميثاق الوطني الفلسطيني قبل الغاء الكثير من مواده ارضاء للقيادات 

 االمريكية والصهيونية؟
ربي يتضامنون مع اخوانهم الشرفاء من ابناء الشعب الفلسطيني في رفض كل الشرفاء في الوطن الع

 إلى ما كان عليه قبل أحداث غزة، كما -أي فرقة األمن الوقائي-عودة فريق االمبراطورية األمنية 
يؤيدون مطالب حركة حماس في حل الخالفات البينية بين االطراف المختلفة عن طريق الحوار البناء 

 . من عقالء العرب واهللا ولي التوفيقوفي حضور شهود
  10/7/2007الشرق القطرية 

 
  الفلسطيني ُيصلب وإذا أنَّ ُيرجم  .78

  صالح صالح 
تابعت بمرارة التعليقات التي تُكتب حول تظاهرة المعاناة السلمية التي قام بهـا مهجـرو نهـر البـارد،                   

، لتخريب العالقات األخوية الفلسطينية     فبعضهم يعتبرها مشبوهة، يقودها مندسون، إلرباك الجيش اللبناني       
اللبنانية، وآخرون يرونها انعكاسا لما يجري في غزة والضفة، وجزءا مـن لعبـة المحـاور العربيـة                  
واإلقليمية، يعكس ما تتطلع اليه االدارة االميركية من تحويل لبنان الى جبهة مفتوحـة ضـد االرهـاب                  

قة بما تناقلته بعض وسائل االعالم على لسان بعـض          في حين ان كل ما حصل ليس له أي عال         . الدولي
السياسيين، أبسط من ذلك بكثير، هي تظاهرة عفوية تعكس معاناة المهجرين التي تتناولها وسائل اإلعالم               
يوميا، اكتظاظ سكاني في ظروف غير إنسانية، أمراض بيئية ونفسية تظهر أكثر مـا تكـون بكـوابيس                  

اجاتهم الحياتية الضرورية، مع فقدان اي مداخيل بسبب غياب فـرص           تنتاب األطفال، ونقص كبير في ح     
فوق هذا كله ان لم أقل األهم من هذا كله هو ان يرى هؤالء الناس كل ما جنوه طيلـة عمـرهم                      . العمل

هذا باإلضافة لـألرواح البـشرية التـي        . يفقدون بيوتهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم    : ينهار أمامهم فجأة  
  .  وصرخات االستغاثة للمتبقين داخل المخيمفقدوها والجرحى،

 بكل تفاصيلها، والتي ال زلنا      48إن ما حصل في مخيم نهر البارد يكرر نموذجا لنكبة فلسطين في العام              
أال يكفي هذا كلـه     . نتوارث مآسيها وكوارثها، ونعيش حلم العودة إليها رغم الوعود واآلمال والقرارات          
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قد بعض المتظاهرين أعصابهم وينساقوا وراء عواطفهم للتعبير عن حجـم           ليعطي تفسيرا وتبريرا ألن يف    
مأساتهم وللتأكيد على عودتهم الى مخيمهم المدمر؟ خاصة وأن هذا الوضع المزري للمهجرين يترافق مع               
شائعات، ال شك أنها وصلت الى آذان المسؤولين السياسيين والعسكريين، ويعرفها االعالميـون تـستبعد    

، وان العودة للمخيم غير مضمونة او       "فتح االسالم "يعتمد الحسم العسكري للمعركة مع عصابة       حال قريبا   
أنها إذا تمت فستكون للمخيم القديم بعد إعادة إعماره التي ستطول ولن تتم الى المخيم الجديد تحت حجة                   

لـسماح لعـودة    وأن هناك اجتماعات تعقد في منطقة الكورة للمطالبـة بعـدم ا           . التدقيق بملكية األرض  
هذه بالضبط الذريعة التي منعت إعادة إعمار مخيم النبطية وتـل الزعتـر             . الفلسطينيين الى نهر البارد   
  . وجسر الباشا والمية ومية

إنه قلق حقيقي ال يقتصر على المهجرين من نهر البارد فقط وإنما ايضا سكان مخيم البداوي الذي أصبح                  
يتفاقم األمر حدة في    . ن مهجرين، وكل المتتبعين ألحداث نهر البارد      ، وكل الذين يستضيفو   "نهر البداوي "

المرجعية السياسية التي تلتقي باستمرار مع جماهيرهـا، لتعطيهـا أجوبـة صـادقة              / ظل غياب القيادة  
  . وموثوقة، وتتفهم مشاكلها، وتشعر بهمومها، وتطمئنها على مستقبلها

هم من المشاكل والهموم والمعاناة وقسوة العيش اليـومي،         النازحون ليسوا بحاجة للتحريض من أحد، فلدي      
القيادة الفلسطينية  . وتدمير البيوت، وقطع األرزاق، وخيبة األمل، وضياع المستقبل، ما يكفي لتحريضهم          

قبل غيرها تخطئ خطأ كبيرا إذا أساءت فهم هذا التحرك ألبناء شعبها ولم تقرأه بشكل صـحيح، ألنهـا                   
  . ا حق تمثيله، ولن يفيدها بعد ذلك ان تربح العالمستخسر ثقته، ويفقده

بمن فيهم الذين خرجوا على االنضباط، وتجاوزوا الحدود التي         ) نهر البداوي (الذين تظاهروا في شوارع     
، وهم أخلوا   "فتح االسالم "وضعتها الجمعيات األهلية المنظمة للمسيرة، ليسوا ضد الجيش، ولن يكونوا مع            

  ". فتح االسالم"مجال أمام الجيش للقضاء على عصابة بيوتهم ليفسحوا ال
الجيش فقد أعزاء من جنوده، محل فخره وفخر كل اللبنانيين والفلسطينيين، لكن الفلسطينيين أيضا شركاء               
مع الجيش في المعركة ضد هؤالء االرهابيين، فقدوا أعزاء عليهم من أبناء المخيم، ويدفعون الثمن يوميا                

  . ي مستقبل مجهول، وخسائر في ممتلكاتهم لن تعوضفي ذل اللجوء، وف
الفلسطيني شريك في هذه المعركة ضد االرهابيين، والشركاء يساهمون معا في الخسارة كما في الـربح                

  . ضد االرهاب
ليـست  . النظر للتظاهرة بهذه الخلفية، هو الذي يستوجب التعامل معها بلغة اخرى غير لغة الرصـاص              

ي لبنان وال في العالم التي يخرج فيها متظاهرون عن سياق سيرها المرسـوم تحـت                الحالة الوحيدة ال ف   
تأثير الحماس والهيجان العاطفي، لكن الجيش ال يجوز ان يتصرف بانفعال وردود فعل غيـر محـسوبة                 
ألن االنضباط أحد أركان التربية األساسية للجندي، لقد دلت البيانات الصادرة عنه أنـه يتخـذ قراراتـه                  

  . مة ومسؤولية وأن قيادته ال تنجر لالنفعال وردود الفعل العصبية بل للعقل والموقف السليمبحك
ال يجوز اطالق النار من الشريك على شريكه الفلسطيني، او          : هل نصبح متهمين بأننا ضد الجيش إذا قلنا       

 الدعوة للبحث   إذا قلنا حصلت حاالت إذالل للفلسطينيين على بعض الحواجز؟ هل هو موقف معاد للجيش             
بين الشركاء عن حل غير الحل العسكري الذي يسبب المزيد من الخسائر للجيش وللفلسطينيين؟ أال يحق                
للمتظاهرين رد التهم عنهم بأنهم لم يكن بيدهم ال عصي وال آالت حادة، بالعكس استعملت ضدهم العصي              

وأنهم لم يتحدوا الجيش ولـم      . ن الرصاص من مدنيين التجأوا اليهم للحماية م     ) السكاكين(واآلالت الحادة   
يحاولوا تجاوز الحاجز، بل على العكس فقد جلسوا على االرض عنـدما أطلـق الرصـاص بـالهواء،                  

  . واستمروا هادئين لمدة حوالى خمس دقائق قبل ان يطلق عليهم الرصاص
ائق، وطالبت بتشكيل لجنـة     أصدرت الجمعيات األهلية الفلسطينية واللبنانية المنظمة بيانا يوضح هذه الحق         

  . محايدة للتحقيق في ما جرى
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والـذي مـا    ) التظاهرة(اال ان ما جرى يوم الجمعة الفائت        "لفت نظري ما نشره غسان ريفي في السفير         
يزال المخيم ومعه المدنيون يعيشون تداعياته لم يثن النازحين عن التفكير في خوض تجربة ثانية من هذا                 

في سياق أجواء التحريض والتعبئة ضد الجـيش الـسائدة بـين            "ض ان يعتبر هذا     قد يحلو للبع  ". النوع
كمـا يقـول عبـد      "النازحين عن مخيم البارد يجري تسعيرها في كل مناسبة ممكنة وفي سياق مدروس              

  . ضد الفلسطينيين" التحريض والتعبئة"يحمل كل " البلد"السالم التركماني في مقال على صفحات جريدة 
 أكثر من ألف طفل فلسطيني من أبناء النازحين تجوب شوارع مخيم البـداوي يـصرخون                تظاهرة تضم 

كـل القـادة والـساسة      "وكلمة لطفلة في نهاية المسيرة تدعو فيهـا         " نريد عودة سريعة ال وجبة سريعة     "
 الفلسطينيين واللبنانيين للتوافق على وقف اطالق النار في مخيم نهر البارد والعمل بشكل جدي وسـريع               

  هل هذا تحريض؟ ". لعودة كريمة وسريعة الى مخيمنا نهر البارد
نشرت على لـسانه    " راجعين"يوم الجمعة، عامر لوباني، من مجموعة       ) المتهمة(أحد المنظمين للمظاهرة    
الذي سبق  (هي تحرك شبابي فلسطيني ال ينتمي ألحد، وهذا االعتصام          " راجعين"وسائل االعالم ان حملة     

  " أننا مع اللبنانيين كنا ضحية حرب فرضتها مؤامرة معينة نتيجة مصالح سياسية أكبر منايؤكد) التظاهرة
إذاً نحن معا في نفس الخندق، شركاء في مواجهة االرهاب، يجب ان نخرج من لعبة التشكيك والتخويف                 

ب الذي  من بعضنا البعض، ونتحاور معا فلسطينيين ولبنانيين للبحث عن مخرج لهذه المعركة مع االرها             
وفي الوقت الذي يطالب فيه الفلسطينيون بالوقوف مع الجيش كحليف وصديق، ومدافع            . نقع ضحيته معا  

عنهم وتجنب اي عمل قد يؤدي إلرباكه، على الجيش ان يعامل الفلسطينيين بالمثل ويحاسب كل مـن ال                  
حريصة على كـل نقطـة دم       يلتزم بتعليمات القيادة الحريصة على العالقات األخوية مع الفلسطينيين، وال         

ولن توجه بنادق الجـيش إال نحـو العـدو االسـرائيلي            "فلسطينية، وال تعامله كمشبوه على الحواجز،       
وأن يتفهم كل من يعنيهم األمر أسباب       ... كما أعلن قائد الجيش في جولته على الجرحى       " واالرهابيين فقط 

م نهر البارد، خاصة أن التأكيـدات التـي         المخاوف عند المهجرين من عدم عودتهم الى بيوتهم في مخي         
يصلهم نقيضها، وأن يدرك    " العودة المضمونة وإعادة االعمار األكيدة    "يسمعونها في وسائل االعالم حول      

من لديه معلومات عـن     . المهتمون أن المعاناة من الواقع المر هو المحرض األساسي والوحيد وال غيره           
زها ويحددها باالسم، حتى ال نسيء لشعبنا، ونحـافظ علـى           مغرضين ومحرضين ومندسين عليه ان يبر     

  . األخوة الفلسطينية اللبنانية
  10/7/2007السفير 
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