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 محاولة لالستقواء بالخارجوأبو زهري يعد اتهتمه ".. القاعدة" و"حماس"عباس يربط بين  .1

وتتـيح لـه    " القاعدة" تحمي تنظيم    "حماس"عباس ان    قال الرئيس    :رومامن   11/7/2007الحياة  نشرت  
وقال للتلفزيون االيطالي الحكومي في مقابلة عشية اجتماعه امس مع           .الحصول على موطئ قدم في غزة     

 هي التي تحمي    "حماس": "واضاف ".من خالل حماس تدخل القاعدة قطاع غزة      "رئيس الوزراء االيطالي    
ولهذا فإن غزة في خطر وتحتاج الى       .  قريبة جدا من القاعدة    "اسحم"القاعدة وبسلوكها الدموي اصبحت     

  ".المساعدة
اتهامـات  " حمـاس " وصف سامي أبو زهري الناطق باسم        :غزةمن   10/7/2007 قدس برس وأوردت  

الرئيس عباس للحركة بأنها تأوي عناصر من تنظيم القاعدة، بأنها تطور خطيـر فـي الخـصومة مـع               
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وقال في تصريحات    .تهيئة األجواء الستقدام قوات دولية إلى قطاع غزة       وتحريض عليها بهدف    " حماس"
ـ  نرفض تصريحات الرئيس عباس بخصوص القاعـدة، فهـي         " حماس"نحن في   ": "قدس برس "خاصة ل

والتي يعتبر  " حماس"ادعاءات باطلة ال أساس لها من الصحة، وهي تندرج في سياق الحملة الدولية ضد               
وقلـل أبـو     ".وشعبه" حماس" حيث أنه يريد االستقواء بالخارج ضد أنصار         الرئيس عباس أساسيا منها،   

واضح للجميع وال نخفيه على أحد، وهو أننا        " حماس"موقفنا في   : "زهري من أهمية اتهامات عباس، وقال     
ندعم كل مجموعات المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي، ولكننا لن نسمح ألي جهة بـأن تخـل بـاألمن                  

إذا كان ما قلته صحيحا فلماذا      ": حماس"ا هنا أوجه السؤال للرئيس عباس الذي يحرض على          الداخلي، وأن 
 !".لم تعمد إلى إلقاء القبض على هؤالء يوم كنت ممسكا باألمن في غزة، وكان لك أجهزتك األمنية فيها؟                 

فـي  " فتح "وقادة" حماس"وكشف النقاب عن وجود قناة اتصال بين         . الدعوة إلى الحوار   أبو زهري وجدد  
من اعتـداءات  " حماس"الضفة الغربية من أجل تطويق األزمة في الضفة والحد مما يتعرض لها عناصر          

  ".فتح"و " حماس"هناك، لكنه نفى وجود أي اتصال سياسي على أي مستوى بين حركتي 
ـ      "أبو عبيد " نفى   :غزةمن   11/7/2007المركز الفلسطيني لإلعالم    وأضاف   م ، النـاطق اإلعالمـي باس

وقـال فـي    . "القاعدة" تحمي   "حماس"رئيس عباس في تصريحات له من أن        ال، ما زعمه    "كتائب القسام "
إن ما جرى في قطاع غـزة       : "حديث أدلى به لموقع المكتب اإلعالمي لكتائب القسام على شبكة االنترنت          

ينة بيد الواليات   هو إحدى تراكمات الجرائم والسياسات الخاطئة التي كان يمارسها محمود عباس فهو ره            
ال يؤسس كما يقول عباس لتنظـيم قاعـدة وال          "وشدد على أن ما جرى      ". المتحدة واالحتالل الصهيوني  

انتفاضة من الشعب الفلسطيني ومن قوى المقاومة الفلـسطينية التـي           "، منوها بأن الذي جرى هو       "لغيره
 العمالء وضد الذين فرضوا علـى       تمثل كتائب القسام رأس حربتها انتفاضة ضد الفساد والمفسدين وضد         

إن هذه المهاترات التي يخرج بها عبـاس        : "وأضاف". الشعب الفلسطيني من أجل تطبيق أجندة خارجية      
بين الحين واآلخر وهذه المراسيم الهستيرية وما يصدر عنه يثبت بما ال يدع مجال للشك أن هذا الرجـل             

لذي يسعى عباس إلى تحقيقه من خالل ترويجه مثل         وعن الهدف ا  ". يتخبط بشكل كبير وال يدري ما يفعل      
طبعاً هو يمعن في حصار الشعب الفلسطيني وفي تأليب العالم الغربـي            ": "أبو عبيدة "هذه األنباء؛ أجاب    

  ".على الشعب الفلسطيني وكأنه ال عالقة له بشعبه
  

  ترفض" حماس"و.. عباس يتمسك بنشر قوات دولية في غزة.. خالل استقباله برودي .2
 لـدى   الفلـسطيني  قال الرئيس    : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    11/7/2007الحياة  نشرت  

أكدنا ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة من         : "استقباله رئيس الوزراء االيطالي برودي في رام اهللا       
ى القطاع ومنه،   أجل تأمين وصول المساعدات االنسانية، وحرية حركة المواطنين ودخولهم وخروجهم ال          

وقـال انـه   ". ووقف معاناتهم التي تَظهر مشكلة العالقين على معبر رفح شاهداً على هذه المعاناة الرهيبة   
ال حوار مع االنقالبيين    : "وقال". حماس"يطلب من العالم ان ال يعاقب اهل قطاع غزة جراء جرم اقترفته             

  ".قبل اعادة االمور الى ما كانت عليه قبل االنقالب
". ال بد من اتفاق واضح بين مختلف االطراف على نشر القوات الدولية وتعريف دورهـا              : "قال برودي و

واعلن برودي عن مواصـلة      ".لم نصل بعد الى اتفاق حول هذه االمور ولسنا قريبين جدا منه           : "واضاف
حكومتـه  وقال انـه    . دعم بالده للرئيس عباس وحكومة فياض بصورة مباشرة وعبر االتحاد االوروبي          

  . مليون يورو25ستوفر قرضا للسلطة بقيمة 
صرح برودي ان نشر القـوة  : وكاالتال ونقالً عن ،رام اهللامن  11/7/2007األيام الفلسطينية وأضافت  

: وقال في أعقاب المحادثات مع عباس وفياض       .يستوجب موافقة جميع االطراف المعنية    الدولي في غزة    
وحدة وانقسام االراضي الفلسطينية التصميم على النهـوض بمحادثـات          ينبغي أال يقوض انتهاء حكومة ال     

  .للسالم على أساس الحل القائم على الدولتين
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حـث رومـانو بـرودي      :  روبن بومروي  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    10/7/2007رويترز  وأوردت  
 .اهم إلقامة دولة مـستقلة     بتعطيل مسع  "حماس" و "فتح"الفلسطينيين على عدم السماح لالنقسام المرير بين        

يجب أن يبقى الشعب الفلسطيني متحدا على الهدف المشترك وهو اقامة دولة فلـسطينية مـستقلة                "وقال  
شدد على بواعـث القلـق       و ."وديمقراطية ونابضة بالحياة تستطيع أن تعيش في سالم وأمن مع اسرائيل          
  . مساعدات انسانيةبخصوص ظروف معيشة السكان في غزة وأكد ضرورة استمرار تقديم

 جددت عبر المتحدث باسـم      "حماس "حركةنقالً عن الوكاالت أن      11/7/2007األخبار اللبنانية   وذكرت  
نرفض دخول قوات دولية ألن وجودهـا       "وقال  . كتلتها البرلمانية صالح البردويل، رفض القوات الدولية      

  ".حماسيستقوي باألجنبي ضد "، متهماً عباس بأنّه "سيعد احتالالً
  

  لإلرادات اإلسرائيلية واألمريكيةمرتهن الالوطني غير بالحوار نقبل : هنية .3
أكد إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة تسيير األعمال على قبول الحوار الوطني كحل وحيد              : ألفت حداد 

ية للخروج من الواقع الفلسطيني على أال يخضع لالشتراطات الخارجية وأال يرتهن لإلرادات الـصهيون             
وشدد خالل لقائه مع نخبة من أساتذة الجامعات الفلسطينية في مكتبه يوم الثالثـاء علـى أن                  .واألمريكية

الرهان على االحتالل واإلدارة األمريكية خاسر ومضيعة للوقت، وأن الحل ال يفرض على الفلـسطينيين               
كما شدد على ضرورة أن      .بأي وسيلة ضغط سواء كانت قوات دولية أم حصار أو استخدام العنف والقوة            

يكون الحوار بدون أي شروط مسبقة، وعليه أن يعالج جوهر األزمة وأسبابها الحقيقية، وأال يكون مـع                 
وجدد اعترافه بشرعية مؤسسة الرئاسـة       .الشخصيات المتورطة في الفلتان وفي تأزيم الساحة الفلسطينية       
وأحاسيس وشرعية بقية المؤسسات الحكومية     والرئيس أبو مازن، وطالب في نفس الوقت باحترام مشاعر          

وكشف عن موقف بعض الشخصيات التي كانت تشارك في وفد فتح والرئاسـة فـي مكـة                  .والتشريعي
الرافض لالتفاق وكيف كانت على اتصال دائم خالل جوالت الحوار مع رايس وكيف قال نبيـل عمـرو       

 .ضهم ألبي مازن أنك ورطنا في هذا االتفاق       حين أكد أنه لو سئل عن االتفاق سيتبرأ منه، وكيف قال بع           
ووضح هنية إلى الحدث الكبير الذي كان يحضر له التيار المتورط في الفلتان من خالل جمـع الـسالح                   

  .وإشعال الحرب األهلية وإسقاط الشرعية وإجراء انتخابات جديدة وفق رغبة دايتون
 واللحظية علـى المعـابر، وكـشف عـن          وبخصوص الوضع االقتصادي أكد هنية على المتابعة الدقيقة       

وأعلـن أنـه ال يمـانع        .اتصاالت داخلية وخارجية مع الجهات ذات العالقة وخاصة القطاع الخـاص          
خصخصة اإلدارة على المعابر من أجل تسهيل العمل وتوفير حرية التنقل والتجارة للمواطنين على أسس               

: ه الستخدام أي معبر غير معبر رفح، وقال       كما جدد رفض   .تحقق المصلحة العليا للشعب في قطاع غزة      
واستهجن واستغرب من    .باإلمكان دراسة خيار إدارة الصليب األحمر للمعبر بشكل مؤقت إلغاثة العالقين          

وأكد أنه نسق مع بعـض الجهـات فـي           .سياسة االبتزاز التي تمارس من قبل رام اهللا في شأن المعبر          
كما أنه نسق مع بعض أعضاء       .لعالقين وهو الذي يحدث بالفعل    الخارج تقديم معونات عاجلة للمواطنين ا     

التشريعي المحتجزين في مصر بأن يتم صرف مبلغ مائة دوالر لكل مواطن عالق ولكن لألسف ما زالت                 
الجهات المختصة وخاصة سفارة فلسطين في القاهرة ترفض التعامل مع الموضوع، وأشـار إلـى أنـه                 

  .يل هذه المبالغ للمواطنينسيتابع األمر مع المعنيين لتوص
  10/7/2007 48عرب

  
 توافقيةلن تستطيع اي حكومة معالجة األزمة دون الوصول الستراتيجية عمل : الصالحي .4

شكك وزير الثقافة في حكومة الوحدة المقالة بسام الصالحي بامكانية نجاح ايـة             :  وليد عوض  -رام اهللا   
وقال  .ول الي استراتيجية عمل يتم التوافق عليها مسبقا       حكومة في الخروج من االزمة الداخلية قبل الوص       
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، التوجد جدية كافية لغاية االن للخروج من االزمة الراهنة، ومطالبا بالعمل للوصـول              "القدس العربي "لـ
 .الي استراتيجية للتعامل مع التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية

 11/7/2007القدس العربي 
  

  نية تكشف عن فضائح مالية خطيرة لنبيل عمرو هيئة الرقابة الفلسطي .5
 عن وثيقة خطيرة لهيئة الرقابة العامة بالسلطة الفلسطينية، عن المخالفات الماليـة             "حماس"كشفت حركة   

في عهـد الـرئيس الراحـل ياسـر         " الحياة الجديدة "لنبيل عمرو، وقت توليه رئيس مجلس إدارة جريدة         
رئيس الراحل ياسر عرفات    لتحمل مخالفات مالية خطيرة تم رفعها ل      عرفات، واتضح أن هذه الوثيقة التي       

وقد أفادت الوثيقة الرسمية الموقَّعة من رئيس هيئة الرقابة العامـة، أنـه              .م2004مايو  / أيار 27بتاريخ  
م؛ تقدم نبيل عمرو للرئيس عرفات، يطالبه بدعم شهري إضافي قـدره            1995أبريل  / نيسان 19بتاريخ  

، وبعد موافقة عرفات على الطلب؛ بـدأت وزارة الماليـة        "انتظام إصدار الجريدة  "ر، ألجل    ألف دوال  54
 821998م، وكان مجموع ما صِرف      2002 وحتى نهاية    1995مايو  / أياالفلسطينية بالصرف من شهر     

. !! شيكل 432000 شيكالً، فيما لم يثبت مبلغ       389998شيكالً، أثبت منها في حسابات الجريدة فقط مبلغ         
 600000م، والبالغة   2002م حتى نهاية    1995وقالت الوثيقة إنه قُيدت سلف العمل خالل الفترة من عام           

 207020شيكل، باسم كلٍّ من نبيل عمرو وحسن الخطيب، وأوضحت أن نبيل عمرو تقاضى مبلغًا قدره                
  "!!. مكافآت ومصروفات شخصية"شيكالً صرفت له من الجريدة تحت بند 

ن عمرو لم يكتِف بكل ذلك التسيب المالي؛ بل وصل به األمر إلى تعيين شقيقه وليـد، بوظيفـة                   ويبدو أ 
ـ      " مشرف مالي "  آالف شيكل شهريا،    8براتب قدره   " مشرف إداري "للجريدة، وعين كال من ابنه طارق ك

ويـورد  . صراف، فيما لم يثبت دوامها من خالل سجالت الحضور واالن         "C -مدير"وابنته نرمين بدرجة    
   جميع الحسابات المصرفية للجريدة مفتوحة باسم كل من نبيل عمرو وحسين الخطيب وهمـا              "التقرير أن

ولفتت الوثيقة التي رفعت لعرفات االنتباه إلى أن نبيل عمرو لم يتّبـع األسـس                ".مخوالن بالصرف منها  
هيئة إلى قيمة المبالغ المدفوعـة مـن        المرعية في عملية شراء مطبعة الجريدة وتركيبها، ولم تتوصل ال         

  .وزارة المالية بهذا الشأن، باإلضافة إلى عدم اتباع األسس السليمة في تشييد مبنى الجريدة
 شيكالً كمصاريف طباعة الجريـدة عـن        2.619.747صرفت وزارة المالية مبلغًا قدره      "وتابع التقرير   

م، دون وجود عقد مكتوب بين      1998أغسطس   /آب 31م وحتى   1997يناير  / كانون ثاني  23الفترة من   
وأكد التقرير أن الجريدة لم تفصح عن إيرادها خالل         ".  مطبعة إيثار  - الجريدة وشركة األراضي المقدسة   

م، التي كانت تُعتبر فتـرة      1996مارس  / آذارم وحتى أول    1995أغسطس  /آب 20الفترة الواقعة ما بين     
اية وترشيحات انتخابية للمجلس التشريعي إبان االنتخابات التي        نشاط تجاري غير عادي، كونها فترة دع      

  . ُأجريت آنذاك
    9/7/2007اخوان اون الين 

  
 هعباس خطط وفياض عارض اعتقال": يديعوت ".. دحالنواشنطن طلبت استبدال .6

العبرية أمـس أن  " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة   : من القدس  11/7/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
 على  "حماس"لرئيس الفلسطيني خطط العتقال محمد دحالن وتقديمه إلى المحاكمة لفشله في منع سيطرة              ا

معاقبة دحـالن   "وقالت الصحيفة إن عباس أبلغ كبار مستشاريه بأن في نيته            .قطاع غزة الشهر الماضي   
ـ "لكن رئيس حكومة الطوارئ سالم فياض ضغط عليه للتخلي عن هـذه الخطـوة               " بكل الشدة  شية أن  خ

ووفقا للصحيفة فقد طرح فيـاض فكـرة         ".يخرج دحالن رجاله إلى الشوارع وتحدث اضطرابات دموية       
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 ماليين دوالر   7استغالل الغياب الطويل لدحالن، الذي توجه إلجراء عملية جراحية في برلين، لمصادرة             
  ".ظفي السلطةلدفع رواتب آالف من مو"كانت بحوزة جهاز األمن الوقائي الموالي لدحالن وذلك 

أكد مسؤول فلسطيني   :  سامي سعيد  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    11/7/2007األخبار اللبنانية   وأضافت  
ـ   وأشار المسؤول، الـذي اشـترط أال        ".يديعوت أحرونوت "أمس، ما نشرته    " األخبار"رفيع المستوى، ل

ما جرى في غـزة وأن تحميلـه        عباس أبلغ مستشاريه أن دحالن هو المسؤول األول ع        "يذكر اسمه، أن    
المسؤولية يجب ألّا يكون بالكالم فقط بل بتقديمه إلى محاكمة خاصة يتم خاللها سحب الصالحيات منـه                 

وأوضـح المـسؤول أن    ".والطلب إليه إعادة األموال التي كانت تصرف على األجهزة األمنية التي بناها        
 بشدة خطوات عباس خشية قيام المقـربين        عارضوا"سالم فياض والطيب عبد الرحيم وصائب عريقات        

وأكـد   ".من دحالن بزعزعة االستقرار في الضفة وتخريب إنجازات حكومة فيـاض وإعاقـة أعمالهـا          
سحب أموال دحالن من المصارف يأتي باتفاق بين عباس وفياض وذلك إلحراج دحـالن              "المسؤول أن   

وتوقّـع المـسؤول،     ".صنع القرار الفلسطيني  وجعله يترك الساحة السياسية ويبقى في الخارج بعيداً عن          
يترك دحالن العمل السياسي نهائياً في أعقاب الضغوط الهائلـة  "الذي يعد من المقربين من أبو مازن، أن       

التي تعرض لها واإلهانات التي تلقّاهـا مـن المـسؤولين الفلـسطينيين واألميـركيين واإلسـرائيليين                 
وأضاف المسؤول إن    ".لية الكبرى واألساسية عن خسارة فتح في غزة       واألوروبيين، الذين حملوه المسؤو   

 أن دحالن خـرج مـن       عباسوأبلغت  . اإلدارة األميركية صبت جام غضبها على دحالن وعلى عباس        "
الحسابات األميركية ويجب على مؤسسة الرئاسة الفلسطينية البحث عن بديل له كي يقوم بإصـالح مـا                 

  ".يبة السلطةخربه دحالن وما كسره من ه
  

  عباس يسعى إلى توسيع حكومة الطوارئ .7
 أكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان الرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه سالم فياض يسعيان إلى ضم               :غزة

 16شخصيات من فصائل فلسطينية أخرى إلى حكومة الطوارئ عقب انتهاء مدة حالة الطـوارئ فـي                 
تصريحات خاصة ان عباس لديه توجه باالعتماد كليا علـى          قالت مصادر فلسطينية في     والشهر الجاري،   

حكومة فياض ومن المرجح أن يصدر مرسوما رئاسيا باعتبار حكومة فياض حكومة تسيير أعمال لحين               
ولفت المصدر إلى أن من بين األسماء المطروحـة         . تمكن البرلمان الفلسطيني من االنعقاد اليوم األربعاء      

وكشف المصدر ان عباس كلف مجموعـة مـن         . زياد ابوعمرو .لحي ود مصطفي البرغوثي وبسام الصا   
كبار المحامين والخبراء في علم القانون بعقد اجتماعات من اجل إيجاد مخرج قانوني لألزمة الراهنة في                
ظل استعصاء عقد اجتماع للمجلس التشريعي إال ان احد المشاركين في االجتماعات أكد على انه لم يـتم                  

  . ي قانوني محدد حتى اآلنالتوافق على رأ
  11/7/2007البيان االماراتية 

  
   اليوميقاطعون جلسة التشريعي" حماس"نواب  .8

اعلنـت كتلـة حمـاس      :  وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    11/7/2007القدس العربي   نشرت  
النعقاد اليوم لبدء   البرلمانية امس قرارها مقاطعة جلسة المجلس التشريعي التي دعا اليها الرئيس عباس ل            

 نعلن رفضنا ومقاطعتنا    :وقال صالح البردويل الناطق باسم كتلة التغيير واالصالح        .دورة برلمانية جديدة  
 .لجلسة التشريعي الن توقيتها غير سليم، وانها ومخالفة للقانون الن التشريعي في حالـة انعقـاد دائـم                 

 الشرعية، ومضيفا هذا تدخل سافر في       ىير عل  خطر كب  ىواعتبر ان دعوة عباس لهذه الجلسة تنطوي عل       
شؤون التشريعي، مؤكدا عدم اعتراف حماس باي اجراءات او قرارات تصدر عن هذه الجلـسة النهـا                 

 .جلسة غير شرعية
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" ا.ب.د"وعـن  رام اهللا حسام عز الدين،  نقالً عن مراسلها في 11/7/2007األيام الفلـسطينية    وأشارت  
 اليوم السلطة التـشريعية، علـى       التشريعي تقدم بهذا التغيب عن جلسة       "حماس" إن   قالوا ني مراقب إلى أن 

ويستند اصحاب هذا الرأي الى ان القانون االساسي منح رئيس الـسلطة             .رئيس عباس لطبق من ذهب، ل   
الوطنية إصدار قرارات تأخذ صفة القانون، في حال لم يتمكن المجلس التشريعي من االنعقـاد، حـسب                 

  .ن القانون االساسيم) 43(المادة 
  

  مقاطعة حماس لجلسة التشريعي انتهاك للقانون االساسي : حمد عبد الرحمنأ .9
 مقاطعتها لجلسة المجلـس     "حماس"ان اعالن   : ادلى احمد عبد الرحمن الناطق الرسمي لفتح بالبيان اآلتي        

ضد الشرعية الوطنية بانـه     التشريعي هذا اليوم االربعاء انما يؤكد ما قلناه منذ الساعات االولى لالنقالب             
انقالب عسكري وسياسي له ابعاد وارتباطات اقليمية لتوظيفي قضيتنا الوطنيـة كورقـة مـساومة فـي                 

 بان انقالبها كان بمثابة ضربة استباقية الجهاض انقـالب          "حماس"صراعات الشرق االوسط، فان ادعاء      
 "حمـاس " هناك اية خطة لالنقالب علـى        وهمي لم يكن له اي اساس، واثبتت وقائع االنقالب انه لم يكن           

ان قيادة حماس وهي تقاطع هذه الجلسة القانونيـة والدسـتورية انمـا تطلـق                .وحكومة الوحدة الوطنية  
رصاصة الرحمة على دور المجلس التشريعي في نظامنا السياسي الديمقراطي وتضرب عرض الحـائط              

 بانقالبهـا وبمقاطعتهـا للمجلـس       "حمـاس " ان   بالقانون االساسي وبالنظام الداخلي للمجلس التشريعي،     
  .التشريعي انما تحقق للعدو االسرائيلي هدفه المشؤوم بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية

  11/7/2007القدس الفلسطينية 
  

  بصدد اتخاذ إجراءات إلحباط خطوات عباس"حماس": يحيى موسى .10
ـ  البرلمانية قال يحيى موسى نائب رئيس كتلة حماس      :  صالح النعامي  - غزة أن كتلـة   " الشرق األوسط " ل

، مشيرا الى أن الكتلة تدرس أن يقوم        "االنقالبية"حماس بصدد اتخاذ اجراءات إلحباط خطوات ابو مازن         
النواب الذين اختطفتهم إسرائيل بتوكيل زمالئهم بالتصويت بدالً عنهم على مشاريع القوانين التـي تقـدم                

حـسب اإلمـالءات   "ن تعمل على تكريس تقسيم الوطني الفلسطيني   واعتبر أن خطوات ابو ماز     .للمجلس
 ".اإلسرائيلية المفروضة عليه

 11/7/2007الشرق األوسط 
  

  انتخاب رئيس جديد للمجلس أمر غير أخالقي: التشريعي يحذر من تعطيل حسن خريشة .11
ني يمر فـي أسـوأ    قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إن الشعب الفلسطي       :رام اهللا 

مرحلة منذ أن بدأت القضية الفلسطينية، في ظل حالة االنقسام والتشرذم، ووجود مخاطر حقيقيـة تهـدد                 
ـ    . الوجود الفلسطيني والقضية الفلسطينية    إلى أن الهـوة آخـذة      " قدس برس "وأشار في تصريح خاص ل

وأضـاف أنـه   . "فتح"و" حماس"رين باالتساع بين المواطن العادي وبين الفصائل، ال سيما الفصيلين الكبي 
وحذر من نشوء أزمة جديدة خالل جلسة التشريعي التـي  . من الخطأ، القول بوجود حكومتين فلسطينيتين  

وأشار خريشة إلى أن التشريعي سينظر في جلسة األربعاء في تمديد حالـة  ، )11/7(ستعقد يوم األربعاء    
لرئيس أبو مازن، أن يلجأ إلى تعطيل دور المجلـس،          الطوارئ، وفي حال لم تعقد هذه الجلسة، بإمكان ا        

، وإصدار ما يشاء من القوانين لتصبح مراسيم، وبالتالي انتهاء التجربـة الديمقراطيـة              73حسب المادة   
وحـث خريـشة     .الفلسطينية بالكامل، والعودة للنظام الدكتاتوري على غرار األنظمة القائمة في المنطقة          

إلى جلسة األربعاء، حتى لو أدى ذلك إلى تغيير رئاسـة المجلـس، ألن              نواب التشريعي على الحضور     
ورأى أن انتخـاب رئـيس جديـد        . المهم أن يبقى المجلس، الذي هو أهم من كل التنظيمات والشخوص          

عزيز دويك المختطف في سجون االحتالل، أمر غير أخالقي، لكنه قانوني           .للمجلس خلفا لرئيسه الحالي د    
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 أنه سيقترح بقاء الدويك رئيسا على أن يجري انتخاب النائب األول والثاني وأمين              ودستوري، مشيرا إلى  
 وأكد على عدم وجود حل خارجي للشأن الفلسطيني، مشيرا إلى أن االقتتال الفلسطيني سببه تصفية                .السر

 ورأى أيضا أن اللجوء إلى الدول العربيـة، لـيس         . حسابات وصراعات خارجية على الساحة الفلسطينية     
حال، ألنها ستعمق األزمة بانحيازها إلى هذا الطرف أو ذاك، مطالبا بالعودة إلى الحوار فورا، وأضـاف                 

الذي يرى أن التفاوض والتحالف مع واشنطن وإسرائيل، أفضل من تحالفه مع أبناء شعبه، إنما يـسيء                 "
  ."لنفسه ولسمعته ولسمعة شعبه

   10/7/2007قدس برس 
  

  النظام القانوني الفلسطيني مهدد باالنهيار: ة التشريعيالمستشار القانوني لرئاس .12
 حذر المستشار القانوني لرئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني عصام عابدين من أن يؤدي الـسجال               :غزة

السياسي القائم بين الفلسطينيين إلى تدمير النظام القانوني والدستور الفلسطيني، األمـر الـذي سـيحتاج                
أن دعوة الـرئيس عبـاس للمجلـس        " قدس برس " لوكالة   في حديث واعتبر   .ة بنائه لسنوات طويلة إلعاد  

غير قانونية، بنص القانون األساسي للمجلس، مؤكدا أن القانون األساسـي           ) 11/7( األربعاء   يوملالنعقاد  
عقاد الفلسطيني ال يمنح رئيس السلطة الوطنية أي صالحيٍة تُخوله توجيه دعوة إلى المجلس التشريعي لالن              

  .على اإلطالق) 11/7(في دورته العادية السنوية الثانية بتاريخ 
   10/7/2007قدس برس 

  
  مراكز حقوقية فلسطينية تنتقد عباس لتوسيعه اختصاصات القضاء العسكري .13

 وجهت مراكز حقوقية فلسطينية انتقادات الذعة للرئيس عباس بسبب اصداره مرسوما رئاسياً وسع              :غزة
القضاء العسكري الفلسطيني وسحب صالحيات النيابة العامة المدنية وأوكلها للنيابة          بموجبه اختصاصات   

ورأت مراكز حقوقية ومنظمات مجتمع مدني في المرسوم تعدياً على القانون األساس وقوانين              .العسكرية
ووصف مدير مركز الميـزان لحقـوق االنـسان          .اخرى فلسطينية نافذة، وخطوة غير دستورية خطيرة      

وعبر يونس في حـديث      ".خطوة خطيرة وتعد على سيادة القانون والدستور      " يونس المرسوم بأنه     عصام
عن رفضه القاطع للمرسوم الذي يوسع صالحيات القضاء العسكري ويتعدى علـى القـضاء              " الحياة"لـ  

  .ودعا يونس الرئيس عباس الى التراجع عن المرسوم. والنيابة العامة
يرسـم بتـدمير    "لحقوق االنسان بياناً شديد اللهجة قال فيه ان الرئيس عباس           واصدر المركز الفلسطيني    

عن قلقه العميق من المرسوم الرئاسي بـشأن اختـصاص          "واعرب المركز    ".القضاء وعسكرة المجتمع  
القضاء العسكري في حال الطوارئ، وما ينطوي عليه من اغتصاب لصالحيات القضاء المدني لـصالح               

االخطر في سلسلة مراسيم رئاسية صدرت في اطـار  "وصف المركز المرسوم بأنه   و ".القضاء العسكري 
يؤسس لتدمير السلطة القضائية والحياة المدنيـة لجهـة عـسكرة           "واعتبر ان المرسوم     ".حال الطوارئ 

  ".المجتمع الفلسطيني وتعطيل الدستور ومصادرة الحريات العامة وتكريس ديكتاتورية عسكرية
وال ترى مـصادر منظمـات      . أقل من شهر بقليل على اعالن عباس حال الطوارئ        وجاء المرسوم بعد    

حقوق االنسان والمجتمع المدني والفصائل الفلسطينية ان االزمة هي ازمة دستورية قانونية بل سياسـية               
ويتألف المرسـوم الـذي      .بامتياز وان حلها يجب ان يكون سياسيا وبالحوار وليس بالمراسيم والقرارات          

على نسخة عنه من ثالث مواد، تنص االولى على اضافة اختصاصات جديـدة للقـضاء           " الحياة"حصلت  
الجرائم الواقعة على مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية وموظفيها ومؤسساتها         "العسكري منها النظر في     

رائم الواقعة على   الج"و" الجرائم الواقعة على السالمة العامة واالمن العام الداخلي       "فضال عن   " وممتلكاتها
تتولى النيابة العسكرية اختصاصات النيابـة      "وجاء في المرسوم ان      ".اجهزة االمن الفلسطينية ومنتسبيها   

تطبق المحاكم العسكرية في القضايا المنظورة امامها قانون اصـول المحاكمـات            "اضافة الى ان    " العامة
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الغاء القـوانين الـسارية فـي ظـل الـسلطة           ما يعني   " 1979الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام      
المواد السارية المفعول التي تتعـارض      "وعلق الرئيس عباس     .1994الفلسطينية في اعقاب قيامها العام      

 مـن القـانون     107 و 101مع احكام هذا المرسوم، وعلى وجه الخصوص الفقرة الثانية من المـادتين             
  ".2003األساس المعدل لسنة 

  11/7/2007الحياة 
  

  معبر أبو سالم حل مؤقت ال بديل: حكومة الطوارئ .14
قال وزير األوقاف في حكومة الطوارئ جمال بواطنة امس إن دخـول الفلـسطينيين              : حامد جاد  -غزة  

العالقين على معبر رفح عبر معبر أبو سالم الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية هو مجرد حل مرحلي للمشكلة،                
  .كون بديال عن معبر رفحمؤكدا أن معبر كرم أبو سالم لن ي

   11/7/2007الغد األردنية 
  

  "الجرائم التي ترتكبها ميليشيات حماس"أمين عام المجلس التشريعي يدين  .15
 أدان إبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي، اليوم، الجرائم التي ترتكبها ميليشيات حماس              :رام اهللا 

عن القانون، التي كان أخرها اختطاف عز الدين أبو صـفية           وما يسمى بالقوة التنفيذية الدموية والخارجة       
وطالب خريشة في بيان صحفي، مختلـف        .نائب األمين العام للمجلس، بعد االعتداء عليه وأفراد أسرته        

الجهات الرسمية والحقوقية والنقابية والبرلمانية بالتحرك الفوري، التخاذ اإلجراءات الممكنة لحماية حياة            
واسـتنكر   .ة الموظفين الذين يتعرضون لممارسات قمعية من قبل العصابات اإلجراميـة          أبو صفية، وكاف  

موقف أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، الـذي يـصدر التعليمـات واألوامـر لهـذه                  
 المـسؤولية   "حماس"وحمل خريشة    .العصابات لمالحقة الموظفين الملتزمين بقرارات الحكومة الشرعية      

ة عن حياة الموظفين، وعن أي تطور مستقبلي، ألن من يقوم بأعمال االعتداء واالستفزاز والعربدة               الكامل
  .في قطاع غزة هم عناصر هذه الحركة

  10/7/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   في أحداث غزةمتورطة "اإلسبانية"و" الفرنسية"و" األمريكية"المخابرات  ":صيام" .16
لديها أدلة من مصادرها الخاصة، ومن      " البرلمانية سعيد صيام إن الحركة       "حماس"  رئيس كتلة  قال: غزة

الوثائق التي حصلت عليها تثبت تورط أجهزة مخابرات أميركية وفرنسية وأسبانية في اإلشـراف علـى                
القيادة المصرية أبدت اسـتغرابها مـن حجـم وخطـورة           "وأضاف أن   ". القتال الذي كان دائراً في غزة     

، مجددا اتهامـه لتيـار داخـل    "ات التي قدمتها حماس في اللقاء قبل األخير الذي عقد في القاهرة       المعلوم
  . ، للقضاء على حكومة الوحدة الوطنية"حماس"باالستعداد عقب اتفاق مكة لمعركة مع " فتح"حركة 

  11/7/2007البيان االماراتية 
  

  خطوة في االتجاه الخاطئإلغاء عباس تراخيص الجمعيات األهلية: القوى الفلسطينية .17
وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المرسوم الذي أصدره محمود عبـاس، بـشأن             : الضفة الغربية 

ال تنسجم مع الدعوات التي تدين وترفض نهج        "إلغاء تراخيص الجمعيات والمؤسسات األهلية، بأنه خطوة        
وقالت الجبهة وعلى لسان  ".أنّه ال مبرر لهاالعنف واالنقالب على المرجعيات والشرعيات الديمقراطية، و

إن هذه الخطوة تعيدنا من جديد إلى النهج الفردي المجافي لمنطق المشاركة والقيادة             : "النائبة خالدة جرار  
 ".الجماعية، الذي قاد الساحة الفلسطينية إلى طريق مسدود
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قرار سياسي فـي    "ذا المرسوم، بأنه    ومن جانبه، وصف القيادي في الجبهة الديمقراطية، تيسير خالد، ه          
أمام تجاوزات تلحق األذى والضرر بـدور مؤسـسات المجتمـع           إذا نفذ   ، ويفتح الباب    "االتجاه الخاطئ 

  .في ظل ضعف أداء الجهاز القضائي وسلطة القانون ،المدني
إن المرسوم  : "ثيمصطفى البرغو . د على لسان أمينها العام      "المبادرة الوطنية الفلسطينية  " قالتمن جانبها   

يتعارض مع الحقوق والحريات األساسية التي يضمنها القانون األساسي، وإن هذا المرسوم يشكل تجاوزاً              
 الذي يكفل آليات قانونية وإجرائية عصرية ودقيقة        2000لعام  " 1"لقانون الجمعيات والهيئات األهلية رقم      

  ".لمراقبة عمل المؤسسات األهلية
 المرسوم،   هذا  الفلسطيني وعلى لسان أحد قادته فهمي شاهين، عن قلق الحزب من            أكد حزب الشعب   فيما

معتبرا المرسوم خطوة سياسية في غير محلها وال مبرر لها رغـم التطـورات واألحـداث الـسياسية                  
  . والميدانية المأساوية وإعالن حالة الطوارئ

 .ه متهمة إياه بشن مجازر قانونيةشنت حركة حماس هجوما الذعا على قرار عباس ورفضتإلى ذلك فقد 
أن الجمعيات والمؤسسات التربوية والتعليمية والخيرية اإلسالمية الممتـدة         "وأكدت الحركة في بيان على      

على أرض الضفة الغربية ستستمر في تقديم خدماتها التي وصلت إلى المواطنين في أحـرج اللحظـات                 
إلى الرغبة في تجفيف المصادر الماليـة الكبيـرة التـي    يعود "قرار الوأشارت إلى أن  ".وأحلك المراحل

في الضفة وغزة من خالل هذه المؤسسات التي تتلقى في الغالب تمويال من الخـارج               " حماس"تتمتع بها   
 ".وتهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية وطبية وتعليمية للمجتمع الفلسطيني

  10/7/2007السبيل 
 

  "لبنانمخيمات "  من"فتح" تنفي التخطيط لطرد "حماس" .18
 من المخيمات الفلسطينية في لبنـان وقـال مـسؤول           "فتح"نفت حركة حماس انها تستعد لطرد عناصر        

 ان حماس تستهجن وتستغرب نشر مثل هذه االخبـار          ،حركة في بيروت علي بركة    لالعالقات السياسية ل  
 .لسطينية في لبنانالمفبركة والعارية عن الصحة مؤكدا حرص الحركة على استقرار المخيمات الف

  11/7/2007عكاظ 
 

  "كتائب األقصى"وقائد " يا القدسسرا"قائد  يعتقل لجيش اإلسرائيلي ا:الضفة الغربية .19
اعتقل الجيش وجهاز األمن    : رام اهللا  مراسلها من    برهوم جرايسي عن   11/7/2007 الغد األردنية    ذكرت

 خلوف، باالضافة الى اعتقال قائـد كتائـب          رامي طالل  "جنين"العام القائد المحلي في سرايا القدس في        
  .شهداء األقصى في نابلس

قالت  : غزة والوكاالت مراسلها من  ماهر إبراهيمنقال عن 11/7/2007البيان االماراتية واضافت 
 في نابلس والمطلوب "كتائب األقصى"إن قوات االحتالل أسرت نضال الفقيه قائد مصادر فلسطينية، 

 بناية إسكان األطباء الواقعة قرب جامعة القدس  قوات االحتاللبعد محاصرةإلسرائيل منذ سنوات 
 وعلي عاشور صاحب "الكتائب"أسر خالل العملية سامر عيران من نشطاء كما . المفتوحة غرب المدينة

  . البناية التي كان يتحصن بداخلها المطلوبان
  

  لى عزل عسقالنتحويل الشيخ صالح العاروري إلى االعتقال اإلداري ونقله إ .20
 بتحويل الشيخ صالح العاروري أحد أبرز قادة حمـاس فـي الـضفة               اإلسرائيلي قامت حكومة االحتالل  

.  أشهر ومن ثم نقله من العزل في سجن عوفر إلى عزل عـسقالن             6الغربية إلى االعتقال اإلداري لمدة      
 .ة الغربيةفي الضف" كتائب القسام"ومن الجدير بالذكر أن الشيخ العاروري هو مؤسس 

  10/7/2007 48عرب
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  فصائل مسلحة تهدد بفتح معبر رفح إلنهاء أزمة العالقين فيه .21
دخلت أزمة أالف الفلسطينيين العالقين على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي            :  حامد جاد -غزة  

لـسطينية  الفاصل بين جنوب قطاع غزة واألراضي المصرية مرحلة جديدة، بعد أن هددت ثالثة أجنحة ف              
ووجهت ألوية الناصـر     .مسلحة ببفتح المعبر إلنهاء أزمة العالقين فيه ما لم تقم الحكومة المصرية بفتحه            

صالح الدين، وما يعرف بالمجلس العسكري األعلى التابع لتنظيم أعلن عن تأسيسه أخيـرا باسـم فـتح                  
برته النداء األخير الموجه للحكومـة      نداًء اعت " الياسر، وسيف اإلسالم التابع لما يعرف بكتائب ابو الريش        

حذرت األذرع الثالث في بيان مشترك من محاولة اإلقدام علـى فـتح معبـر كيـرم شـالوم                  المصرية
مغلق "اإلسرائيلي إلدخال العالقين، متوعدة بإفشال هذه المحاولة زاعمة ان استمرارية اغالق معبر رفح              

ألوامر صدرت عن الرئيس محمود عباس، وما أسمته        جاء تنفيذا   " منذ السابع من شهر حزيران الماضي     
  .بحكومة دايتون في إشارة منها لحكومة الطوارئ 

   11/7/2007الغد األردنية 
  

  ممكن إذا نفذت شروطنا" حماس" الحوار مع :فتوح .22
 في الوفد الذي كان فـي  حمل روحي فتوح المبعوث الشخصي للرئيس عباس:  جيهان الحسيني-القاهرة  

مسؤولية األحداث التي جرت أخيرا في قطاع غزة، ولم يـستبعد الحـوار مـع               " حماس"حركة  القاهرة،  
، غير أنه حدد شروطا لذلك، داعيا إلى االحتكام إلى الشعب الفلسطيني بعد الحوار عبر انتخابات                "حماس"

ونقلـت   .قريبـاً " حماس"و  " فتح"واستبعدت مصر أن تتم الدعوة لحوار بين        . مبكرة الختيار من يحكمه   
مـصر وكـل    "وكالة أنباء الشرق االوسط الرسمية عن مسؤول رفيع المستوى لم تذكر اسمه قولـه إن                

، غير انـه    " الفلسطيني لن يحل إال بالحوار     -الفصائل الفلسطينية على قناعة تامة بأن الخالف الفلسطيني         
عقـب  " الحيـاة "حات لـ   وقال فتوح في تصري    .في المنظور القريب  " حماس"و  " فتح"استبعد حواراً بين    

 ". الحوار مع حماس ممكن إذا نفذت شروطنا"لقائه سليمان إن 
  11/7/2007الحياة 

  
 الحركة ترحب بأي مبادرة تسعي إلنهاء األزمة الداخلية علي قاعدة الحوار :أبو مرزوق .23

ـ :  القدس العربي من وليد عوض-رام اهللا   سياسي قال الدكتور موسي أبو مرزوق نائب رئيس المكتب ال
 إنهاء األزمة الفلسطينية الداخلية الراهنة      ى ال ىلحركة حماس أن حركته ترحب بكل تحرك أو مبادرة تسع         

 استحالة إقصاء حركة حماس أو حركة فـتح عـن المـشهد الـسياسي               ى قاعدة الحوار، مؤكداً عل    ىعل
نـه ال سـبيل      بأ ى في تصريح صحافي تلقت القدس العربي نسخة منه ان حركته تـر            ىورأ. الفلسطيني

 ى بالحوار الجاد والمسؤول والمؤسس عل     ىللخروج من المأزق الراهن الذي تعيشه الساحة الفلسطينية سو        
 المبادرة التي طرحتها كل من الجبهة الـشعبية لتحريـر           ىوفي تعقيبه عل   .المصالح الوطنية العليا لشعبنا   

بشكل رسمي، وليس هناك مـن موقـف        فلسطين والمبادرة الوطنية، قال أبو مرزوق لم تصلنا المبادرة          
 . اآلن ولكننا بالتأكيد نرحب بكل المبادرات الخيرة لعودة الحوار الوطني بين الفصائل ىرسمي حت

  11/7/2007القدس العربي 
  

   مع معتقليها في نابلس تضامني تتهم األجهزة األمنية بمهاجمة اعتصام"حماس" .24
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زة األمنية الفلسطينية بمهاجمة اعتصام تـضامني مـع         اتهمت حركة حماس األجه   :  يو بي آي   -رام اهللا   
أعداد كبيرة  ، أن   وقالت حماس في بيان لها     .معتقليها المحتجزين في سجن جنيد بنابلس في الضفة الغربية        

بمحاصرة المسيرة التي تشكل النساء معظمها      قامت  جداً من أفراد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المقنعين         
ران في الهواء من أجل تفريق االعتصام وإفشاله وقاموا بتهديد الـصحافيين بتكـسير              وقاموا بإطالق الني  

 .كاميراتهم ومنعوهم من تغطية الحدث 
 11/7/2007القدس العربي 

  
 "أخطر"وربما مرض " الصرع"يعاني من دحالن : مصادر في فتح .25

 رام اهللا قـولهم ان     نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤولين في فـتح فـي            :  يو بي آي   -پتل أبيب   
دحالن سيخضع للمزيد من العالج في ألمانيا، وإذا ما تطلب األمر قد ينتقل الي الواليات المتحـدة                 محمد  

 في رام   ى مصادر أخر  فيما ذكرت ن ان دحالن يعاني من الصرع،       و المسؤول  وأضاف .للمزيد من العالج  
 ان دحالن شوهد وهـو يمـشي        ىادر ال وأشارت المص  . قناعة بانه يعاني من مرض أخطر      ىاهللا انها عل  

 .علي عكازين خالل األيام القليلة الماضية
  11/7/2007القدس العربي 

  
  تنفي" التنفيذية"و..  بغزة"الهندي"منزل اللواء ل "التنفيذية" و"القسامأنباء عن إقتحام  .26

يذية، وكتائـب   قالت مصادر فلسطينية أن عناصر من القوة التنف:بيت لحم 10/7/2007ذكرت وكالة معا  
القسام اقتحمت منزل اللواء أمين الهندي مدير جهاز المخابرات العامة السابق، بالقرب من مركز رشـاد                

واضافت تلك المصادر ان المسلحين قاموا بتفتيـشه واالسـتيالء علـى             .الشوا الثقافي غرب مدينة غزة    
مي حتى الـساعة عـن اللـواء        ولم يصدر تعقيب رس    .سيارته المصفحة باالضافة الى سيارتين اخريين     

  .  الهندي او حركة فتح حول االقتحام
ما تردد  "القوة التنفيذية"نفت : غزة - 11/7/2007 المركز الفلسطيني لإلعـالم  وفي ذات السياق أضاف   

وأكد إسالم  . في وسائل اإلعالم من أن القوة التنفيذية اقتحمت منزل أمين الهندي وتفتيشه ونهب محتوياته             
ال صحة لها، وإنها هي افتراءات تهدف إلى تـشويه صـورة            "ناطق باسم القوة أن هذه األخبار       شهوان ال 

هناك تعليمات واضحة لدى أفراد القوة التنفيذية بعدم اقتحام أي منزل أو            "، مشددة على أن     "القوة التنفيذية 
  ". العبث بمحتوياته

  
  رىالفراج عن االسلحزب الشعب يدعو مسؤولي حماس لبذل جهودهم  .27

دعا حزب الشعب الفلسطيني المسؤولين في حركة حماس الى أن يبذلوا اقصى جهدهم لالفراج              : بيت لحم 
 .عن االسرى الفلسطينيين في اطار صفقة تبادل مشرفة مع الجندي االسرائيلي االسـير غلعـاد شـاليط                

ـ               ر لحـوالي   وطالب الحزب في بيان وصل معا نسخة منه الرئيس محمود عباس إعتبار اإلفراج المنتظ
 أسيراً من فتح بمثابة المرحلة األولى فقط تعقبها مراحل أخرى يتم فيها إطالق سراح اسـرى مـن                  250

اآلن وفي ظل رغبة جميع الجهات      " : وجاء في البيان   .كافة الفصائل الفلسطينية بغض النظر عن إنتمائهم      
 أال نفوتهـا ألن نيـل أي مـن          المعنية في هذا الشأن في إتمام الصفقة أصبحت أمامنا فرصة يجب علينا           

األسرى حريته بمثابة إنجاز للشعب الفلسطيني بأسره، فنأمل أن يغتنم المسؤولون فـي حركـة حمـاس                 
فرصة اإلستعداد اإلسرائيلي المبدئي لإلفراج عن إخوتنا وأن يستمروا في بذل الجهود الحميدة إلطـالق               

  ".سراح أسرانا ويتحركوا بحكمة وجدية وواقعية
  11/7/2007عا وكالة م
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  "حماس"بهية الحريري التقت وفدين من فصائل المنظمة و .28
االوضاع في  " منظمة التحرير الفلسطينية  "عرضت امس النائبة بهية الحريري مع وفد من فصائل          : صيدا

 .صيدا والمخيمات الفلسطينية، وخصوصا مخيم عين الحلوة، خالل لقاء في دارة العائلة فـي مجـدليون               
البرامج أصـبحت   "قال أمين سر حركة فتح وفصائل المنظمة في الجنوب خالد عارف ان             وعقب اللقاء،   

عودة أهلنا الى المخيم واعـادة بنائـه أمـر          "مشددا على ان    " شبه جاهزة العادة اعمار مخيم نهر البارد      
واكد المسؤول عن العالقات الـسياسية فـي        ". حماس"حركة  "كذلك، التقت الحريري وفدا من       ".محسوم

ضرورة التوصل الى مخرج ألزمة مخيم نهر البارد، بما يحفظ سيادة لبنـان وامنـه               " علي بركة    حركةال
، ويثبت المخيم من خالل اعماره      " فتح االسالم "واستقراره وهيبة الجيش اللبناني، وينهي ما يسمى ظاهرة         

 الفلـسطينية،   -نيـة ضرورة العمل معاً على تعزيـز العالقـة اللبنا        "وشدد على    ".وعودة النازحين اليه  
وخصوصا في ظل وجود سوء في العالقة وتوترات حصلت اخيرا في الشمال، وخاصـة فـي منطقـة                  

  ". لبنانية-وضع آليات لتعزيز هذه العالقة ومنع حدوث أي فتنة فلسطينية"، داعيا الى "البداوي
  11/7/2007النهار 

  
  اولمرت يستبعد مصالحة بين فتح وحماس  .29

اعرب رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمـرت، امـس،  عـن            : ب ، رويترز   ا ف    -مدريد ، روما    
اعتقاده بان المصالحة بين حركتي فتح وحماس غير ممكنة بعد المواجهات الدامية في قطاع غزة الشهر                

  .شخصيا ال اؤمن بامكانية حدوث مصالحة بين حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس"وقال . الماضي
  11/7/2007الدستور 

  
  العقيد االسرائيلي المسؤول عن معابر غزة يتحدث عنها  .30

في لقاء مع العقيد نير برس على مشارف غزة، قدم شرحاً تفصيلياً عن المعابر وطريقـة عملهـا                  : غزة
وأكـد أن   . واستعرض أهم الحوادث والعمليات العسكرية التي جرت على المعابر في العـام الماضـي             

على حد تعبيـره والتـي تنفـذها        " اإلرهابية" المعابر دائما ولكن العمليات      إسرائيل جاهزة لتسهيل عمل   
المجموعات الفلسطينية المختلفة، هي السبب وراء توقف عمل المعابر واغالقها احيانا كمـا ان اطـالق                

وقد نفى برس وجود اي تنسيق مع حماس، وبعكـس مـا            . الصواريخ والقذائف ال يخدم استقرار عملها     
الحية سابقا، مضيفا انه في حال اعترفت حماس باسرائيل فال مانع لديها مـن التنـسيق                صرح به خليل    

معهم، وان التنسيق االن يتم من خالل التجار الفلسطينيين واالسرائيليين والمؤسسات الدولية العاملة فـي               
ور االخرى  القطاع، موضحا أن اإلسرائيليين بشكل يومي يدخلون حاجة السكان من الوقود والغذاء واالم            

التي يحتاجونها، إال انه أوضح بشكل قاطع ان التصدير من غزة سيببقى معطالً إلى أن يعـود الجانـب                   
  . الفلسطيني الى معبر كارني ويعود التنسيق كسابق عهده نافيا نية حكومته تجويع القطاع تحت اي ظرف

  10/7/2007وكالة معا 
  

  تراجع عدد يهود العالم إلى النصف: دراسات .31
أكدت دراسات يهودية عديدة، من المقرر عرضها على مؤتمر ينـاقش أوضـاع             :  صالح النعامي  -ة  غز

اليهود في العالم بالقدس المحتلة اليوم، انخفاض أعداد اليهود في العالم، وأرجعت ذلك إلى ميل نسبة كبير                 
جمعات اليهودية في   من الشباب اليهودي إلى الزواج من غير اليهوديات، وانخفاض معدل المواليد في الت            

، إلـى   1970 مليونًا عام    21وقالت إحدى الدراسات أن إجمالي عدد اليهود في العالم انخفض من            . العالم
ولفتت إلى أن عدد اليهود في أوروبا انخفض منـذ مطلـع            . 2007 ألف نسمة في عام      800 مليونًا و  11
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 331 مليونًـا و 11دهم انخفض من  أضعاف، مشيرة إلى أن عد10السبعينيات من القرن الماضي بمعدل    
 .2007 ألفًا عام 155، إلى مليون و1970ألف نسمة عام 

  10/7/2007إسالم أون الين 
  

   لشن حربة سورياإسرائيل ال تملك أي معلومات تشير الى ني .32
اكدت شعبة االستخبارات العسكرية في جيش الحرب اإلسرائيلي في تقرير أن سوريا تستعد للحرب لكن               

وتوقعت في حال اندالع الحـرب      . ال تملك أي معلومات استخباراتية تشير الى نيتها لشن حرب         إسرائيل  
ان تتعرض المدن االسرائيلية إلى قصف صاروخي كثيف يزيد بعشر مرات عن كثافة الصواريخ التـي                

ورأى معـدو التقريـر ان      . أطلقها حزب اهللا على إسرائيل خالل العدوان على لبنان الصيف الماضـي           
وكشف التقرير عن قلـق     . عدادات سوريا دفاعية انطالقا من تقديرها بأن إسرائيل ستشن حرباً عليها          است

وتنظر شعبة االستخبارات بخطـورة     . إسرائيل من أي سوء تقدير قد يؤدي إلى اندالع حرب مع سوريا           
بـل مـن تبعيـة      إلى التقارير التي تؤكد مواصلة سوريا تزويد حزب اهللا بالسالح الحديث ما يزيد بالمقا             

  .سوريا إليران
 11/7/2007الخليج اإلماراتية 

  
  أسيراً لإلفراج عنهم250لجنة اسرائيلية تبدأ بوضع أسماء  .33

 معـتقال   250ذكرت مصادر اسرائيلية ان وزارة العدل االسرائيلية عاكفة على اعداد قائمة مـن              : القدس
لية على االفراج عنهم فـي اجتماعهـا        فلسطينيا من حركة فتح من المقرر ان تصوت الحكومة االسرائي         

.  معتقال 120وذكرت االذاعة االسرائيلية انه تم حتى يوم امس اختيار اسماء           . االسبوعي القادم يوم االحد   
ويترأس نائب رئيس الوزراء االسرائيلي حـاييم       . ورجحت مصادر اسرائيلية استكمال القائمة يوم االحد      

 .اءرامون اللجنة المختصة بوضع هذه االسم
  11/7/2007األيام الفلسطينية 

  
  ساركوزي رفض التفاوض مع حماس وحزب اهللا والمنظمات اإلرهابية: والد شاليت .34

عقدت لجنة الدفاع عن الجنود اإلسرائيليين األسرى شـاليت وإيـالد ريجيـف             :  مارسيل عقل  -باريس  
 إطار حملـة إعالميـة      يوليو الماضي، في  /  تموز 12وعودي جولدواسير اللذين خطفهما حزب اهللا في        

دولية هي األكبر منذ أسرهم، مؤتمرا صحفيا في نادي الصحافة األجنبية في باريس أمس عرضت فيه ما                 
توصلت إليه بعد لقائها بالرئيس الفرنسي ساركوزي ووزير الخارجية كوشنير وعمدة باريس والمسؤولين             

مل لذوي األسرى وأكد أنه لن يتفاوض وأعلن والد شاليت أن ساركوزي أعرب عن دعمه الكا       . الفرنسيين
أبدا مع حماس وحزب اهللا اللذين وصفهما بالمنظمات اإلرهابية وشدد على رغبته في الضغط من أجـل                 

وقال شاليت إن كوشنير سيستغل فرصة لقاء الحوار اللبناني في العاصمة الفرنـسية مـن            . اإلفراج عنهم 
ه رفض النزول عند رغبة اللجنة برهن استقبال باريس         أجل مطالبة حزب اهللا باإلفراج عن األسرى ولكن       

 لممثلي حزب اهللا بإعطاء األخير إشارة عن وجود األسيرين على قيد الحياة
  11/7/2007الوطن السعودية 

  
  ليبرمان يوصي بتصٍد إسرائيلي إليران .35

 على المجلس   يعد وزير التهديد االستراتيجي اإلسرائيلي ليبرمان توصيات يعرضها خالل شهرين         : القدس
وقال ليبرمان ان إسرائيل سـتكون  . الوزاري األمني المصغر، في كيفية مواجهة التهديد النووي اإليراني        

مضطرة لمواجهة هذا التهديد وحدها، وذلك في أعقاب ما استمع إليه من قادة حلف شمال األطلسي فـي                  
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.  التصدي وحدها للنووي اإليرانـي     لقائه معهم، وتقديراتهم بأنه في نهاية المطاف ستضطر إسرائيل إلى         
وضمن هذه التوصيات مطالبة الحكومة بتخصيص مليونين ونصف مليون دوالر لزيادة البـث اإلذاعـي    

  ..اإلسرائيلي باللغة الفارسية في إيران
وقال ليبرمان انه من ناحية الدول األوروبية والواليات المتحدة لم يعد هناك خيار عسكري حيال إيـران                 

  .ن على إسرائيل أن تعمل بنفسها كي تنزع التهديد اإليرانيوعليه فإ
  11/7/2007الخليج اإلماراتية 

  
  إسرائيل تتهم أوروبا بالتساهل مع إيران .36

، المدير السابق لوحدة االبحاث في المخـابرات   أكد البريجادير جنرال يوسي كوبرواسر :  مصطفي عبداهللا 
  ، د إزاء توجيه ضربة عسكرية مؤثرة لبرنامج طهـران النـووي           أن الوقت بدأ ينف     ، العسكرية اإلسرائيلية 

ونقلت صحيفة  .  مشيرا إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران ستفشل في وقف طموحاتها النووية            
 قوله إن إيران قريبة جدا من انتاج سالح نووي متوقعا أن             ،  جيروزالم بوست اإلسرائيلية عن كوبرواسر    

   . ضون ثالث سنواتيكون ذلك في غ
  11/7/2007األهرام المصرية 

  
  نتنياهو يضمن إعادة انتخابه لرئاسة حزب ليكود .37

ضمن بنيامين نتنياهو فعليا فيما يبدو اعادة انتخابه زعيما لحزب ليكود بعـد انـسحاب منافـسه                 : القدس
  . من السباق يوم الثالثاءسيلفان شالومالرئيسي 

  10/7/2007رويترز 
  

   باراك مغامر وأولمرت جبان:حزب الليكود .38
هاجم متحدثون في مؤتمر عقده حزب الليكود بمناسبة مرور سنة على الحرب على لبنان، أولمرت 

وقال إن حكومة ". هاو ومتسرع ومغامر"ووزير األمن إيهود باراك، حيث وصف نتنياهو، األخير بأنه 
وقد أقر ". نان كان هروباً غير مسؤولهي التي أحضرت نصر اهللا إلى الجدار، فاالنسحاب من لب"باراك 

مسؤولون في الليكود أن تركيز الهجوم على باراك مقصوداً ألنهم ال يعتبرون أولمرت وكديما منافسين 
لم يجرؤ على المشاركة في مراسم ذكرى قتلى " جبان "ووصفت ليمور ليفنات أولمرت بأنه . لهم

خطر "في كلمة ألقاها في المؤتمر، أولمرت، بأنه فيما وصف الرائد في االحتياط عوزي ديان . الحرب
  ".على إسرائيل

  10/7/2007 48عرب
  

  إسرائيل تصادر من رئيس الوزراء االيطالي هدايا فلسطينية .39
أن هدايا قدمها فلسطينيون إلى برودي تمت مصادرتها أمـس        " اإلسرائيلي"ذكر التلفزيون   : القدس المحتلة 

وكان برودي تلقى هذه الهدايا أثناء زيارة قـام         . ته إلى روما بقليل   في مطار بن غوريون قبل إقالع طائر      
وبحسب سلطات المطار، فإن هذه     . بها إلى الضفة الغربية وبخاصة مخيم الدهيشة لالجئين قرب بيت لحم          

" تل أبيـب  "في حين زعم التلفزيون أنها ستعاد إلى القنصلية اإليطالية في           . الهدايا لم تخضع لتدقيق أمني    
  .لتحقق منهابعد ا

  11/7/2007وكالة فلسطين اليوم 
  

  التوتّرات الداخلية اللبنانية لن تؤثّر على الحدود: إسرائيل .40
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ذكرت صحيفة هآرتس أن المؤسسة األمنية اإلسرائيلية تتابع عن كثـب تطـورات الـساحة               : علي حيدر 
المقبلة، على خلفية االستحقاق    الداخلية في لبنان وما يمكن أن تؤول إليه األحداث السياسية خالل األسابيع             

الرئاسي المقبل، مشيرة إلى أن جهات استخبارية ال تُقدر أن التوتر المتزايد فـي هـذا البلـد سـينعكس         
وقالت هآرتس إنه يتوقع خالل األيام القريبة حدوث مسارين داخـل  . بالضرورة على الحدود مع إسرائيل  

، الذي  1701 بإجراء نقاش حول التقرير المتعلق بتنفيذ القرار         األول، يتعلق : األمم المتحدة يتعلقان بلبنان   
فيما الثاني، فهو   .  السورية -تضمن توصية بنشر مراقبين دوليين على المعابر على طول الحدود اللبنانية            

ونقلت الصحيفة عن مصادر استخبارية قولها في األسابيع        . التقرير المتعلق بالتحقيق في اغتيال الحريري     
ال توجد في هذه المرحلة تغيرات في سياسات حزب اهللا، وإنه ال يبدو أن المنظمـة معنيـة                  " إنه   األخيرة

بصدامات مع الجيش اإلسرائيلي على المدى القريب، ألنها ال تزال في حالة ترميم األضرار التي تلقتهـا                 
ا فـي المنطقـة،   قدرة الردع اإلسرائيلية تضررت إلى حد م     "وبحسب التقديرات نفسها، فإن     ". في الحرب 

إال أن مسار ترميم قدرة الردع بدأ بعدما حللت دول المنطقة الحرب ومعانيهـا              . نتيجة الحرب في لبنان   
". بشكل أكثر عمقاً، وخاصة في ما يتعلق بالقدرات الجوية واالستخبارية التي أظهرها الجيش اإلسرائيلي             

دوان تموز الماضي على لبنان، اللواء احتياط       وفي السياق نفسه، رأى نائب قائد المنطقة الشمالية خالل ع         
التطورات في المنطقة أصبحت أكثر مدعاة للقلق نتيجة عوامـل متعـددة، بينهـا              "ايال بن رؤوبين، أن     

ضعف المحور الغربي، وفشل إسرائيل في حربها األخيرة على لبنان في نظر جزء من الدول العربيـة                 
 نشوء دولة حماس في قطاع غزة والخطوات غيـر الفعالـة            والمنظمات اإلسالمية المتشددة؛ فضالً عن    

واعتبر أن كل هذه التطورات تـستوجب فحـصاً         . للمحور الغربي في مواجهة المشروع الذري اإليراني      
. عميقاً للنظرية األمنية القومية اإلسرائيلية وبلورة تصور إزاء تفعيل الجيش اإلسرائيلي واألجهزة األمنية            

وتوجه إلـى   . ل المطروح على قادة الدولة هو منع حرب ال داعي لها في الشمال            ورأى أن التحدي األو   
الحرب المقبلة إذا حدثت، ستكون مختلفة عن حروب الماضي لكون          "الجمهور اإلسرائيلي وقادته قائالً إن      

ظة سوريا يق "ولفت إلى أن    ". الجبهة الداخلية، وليس ميدان القتال، ستكون الهدف الرئيسي لمن سيهاجمنا         
لقوة الجيش اإلسرائيلي، ولهذا يمكن أن يكون هدفها العسكري المس الشديد بالجبهة الداخلية مع أقل قدر                

  ".من االحتكاك مع الجيش اإلسرائيلي
  11/7/2007األخبار اللبنانية 

  
  النيابة العسكرية تدرس تقديم التماس للعليا ضد فينوغراد .41

التماس إلى المحكمة العليا ضد لجنة فينوغراد، وذلك في ظـل           تدرس النيابة العسكرية اإلسرائيلية تقديم      
وجـاء أن لجنـة     . نية اللجنة االمتناع عن إرسال رسائل تحذير لعناصر قد تتضرر من تقريـر اللجنـة              

فينوغراد لم تتخذ قرارها النهائي بعد بهذا الشأن، إال أنه يبدو أنها تميل إلى عدم توجيه رسـائل تحـذير                    
  . ك خشية أن يؤدي ذلك إلى إطالة مدة عمل اللجنة، وتأخير نشر تقريرها النهائيلكبار الضباط، وذل

  10/7/2007 48عرب
  

  تدريب على الحرب في الجوالن وإسرائيل تنفي نيتها الهجوم على سوريا   .42
أعلنت إسرائيل مسبقا عن نيتها إجراء تدريبات واسعة في الجوالن، تطبيقا لما قالت انـه               : أسامة العيسة 

وتشمل التدريبات، مناورات الحتالل قـرى سـورية، وذلـك    . الص العبر من حرب لبنان األخيرة   استخ
حسب صور نشرتها المدونة اإلسرائيلية التي تمكنت من التسلل إلى مكـان التـدريبات، للجنـود وهـم                  

ن وقالت إسـرائيل بـا    . يتدربون على الدبابات واليات ثقيلة أخرى، وصور أخرى أثناء استراحة الجنود          
وأعربت عن أملها أن ال تفهم      " الجارة الشمالية "تدريباتها هذه ال تعني أنها تنوي شن حربا على ما تسميه            

  .دمشق هذه التدريبات بشكل خاطئ، قد تصل العالنها الحرب على اسرائيل
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  11/7/2007إيالف 
   
  

  ترفع االعالم السورية على الطرق الرئيسية في اسرائيل" السالم االن" .43
انتشرت منذ الصباح الباكر من يوم أمس، عشرات األعالم الـسورية، علـى             : برهوم جرايسي -الناصرة

الطريق المركزي في إسرائيل، الذي يربط مدينتي تل أبيب بالقدس، وحتى مداخل الكنيست، بمبادرة من               
 وقـال مـدير عـام     ". مفاوضات مع سورية اآلن   "، التي افتتحت أمس، حملة      "السالم اآلن "نشطاء حركة   

علـى الحكومـة    "أوفنهايمر، إن الرسالة التي يريدونها من هذا النـشاط، هـي أن             " السالم اآلن "حركة  
  ".اإلسرائيلية ملقى واجب منع الحرب، ومحاولة التوصل إلى اتفاق سالم مع سورية

  11/7/2007الغد األردنية 
  

   الرسميةفي االمتحانات المصيبة إنجازاً يحولونالبارد النازحون من مخيم طالب ال .44
تفوق الطالب الفلسطينيون النازحون من مخيم نهر البارد على أنفـسهم وعلـى             :  غسان ريفي  - البداوي

  االمتحانات الرسمية اللبنانية، لشهادة الثانوية العامة      معاناتهم وعلى ضعف إمكانياتهم، فحصدوا نجاحا في      
فقد تقدم أربعة طالب فقط نجح مـنهم        العلوم العامة   فرع  ٪، أما في    100 بلغت نسبته    ،فرع علوم الحياة  

ـ   . ثالثة أحدهم بدرجة جيد     ايـار الماضـي،     20 الذين انقطعوا عن الدراسة في       72ولم يكتف الطالب ال
وضاعت كتبهم ودفاترهم تحت أنقاض منازلهم في البارد، وخضعوا مرغمين للدراسـة النظريـة فـي                

للطلبة الفلسطينيين، بالنجاح فقط، بل تعدوه الـى        مدارس األونروا وفي دورات التقوية للرابطة االسالمية        
 آخرون علـى درجـة      25 طالب حصلوا على درجة جيد جدا، فيما حصل          7التفوق الحقيقي، حيث ان     

جيد، االمر الذي حول مخيم البداوي رغم كل المآسي وضيق االمكنة وغياب أفق الحلول الى واحة فرح                 
  .كبرى

  11/7/2007السفير 
  

   على الجانب الفلسطيني لمعبر رفحاعتصامن يشاركون في آالف الفلسطينيي .45
على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مطالبين بإنهاء معاناة أكثر مـن            ،  الفلسطينييناعتصم آالف   : غزة

ستة آالف فلسطيني عالقين على الجانب اآلخر من المعبـر، داعـين أن يكـون تحـت إدارة مـصرية                    
، محملين محمود عبـاس     دعت لهذا التحرك  دد من قادة حماس التي      ع،  االعتصاموشارك في    .فلسطينية

كامل المسئولية عن إغالق المعبر، ومطالبين إياه بعدم االنتقام من الشعب الفلـسطيني ووقـف سياسـة                 
  .االبتزاز

  10/7/2007 قدس برس
  

  العالقون على معبر رفح يناشدون مبارك وعباس إنهاء معاناتهم .46
محمود عبـاس وحـسني مبـارك    كال من لعالقون على معبر رفح الحدودي ناشد ا:  فتحي صباح–غزة  

 .وضع حد لمعاناتهم المستمرة بالعمل على اعادة فتح المعبر كي يتسنى لهم العودة الى منازلهم وذويهـم                
 كمـا   .محذرين من انه في حال عدم ايجاد حل لمأساتهم فان عدد الوفيات سيزداد واالمراض قد تصيبهم               

 ويشار في هذا السياق إلى أن       . يرفضون ان يكونوا ورقة ضغط على أي جهة البتزازها         مه على ان  واشدد
هناك عشرات من الهاربين من عناصر حركة فتح محتجزين في مقر لالمن المركزي في مدينـة رفـح                  

امـا  . المصرية، كما ان عشرات من المرحلين موجودون في مطار العريش في انتظـار فـتح المعبـر                
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 فلسطينيا فيرفضون العودة من خـالل معبـر         80طات االحتالل االسرائيلي وعددهم نحو      المطلوبون لسل 
  .كرم ابو سالم ويطالبون بفتح معبر رفح

  11/7/2007الحياة 
  

   جدار الفصل سيعزل القدس عن باقي الضفة ويعزل خمسين ألف فلسطيني:أمميتقرير  .47
تنسيق الشؤون اإلنسانية، بأن جـدار الفـصل         أفاد تقرير أصدره مكتب األمم المتحدة ل       :رامتان –القدس  

وذكر أن إسرائيل أكملت أكثر مـن نـصف          .سيعزل القدس المحتلة فعلياً عن باقي األراضي الفلسطينية       
 يدور حول مستوطنة فـي منطقـة        هأن استكمال جزء من    مضيفا   . كيلومتراً 720الجدار الذي يبلغ طوله     

 الغربية ويقيد الوصول إلـى أمـاكن العمـل والـصحة       القدس، سيفصل القدس الشرقية عن باقي الضفة      
أوضح أن جداراً آخر يتم بناؤه حول تكتل استعماري قرب بلدة بيـت لحـم،                كما   .والتعليم ودور العبادة  

معلقاً علـى    وأشار .سيعزل منطقة فلسطينية ذات أهمية ثقافية هناك وسيفصل بيت لحم عن مدينة القدس            
 مليون فلسطيني يعيشون فـي     2.5عزل فعلياً نحو خمسين ألفاً من أصل        أجزاء أخرى من الجدار، أنها ست     

 لن يتمكنوا من الوصول للخدمات األساسية، سواء        بحيثالضفة الغربية، في منطقة بين الضفة وإسرائيل،        
  . أو في الضفة الغربية، دون تصاريح خاصة1948داخل أراضي 

  10/7/2007نشرة عين على فلسطين 
  

  ئيل رفضت أعدادا كبيرة من طلبات جمع الشمل ألسباٍب أمنيةإسرا: مركز حقوقي .48
حذر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية من تغيير جذري في سياسـة وزارة             : القدس المحتلة  

الداخلية اإلسرائيلية طرأ مؤخراً فيما يتعلق بآالف طلبات جمع الشمل، وكذلك طلبات تسجيل األوالد التي               
، رفضها، وتعيد النظر في موافقتها على طلبات سابقة كانت منحت أصحابها إقامات مؤقتة            باتت الوزارة ت  

ن هـذه   أ إلى    المركز ونوه تقرير .  إجراءات لم يكن معموالً بها في السابق       علما أنها  ، ألسباٍب أمنية  وذلك
ضا مقدسـيين    بل باتت تطال أي    ،اإلجراءات ال تقتصر على مقدمي طلبات الشمل من أبناء الضفة الغربية          

  .متزوجون من مواطنات من الضفة الغربية، وترفض تسجيل أبنائهم
  10/7/2007 قدس برس

  
  بنقل منفذة عملية التلة الفرنسيةمتهم ثالثة أحكام بالسجن المؤبد على فلسطيني  .49

،  أحكام بالسجن المؤبد   3 من سكان مدينة نابلس بـ       فلسطينيحكمت محكمة عسكرية احتاللية اليوم على       
والتي قتل فيها جنديان من قـوات       ،  2004 بنقل منفذة عملية التلة الفرنسية في القدس عام          د أن اتهمته  بع

  . آخرين إسرائيليا33حرس الحدود وأصيب 
  10/7/2007 48عرب

  
  في نابلسالفلسطينيين اختطاف األمين العام لنقابات العمال  .50

ونقلـه إلـى    ،  سعد من وسط مدينة نابلس    أقدم مجهولون مسلحون بعد ظهر الثالثاء على اختطاف شاهر          
  .جهة غير معلومة دون معرفة السبب وراء ذلك أو الجهة التي تقف خلف عملية االختطاف
  10/7/2007 48عرب

  
  ظروف ومعايير جديدة تحكم سجن غزة الرئيسي بعد سيطرة حماس: تقرير .51
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لى نوع مختلـف مـن      صار نحو مئة سجين في سجن غزة الرئيسي متعودين ع         : نضال المغربي  - غزة
فحالق السجن الذي هو سجين أيضا علـق الفتـة           .الحياة خلف القضبان بعد تولي حماس السيطرة هناك       

تفيد الكتابات على الجدران والتـي       فيما   .كتب عليها أنه لم يعد يحلق الذقون في خطوة ترمز الى التدين           
وبالنسبة للمجرمين الجنائيين العاديين     .يوم وبانه ال ظلم بعد ال     ، بأن االسالم هو الحل    ،خطها مقاتلو حماس  

 بأن يـدرس مـسؤولو   وا وعدبأنهم  التغييرتجسيد، فقد كان وحفنة من المتعاونين مع اسرائيل في السجن     
في وجـود    وخالل مقابالت كان هناك تعليقات للمسجونين عن ظروف سجنهم الجديدة            .الحركة حاالتهم 

، ونوا يسترقون السمع في أحيان كثيرة أثناء تحدث الـسجناء         ولكن السجانين لم يك   . مسؤولين من حماس  
 وقد أشار أحدهم إلى أن حماس قد خففـت القيـود علـى زيـارات                .بطريقة معاملته الذين أشاد بعضهم    

ان ،  قال مدير الـسجن   من جهته   و .سمحت لبعض السجناء بالذهاب الى منازلهم في عطلة       عائالتهم، كما   
فروا من المنشأة خالل االقتتال الذي جرى الشهر الماضي أخرجوا أكثر من            الحراس المنتمين لفتح الذين     

حوالي ستين سـجينا عـادوا الـى         وأضاف أن    . سجين الى الشوارع للتغطية على عملية فرارهم       500
من و .فرصة لتسليم أنفسهم  ونهم  عطي إال أنهم  ، مكان كل شخص من الفارين     ، مشيرا إلى معرفتهم   السجن

ليس لديه أي نشط من فتح أو أي نشط سياسي داخل السجن فيما عدا الـذين أدينـوا                   جهة أخرى أكد أن   
 القوة  ، اتهموا بعض مسؤولي فتح وجماعات حقوق االنسان      إال أن    .بتقديم معلومات للمخابرات االسرائيلية   

  .التنفيذية باحتجاز بعض سجناء فتح سرا في مكان اخر في قطاع غزة
  10/7/2007رويترز 

  
 معاناة الفلسطينيين تبدأ من أرحام أمهاتهم: تستقرير لهآر .52

 قرية عزون عتمـة الواقعـة        في كتبت هآرتس في تقرير لها أمس أن معاناة الفلسطينيين        : القدس المحتلة 
 وعلى بعد بضعة أمتار ممـا يـسمى الخـط           ،على مسافة غير بعيدة من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية         

ن هناك أجنة يصرون على الخروج إلى العالم بعد         أحم أمهاتهم، حيث     تبدأ منذ أن يكونوا في ر      ،األخضر
 ومغادرة الجنـود إلـى       التي أنشأها االحتالل في جدار الفصل الذي جعل من القرية جيبا،           إغالق البوابة 

 عيادة واحدة تُقدم الخدمات الطبية األولية في القرية، وتفتح مرتين           مع االشارة إلى أن هناك فقط     . بيوتهم
 ترك منازلهن في بداية الشهر التاسع مـن الحمـل           إلى النساء الحوامل      مما دفع .  األسبوع ولساعتين  في

واالنتقال لإلقامة عند األقارب في أماكن يمكن من خاللها الوصول إلى المراكز الطبية الجيـدة، وذلـك                 
 في القريـة منـذ       طفال الذين ولدوا   33 ـمن بين ال  فوهكذا  . حتى يضمن عدم االحتجاز خلف الحواجز     

كانون الثاني من هذا العام وحتى مطلع حزيران الماضي، ولد عشرون طفالً واألمهات خارج القرية، أما                
ومما يجدر ذكره في هذا السياق، فإن       . الباقون فقد ولدوا في القرية من دون مساعدة طبية أو قابلة قانونية           

  . طفال50ً  هومعدل الوالدات في السنة في القرية
  11/7/2007لخليج اإلماراتية ا

  
  جوالرسائل ال سوق فلسطين لألوراق المالية يوقع اتفاقيات لبث معلومات التداول عبر .53

وقع رئيس مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي لسوق فلسطين لألوراق الماليـة، اتفاقيـات لبـث                :رام اهللا 
يق الجوال، وذلك مع مجموعـة      عن طر  SMSمن خالل الرسائل القصيرة      سوقالمعلومات التداول في    

ـ  تقوم    حيث .من الشركات التكنولوجية، والمؤسسات اإلعالمية العاملة الفلسطينية       سوق بتزويـد تلـك     ال
  .الشركات بالمعلومات المتعلقة بوضع التداوالت اليومية في البورصة الفلسطينية

  10/7/2007 قدس برس
  

  الكود الجمركي لقطاع غزةمؤسسة حقوقية تحذر من قرار إسرائيل وقف التعامل ب .54
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 وقف التعامل بـالكود     ،حذر مركز الميزان لحقوق اإلنسان من قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي         : غزة
قطاع مـن االسـتيراد والتـصدير عبـر المـوانئ           الالجمركي لقطاع غزة ما يعني عملياً منع مواطني         

  . واالجتماعية المتدهورة أصالً في القطاعاإلسرائيلية، مشيرا إلى تأثيرات ذلك على األوضاع االقتصادية
  10/7/2007 قدس برس

  
  

  الشروع في إعادة تأهيل عدد من المناطق الصناعية القائمة بدعم عربي: حسونةكمال  .55
 ذكر خالل ورشة عمل حول المنـاطق        في حكومة الطواريء،  وزير االقتصاد    أن   :كتب سائد أبو فرحة   

لشروع في إعادة تأهيل عدد من المنـاطق الـصناعية القائمـة،            الصناعية، أمس، أنه تم وبدعم عربي، ا      
وتحديدا في نابلس، والبيرة، وسلفيت، على ضوء القيود اإلسرائيلية أمام إقامة مناطق صـناعية جديـدة،                

مـن   و . ماليين دوالر إلقامة منطقة صناعية على أطراف مدينة القدس         3الفتا بالمقابل إلى أنه تم رصد       
ري، رئيس االتحاد العام للصناعات، إلى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطوير المناطق            جهته، دعا باسم خو   

إلـى  حيث نوه  بعض المؤشرات المرتبطة بالوضع االقتصادي،      مستعرضا  الصناعية الداخلية والحدودية،    
بالتقـدم  قاموا   ألف شخص    80كما أن هناك    من الفلسطينيين يعيشون دون حد الفقر،       % 65أن أكثر من    

  . ألفا قد هاجروا فعال45 - 25بات للسفر إلى الخارج، مع مراعاة بأن بطل
  11/7/2007األيام الفلسطينية 

  
  رسماً وكتابة ...  والنزوحأطفال البارد يعبرون عن مآسي المخيم .56

تنافس أطفال مخيم نهر البارد في التعبير رسما وكتابة عن اللحظـات الـصعبة              :  غسان ريفي  - البداوي
 ضمن المخيم خالل االيام االولى من المواجهات العسكرية بـين الجـيش اللبنـاني وفـتح                 التي عاشوها 

وعمـل  . االسالم، وعن مسيرة اآلالم التي اجتازوها للوصول الى مخيم البداوي، وعن معانـاة النـزوح         
االطفال على تفريغ مخيالتهم على الورق على مدار ثالثة أسابيع، وأنتجوا سلسلة صور وقصص قصيرة               

من مسابقة نظمتها جمعية االرشاد بالتعاون مع جمعية التنمية االنسانية الكندية، أظهرت مـدى تـأثير                ض
 قدمت شهادات حية بعيـون      ،حرب على عقولهم، حيث قدم مئات االطفال أكثر من خمسة آالف صورة           ال

ـ                 د أطفال سيسجلها التاريخ الحديث، خصوصا أن هذه الرسومات والشهادات سـتجمع فـي كتـاب موح
سيصار الى توزيعه على المنظمات والهيئات الدولية واالنسانية، كما سيوضع تحت المجهر مـن قبـل                
بعض االخصائيين النفسانيين في خطوة تهدف الى معالجة االطفال الذين ما زالـوا يعـانون مـن هـذه                   

  .    االضطرابات وترزح مخيلتهم تحت وطأة ما عاشوه في المخيم وما شاهدوه قبل خروجهم
  11/7/2007السفير 

  
 "إسرائيل"إسالميو األردن ينتقدون زيارة أبوالغيط والخطيب لـ .57

 الخطيب اإللههاجمت الحركة اإلسالمية في األردن زيارة مقرراً أن يقوم بها وزيرا خارجية األردن عبد 
ب  مع أولويات الشع"عبثية وتتناقض"  بأنها معتبرة الخطوة"إسرائيل"ومصر أحمد أبو الغيط إلى 

 بين الفرقاء )الحاد( التناقض )استثمار(هنالك من يحاول "وقالت الحركة في بيان لها أمس  .الفلسطيني
 ومشاعر اإلحباط التي تسود المنطقة إلحياء محاوالت تسويق ما سمي المبادرة العربية التي ،الفلسطينيين

ل اإلسالمي حمزة وقال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العم ."طالما اصطدمت بالرفض الصهيوني
أحوج ما يكون لمبادرة عربية لرأب الصدع بين قواه وإعادتها إلى طاولة " إن الشعب الفلسطيني :منصور

  ."الحوار، ووضع حد لمعاناة آالف الفلسطينيين العالقين على معبر رفح
  11/7/2007الخليج اإلماراتية 
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  دل على االتجاه نحو الحسمفي خطوة ت  نهر البارديي يطلب إجـالء مدناللبنانيالجيش  .58

في الشمال أن المعطيات الميدانية أظهرت اتخاذ قرار عسكري بإنهاء أزمـة مخـيم   " السفير"فاد مراسل  أ
، نهر البارد التي دخلت يومها الثالث والخمسين، حيث رصدت، أمس، تعزيزات ميدانية للجيش اللبنـاني              

مور متجهة نحو إنهاء األزمة عسكرياً بعد استنفاد        عززت االعتقاد السائد باقتراب الساعة صفر وبأن األ       
لكن التطور األبرز تمثّل بتبلّغ من بقي داخل المخيم قراراً باالستعداد           . كل الطرق األخرى إلنهائها سلمياً    

وعلـم أن قيـادة     . جنوب المخيم اعتباراً من صباح اليوم     " المربع اآلمن "إلخالء المدنيين المتجمعين في     
ينية التي اجتمعت، أمس، في بيروت وتواصل وفد منها مع قيادة الجـيش فـي اليـرزة،                 الفصائل الفلسط 

وتزامن هذا المؤشر مع تبلّغ مخـاتير البلـدات         . تولّت نقل القرار إلى قياداتها في الشمال وداخل المخيم        
ما أبلغـت   ك". ضرورة إخالء المنازل القريبة من المخيم     "المحيطة بمخيم نهر البارد، من الجيش اللبناني        

إدارات المستشفيات في منطقة الشمال، خصوصاً في مدينة طرابلس وفي عكار بالجهوزية الكاملة تحسباً              
  . لما قد تحمله الساعات المقبلة من تطورات

  11/7/2007السفير 
  

  ! في مؤتمر الحواريتجه للرد بالمشاركة" حزب اهللا"و... ساركوزي يصحح موقفه  .59
، بعـد   "حزب إرهـابي  "بأنه  " حزب اهللا "وال ساركوزي موقفه الذي نعت فيه       صحح الرئيس الفرنسي نيك   

 حيث قـام الحـزب    . وشاركت فيها شخصيات لبنانية   " حزب اهللا "معركة سياسية دبلوماسية أدارتها قيادة      
. عدم المشاركة   قرار أفضت إلى ،   الحواري عملية تقييم للموقف حول المشاركة أو عدمها في لقاء باريس         ب

بأنهما لـن يـشاركا إذا لـم      حيث أعلن كالهما    .  بالقرار  بري والعماد ميشال عون     اهللا بإبالغ  وقام حزب 
لـيس  " حـزب اهللا "أن  "إلى إصدار بيان يفيـد المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية   ب مما دفع . يشارك الحزب 

". ى هذه الالئحة  ال تنوي طلب إدراجه عل    "وأن فرنسا   " مدرجاً على الالئحة االوروبية للمنظمات اإلرهابية     
العب سياسي مهم في لبنان وهو احد المكونات االساسية فـي الحـوار الـوطني            " حزب اهللا "ن  أ "مضيفا

ن سـاركوزي   أ "موضحا كما أكد ". وبصفته هذه هو مدعو الى اللقاءات اللبنانية التي ستعقد في سان كلو           
ة الديموقراطية البرلمانية اللبنانية بـصورة  حزباً سياسياً لبنانياً يشارك في لعب    " حزب اهللا "يتمنى أن يصبح    

  ". كاملة
  11/7/2007السفير 

  
  !  أال تساعد غزة أكثر مما ينبغي عباس وعليهاساعدةل ملزمة بمإسرائي: عمر سليمان .60

 أن مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سـليمان أمـام            "معاريف"ذكرت صحيفة   : حلمي موسى 
 إلى أن العائق أمام اإلفـراج       "ميرتس" في الكنيست أشار قبل ثالثة أيام لوفد         "ميرتس"وفد من كتلة حركة     

وقال إن األمر عالق اآلن بـسبب رفـض إسـرائيل           . عن الجندي شاليت هو عناد الحكومة اإلسرائيلية      
وأكد أن الصفقة تدور حول ألف أسير فلسطيني تفرج إسـرائيل عـن             . االختيار من قائمة تقدمها حماس    

وبعد ثالثة  . فور تسليم شاليت للسلطات المصرية ومئة آخرين عند تسليم شاليت لإلسرائيليين           منهم   350
وقـال سـليمان إن   .  أسيرا آخر كبادرة حسن نية لعبـاس 550شهور على ذلك، ستطلق إسرائيل سراح       

م  سجينا، اسرائيل ل   350حماس سلمت اسرائيل قائمة من      : الصفقة عالقة بسبب سجال على قائمة االسرى      
في هذه المرحلة اقترح المصريون ان تنقل حمـاس         .  منهم فقط، والمفاوضات علقت    40تصادق اال على    

أما اسرائيل على حد قول سـليمان،       .  لتحريرهم 450 اسرائيل منهم    "تختار"قائمة بديلة من الف سجين،      
مام اعـضاء    ا سليمان عرض   "معاريف"وبحسب  . فتعارض ذلك وتطالب بأن تشكل بنفسها قائمة السجناء       

ينبغي أن يبدأ عبـاس     "وقال إنه   .  االستراتيجية المصرية الضعاف المتطرفين وتعزيز ابو مازن       "ميرتس"
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هكذا فقط سيكون ممكنا تعطيل كل المتطـرفين الـذين          . "بتحقيق انجازات لشعبه، وعليكم أن تفهموا ذلك      
ابو مازن  "وحذر سليمان من أن     . ت، من حماس، الجهاد االسالمي وبقية المنظما      "الشبيبة"يسميهم سليمان   

فكيـف  . بقي تقريبا من دون قوات أمن وحفظ نظام، من دون معدات عسكرية، من دون وسائل قتاليـة                
تريدون أن يقاتل المتطرفين؟ انتم ايضا ال تسمحون بان تنقل له وسائل قتالية وال تسمحون لـه بحريـة                   

. ية حقيقية لحل الميليشيات في الضفة وجمع السالح       انه يحتاج الى امكان   . العمل في الضفة ضد المتطرفين    
وقـال سـليمان إن     . "اذا واصلت اسرائيل سياستها الحالية، فالضفة ايضا ستسقط في ايدي المتطـرفين           

الفلسطينيين يعتزمون قريبا اجراء اصالحات في طريقة الحكم، التي اسـتغلتها حمـاس للـصعود الـى                 
آمل . زمة بالتوافق مع الفلسطينيين وجلب أمل ومشاريع اقتصادية       االسرة الدولية مل  "واضاف ان   . السلطة

يجب اعـادة  "، أنه "معاريف" وفق وتابع". أن ينجح بلير بان يجلب مشروعا اقتصاديا ذا أهمية الى الضفة     
اذا لم تعودوا للعمل مع ابو      . بناء الثقة بين اسرائيل والفلسطينيين، وال سيما بين اذرع االمن في الجانبين           

محظور تجويـع  ":  وأظهر سليمان تصلبا في ما يتعلق بما يجري في غزة"...زن يوميا، فلن يكون أمل ما
وتـساجل وفـد    . "ابقاؤهم على الحد االدنى   . الناس في غزة، ولكن يجب عدم مساعدتهم اكثر مما ينبغي         

يحتـاجون  "الوفد  وقال اعضاء   .  معه معتبرا أن هذه السياسة لم تجد نفعا في السنتين االخيرتين           "ميرتس"
 طنـا تكفـي     40 حتى   30.  طن 100ال حاجة العطائهم    "فاجابهم سليمان   . " طن وقود في غزة    100الى  

 وصل الى القاهرة حامال مشروعا لنشر قوات دولية فـي   "ميرتس"وبرغم أن وفد    . "لالمور االكثر حيوية  
 ان تفعل شيئا جديا علـى المـدى   ال يمكن الي قوة كهذه  ": القطاع، فإن سليمان استبعد الموافقة على ذلك      

 أن سليمان يعتبر نشر القوات الدولية على الحدود         "هآرتس"وأضافت  . "ترون هذا االن في لبنان    . القصير
مع غزة إقرارا بعجز مصر عن السيطرة على حدودها، مشيرا إلى أن مصر طلبت من عباس الكف عن                  

  . المطالبة بنشر قوات دولية
  11/7/2007السفير 

  
  هرة تستبعد حواراً فلسطينياً وتدعو مشعل إلى زيارتهاالقا .61

ـ     :11/7/2007األخبار اللبنانية    ذكرت ، إن رئيس جهـاز     "األخبار"قالت مصادر مصرية وفلسطينية، ل
، وجه دعوة إلـى     "فتح"المخابرات المصرية، اللواء عمر سليمان الذي التقى مساء أول من أمس مع وفد              

ولم تحدد المصادر مستوى تمثيل الوفـد        . إلجراء محادثات  "حماس"اثل عن   خالد مشعل إلرسال وفد مم    
 وما إذا كان سيضم مشعل نفسه أم ال، إلّا أنّها أشارت إلى أن موسى أبو مرزوق قد يتـرّأس                   "الحمساوي"

  .بنفسه الوفد، إضافةً إلى محمد نزال
قال مسئول مـصري    :  محمود علي  ،ةالقاهر نقًال عن مراسلها في    10/7/2007إسالم أون الين     واضافت

ـ    رفيع على اطالع بالمشاورات التي أجراها وفد من فتح بالقاهرة في             إسـالم أون   "تصريح خـاص لـ
إن الحوار لن يتم في المنظور القريب؛ ألن نجاح أي حوار ال بـد أن يتـوفر لـه المنـاخ                     : ""نت.الين

ورأى  ".هذه المشاكل لن تحـل إال بـالحوار       المناسب، كما أن كل الفصائل بما فيها فتح على قناعة بأن            
المناخ حاليا غير مناسب إلجراء مثل هذا الحوار، وبالتالي فإن أي تحرك مصري لجمـع               "ول أن   ؤالمس

الطرفين وهما في هذه الحالة سيأتي بنتائج عكسية قد تزيد الوضع تعقيًدا؛ ولذلك تفضل القـاهرة عـدم                  
 ". وحماس في الوقت الحاليالتحرك في اتجاه الدفع بحوار بين فتح

قال وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغـيط، ان         : القاهرةمن   11/7/2007االتحاد االماراتية   وافادت  
إننـا نؤيـد الـشرعية      " وقـال    .من ينفي أن ما حدث في غزة هو انقالب عسكري هو بالتأكيد ال يرى             

ده مصر، حتى نبلغ اللحظة التي نستعيد فيهـا         رئيس عباس الذي تبنى مسارا تؤي     الالفلسطينية الممثلة في    
  ." وبين رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية"أبو مازن"الحوار بين 
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 عمر سليمان وراء تغيير الموقف المصري من حماس : مصادر .62
مصادر صحفية أشارت إلى أن اللواء عمر سـليمان رئـيس المخـابرات العامـة               :  عال عطااهللا  -غزة

 سـليمان    رئيساً في تحول الموقف المصري من سيطرة حماس على القطـاع، وأن            المصرية، كان سبباً  
 ."حمـاس "، وأبلغهما بالتحول في السياسة المـصرية تجـاه          اتصل بكل من خالد مشعل، وإسماعيل هنية      

وقالت المصادر، إن اللواء سليمان تمنى على مشعل اعتماد خطاب التهدئة والصبر قليالً علـى الـرئيس         
 هذا بعد أن كشفت مصادر رفيعة المستوى أن تقريراً أمنياً قدمه اللواء سليمان إلى الـرئيس                 يأتي .عباس

 ."حماس" و"فتح"مبارك، هو الذي أدى إلى انقالب الموقف المصري في موضوع الصراع بين 
  10/7/2007السبيل 

  
 سوريا تعتبر دعوة اولمرت االسد للحوار هذيان .63

اعتبرت سوريا دعوة أولمرت إلى الرئيس بشار األسـد         :  شحادة  يوسف كركوتي، آمال   - القدس   ،دمشق
، في وقـت يعمـل جـيش الحـرب          "مجرد هذيان ولعب في الوقت الضائع     "بإجراء حوار مباشر بينهما     

اإلسرائيلي على ترميم قواعد عسكرية مهجورة ومواقع مراقبة أمامية في الجوالن المحتل، وإعادة ربطها              
وقال مـصدر رسـمي فـي وزارة         .التزامن مع المناورات العسكرية الجارية    بشبكتي المياه والكهرباء ب   

إن الموقف السوري ثابت في رفضه ألي مفاوضات سـرية، وإصـراره            " "الخليج"ـالخارجية السورية ل  
على مفاوضات برعاية دولية يكون هدفها تطبيق قرارات الشرعية الدولية؛ كمدخل لحل شامل وعـادل               

، كما نصت على ذلك     "األرض مقابل السالم  "يلي من مختلف جوانبه، وعلى أساس       للنزاع العربي اإلسرائ  
  .المبادرة العربية

  11/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

   حماس من الرجوع الى الوراءويحذر ..  في لبنان"اليونيفيل" استهداف "يبارك"الظواهري  .64
 فـي   "اليونيفيـل "تهدف قوات   وصف أيمن الظواهري أمس، االعتداء الذي اس      :  ا ب  - رويترز -ا ف ب  
ـ   لبنان  "جاءت ردا على احتالل القـوات الـصليبية       " التي اعتبر انها     "العملية المباركة " الشهر الماضي، ب

على الجهاد والمجاهدين في لبنـان بالـسالح األميركـي          "لجنوب لبنان، داعيا في الوقت ذاته المتآمرين        
وقال الظـواهري   . "انهم يحفرون قبورهم بأيديهم   "كوا   الى ان يدر   "والتواطؤ الصهيوني والمال السعودي   

نقلت األنبـاء اسـتنكار بعـض       "في ما يبدو انه اشارة الى حزب اهللا         ،   دقيقة 20في تسجيل صوتي مدته     
ان كـانوا غيـر     .. الجهات لهذه العملية، وهي الجهات التي أقرت بوجود القوات الصليبية داخل لبنـان            

  . "يرهم، أم تراهم ضامنين لسالمة القوات الدولية، ومتعهدين بذلك؟قادرين على الجهاد، فليتركوا غ
فقات وقبول بخـدع الحلـول الـسياسية والـص        تراجع إلى الخلف    "ظواهري حماس مما قال إنه      حذر ال و

، الى جانب من وصفهم     "أخذ الحيطة مما تقدمه مصر واألردن والسعودية      "وطلب من الحركة    . "اإلقليمية
  . "طين وفقهاء المارينزعلماء السال"بأنهم 

  11/7/2007السفير 
  

  نصيحة خليجية لعباس بتجديد مساعي احتواء حماس   .65
قالت مصادر دبلوماسية بأن بعض دول الخليج نصحت الرئيس الفلسطيني بإبداء مرونـة فـي               : أبوظبي

نة لدورها  ، مقابل قيام هذه الدول بمسعى جديد يكفل استعادة السلطة الفلسطي          "حماس"موضوع الحوار مع    
وقالت المصادر ان النتائج المتواضعة التي انتهى اليها اجتماع شرم الـشيخ الربـاعي،              . في قطاع غزة  

 مـستعدا لالسـتماع الـى       عبـاس فضال عن العمليات االسرائيلية العسكرية في الضفة والقطاع جعلت          
 بعـض الشخـصيات   النصيحة الخليجية، وهو ما يفسر اتجاه عباس لتوسيع حكومة الطوارئ بشكل يضم     



  

  

 
 

  

            26 ص                                      779:                                 العدد11/7/2007األربعاء : التاريخ

حتى ضم عناصر من حماس واعتبار حكومة الطوارئ حكومة وحدة وطنية بديلـة              القريبة من حماس او   
 كليا مـن المعادلـة      "حماس"وقالت هذه المصادر ان دول الخليج ابلغت عباس ان استبعاد           . لحكومة هنية 

لالزمة الطالق عملية الـسالم     الحكومية الفلسطينية لن يساعد السلطة الفلسطينية على تحسيين الشروط ا         
  .  واحياء االتفاقات الموقعة بين الطرفين"حماس"من جديد وان من االفضل العمل على احتواء 

  10/7/2007إيالف 
  

 في مجمع الفقه اإلسالمي.. فتح وحماسخالفات  .66
ة تصدرت خالفات فتح وحماس الجلسة االفتتاحية للـدورة الثامنـة عـشر           : عصام الشعار  - كوااللمبور

لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد بوالية كوااللمبور في الفترة مـن               
ففي كلمته ناشد رئيس الوزراء الماليزي داتؤ سري عبد اهللا بن حـاج أحمـد                .م2007 من يوليو    9-14

 اإلخوة الفرقـاء أن ينبـذوا       بدوي العلماء أن يواجهوا تلك األزمة ليوحدوا بين طوائف األمة، كما طالب           
إذا كان على المسلمين أن يتحدوا ويدعموا القـضية         "وأشار إلى أنه       .خالفاتهم ليتفرغوا لمهمتهم الكبرى   

قتتال؛ فهذا شرط أساسـي     الفلسطينية، فيجب على الفلسطينيين أن يتحدوا وأن يتوقفوا عن كافة أشكال اال           
 ".للسالم

  9/7/2007إسالم أون الين 
  

   والجمعية الشرعية يبديان استعدادهما لدعم الحكومة الفلسطينيةاألزهر .67
أكد األزهر الشريف والجمعية الشرعية بمصر اسـتعدادهما لتقـديم            : عمرو جمال وعال مصطفي عامر    

 حالة عدم االستقرار التي تـسود       ىجميع أشكال الدعم والمساندة للحكومة والشعب الفلسطيني للتغلب عل        
كما أكد ذلك اعضاء الوفد الوزاري      .  وحاجة ابناء فلسطين للمساعدة المادية والطبية      ،ةاألراضي الفلسطيني 

الـب   حيـث ط    . الممثل للحكومة الفلسطينية اثناء زيارته أمس لمشيخة األزهر ولمقر الجمعية الـشرعية           
يـادات  محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر بالتمسك بوحدة الكلمة والموقف بـين الق           .دفضيلة اإلمام األكبر    

مؤكدا أن الحوار العاقل المستنير يمكن أن يوجد حلوال لجميع النقاط محل            ،  الفلسطينية والشعب الفلسطيني  
   . الخالف

  10/7/2007األهرام المصرية 
  

  مصر تنشر مئات من الشرطة على حدود غزة .68
اء نشر مئات    قالت مصادر امنية مصرية بشمال سيناء ان السلطات المصرية بدأت مساء يوم الثالث             :رفح

وقال أحد المصادر    .من رجال الشرطة المصريين عند بوابة صالح الدين على الحدود بين مصر وغزة            
تم الدفع بأفراد من قوات االمن المركزي لمعاونة قوات حرس الحدود الموجودة علـى طـول                "لرويترز  

ؤكد وجود نيـة لـدى      الشريط الحدودي مع غزة لتأمين المنطقة بعد ورود معلومات للجانب المصري ت           
  ."بعض المسلحين الفلسطينيين القتحام منطقة الحدود

  10/7/2007رويترز 
  

  وتستبعد الخيار العسكري ضدها في غزة" حماس" تدافع عن اعترافها بـ"روسيا" .69
دحض يفغيني بريماكوف رئيس الحكومة الروسية األسبق ما يقال حول الخطأ الذي ارتكبته روسيا بشأن               

ة حماس واستقبالها لقيادتها في موسكو، مشيرا إلى أن األمور لو سارت على النحو الذي               اعترافها بحرك 
وقال انه يـستبعد    . كان مقررا لها أن تسير لما كانت قد وصلت إلى المنعطف الدموي الذي وصلت إليه              

كل السيناريوهات التي تنص على استخدام القوة ضد حماس سواء من جانب فصائل فتح او من جانـب                  
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وات مصرية مدعومة من جانب قوات بدر الفلسطينية المتمركزة في االردن، او القوات االسرائيلية التي               ق
. لم يستبعد احتماالت استمرارها في قصفها الجوي او من خالل المدفعية دون التوغل في اراضي القطاع               

 حـول   "ه نوفوسـتي  موسكوفسكي"وعن آفاق حل المشكلة وما لمح اليه في مقال نشره اخيرا في صحيفة              
مستقبل الدولة الفلسطينية، اشار بريماكوف إلى ان فكرة اقامة الدولة الفلسطينية وانضمامها الـى االردن               
في اطار كونفدرالية ليست جديدة وثمة من يطرحها اليوم في اطار إعالن بداية عـن قيـام الدولـة ثـم                    

  .ة التي تضم االردن واراضي الضفة الغربيةاالعالن عن قيام الكونفدرالية، او االعالن عن الكونفدرالي
  11/7/2007وكالة فلسطين اليوم 

  
 واشنطن تشكك في إمكانية إرسال قوات دولية إلى غزة .70

شككت الواليات المتحدة، امس، باحتمال ارسال قوات دولية الى قطاع غزة، معتبرة            : ب.ف. ا -واشنطن  
ال قوات لها الى هذا القطاع الـذي باتـت          انه سيكون من الصعب الحصول على موافقة دول على ارس         

وقال المتحدث باسم الخارجية االميركية شون ماكورماك في مؤتمر         . حركة حماس تسيطر عليه بالكامل    
وسط بيئـة   ) في هذه القوات  (لست متأكدا من اننا سنجد الكثير من الجيوش الراغبة بالمشاركة           "صحافي  

من االفضل تكثيف الجهود علـى تـدريب   "واضاف . القواتلوجود هذه " يفترض اال تكون متفهمة كثيرا    
. اجهزة امنية فلسطينية فاعلة وقادرة ومسؤولة تكون قادرة على العمل في الضفة الغربية وقطـاع غـزة     

  ".اعرف أن االمر سيكون صعبا في غزة، ونحن نركز جهودنا على هذه النقطة بالذات"وتابع 
  11/7/2007األيام الفلسطينية 

  
   بليون دوالر على التسلح وإسرائيل في طليعة الدول1200ينفق العالم  .71

تصدرت الواليات المتحدة قائمة الدول األكثر إنفاقا على السالح في العالم، فـي             :  رياض قهوجي  -دبي  
 خمس دول شرق أوسطية، وذلك بحسب دراسـة أعـدتها           هحين شملت قائمة أكبر عشر دول مستوردة ل       

 حـوالي   2006بلغ اجمالي انفاق السالح الدولي للعام       قد  و .ة في استوكهولم  مؤسسة أبحاث السالم الدولي   
توقعت كما  .  بليون دوالر  528.7 العسكري    الواليات المتحدة  وصل حجم انفاق  فيما  .  بليون دوالر  1200

وعـزا  . خالل عقد واحـد   % 37الدراسة أن يستمر ارتفاع االنفاق الدولي على السالح بعدما زاد بنسبة            
أنظمـة الـدفاع   واالنفاق الى الحرب الدولية التي تقودها أميركا ضد االرهاب،   هذا  سباب ارتفاع   خبراء أ 

المضادة للصواريخ، التي تؤسس لها أميركا على أراضيها وفي الخارج بمشاركة بعـض حلفائهـا فـي                 
 بليـون دوالر، يـشكك خبـراء      49.5ورغم أن االنفاق العسكري الصيني لـم يتجـاوز           .أوروبا وآسيا 

ومسؤولون أميركيون وغربيون باألرقام التي تعلنها بكين، مؤكدين ان االنفاق الصيني على التسلح يبلـغ               
ـ   لم يتجاوز فأما روسيا   . اضعاف المعلن  كمـا أن الـصناعة     .  بليـون دوالر   34.7  إنفاقها العسكري ال

باالستمرار، في حـين    العسكرية الروسية ال تزال تعتمد على األسواق الخارجية لتحقيق أرباح تسمح لها             
وجاءت كل   .تعتمد الصناعة العسكرية األميركية على السوق المحلية بشكل أساسي في انتاجها ومبيعاتها           

من اسرائيل والسعودية ودولة االمارات العربية وايران على قائمة أكثر عشر دول مستوردة للسالح في               
أكثر الدول استفادة مـن التفـوق التكنولـوجي         ويعتبر المحللون أن اسرائيل كانت وما زالت من         . العالم

االميركي، اذ انها تمكنت من استغالل المساعدات العسكرية واالقتصادية األميركيـة إلنـشاء صـناعة               
 وبحـسب صـحيفة ديفـنس نيـوز    . عسكرية دولية باتت تنافس نظيراتها األميركية في بعض المجاالت   

حكومة االسرائيلية بزيادة حجـم المـساعدات العـسكرية    األميركية، وعدت ادارة البيت االبيض اخيراً ال     
السنوية بنسبة متصاعدة تصل حتى ستين مليون دوالر سنويا خالل العقد المقبل ليصل حجم المـساعدات    

  . الى حوالي ثالثة باليين دوالر2016السنوية مع حلول السنة 
  11/7/2007الحياة 
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  تطافهإيراني مختطف تتهم إسرائيل باخ زوجة جنرال .72
الذي اختفت آثاره في تركيا في شباط       و  الذي له عالقة بالبرنامج النووي،     اتهمت زوجة الجنرال اإليراني   

من % 90، وذلك بحسب    أثناء تواجده في تركيا   ،  الماضي، المخابرات اإلسرائيلية بالوقوف خلف اختفائه     
  .تشير إلى ذلكالتي الشهادات 

  10/7/2007 48عرب
  

 ن من مختطفيهمطلوب تحرير أبو ماز .73
  فهمي هويدي

المشهد الفلسطيني يزداد عبثية وتعقيداً يوماً بعد يوم، إذ لم تعد مشكلته محصورة في االشتباك الراهن بين 
وإنما بات واضحاً أن أبو مازن وفريقه في رام اهللا يبتعدون شيئاً فشيئاً عن الموقف . حركتي فتح وحماس

وهو تطور يضعنا في مواجهة . ف األمريكي واإلسرائيليويقتربون بخطى حثيثة من الموق. العربي
موقف غير مألوف وغير قابل للتصديق، بمقتضاه نصبح إزاء اصطفاف فلسطيني أمريكي إسرائيلي في 

وهو ما يتوازى مع اصطفاف آخر للتكتل الثالثي سابق الذكر في . مواجهة فصيل فلسطيني آخر في غزة
لسطيني فلسطيني، ويحث الجميع على العودة الى اتفاق مكة الذي مواجهة موقف عربي يدعو الى حوار ف

تشكيل حكومة وحدة وطنية واقامة الشراكة بين فتح وحماس، وإعادة إحياء : أكد على أمور ثالثة هي
 .منظمة التحرير الفلسطينية

وضع في االسبوع الماضي دعت دول الخليج ممثلة في مجلسها الوزاري إلى تفعيل اتفاق مكة كشرط ل
وفي األسبوع الذي سبقه دعت مصر الى ضرورة إجراء حوار . مبادرة السالم العربية موضع التطبيق

ثم أصبحت محور التحرك . بين فتح وحماس، وترددت هذه الدعوة على لسان الرئيس حسني مبارك
يتجاوب معه السياسي المصري الذي أيدته سورية واليمن والجزائر، األمر الذي يبلور موقفاً عربياً لم 

إذ في حين يدعو الموقف العربي الى الحوار بين . ابو مازن حتى اآلن، بل يتحرك في اتجاه معاكس له
ليس . فتح وحماس، فان أبو مازن يسعى الى إقصاء حماس واستئصالها من الساحة السياسية الفلسطينية

  كيف؟- حماس وحدها وإنما أيضا كل قوى المقاومة في فلسطين
تصريحات التي يصدرها الرجل عن إمارة الظالم والخروج على الشرعية، وعن اإلجراءات دعك من ال

التي ينفذها لخنق غزة والضغط لتفجيرها ضد حماس من الداخل، من خالل منع رواتب الموظفين 
والعمل على إغالق معبر رفح وغير ذلك من االجراءات، ألن األخطر من ذلك كله في السياق الذي نحن 

وهي الدعوة التي اطلقها في العلن عقب التقائه في . هو دعوته الى إرسال قوات دولية الى غزةبصدده 
باريس الرئيس الفرنسي نيكوالي ساركوزي، واعتبرها خطوة ضرورية لتوفير الظروف المناسبة إلجراء 

لية مطلب وفي تبريره لهذه الدعوة قال أبو مازن إن استدعاء القوة الدو. انتخابات تشريعية مبكرة
ذلك أن األصوات التي اقترحت في . هذا صحيح، ولكنه كان في سياق مغاير تماماً. فلسطيني مبكر

السابق استدعاء قوة دولية تصورت أن تلك القوات يمكن ان تقوم بدور في إيقاف االجتياحات والتوغالت 
ن تأتي إلى غزة فقط دون لكن أبو مازن يريدها اآلن أ. واالغتياالت االسرائيلية في الضفة والقطاع

الضفة لسبب غير الذي أعلنه، هو إسقاط حكومة حماس وإنهاء الدور الذي تقوم به عناصر المقاومة في 
. وليس ذلك استنتاجاً ألن الكالم اإلسرائيلي صريح، وال يحتمل اللبس في هذا الشأن. القطاع ضد إسرائيل

ين كان أبو مازن يتحدث مع الرئيس الفرنسي في ذلك أنه من مفارقات األقدار وسخرياتها، أنه في ح
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مسألة استحضار القوات الدولية الى غزة، فان افيغدور ليبرمان نائب رئيس الوزراء االسرائيلي ورئيس 
إلقناعهم بإرسال جزء من " الناتو"، كان يواصل لقاءاته في أوروبا مع ممثلي حلف "إسرائيل بيتنا"حزب 

 النهائي من هذه العملية كشفت عنه صحيفة معاريف في عددها الصادر والهدف. قوات الحلف الى غزة
، التي أكدت أن جولة ليبرمان تمت بالتنسيق الكامل مع اولمرت، وقالت إن القضاء على 26/6في 

النها تمثل تهديداً استراتيجياً ليس فقط السرائيل، وانما ايضاً للمصالح الغربية "حماس هو جوهر المسألة 
 ".ة، األمر الذي يبرر تدخل حلف الناتو السقاط حكومتهافي المنطق

قبل ان نستطرد في عرض كالم ليبرمان وأصدائه، نذكر بأن الرجل من غالة المتطرفين والفاشيين في 
ونادى بطرد " 16اف "وهو من دعا مراراً الى قصف أسواق غزة ومساجدها بطائرات . اسرائيل

 غزة وتوطينهم في سيناء، كما إنه ضمن برنامجه االجتماعي بند الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع
وهو الذي لم . يدعو إلى فرض السيادة اليهودية على المسجد االقصى، ومنع المسلمين من الصالة فيه

 .يتورع عن المطالبة بقصف السد العالي إلغراق المدن المصرية، وتدمير قصر الرئاسة السوري
حين . وروبا مسانداً ألبو مازن ومؤيداً دعوته إلرسال القوات الدولية الى غزةهذا الرجل الذي ذهب إلى ا

منع حركات المقاومة من : فصل في مهمة القوات الدولية المذكورة قال إن كتاب تكليفها يشمل ما يلي
ر وقف عمليات تهريب السالح والوسائل القتالية عب -استهداف العمق اإلسرائيلي انطالقا من قطاع غزة 

ولم يتردد ليبرمان .  تفكيك األجنحة العسكرية لحركات المقاومة الفلسطينية- الحدود بين القطاع ومصر
وهو يعدد المهام التي يجب أن توكل لتلك القوات في أن يشير إلى انه في حال نجحت في أداء مهمتها، 

 ".هدف اسرائيل وابو مازن المشترك في اسقاط حكم حركة حماس"فإنها ستحقق 
جدير بالذكر في هذا الصدد أن هذا التوافق المدهش مع أبو مازن الذي لم يكن يخطر على قلب البشر، 
ليس مقصوراً على ليبرمان وحده، ولكننا نلمس نظيراً له مع وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي آفي ديختر، 

شعب الفلسطيني حين الذي رفعت ضده في الغرب عشرات الدعاوى بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق ال
شريك " وذلك أن الرجل انضم الى المعجبين بابومازن والمادحين له، إذ وصفوه بأنه . كان رئيساً للشاباك

بل إن زعيم المستوطنين في الضفة الغربية بنماس فلنشتاين ". إلسرائيل في حربها العادلة ضد حماس
 أمر قواته بمطاردة قادة وعناصر حماس، ابو مازن، ألنه" لشجاعة"خرج عن طوره ومضى يكيل المديح 

 ) .29/6االذاعة االسرائيلية (في الوقت الذي كان جيش االحتالل يطارد فيه نشطاء فتح في نابلس 
لكي يزداد المشهد عبثية، فإنه حين التقى أبو مازن مع اولمرت وليبرمان على فكرة دعوة القوات الدولية 

ليين تحفظوا عليها، ليس غيرة على الفلسطينيين بطبيعة الحال، الى غزة، فان بعض المعلقين االسرائي
فالجنرال روني دانئيل . ولكن لشكهم في إمكانية مساهمة تلك القوات في خدمة األهداف االسرائيلية

المعلق العسكري للقناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي رأى أنه في حال وافقت اسرائيل على إرسال 
ألنها لن تكون قادرة على لجم حركات . غزة، فإن ذلك سيكون بمثابة خطأ استراتيجيقوات دولية إلى 

المقاومة ومنعها من مواصلة عملياتها ضد األهداف اإلسرائيلية، بوجه أخص اطالق القذائف الصاروخية 
في " أكثر كارثية"وتوقع دانئيل أن تصبح األوضاع . محلية الصنع على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة

أعقاب وصول القوات الدولية للقطاع، مشيرا إلى أن الذي سيزيد األمور تعقيداً حقيقة أن الجيش 
اإلسرائيلي لن يكون بوسعه العمل ضد حركات المقاومة الفلسطينية في ظل وجود تلك القوات، أما 

قاً، فمن رأيه الجنرال عاموس جلبوع، رئيس قسم االبحاث الشعبية في شعبة االستخبارات العسكرية ساب
محذراً من أنه في حال " مجرد نكتة مقارنة مع ما سيحدث في غزة"ان ما يحدث في العراق سيكون 

سقوط قتلى فلسطينيين في عمليات للقوات الدولية، فان هذا لن يؤدي الى توحد الفلسطينيين خلف حركة 
 ".سيبرز أبومازن كمن يعمل وفق األجندة االسرائيلية"حماس، بل انه 

ما الجنرال أهارون زئيفي، رئيس شعبة االستخبارات العسكرية السابق، فقد أشار إلى أن الدافعية القتالية أ
لجنود القوات الدولية ستكون منخفضة جداً مقارنة مع دافعية عناصر المقاومة الفلسطينية وحذر من أن 
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كبيرة التي ستتكبدها، منوهاً الدول التي سترسل هذه القوات سرعان ما ستسحب قواتها بفعل الخسائر ال
إلى أن إرسال القوات الدولية سيعفي حماس من المسؤولية عن تبعات الحصار االقتصادي أمام الجمهور 

 .الفلسطيني، حيث أن الحصار على القطاع من المفترض أن ينتهي بوصول هذه القوات
 المطاف بأن يصطف في مربع ال أتصور وال أريد أن أصدق أن أبو مازن توقع يوماً ما أن ينتهي به

واحد مع ليبرمان وديختر وفانشتاين، لكنه العناد والكبر ورفقاء السوء الذين ظلوا يدفعون الرجل 
ويحرضونه حتى أوصلوه إلى ما وصل اليه، االمر الذي يمكن أن يوصف بأنه انتحار سياسي ألي قيادي 

. يبرمان ومحتفى به من جانب ديختر وفانشتاينفلسطيني، تفاجأ به جماهيره معانقا اولمرت ومتفقاً مع ل
ونهاية من هذا القبيل تستدعي العديد من األسئلة حول رصيد الشرعية الذي تبقى ألبو مازن وهو يندفع 

وهو بذلك يقدم للرأي العام الفلسطيني . باندفاع الضفة األخرى، مديراً ظهره لشعبه وقضيته وأمته
 فعلته حماس في غزة كان ضرورياً، النقاذ القطاع من ذلك المصير الذي والعربي دليالً دامغاً على أن ما

 .دفع إليه ابومازن
إن الرجل أحوج ما يكون إلى العون بأكثر من حاجته إلى االتهام أو التنديد واإلدانة، كما إنه أشد ما 

التي لمسناها يكون حاجة إلى ناصحين مخلصين، للرجل وللقضية ولألمة، ألن مختلف القرائن والنتائج 
حتى اآلن دلت على أن معاونيه أساؤوا إلى الثالثة ودون أن يقصدوا أو يتمنوا فإنهم رفعوا من أسهم 

في حين أنهم أرادوا بها مكراً ولها كيداً ولست أشك . حماس وحسنوا كثيرا من صورتها أمام الرأي العام
المطلوب البو مازن، كما إنني على يقين في في أن بين الفلسطينيين المستقلين من يستطيع ان يقدم العون 

 .أن أكثر من عاصمة عربية على استعداد ألداء واجبها في هذا الصدد
  .بقي فقط أن نحرر أبو مازن من الذين اختطفوه، بعدما اختطفوا فتح ومن بعدها السلطة الوطنية

  11/7/2007الشرق األوسط 
  

 رسالة الى عباس .74
  أحمد نوفل. د

لجعلت رسالتي إلى عباس قصيدة شعر كقصيدة مطر عن عباس " أحمد مطر"رية لو كنت أملك شاع
المتمترس خلف المتراس، فما أشبه عباسنا بعباس أحمد مطر، مع الفارق أننا بال شاعرية أحمد مطر 

بوش أولمرت :  المتمترس خلف متراس ثالثي األبعاد واألنجاس واألرجاس- حقنا-لنكتب عن العباس 
 .دحالن النسناس

 .يا أخي عباس، وفظاظة األسلوب، وقلة الشاعرية والملكة، ولنكلمك بال رتوش" غالظتنا"لكن، تحمل 
ألست أنت القائل بنظرية قتل المدنيين . ما تعيبه على حماس يا عباس من تشدد، مررت بأشد منه: فأوالً

 !اليهود؟ وهذا ما لم تقل به حماس بشكل متعمد ومتقصد
، يا أخ عباس، أنت واألخ أبو إياد؟ فأيديكم ملطخة، وكتبتنا العظام "األسودأيلول "وألست من صناع 

 !يدافعون عنك ويخوضون في التحريش على حماس التي لم تروع حمامة في األردن
ثم يا أخ عباس، ألست تعيب على حماس أنها تريد بعض الصالحيات لرئيس الوزراء، وجنابك الكريم 

معك ضد الرمز لتوسيع صالحيات رئيس الوزراء، " إسرائيل" أمريكا واشتبكت مع الرمز، ويومها وقفت
واليوم عدت أنت تمارس صالحيات الرمز، ويقول الناطقون من حولك أو المتالعبون بك، ! جنابك يعني؟

 !وليس نظاماً برلمانياً!) دقي يا مزيكة(إن النظام في فلسطين رئاسي 
ومع تقليص صالحيات رئيس الوزراء إذا ! ا كنت أنتفأمريكا مع توسيع صالحيات رئيس الوزراء إذ

فهي تدور مع شخصك حيث دار !) برضه(كان من حماس، وتوسيع صالحيات الرئيس إذا كنت أنت 
فهل تفسر لنا يا أخ عباس .. شخصك بقطع النظر عن الموقع والمركز والمنصب الذي يشغله شخصك

 سر هذا الحب؟
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لدحالن، وما سر تغطيتك على جرائمه مع فظاعتها، وعينك وأيضاً يا أخ عباس، ما سر احتضانك 
حماس، فهل هي طريقة دحالن في تركيع المسؤولين، استعملها معك، " فظائع"ال ترى إال ) سالمة عينك(

وهال أفدتنا يا سيادة الرئيس من ! أم أن وراء اإلعجاب سراً آخر؟ فسر لنا، وأزح عن عقولنا الحجاب
عندما زرت غزة؟ أليس دحالن ومجموعته؟ لماذا لم يصدر عنك صوت، ولم الذي أطلق عليك النار 

تنبس بحرف وال نطق لك لسان؟ أيرعبك دحالن؟ هل هز لك العصا بهذه اإلطالقات لتخويفك 
 وترويضك؟

! أولست أنت ودحالن تسيطران اآلن على كل البلدان في الضفة الغربية؟ فمن وراء الفلتان يا أخ عباس؟
 !أن الفلتان في غزة وراءه حماس فمن الذي يقود الفلتان اآلن في الضفة المنكوبة بكم؟كنتم تزعمون 

وأمر آخر يا أخي عباس، لماذا كنت أنت ودحالن من يطمئن على الرمز في أيامه األخيرة، وكنتما أبعد 
؟ فلماذا أنتما "إسرائيل"الناس عنه، وأكثرهم نأياً عن خطه وتناقضاً مع البقية الباقية عنده من ممانعة لـ

عليه، علماً بأن دحالن متآمر متواطئ على قتله، وهذا الكالم قلناه من قبل أن " تطمئنان"دون سائر البرية 
 ينشر ما نشر من وثائق تفيد بهذا التواطؤ؟

هل لذهابكما عالقة بنزع األجهزة عنه؟ وهل لذهابكما عالقة بتركته؟ هل اتفقتما مع الفرنسيين على 
الموضوع، وعدم فتح تحقيق؟ فإذا كنتم متواطئين على القتل " لفلفة"التسميم وتكميم األفواه، وطمس حكاية 

 !فكيف ترثون القتيل، وأنت تعلم أن القاتل ال يرث؟
وأمر آخر وغير أخير يا سيادة الرئيس المناضل، أنت لشدة حبك ألهل غزة أسقطت عنهم الضرائب 

يا مسقط الضرائب، تمنع الرواتب عن أهل غزة؟ من عباس فلماذا يا حريص ..) جزاك اهللا عن غزة(
مسقط الضرائب أم مانع الرواتب؟ أم أن إسقاط الضرائب جزء من مؤامرة لمزيد من الحصار : الحقيقي

 على حماس وعلى القطاع لتركيع القطاع؟
يف كيف يا أخ عباس، إن الذي يطالب عدوه بحصار شعبه ال يمكن أن يكون واحداً من هذا الشعب، فك

 !يكون رئيساً لهذا الشعب؟
هل وصلت الرسالة يا أخي عباس؟ وهل وصلت إلى مرحلة من العمر تجعلك تتوقف لحظة لتغيير 
المسار؟ وكيف يهددك عدوك الذي طالبته بحصار شعبك؟ كيف تسمح له بأن يهددك إن تقربت من 

 من حولك؟ ألم يقل أولمرت حماس، أن يحاصرك كما حاصر الرمز، وأن يسممك كما سمم الرمز، وبيد
لقد أحطت نفسك بفئة منحطة، فحططت من قدرك بهم، ولن يصلح ! يا أخ عباس؟.. هذا؟ وما كان ردك

وسالم على حكومة سالم . وسالم على من اتبع الهدى! حالك وهذه الحثالة تجرك إلى مهاوي الردى
 .إخوانها في العروبة واإلسالمالجارية وراء السالم، والباحثة عن القطيعة والخصام مع أهلها و

 .م والسال–يا أخي عباس، وفي الختام هذه قضية مقدسة من عبث بها احترق في الدنيا واآلخرة 
  10/7/2007السبيل 
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 القدس العربيافتتاحية 
 حركة ىات الال نعرف ما هي المعلومات التي استند اليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتوجيه اتهام

فما هو ثابت ان هناك عداء . حماس بتسهيل مهمة دخول تنظيم القاعدة الي قطاع غزة، وتوفير الحماية له
محكما بين هذا التنظيم وحركة حماس عبر عنه الدكتور ايمن الظواهري اكثر من مرة في اشرطته التي 

 . عن الجهاد والتشبث بالحكم اتهام هذه الحركة بالخيانة والتقاعسىوصل به االمر في احدها ال
فاذا كان تنظيم القاعدة قد وصل فعال الي قطاع غزة فان ذلك ليس بسبب تسهيالت حركة حماس وانما 

 االنفالت االمني، وانتشار الجريمة ىتصرفات مجموعة لوردات االمن التي عاثت فيه فسادا، وشجعت عل
 .وتغييب القانون
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 قطاع غزة تعيد اليه سلطته المفقودة، ومعها ىقوات دولية الالرئيس عباس يؤيد بل ويطالب بحضور 
مجموعة من الجنراالت الفاسدين الذين يقدم اليهم الدعم والمساندة رغم لفظ تنظيم فتح لهم، ومطالبته 

 المقرات االمنية ىبمحاكمتهم بتهمتي الفساد اوال، وعدم الصمود في وجه استيالء حماس وقواتها عل
 .انياالتابعة للسلطة ث

 ىمن حق الرئيس عباس ان يشعر بالمرارة تجاه حركة حماس وما يصفه بانقالبها العسكري عل
 تفريط ببعض الثوابت الفلسطينية ىالشرعية، ولكن ليس من حقه ان يحول حقده الشخصي هذا ال

ت فباالمس وافق.  محمية دولية تحت حماية اسرائيليةىاالستراتيجية، وابرزها تحويل قطاع غزة ال
 االمالءات االسرائيلية بانتهاك االتفاقات الموقعة بشأن معبر رفح، ى التي شكلها علئحكومة الطوار

واعتماد معبر كرم سالم الخاضع للسيطرة االسرائيلية بالكامل لمرور ستة آالف فلسطيني محتجزين في 
 .الجانب المصري تقطعت بهم السبل، ويعيشون ظروفا معيشية صعبة للغاية

 زيادة ى وجه الخصوص، وبما يؤدي الىح بورقة القاعدة لتخويف الغرب والواليات المتحدة علالتلوي
 درجة كبيرة من الخطورة، وال يمكن ان يخدم ىالحصار البناء قطاع غزة، ومضاعفة معاناتهم امر عل

 .الشعب الفلسطيني ومصالحه في التحرر واالستقالل
 تجريم الحركة، واغالق كل االبواب الي حوار معها، ىفربط حركة حماس بتنظيم القاعدة يهدف ال

 الشعب ى حساب الجناح المعتدل، االمر الذي سينعكس سلبا علىوتشجيع الجناح المتطرف في وسطها عل
الفلسطيني، ليس في قطاع غزة فقط وانما في الضفة الغربية ودول الشتات، الن كل مواطن فلسطيني 

 .ضوا في تنظيم القاعدةسيصبح موضع شبهة ومطاردة، كونه ع
الرئيس عباس خانه التعبير، واعماه غضبه علي حركة حماس من رؤية الحقائق من زاوية فلسطينية 

ال . وطنية، وال شك ان مجموعة من المنتفعين الملتفين حوله هم الذين يدفعون به في هذا االتجاه الخطير
عن االحقاد الشخصية، واالعتبارات الفصائلية، بديل امام السيد عباس غير الحوار وكظم الغيظ، والترفع 

 .الن المسألة ليست مسألة شخصية وانما قضية تمس شعبا وحاضره ومستقبل ابنائه
حركة حماس ارتكبت اخطاء، ال جدال في ذلك، ولكن علينا ان نتذكر انها حركة فازت في االنتخابات 

ظيت بدعم غالبية اعضاء المجلس وشكلت حكومة شرعية بمقتضي الدستور والنظام االساسي، وح
فعندما يتم الحوار معها، فانه حوار مع حركة سياسية شرعية وليست حركة خارجة علي . التشريعي

 .القانون، مثلما يحاول الرئيس عباس ان يوحي في مقابالته التلفزيونية االخيرة
 11/7/2007القدس العربي 

  
  غزة بين التباكي وحركة التاريخ .76

  سمعبد الستار قا
كان من المتوقع أن يبكي العرب والفلسطينيون على وجه الخصوص على ما جرى في غزة، ويـصعب                 
أن يكون هناك من بين الذين يتميزون بانتماء وطني أو قومي أو ديني من يستحسن ما جـرى أو يثنـي                     

  .عليه
كراهية، وترفع مـن    االقتتال الداخلي عبارة عن مأساة كبيرة تجلب األحزان واآلالم، وتزرع البغضاء وال           

  .درجات اإلحساس بالثأر واالنتقام
لقد عرفت األمم معنى الحروب الداخلية، وأدركت أنها أشد وطأة مـن الحـروب الخارجيـة، وأعمـق                  

  .جروحا، وأبشع وسيلة لبث روح الرعب والخوف بين المواطنين
 لكنه يتوارى عارا وخجـال      قد يكون المرء مطمئنا في قتاله لعدو خارجي، وقد يكون فخورا معتزا بذلك،            

  .أمام االقتتال الداخلي الذي ال يتمخض إال عن مهزومين
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عيون كثيرة تبكي ما جرى في غزة، وشعب فلسطين يطأطئ رأسه خجال مما جرى، وشعوب العـرب                 
إدانة ما جرى علـى ألـسنة       . تأسى على ما حصل عاتبة وكأن الشعب الفلسطيني قد فقد توازنه واتزانه           

  .ساحقة من الناس، والتأسي على الدماء الفلسطينية أنشودة حزن تعتصر معها النفوسالغالبية ال
  العقل قبل وقوع الحدث

قد يـساعد قلـيال فـي       . العواطف جياشة، واآلالم عامة وطامة، لكن هذا في النهاية ال يجدي نفعا كثيرا            
دون تكرار ما حدث، وترسم التفريغ النفسي، وقد يخفف من الحزن مع الزمن، لكنه ال يضع حلوال تحول             

  .لمستقبل يسوده التعاون المتبادل والعمل الجماعي
األمم الحية تفكر بالحلول قبل وقوع الحدث، بل تحاول أن تصيغ الحدث وفق إرادتها وذلـك بـالتخطيط                  

  .المسبق القائم على الوعي والتحليل ووزن األمور بطريقة علمية
لتي قد تعترضها، وتعمل على وضع الخطط واإلستراتيجيات من         تستشعر األمم علميا الهموم والمشاكل ا     

  .أجل تفاديها، واالنتقال بنفسها من أزمة إلى فرج
أما إذا كانت األمة هائمة على وجهها وال تؤمن بالعلم والتفكير العلمي والتحليل الموضوعي المستقل عن                

  . ودماء وخوفا وجوعاالنزوات والرغبات فإنها تقع في متاهة وتدفع الثمن غاليا دموعا
كنت من المثقفين العرب الذين حذروا مرارا وتكرارا وعبر المقاالت وشاشات التلفاز والمـذياع وفـي                
األزقة والشوارع بأن الوضع الفلسطيني يتجه ال محالة نحو االقتتال، وأن دماء الفلسطينيين ستسيل بأيـد                

  .فلسطينية لكن ال أحد يريد ان يسمع
ع الجزيرة نت األسباب التي تدعو حتما إلى االقتتال الفلسطيني، وتم طـرح الحلـول               وقد كتبت عبر موق   

لم . المتعددة لتالفي هذا االقتتال سواء على الصعيد االقتصادي والمالي أو على الصعيد السياسي واألمني             
  .يستجب أحد ألي مشروع أو أي حل سواء صدر من فلسطين أو من خارج فلسطين

قبل المأسـاة، يحـاول     .  الحلول قبل وقوع المأساة أيسر بكثير منها بعد وقوع المأساة          دائما تجربة تطبيق  
المرء إبعاد المأساة التي لم تكن قد حلّت بعد، أما بعد وقوعها فاألمر يتعلق بالخروج من ورطة عظيمـة                   

  .تعقدت أجزاؤها
ى عال بحيث يستطيع الخـروج      كما أقرأ فكر القيادات الفلسطينية الموجودة حاليا، ال أرى أنه على مستو           

من أسر الفصيل والمصالح الخاصة سواء كانت ذاتية أو فصائلية، وهو فكر ال يصلح حقيقة إال لالقتتال                 
  .والمناكفات الفصائلية غير الالئقة والتي يشاهدها العربي يوميا على شاشات التلفاز

و متراجع لصالح الفهلـوة واالرتجـال       ال أرى أن العقل يحظى باهتمام كبير على الساحة الفلسطينية، وه          
  .وضيق األفق

  أوسلو أصغر من فلسطين
، وحـصلت   1994حصل اقتتال داخلي محدود عام      . منذ أن وقّع اتفاق أوسلو وشبح االقتتال الداخلي قائم        

  .اشتباكات بين األجهزة األمنية، وقامت السلطة الفلسطينية باعتقال العديد من المتهمين بمقاومة إسرائيل
اتفاق أوسلو ال يتسع إطالقا للقضية الفلـسطينية، وهـو   . األحداث الصغيرة كانت مقدمة لألحداث الكبيرة    

يقفز على المحرمات الفلسطينية ويقبل بترتيبات أقل بكثير مما قبلت بها اتفاقية كامب ديفد وروابط القرى                
  .الفلسطينية التي أسستها إسرائيل مع بداية الثمانينيات

، على أقل تقدير، ولم تكن نتائج أوسـلو ال علـى            1917الفلسطيني من أجل حقوقه منذ عام       قاتل الشعب   
  .مستوى الدماء التي نزفت وال على مستوى التطلعات

. إذا كانت القضية الفلسطينية أكبر من اتفاق أوسلو فإن اللباس المخيط لن يغطي الجسد وسيتمزق بالتأكيد               
 العريس قهرا في بزة العرس وإال فإن العـريس سـيتوارى مـن              أن يحشر ) الترزي(ال يستطيع الخياط    

  .الناس خجال مما يظهر منه
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أوسلو لم يقدم شيئا للفلسطينيين إال بعض األشياء التي رفضوها عبر الزمن مثل القبول بالقرارات الدولية                
  .والحكم الذاتي ونبذ اإلرهاب

  .والنتيجة لم تكن غير متوقعةحاول أوسلو فرض ما هو غير مقبول بتاتا لدى فلسطينيين، 
ينطبق هذا المنطق تماما على المبادرة العربية التي هي أصغر بكثير من حجم األمة العربية وتاريخهـا                 

المبادرة العربية عبارة عن فأر صادر عن عمالق يمـر فـي ظـروف              . وحضارتها ودينها وإنجازاتها  
  .مرضية

ضعف والهزال، وال يمكن في النهاية للمبادرة العربية أن         مثل هذا العمالق ال يحتمل أن يكون بمثل هذا ال         
قرأ حكام العرب التاريخ لما طرحوا هذه المبادرة، ولما ظنوا أصال           ) لو. (تنجح كأساس للحل مع إسرائيل    
  .أن إسرائيل تستحق مبادرات

  نظرية الهزيمة
ل بـالواقع، والـذي يـسمى       عانت الساحة الفلسطينية من محاوالت إقناع الناس بالهزيمة من خالل القبو          

  .بالنظرية السياسية بنظرية الهزيمة
عمل فريق من الفلسطينيين جاهدا على إقناع الناس بأن االتفاق مع إسرائيل عبارة عن اعتراف بالواقع،                

  .وأن معاندة هذا الواقع غير مجدية ولن تأتي للفلسطينيين إال بالمزيد من الويالت
ودها بكل ما تحتاج، والدول األوروبية ال تبخل بالوقوف مع إسـرائيل،            أميركا قوية وتدعم إسرائيل وتز    

والدول العربية ال خير فيها، ولهذا ال مفر أمام الفلسطينيين إال القبول بالواقع المرير ومحاولة إقامة دولة                 
  .فلسطينية من خالل طاولة المفاوضات

بح بال معنى بدون توازن قـوى وتفقـد         غفل هذا الجانب الفلسطيني عن حقيقة أن طاولة المفاوضات تص         
معناها وتتحول إلى طاولة استجداء، وغفل عن حقيقة تاريخية وهي أن الذي يقبل الواقع يتنـازل عـن                  

  .نصيبه في صناعة التاريخ، ويصبح موضوع الحدث بدل أن يكون صانعه
في الماضي وال عالقـة     المنتصرون هم الذين يصنعون التاريخ، أما الذين يقبلون الواقع فيجدون أنفسهم            

الواقع متغير وفق ظروف موضوعية ووفق إرادة القوي أو المصمم على التغييـر، أمـا               . لهم بالمستقبل 
القابل بالواقع عبارة عن أداة، واألدوات ال حقوق لها إال تلك التي يرى مستعملها أنه من مصلحته تقديمها                  

  .لها
مفاوضات التي آمن بها عبارة عن مـسرحية سـخيفة          وقع هذا الفريق في مأزق كبير حيث اكتشف أن ال         

  .تهدف إلى التسلّي بما ال قيمة فيه
عزز هذا األمر مواقف الفريق اآلخر الذي أصر على رفض الواقع واالستمرار في المحاولة مـن أجـل       

  .ةتاريخيا، المتحرك يغلب الثابت في مكانه، وقوى التغيير تتغلب في النهاية على قوى الرتاب. التغيير
ال يمكن للماضـي أن يهـزم الحاضـر أو          . موضوعيا، يعزل الشاب الكهل، مثلما يعزل الكهل العجوز       

المستقبل، ويبقى الماضي متراجعا مهما نفخنا فيه من البطوالت ومهما تغنينا بأمجاده، ذلـك ألنـه قـد                  
النظـر عـن    فقط يتمكن الكهل أن يغلب الشاب إذا واكب العصر واستمر في تجديد شبابه بغض               . مضى

  .عمره الزمني
  تراجع حركة فتح في غزة

بغض النظر عن ما يتم سماعه عبر وسـائل  . لم يكن مستغربا أن تسيطر حماس بسهولة على قطاع غزة 
اإلعالم عن االنقالب واالنقالبيين، شباب حركة فتح ليسوا مهيئين بتاتا لخوض معارك داخلية دفاعا عن               

  .جبون بهممواقف ال تقنعهم وعن أشخاص ال يع
كشخص يعيش في فلسطين، أعي تماما أن أغلب الشباب العاملين في األجهزة األمنية يهتمون برواتبهم،               

وقد سمعتها من العديـد     . وليسوا معنيين بتاتا بالدفاع عن األمن اإلسرائيلي أو تنفيذ المتطلبات األميركية          
  . حماسمنهم مرارا وهم يقولون بأن إسرائيل ترسل لهم أسلحة لمقاتلة
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شباب فتح مستعدون لقتال إسرائيل وهم يستبسلون ولديهم االستعداد للتضحية، لكنهم وجدوا أنفسهم أمـام               
لقد رأوا تطورات ال تسمح لهم بالقفز عن كل ما آمنـوا            . معضلة أخالقية ووطنية تحفر آالما في النفوس      

  .يوتبه عبر الزمن، وتتناقض مع رؤاهم األخالقية ففضلوا االسترخاء بالب
لم يكن غريبا أن قيادات قد هربت حتى قبل أن يبدأ القتال ذلك ألن من يعطي الـوالء مقابـل المـال ال                       

  .اشترت أميركا من بعض الفلسطينيين الوالء، لكنها لم تشتر االنتماء. يضحي بالمال من أجل الوالء
 الدم مـن أجـل تحقيـق        أصحاب الوالءات ال يقاتلون، فقط أصحاب االنتماء هم الذين يؤمنون بضريبة          

ولهذا يجب أال يحاول أحد تجريب عضالته في الضفة الغربية ألن النتيجة ستكون مشابهة لمـا                . الهدف
ولهذا علـى كـل الفلـسطينيين أن        . حصل في غزة على الرغم من أن التكتيك العسكري سيكون مختلفا          
  .معاندةيفكروا مليا وأن يسعوا حثيثا نحو إعمال العقل بدل ركوب الرأس وال

  مأزق أميركا وإسرائيل
ال أشك للحظة بأن إسرائيل وأميركا اآلن في لحظة مراجعة شاملة لإلجراءات التي تم اتخاذها من قبلهما                 

  .عبر السنوات السالفة
أهدافهما ستبقى قائمة ولن يجري عليها تغيير، لكنهما سيفكران في إعادة صياغة العالقات على الـساحة                

  .أيضا على مستوى بعض الدول العربيةالفلسطينية، وربما 
من المنطقي أن يفكر السياسي الذي يقدم المال والتدريب والسالح بطريقة تقديم جديدة وبأعوان جـدد إذا                 

  .كانت كل هداياه قد انهارت في لحظات ولم تعد عليه بأي نفع
ن تحقيق ما تريـدان فأتـت       لقد استثمرت هاتان الدولتان في الساحة الفلسطينية ظنا منهما أنهما تستطيعا          

  .النتائج على غير الهوى
واضح أن أميركا تضع أموالها وسالحها في أماكن تكتشف بعدها أنها وصلت إلى العنوان غير الصحيح                

  .هكذا كان األمر في العراق، وهكذا هو في فلسطين. أو أنها تستعمل التكتيك الخاطئ
 بالتحذيرات من أن القطاع سـيجوع، وستـشهد         عج اإلعالم العربي مع سيطرة حماس على قطاع غزة        

حماس أياما صعبة، وبالتفاؤل بأن عباس سيحصل على كل شيء وأن حكومة الطوارئ ستحول الـضفة                
  .الغربية إلى جنة

الذي سيقع تحت المساءلة هو عباس، واألمـوال        . كان هذا إعالم غبار، ولم يكن إعالم بحث عن الحقيقة         
  .اءلن تعطى لحكومة الطوارئ بسخ

عباس سيسأل عن أسباب اإلخفاق الذي حصل في غزة على الرغم من تفوق األجهـزة األمنيـة بالعـدد        
  .والعدة، وسيسأل عن ما سيفعله بالضفة الغربية حتى ال تتصاعد قوة حماس

تتطلع أميركا إلى نتائج تخدم سياساتها، وهي ستقدم        . وسيتم تقنين المال وفق النتائج المترتبة على تقديمه       
  .أما إذا عجز عباس عن تقديم الجديد فإن المال سيكون عزيز المنال. لمال تبعا للتقدم في هذا المجالا

أميركا وإسرائيل تفكران اآلن ببدائل، وأرى أن فكرة الحديث مع حماس مباشرة مطروحـة اآلن علـى                 
  .طاولة التداول بين السياسيين في كال الدولتين

. ة المعدلة تشير إلى أن الحكمة تدعو إلى التهدئة والعودة إلى الحـوار ولعل مواقف عدد من الدول العربي    
لكن ربما تلجأ أميركا إلى المثقفين الذين يعملون معها عبر السنوات من خالل المنظمات غير الحكوميـة                 

  .كبديل للعسكر واألجهزة األمنية
 في الشارع الفلسطيني أن يقومـوا       هل يستطيع المثقفون هؤالء الذين ينظر إليهم بريبة       : لكن السؤال يبقى  

  بما عجز المسلحون عن القيام به؟
    10/7/2007الجزيرة نت 

  
  )!!الخالقة(هذه هي الفوضى 
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 صالح القالب
من دمشق بعد أن التقى خالد مشعل بشرطين للقبول بـالحوار مـع             ) االنتقالي(عاد وفد البرلمان العربي     

  :وهذان الشرطان هما) بو مازنأ(أبلغهما الى الرئيس محمود عباس '' فتح''
مرسوماً بحلهـا   ) أبو مازن (أن تعتبر حكومة الطوارئ برئاسة سالم فياض غير قائمة وأن يصدر            : أوالً  

حكومة (والعودة الى حكومة إسماعيل هنية ليس لتصريف األعمال، الى حين االتفاق على حكومة جديدة               
  .دة قانونية كاملة ، وإنما لتبقى هي الحكومة الشرعية بم)وحدة وطنية

عدم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة وترك المجلس التشريعي الحـالي، الـذي أغلبيتـه               : ثانياً  
  .، ألنهاء فترته الدستورية بما تبقى لها من وقت وربما أكثر من ذلك ''حماس''لحركة 

بعد لقاء وفد البرلمـان العربـي       ، الذي أبلغه أحد مساعديه بهذين الشرطين        )أبو مازن (وبالطبع فقد بادر    
العائد للتو من دمشق، الى الرفض بدون أي نقاش أو حوار وهو قال أن هذا معناه التسليم باألمر الواقـع                    

في غزة في منتصف الشهر     '' حماس''وإضفاء الصفة الشرعية على االنقالب العسكري الذي نفذته حركة          
  .الماضي
آلن قد قال لوفد البرلمان العربي أنه ال حوار وبأي شـكل مـن              ، وهذا هو رأيه حتى ا     )أبو مازن (وكان  

مالم تتراجع عن االنقالب الذي قامت به وما لم تقبل بعودة           '' حماس''األشكال وبأي صيغة من الصيغ مع       
األوضاع الى ما كانت عليه قبل هذا االنقالب وما لم تلتزم بحكومة الطوارئ برئاسة سالم فياض وتتخلى                 

بقى من الحكومة المقالة السابقة وأيضاً ما لم تعتذر للشعب الفلسطيني عما ُأرتكبت بحقه من               عن باقي ما ت   
  .جرائم خالل وبعد األيام االنقالبية

'' فتح''تريد فرض انقالبها العسكري على الرئيس الفلسطيني وحركة         '' حماس''إن هذا هو واقع الحال فـ       
 تم، وهو لن يتم على اإلطالق ومهما جرى وحصل، فإن           والسلطة الوطنية ومنظمة التحرير وهذا إن هو      

حركة المقاومة اإلسالمية ستبدأ التحرك على الفور للقيام بانقالب مماثل النقالب غزة في الضفة الغربية               
وعندها فإن طامة كبرى ستقع ولن تقتصر على األراضي الفلسطينية فقط بل ستتعداها لتـشمل بعـض                 

  .الدول المجاورة
الى انقـالب   '' حماس''لشروط خالد مشعل، وهو لن يستسلم مهما حدث، وبادرت          ) أبو مازن  (إذا استسلم 

آخر في الضفة الغربية على غرار انقالب غزة، وهي لن تستطيع أللف سبب وسبب، فإن إسرائيل ستتخذ             
ها هذا حجة ومبرراً الحتالل حقيقي شامل في الضفة الغربية وعلى أساس سياسة األرض المحروقة وعند              

والوجهـة  .. فإن التهجير الجماعي القسري الذي جرى ويجري الحديث عنه سيكون تحـصيال حاصـال             
  !! .ستكون حتماً الى الشرق

إن ماال جدال وال نقاش فيه هو أن الذين قاموا بانقالب غزة يعرفون كل هذه االحتماالت والمؤكد أنهـم                   
 حسن نصر اهللا ناقش عملية اختطـاف الجنـود          ، كما كان  ''فسطاط الممانعة ''ناقشوها مطوالً مع أجهزة     

اإلسرائيليين الستدراج النصر اإللهي الذي فعل بلبنان ما فعل، ومع ذلك فإنهم أقدموا على ما أقدموا عليه                 
إن هذه  .. وهم يعرفون سلفاً أن نتيجته ستكون فوضى عارمة في غزة والضفة الغربية وأيضاً في المنطقة              

  !! .هي الفوضى الخالقة
إال إذا تراجع خالد مشعل عن انقالبه والتزمت حركة         '' الفوضى الخالقة '' من غير الممكن تفادي هذه       إنه
بقرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس واستجابت لشروطه التي إن هي قورنت بـشروطها             '' حماس''

المقبلـة سـتكون    هي فإنها معقولة ومقبولة وغير تعجيزية وهذا بكل تأكيد غير ممكن ولذلك فإن األيام               
  !! .بخاصة أهل غزة.. وبخاصة.. أصعب وأقسى األيام التي مرت على الشعب الفلسطيني

  11/7/2007الرأي األردنية 
  

  فضيحة معبر رفح .77



  

  

 
 

  

            37 ص                                      779:                                 العدد11/7/2007األربعاء : التاريخ

  ياسر الزعاترة
ال حاجة للمتاجرة بمعاناة ستة آالف فلسطيني يتضورون جوعاً ومرضاً وقهراً ويتوالدون ويموتون منـذ               

، فال أحد يشعر بهم مثل أشـقائهم        )مات ثمانية وعشرون وال ندري كم ولد هناك       (فح  أسابيع على معبر ر   
الذين سبق أن ذاقوا مرارة المرور بالمعبر المذكور قبل االحتالل وبعده، وال مثل أشقائهم الذين تـزدحم                 

ر مـن   بهم السجون اإلسرائيلية، أو أهلهم الذين دفعوا الدم والشهداء من أجل أن يتحرر ولو جزء يـسي                
  .تحريراً جزئياً أيضاً: الوطن

ليس من حق أحد أن يزايد على حماس وقوى المقاومة في ملف العالقين على المعبـر، تبعـاً لرفـضها                    
الموافقة على إدخالهم عبر معبر كرم أبو سالم اإلسرائيلي، حتى لو وافقوا هم على ذلك ألن المرء فـي                   

اً منهم ممن لهم أخوة مطلوبون لقوات االحتالل سـيقولون  لحظات األلم ال يرى غير معاناته، مع أن كثير      
ما ينبغي أن يشار إليه هنا هو أن صفقة معبر رفح البائسة التي صاغتها السلطة قبل سـنوات                  . رأياً آخر 

بموافقة الطرف المصري وبرعاية أوروبية قد نصت على حق أهالي غزة الذين يحملون جـواز سـفر                 
في الدخول والخروج من المعبر دون موافقة اإلسرائيليين، أما عدا ذلك مـن             السلطة والهوية اإلسرائيلية    

البشر حتى لو كانوا فلسطينيين من أهالي غزة المهجرين، فـال يمكـنهم الـدخول مـن دون الموافقـة                    
  . اإلسرائيلية، ومن يتكفلون بمنعهم هم المصريون والمراقبون األوروبيون

يريد البعض حل مشكلة العالقين على معبر رفح من خـالل        ) ة جداً،، اإلنساني(اآلن وعبر الصفقة الجديدة     
إدخالهم من معبر كرم أبو سالم اإلسرائيلي، ما يعني تغيير الصيغة القديمة لالتفاق، وما يعنـي حرمـان                  
المطلوبين من الدخول أو تقديمهم هدايا مجانية للمحتلين، فضالً عن منح األجهزة األمنيـة اإلسـرائيلية                

قاط المزيد من العمالء، أو التواصل مع من انقطعت الصلة بهم، وكل ذلك تحت ذريعة أن مـا                  فرصة إس 
مبرر ال يعتد به على اإلطالق، ولو       . يجري هو حل إنساني طارىء ال ينطوي على تغيير لالتفاق القديم          

يس فقط ألن   سألت العالقين بعيداً عن الكاميرات عمن يحملونه المسؤولية فسيبدأون بالطرف المصري، ل           
بوسعه إعالن رفض تحمل الفضيحة أمام الرأي العام وكسر االتفاق وإدخالهم بدل كـسره علـى نحـو                  
معاكس بإدخالهم عن طريق المعبر اإلسرائيلي، ولكن أيضاً ألن المعاملة على المعبر غير إنسانية علـى                

 من زاوية المعاملة األمنيـة، أم       اإلطالق، وال تأخذ مشاعر اإلخوة العربية واإلسالمية في االعتبار، أكان         
من زاوية المعاملة التجارية، وحيث يترك الناس لتجار يبتزونهم كما لو كانوا سـياحاً غـربيين جـاؤوا                  

  . يستمتعون بدفء الصحراء
بعد الموقف المصري يأتي موقف السلطة وحكومتها الطارئة في رام اهللا، وهي السلطة التي وافقت على                

تبارات ثأرية مع حماس، بدل أن تطالب المصريين بتحدي االحتالل وإدخال النـاس،             الصفقة المهزلة الع  
اإلسرائيلي بحل المشكلة كنوع من الحوافز، تماماً كما هو حال اإلفراج عن بعـض              " الشريك"أو مطالبة   

 أسيراً من فتح سيتبين أن جلهم ممن شارفت محكومياتهم على االنتهـاء،             250األموال، أو اإلفراج عن     
وحتى من لصوص   " غير مشروعة "فيما سيكون من بينهم عدد غير قليل من العمال الذين دخلوا بطريقة             

  السيارات،، 
تأتي بعد ذلك مسؤولية حماس التي، وإن ملكت الحق في رفض االتفاق الجديد، فـإن بوسـعها تهديـد                   

الكبرى التي عدلت موقفها   الطرف المصري بفتح المعبر عنوة كما فعلت من قبل، لكن العالقة مع الشقيقة              
ما جرى ويجري على معبـر رفـح فـضيحة          . جزئياً من موضوع الحوار ال تسمح بذلك على ما يبدو         

لمصر، وفضيحة لمن يحاورون أولمرت ويرفضون محاورة أشقائهم، فيما هي تأكيد على بؤس نظريـة               
  .الجمع بين السلطة والمقاومة

  11/7/2007الدستور 
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