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  الرتكاب جرائم ضد حماس طخطو رصد حياة عباس" الوقائي" :"كنز الوثائق "بنشربدأ ت "حماس" .1

على وثائق سرية جدا، تظهـر      " فلسطين اآلن "حصلت  : غزةمن   12/7/2007فلسطين اآلن   نشر موقع   
د وتجهيز قادة األجهزة األمنية المندحرة بشكل عام، وقيادة جهاز األمن الوطني بشكل خاص لمرحلة               إعدا

 بشكل خاص وأبناء الـشعب الفلـسطيني        "حماس"جديدة من الفوضى والقتل واإلجرام بحق أبناء حركة         
وطنيـة   واالنقالب على حكومـة الوحـدة ال       "حماس"بشكل عام في مدينة عزة، في محاولة للقضاء على          

وتظهر الوثائق التي كتب عليهـا      . وعلى الشرعية الفلسطينية تنفيذا ألوامر أسيادهم في أمريكا وإسرائيل        
والتي تكشف عن خطة لما يسمى اللواء األول في  جهاز األمن الـوطني بـالتجهيز لـدورة      " سرية جدا "

لية التطهير التي قامت بها     جديدة من الفوضى ومسلسل جديد من جرائم القتل والفوضى الداخلية قبيل عم           
وتكشف الوثائق تحت مسمى أمـر      . م7/6/2007كتائب القسام بيوم واحد أو يومين والتي وقعت بتاريخ          

في الكتيبة األولى لألمن الوطني، أوامر صريحة وواضحة لقـوات األمـن الـوطني              ) 10(عمليات رقم   
واحتالل مبـاني وزارات ونـصب      ) ضرةأبو خ (بالسيطرة على مباني للوزارة كمجمع الدوائر الحكومية        

كمائن للمجاهدين، واعتالء لعدد كبير من األبراج السكنية والسيطرة عليها عسكرياً، وحواجز كحـواجز              
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كما تبين الوثائق كيفية انتشار عناصر      . االحتالل اإلسرائيلي في شوارع ومفترقات رئيسية في قطاع غزة        
خيرة والعتاد العسكري الثقيل وأجهزة اتصال بالقيادة وغـرف         األجهزة األمنية وتأمين كامل السالح والذ     

العمليات المركزية التي أعدها ما يسمى باللواء األول في جهاز األمن الوطني بهدف السيطرة عـسكرياً                
  . وإفشال حكومة الوحدة الوطنية"حماس"على غزة تطبيقاً لخطة دايتون التي تهدف للقضاء على 

لها في      13/7/2007ة  الخليج اإلماراتي وأضافت   شرعت مواقع إخباريـة     : رائد الفي  ،غزة نقًال عن مراس
ـ       في كشف بعض الوثائق األمنية      " حماس"إلكترونية مقربة من     كنـز  "وهي جزء من ما سمته حماس بـ

 14 فـي   "الحركـة "التي تم العثور عليها في األجهزة والمقار األمنية عقب سقوطها في قبـضة              " الوثائق
أمس إلى الرقابة التي كانت     " فلسطين اآلن "وأشارت الوثائق التي نشرها موقع      . الماضييونيو   /حزيران

تمارسها األجهزة األمنية، والتي لم تستثن الرئيس عباس، حيث تم رصد جميـع تحركاتـه واجتماعاتـه                 
ومحادثاته أثناء وجوده في غزة، فيما لم يكتف جهاز األمن الوقائي تحديدا بذلك، وعمـل علـى رصـد                   

، فإن الرقابة امتدت لترصد تفاصيل دقيقـة متعلقـة          وبحسب الوثائق  .حركاته ومحادثاته خارج فلسطين   ت
إلـى أن   " حمـاس "وأشارت وثائق أمنية حصلت عليهـا       . بالحياة الشخصية للرئيس عباس وأفراد أسرته     

لمشترك بـين  األمن الوقائي يحرص على العمل الدؤوب والمستمر إلفشال أية محاولة للتقارب أو العمل ا           
ونشرت الحركة تقريراً مفصالً منسوباً لمندوب في جهاز         .الحكومة والرئاسة إبان حكومة حماس العاشرة     

 /األمن الوقائي يشمل كافة تحركات ومحادثات عباس أثناء زيارته إلى العاصمة األردنية في شهر أيـار               
، "دائرة المحطـات الخارجيـة    "تدعى  كان يضم دائرة    " الوقائي"وأشارت إلى أن     .مايو من العام الماضي   

بعض هؤالء المندوبين يـتم تـسهيل       "تشمل مندوبين في عدد من الدول العربية واألجنبية، الفتة إلى أن            
عملهم من جانب السفارات الفلسطينية في البلدان المتواجدين فيها، وترتبط مهامهم بمتابعـة مـا يتعلـق                 

ندات عميلة أو مهام أخرى عديدة توكل إليهم لحساب جهـات           بالشأن الفلسطيني في هذه البلدان لصالح أج      
وثائق وأوامر إدارية تثبت تـورط      " إنها حصلت على     "حماس"وقالت مصادر اعالمية مقربة من       ".أجنبية

 في فتح المتواجدين في الضفة الغربية، بإحراق وإتالف وتعطيـل كافـة أمـور               "الخياني"قيادات التيار   
رئـيس  " تورط"وتظهر الوثيقة  ".اع غزة ونقل صالحياتها إلى الضفة الغربية    المؤسسات الحكومية في قط   

يتلف كافة  "، بمطالبة أحد الموظفين في الديوان بأن        )"حماس"فصلته الحقاً   (ديوان الموظفين جهاد حمدان     
ين للتحكم في قاعدة بيانات كافة الموظف     ) ش /ج(اسطوانات وبيانات العمل ومنح الصالحيات الكاملة لألخ        

وبينت الوثيقة أن حمدان طلب من الموظف ذاته بأالّ يغلـق األجهـزة المركزيـة                ".في السلطة الوطنية  
وقالت المـصادر إن أوامـر       .بعد ساعات الدوام الرسمية، حتى يتم نقل كافة البيانات للضفة         ) السيرفر(

ر وحـرق كافـة     صارمة صدرت عن قادة أمنيين قبيل سقوط األجهزة األمنية، بضرورة تخريب وتدمي           
، خصوصاً مبنى جهاز المخابرات العامة الرئيسي المعروف        "حماس"الوثائق األمنية كي ال تقع في قبضة        

 "حمـاس "ـوتعهدت المواقع االلكترونية ل    .حال دون ذلك  " القسام"، غير أن سرعة ومباغتة      "السفينة"باسم  
 األمنية الفلسطينية، وعملهـا لـصالح       بالكشف عن مزيد من الوثائق التي قالت إنها تثبت تورط األجهزة          

 ".أجندات خارجية"
   أعدها قادة األجهزة األمنية التيسريةالخطة ال ق حولأربع وثائ: مرفق

  
  البرلمانية" حماس"عباس يستعين بمنظمة التحرير في مواجهة غالبية  .2

 يتجه الرئيس محمـود عبـاس       : محمد يونس  ،رام اهللا  ا في نقالً عن مراسله   13/7/2007الحياة  نشرت  
ووجه امـس، بـصفته      ".حماس"لالستعانة بمنظمة التحرير في مواجهة الغالبية البرلمانية التي تتمتع بها           

رئيس منظمة التحرير، دعوة الى اعضاء المجلس المركزي لعقد جلسة طارئة للمجلس في الثامن عـشر                
وغادر عباس رام اهللا امس الـى االردن         ".مة التي تشهدها السلطة الوطنية    لبحث االز "من الشهر الجاري    

واعضاء المجلس المركزي والتباحث معهم في الخيارات المتاحة للخروج من          " فتح"للقاء عدد من قيادات     



  

  

 
 

  

            6 ص                                      781:                                 العدد13/7/2007الجمعة : التاريخ

ورجح نبيل عمرو المستشار السياسي لعباس ان يتخـذ          .قطاع غزة أحداث  االزمة السياسية التي اعقبت     
   .لمركزي قرارات باللجوء الى انتخابات عامة مبكرةالمجلس ا
 رفض نبيـل عمـرو      : نائل موسى  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    13/7/2007الحياة الجديدة   وأضافت  

اتهامات حماس للرئاسة بالسعي الحالل المجلس المركزي لمنظمة التحرير مكان التشريعي او االستحواذ             
إن : وبخصوص تعطيل التشريعي، قـال     .المجلسين دوره وصالحياته  على صالحياته مؤكدا ان لكل من       

حماس ومن خالل مقاطعتها للمجلس في هذه المرحلة العصيبة من تـاريخ الـوطن، عطلـت المجلـس                  
التشريعي، وبالتالي كان واضحاً أن المقصود ليس مقاطعة الجلسة فحسب، بل منع االعـضاء للوصـول                

 .ى الشرعية والديمقراطية، ومحاولة لفرض موقف من جانب واحدإلى المجلس، وهذا يشكل اعتداء عل
  

  لمجلس المركزي للمنظمةايار مطروح للبحث في اجتماع خ "التشريعي"حل : نمر حماد .3
ـ       :  وليد عوض  -رام اهللا     امس بان   "القدس العربي "اكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني ل

واكـد بـان خيـار حـل      .الفلسطينية في ظل االزمة الداخلية المتفاقمةهناك حالة من القلق تسود القيادة       
المجلس التشريعي والدعوة الجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة سيبحث فـي اجتمـاع المجلـس               

وقال ان اجتماع المجلس المركزي سيناقش االزمة الداخليـة         . المركزي لمنظمة التحرير االسبوع القادم    
 معدومة، وقال ما في     "حماس" و "فتح"لتلك االزمة خاصة وان فرص الحوار ما بين         بعمق للخروج بحلول    
 وهذا بات واضحا للجميع، وكذلك المجلس التشريعي ال يعمـل وال            "حماس" و "فتح"مجال للحوار ما بين     

. يوجد امكانية الن يعمل، ومضيفا في ظل تلك االوضاع ال بد من دراسة خيار التوجه للـشعب بعنايـة                  
 ان االجتماع المرتقب للمجلس المركزي للمنظمة سيعطي الشرعية للحكومة التي تدير المرحلة             ى ال واشار

 نحن امام خيارين اما ان تقوم حماس بالتراجع عما حدث في قطاع غزة او العودة                :وتابع قائال  .االنتقالية
  .للشعب الجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة

  13/7/2007القدس العربي 
  

  إلى عقد جلسة برلمانية لمناقشة حال الطوارئيدعو مد بحر أح .4
وجه رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة أحمد بحر، أمس، دعوة إلـى عقـد              :  رائد الفي  -غزة  

ومن المتوقع أال توافـق حركـة        .جلسة برلمانية األحد المقبل لمناقشة حال الطوارئ التي أعلنها عباس         
  . ديدة الصادرة عن بحرعلى الدعوة الج" فتح"

  13/7/2007األخبار اللبنانية 
  

  بحر هو رئيس التشريعيأحمد  تؤكد ان "التغيير واالصالح"كتلة  .5
أحمد بحر هو رئيس المجلس التـشريعي باإلنابـة حـسب         . أكدت كتلة التغيير واإلصالح ان د      :بيت لحم 

فـي  " التغيير واإلصالح " وقالت .ئيليةعزيز الدويك من السجون االسرا    .القانون الى ان يتم االفراج عن د      
بيان إن المرجعية القانونية للنظام السياسي هو القانون األساسي ويلتزم بها الرئيس والمجلس التـشريعي               

 :وطالبت الكتلة بعدم عودة إبراهيم خريشة الى مزاولة عمله في منصبه الحالي، قائلة             ".والكتل البرلمانية 
، وال تملك أي جهة إلغاء      6/3/2006ملغى بحكم المجلس التشريعي بتاريخ      إن منصب األمانة العامة هو      "

ونفت الكتلة ان تكـون عناصـر القـسام          ".قرار المجلس التشريعي إال المجلس التشريعي نفسه بأغلبية       
  . من حضور الجلسة في غزة"فتح" قد منعت نواب "التنفيذية"و

ء بقوة القانون الذي اقرته المحكمة الدستورية فـي         بدوره قال ابراهيم خريشة ان منصب االمين العام جا        
جديـدة  " شـعوذة " وليس بارادة نائب او كتلة، مضيفاً ان هذه التصريحات           19/12/2006قرارها بتاريخ   

ان احمد بحر لم يعد منذ يـوم امـس          "  :واضاف خريشة في حديث لوكالة معا      .لكلتة التغيير واالصالح  
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حدث باسم المجلس التشريعي، مؤكدا انه فـي حـال انعقـاد المجلـس              يمثل اال نفسه وال صالحية له للت      
وطالـب خريـشة     ".التشريعي سيقدم بحر للمسالة لمنعه نواب كتلة فتح من افتتاح الدورة الثانية للمجلس            

  . الحصانة البرلمانية عن بحررفعب
  12/7/2007وكالة معا 

  
  لة واحدةنائبان من فتح وحماس يناقشان المراسيم الرئاسية على طاو .6

نجحت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن الفلسطيني، امس، في الجمع مـا بـين    :  منتصر حمدان  - رام اهللا 
 البرلمانيـة  "فـتح "، النائب حاتم قفيشة، ورئيس كتلة       "حماس"ـممثل عن كتلة االصالح والتغيير التابعة ل      

 لمناقشة تداعيات كافـة التـدابير       عزام االحمد، بحضور رؤساء الكتل البرلمانية االخرى في التشريعي،        
والمراسيم التي أصدرها الرئيس عباس منذ إعالن حالة الطوارئ، وأثرها على حقوق اإلنسان وحرياتـه               

 .2007األساسية، كما تمت أيضاً مناقشة دعوة المجلس التشريعي لالنعقاد في دورته العادية الثانية لسنة               
 اال ان ممثلين عن الهيئة اعتبروا النجاح في عقد مثـل هـذا              وعلى الرغم من التباين في آراء كل منهما       

اللقاء يمثل خطوة رئيسية في اذابة الجليد بين الحركتين ودعم كافة الجهود الرامية للعودة الـى طاولـة                  
 "الخلـيج "ـوحسب ما اكده مدير البرامج في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ماجد العاروري ل             .الحوار

بل قفيشة بالسالم الحار والتقبيل حينما وصل الى قاعة االجتماع االمر الذي فسر بأنه بداية               فإن االحمد قا  
وشارك في ذلك اللقاء أيضاً ممثل كتلة الشهيد أبو علي مصطفى النائب خالدة              .طيبة باتجاه فكفكة االزمة   

ان بسام الـصالحي    جرار وعضو قائمة الطريق الثالث النائب حنان عشراوي وعضوا قائمة البديل النائب           
  .وقيس أبو ليلى، إضافة إلى النائب الثاني لرئيس المجلس حسن خريشة

  13/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

   متهم بالتعاون مع إسرائيل ينتحر في سجنه في غزة:القوة التنفيذية .7
 انتحر اليوم   أعلنت مصادر مقربة من القوة التنفيذية أن أحد المتهمين بالتعاون مع أجهزة األمن االحتالل             

ونقلت تلك المصادر على لسان الناطق باسم القوة التنفيذية، إسالم شهوان أن             .في زنزانته في سجن غزة    
فضل محمود دهمش أقدم على االنتحار في السجن قبل أن يستكمل التحقيق معه بتهمة تعاونه مع أجهزة                 

  .أمن األحتالل
 أن المتهم بالعمالة توفي في ظروف غامـضة، فـي           مصادر إسرائيلية شككت في رواية التنفيذية وقالت      

 . بالمسؤولية عن مقتله"حماس"إشارة إلى اتهام 
  12/7/2007 48عرب

  
 قرار رئاسي بترقية سميح المدهون إلى مقدم ومنحه نوط القدس .8

ـ            الفلسطيني قرر الرئيس    :رام اهللا  ) 17(، امس، ترقية الرائد سميح المدهون من مرتب أمن الرئاسـة الـ
وجاء في القرار، ان المدهون رقي لشجاعته وبطولته في التصدي للهجوم            . مقدم ومنحه نوط القدس    لرتبة

وطلب القرار من كافة الجهات المختصة      . على مؤسسات السلطة من قبل المليشيات الخارجة عن القانون        
 .كل فيما يخصه، تنفيذه والعمل فيه من تاريخ صدوره

  13/7/2007الحياة الجديدة 
  

  ر نعيم يشيد بخدمات اتحاد األطباء العرب آلالف العالقين على معبر رفح الوزي .9
 عن شكره العميق وتقديره لألخوة في إتحاد        ]الحكومة المقالة [في  باسم نعيم وزير الصحة     .أعرب د  :غزة

وداعيـا فـي بيـان       .األطباء العرب على الجهود الطيبة التي قدموها لإلخوة العالقين على معبر رفـح            
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ولين والجهات اإلنسانية والمؤسسات المعنية تحمل مسؤولياتها، والقيام بدور نزيـه تجـاه             ؤالمسصحفي،  
قضية آالف المواطنين العالقين على معبر رفح، محذراً في الوقت ذاته من كارثة إنسانية إذا لم يتم حـل                   

ل اإلسـرائيلي،    مسؤولية وسالمة المحتجزين إلى سلطات االحتال      نعيموحمل   .هذه القضية بأقصى سرعة   
ومن وصفهم بالمتواطئين معهم لتحقيق مكاسب سياسية حزبية ضيقة على حساب اآلالف مـن العـالقين                

  . األبرياء
  13/7/2007صحيفة فلسطين 

  
  " إجراءات غير شعبية"خطة فلسطينية لإلنقاذ االقتصادي تشمل  .10

 سمير عبداهللا عن    ]لطوارئحكومة ا [ في    كشف وزير التخطيط والعمل الفلسطيني     : صالح حزين  -عمان  
وقـال فـي نـدوة      . خطة تعدها الحكومة لتحقيق انتعاش سريع في االقتصاد الفلسطيني خالل ستة أشهر           

 علـى  "حماس"التحديات الناشئة عقب سيطرة حركة "حول " مركز الراصد االقتصادي"نظمها في رام اهللا  
ووفقاً  .جانب الحكومة في خمسة مجاالت    ان الوضع في قطاع غزة يتطلب تدخالً سريعاً من          " قطاع غزة 

لعبداهللا، يتمثل المجال األول في تمكين القطاع الخاص مـن االسـتمرار ووقـف هجـرة رأس المـال                   
والكفاءات، من خالل دفع المبالغ المتأخرة المستحقة للقطاع الخاص على الـسلطة، وخفـض مـستوى                

تحديث الصناعة وترويج المنتجات، إضـافة      المخاطرة إلى درجة معقولة من خالل شبكة أمان وبرامج ل         
وحدد المجال الثاني بتلبية االحتياجات العاجلة للتعليم، كمتطلبات دخول عـشرات آالف             .إلى ضبط األمن  

ولخّـص المجـال الثالـث فـي تـأمين          . التالميذ الجدد إلى المدارس، ما يحتاج إلى بناء مدارس جديدة         
أما المجال الرابـع فيتمثّـل فـي        . شيد الخدمات وزيادة كفاءتها   االحتياجات العاجلة للقطاع الصحي، بتر    

إحداث انتعاش سريع في االقتصاد لترميم البنى التحتية بعد التدهور الكبير الذي أصابها، والخامس فـي                
ووضع الوزير الفلسطيني في    . استئناف برنامج اإلصالح لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها       

، في إشارة إلى قرار حكومـة       "إجراءات غير شعبية  "،  "برنامج اإلصالح "، الذي يحمل اسم     إطار البرنامج 
  .الطوارئ إلغاء اآلالف من عقود العمل الموقتة وإلغاء وظائف استحدثت خالل السنتين الماضيتين

  13/7/2007الحياة 
  

  المالكي ينفي وجود خالف مع السعودية ولقاء قريب بين عباس وعبد اهللا  .11
رياض المالكي وزير االعالم في حكومة الطوارئ الفلسطينية امس وجود          . د ىنف:  وليد عوض  -هللا  رام ا 

واعلن عن وجود ترتيبات لعقد قمة فلسطينية سعودية         .خالفات ما بين الرئيس الفلسطيني وملك السعودية      
ردن قـال   في القريب العاجل، وحول عدم اجتماع عباس والملك عبداهللا قبل حوالي اسـبوعين فـي اال               

المالكي الرئيس اجتمع مع الملك عبداهللا الثاني والرئيس حسني مبارك، وقريباً جداً سيجتمع مـع القـادة                 
  .السعوديين خصوصا مع خادم الحرمين

  13/7/2007القدس العربي 
  

   تعهداتها"اسرائيل"عريقات يطالب بمنح بلير صالحيات تتيح له السهر على احترام  .12
البريطانية أمس، إن صائب عريقات طالب بأن يكون لمبعوث اللجنـة           " غاردينذي  " قالت صحيفة    :لندن

 .الرباعية الدولية للشرق االوسط توني بلير، صالحيات تتيح له السهر على احترام اسـرائيل تعهـداتها               
وقالت الصحيفة إن عريقات وجه رسالة حصلت على نسخة منها، الى اعضاء الرباعية، يطالب فيها بأن                

وتؤكـد  . ر على أن تحترم اسرائيل تعهداتها في الوقت الذي يستمر فيه جمود المسيرة الـسلمية              يركز بلي 
  .الرسالة، دعم الجانب الفلسطيني لبلير
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  .الفاصل" تجميد تام وحقيقي لالستيطان ووقف بناء الجدار"وأمل الجانب الفلسطيني بـ 
  13/7/2007الحياة 

  
  تحذرها" مصر"و".. غزة"عادة الست" فتح"استعدادات عسكرية لـ : مصادر .13

 استعدادات عسكرية لحركة فتح والسلطة الفلسطينية للعمل علـى          هناك ،قالت مصادر فلسطينية  : القاهرة
باالستسالم او االنضمام الى    " ميليشات حماس " وان ذلك قد يتم على عدة مراحل منها انذار           ،استعادة غزة 

واشارت . الوضع غير الشرعي بالقطاع، حسب قول المصادر      القوات االمنية الفلسطينية ثم التدخل النهاء       
 ان القاهرة حذرت حركة فتح من تنفيذ اي خطة امنية الستعادة غزة بالقوة الن ذلك سيؤدي                  إلى المصادر

 الى ان المباحثات التي اجراها وفد الحركـة         ،واشارت المصادر  .الى تفاقم االوضاع بشكل غير مسبوق     
ث تقارب في المواقف وسط اصرار الرئيس محمود عباس علـى رفـض اي              في القاهرة فشلت في احدا    

واوضحت المصادر ان السلطة الفلسطينية قالت       .حوار مع حماس قبل عودة االوضاع الى ما كانت عليه         
 النه ال يوجد اي معبر يخضع لسيطرتها، وان وفد الـوزاري            ،انها لن تقوم بجهد في قضية فتح المعابر       

يين العالقين في العريش استهدف الوقوف على اوضاعهم وبحـث تقـديم مـساعدات              الذي تفقد الفلسطين  
 .انسانية لهم

  13/7/2007القبس الكويتية 
  

  "يطيقه"لم يعد " عباس"و.. باإلضرار باألمن القومي" دحالن"مصر واألردن تتهمان  .14
تعـرض   دحالند  محم"أمس، إن   " األخبار"ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، لـ      :  سامي سعيد  -رام اهللا   

 من السيطرة علـى     "حماس"لتوبيخ أردني ومصري على خلفية اتهامه بالتقـصير والعمل بعفوية مكّنت           
، فإن القاهرة وعمـان     "فتح"وإضافة إلى تحميله المسؤولية عن خسارة       . قطاع غزة بسهولة غير متوقعة    

 ، أن "األخبـار "ينية أخرى، لــ     وكشفت مصادر فلسط   ".حملتاه مسؤولية اإلضرار باألمن القومي للبلدين     
، رغم أنه كان في صحة جيدة، خشية أن تستدعيه وزيـرة الخارجيـة              "ألمانيا" إلى    غادر للعالج  دحالن

 .األميركية كوندوليزا رايس، التي يفترض أن تزور األراضي الفلسطينية خالل األيـام القليلـة المقبلـة               
ة دحالن في لقائه مع رايس، وطلب من بعـض          وقالت المصادر إن أبو مازن لم يكن يرغب في مشارك         

مستشاريه الضغط على دحالن لمغادرة الضفة الغربية بدعوى العالج، فاستجاب للضغوط بسرعة غيـر              
لم يعد يطيق محمد دحالن، وأبلغ بعض مستشاريه المقـربين          "وأشارت المصادر إلى أن عباس       .متوقعة

ثير من القضايا الداخلية، وأنه تسبب في الكثيـر مـن   أن دحالن خذله أكثر من مرة وصغّر رقبته في الك       
المتاعب لمؤسسة الرئاسة وعليه الرحيل واالبتعاد عن العمل السياسي كي تبقى السلطة بخيـر وتقـوى                

رفض استقبال دحالن الذي جاء مودعـاً للـذهاب         "وأفادت المصادر أن عباس      ".وتعود لنشاطاتها كاملة  
د أن يراه وال يحب أن يسمع اسمه بعد اآلن، فهو الذي دمر ما بنته السلطة                وقال إنه ال يري   . لرحلة العالج 

في غزة وما أنفقت عليه الماليين وسلّمه لحماس على طبق من ذهب، وبعد ذلك اعتـذر األمـين العـام                    
للرئاسة الطيب عبد الرحيم من دحالن، وأبلغه أن ابو مازن مرهق؛ لكن دحالن فهم مـن حـديث عبـد                    

وقال بعض المقربين من دحالن إن       ".و مازن ال يريد أن يراه، فقرر مغادرة رام اهللا بصمت          الرحيم أن أب  
" شخصاً غير مرغوب  " لم تعد تستقبله مثلما كانت قبل نحو عام، وأنه أصبح            "دحالن"الدول التي يزورها    

ألردن لم تكن   وفي ا  .فيه؛ ففي مصر لم يتمكن من مقابلة أي من المسؤولين الكبار بدعوى أنهم مشغولون             
الحال أفضل، فقد رفض مسؤولون في الديوان الملكي أن يوصلوا دحالن إلى مستشار الملـك األردنـي                 
عبد اهللا الثاني، رغم إلحاحه على ضرورة االلتقاء به وإبالغه الكثير من األمور المهمة، وهو ما دعـاه                  

  .إلى مغادرة عمان بسرعة
  13/7/2007األخبار اللبنانية 



  

  

 
 

  

            10 ص                                      781:                                 العدد13/7/2007الجمعة : التاريخ

  
  أشخاص حول الرئيس عباس يحاولون جره إلى مربع إسرائيل وأمريكا ":الجهاد" .15

انتقد قيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، اللقاءات التي تجريها قيادات فلسطينية، مع قيادات : سليم تايه
وقال الناطق باسم الحركة،  .أمنية وسياسية إسرائيلية، مشيرا إلى تزايد هذه اللقاءات في اآلونة األخيرة

إن هذه اللقاءات ومن خالل التجربة، ": "قدس برس"شيخ خضر حبيب، في تصريحات خاصة لوكالة ال
كانت ذات طابع أمني محض، وهي ال تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية، وإنما 

إن ما حصل على الساحة الفلسطينية مرعب ومخيف، ولكن "وأضاف  ".تخدم مصالح العدو اإلسرائيلي
على اإلخوة في رام اهللا، والرئيس عباس، أن يعملوا على ترميم ما تم نتيجة االقتتال، من خالل الحوار، 

ولكن ما نراه عكس ذلك، حيث نالحظ أن الرئاسة والذين حول : "وتابع قائال ".وفتح هذا الحوار بسرعة
ي، وإنما يخدم مصالح الرئيس، يحاولون سحب الرئيس أبو مازن، إلى مربع ال يخدم الشعب الفلسطين

العدو الصهيوني واألجندة األمريكية، وهذا األمر يخيفنا، وإن استمر سيكون له تداعيات خطيرة على 
أضاف، أنه ال يجزم بوجود في غزة " القاعدة" وتعقيبا على مسألة وجود ".مجمل القضية الفلسطينية

ها الساحة الفلسطينية، فسيكون هناك في قطاع غزة، ولكن إذا استمرت الظروف التي تمر ب" القاعدة"
  .قاعدة وربما أكثر من قاعدة

12/7/2007قدس برس   
  

  "غزة"الجامعة العربية لم تطرح فكرة إدارتها مقرات السلطة في : أبو زهري .16
جامعـة الـدول     األخبار التي تتحدث عـن أن        نفى سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس       : غزة

 يتم بموجبها تسليم مقرات األجهزة األمنية للفصائل الفلـسطينية،          "تهحرك"لى  العربية قد طرحت مبادرة ع    
يذكر أن كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية         (ومن ثم تتولى الجامعة العربية إدارتها واإلشراف عليها       

يقـوم   ومن البديهي من     ،نحن لم تعرض علينا هذه المبادرة     : وقال أبو زهري   .)هو من ذكر هذه األخبار    
وحينما تعرض علينا من    ،  بعرض هذه المبادرات هي جامعة الدول العربية وليس قيادات الجبهة الشعبية          

ونفى أبو زهري األنباء التي تحدثت عـن شـروط           .قبل الجامعة العربية سندرس المبادرة وسنرد عليها      
هـذه  : قـائال من أجل محاورة حركـة فـتح،        " خالد مشعل  ""حماس"لـوضعها رئيس المكتب السياسي     

 .ادعاءات من حركة فتح حيث أرادت من خالل هذه االدعاءات التغطية على موقفها المعارض للحـوار               
  .ولفت أبو زهري إلى أن الذي يعبر عن موقف حركة حماس هم قيادتها وليس قادة فتح

  12/7/2007فلسطين اآلن 
  

  القادم" رئيس السلطة "وإمكانية أن يكون هو.. في زنزانته" الفرنسية"يتعلم " البرغوثي" .17
االسير الفلسطيني مروان البرغوثي احد أوضحت مصادر فلسطينية امس أن : من وليد عوض -رام اهللا 

 داخل  تعلم اللغة الفرنسيةى عل يعكف هذه األيامابرز قادة حركة فتح في سجون االحتالل االسرائيلي
ذي يحمل الجنسية الفرنسية ويقبع في ويقوم االسير المقدسي صالح حسن الحموري ال، "هداريم"سجن 

ومن المعلوم ان الحموري الذي يقبع في سجن هداريم . سجن هداريم بتدريس البرغوثي اللغة الفرنسية
ويأتي  . شهور يجيد اللغة الفرنسية، كما انه يحمل الجنسية الفرنسية من والدته الفرنسية االصل5منذ 

 متزامنا مع حديث فلسطيني في الصالونات السياسية عن امكانية تعلم البرغوثي للغة الفرنسية في زنزانته
ان يكون هو الرئيس الفلسطيني القادم كونه االقدر علي منافسة حماس اذا ما جرت انتخابات رئاسية 

  .وتشريعية مبكرة
 13/7/2007القدس العربي 
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  "حماس" في وجه "المنظمة" لتعزيز مكانة  الى األراضي الفلسطينية"حواتمة"اتصاالت لدخول  .18
أعلن نبيل عمرو المستشار السياسي للرئيس عباس :  محمد يونس -رام اهللا    13/7/2007الحيـاة   ذكرت  

ان السلطة الفلسطينية قدمت طلباً رسمياً للجانب االسرائيلي للـسماح بـدخول االمـين العـام للجبهـة                  
ماع المجلس المركـزي للمنظمـة      الديمقراطية نايف حواتمة الى االراضي الفلسطينية، للمشاركة في اجت        

وأكد مسؤولون في الجبهة الديمقراطيـة وجـود مـسعى          . من الشهر الجاري في رام اهللا      18المقرر في   
وقال تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة، ان الجهود لعودة حواتمـة            . إلدخال حواتمة الى الوطن   

قالت انها ترى في    " فتح"لكن مصادر في     .دالى الوطن لم تتوقف، وانها غير مرتبطة بظرف سياسي جدي         
، مـشيرة الـى مكانتـه       "حماس"عودة حواتمة فرصة لتعزيز مكانة منظمة التحرير في مواجهة حركة           

ورجحت مصادر متطابقة موافقة حكومة اولمرت على عـودة          .الرمزية كأحد القادة التاريخيين للمنظمة    
  .قديم المزيد من االيضاحات، رافضا ت"هناك آفاق للحل: "وقال خالد. حواتمة

كـشفت مـصادر فلـسطينية رفيعـة         : أحمد عبدالفتاح  -القدس   13/7/2007القبس الكويتية   وأضافت  
 ان اسرائيل وافقت على دخول خمسة من القيادات الفلسطينية من بينهم حواتمة باالضافة الـى                ،المستوى

يس الدائرة السياسية لمنظمـة التحريـر       رئ: اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح المقيمين في تونس وهم        
غير ان المـصادر رجحـت       . ومحمد جهاد وابو ماهر غنيم وابو المعتصم       "ابو اللطف "فاروق القدومي   
شككت في عودة االربعة اآلخرين من اعضاء مركزية فـتح دون ان تـستبعد عـودة    وحضور حواتمة،   

 عنـدما انعقـد المجلـس       1996عودة عام   يذكر ان القادة الخمسة كانوا قد حصلوا على حق ال          .بعضهم
الوطني وعاد معظم قادة الفصائل غير ان هؤالء فضلوا البقاء في الخارج لقيادة فتح ومنظمة التحريـر،                 
اما حواتمة فقد وضع شروطا لعودته لم تتوفر للرئيس عرفات، باالضافة الى انه اطلق تصريحات نارية                

لضفة الغربية عن عزمه مواصلة النضال والكفاح المسلح ما         في العاصمة االردنية، وهو في طريقه الى ا       
حمل سلطات االحتالل على الغاء الموافقة على دخوله، ومن ثم قفل راجعا الـى مقـره فـي العاصـمة           

  .السورية دمشق
  

  "فتح"تغلق وزارة الثقافة وتصادر أسلحة لـ" حماس .19
 عمر وزارة الثقافة الفلسطينية،تخطيط في عام التنمية الثقافية وال قال مدير:  أحمد رمضان-رام اهللا 
إن افراداً من القوة التنفيذية بقيادة المدعو أسامة النونو يستقلون سيارتين إحداهما من طراز "الغول، 

ماغنوم، أجبروا موظفي الوزارة على مغادرة المقر حيث توجه موظفو الوزارة للدوام تفادياً لإلرباك بعد 
أبلغنا النونو بأن الموظفين في الدوام الرسمي تنفيذاً لقرار "وتابع ". زارةإغالق تلك القوة لمقر الو

الحكومة الشرعية برئاسة سالم فياض لكن النونو مسؤول القوة رد قائالً في غزة حكومة واحدة شرعية 
وأوضح أن النونو طلب تسليمه سجل الحضور واالنصراف للموظفين، إالَ أن المدير  ".فقط برئاسة هنية

وفي ذات  .داري رفض ذلك، مشيراً إلى أن الموظفين غادروا المكان بعد تهديد مبطن من النونواإل
السياق قالت مصادر فلسطينية أن قائد كتائب القسام التابعة لحركة حماس احمد الجعبري جرد حملة 

كة فتح استولت على مستودع اسلحة تابع لمسؤول مرجعية حر" القسام"شارك فيها العشرات من عناصر 
وقالت المصادر إن المستودع كان سابقا يعود إلى األسير فؤاد الشوبكي أحد قادة . في غزة أحمد حلس

حركة فتح والمعتقل في السجون اإلسرائيلية، مضيفة أن المستودع آل الى حلس بعد اعتقال الشوبكي، 
مستودع حيث تمت قامت بحملة على رأسها الجعبري لالستيالء على هذا ال" حماس"وان مليشيات 
وتقول المصادر أن حلس اتصل  ".جي.بي.آر" قذيفة 40 بندقية من نوع كالشنكوف و300مصادرة نحو 

  .هاتفيا بالجعبري وحاول ان يثنيه عن مصادرة المستودع اال ان الجعبري رفض ذلك
 13/7/2007المستقبل 
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  "ةالضف"و" غزة"ترد على مقتل جندي باستهداف مقاومين في " إسرائيل" .20
ـ        في أعقاب مقتل  :  فتحي صباح  -غزة   ، "كتائب القسام " جندي إسرائيلي وجرح آخرين في عملية نوعية ل

أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخاً في اتجاه مجموعة من المقاومين والنشطاء في مخيم البريج، ما               
 اإلسالمي، جروح أحدهما    أدى إلى إصابة ناشطين اثنين من سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد           

وقالت حركة الجهاد إن اثنين من مقاتليها أصيبا في القصف الصاروخي وإن اثنين آخرين أصيبا                .خطيرة
أثناء اشتباكات مسلحة مع قوات االحتالل شرق مخيم البريج التي حاولت التقدم داخله، بعدما أطلق عليها                

 كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الـذراع العـسكرية          وأعلنت". أر بي جى  "مقاتلو الحركة قذيفة من نوع      
جندي إسرائيلي على ظهر آلية عسكرية إسرائيلية في حي الـشجاعية شـرق            " قنص"للجبهة الشعبية عن    

بدورها قالت مجموعات الشهيد ياسر عرفات في كتائب شهداء األقصى التابعة لحركة             .مدينة غزة أمس  
بـدورها،   .رق مخيم البريج وإنها أوقعت إصابات في صـفوفها        إنها اشتبكت مع قوات االحتالل ش     " فتح"

على بلدة سديروت   " 3ناصر"أعلنت ألوية الناصر صالح الدين مسؤوليتها عن إطالق صاروخ من طراز            
من جهة أخرى، قتل فلسطيني أمـس برصـاص          ".داخل الخط األخضر إلى الشرق من بلدة بيت حانون        

بية بعدما اطلق النار عليهم عند حاجز عسكري، بحسب مـصادر           جنود اسرائيليين في شمال الضفة الغر     
 .داخل األجهزة األمنية

  13/7/2007الحياة 
  

  "غزة" في "الحركة"مخططاً للقضاء على تنفذ " التنفيذية": "فتح"متحدث باسم  .21
 بتنفيذ مخطط للقضاء علـى    تقوم  " ة التنفيذية القو" إن   في قطاع غزة امس،   " فتح" متحدث باسم حركة     قال

هذه القوة تنفذ عمليات مداهمة شاملة      "وأوضح الناطق في بيان صحافي، أن        .في القطاع " فتح"جميع أبناء   
المشهد كان مؤلماً فـي مدينـة خـان         "وأكد أن    ".لألفراح التي تسمع فيها أغان وطنية أو أغان فتحاوية        

ونقل الناطق، عن    ".دركوالما تنفذه ميليشيات حماس في األعراس بأفالم مصاص الدماء          "، واصفاً   "يونس
آمل بأن ال يدمروا فرحتي األولى، فهؤالء لديهم شهوة غريبة في القتل ورغبة فـي               "أحد العرسان قوله،    

  ".السيطرة على المواطنين بقوة السالح
  13/7/2007المستقبل 

  
  "الحسم العسكري" انتهت ولم يعد هناك إال "البارد"الجهود السياسية في ": حماس" .22

 النقاب عن توقف ،في بيروت" حماس"مسؤول المكتب السياسي لحركة ، كشف علي بركة: بيروت
الجهود السياسية نهائيا لحل األزمة في مخيم نهر البارد، بعد أن اعترضت بخالف جوهري بين الجيش 

 رفضت ان المطلوب منها أن تسلم قيادتها إلى الجيش اللبناني لكنهاك، التي "فتح اإلسالم"اللبناني وجماعة 
قطعيا تسليم أي عنصر من عناصرها، فتوقفت الجهود السياسية عند ذلك الحد، وطلب الجيش اللبناني 

وأكد  .قبل يومين من الفصائل أن تخلي المخيم من السكان المدنيين، وهو ما كان بالفعل، على حد قوله
أنه بدأ بالفعل في دك المخيم  أن الجيش اللبناني اتخذ قراره بحسم المعركة في المخيم عسكريا، و"بركة"

وأشار إلى أن من تبقى في المخيم  .بوابل من القصف الكثيف والمتواصل منذ مساء أمس على حد تعبير
 45 امرأة من زوجاتهم، و21 مقاتال باإلضافة إلى 150وعائالتهم، وهم " فتح اإلسالم"ليس إال جماعة 

  . كما قالطفال، هذا هو مجموع من تبقى في مخيم نهر البارد،
  12/7/2007قدس برس 
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  "البارد"لبحث أزمة زيارات دبلوماسية للجبهة الديموقراطية  .23
جال وفد من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو المكتب السياسي علي فيـصل، علـى                

 علـى   واكد الوفد، وفق ما جاء في بيان للجبهة،       . سفارات ايران وتونس والمغرب والسودان في بيروت      
ألزمة مخـيم   استمرار التعاون بين الفصائل الفلسطينية والسلطات اللبنانية المعنية اليجاد الحلول السلمية            

  . "نهر البارد"
  13/7/2007السفير 

  
   الضفة لمواجهة حماسىعباس يطالب اولمرت بإدخال فيلق بدر ال: تل أبيب .24

 النقاب عن ان رئيس     ىها رفيعة المستو  كشفت مصادر إسرائيلية وصفت بان    :  زهير اندراوس  -الناصرة  
الوزراء ايهود اولمرت، يقوم في هذه االيام بدراسة عدد من المطالب الفلسطينية التي تقدم بهـا رئـيس                  

 من بينها السماح له بإدخال مـصفحات للـضفة الغربيـة            ،)ابو مازن (السلطة الفلسطينية محمود عباس     
 األردن، وذلك في اطار حربه المعلنة علي حركة حماس          والتزود بمعدات عسكرية وإدخال قوات بدر من      
 حل  ى تصريح سالم فياض، بان حكومته عاقدة العزم عل        ىفي الضفة الغربية المحتلة، ولفتت المصادر ال      

وتابعت المصادر االسرائيلية قائلة ان عبـاس       . ما اسماها الميليشيات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة       
ه ونشر سيطرته علي الضفة الغربية، إال أن ذلك مـستحيل دون تعـاون القـوات                يسعي الي تعزيز قوات   

 االن، وفق المصادر ذاتها، ما هـو الموقـف اإلسـرائيلي مـن المطالـب                ىولم يتضح حت  ،  اإلسرائيلية
  . الفلسطينية

  13/7/2007القدس العربي 
  

   هل التقى شخصية عربية؟:أولمرت زار عمان سراً .25
لقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، أمس، ان إيهود أولمـرت التقـى الملـك              كشف المراسل السياسي ل   

. وبحث معه العديـد مـن القـضايا       ،   أمس األول  ،األردني عبد اهللا الثاني، خالل زيارة سرية الى عمان        
وأشار المراسل إلى أنه كان من المقرر أن يبقى هذا اللقاء سريا، ولهذا السبب رفـض ديـوان رئاسـة                    

أن أولمرت بحث مع    " مصدر رفيع المستوى  "ونقل المراسل عن    . مة اإلسرائيلية التعقيب على النبأ    الحكو
. الملك عبد اهللا أمر تطوير جسر آدم على نهر األردن، وسبل مساعدة الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس                

ستشار األمـن   وأوضح المراسل انه، في المرة السابقة التي زار فيها أولمرت األردن سرا، اجتمع مع م              
وشدد على أنه ليس من المؤكد أن هذه هي الحال هذه المـرة،             . القومي السعودي األمير بندر بن سلطان     

  . لكنه ألمح إلى أن لديه معلومات سينشرها الحقا
  13/7/2007السفير 

  
  الجيش اإلسرائيلي يعكف على بلورة استراتيجية جديدة تشمل استهداف قادة الفصائل .26

نقالً عن مصادر أمنية إسرائيلية أن العمليات التـي يقـوم بهـا             , عسكري في القناة الثانية   ذكر المراسل ال  
وأقرت األوساط األمنية ذاتهـا      .الجيش اإلسرائيلي على امتداد قطاع غزة هي عمليات حيوية وذات قيمة          

ـ      , ئيليتشكل خطراً علـى قـوات الجـيش اإلسـرا         " التكتيكية الصغيرة "أن تلك العمليات التي وصفتها ب
وبينت األوساط أن الجيش سيواصل القيام بهذه العمليـات          .مستشهدةً بقتل الجندي في البريج صباح اليوم      

موضحةً أن األجهزة األمنية ستبدأ     , في شكلها الحالي حتى يتم االنتهاء من إعداد استراتيجية جديدة شاملة          
  . الذي ينطلق من قطاع غزةبإجراء نقاشات لبلورة اإلستراتيجية الجديدة لمواجهة اإلرهاب
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ولفتت األوساط ذاتها أن اإلستراتيجية الجديدة قد تشمل استهداف قادة الفصائل الفلسطينية وعدم االكتفـاء               
  .بمطاردة ومقاتلة عناصرها في قطاع غزه

  13/7/2007وكالة فلسطين اليوم 
  

  ة بالمنطقةترحب بسياسة ساركوزي الجديدوليفني تدعي أن سورية تلعب دوراً خطيراً  .27
الفرنسية، اتهمـت وزيـر     " ال نوبل أوفزيرفر  "في مقابلة مع أسبوعية      12/7/2007 48 موقع عرب  قال

ـ         ، في حين ادعـت أن      "محور الشر "الخارجية اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، سورية بااللتصاق بما وصفته ب
 أولمـرت، علـى حـد       وفقما جاء في تصريحات إيهود    " المصالحة"إسرائيل في الوقت نفسه تتحدث عن       

وأضافت أن سورية تلعب    . ونفت ليفني، أن تكون هناك أية محادثات تجري بين سورية وإسرائيل           .قولها
كما ادعت أن مساندة حزب اهللا تعني رفض        . دوراً خطيراً في المنطقة، وذلك بسبب مساندتها لحزب اهللا        

  .سورية االعتراف باستقالل لبنان، على حد زعمها
اعربت ليفني امس عن ارتياحها لمقاربـة الـرئيس           ا ف ب   -باريس   12/7/2007ر   الدستو وأضافت

وقالـت   ".ولى" معتبرة انه ينأى بنفسه عن عهد        ،الفرنسي نيكوال ساركوزي ازاء مشاكل الشرق االوسط      
لكن مـع   . كثيرا ما اخطات باريس في النظر لدعم اسرائيل على انه موقف معاد للفلسطينيين او العرب              "

اعتقد انـه سـيكون لفرنـسا دور        "واضافت  ". ي يبدو لي ان هذه الفترة قد ولت وهذا امر جيد          ساركوز
  ".اساسي تلعبه في عملية السالم واستقرار الشرق االوسط

  
  قرار الحرب على لبنان كان صائبا: أولمرت .28

لشمال في   تموز، قال أولمرت في جولة أجراها في منطقة ا         12رغم االنتقادات الواسعة لقرار الحرب في       
كانت حرب تبين فيها كثير من اإلخفاقات وكثير        : "  وأضاف ،"شن الحرب كان مبررا   " أن   ،ذكرى الحرب 
". ولكن الحكومة والسلطات يبذلون جهودا للتغلب على المصاعب وخلق واقع جديد أفـضل            . من المشاكل 

لسنة الماضية، أننا اتخذنا     تموز ا  12اليوم في ذكرى الحرب، أنا على قناعة، تماما كما كنا في            : "وأضاف
ما زلنا بعيـدين عـن      : "وأضاف". القرار الصائب، بأنه يجب ولألبد درأ هذا الخطر وإبعاده عن الحدود          

وقال أولمرت أن األوضاع على      ".تحقيق األهداف، ويجب أن نجتهد بشكل كبير ونحن نجتهد بشكل كبير          
تناقض مع شهادات ضباط احتياط فـي الجـيش         الحدود الشمالية أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بما ي         

اإلسرائيلي الذين صرحوا لصحيفة هآرتس في عددها الصادر صباح اليوم أن الوضع شبيه بما كان عليه                
قبل الحرب وأن ثمة كثير من اإلهمال والالمباالة والمواطن الخلل في أداء وتجهيز القوات العاملة علـى                 

نحن غير معنيين بالحرب مع السوريين ونأمل أنهم أيضا         . ف للحوار نأمل أن تتهيأ الظرو   : "وقال .الحدود
 قـال آمـل أن      ،وعن اللقاء المزمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس         ".غير معنيين بمواجهتنا  

وفي نفس الـسياق قـال شـاؤول        . "نتحدث عن الشؤون ذات الصلة بما في ذلك عن اإلفراج عن أسرى           
 لبنان ليست سوريا نفسها بعد الحرب، ورغم ذلك أقدر أن التوجه الـسوري              سوريا قبل حرب  "موفاز إن   

نحن نلحظ إعادة تـسلح لـدى حـزب اهللا          : "وعن حزب اهللا قال موفاز     ".ليس نحو مواجهة مع إسرائيل    
  . يعمل حزب اهللا على بناء خط ثان ما وراء الليطاني. بالصواريخ بعيدة المدى وبكميات كبيرة جدا

  12/7/2007 48عرب
  

  الجيش االسرائيلي جاهز لمواجهة أي تطور: بيرتس .29
 أن الجيش اإلسرائيلي جاهز اليوم لمواجهة أي تطور علـى           ، امس ،أكد عمير بيرتس  :  د ب ا   -تل أبيب   

ووصف بيـرتس حـرب      .مختلف الجبهات بشكل أفضل مما كان عليه عشية نشوب حرب لبنان الثانية           
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 وقال إن الحرب األخيرة غيرت األوضاع علـى         ، لدولة إسرائيل  لبنان الثانية بأنها حرب الصحوة بالنسبة     
  . وساهمت في رفع مستوى الردع للجيش االسرائيلي،الجبهة الشمالية بصورة دراماتيكية

  13/7/2007الدستور 
  

  عند الحدود مع لبنان  تحذر من عملية أسر جديدة"هآرتس" .30
يين من ثالث وحدات في قوات االحتيـاط،         أن مقابالت أجرتها مع ضباط وجنود إسرائيل       "هآرتس"ذكرت  

أظهرت أن الجيش اإلسرائيلي ليس جاهزاً إلحباط هجمات تستهدف أسر جنود إسرائيليين عند الـشريط               
وقال العسكريون في االحتياط إنهم لمسوا وجود إخفاقات وفجوات مقلقة في ما يتعلق             . الحدودي مع لبنان  

 وجود إهمال يصل حد الالمباالة في أحد القطاعـات علـى            بالعتاد العسكري، ومؤشرات كثيرة تدل على     
ورأى هؤالء أنه إذا أراد حزب اهللا تنفيذ هجوم مجددا، فإنه لن يواجه صعوبة في أسـر جنـود                   . الحدود

واعترف أحد الضباط في قيادة الجبهة الشمالية       ". فالجيش الذي وجدناه عند الحدود لن ينجح بإحباط ذلك        "
". لكن ال يتوجب مقارنة الوضع اآلن مع ما كان عليه قبـل الحـرب             "ود إخفاقات   للجيش اإلسرائيلي بوج  

واشتكى العسكريون في االحتياط من أداء القوات النظامية، وأشاروا إلى انعدام النظافة وقضاء الجنـود               
ات ، كما أن ضباطاً في هذه الوحـد       "بالي ستيشن "النظاميين وقتا طويال في اللعب بأجهزة التلفزة وألعاب         

وأشار كتاب جديد سيصدر عن دار معاريف للنشر الـى          . ال يتواجدون بشكل كاف في معسكرات الجيش      
 تموز من العام الماضـي، مـدافع رشاشـة          12أن مقاتلي حزب اهللا استخدموا، أثناء أسر الجنديين في          

  .إسرائيلية
  13/7/2007السفير 

  
  واقام مخازن سرية في سورية يةقوة حزب اهللا تعاظمت بشكل مقلق للغا: مصادر اسرائيلية .31

 امس الخمـيس، ان قـوة       ى،قالت مصادر عسكرية اسرائيلية رفيعة المستو     :  زهير اندراوس  -الناصرة  
 وان ترسانته العسكرية زادت خمسين بالمائة مما        ،حزب اهللا العسكرية اليوم تحسنت بصورة مقلقة للغاية       
ران وسورية تواصالن مـد الحـزب باالسـلحة         كانت عليه عشية الحرب علي لبنان، مشيرة الي ان اي         

 وكجـزء   . الف صاروخ  18وحسب المصادر ذاتها فان الحزب يملك اليوم         .المتطورة وبالعتاد العسكري  
 الحزب فقد قام بتجنيد وتدريب عناصر جديدة الطالق الصواريخ باتجـاه            ىمن حملة استخالص العبر لد    

اصر الجديدة زودت بسيارات معدة للسفر في مناطق جبلية         وزادت المصادر قائلة ان العن    . الدولة العبرية 
باالضافة الي الدراجات النارية المختصة في السفر في مناطق وعرة، وذلك لتسهيل عملية التنقـل مـن                 

ووفق المصادر االسرائيلية ذاتها فان وحدة اطالق       . ، علي حد قول المصادر االسرائيلية     ىمنطقة الي اخر  
 .لتخطيط، وانها اتخذت من منطقة شمال لبنان مقرا لها للتـدريبات العـسكرية            الصواريخ سميت بوحدة ا   

وادعت المصادر االسرائيلية كما افاد موقع ديبكا المختص في شـؤون االسـتخبارات واالرهـاب، ان                
السوريين سمحوا لعناصر حزب اهللا باقامة مخازن طوارئ في االراضي السورية الخفـاء الـصواريخ               

 حصل عليها الحزب من ايران، والتي يبلغ تعدادها حـسب المـصادر نفـسها مئـات                 بعيدة المدي التي  
 كيلومترا، أي   250 والتي يصل مداها الي مسافة       110 والفاتح   3 وزلزال   2الصواريخ من طراز زلزال     

 تقع الي الجنوب مـن تـل        ىانه باستطاعتها ضرب مدينة تل ابيب في مركز الدولة العبرية، ومدن اخر           
 الف جنـدي    18 حتي   16عدد العناصر التابعة للحزب فأكدت المصادر ان عددهم يصل الي           اما  . ابيب

  . علي شكل الجيش النظامي
  13/7/2007القدس العربي 
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  جنود الخدمة الدائمة في الجيش يعانون انخفاض في روحهم القتالية: كاتب اسرائيلي .32
 بان انخافضا كبيرا    ،"يديعوت احرونوت  " في مقال نشرته صحيفة    ،قال الكاتب االسرائيلي اليكس فيشمان    

 مستنيرا فـي    ، منذ اندالع الحرب االخيرة على لبنان      ،طرأ على تقدير الجنود في الخدمة الدائمة لذواتهم       
واضـاف فيـشمان بـان       .ذلك بنتائج حصل عليها قسم علوم السلوك الذي يدرس مواقف رجال الجيش           

 ولم يـستطع الجـيش      ، شديدا يتفاقم ويحتدم باستمرار    الحرب على لبنان ورثت الجيش االسرائيلي مرضا      
يمكن للجيش ان يدرب جنوده ويمأل مخازنه       "واستطرد فيشمان    .التغلب عليه بعد مرور عام على الحرب      

بالمعدات المتطورة وان يضع خططا ميدانية رائعه لكنه ال ينجح في ترميم روح العجز والصورة الذاتية                
  ".الخدمة الدائمة عن ذاتهم منذ نهاية الحرب االخيرة المتردية التي يحملها جنود 

  12/7/2007وكالة معا 
  

  اإلسرائيلية مكشوفة ولن تنجح في اختراق الشعب الفلسطيني" فرق تسد"لعبة : النائب بركة .33
اإلسرائيلية في مـسألة إطـالق      " فرق تسد "أكد النائب محمد بركة، أمام الهيئة العامة للكنيست، أن لعبة           

إننا " :وقال بركة . سرى الفلسطينيين مكشوفة جدا، وهي لن تنجح في اختراق الشعب الفلسطيني          سراح األ 
مما ال شك فيه نبارك إطالق سراح أي أسير فلسطيني من سجون االحتالل، وكان من الممكن ان نبارك                  

يرا، فـي    أس 250هذه الخطوة بشكل حقيقي أكثر، لو أن قرار الحكومة كان أوسع وأكبر، وال يشمل فقط                
  ". أسير جديد250الوقت الذي تعتقل فيه إسرائيل شهريا أكثر من 

  12/7/2007 وكالة معا 
  

  من االستعدادات لحرب محتملة48الكيان يستثني فلسطينيي  .34
 مـن   48 تستثني فلسطينيي مناطق ال    "إسرائيل"كشف مركز حقوقي أن     :  وديع عواودة  - القدس المحتلة 

ومـن بـين     . التي تقوم بها استعدادا لحرب محتملة في الشمال        "ة الداخلية الجبه"أعمال الترميم وتحصين    
 /فـي أيلـول   )  مليون دوالر  746( مليار شيكل    8.2 بقيمة   "اإلسرائيلية"الميزانية التي رصدتها الحكومة     

 لترميم الشمال وتجهيزه لحالة حرب جديدة تم تكريس مليار شـيكل للمـدن والقـرى                ،سبتمبر الماضي 
 توقعوا في اسـتطالع     "اإلسرائيليين"من  % 67وكان  %. 56مالية التي يشكل الفلسطينيون فيها    العربية الش 

وبينـت   .أجرته اإلذاعة العبرية أمس أن الحرب مع حزب اهللا ستنشب في غضون عام ونـصف العـام            
 / أن الوزارات والدوائر الحكومية خصصت في فبراير       ،دراسة عرضها مركز مساواة في الكنيست أمس      

  . لم يصرف منها سوى الثلث48 مليون شيكل فقط لفلسطينيي 470الماضي شباط 
  13/7/2007الخليج اإلماراتية 

  
   آالف منهم إلى فلسطين10الروس لتهجير " السوفتنيك"إسرائيل تهود  .35

في خطوة تعبر عن المأزق الديموغرافي الذي تعيشه إسرائيل، قرر الحاخام السفارادي األكبـر شـلومو                
ـ      عمار تهويد آ   ، وذلك مقدمة لتهجيـر حـوالى   "السوفتنيك"الف من المسيحيين الروس من طائفة تعرف ب

، التي نشرت النبأ، إلى أن عمـار قـرر أن           "معاريف"وأشارت صحيفة   . عشرة آالف منهم إلى إسرائيل    
وبحسب القـرار، فـإن الحاخاميـة    . السوفتنيك ليسوا يهوداً في الواقع، ولكنهم مرتبطون بعمق باليهودية   

ولهـذا  . الكبرى في إسرائيل ستساعد في تهويد أبناء هذه الطائفة وفقاً لقرارات الحكومـة اإلسـرائيلية              
وسيتم الطلب مـن أبنـاء   . الغرض فإن محاكم خاصة ستصل إلى روسيا من أجل إتمام معامالت التهويد       

قرر عمار أنه من دون     و. هذه الطائفة العيش في أطر دينية مغلقة لمدة عام، وبعد ذلك السفر إلى إسرائيل             
أن مئات من أبناء هذه الطائفـة       " معاريف"وأكدت  . إتمام التهويد، لن يسمح لهؤالء بالهجرة إلى إسرائيل       
بل إن السلطات السوفياتية كانـت فـي الماضـي           .هاجروا إلى إسرائيل من روسيا وتم تسجيلهم كيهود       



  

  

 
 

  

            17 ص                                      781:                                 العدد13/7/2007الجمعة : التاريخ

 اإلشارة إلى أن عدداً من أبناء هذه الطائفـة          تجدر. تسجلهم كيهود، برغم أنهم ليسوا يهوداً وفق الشريعة       
إال أن تجربتهم لـم     . كانوا قد هاجروا إلى فلسطين، مطلع القرن الماضي، وأقاموا مستوطنات خاصة بهم           

  .تتوسع وسرعان ما اندمجوا في االستيطان اليهودي العام
  13/7/2007السفير 

  
  يورةصحفية اسرائيلية زارت جنوب لبنان وجلست على كرسي السن .36

موقعها االلكتروني، تقريرا أول من     ي ف " يديعوت احرونوت "نشرت امس صحيفة    :  رامي منصور  -يافا  
سلسلة تقارير مصورة اعدتها مراسلة الصحيفة، التي تمكنت من دخول لبنان وجنوبه واجراء مقـابالت               

 .اني فؤاد السنيورة  مع مواطنين لبنانيين، والتقاط صورة لها وهي جالسة على كرسي رئيس الوزراء اللبن            
وتمكنت الصحفية االسرائيلية وهي من اصل برازيلي، والتي تعمل أيضا لصالح صحيفة برازيلية، مـن               
دخول لبنان عبر مطار بيروت بواسطة جواز سفر أجنبي غير اسرائيلي وأخفت حقيقة كونها اسرائيلية،               

قالت، وبمـرافقتهم، والـذين بـدورهم       لتتمكن من زيارة الجنوب اللبناني بموافقة رجال حزب اهللا، كما           
عن رجال الحزب أنهـم     ) رينا ماالكس (ونقلت الصحفية    .منعوها من التحدث الى المواطنين كما إدعت      

  .مستعدون لمواجهة عسكرية جديدة بعد أن زودوا باالسلحة من ايران
  13/7/2007الدستور 

 
  االسرائيليةوثيقة سرية تتحدث عن فساد شخصي ومؤسساتي في اوساط القيادة  .37

 ان  ، عضو لجنة فينوغراد   ،"يحزقيلي درور "نقلت صحيفة يديعوت احرونوت عن وثيقة أعدها البرفسور         
توجد في اوساط القيـادة العليـا فـي         "وجاء في الوثيقة     . شخصياً يضرب القيادة العليا في اسرائيل      افساد

اضاف البرفسور يحزقيلي فـي     و ".اسرائيل مؤشرات مقلقة جدا تشير الى الفساد الشخصي والمؤسساتي        
الزعماء االسرائيليون يعانون من انعدام خطير في تخطيط الـسياسة بـشكل            "الوثيقة التي كتبها بخط يده      

في القرن  " واستطرد يحزقيلي درور   ".معمق وهم عديمو المعرفة والفهم لدرجة الجهل في مواضيع معينة         
ضمن مخاطر جسيمة وفرص هائلة على حد سواء        الحالي سيقف الشعب اليهودي أمام تحديات مصيرية تت       

 بما في ذلك مـن مخـاطر        ،مسائل االمن ستحتدم في الوقت الذي تترنح فيه اسرائيل بين السالم والنزاع           
ودعـا  ". واليهود بصفتهم هذه سيكونون اهدافا لهجمات االسالم المتطرف وغيره من الجماعات          . وجودية

طوير وتحسين القيادة العليا للشعب اليهودي واسرائيل بشكل        درور في ضوء هذه التحديات الى ضرورة ت       
عاجل، موصياً باعطاء النساء اليهوديات والزعماء الميدانيين الشباب ومجموعات المهاجرين دورا اكبـر             

  .في القيادة العليا للشعب
  12/7/2007وكالة معا 

  
  االدعاء اإلسرائيلي يعارض إطالق سراح المعتقل السعودي .38

عارض اإلدعاء اإلسرائيلي، طلب إطالق سراح عبد الرحمن العطوي المعتقل          : كي الصهيل  تر ،الرياض
السعودي في إسرائيل، والسماح له بالبقاء في أراضي السلطة الفلسطينية، وهو الطلب الذي تقـدمت بـه                 

وأرجأ عديد مدرك، قاضي     .هيئة الدفاع عن العطوي، ونظرت فيه محكمة تل أبيب المركزية ظهر أمس           
وأفـرج   . أيلـول المقبـل    / سبتمبر 5ركزية تل أبيب، الحكم في الطلب المقدم لصالح العطوي، لتاريخ           م

 أمس، عن وثائق تثبت عدم تعاون العطوي مع منظمة األمم المتحـدة، فـضال               ،اإلدعاء العام اإلسرائيلي  
ج عنه، بـدعوى    عن عدم تعاونه باألساس مع السلطات اإلسرائيلية، وهو ما حدا باإلدعاء لرفض اإلفرا            

  ".عدم التعاون"
  13/7/2007الشرق األوسط 
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  األشكيناز مع بقاء المرأة في المنزل: حاخام إسرائيل األكبر .39

ظاهرة النـساء   "على  ) الغربيين(احتج حاخام اسرائيل األكبر لليهود االشكيناز       : ب.ف. أ -القدس المحتلة   
وحذر الحاخام مـن    ". معاريف" امس صحيفة    ، كما نشرت  "الالتي يحققن نجاحا مهنيا على حساب أبنائهن      

، مؤكدا انه ال يعارض عمل المرأة شـرط         "التأثير الضار لغياب ربة المنزل الطويل على تنشئة االطفال        "
  ".اال تكرس وقتها لحياتها المهنية"

  13/7/2007الشرق األوسط 
  

  سوريا مستعدة لتغيير عالقاتها مع ايران وحزب اهللا وحماس: هآرتس .40
قوله بانـه   " مايكل ويليامز "االلكتروني عن موفد االمم المتحدة لمنطقة الشرق الوسط         " هأرتس"ع  نقل موق 

نقل لرئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت االنطباعات التي خرج بها من زيارتـه لدمـشق الـشهر                 
الموقـع ان   واضـاف    . ومن المحادثات التي اجراها مع القادة السوريين خالل الفترة الماضية          ،الماضي

السوريين نقلوا لموفد االمم المتحدة رسائل حول استعدادهم الستئناف المفاوضات السلمية علـى اسـاس               
 اضافة الى استعداد سوريا العادة النظـر        2000التفاهمات التي تحققت خالل المحادثات التي جرت عام         

  .سالم بينها وبين اسرائيلفي عالقاتها مع ايران وحزب اهللا وحركة حماس مقابل تقدم في عملية ال
  12/7/2007وكالة معا 

  
   حماس ةمن سكان غزة يعتبرون ان حرية الرأي قلت بعد سيطر% 55: استطالع .41

مـن  % 34كشف أحدث استطالع للرأي أجرته شركة الشرق األدنى لالستشارات عبـر الهـاتف، أن               
يعانون من نقص األدوية،    منهم  % 37الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من نقص في المواد الغذائية، و          

أنهم يعانون من نقـص     % 45أكد   إلى ذلك فقد     .وذلك بعد مرور شهر على سيطرة حماس على القطاع        
، %62ومن وجهة نظـر     . قالوا أن توفر الوقود بقي كما هو دون زيادة أو نقصان          % 54الوقود، مقابل   

أشاروا إلى أنهـا   % 37ة والتجارة، مقابل    فقد طرأ انخفاض على نسبة توفر المواد الخام الالزمة للصناع         
يجدون صعوبة أكبر في توفير المواد التموينيـة        % 57وفي السياق ذاته، بينت النتائج أن        .بقيت كما هي  

من  و .يهايجدون صعوبة أقل في الحصول عل     % 7أفادوا أنه لم يطرأ أي تغيير، و      % 36ألسرهم، مقابل   
اعتبروا % 45أي والتعبير قلت بعد سيطرة حماس، مقابل        يعتبرون أن حرية الر   % 55 فإنجهة أخرى،   

من سكان القطاع يفكرون في الهجرة للخارج نتيجة لما         % 35أوضح االستطالع أن     في حين    .أنها زادت 
ن نـسبة   فإعلى الرغم من األوضاع اإلنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع،           إال أنه و   .آلت إليه األوضاع  

من المـوظفين   % 62لحالي مقارنة مع األشهر السابقة، وذلك بعد تلقي غالبية          الفقر انخفضت في الشهر ا    
يعيشون فـي   % 29منهم  % 55صلت نسبة الفقر هذا الشهر إلى       حيث و . الحكوميين في القطاع لرواتبهم   

  .فقر مدقع
  13/7/2007وكالة معا 

  
  العالقون الفلسطينيون في االراضي المصرية يعيشون مأساة حقيقية  .42

 دخلت أزمة آالف المواطنين من أبناء قطاع غزة العالقين على الجانب المصري من              :ير حمتو  سم -غزة  
معبر رفح الحدودي، منعطفا خطيرا بعد مرور اكثر من شهر على إغالق المعبـر وتـردي أحـوالهم                  

وأشـارت عـدة     .الصحية والنفسية والمعيشية في ظل عدم وجود أية بارقة أمل بقرب انتهاء معانـاتهم             
سات حقوقية فلسطينية إلى أن العالقين وبينهم مئات المرضى والمسنين يعيشون في ظروف صـعبة               مؤس
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، وفي سياق متصل، قال مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان         .ال تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة اإلنسانية      
بتزاز وخاصة  إن موضوع المعابر يعد من اخطر المواضيع التي يجب ان تكون بمنأى عن التسييس واال              

  .معبر رفح الذي يعتبر الرئة التي يتنفس منها سكان قطاع غزة
  13/7/2007الدستور 

  
   عن رئيس مجلس طلبة جامعة بير زيت وممثل الكتلة اإلسالمية في الجامعةاإلفراج .43

،  الفلـسطينية  األجهزة األمنية التابعة للسلطة   أن  : 12/7/2007 48 عرب  مراسل موقع  ياسر العقبي ذكر  
ت عن رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، ومنسق الكتلة اإلسالمية، بعد وساطة وجهود قـام بهـا                 أفرج

 سيقومان  اإلثنانوأكدت مصادر محلية أن      .قيادات من حركتي حماس وفتح الحتواء األزمة في الجامعة        
عة منـذ   جامعة للتنسيق لفك إضراب عشرات الطلبة المعتصمين داخل مباني الجام         الباالجتماع مع إدارة    

 وإن  ، أن مطالبهم لم تحقق كاملـة      ،أكد ناطق باسم الطلبة المعتصمين    من جهته   و . الماضي ظهر األربعاء 
على االستمرار في اعتصامهم حتـى       كما أكد عزمهم     .أفرج عن رئيس المجلس وممثل الكتلة اإلسالمية      

عرض أي طالب مـن طلبـة       تقدم لهم ضمانات عملية من قبل األجهزة األمنية وإدارة الجامعة بأن ال يت            
  .الكتلة اإلسالمية لالعتقال

وضحت موقفها الثابت من االحداث أادارة جامعة بيرزيت أن : 13/7/2007 الحياة الجديدة وأضافت
نها مؤسسة اكاديمية وتقوم بعملها ملتزمة بالقانون أ واكدت ،التي جرت مؤخرا في الحرم الجامعي

 وتحكم هذا التوجه عالقة هيئات الجامعة ،اطيا ليبراليا معروفان لها توجها ديمقرأوبأنظمة الجامعة و
ن ما حصل من اشتباك بين فئات طالبية امر غريب عن جو أشارت إلى أ و.المختلفة بعضها ببعض

بقاء مؤسسات التعليم العالي بمنأى عن المشاحنات إهابت بجميع المعنيين قد أو .الجامعة المعهود
 .ل ما في وسعها لتطويق االحداثوالصراعات الداخلية وعمل ك

  
  على حاجز عنبتا العسكري قرب مدينة طولكرمفلسطيني سقوط شهيد  .44

أفادت التقارير اإلسرائيلية أن قوات االحتالل أطلقت مساء الخميس، النار على فلسطيني،            : رامي دعيبس 
 وذلـك حـين     .طولكرمبادعاء أنه أطلق النار على الجنود على حاجز عنبتا العسكري المقام شرق مدينة              

 أن قـوات    فقد ذكر إلى ذلك،   . كانت كتيبة نحشون العاملة على الحاجز تقوم بالتدقيق في المركبات المارة          
  .االحتالل اقتحمت مدينة طولكرم، فور استشهاد الشاب مباشرة

  12/7/2007 48عرب
  

  العسكريةحواجز جنود االحتالل يتفنون بإذالل الفلسطينيين على ال: تحقيق .45
 يعيش الفلسطينيون حكايات مأساوية عند حـواجز شـمال الـضفة الغربيـة              : يوسف الشايب  - اهللا   رام

 عامـا مـن   35العسكرية، حيث يقوم جنود االحتالل االسرائيلي بمنع الشبان الذين لم يبلغوا من العمـر     
 ويعتمـدون    أكد شهود عيان أن جنود االحتالل يقومون بإذالل المواطنين الفلسطينيين،           في حين  .عبورها

  .تأخيرهم وإهانتهم، غير آبهين بوجود كبار السن واألطفال
 حاجز بيت إيبا، غرب مدينة نابلس، يمنع حملة بطاقات الهوية المعنونة طولكرم وجنين من دخول                وعلى
المزاجية العالية لجنود االحتالل تـتحكم بمجريـات األمـور علـى      كما ذكر في هذا السياق أن        .المدينة

 ما يؤكده العديد من طالب جامعتي النجاح الوطنية في نابلس، والعربية األميركيـة فـي                األرض، وهو 
كما أنهـم    محجبات،   هنكونيهن   كثيراً ما يتهكم جنود االحتالل عل      في هذا الصدد أن   طالبة  تشير  و .جنين

، كي يتسببوا   هم في الجامعة ومن خارجها، على قلع معظم مالبسهم أمام         همأحياناً يجبرون شباناً من زمالئ    
 حكاية أخرى، تتمثل في أن أحد جنود االحـتالل،          طالبة أخرى تسرد   وفي هذا السياق،     . باإلحراج للجميع
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عند حاجز الباذان العسكري قرب نابلس كانوا يشترطون، عالوة على العمر الـذي يجـب أن يتجـاوز                  
حدد من الهواتف النقالة، أو مـن       الخامسة والثالثين وأحياناً األربعين، أن يكون العابر من حملة طراز م          

  .مرتدي ألواناً معينة من القمصان، وأحياناً يكون العبور بالقرعة بين اثنين، أحدهم يعبر واآلخر ال
  13/7/2007الغد األردنية 

  
  اتفاقية لتبادل المعلومات بين البورصة الفلسطينية وشركة سعودية مصرية .46

ية، والشركة السعودية المصرية لتكنولوجيا المعلومات المالية       وقّعت سوق فلسطين لألوراق المال    : رام اهللا 
 ببـث هـذه     األخيـرة سـتقوم   حيـث   . اتفاقية حول بث معلومات البورصة الفلسطينية، وبيانات التداول       

 التي تقدمها هذه الشركة لبـث معلومـات         "مباشر برو "المعلومات بشكل حي ومباشر، من خالل أنظمة        
ن هذه الخطوة تأتي بمبادرة من سوق فلسطين فـي  أ  في هذا الصدد، أبو لبدهوقال حسن. األسواق المالية 

ظل التطورات السريعة في أنظمة بث معلومات األسواق المالية، وبناء على سعي السوق الدؤوب نحـو                
  .التطوير المستمر

  12/7/2007 قدس برس
  

  قلة وقابلة للحياة  ما لم يكن هناك دولة فلسطينية مستالعاهل األردني يؤكد أن ال سالم .47
 عبداهللا الثاني على أنه ما لم يكـن هنـاك     العاهل األردني د  يأك ت 12/7/2007وكالة بترا األردنية    نشرت  

دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وفقا لصيغة حل الدولتين فلن يكون هناك سـالم بـين الفلـسطينيين                  
الكندية ونشرتها اليـوم  ) Globe and Mail(فة  في مقابلة أجرتها معه صحي الملكوبين .واإلسرائيليين

 أن على الغرب أن يدرك أنه بدون التوصل إلى حل عادل وسـريع              ، للعاصمة الكندية  ته مع زيار  تزامناً
شدد على   كما   . اإلسرائيلي فإن العالم يتجه نحو عقود من المزيد من العنف والتطرف           –للنزاع الفلسطيني   

القيام به هو جمع الفلسطينيين واإلسرائيليين معاً للجلوس على طاولـة           أن الدور الذي يجب على الجميع       
وفي هذا اإلطار، أشار إلى ما يمكن عمله مستقبال للبناء على قمة             .المفاوضات ومناقشة مختلف القضايا   

أن ما نتطلع إليه هو عقد اجتماعات أكبر على مدى األشهر القادمة، ثم جمع عدد أكبر                "شرم الشيخ وقال    
  .في عملية السالم" ممثلي المجتمع الدولي لتوفير المظلّة للفلسطينيين واإلسرائيليين للمضي قدمامن 

لها في     13/7/2007عكاظ وأضافت   ًال عن مراس  مسؤول في الديوان الملكي لا ق: غربيةأبوعبدالجبار  نق
 على قبـول    رائيليةاإلسنرغب بدور اكبر لكندا في عملية السالم ومساعدتها في حث الحكومة            " األردني

سنطلب من كندا مساعدة الفلـسطينيين فـي دعـم الـسلطة            " المسؤول   وأضاف". مبادرة السالم العربية  
  ".  واالقتصادية خصوصا في الضفة وغزةاإلنسانيةالفلسطينية في الجوانب 

  
  إسالميو األردن يعتزمون الطعن بقرار سجن األسرى المحررين .48

 إسـرائيل  سـراحهم    أطلقـت  الذين   األربعة األسرى إيداعار حكومتهم    الطعن بقر  األردن إسالميويعتزم  
وذكر رئيس لجنة الحريات العامة في       .، بناء على اتفاق مع سلطات االحتالل الصهيوني       األردنيةالسجون  

الحزب تدارس تشكيل لجنة من المحامين تطعـن       " أن السكر   أبو النائب علي    اإلسالميحزب جبهة العمل    
يتناقض مع نـصوص    " األردنية في السجون    إيقافهم أن إذ،  " القضاء أمام األسرىؤالء  في قرار توقيف ه   

   ." القانون الوطني ومع ما جاءت به االتفاقيات الدولية في هذا الشأنوأحكام األردنيالدستور 
  13/7/2007القبس الكويتية 

  
  شمل معظم محاور مخيم نهر الباردقصف مدفعي عنيف  .49
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 ،دفعي العنيف والمركز الذي شمل معظم محاور مخيم نهر البارد القديم وعمقهالقصف الم: ميشال حالق
 نهر البارد دخلت مرحلة أزمة أنويرى متابعون . أوحى أن العد العكسي إلنهاء أزمة المخيم عسكريا بدأ

 واللغة ، كالم على وساطات سياسية سقط نهائياأي أنجديدة تستدعي رصد نتائجها بدقة، خصوصاً 
ومناصريهم داخل المخيم " اإلسالمفتح " نتيجة تعنت مسلحي ،ة المسموعة حاليا هي لغة النارالوحيد

 حد بعيد من حال االنقسام داخل البيت إلى العدالة اللبنانية، مستفيدين إلى أنفسهمورفضهم تسليم 
خطوط  وما قد يترتب عن هذا االنقسام من تداعيات في حال وقع المحظور وسقطت كل ال،الفلسطيني

 ،"فتح"وحركة " قوى التحالف الفلسطيني"ويرى المتابعون في البيانات والبيانات المضادة بين  .الحمر
 والذي يأمل الجميع في أال يتوسع ويزداد عمقاً، ألن في ،اكبر دليل على عمق الشرخ الفلسطيني القائم

  .األساسيةذلك خراباً كبيراً للقضية الفلسطينية 
  13/7/2007النهار 

  
    م المدينة بناء مخيإلعادةرفض في النبطية  .50

عمار إ إعادة إلى "ثابت"دعوة المنظمة الفلسطينية لحق العودة لهم  في بيان " النبطيةأبناءتجمع "استنكر 
.  حي البياض وملكا عاما للمواطنين والدولة اللبنانيةألهالي حديقة عامة إلىمخيم النبطية، الذي تحول 

 والذي كان عبارة ،1970عمار المخيم غير الموجود أصال منذ العام إ إلعادةالدعوة " أن إلىولفت البيان 
نقل الفلسطينيين من مخيم نهر : عن بيوت تنكية لبعض الالجئين، تنطوي على مخاطر عديدة أبرزها

الفلسطينيين في منطقة " أنوأكد التجمع  ."البارد وتوزيعهم على مناطق لبنانية أخرى ومنها النبطية
 أن مخيم لهم في هذا الوقت، خصوصا إلقامةلنبطية يعيشون بين أهلهم في سالم وطمأنينة، وال داعي ا

  . " بؤر أمنية خارجة على الدولة، وهي تستهدف أمن الوطن واستقرارهإلىبعض المخيمات تحولت 
  13/7/2007السفير 

  
 توّرطهمالمشتبه في عدد من حّدد هوية يتقرير براميرتس حول اغتيال الحريري  .51

 المحققين حددوا أن رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري، براميرتس، أعلن
وقدرت .  على علم مسبق بهاأو الذين ربما كانوا ضالعين في عملية االغتيال األشخاصهوية عدد من 

نفجار نجم عن عبوة زنتها  وان االمواد متفجرة، المتفجرة المستعملة هي مزيج من أناللجنة في تقريرها 
 التقرير ما ورد في أكد  وإذ. مع استبعاد فرضية التفجير من الجواألرض كيلوغرام فجرت فوق 1800

 عدس الذي أبو احمد أن أيضا مجددا أكد نفذها مفجر انتحاري، اإلجرامية العملية أنتقارير سابقة من 
 أن"وحذر التقرير من  ".يس الشخص االنتحاريل"ظهر في شريط الفيديو معلنا مسؤوليته عن العملية، 

  . المقبلةاألشهر بعمل لجنة التحقيق في األرجح سيضر على واألمنية السياسية األوضاعتدهور 
  13/7/2007المستقبل 

  
  كان بإمكان عباس محاكمة هنية بدال من حكومة طواريء الشرعية: مصدر مصري .52

ياسر عبـد   وفد الفلسطيني الذي ضم روحي فتوح       الوحذر  عمر سليمان   أن   ، مصدر مصري موثوق   ذكر
 من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيتسبب          في لقاء جمعهم مؤخرا،   أحمد قريع،   ، إضافة إلى    ربه

 انتقد مطالبة عباس بنشر قوات دولية في غزة، واعتبـر           سليمانوأشار إلى أن     .بتداعيات ال قبل لهم بها    
، أن   قوله هونقل عن . ب في فصل رسمي بين الضفة الغربية والقطاع       يتسبوسذلك تكريساً للوضع الحالي،     

  المصدر أعتبرو .ليس من المعقول أن يضيع أبو مازن كل شيء بسبب رغبته في التضييق على حماس              
لم تدرس أبعاده جيداً وتسبب بمشاكل على رأسها        و  وعاجال امتسرعكان  أن قرار تشكيل حكومة طوارئ      

أن هناك نصاً في الدستور الفلسطيني يمكن عباس من تحويل رئيس الحكومـة             ولفت إلى   . عدم شرعيتها 
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تردد عن   وحول ما    .هان نائب رئيس الحكومة رئيساً ل     يعيتإلى المحاكمة بصفته دبر انقالباً على الرئيس و       
ـ       ل زيارة مرتقبة لخالد مشعل إلى القاهرة عقب عودة سليمان من زيارته إلى الواليات المتحدة األحد المقب

 ذلك قريباً في ظل رفض أبو مازن الحوار         لم يتوقع المصدر  وقبيل توجهه إلى كل من رام اهللا وتل أبيب،          
ورأى أن أي    . للتنـازل  ا ليس لديهما اسـتعداد    فضال عن أن اإلثنين   . ورفض مشعل عقد حوار مشروط    

لديه مخاوفـه     أن  تشدد عباس إلى   عازيا. حوار يمكن أن يعقد بين فتح وحماس سيكون قطعاً في القاهرة          
من أن أي مرونة يبديها يمكن أن تنال من صدقيته أمام األميركيين والغرب في شكل عام، إضافة إلـى                   

ورهـا  غير أنه أكد أن مصر ترحب بالرئيس الفلسطيني، متوقعاً أن يز          . شعوره بأن األمر يمسه شخصياً    
ء األخير الذى جمع الوفد الفلـسطيني        إن اللقا  ،وفي المقابل، قال مصدر فلسطيني قريب من عباس        .قريباً

وقال إن سليمان حمل    . مع سليمان لم يحظ برضا فلسطيني، مشيراً إلى عدم وجود توافق تام بين الجانبين             
ولفت إلى أن مطالبة عباس بوجـود       . السلطة الفلسطينية مسؤولية حسم األمور فى غزة لمصلحة حماس        

  .فريق في فتح يرى في وجود هذه القوات حالقوات دولية في غزة وراءها إلحاح متواصل من 
  13/7/2007الحياة 

  
  فتح بحاجة لحوار داخلها قبل التوجه إلى حماس  : القاهرة .53

ن التطورات على الساحة الفلسطينية قد تـستدعي حـوارا          ، أ قال مصدر مصري رفيع المستوى    : القاهرة
ن القاهرة تـدعو    أوأضاف   .ة الحالية مع حماس من أجل إنهاء األزم     ها  داخليا في حركة فتح يسبق حوار     

فتحاوي بعدما أوضحت التطورات على الساحة في الضفة الغربية وقطـاع           الحوار  الوتشجع على إجراء    
كما أن ضرورة ذلك، تنبع من وجود االنقسام حول اجراء حوار مـع حمـاس مـن                 . غزة الحاجة لذلك  

  .كمستشار للرئيس الفلسطيني حول إعفاء هاني الحسن من منصبه عدمه، فضال عن االنقسام
 13/7/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الجامعة العربية تتبرع بمليون جنيه للعالقين على معبر رفح .54

قررت جامعة الدول العربية، أمس، تقديم مليون جنيه مصري كتبرع آلالف الفلسطينيين العالقين علـى               
ل دعم جهود الهالل األحمر المصري      الجانب المصري لمعبر رفح الحدودي منذ أكثر من شهر، من خال          

  .في إغاثة وإعانة العالقين الفلسطينيين
  13/7/2007وكالة فلسطين اليوم 

  
  فتح معبر رفح قرار سيادي ال يملكه سوى مبارك: مصر .55

أن قرار فتح معبر رفح الحدودي قرار سيادي ال     ،  أكد مصدر مصري موثوق   :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
وشدد على  . تحمل مسؤولية هذا القرار بسلبياته قبل ايجابياته      وذلك لضرورة    مصري، إال الرئيس ال   يملكه

   .أن هذا األمر ليس بسيطاً، وهناك حسابات أخرى يجب وضعها في االعتبار قبل اتخاذ مثل هذا القرار
  13/7/2007الحياة 

  
   لن يرفع خالل زيارتي والخطيب إلسرائيل  العربيةعلم الجامعة :أبو الغيط .56

نه طالب أطراف اللجنة الرباعية الدولية بمراجعة مواقفها خالل         ، أ قال وزير الخارجية المصري   : قاهرةال
، وأشار إلى أن هذا الطلب جاء بعد اتفاق مع عمرو موسـى           . اجتماع تعقده األسبوع المقبل في البرتغال     

 األطراف  ةطالبه تمت م  أضاف قائال أن  و. في لندن أول من أمس     الذي عقد بينهما     قصيرخالل االجتماع ال  
بتأييد الشرعية الفلسطينية والتحرك من أجل مواصلة الدعم اإلنساني للشعب الفلسطيني، تحديداً في قطاع              
غزة، والسعي إلى وضع األرضية المناسبة في أسرع وقت ممكن إلطالق المفاوضـات مـرة أخـرى،                 
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يق االسترخاء داخل األراضي المحتلـة       إلى مطالبة إسرائيل برفع الحواجز وتخفيف المعاناة وتحق        إضافة
وعما تردد من أن الزيـارة       .بشكل يعطي الفرصة للشعب الفلسطيني كي يستأنف حياته في شكل عادي          

 تموز الجاري سيرفع خاللها علم الجامعة العربيـة،         25التي يرافقه فيها نظيره األردني إلى إسرائيل في         
 سيتم خاللها رفع علمي مصر واألردن، وأنها ليـست          مصر سبق أن أكدت أن هذه الزيارة      شدد على أن    

  .هذا موقف مبدأي ومنطقيحيث أن . زيارة يتم فيها رفع علم الجامعة العربية
  13/7/2007الحياة 

  
  موسى يبحث مع ميليباند قضايا فلسطين والعراق ولبنانعمرو : لندن .57

 الى لندن، جولة محادثات مـع وزيـر         أجرى األمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بزيارة        : لندن
الخارجية البريطاني الجديد صباح أمس، شملت تطورات األوضاع في الشرق األوسط بمـا فـي ذلـك                 

وذكرت مصادر ديبلوماسية ان موسى شدد على ضـرورة اغتنـام            .القضية الفلسطينية ولبنان والعراق   
أعرب ميليباند عـن    فيما  . ل ودائم مع اسرائيل   الفرصة التي توفرها مبادرة السالم العربية لقيام سالم عاد        

  .دعم بريطانيا لهذه المبادرة التي أحيتها القمة العربية األخيرة
  13/7/2007الحياة 

  
  !  إلقناع األسد بلقاء أولمرتقطر بصدد السعي: ديبلوماسي عربي .58

لقليلـة المقبلـة    قال ديبلوماسي عربي ان امير دولة قطر سيرسل خالل االيـام ا            : حميد غريافي  - لندن
مبعوثين مقربين منه الى كل من تل ابيب ودمشق من اجل السير قدماً في عرض اولمرت للقاء االسد في                   

، وذلـك    قد يكتفي بارسال الشيخ حمد بن جبر الى البلـدين           إال أنه  .أي مكان وزمان دون شروط مسبقة     
ال ان الديبلوماسـي     إ .ق من االثنـين   موثو، كما أنه    صداقته وعالقته الحميمة بأولمرت واألسد معاً     بحكم  

العربي استبعد ان يتجاوب االسد مع الوساطة القطرية والعرض االسرائيلي السـباب تتعلـق بعالقاتـه                
  .ستراتيجية مع ايران التي مازالت تتعاطى معه وتمده بالمال والسالح مقابل تشبثه بمواقفه الصموديةاال

  13/7/2007السياسة الكويتية   
  

   سورية تستعد لحرب عصابات في الجوالن تشنها في سبتمبر :رك صنذي نيويو .59
ن سورية أبلغت الى الواليات المتحدة      أ ،كشفت صحيفة ذي نيويورك صن األميركية      :وكاالت - واشنطن

 ، إذا لم تقرر إسرائيل االنسحاب منها قبل سـبتمبر المقبـل           ،رسميا قرارها استخدام القوة لتحرير أرضها     
 أبلغ أن دمـشق سـتبدأ حـرب عـصابات ضـد             ،سؤوال سوريا كبيرا مقربا من األسد     مشيرة الى أن م   

 بما  ،  وأنها تستعد لمواجهة انتقام إسرائيلي يلي هجمات فدائية سورية        ،  المستوطنات اليهودية في الجوالن   
  .في ذلك حرب إسرائيلية كبيرة أيضا

 13/7/2007السياسة الكويتية 
  

   تل أبيب ى تقوم بمحاوالت تهريب سودانيين إلالخرطوم تكشف عن شبكات إسرائيلية .60
كشفت الحكومة السودانية عن وجود شبكات إسرائيلية تقوم بمحاوالت لتهريـب الـسودانيين             : الخرطوم

 معتمد  ومن جهته أكد . إسرائيل لتجنيدهم ألجندة تحاول إنفاذها في السودان     ىالالجئين في بعض الدول إل    
 المصرية ستتعامل بقانون رادع لكل من تسول له نفسه من الـسودانيين             ن السلطات أ  السوداني، الالجئين

  . إسرائيلىالالجئين بالقاهرة التسلل إل
 13/7/2007القدس العربي 
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  ساركوزي سيقترح حالً للصراع في المنطقة على أساس المبادرة العربية وخريطة الطريق .61
فرنسي نيكوال ساركوزي ينوي التقدم بمبـادرة       ان الرئيس ال  " الحياة"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ      

خريطـة  " تقوم على أساس المبادرة العربية للـسالم وخطـة           ،سياسية لحل الصراع في الشرق االوسط     
ان الـرئيس   " الحياة"وقالت مصادر لـ     .2003 التي توافق المجتمع الدولي عليها العام        ،للسالم" الطريق

وافـق علـى    ، و لذي التقاه في العاصمة باريس قبل أيام       ا ،ساركوزي عرض على الرئيس محمود عباس     
واشارت الى ان فرنسا تنتظر رد اسرائيل على الرؤية الفرنسية التي قدمت للدولة العبرية،              . الخطة فوراً 

وفي حال وافقت عليها سيتقدم الرئيس ساركوزي بهذه المبادرة الى الفلـسطينيين واسـرائيل والعـرب                
وقال عباس   .ن الرئيس عباس قوله انه وجد دعما قويا من الرئيس ساركوزي          ونقلت ع  .والمجتمع الدولي 

ان ساركوزي قال له ان فرنسا تقف الى جانبه وستقدم له ما يريد من دعم مالي وسياسي وستتم زيـادة                    
واشـارت المـصادر الـى ان       . الدعم المالي ومشاريع خاصة بالبنية التحتية وتقوية االقتصاد الفلسطيني        

 متوسطية التي يحاول تسويقها     -رئيس الفرنسي ستتضمن ايضا رؤيته الخاصة بالشراكة االورو         مبادرة ال 
  .حالياً في دول حوض المتوسط

  13/7/2007الحياة 
  

  فياض هو الشرعيةوبريطانيا من أكبر الدول المانحة لغزة :  في القدساقنصل بريطاني .62
 أن هناك إستقاللية للموقف السياسي البريطاني       ،قال القنصل البريطاني العام في القدس ريتشارد ميكبيس       

عن الموقف األمريكي لكن بريطانيا تشارك الواليات المتحدة والعالم الموقف بشأن القـضية الفلـسطينية               
فـي  " معـا "وقال ميكبيس خالل زيارة قام بها لمقر وكالة         . ورؤية الحل في إقامة دولتين جانب بعضهما      

تعامل مع رئيس السلطة المنتخب محمود عباس على أنه الشرعية وتعترف           أن بريطانيا ت  "مدينة بيت لحم    
ورداً على سؤال حول الموقف من قطاع غزة قال الدبلوماسي البريطاني            ".بحكومة الدكتور سالم فياض   

 ".أن بريطانيا من أكبر الدول المانحة للمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات اإلنسانية الى قطاع غـزة               "
ريتـشارد  " تهـرب "ا إذا كان اإلفراج عن آلن جونستون قد يحدث تغييراً في الموقف البريطاني              وحول م 

ووعد أن تستمر بريطانيا في     . إننا كنا سعداء باإلفراج عن جونستون     " وقال   ،ميكبيس من اإلجابة المباشرة   
  .تقديم المنح الدراسية الداعمة للطلبة الفلسطينيين وبينهم طلبة قطاع غزة 

  12/7/2007الة معا وك 
  

  تنديد أوروبي بالدعوة لطرد الفلسطينيين من العراق .63
 في ستراسبورغ عن اسفه للوضـع       ، اليوم الخميس  ،اعرب البرلمان االوروبي  : ب. ف.  أ - ستراسبورغ

ونـدد  . الذي يعيشه الفلسطينيون في العراق وكذلك معارضو النظام االيراني الذين لجأوا الى هذا البلـد              
الدعوة التي وجهها الوزير العراقي المكلف شؤون النـازحين والهجـرة           "وروبيون في قرار ب   النواب اال 

 تجعـل مـن     ،ودانوا قرار بغداد بفرض شروط تسجيل مكلفة على الفلـسطينيين         ". لطرد كل الفلسطينيين  
قفـال  واعرب البرلمانيون عن االسف الن تقوم دول مجاورة با         .اقامتهم الشرعية في البالد صعبة للغاية     

حدودها امام الفلسطينيين الذين يهربون من اعمال العنف والتهديدات التي يتعرضون لها مع اسـتثناءات               
 فلـسطيني   1400وبحسب المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لالمم المتحدة، فان اكثر مـن             . نادرة

الحدود واحيانا منذ سنة فـي      فروا من اعمال العنف في بغداد على امل التوجه الى سوريا، عالقون على              
 الف الجىء فلسطيني يعيشون في العراق حيث غالبـا مـا يواجهـون              15وال يزال    ".ال تطاق "ظروف  

  .التهديدات والمضايقات وحتى الخطف والتعذيب من قبل فصائل مسلحة
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  12/7/2007موقع ايالف 
  

  فلسطينيي العراق حق اللجوء اإلنساني تشيلي توافق على منح .64
كشف مدير عام دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية في عمان            : ليل رضوان  خ -عمان  

المفوضية السامية لشؤون الالجئين في األمم المتحدة تجري اتصاالت مع حكومة           "محمد أبو بكر أمس أن      
 لــ   وأضاف فـي تـصريح     ".دولة تشيلي الستقبال مزيد من الالجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق         

بحث قضية منح الفلسطينيين حق اللجوء اإلنساني في تشيلي جرى بالتنسيق مع الـسلطة              "إن  " المستقبل"
المفوضية تلقت بوادر ايجابية من تشيلي حول إمكان منح الفلسطينيين لجوءا           "وقال أبو بكر إن      ".الوطنية
سـيتم تجـاوز بعـض      "ا الى انه    ، مشير "هناك موافقة مبدئية من الحكومة التشيلية     "وأوضح أن   ". إنسانيا

ورفض الحديث عن األعـداد     ". العقبات المتعلقة بأعداد الالجئين الممكن استيعابهم خالل األسبوع المقبل        
  .التي ستستقبلها تشيلي

  13/7/2007المستقبل 
  

  من المخيمات إلى جنوب لبنان تمتد " القاعدة: "سوالنا .65
في لبنان يعني   " القاعدة"وجود  " إن   ،الفرنسية" ال كروا " قال خافيير سوالنا في حديث الى صحيفة         :اف ب 

في مخيمات الالجئين في لبنان     " القاعدة"وجود  "، مشيراً الى أن     " في غزة  هربما ايضا المخاطر من وجود    
االحداث االخيرة واللجوء الى القوة العنيفة ال يفسران من دون عالقات مع            "وقال ان   ". تقدم نحو الجنوب  
  . يةدول وقوى خارج

هذا يعني القول ان قوى أجنبية ال فلـسطينية         ". حزب اهللا "ان صواريخ سقطت على اسرائيل ولم يطلقها        
منفـذي  "وأوضـح أن     "".القاعدة"وال لبنانية، موجودة في لبنان، وهي على االرجح لها عالقات بشبكات            

ـ  التي له " فتح االسالم "االعتداء ضد قوات اليونيفيل غير بعيدين عن مجموعة          ان ". القاعـدة "ا عالقات ب
" العبين ليسوا لبنانيين وال فلسطينيين يلعبون دوراً سلبياً       "وقال ان    ".مشاكل حماس في غزة تزامنت عملياً     

  ".، معروفة جداً"حماس"وبين ايران و" حزب اهللا"العالقات بين ايران و"وأكد ان . مسمياً سوريا وإيران
  13/7/2007المستقبل 

  
   جو متوسط المدى  -لتطوير صاروخ أرض " سرائيليإ "-مشروع هندي  .66

 تطوير وإنتاج صاروخ أرض  جو متوسط المدى وذلـك           "إسرائيل" تعتزم الهند بالتعاون مع      :اي.بي.يو
 .بهدف حماية المنشآت االستراتيجية الهندية من الهجمات الجوية ومن انتشار الصواريخ فـي المنطقـة              

للجنة الحكومية لألمن التي اجتمعت أمس برئاسة رئيس الحكومة         وذكرت وكالة برس ترست الهندية أن ا      
وقالـت   . مليار دوالر  2،5مانموهان سينغ أقرت المشروع المشترك إلنتاج الصاروخ الذي ستبلغ تكلفته           

ف جويـة   مصادر دفاعية كبيرة إن الجيل الجديد من الصواريخ الذي سيتم تطويره قادر على إصابة أهدا              
  .متراً كيلو70على ارتفاع 

 "اإلسـرائيلية "وأضافت أن منظمة أبحاث الدفاع والتطوير، والقوات الجوية الهندية والصناعات الجويـة             
 للمـشروع، وسـيحل     "المقاول األول "ستقوم بتطوير الصاروخ، وستكون منظمة أبحاث الدفاع والتطوير         
  .  الجيل الجديد من الصواريخ محل الصاروخ الروسي الصنع بيشورا

  13/7/2007إلماراتية الخليج ا
  

 "اإلسرائيلية"للجامعات " الحاقدين البريطانيين"يدين مقاطعة " النواب األمريكي" .67
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 الدعوة التي وجهت أخيـراً فـي بريطانيـا          ، باإلجماع األربعاء  ،دان مجلس النواب األمريكي   : ب.ف.أ
بريطانية للتعليم العالي وجهـت     وكانت النقابة ال   . تضامناً مع الفلسطينيين   "اإلسرائيلية"لمقاطعة الجامعات   

وقـال النائـب     .أيار خالل مؤتمرها العام السنوي دعوة إلى مقاطعة الجامعات اإلسرائيلية         /  مايو 30في  
 لهجوم من أناس حاقـدين فـإن        "إسرائيل"عندما تتعرض   "الديمقراطي باتريك مورفي أحد مقدمي القرار       

       ."القيم األمريكية هي التي تهاجم كذلك
  13/7/2007ليج اإلماراتية الخ

  
 بلير يتعهد بالحياد والموضوعية وعدم الضغط على الفلسطينيين .68

 أن المبعوث الجديد للجنة الرباعية الدولية في الشرق األوسط توني بلير بعث برسائل إلى               "الخليج"علمت  
الـضغط علـى    قادة مصر والسعودية واألردن أكد فيها أن عمله سيقوم على الحياد والموضوعية وعدم              

وأعرب عن أمله في تعاون كافة األطراف معه في مهمته لتحقيق تـسوية نهائيـة ودائمـة                  .الفلسطينيين
للنزاع العربي اإلسرائيلي، مؤكدا عزمه على إنجاز مهمته بحياد وموضوعية، وذلك فيما وصفته مصادر              

ليومي للشعب الفلـسطيني فـي      وأكد بلير في الوقت ذاته أن الواقع ا        .مصرية مطلعة بأنها رسالة طمأنة    
الضفة والقطاع يخلق حالة من عدم اليقين تهدد االستقرار بسبب استمرار الحرمـان وإغـالق المعـابر                 

ولفت إلى أن مهمتـه تتـضمن        .والقيود على حرية التنقل وحرمان السكان من ممارسة حياتهم الطبيعية         
ذلك يتطلب مـساعدة الفلـسطينيين فـي        العمل على خلق مؤسسات حكومية لدولة فلسطينية وأن تحقيق          

  .المفاوضات وبالتعاون معهم برغم الصعوبات في ظل استمرار االحتالل
  13/7/2007الخليج اإلماراتية 

  
  رفع التجميد عن مؤسسة األقصى الخيرية في هولندا .69

 نجحت مؤسسة خيرية هولندية مختصة بالدعم اإلنساني للشعب الفلسطيني، في انتزاع حكم قضائي مـن              
المحكمة األوروبية ينصفها ويبطل قرارا سابقا من الحكومة الهولندية، قضى بتجميدها كان قد صدر قبل               

مؤسـسة  "، إلى تجميـد     2003) نيسان/  أبريل 9وكانت السلطات الهولندية قد عمدت في       . أربع سنوات 
من وزير الخارجية   المختصة بدعم الشعب الفلسطيني في المجال اإلنساني، وذلك بقرار          " األقصى الخيرية 

  .الهولندي آنذاك ياب ديهوب شيفير، الذي يشغل في الوقت الراهن منصب أمين عام حلف الناتو
  13/7/2007الشرق األوسط 

  
   بدون سالمللشعب اليهودي مستقبلال :  فرنسيحاخام .70

دي بدون  ال مستقبل للشعب اليهو   " اعتبر حاخام فرنسا االكبر السابق رينيه سيرات ان       :  ا ف ب   - القدس
 مقابلة نـشرتها    وقال سيرات في  . ، منددا بتغييب هذا الموضوع عن مؤتمر عقد اخيرا في القدس          "السالم

من غير المقبول اال يتطرق مؤتمر حول مستقبل الشعب اليهودي اطالقا الـى             " الخميس   "هآرتس"صحيفة  
  . مع العالم العربي والمسلم"السالم

ل اصبح السالم كلمة نابية؟ كيف يمكن التخطيط لمستقبل الـشعب           انه امر ال يصدق، ه    " وتساءل الحاخام 
  . "اليهودي بدون معالجة مسألة السالم؟

  13/7/2007األيام البحرينية 
  

  ببرلين ونجمة داوود بموسكو" اإلسرائيلي"إحراق العلم  .71
يا الحـرب   بتحطيم النصب التذكاري لـضحا    , أعلنت الشرطة األلمانية بأن مجهولين قاموا الليلة الماضية       

العبرية علـى   " معاريف"وذكر موقع صحيفة     .في العاصمة برلين  " غرونفلد"النازية في محطة القطارات     



  

  

 
 

  

            27 ص                                      781:                                 العدد13/7/2007الجمعة : التاريخ

مبيناً أن ألمانيا تنظر إلـى      , اإلنترنت أن المجهولين أحرقوا علم إسرائيل المرفوع فوق النصب التذكاري         
  .هذه األحداث على أنها جرائم

لين قاموا في موسكو برسم شعار الصليب المعكوف ونجمـة داوود            ذكر الموقع ذاته أن مجهو     ،إلى ذلك 
  .وهي  تشتعل فيها النيران على جدار الوكالة اليهودية في المدينة

  12/7/2007فلسطين برس 
  

  فلسطيني تحت مظلة الجامعة العربيةوار لح: راء مصريونرون وخبمفك .72
ة للخروج من األزمـة الراهنـة بـين         ما هى السيناريوهات المقترح    :من مراسل صوت الحق   : القاهرة  

بعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة والتطورات التى أعقبت ذلك؟ ومـا هـى               , حركتى حماس وفتح  
سبل منع االقتتال بين الفصائل مستقبالً؟ وما حقيقة الدور الغربى واألمريكى تحديداً فى تـأزيم األمـور                 

راسلنا فى القاهرة على عدد مـن المفكـرين         أسئلة عديدة طرحها م   .. حتى وصلت إلى ما وصلت إليه؟     
كان أولهم الكاتب الكبير األستاذ فهمى هويدى الذى أكد على ضـرورة أن يرتقـي               , والخبراء المصريين 

الجميع إلى مستوي أهمية الحدث، وأن تكون هناك رؤية فلسطينية من أجل الخروج من الواقع الفلسطيني                
  .الثقة ووقف الخطاب اإلعالمي التحريضيداعياً إلى إعادة بناء جسور , المتأزم
  ةة سريوثيق

يحضرنى فى هذا المقام ما     : فى البداية أكد فهمى هويدى، أن ما حدث في غزة لم يكن وليد اللحظة وقال              
 /أكدته وثيقة سرية قدمتها كونداليزا رايس إلى الرئيس األمريكى بوش في بداية واليتـه الثانيـة شـباط                 

أنه يجب أن يكون الهدف الكبير للقيادة الفلسطينية هو         "لوثيقة في أحد بنودها      حيث ذكرت ا   2005فبراير  
مـن  , إنهاء الدور القتالي والتسليحي لحركة حماس وسائر التنظيمات الفلسطينية المعارضة لعملية السالم           

ج خالل تفكيك وإزالة أجنحتها العسكرية والقضاء على بناها التحتية ومصادرة أسـلحتها ومـصانع إنتـا        
لكن يجب التحرك بواقعية ومرونة على هذا       . األسلحة والمتفجرات، ووقف عمليات تهريب األسلحة إليها      

" وبالتالي تأجيل تحقيق هذا الهدف الكبير إلى مرحلة الحقة، وترك المجـال أمـام أبـو مـازن                 , الصعيد
األوضـاع فـي    وفي إطار إعادة ترتيب     ) 2005(بعد االنسحاب اإلسرائيلى من غزة      : وأضاف هويدى   

المناطق الفلسطينية خاصة غزة، سعت األطراف الدولية واإلقليمية وعلـى رأسـها اإلدارة األمريكيـة               
ومصر إلى تثبيت أركان السلطة بقيادة أبو مازن ودحالن في مقابل مساع لتقـويض شـرعية حمـاس                  

 لعب الـدعم المـالي      وتحجيم نفوذها الجماهيري وتقليص إنجازاتها السياسية ومن ثم نزع سالحها، ولقد          
  .األوروبي واألمريكي دوراً كبيراً في ذلك

  :وللخروج من األزمة الراهنة يؤكد فهمى هويدى على ما يلى
 الفلسطيني القائم على أساس أن المـشروع الـوطني الفلـسطيني            - أهمية العودة للحوار الفلسطيني      -1

  .ع وخالف داخليوالشعب الفلسطيني وتضحياته ومقدراته أسمى وأغلى من أي نزا
 التأكيد على وحدة فلسطين الجغرافية والسياسية واالجتماعية مهما حصل من تداعيات سابقاً والحقـاً               -2

  .ومستقبالً
 ويجب تضافر الجهود في هـذا       ، يجب التركيز على أهمية أن الحل يأتي من الداخل الفلسطيني أوالً           -3

  .السياق
لسياسة والمقاومة لكونها حقا مشروعا في مقاومة المحتل مـن   العمل على تعزيز مفهوم التوافق بين ا    -4

  .أجل تحقيق الثوابت الفلسطينية
  . وإعادة الوضع كما كان عليه ايجابياً، تشكيل قيادة وطنية موحدة، إليجاد أرضية للحوار الفلسطيني-5
ينية وإعـادة    إجراء تقييم ومراجعة شاملة للذات على مستوى الفرد والفصائل والمؤسـسات الفلـسط             -6

  .إصالح ما تم تدميره
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  . ضرورة احترام النظام األساسي الفلسطيني والعمل على تطويره طبقاً للمصالح الوطنية-7
 أهمية تجنيب القضية الوطنية الفلسطينية أي تجاذبات واستقطابات إقليمية أو دولية والعمل دوما على               -8

  .استقالل القرار الوطني الفلسطيني
ى مبدأ الحفاظ على الحريات العامة وفي مقدمتها الحرية اإلعالمية وحرية التعبيـر عـن                التأكيد عل  -9

  .الرأي
  . إصالح منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها وتطهيرها من الموالين ألمريكا وإسرائيل-10
  ن الحوارد مال ب

ات السياسية واالستراتيجية يرى    الدكتور ضياء رشوان رئيس وحدة النظم السياسية بمركز األهرام للدراس         
أنه من المهم لتفادى سيناريو التفتيت أن تعود الفصائل الفلسطينية إلى طاولة الحوار تحت مظلة الجامعة                
العربية كما دعا خالد مشعل، وأن تطرح األطراف كافة وبشفافية األسباب المتراكمة التى حالت دون أن                

ويقول إن حماس ورغم    . لفلسطينى والمحافظة على الوحدة الوطنية    تنجح االتفاقات السابقة فى حقن الدم ا      
كل ما جرى فى غزة، ورغم حجم المؤامرات التي تتعرض لها، ورغم ضراوة المعركة التي يواجههـا                 
أبناؤها وأنصارها في الضفة الغربية، ال ترى بأن غزة هي دولة حماس وال الضفة هي دولة فتح، وتعتقد                  

ة والقطاع، وإذا وافقت على أن تكون هناك دولة فلسطينية في الضفة والقطـاع              أنه ال يمكن فصل الضف    
وأعتقد أنه لم يكن في ذهن حركة حماس وال في خططهـا            . فهذا هو المستطاع في هذه المرحلة السياسية      

أن تصل األمور إلى ما وصلت إليه من انهيار كامل لمؤسسات السلطة فى غزة، من دون أن يهاجمهـا                   
فرت كل العناصر التي كانت موجودة فيها دون أن يكون هناك أي اشتباك، مما دفع كتائب عز                 أحد، فقد   

  .الدين القسام ألن تذهب وتحل محلها لحمايتها من النهب والسلب الذي حصل بعد هروب هذه األجهزة
  األحوال تغيرت

الفلـسطيني ومـستقبل    ضياء رشوان أن التفكير فى مستقبل الشعب        . وعن آفاق المستقبل والحل يؤكد د     
لقـد تبـدل    . القضية الفلسطينية بعيداً عن النظر إلى مجريات التاريخ وأحداث الواقع أمر غير منطقـي             

والتمسك بالماضي وبكل مؤسساته    . الوضع بشكل واضح وكبير، وتغيرت األحوال بشكل يستدعي التغيير        
ونحن بحاجة إلى حوار يأخذ الواقع بعين       . ومكوناته وهيئاته بهذا الشكل لن يفيد الشعب الفلسطيني كثيراً        

االعتبار، ويحاول أن ينهي ملفات كثيرة عفى عليها الزمن، ويحيي بالتالي مؤسسات وهيئات ضـرورية               
  .للشعب الفلسطينى المناضل

  ىط غربتخطي
ى أما الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية واالقتصادية فيؤكد أن الذي حدث في غزة أرادتـه القـو   

الغربية التى دأبت على الضغط بكل الوسائل إلسقاط حكومة حماس المنتخبة ديمقراطياً وفى الوقت ذاتـه                
حرصت على تعزيز رئاسة السلطة واألجهزة األمنية التابعة لها، ولم يكن لذلك من هدف سوى إضعاف                

لنهائى الذى تصب فيه    طرف وتقوية آخر، تمهيداً لتفوق األخير فى لحظة االنفجار والمواجهة، والهدف ا           
كل هذه الجهود هو التصفية النهائية للقضية الفلسطينية وتفجير الصراع داخل الصف الفلسطينى بما يراد               
له أن يؤدى إلى انفصال الضفة عن غزة وضم األولى لألردن فى إطار اتحاد كونفدرالي وإلحاق الثانيـة                  

ك قضية فلسطينية وعلى هذا األساس فالقضية أكبر        بمصر أو إخضاعها لإلدارة الدولية وبذلك ال تبقى هنا        
من أبو مازن وجماعته وأكبر من حماس بطبيعة الحال حتى أصبحنا اآلن أمام منعطف خطيـر يتطلـب                  

فـى هـذا    " القاطرة" لن يتاح له أن يرى النور ما لم تعد الحيوية إلى الثالثى              ،اتخاذ موقف عربى حازم   
  .السعودية وسورياالملف المتمثل فى إحياء محور مصر و

  12/7/2007صوت الحق والحرية 
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   عاما40حماس مع الحوار وفتح لم تقاتل حتى تهزم وتقود النضال منذ: أبو مرزوقموسى  .73

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس إلـى أن ال          " حماس" دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة       
يلتفت إلى الداخل إلقرار الـسلم األهلـي بـدل          " بان  مطالبا اياه   " حماس"يذهب بعيدا في الخصومة مع      

 في حديث   وناشد أبو مرزوق   ".الجري ألكثر من أربعة عقود للتوصل إلى سالم مع إسرائيل دون جدوى           
ال يمعـن فـي     "الرئيس محمود عباس أن يكون مدركا ألهميـة المرحلـة وأن             ""قدس برس "خاص لـ   

صل بين الضفة والقطاع، وأن يكون موضوعيا في قراراته         استصدار المراسيم المستعجلة التي تكرس الف     
، على حـد    "وفي اتهاماته، ألنه ال يجوز أن يكون رئيسا للشعب الفلسطيني ويتصرف كأنه زعيم عصابة             

  . تعبيره
نحن "في اإلعراض عن الحوار باشتراط شروط تعجيزية، وقال         " فتح"وانتقد أبو مرزوق استمرار حركة      

د أن الحوار هو األسلوب الوحيد الذي لم نسقطه في أي مرحلة من مراحل العمل               نعتق" حماس"في حركة   
وهذا هو ذات ما تراه الدول      . الوطني، ولم نرفض أي دعوة للحوار مطلقا سواء قبل االنتخابات أو بعدها           

العربية التي دعت إلى الحوار كمخرج وحيد لألزمة، لكن المشكلة أن الرئيس محمـود عبـاس يـضع                  
، )"حماس(عجيزية ويراهن على أمريكا وإسرائيل، باعتبار الفيتو األمريكي ـ اإلسرائيلي على  شروطا ت

  .على حد تعبيره
ضعف الموقف العربي الذي اكتفى بالدعوة إلى الحوار، وعـدم          " حماس"وأعاد القيادي البارز في حركة      

ال نجد أي محور عربي     "وقال   .ترجمة ذلك إلى واقع ملموس إلى ما أسماه بالضغوط األمريكية المتزايدة          
" حماس"يتحرك بفاعلية بعد استقواء الرئيس محمود عباس بالضغوط األمريكية واإلسرائيلية على حركة             

والموقف العربي، حتى ال تتجاوب الدول العربية مع قناعاتها للحوار وإصالح ذات البين، وهذه الضغوط               
، " ستفشل وسيرفض العرب هذه السياسة الفاشـلة       هي سياسة الرئيس جورج بوش في كل المواقع ولكنها        

  .على حد قوله
وقياداتهـا، وقـال    " فـتح "تريد فرض األمر الواقع أو إذالل حركة        " حماس"ونفى أبو مرزوق أن تكون      

بالمطلق، ولم تكن مع الرئيس محمود عباس، ولم تكن انقالبا ألننا فـي             ) فتح(المشكلة لم تكن مع حركة      "
وإنما بعض رموز األجهزة األمنية بقيـادة تيـار         ) فتح(عية، والذي واجهنا ليس     السلطة وجزء من الشر   

  ".يتزعمه محمد دحالن وسمير مشهراوي وغيرهما من الوجوه
وأشار أبو مرزوق إلى الوضع األمني المستقر الذي أعقب إبعاد هذا التيار عـن الـساحة الميدانيـة إن                   

ة في غزة بعد أن تمكنا من إبعاد هذا التيار األمنـي عـن              الفرق واضح اآلن تماما على الساحة الميداني      "
الساحة، فقد عاد األمان إلى القطاع وتم تحجيم عصابات تجارة المخدرات وإنهاء ظاهرة الفلتان األمنـي،       
وتصالحت العائالت وذهب الجميع إلى الشواطئ آمنين، وهو ما يعني أن المواجهة كانت مع تيار حاول                

اعتبار الدعوة للحوار كما لو أنها محاولة       " حماس"واستهجن قيادي حركة     ".وسياسياأمنيا  " فتح"اختطاف  
ورفض القول بأنها هزمت ميدانيا على      . أو تقليال من قيمتها السياسية في الساحة الفلسطينية       " فتح"لتجاوز  

 عقود، وحركة   التي قادت النضال ألكثر من أربعة     " فتح"اإلطالق، واعتبر ذلك محاولة للوقيعة بين حركة        
  ".حماس"

لم تقاتل حتى تهزم، هذه الفئة التي تحدثت عنها هي التي أطلقت أرجلها إلـى الـريح، وهـم               " فتح"وقال  
لم تقاتل، لكنهم جاؤوا برؤساء األجهزة األمنية وجردوهم من رتـبهم           " فتح"يحاولون اإلدعاء بأن أخالق     

لــ  " فـتح "ني أن هؤالء كانوا يريدون مقاتلـة        العسكرية، وأعطوا الوسام لقائد عسكري واحد، وهذا يع       
  ".كهاني الحسن وأحمد حلس لم يريدوا قتاال" فتح"ألن رجال " حماس"

شريك وطني وقادت النضال لمدة     " فتح"حركة  "التاريخي والسياسي، وقال    " فتح" وأشاد أبو مرزوق بدور     
الية مسؤولة، فهي ال يمكن أن تـأتي        أربعين عاما وال يمكن اعتبار األطروحات التي تقلل من قيمتها الح          



  

  

 
 

  

            30 ص                                      781:                                 العدد13/7/2007الجمعة : التاريخ

للحوار ذليلة بل هي مرفوعة الرأس، لذلك يجب تجاوز هذه األحداث بالحوار دون أي شـروط مـسبقة                  
  .، كما قال"حتي يكون الوضع الفلسطيني في الندية لرسم مستقبل أفضل لواقعنا

  12/7/2007قدس برس 
 

  رسالتي إلى الرئاسة الفلسطينية .74
  الشيخ رائد صالح 

 لقد اجتهدت ان اعنون هذه المقالة بهذا العنوان دون أن أن أذكر اسم الرئيس ابو مـازن والـرئيس                    -1
اسماعيل هنيه عن سبق اصرار، ألن منصب رئاسة السلطة ان تقلده اليوم ابو مازن فقد يتقلده غدا رجل                  

اسماعيل هنيه فقد يتقلده    آخر من شعبنا الفلسطيني، وألن منصب رئاسة الحكومة ان تقلده اليوم ابو العبد              
غدا رجل اخر من شعبنا الفلسطيني، وهذا يعني ان منصب رئاسة السلطة ليس مربوطاً بـشخص ابـو                  
مازن، وهذا يعني أن منصب رئاسة الحكومة ليس مربوطا بشخص ابو العبد، بل كال المنصبين هما حق                 

  ر وال الوراثة وال الهيمنة،عام لكل شعبنا الفلسطيني ال يقبالن التملل التعسفي وال األحتكا
 والطريق اليهما تمر فقط من خالل صوت الشعب الفلسطيني، ومن خالل صناديق اإلقتراع التي يـدلي                
فيها بصوته، ويختار من يريده ان يكون له رئيس سلطة سواء كان ابو مازن او غيره، ويختار كذلك من                   

غيره، ولذلك فأن كل رئاسه للسلطة او للحكومة        يريده ان يكون له رئيس حكومه سواء كان ابو العبد او            
ال تمر عبر صوت الشعب الفلسطيني فهي رئاسة باطلة، وكل رئاسة للسلطة او للحكومـة تمـر عبـر                   
صوت الشعب الفلسطيني فهي الرئاسة الشرعية، ولقد جاء القانون األسـاس الفلـسطيني يحفـظ هـذين                 

لمنصبين خطر التالعب او العبث من أي شـخص         المنصبين وفق نصوص قانونية واضحة تجنب هذين ا       
كان ومن أي جهة كانت، ومن خرج على هذا القانون األساس فقد انقلب عليه وانقلب على صوت الشعب                  
الفلسطيني مهما تعذر بأعذار او لجأ إلى تبريرات او إدعى ادعاءت، ألن كل عذر وكـل تبريـر وكـل                    

ادم صوت الشعب الفلسطيني فهو باطل جملة وتفـصيال،         ادعاء يصادم القانون األساس الفلسطيني او يص      
  .وما بني عليه ذلك فهو باطل، ألن كل ما بني على الباطل فهو باطل

 ولذلك فأنني اتمنى سلفا على الرئيس ابو مازن وعلى الرئيس ابو العبد ان يحفظـا مكانـة هـذين                    - 2
ال، وليس صيانة لحقهما الشخـصي،      المنصبين صيانة لحق الشعب الفلسطيني المتواصل حاضرا ومستقب       

وال حتى صيانة لحق فتح او حماس، ألن حقهما الشخصي وحق فتح او حماس هو جزء من حق الشعب                   
الفلسطيني وليس العكس، وألن حقهما الشخصي وحق فتح او حماس محكوم بالقانون األساس الفلسطيني              

سة السلطة هو امانة في عنق ابـو        وبصوت الشعب الفلسطيني وليس العكس، وهذا يعني ان منصب رئا         
مازن وليس ملكاً شخصياً له، وهذا يعني كذلك ان منصب رئاسة الحكومة هو امانة في عنق ابو العبـد                   
وليس ملكاً شخصيا له، وهذا يعني انه يتوجب على أبي مازن وعلى أبي العبد ان يحفظا هذه األمانة كي                   

 الذي اختارهما لحفظها ولم يخترهمـا لتملكهـا، وألنهـا           يرداها في يوم من األيام إلى الشعب الفلسطيني       
امانة، وألن كال من أبي مازن وأبي العبد مطالب بحفظها فأنني اتمنى عليهما حفظها اصـيلة وراسـخة                  
وصافية وواضحة في مسيرة شعبنا الفلسطيني ألنها ميراث عام، ولكل فلسطيني حق فيه بالتساوي مـع                

لو دامت  : ( نان المشط، ورحم اهللا من قال عن مثل هذين المنصبين تحديداً          كل ابناء شعبنا الفلسطيني كأس    
، فيا لها من امانة ثقيله، تحتاج إلى العون من اهللا تعالى لصيانتها في هذه األيـام       )لغيرك ما وصلت اليك     

التي ال تزال تثور فيها مزمجرة عواصف الهوى السياسي طامعة باقتالع هذه األمانـة مـن الجـذور،                  
 باتت تأكل   - وهي معروفة    -امعة بهدم مسيرة االنتخابات الفلسطينية، وكأن مصادر هذه العواصف          وط

نفسها ندما لماذا باركت مشهد هذه األنتخابات التي شهد لها القاصي والداني بالنزاهة، والتـي افـرزت                 
لحكومـة  رئيسا لمنصب رئاسة السلطة الفلسطينية وهو ابو مازن، وافرزت رئيـسا لمنـصب رئاسـة ا               

  .الفلسطينية وهو ابو العبد
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 وانني اتمنى سلفا على الرئيس أبي مازن وعلى الرئيس أبي العبد ان يدركا سلفا ان كل تأييد ودعم                   - 3
ومساندة من أي جهة كانت عربية او غربية ولكنه ال ينسجم مع القانون األسـاس الفلـسطيني وال مـع                    

 وال لهذا الدعم وال لهذه المساندة، ويجب أال يغرنا اي دعم            صوت الشعب الفلسطيني فال قيمة لهذا التأييد      
من هذا القبيل وليكن غربيا او امريكيا او اوروبيا، فال قيمة له وال طعم وال لون وال رائحة، ألن مصدر                    
الدعم األساس هو القانون األساسي الفلسطيني وهو صوت الشعب الفلسطيني، كما وإنني اتمنـى علـى                

زن والرئيس أبي العبد ان يدركا سلفا انه ال يملك أي تحـريض علـى رئاسـة الـسلطة                   الرئيس أبي ما  
الفلسطينية او رئاسة الحكومة الفلسطينية مهما كانت قوته، وال يملك اي حصار لهما مهما طالـت مدتـه                  

ة او  ومهما كانت الجهة التي تقف خلفه، ال يملك الحق ان يصادر شرعية منصب رئاسة السلطة الفلسطيني               
منصب رئاسة الحكومة الفلسطينية ما دام هذا المنصب قائماً يـستمد شـرعيته مـن القـانون األسـاس            
الفلسطيني ومن صوت الشعب الفلسطيني، ولذلك فان الذي يجب ان يقلق الرئيس ابو مازن والرئيس ابو                

قـانون  العبد هل ال يزاالن يحظيان ويحظى منصب كل منهما ويحظى تصرف كل منهمـا بـشرعية ال                
وهذا يفرض على كل منهما ان يضبط كل        ! األساس الفلسطيني وشرعية صوت الشعب الفلسطيني ام ال؟       

ما يتصرف به من اجراءات وكل ما يصرح به من تصريحات وكل ما يقرره من قرارات ان يـضبطه                   
  .وفق هذه الشرعية المستمدة من القانون األساس الفلسطيني ومن صوت الشعب الفلسطيني

 فقد يـصيب وقـد      ،ألنني على يقين ان كال منكما على يقين انه ليس معصوما في مهمة ر ئاسته               و - 4
يخطئ، ومع دعائي لكل منكما ان يوفقه اهللا تعالى في مهمة رئاسته وان يكتب له التأييد في مسيرة قيـام                    

ا ما قلته لألخوة    الدولة الفلسينية وعاصمتها القدس الشريف، إال انني ارى من الواجب ان اقول لكل منكم             
نعم هو من   " صديقك هو من صدقك وليس من صدقك      ("في فتح واألخوة في حماس في رسالتين سابقتين         

صدق اذا قال واذا نصح واذا انتقد واذا نبه، وليس هو من طبطب على الخطأ وداهن المخطئ وصـفق                   
رها، بـل هـو مـن قـال         لألخطاء وفلسف وجودها وشرعن بقاءها والتمس األعذار الموهومة ألستمرا        

 ألن المصيب قد يخطئ وقد يتعثر وقد        ،للمصيب أصبت إذا اصاب، ومن قال للمصيب اخطأت إذا اخطأ         
يكبو من حيث ال يقصد، ودون سبق اصرار، وقد يكون دافعه فقط هو حب فلسطين والقضية الفلسطينية                 

او غيرها من سـائر     " ماسحركة ح "او  " حركة فتح "ومع ذلك فهو ليس معصوما كفرد وال كحركة تدعى          
ومن ) الفصائل الفلسطينية، وال كسلطة تدعي السلطة الفلسطينية، وال كحكومة تدعى الحكومة الفلسطينية           

  .هنا فأنني اتمنى عليكما ان تتسع صدوركما لهذه المالحظات
احـق  الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهـو        : ( انني أذكركما بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         -5

لذلك اتمنى عليكما ان تقفا طويال عند قول مدير المركز الفلسطيني لحقوق األنـسان راجـي                ) الناس بها 
 -انه يحق للرئيس    : "م22/6/2007بتاريخ  " الحدث"سوراني حيث قال ضمن مقابله اجرتها معه صحيفة         

سي، كما انـه يملـك       فرض حالة الطوارئ بموجب احكام الباب السابع من القانون األسا          -أي ابو مازن    
ايضا صالحية حل الحكومة، ولكن يحدد القانون األساسي بأن تبقى الحكومة المقالـة كحكومـة تـسيير                 

لم يرد في   " واكد انه  "اعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة التي يجب ان تنال الثقة من المجلس التشريعي            
تعليق العمل بمواد هـذا القـانون، فيمـا         القانون األساسي اية صالحية للرئيس حتى في حالة الطوارئ ب         

يخص صالحية المجلس التشريعي في منح الثقة للحكومة، بل ال يجوز حل المجلس التشريعي او تعطيله                
هذا القانون يسمو على كل     "وأضاف  " من القانون األساسي  ) 113(خالل فترة الطوارئ وهذا حسب الماده       

يها صالحيات الرئيس ورئيس الـوزراء وال يجـوز ان يـتم        القوانين وتستمد منه كافة الصالحيات بما ف      
من شأن األجـراءات التـي      " :ومضى سوراني يقول  "المساس به او تعطيله في كل الظروف واألحوال         

 ان تزيد من تفاقم األزمة ال ان تسهم في حلها، بل انها ستزيد ايـضا                - اي ابو مازن     -اتخذها الرئيس   
 مليون مدني فلسطيني والـزج بهـم إلـى          5،1غزة والتضحية بنحو    من العزلة التي يتعرض لها قطاع       
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مستقبل مجهول وتعريضهم لعقوبات الدولية فضال عن المخاوف من تكريس واقع سياسي يتم فيه فـصل                
  ").القطاع عن بقية األراضي الفلسطينية المحتلة

.  المجلس التـشريعي د     وانني اتمنى عليكما ان تقفا طويال عند بعض ما ورد في رسالة نائب رئيس              - 6
احمد بحر التي بعثها لرئيس الحكومة اسماعيل هنية والتي نشرت بعض فقراتها صحيفة صـوت الحـق                 

على ان حصول اي حكومة جديدة علـى        : "احمد بحر . م، حيث اكد فيها د    29/6/2007والحرية بتاريخ   
ية امـام رئـيس الـسلطة       ثقة المجلس التشريعي هو شرط دستوري يجب ان يسبق تأدية اليمين الدستور           

احمـد  . وأوضـح د  ." ، من القانون األساسي المعدل    )76(الوطنية ومباشرة األعمال وذلك بحسب المادة       
تؤكد على انه ال يجوز لرئيس الـوزراء او ألي مـن الـوزراء              ) 79(من المادة   ) 4(أن الفقرة   : (بحر

احمـد بحـر ان     . واعتبر د ) ريعيممارسة مهام منصب إال بعد الحصول على الثقة به من المجلس التش           
حكومة اسماعيل هنيه هي حكومة مستقيلة وفق القانون ووفق الدستور لكنها تستمر في ممارسة مهامها               (

وتبقى هي المكلفة بإنفاذ احكام حالة الطوارئ التي اعلنـت بالمرسـوم            " حكومة تسيير أعمال  "باعتبارها  
الة الطوارئ، وذلك لحين تشكيل حكومة جديدة تنال         بشأن اعالن ح   14/6/2007الرئاسي الصادر بتاريخ    

ثقة التشريعي وتشكل وفقاً لألصول الدستورية المؤكد عليها في احكام الباب الخامس من القانون األساسي               
أن المجلس التـشريعي لـن يعتـرف    : "احمد بحر . وأكد د   ) المعدل الوارد تحت عنوان السلطة التنفيذية     

 :موضـحا " ة اي حكومة جديده تنقلب على القانون األساسي الفلسطيني المعدل         اطالقاً بدستورية او شرعي   
  ).أن المجلس لن يسمح ابدا بانهيار النظام الدستوري ومستقبل الديمقراطية والحكم الصالح في فلسطين"

 تحت طائلـة ايـة    " وإنني اتمنى عليكما ان ال تتنازال عن القاعدة الذهبية التي تقول ان قوة الرئيس                - 7
ابو مازن وقوة الرئيس ابو العبد هي من قوة الشعب الفلسطيني ومـن قـوة تماسـك الـشعب                   "ضغوط  

الفلسطيني ومن قوة تماسك منصب رئاسة السلطة الفلسطينية مع منصب رئاسة الحكومة الفلسطينية وهذا              
لـشعب  يتطلب منكما العمل الدائم والحرص الدائم على وحدة الوطن الفلسطيني وعلـى وحـدة ابنـاء ا                

الفلسطيني وعلى ضرورة العمل في حكومة الوحدة الوطنية بتوافق وطني في الضفة والقطاع، واسمحوا              
لي أن احذركما من كل وسواس خناس رخيص يحاول ان يدعي ان قوة الرئاسة الفلسطينية هي بقدر مـا     

 الحرص على   ويحاول ان يزين لنا أن    ! تحظى من دعم وتأييد دولي على صعيد عربي وإسالمي وغربي         
مرضاة مصادر الدعم والتأييد الخارجية هو اولى من الحرص على مرضاة الشعب الفلسطيني وتأييـده،               
ان الذي يحاول ان يزين ذلك انما يلعب بمصير الشعب الفلسطيني ومصير الرئاسة الفلسطينية وال يريـد                 

ل دائما ان يظهر العالقة بين      واسمحوا لي كذلك ان احذركما من كل همزة ولمزة ذميم يحاو          !! لهم الخير 
الرئيس أبي مازن والرئيس أبي العبد وكأنها عالقة غالب ومغلوب ورابح وخاسر وقوي وضعيف، فـان                
مثل هذه المحاولة ما هي اال محاولة فساد وفتِّان ونمام ال يروق له ان يرى وحدة بيت فلسطيني متماسك،                   

  .لسطينية وعاصمتها القدس الشريفووحدة مسيرة فلسطينية واعدة تصبو لقيام دولة ف
 وان واجب الوقت يملي عليكما ضرورة اعادة هيكلة المؤسسة األمنية الفلسطينية على اساس يخضع               -8

لسيادة القانون الفلسطيني ثم للسيادة الفلسطينية المتمثلة بالسلطة الفلسطينية والحكومة الفلـسطينية، وان ال          
وان واجب الوقـت يملـي عليكمـا وضـع          !! ي دون باقي الفصائل   تبقى االجهزة األمنية لفصيل فلسطين    

المقدرات المالية الفلسطينية تحت رعاية مباشرة من السيادة الفلسطينية المتمثلة بالسلطة والحكومة وعدم              
وان !! اخضاعها لسيطرة فصيل فلسطيني دون باقي الفصائل النها مقدرات مالية لكل الشعب الفلـسطيني             

عليكما التمسك بوحده االراضي الفلسطينية الجغرافية وكينونـة الـشعب الفلـسطيني            واجب الوقت يملي    
واخراس كل صوت يدعو لفرض انفصال بين غزة والضفة الغربية او بينهما وبـين القـدس الـشريف                  

 -وان واجب الوقت يملي عليكما مواصلة تبني لغة الحوار الفلـسطيني            !! واكناف بيت المقدس الشريف   
غة تفاهم واحدة ووحيدة في دائرة المسيرة الفلسطينية والحرص على تدعيم قواعد التعـايش              الفلسطيني كل 

وان واجب الوقت يملي عليكما التمسك      !! المصيري بين كافة الفصائل الفلسطينية وترسيخ الوحدة الوطنية       
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ـ               شريف بضرورة اقامة حكومة وحدة وطنية بتوافق وطني يحيط بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ال
  !!واكناف القدس الشريف

وان واجب الوقت يملي عليكما احياء اتفاقية مكة وتفعيل دورها ودور ما ورد فيها من بنود بهدف اخماد                  
وان واجب الوقـت يملـي      !! نار فتنة خرساء عمياء صماء تطمع بأكل كل منجزات المسيرة الفلسطينية          

تتال الداخلي وعلى حرمة الدم الفلسطيني سواء كان        عليكما مواصلة التأكيد يوما بعد يوم على حرمة االق        
  !!ذلك في قطاع غزة او الضفة الغربية

وان واجب الوقت يملي عليكما الحرص كل الحرص على معرفة ما حدث تحديدا في القطاع حتى تسبب                 
بيـة  باندالع تلك الفتنة العمياء الصماء الخرساء ولذلك ما اجمل ان يرحب الجميع بقـرار الجامعـة العر     

الداعي الى تشكيل لجنة تحقيق وان يستعد الجميع سلفا للتعاون مع اية لجنـة تحقيـق تقيمهـا الجامعـة                    
وان واجب الوقت يملي عليكما الوقوف في وجه كل التدخالت الخارجيـة الـضارة بالـشعب                !! العربية

قطاع غـزة والقـدس      فاذا كان االحتالل االسرائيلي يسعى لمواصلة احتالل الضفة الغربية و          ،الفلسطيني
الشريف واكناف القدس الشريف فان هذه التدخالت الخارجية الضارة تسعى الحتالل القرار الفلـسطيني              

  .وكالهما احتالل قبيح
 واخيرا ان واجب الوقت يملي عليكما االجماع الواضح واالعالن الصريح على ان المعضلة االساس               -9

لفلسطينية ولرئاسة الحكومة الفلسطينية وللمجلس التشريعي      للشعب الفلسطيني وفصائله ولرئاسة السلطة ا     
الفلسطيني كان وال يزال االحتالل االسرائيلي، وان واجب الوقت يملي على الجميع االلتفاف حول موقف               
واحد أال وهو إنهاء االحتالل حتى تحرير االرض الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها              

  . المستقلةالقدس الشريف
  12/7/2007صوت الحق والحرية 

  
  أو االستقالة فورا.. الحوار .75

  عبد الباري عطوان
باالندفاع نحو تبعية غيـر مـسبوقة       ) ابو مازن (تتسم معظم تصرفات الرئيس الفلسطيني محمود عباس        

ـ               ي هـذا   للواليات المتحدة االمريكية واسرائيل دون ان يتبصر النتائج الخطيرة التي يمكن ان تترتب عل
  .التوجه علي صعيد القضية الفلسطينية ومستقبل الصراع العربي ـ االسرائيلي

منذ استيالء حركة حماس علي قطاع غزة، وانهيار اجهزة السلطة االمنية التابعـة للـوردات الحـرب                 
ومكتب الرئاسة، والرئيس عباس يتخبط في قراراته ومواقفه ويعمق تحالفاته مع الدولة العبرية، وضـد                

  .به، او قطاع كبير منه، مقابل حفنة من االموال والمعونات الغربية واالمريكية علي وجه الخصوصشع
اسرائيل، وبسبب انعدام الرؤية االستراتيجية لدي الرئيس الفلسطيني، باتت تتعامل مـع سـلطة رام اهللا                

 االنقسام الكبيرة في    كأنها سلطة لحد، وحصرت كل تعاونها معها في المجاالت االمنية فقط، مستغلة حالة            
الوسط الفلسطيني، وانتصار التيار المحيط بالرئيس عباس الذي يحقد علي العرب واالسـالم، ويطالـب               

وابة الرئيسية لهزيمة   ل وامريكا باعتبارهما عجلة االنقاذ الوحيدة والب      باالرتماء الكامل في احضان اسرائي    
  .ها الساحق في قطاع غزةحماس واعادة االوضاع الي ما كانت عليه قبل انتصار

الرئيس عباس بات يكن حقدا شخصيا علي حركة حماس وينظر اليها من زاوية محاولتهـا المزعومـة                 
الغتياله، بحيث بات مسكونا بهذه المحاولة الفاشلة، ويري كل القضايا من زاويتها فقط، واصـبح غيـر                 

تزنة، وتطالبه بالعودة الي الـشرعية      مستعد لسماع اصوات العقل والمنطق التي تخطيء قراراته غير الم         
والصواب، واالبتعاد عن المواقف المتخبطة، واال كيف نفسر اتهامه للحركة بايواء تنظيم القاعدة وهـي               
تهمة تعني وضع الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني علي قوائم االرهـاب والعنـف، وتبريـر كـل                  

  .ع غزةالمجازر االسرائيلية السابقة والالحقة في قطا
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. الغالبية الساحقة من قرارات الرئيس عباس االخيرة غير شرعية، وكل ما بني عليها بالتالي غير شرعي               
فحكومة الطواريء التي اعلنها كبديل لحكومة الوحدة الوطنية تتعارض كليا مع القانون االساسي للحكـم               

قاسم رئيس اللجنة القانونيـة فـي       الذي وضعه خبيران قانونيان فلسطينيان عالميان هما الدكتور انيس ال         
  .المجلس الوطني الفلسطيني، والبروفسور القاضي يوجين قطران

السيدان القاسم وقطران اكدا دون اي لبس او غموض، ان حكومة الطواريء تفقد شرعيتها اذا لم تقر من                  
صيا، وهو لـيس    قبل المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو ما لم يحدث مطلقا، وقال لي الدكتور القاسم شخ             

من حماس، وغير معروف بتوجهاته االسالمية، ان الحكومة الشرعية الوحيدة هي حكومة الوحدة الوطنية              
برئاسة السيد هنية، وأكد لي ايضا، في محادثة هاتفية، ان حركة حماس لم تقم بحركة انقالبية في قطـاع                   

  .هاغزة، ألن حكومتها تتمتع بالشرعية، والشرعية ال تنقلب علي نفس
الرئيس عباس يريد الغاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، واستبداله بالمجلس المركزي لمنظمـة             
التحرير الفلسطينية غير المنتخب، ولذلك وجه الدعوة الي هذا المجلس لالنعقاد االسبوع المقبل من اجـل                

  .توجيه الدعوة لعقد انتخابات جديدة في اقرب وقت ممكن
الفلسطيني الذي يدعو السيد عباس النعقاده، بتحريض وفتاوي من قبل بعض المحيطين            المجلس المركزي   

. به من بقايا بطانة الفساد، هو مجلس غير شرعي، الن صالحيته انتهت قبل عشر سنوات علـي االقـل                 
فالمجلس الوطني الفلسطيني الذي ينتخب المجلس المركزي لم ينعقد منذ عقد ونصف العقد، وانا شخصيا               

هـي   المركزي هذا عالوة عـن كونـه منت        فالمجلس.  مستقل في هذا المجلس واعرف قانونه جيدا       عضو
الصالحية ومات عدد كبير من اعضائه، يمثل مرحلة انتهت وأسدل الـستار عليهـا، مرحلـة بيـروت                  
 وتونس، وال يضم أيا من القوي الجديدة الفاعلة علي الساحة الفلسطينية مثل حماس، والجهاد االسـالمي،               

  .ولجان المقاومة الشعبية، وكتائب شهداء االقصي
معظم الفصائل الفلسطينية الممثلة في المجلس المركزي لم تحصل علي مقعـد واحـد فـي انتخابـات                  
التشريعي االخيرة، ومعظم امنائها العامين الذين يتصدرون مقاعد الصف االول في جلساته لم يحـصلوا               

ضل تمثيل لبعض الفصائل الكبري، باستثناء حركة فتح ، فـي           واف. حتي علي اصوات زوجاتهم وابنائهم    
وتكفي االشارة الي ان كتلة السيد سالم فياض الذي يرأس حكومة           . المجلس التشريعي لم يزد عن مقعدين     

الطواريء لم تحصل اال علي مقعده ومقعد السيدة حنان عشراوي شريكته السابقة فيها قبـل ان تنفـصل                  
  .عنه

سطينية جديدة بدعوة من المجلس المركزي المحنط ، سيكون خطوة غير شـرعية الن              اجراء انتخابات فل  
. القسم االساسي من الشعب الفلسطيني الذي تمثله حركة حماس وفصائل المقاومة االخري لن يشارك فيها              

  .ولهذا ستؤدي الي تثبيت حالة االنقسام الحالي، وتخلق مشاكل جديدة اكثر تعقيدا
ليا امام مأزق خطير، وليس امامه غير احد خيارين للخروج منه، االول ان يتقـدم          الرئيس عباس يقف حا   

باستقالته كرئيس للسلطة، والثاني ان يعود الي مائدة الحوار مع حركة حمـاس متخليـا عـن عنـاده،                   
ومتجاوزا مراراته الشخصية الناجمة عن محاولة اغتياله المزعومة من قبل كتائب عـز الـدين القـسام                 

  . لهاالتابعة
من الواضح ان السيد عباس ال يريد االستقالة وهو متشبث بكرسي الرئاسة، ويجد من يحرضه علي ذلك                 
من المحيطين به الذين ال يتمتعون بأي شرعية سياسية او تنظيمية، كما انه اي الرئيس عبـاس ال يريـد               

ية للمضي قدما في هذا     الحوار مع حركة حماس ويجد تشجيعا من اسرائيل وامريكا وبعض األنظمة العرب           
  .الطريق

علي الرئيس عباس ان يدرك، انه بدفع رواتب موظفيه فقط، وتأييد االمالءات االسرائيلية بفتح معبر كرم                
سالم وبما يعيد الوصاية االسرائيلية الكاملة علي قطاع غزة، انما يخدم المصالح االمريكية واالسرائيلية،              

  .يني لخطر الشرذمة والضياعبقصد او بدونه، ويعرض الشعب الفلسط
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ال نريد ان يتحول الرئيس عباس الي جنرال لحد آخر، وان تزداد عزلته الشعبية الفلـسطينية والعربيـة                  
ولذلك نتمني عليه، وقبـل ان      ) مصر والسعودية (الرسمية، بعد ان اغلق اقرب حلفائه االبواب في وجهه          
ن العربية والفلسطينية مغلقة نهائيا، بحيث ال تبقي        تتكرس هذه العزلة، وتصبح طرق العودة الي الشرعيتي       

امامه اال طريق باتجاه واحد نحو تل ابيب، نتمني عليه ان يتخلي عـن عنـاده، والمجموعـة المنتفعـة                    
والملتفة حوله، ويعود الي صوابه، وان فعل سيجد الشعب الفلسطيني كله ملتفا حوله، وان لم يفعل فعليـه    

  .تحمل كل النتائج
 ليست ملكا للسيد عباس، وقضيتها ال يجب ان تكون رهينة له، وعليه ان يتذكر ان كـل الـذين                    فلسطين

  .تحالفوا مع امريكا واسرائيل انتهوا نهاية بائسة، ولن يكون استثناء
  13/7/2007القدس العربي 

 
  "!!!حماس تأوي القاعدة" .76

  توفيق محمد
طيني وامتنا اإلسالمية والعربية أن نخوض بمـسائل        في واقع األمر كنا نأمل كغيرنا من أبناء شعبنا الفلس         

 وفي واقع األمر فان الرئيس الفلسطيني محمود عباس         ،أكثر جدية من المسائل التي تثيرها بعض الجهات       
حول رعاية حركة المقاومة اإلسالمية حمـاس لتنظـيم      " باكتشافه الفظيع   " الذي فاجأ العالم هذا األسبوع      

 في الواقع فان الرئيس الفلسطيني قـد خطـى    ،اية التنظيم وإدخاله إلى القطاع    القاعدة في قطاع غزة وحم    
  . المعادي ألبناء شعبه والمحرض عليهم،خطوة كبيرة في االتجاه غير السليم

" فتح"، سواء كان بين     مقبول جدا النقاش واالختالف بين كل ألوان الطيف السياسي في الساحة الفلسطينية           
 وقد ينزلق   ،أو غيرها من الحركات واألحزاب السياسية     " الشعب"أو  " الديمقراطية"و" الشعبية"أو  " حماس"و

 وهي وان   ،هذا النقاش إلى منزلقات من االتهامات المتبادلة التي تبقى تدور داخل البيت الفلسطيني الواحد             
اخل البيت  كانت في أحايين كثيرة غير مقبولة بحيث يجب أن ال تنحدر إلى مستويات متدنية لكنها تبقى د                

الفلسطيني الواحد الذي يسع بعضه في النهاية ويعمل جاهدا على صد أي عدوان على بيـضته مـن أي                   
  .جهة كانت

لكن أن تصدر االتهامات من الرئيس الفلسطيني لحركة تعتبر وجماهيرها الـرقم األول بـين الحركـات            
ة األخيرة قبل عام ونصف العام فـان        الفلسطينية وهي كبراها كما شهدت بذلك نتائج االنتخابات الفلسطيني        

 فالرئيس الفلسطيني محمود عباس يجب أن يعي انه ال يمثل           ،هذا ما ال يمكن أن يقبله أي عاقل أو سوي         
في منصبه فصيال دون آخر وال فئة دون أخرى وال اتجاها دون آخر وال مجموعة دون أخرى فهو أيضا                  

 ،عبر انتخابات حرة ونزيهة حتى يخدم الشعب كله       كحركة حماس قد استمد شرعيته ومنصبه من الشعب         
وهو في اللحظة التي انتخب فيها لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية أصبح رئيسا لكل الشعب الفلـسطيني         

 ويجب عليه أن يتصرف وفق هذا المفهوم فقـط ال وفـق             ،وليس رئيسا لمجموعة من الشعب الفلسطيني     
ئيس حكومة لكل الشعب الفلسطيني وليس رئيس حكومة لجزء من          غيره بالضبط كما هو إسماعيل هنية ر      

 ولذلك فان االستقواء بالقوى الخارجية على خصم الـرئيس الـسياسي عبـر              ،الشعب أو قسم من الوطن    
 وان أصـر    ،توجيه تهم باطلة بإيواء تنظيم القاعدة وحمايته في قطاع غزة ال يليق به وال يناسب منصبه               

 الفلسطيني فعل ذلك خارج منصب الرئاسة أي األولى به تقديم اسـتقالته مـن          على ذلك فاألولى بالرئيس   
منصبه الرئاسي بل وحتى من منصبه التنظيمي في حركة فتح النه ال يجوز بحال من األحوال اسـتدعاء         
قوى خارجية سواء كانت احتاللية أو أمريكية أو أوروبية تحت مختلف المسميات سواء كان هذا االسـم                 

 دولية أو قوات دولية أو غير ذلك من المسميات حتى تقوم بمهمة تنفيذ مخطط دايتـون الـذي           قوة حماية 
أمريكا بإعادة كل األموال التي صـرفتها عليـه حتـى ينفـذ             " ماما  "  واليوم تطالبه  ،فشل البعض بتنفيذه  

  .مشروع ومخطط دايتون الفاشل
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والمنافحة عن أبناء شعبه في وجه كـل        إن على الرئيس محمود عباس أن يكون الدرع األول في الدفاع            
 ال أن يكون المحرض عليهم عبر كيل التهم غيـر الـصحيحة وغيـر               ،المخاطر التي قد يتعرضون لها    

 والواقع العالمي والتي يعلم هو حق المعرفة بأنها تهم كاذبـة ال             ،الواقعية والتي يكذبها الواقع الفلسطيني    
 كان يوفر الغطاء األمني لخاطفي األجانب في قطاع غـزة           أساس لها من الصحة إضافة إلى معرفته بمن       

  .سواء كانوا من الصحفيين أو الزائرين على اختالف مهماتهم قبل أكثر من شهر من اليوم
ال شك أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلم يقينا أن ما لم يحصله عبر صندوق االنتخابات ال يمكنه                  

ة الفلسطينية ال من خالل الفرمانات والقرارات التي تدفع الرواتب          أن يحصله عبر االنقالب على الشرعي     
 وعليه أن يعلـم     ،حسب الهوية السياسية وال عبر االستقواء بالقوى الخارجية على أبناء شعبه الفلسطيني           

أيضا أن بطانته ومستشاريه يجب أن يكونوا ممن من الممكن أن تؤلمه نصائحهم تنظيميا ولكنها سـوف                 
فحات البيضاء الشريفة من التاريخ الفلسطيني الن نصب أعينهم دائما مـصلحة الـوطن              تسجل في الص  

 ولذلك يتوجب االنتقال بالمستشارين من مرحلة الفئوية إلـى مرحلـة            ،والمواطن وليس المصلحة الفئوية   
  .الوطنية وهو ما يكفل عندها وضع مصلحة المجموع الفلسطيني والوطن الفلسطيني فوق كل اعتبار

  12/7/2007الحق والحرية صوت 
 

  "نهر البارد"بعد أن تصمت المدافع في  .77
  عريب الرنتاوي 

نهر البارد قد بات وشيكا، بل ومسألة ساعات وأيـام          " معركة"ثمة من المؤشرات ما يكفي للقول ان حسم         
ـ                  ت على أبعد تقدير، فمن تبقى في المخيم من ساكنيه يغادرون على عجل، والقرى المحيطة بـالمخيم تلق

إنذاراتها باإلخالء هي األخرى، وأخليت المستشفيات في طرابلس والجوار تحسبا لوقـوع المزيـد مـن                
  . ملم240الضحايا، خصوصا بعد أن استكمل الجيش نشر قواته، ودعمها بالمدفعية الثقيلة من عيار 

ال يريـد أن يبـدو      أن الجيش   : المعركة في نهر البارد طالت أكثر مما ينبغي، وهناك سببان لذلك، األول           
 لبنانيا مع كل ما يمكن أن يترتب على ذلك من انقسامات لبنانية داخلية قد تفضي إلـى                  -القتال فلسطينيا   

األولى التي يخوضها الجيش على هذا المستوى،       " الكبرى"انها المعركة   : تشتت الجيش وتشظيه، والثاني   
  .ربما منذ أن كان الجيش جيشا

ر البارد قد بدأت فعليا، ومعها تنتهي فترة السماح التي منحهـا الفلـسطينيون              المهم أن مرحلة ما بعد نه     
للحكومة اللبنانية تحت شعار إزالة تهديد فتح اإلسالم اإلرهابي، وسوف يتقرر في ضوء الكيفيـة التـي                 

ـ     -ستتعامل بها الحكومة اللبنانية مع هذه المرحلة، مصير العالقات الفلسطينية            دة  اللبنانية لـسنوات عدي
قادمة، وتحديدا لجهة الكفاءة في تقديم خدمات اإلغاثة العاجلة بداية، والقدرة علـى الوفـاء باسـتحقاقات        

  .إعادة بناء المخيم وبالسرعة المطلوبة
لما ينبغي أن يكون عليـه المخـيم الفلـسطيني          " أنموذجا"تريد الحكومة اللبنانية أن تجعل من نهر البارد         

 صورة للعالقات الفلسطينية اللبنانية في قادم األزمان، ولهذا تؤكد مـصادرها            مستقبال، ومن العالقة معه،   
بأن ال توطين وال تهجير، وأنها ستشرع قريبا في عمليات إعادة البناء لمخيم جديد هو أقرب للـضاحية                  

ـ                 ذي السكنية منه إلى المخيم، كما أن السالح الفلسطيني وفقا لمصادر حكومة السنيورة لن يعود للمخيم ال
  .سيخضع في حلته الجديدة لألمن الشرعي اللبناني

المخـيم فـي شـكله      "في ظني أن الفلسطينيين، معظمهم على األقل، لن يجد غضاضة في التعامل مـع               
، بما في ذلك خلوه من السالح، وقد قلنا منذ سنوات، ونقول اليوم ان الـسالح الفلـسطيني فقـد                    "الجديد

الذي يراد له أن يكون     " نهر البارد " على إطالق النار على إسرائيل، لكن        وظيفته الفعلية منذ أن فقد قدرته     
أنموذجا إيجابيا لمستقبل العالقة الفلسطينية اللبنانية، قد يصبح كذلك سببا لمزيد من االحتقان والتوتر فـي                

ر فـي تـأخي   ) المـانحين (المحلية والدوليـة    " البيروقراطية"إذا ما نجحت    ) 1: (هذه العالقات، خصوصا  
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إذا ما ترتب على نزع سـالح       ) 2(عمليات اإلغاثة أو أفضت إلى التلكؤ في عمليات إعادة اإلعمار، أو            
إذا ما أخفقت الحكومـة فـي رفـع    ) 3(المخيم، إشكاليات أمنية أو عمليات انتقام أو تصفية حسابات، أو   

  .ي لبنانالقيود المفروضة على عمل الفلسطينيين وأفرجت عن حقوقهم المدنية المصادرة ف
: إلى قصة نجاح للعالقات الفلسطينية اللبنانية، رهـن       " نهر البارد "وفي ظني كذلك أن النجاح في تحويل        

بنجاح اللبنانيين في توحيد نظرتهم للملف الفلسطيني وتحييده وإخراجه من حلبة نزاعهم الـداخلي،              : أوال
 على تحييد المخيم والسالح وإخراجه مـن        إذا ما نجح الفلسطينيون في فعل الشيء ذاتها، واتفقوا        : وثانيا

حلبة التجاذبات المحلية واإلقليمية، وبخالف ذلك سيظل المخيم ساحة للصراع في لبنان وعليه، فهل هـذا          
  ممكن فلسطينيا ولبنانيا؟

  12/7/2007الدستور 
  

  :كاريكاتير .78
  

  
  13/7/2007  الجديدةالحياة

  
  :الوثائق المرفقة
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