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  وعباس يهدد باالنسحاب من الحكومة.. بين الرئاسة وحماسمتبادلة " انقالبية"امات 
  هابإسقاط" جهات مرتبطة بجهات معادية"تهم ت  والحكومة..الحوار ىية يدعو ال

 "االنقالب الدموي"تحمل حماس مسؤولية وفي الحكومة تعليق مشاركتها ح تقرر 
 وحماس تدعو لمحاكمته.. إذا أحرقوا دارنا فأنا أحرقت عشرين داراً الليلة: ميح المدهون

  تتناول األوضاع الداخلية للحركة حركة فتححي فتوح يوجه رسالة إلى أعضاء 
  مرت يخشى سيطرة حماس على القطاع

  رير سري يدين سياسة واشنطن في الشرق االوسط
  ديون العائالت الفلسطينية مليار دوالر منذ بدء الحصار: كسفام
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   قتيال60ً ساعة تجاوزت 48حصيلة القتلى منذ أكثر من ..  تغرق في الدماءغزة 

معاوية حـسنين النـاطق     .أكد د  :عال محمود نقالً عن مراسلتها    غزة   من   13/6/2007 وكالة سما    أفادت
باسم وزارة الصحة لمراسلة سما أن ما يزيد عن ستة قتلى سقطوا في منطقة أبراج المقوسي فـي حـي                    

ثر اشتباكات دامية تدور هناك بين عناصر من حركتي فتح وحماس منذ صـباح              إ ،النصر في مدينة غزة   
قالت مصادر طبية فلو .مدينةال فيما سقط قتيل سابع في حي النصيرات وسط          ،اليوم

4  

1.

 ن مواطنـاً  أسطينية     

كثر مـن   أ قتلوا فيما أصيب      فلسطينياً 28وكان   .لشاطئ لالجئين     
لى مشفى الشفاء جثة هامدة جراء االشتباكات الـدائرة بـين فـتح             إ من عائلة بكر وصل      اً ثامن فلسطينياً

رض بكر في مخيم اأوحماس في محيط    
ؤسفة والمتواصلة بين فتح وحماس في كافة أنحـاء قطـاع           ثر االشتباكات الدامية الم   إ آخرين أمس    150
  . قتيال60ً ساعة عن 48كثر من أ فيما زادت الحصيلة النهائية لعدد القتلى منذ ،غزة
بـراج  أن عناصر كتائب القسام سيطرت صباح اليوم علـى منطقـة            ألى ذلك ذكرت مصادر فلسطينية      إ

  .شتباكاتاالالمقوسي سيطرة كاملة بعد 
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وقال مدير اإلسعاف والطوارئ في وزارة الـصحة         . من الجانبين       

ا  

ـاس      

وا       

منطقـة  "علنت عن منطقة وسط قطاع غزة       أهم، فيما         

ضـمنها مواقـع                 

  .قادة وعناصر فتح في غزة

خطـط                 

أكد شهود عيان أن العشرات من المسلحين من حركة حمـاس            :13/6/2007يام الفلسطينية    األ وأوردت
 بعـد   يـه سـيطروا عل  و لقوات األمن الفلسطيني شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة           اً تابع اًهاجموا موقع 

سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى
 من كتائب عز الدين القـسام       7 من أفراد األمن الوطني و     10 قتلوا بينهم     فلسطينياً 21وية حسنين إن    معا

 .الليلة الماضية خالل االشتباكات التي دارت في محيط المقر الرئيسي لألمن الوطني شمال قطاع غـزة               
وقـال   .صـابات إربع قذائف هاون على محيط مقر الرئيس محمود عباس في غـزة دون              أكما سقطت   

ن اشتباكات مسلحة دارت في محيط منزل ماهر مقداد المتحدث باسم حركة فتح في منطقة               أمني إ مصدر  
  .في شمال مدينة غزة" براج العودةأ"

 م،مدينةالرسال التابعة لتلفزيون فلسطين الرسمي في وسط        وفي غزة قام مسلحون بتفجير مقر محطة اإل       
  . لمسؤول في التلفزيونيمة في عدد من المنازل المجاورة، وفقاًضرار جسإلحاق إلى تدمير المقر وإدى أ

 للمهلة التـي    بعد انقضاء الموعد النهائي   : غزة فتحي صباح   عن مراسلها في     13/6/2007 الحياة   ونقلت
خـالء مقـار     إل ) بالتوقيت المحلي  حتى الساعة الثانية ظهراً   (لى فتح   إالجناح العسكري لحماس    ها  صدرأ

 هاجم مقـاتلو حم،من الوقائي في غزة   من الوطني واأل  ية والحرس الرئاسي واأل   المخابرات العسكر 
  .مني الرئيسي في المدينةمن الوطني في غزة وحاصروا المجمع األ تسيطر عليه قوات األ كبيراًمجمعاً

قصى التابعة لحماس في مدينة رام اهللا في الـضفة          وفيما اقتحم حرس الرئاسة مكاتب محطة تلفزيون األ       
ن مسلحين في رام اهللا خطفـأمنية  أعلنت مصادر   ألغربية وصادروا معدات واعتقلوا ثالثة موظفين،       ا

وبعد ظهر  . لى جهة مجهولة  إ في حماس هو وكيل وزارة النقل الفلسطينية صيدي التميمي واقتادوه            قيادياً
  .نة غزةقصى في حي النصر بمديألمس حاصرت عناصر من قوات األمن الوطني مقر تلفزيون اأ

وفي تطور الفت آخر، نادت كتائب القسام والقوة التنفيذية عبر مكبرات للصوت محمولة ومـن خـالل                 
المساجد على عناصر فتح ومقاتليها طالبة استسالم

  ).هيا وبيت حانونجباليا وبيت ال(وسيطرت حماس سيطرة شبه تامة على شمال القطاع ". أمنية مغلقة
 .لى دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوب القطاع اللتين شهدتا تـوتراً نـسبياً              إوانتقلت االشتباكات   

واحتل مسلحون من حماس مقر محافظة خان يونس ونصبوا حواجز على الطرقـات وفتـشوا بعـض                 
ح في سـبيل التعـرف      مر نفسه حركة فت   ومارست األ . السيارات ودققوا في بطاقات هوية بعض الركاب      

  .و حتى إعدامهمأعلى نشطاء كل طرف وخطفهم 
قالـت  :  من غزة نقالً عن مراسلها غزة، رائد الفي، والوكاالت13/6/2007 الخليج اإلماراتية   وجاء في 

مصادر في حماس إن كتائب القسام أحكمت سيطرتها على غالبية المواقع األمنية، ومن 
ينة خانيونس، الفتة إلى أن اشتباكات محدودة اندلعت خالل السيطرة على المواقـع،             تتبع للرئاسة، في مد   

وأشارت المصادر ذاتهـا إلـى أن        .بعدما سلم الكثير من عناصر األجهزة األمنية أنفسهم من دون قتال          
  .اعناصر القسام صادروا كميات كبيرة من السالح والذخيرة من داخل المواقع األمنية التي سيطروا عليه

وفي هذه األثناء، أعلنت حماس االستنفار العام في الضفة إثر التهديد الذي أطلقته كتائب شهداء االقصى،                
ذا واصلت المساس بحياة إباستهداف قادة حماس في الضفة 

: سامي سـعيد  و  رائد الفي  ، رام اهللا   و غزة نقالً عن مراسليها في      13/6/2007 األخبار اللبنانية    ونشرت
وفي إطار حالة التجييش في الضفة الغربية، اتهمت فتح، عبر إذاعاتها في الضفة، حماس بتنفيذ م

هذه الحرب هي شيعية تستخدم فيها حماس كل        "إيراني لالنقالب على الرئيس محمود عباس، معتبرةً أن         
 في مسيرة فـي رام اهللا هتافـات         وردد عناصر فتح   ."قوتها للقضاء على فتح وتحويلها إلى أثر بعد عين        

 ."شيعة كفار"وصرخوا . دعت للقصاص من عناصر حماس
وبدا أن محاوالت التهدئة لن تجد طريقها إلى التنفيذ، وال سيما بعدما اعتذرت حماس عن تلبيـة دعـوة                   

 .وجهها رئيس الوفد األمني المصري اللواء برهان حماد إلى عقد اجتماع مشترك مع حركة فتح
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إن قـال   هـوم         
 وإنما قدمت اعتذاراً خشية     ،لم ترفض االجتماع الذي دعا إليه اللواء برهان حماد في مدينة غزة           "حركة  

نحن أبلغنا   ":ف

2.

سياسـيين وعـسكريين    "حماس من    

جـاد              

  .بالقوة

 رفضها بأن هذه االتفاقات أصبحت فارغة المـضمون         تت مصادر مطلعة، لألخبار، إن حماس برر      وقال
وبحسب المصادر نفسها، فإن حماس رفضت أيضاً       . وأن التهدئة الداخلية بحاجة إلى قرار جريء من فتح        

  .عرضاً من الوفد المصري باالجتماع والحوار عبر نظام الربط التلفزيوني
الناطق باسم حماس في غزة فوزي بر أن   13/6/2007 اإلماراتية    البيان في حين ذكرت  

ال
وأضا ."على أرواح قادتها بعد محاولة استهداف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية          

اللواء المصري بأن قيادات حماس أصبحت غير آمنة على نفسها من أي استهداف بعد عمليـة إطـالق                  
أن حمـاس تقـدر     "  موضحاً ،"القذائف على منزل ومكتب رئيس الوزراء ومحاولة استهدافه بشكل مباشر         

  ."الجهود التي يبذلها الوفد األمني المصري من أجل تطويق األحداث وإنهاء حالة االقتتال
  
  وعباس يهدد باالنسحاب من الحكومة.. بين الرئاسة وحماسمتبادلة " انقالبية"اتهامات  

 تبادلت الرئاسة الفلسطينية وحركـة      :الوكاالتنقالً عن   غزة و  من   13/6/2007البيان اإلماراتية   نشرت  
، وقالت الرئاسـة  حماس االتهامات المتبادلة بالمسؤولية عن الدماء الفلسطينية التي أراقها االقتتال الداخلي 

إن حماس تحاول االنقالب على الشرعية، فيما أكدت حماس أن األحداث الجارية هدفها اإلطاحة بحكومة               
النقالب على  "واتهمت الرئاسة بعض القيادات السياسية والعسكرية في حماس بالتخطيط           .الوحدة الوطنية 

هناك "رئيس عباس أن    الادر من مكتب    وجاء في بيان ص   ". الوطن إلى اتون حرب أهلية    "ودفع  " الشرعية
تيارا تشارك فيه بعض القيادات السياسية والعسكرية في حماس تخطط النقالب على الشرعية الفلسطينية،              

الرئاسة تنظر بقلـق بـالغ      "وأضاف الناطق أن     ".متوهمين بأنهم قادرون بالقوة السيطرة على قطاع غزة       
ة األفق خصوصا تلك التي تضررت من اتفاق مكة المكرمة          لهذا المخطط التي تنفذه بعض القيادات ضيق      

في " العقالء"ودعا   ".والذي يدفع بالوطن إلى اتون حرب أهلية بشعة       
التنبه لخطورة هـذا المخطـط االنقالبـي        "إلى  " والفصائل والقوى الفلسطينية والقوى العربية واإلسالمية     

ة الشعب الفلسطيني ونضاله العادل لتحقيق أهدافه الوطنيـة فـي الحريـة             والتصدي له حفاظا على وحد    
يدعو الجميع إلى وقف فوري إلطالق النـار وبـدء حـوار "وأكد أن الرئيس عباس     ". واالستقالل

واإلسراع بعمل غرفة العمليات المشتركة ويطالب بوضع المصلحة الوطنية العليا فـوق كـل مـصلحة                
  ".ا على وحدتنا ودمنا وتاريخنا ومستقبلناشخصية ضيقة األفق حفاظ

في المقابل، اتهم مساعد لرئيس الوزراء الفلسطيني هنية وهو أحد قيادي حماس خصوم الحركة بمحاولة               
وتابع . اإلطاحة بحكومة الوحدة الفلسطينية التي شكلها هنية في مارس الماضي مع أعضاء من حركة فتح              

عادية للشعب الفلسطيني تحاول إسقاط حكومة الوحدة ان أطرافا معينة تتعاون مع أطراف م
تمثـل  "سامي أبوزهري، أن تصريحات الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة،            واعتبر القيادي في حماس   

محاولة لقلب الحقائق وللتغطية على الجرائم التي ترتكبها ميليشيات رئيس السلطة محمود عباس والتيـار               
عن أي شرعية يتحدث عنها الناطق باسم الرئاسة فإذا كانـت           "وقال   ".في شوارع غزة  االنقالبي العميل   

حماس هي التي فازت باالنتخابات التشريعية، والتي حظيت برئاسة الحكومة السابقة والحاليـة، فكيـف               
  ".ان الذي ينقلب على الحكومة هو الذي ينفذ مخطط دايتون"وأضاف !". تكون غير شرعية؟

دعا الرئيس  : نقالً عن مراسلها في غزة، رائد الفي والوكاالت        13/6/2007 اإلماراتية   الخليجوأضافت  
انطالقا من الحـرص    "وفا  "وقال في بيان نشرته     . الفلسطيني فتح وحماس إلى وقف فوري إلطالق النار       

د األعلى  على المصالح العليا لشعبنا وحقنا للدماء فإنني ومن موقعي كرئيس للسلطة الوطنية وبصفتي القائ             
بعقـد  "وطالب الحـركتين    . "لجميع قواتنا األمنية والعسكرية، فإنني أدعو إلى وقف فوري إلطالق النار          

  ."االجتماع المشترك مع الوفد األمني المصري للتوصل إلى إنهاء كل مظاهر العنف واالقتتال
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الفلسطينية بما فيها                 
وقال عريقات، إنه ال يمكن ألي جهة فلسطينية أن تعلن االنتصار في هذا القتال               .حكومةالالنسحاب من   

ي أعتقد أنه سـيكون        

 أن لدينا سلطة هناك،      

3.
راء الفلسطيني اسماعيل هنية يـوم الثالثـاء إن          دعا رئيس الوز   :غزةمن   2

  . حماس وفتح حركتيهاء القتال في قطاع غزة واستئناف فوري للمفاوضات بين
إن : قـال       

4.

ل نتيجة طبيعية لما سـماه التجاهـل              
ان الفكرة االن "وأضاف  .الدولي وان االوضاع قد تتدهور من دون معونة مالية       

لو كان هناك شقيقان موضوعان في قفـص ومحرومـان مـن االحتياجـات              "وتابع قوله   ." اذ الوضع 
 عمرو قال إن على العـالم     

5.

 كما اكد البرغوثي اهمية التعامـل مـع حكومـة     .االبرياء الذين يتعرضون للقتل واالختطاف دون ذنب 

ـ   يوم   قال صائب عريقات     :غزةمن   13/6/2007سي ان ان    وأوردت   ـ ن   إ CNNالثالثـاء لـ رئيس ال
عباس ال يستبعد كل الخيارات المتاحة أمامه من أجل وقف دائرة العنف في األراضي 

ا
 سيكون الفائز، فإننإذا كان أي شخص يعتقد أنه     "وأضاف   ."يعد أسوأ ما رأيت   "الذي  
سـلطات   "في غـزة  واعترف عريقات بأن     ."إذا استمر إطالق النار، فإنه سيحرقنا جميعا      "وقال   ."مخطئا

ال أعتقد: "وأوضح قائال  ."متعددة هناك، وهو ما يجعل السيطرة على الوضع صعبة        
وقال إن الحركتين تتقـاتالن      ."، وال يمكننا حتى التنفس في غزة      نحن لسنا مستقلين، ونحن تحت االحتالل     

  ."ليس من أجل تحديد من يسيطر على ماذا، وإنّما من أجل إعادة حكم القانون إلى غزة"
  
  هابإسقاط" جهات مرتبطة بجهات معادية"تهم ت والحكومة.. الحوار ىهنية يدعو ال 

12/6/007رويترز  نشرت  
إن

 في رئاسة مجلس الـوزراء اً مصدر  إلى أن  غزةمن   13/6/2007األيام الفلسطينية   وأشارت  
كما أن قيـادات فـي      . ة بشكل مسلح  جهات مرتبطة بجهات معادية أرادت اسقاط حكومة الوحدة الوطني        "

وطالبت رئاسة الـوزراء،     ".حركة فتح ال تؤمن بالشراكة السياسية وتسعى الى إرباك الساحة الفلسطينية          
في تصريح صحافي، جميع األطراف بضبط النفس وطي صفحة الصراع والعودة فـورا الـى طاولـة                 

  .الحوار ووضع حد للفتنة
  
  شمل الضفة ما لم يتم التعامل مع الوضع االقتصادي بسرعةاالقتتال قد يتوسع لي :أبو عمرو 

حذر وزير الخارجية الفسطيني زياد أبو عمرو يـوم االربعـاء مـن أن االقتتـال                :  الين اليز  -طوكيو  
الفصائلي في غزة قد ينتشر ليشمل الضفة الغربية إذا لم يكن هناك تحرك ودعا المجتمع الدولي لتـوفير                  

 طوكيو في حلقة أكاديمية ان القتامنعمرو  وقال أبو    .معونة مالية 
هي معرفة كيف يمكننـا  

انق
ولكن أبو ."ال أعتقد أن علينا القاء اللوم على الضحية       .. فسيتقاتالن.. االساسية

أن يعترف بأن الوضع قد تغير في المناطق الفلسطينية منذ تشكيل حكومة الوحدة ويتعـين أن يـستأنف                  
ولكن أدعو  .. امل في التوصل الى حل للمشكلة بطريقة مسؤولة       "وأضاف   .تعامله البناء مع تلك المناطق    
  .مشيدا بالدعم الذي تقدمه اليابان." المجتمع الدولي أيضا للمشاركة

  13/5/2007رويترز 
  
  ويدعو لوقف االقتتال في غزةومسؤولين أوروبين البرغوثي يلتقي سوالنا  

مصطفى البرغـوثي فـي     . التقى وزير االعالم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية د         :بروكسل
ومديرة وحـدة   األوروبي  مس سوالنا ومسؤولة العالقات الخارجية وسياسة الجوار في االتحاد          بروكسل ا 

واطلع البرغوثي المسؤولين على تطورات االوضاع التي تـشهدها          .السياسات في االتحاد كال على حدة     
 شـعبنا   االراضي الفلسطينية ومخاطر استمرار الحصار وحالة االحباط واليأس وفقدان االمل التي تنتاب           

جراء الحصار وما خلفه من فقر مدقع بسبب احتجاز اسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية ومحاوالتهـا               
 اهمية الحفاظ على حكومة الوحدة كبديل وحيد النهيـار شـامل            البرغوثيوشرح  . افشال حكومة الوحدة  

 وحمايـة المـواطنين   للسلطة والمحافظة على اهم منجزات الشعب الفلسطيني وهي العملية الديمقراطيـة      
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بل الحكومـة        
ووافقت عليها الفصائل الفلسطينية والتي ترمي الى تحقيق تهدئة شـاملة و

رغوثي الى الضغط على اسرائيل كي توقف عدوانها وتفرج عن االموال الفلسطينية المحتجزة لـديها               
ووجـه   .زراء       

  

6.

س نبيه بري أمس، علـى رأ     اني  
وفد من الفصائل الفلسطينية، نداء بري الى حركتي فتح وحماس بوقف االقتتال، وتف

الموجـودة  " فتح اإلسالم " لبناني يمكن من إنهاء ظاهرة       -مع تعاون فلسطيني  "وأكد أنه   . عدو اإلسرائيلي 
لبنان، وأيضاً صيانة المخيم    جيش وهيبته هناك وسيادة             

7.

 بأنه انتحار للشعب الفلسطيني ولقضيته عندما يتصارع األخوة             
 بمحاسبة كل المسؤولين عن إراقة الدم الفلسطينتوطالب .على مراكز ضيقة  

لولة دون  خروج في مسيرات والعمل كل ما بوسعه من أجل وقف االقتتال الجاري حاليا في غزة والحي               
 يسيء بشكل بـالغ إلـى المجتمـع الفلـسطيني                

  

8.
صدر قادة قوات األمن الوطنية الفلسطينية أوامرهم لوحـداتهم بالـدفاع عـن             

وق .اإلسالميين" بانقالب"مواقعها ضد هجمات حماس، وهزيمة ما وصفوه        
ادحـروا  ... إلى األمام يا أبطالنا   ... إلى األمام يا فوارسنا   ... لى األمام يا قواتنا   إ: "ابعة لعباس في بيان   

.."  عن أمن شـعبكم    

  12/6/2007إسالم أون الين 

الوحدة بكل مكوناتها دون استثناء او تمييز والعمل على دعمها حتى يسود االمن وتـتمكن مـن القيـام                   
ة التي جرى اقرارها من قبمسؤولياتها وتوفير الدعم االوروبي من اجل تنفيذ الخطة االمني        

ودعـا   .متبادلـة ومتزامنـة              
الب

رائب واطالق سـراح النـواب والـو مليون دوالر من عائدات الض     850والتي تقدر بـ    
اننا في الوقت الذي نبذل فيه جهودا علـى الـساحة           : البرغوثي نداء الى جماهير الشعب الفلسطيني قائال      

  .الدولية لتوفير الدعم الدولي لقضيتنا البد من وقف االقتتال الذي اليستفيد منه اال االحتالل
 13/6/2007الحياة الجديدة 

  
   الداخليلوقف االقتتال بري أوصانا بإطالق نداء: ة الفلسطيني اإلجتماعيةؤونالشوزير  

 واصل وزير الشؤون االجتماعية الفلسطيني صالح زيدان جولته على المسؤولين اللبنانيين لليوم             :بيروت
اللبنونقل زيدان بعد زيارته رئيس المجلس النيابي         .الثالث على التوالي  

ويت الفرصة علـى                
ال

داخل مخيم نهر البارد من ناحية، وصيانة كرامة ال
كما زار زيدان    ".والمحافظة عليه وعلى نسيجه االجتماعي وعلى أهل المخيم من ضمن القوانين اللبنانية           

  .نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبداألمير قبالن
 13/6/2007الحياة 

  
  حنان عشراوي تدعو الى سحب سالح المليشيات 

حنان عشراوي، امس، بسحب السالح من المسلحين، مؤكدة أن السالح الـوطني            .لنائب د  طالبت ا  :القدس
ودعت القادة الفلـسطينيين إلـى اتخـاذ         .الشريف يستخدم في المقاومة وليس في تحقيق مآرب فصائلية        

قرارات ومواقف صارمة وواضحة تطالب بوقف إطالق النار في غزة من أجل حماية المشروع الوطني               
مهددا برمته، واصفة ما يجريالذي بات   

ي ودعت المجتمع المدني إلى            
ال

 عشراوي أن ما يجري حالياتوأكد .انتقاله إلى الضفة  
والقضية الفلسطينية في العالم، إذ بات العالم حاليا يقول أن الفلسطينين غير قادرين على إدارة أمـورهم                 

  .بأنفسهم وأنهم ال يستحقون دولة مستقلة
 13/6/2007الحياة الجديدة 

  
  حماس" انقالب"أوامر لقوات االمن الفلسطينية بقمع  

أ:  وكاالت –عال عطا اهللا    
الت قيادة قوات األمن الوطني     

الت
دافعوا... دافعوا عن كرامتكم وشرفكم العسكري    ... القوات الباغية الدموية االنقالبية   

والرئاسـة  التيار الدموي لالنقالب على الـسلطة       "ووصف البيان الذي تضمن اإلشارة لحماس على أنها         
  ".وحكومة الوحدة الوطنية
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  جيل محكمة االستئناف النظر في الحكم اإلداري للنائب البيتاوي إلى األحد القادم .9
د البيتـاوي             

10.
الخطوات االفلسطينية   رئيس ديوان الرئاسة     رفيق الحسيني .اعتبر د : لندن

ى العقارات الفلسطينية بالقدس من خالل الجمعيات االستيطانية وبدعم من الجهات الرسمية اإلسرائيلية             
 عليقه على المحاوالت للسيطرة       

11.
، صالح البردويل .، د حماس البرلمانية      

  ".خل أوساط حركة فتحفلسطيني بشكل عام، وحتى دا

القيادي أبو زهري ، أن سامي  أشرف الهور، غزة عن مراسلها في13/6/2007 القدس العربي قلت
نفاد بعد أن تعرض 

فتح قراراً جريئاً تجاه هذه 

12.

   
مـس قبـل    أصـدرته   أوجاء موقف اللجنة في بيان       ."سقاطهاإالمؤامرة الدموية الخطيرة التي تستهدف      

تأ
أجلت محكمة االستئناف االحتاللية النظر في الحكم اإلداري للنائب الشيخ حام: رامي دعيبس 

وقامت إدارة السجون بإعادة الشيخ البيتاوي إلى مركز تحقيق الجلمـة            .م17/6/2007ليوم األحد القادم    
  .بعد أن نقل منها إلى مستشفى سجن الرملة إثر تدهور حالته الصحية

  12/6/2007 48عرب
  
 إلفشال المبادرة العربية "اسرائيلية"لسيطرة على عقارات القدس محاولة ا: ديوان الرئاسة 

إلسرائيلية األخيرة بالـسيطرة     
عل

وجاءت تصريحات الحسيني في ت. محاولة إلفشال المبادرة العربية للسالم    
على منزل عائلة فرج في حي وادي حلوة جنوب المسجد األقصى المبارك ومنازل أخـرى فـي البلـدة            

 .ودعا الحسيني المقدسيين الى مواجهة إجراءات الهدم باالعتصام أمام هذه المنازل. القديمة من القدس
 13/6/2007الشرق األوسط 

  
  "اللحديين"عن ال رجعة عن قرار الحسم ورفع التغطية األمنية : البردويل 

 أكد الناطق باسم كتلة :غزة من   12/6/2007  قدس برس  أوردت
، يهدف إلـى    "اللحديين"الذي اتخذته كتائب القسام مع من أسماهم بجماعة         " قرار الحسم "أن ما وصفه بـ     

وأوضح البردويـل فـي     . جهزة األمنية رفع التغطية السياسية والحماية التي يتمتع بها هذا الفريق من األ          
ال مجال بعد ذلك للتردد، ألن التردد أغرق هذه الفئـة باغتيـال خيـرة               : "تصريحات خاصة لقدس برس   

 بطريقة غادرة، مما خلف حالة من الحيرة والقلق، لـدى           "إسرائيلي"أبنائنا، وعلمائنا، بانتقاء استخباراتي     
الرأي العام ال

قرار الحسم مع هذه الفئة يأتي في سياق عزلهم ورفع التغطية عنهم، ألنهم يوظفـون            : "وأضاف البردويل 
لقد سلم العديد منهم أنفسهم ومن لم يفعل ذلك فهـو           : "، وأضاف "األجهزة األمنية لخدمة األمن اإلسرائيلي    

اصرة من تبقى منهم في بعض األبراج التي     محاصر، وقد تم تحرير شوارع غزة من حواجز الموت ومح         
 لمحاكمتهم أمام الشعب الفلسطيني، وكشف صـفحة مؤلمـة فـي تـاريخ النـضال                يختبئون فيها تمهيداً  

  ."الفلسطيني
ون

رة إلعادة الهدوء، ولكن صبرها بدأ بالحركة أعطت فرصاً كثيالإن في حماس قال 
 أن أي لقاءات أبو زهريعتبر اوبشأن عقد لقاءات مع حركة فتح  .عدد كبير من أبنائها للخطف واإلعدام

 ما لم تتخذ حركة ى فارغة المضمون وعديمة الجدوىتعقد بين الطرفين ستبق
  .عميلةالثلة المجرمة ال

  
  "االنقالب الدموي"تحمل حماس مسؤولية وفي الحكومة تعليق مشاركتها فتح تقرر  

مس أ قررت اللجنة المركزية لحركة فتح خالل اجتماعها         :رام اهللا  من   13/6/2007 فراس برس    أوردت
 .طالق النار في قطاع غزةإذا لم يتوقف إعدم مشاركة وزرائها في الحكومة، 

حملت اللجنة المركزية لحركة فتح حركة حماس المسؤولية        : غزةأفادت من    13/6/2007الحياة  وكانت  
بمـرور هـذه"نها لن تسمح أ، مؤكدة "االنقالب الدموي ضد السلطة الوطنية الشرعية"سمته أالكاملة عما   
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لى حقن الـدماء    إلى التعقل واعتماد لغة الحوار و     إدعت على الدوام قيادة حماس      "فتح    

  ."ع غزة
البيانات المدسوسة كافة التي تصدر عن جهات مشبوهة باسم مجموعات غير معروفـة             "عتبرت اللجنة   

 وقلـب الحقـائق،           

13.

بإمكان الرئيس عباس   " على أن    أبو زهري وشدد   
أن يتخذ القرارات المناسبة وإلزام هذا التيار بهذا إن كان معنياً ف

باتت عاجزة عن السيطرة    "وأكد أن فتح    ". كل المؤشرات تؤكد أن حركة فتح غير معنية بالتهدئة        "ى أن   
اء شـعبنا                 

  ته.14

و عدم استمرار مشاركة    أ موعد عقد جلسة لها في رام اهللا التخاذ قرار نهائي بشأن استمرار              ساعات من 
وقالـت   .كذلك استمرار وجود نواب الحركة في المجلس التشريعي       و ،وزراء الحركة في حكومة الوحدة    

علنت أصرار كل جهود التهدئة و    إقيادة الجناح المتطرف في حركة حماس رفضت ب       "ن  إاللجنة في بيانها    
  ."سقاطها في الوقت الراهنإصراحة رفضها اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية التي عملت جاهدة على 

ن حركة أضافت  أو
لـى تـصعيد    إت التهدئـة    ن تلك القيادة المنحرفة عملت في مقابل دعـوا        أال  إوحماية الوحدة الوطنية،    

منية المـشتركة وغرفـة العمليـات والقـوات         فشال الخطة األ  إمنية والسياسية وتوتيرها، و   وضاع األ األ
واتهمت اللجنة حركة حماس بإرغام وزير الداخلية المستقل على االستقالة من منـصبه قبـل         ."المشتركة

  .سابيعأنحو ثالثة 
وشددت علـى    ."منية وقياداتها جهزة األ ضد كوادر حركة فتح واأل    بارتكاب الجرائم المتعمدة    "كما اتهمتها   

لن تسمح بمرور هذه المؤامرة الدموية الخطيرة الهادفة الى اسقاط السلطة الفلسطينية الشرعية، التي              "نها  أ
قامـة كـانتون الحقـد      إقليمية بهدف   تنفذها مجموعة من منحرفة من قيادة حماس المرتبطة بالمحاور اإل         

في قطاوالكراهية 
وا

قصى هي بيانات مدسوسة للتشويش، والتـشويه،لى كتائب شهداء األ   إتدعي انتسابها   
لى إلق ألي محاولة لنقل الفتنة      رفضها المط "علنت  أو ."يجاد الذرائع لالستمرار في مخطط الفتنة والقتل      إو

  ."الضفة الغربية
  
 " محاولة ابتزاز مرفوضة"حكومة القرار مركزية فتح تعليق المشاركة في : حماس 

اعتبرت حركة حماس أن قرار مركزية حركة فتح بتعليق مشاركتها في حكومة الوحدة ما لم يـتم                 : غزة
وقـال  . ، مؤكدة أن هذا األسلوب مرفوض     "ليهامحاولة لالبتزاز وممارسة الضغوط ع    "وقف االقتتال هو    

إذا : "سامي أبو زهري، القيادي في الحركة، في تصريح خاص للمركز الفلسطيني لإلعالم اليوم األربعاء             
كانت حركة فتح معنية بوقف االشتباكات، فالطريق أمامها واضح، وهو لجم التيـار االنقالبـي العميـل                 

 هذه الجرائم في شوارع غزة هم أفراد من األجهزة األمنيـة تتبـع              سيما أن من يرتكب    والخائن فيها، ال  
".لرئيس السلطة وللقائد العام لحركة فتح محمود عباس       

ه ، الفتاً االنتبا  "عالً بوقف االقتتال في غزة               
إل

على التيار االنقالبي العميل بداخلها، مما يفرض على حركة حماس االستمرار في حماية أبنـ
 ". وأبناء الحركة في مواجهة هذا التيار العميل الخائن

  13/6/2007إلعالم المركز الفلسطيني ل
  
وحماس تدعو لمحاكم.. إذا أحرقوا دارنا فأنا أحرقت عشرين داراً الليلة: سميح المدهون 

 شـهدا   أصدر القيادي فـي كتائـب      الوكاالتنقالً عن    غزة و   من 13/6/2007 البيان اإلماراتية    أوردت
 قائالً لمحطـة إذاعيـة      ، غزة  سميح المدهون وعيداً شديد اللهجة باالنتقام بعد مهاجمة منزله في          األقصى

.. بيت مقابل بيت ودم مقابـل دم  . الماضية) قبل( داراً الليلة   20إذا حرقوا دارنا فأنا حرقت      " :تابعة لفتح 
  ."سأقتلهم جميعاً.. أقسم باهللا العظيم أنني سأقتل كل شخص من حماس عسكري أو مدني 

ركة حماس سميح المدهون بأنه أحـد       اتهمت ح : غزة من   12/6/2007  قدس برس  وفي المقابل، أفادت  
وقالت حماس، فـي بيـان       .، مطالبة برفع الغطاء التنظيمي واإلعالمي عنه      "التيار الخياني "أبرز قيادات   

بعد منحه الشرعية من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وقيادات التيار الخيـاني           : "تلقت قدس برس، نسخة منه    
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فلسطينية لهذا المجرم، والذي يجب أن يكون مكانه السجن، ويقـدم                 
يكـون  حاكمة عادلة جراء ما اقترفت يداه، بدالً من أن يقيم في مقر رئيس السلطة والذي يفتـرض أن                   
عـن  "  والسياسي واإلعالمـي     

15.

سة فتح الباب لحماس إلغالق أي فرصة للـسالم الـذي            
 لمجتمع الدولي للضغط مناشداً, " وحماس بنفس الدرجة   "إسرائيل"تخشاه كل من    

 "إسـرائيل "وضح نزال أن    أو .ني والعبث بمكونات المعادلة الفلسطينية    خالتها الدموية في الشأن الفلسطي    
ضها الطرف عن تهريب الـسالح عبـر األنفـاق                 

16.

 عقل ى كابوس علىلإن تتحول السلطة أ ألنه ال يعقل ،
 هناك انقالب يقوم به تيار داخل حركة حماس :وقال الشيخ .الفلسطينيين

 ي لما يجرىن تقول كفأ ون ترفع صوتها عالياًأ التنظيمات ى فعل،ضد التنظيمات السياسية الفلسطينية
مية في الساحة الفلسطينية وهي تحاول 

17.

 اإلجرامية من قبل رئيس السلطة الفلسطينية، قام المدعو         في حركة فتح، والتغاضي الكامل عن ممارسته      
قـر  أوالتي  .. سميح المدهون بكشف النقاب عن المهمة القذرة المنوطة به من قبل أسياده من الفئة الباغية              

نه هـو الـذي يقـوم       إقام بحرق ما يزيد عن عشرين منزالً و       "وبحسب البيان، فإن المدهون      ".بارتكابها
بخطورة بالغة  " إلى أن حماس تنظر      مشيراً". القتل واالختطاف والتعذيب وحرق البيوت    بعمليات اإلعدام و  

إزاء هذا الدعم من مؤسسة الرئاسة ال
لم

رفع الغطاء التنظيمي"واستغرب البيان، عدم     ". للشرعية الفلسطينية  رمزاً
كل الجهات المعنية بما فيهم الوفد المـصري بوجـوب رفـع            ) حماس(إبالغ  "المدهون، على الرغم من     

  ".الغطاء التنظيمي وتقديمه للمحاكمة
  
 لفلسطينيين للوضع الحالي فتح تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن ايصال ا 

وقـال جمـال    . بالمسؤولية عن إيصال الفلسطينيين للوضع الحالي"إسرائيل" اتهمت حركة فتح  :بيت لحم 
أن إسرائيل : "اإليطالي) Rai news 24(نزال الناطق اإلعالمي لحركة فتح في الضفة الغربية لتلفزيون 
لطة وأجهزتها األمنية بالطائرات منذ بدايـة       مهدت الطريق لحماس في غزة عن طريق تدمير مقرات الس         

بانتهاج سيا ""إسرائيل"واتهم نزال    ".2000عام  
 كي توقف   "إسرائيل"على      

تد
دلة على رأس السلطة الوطنية من خالل غاقلبت المع 

 .للتمهيد إلضعاف السلطة وضرب فكرة السالم
  13/6/2007وكالة معاً 

  
 مين سر فتح بالضفة يطالب بإعالن حالة الطوارئ أ 
 إعالن حالة الطوارئ أو ىلمحمود عباس إعا أمين سر حركة فتح بالضفة الغربية حسين الشيخ الرئيس د

اإلعالن عن انتخابات مبكرة، أو حل السلطة
طنية الفلسطينية ضد السلطة الو

و
 أن هناك معلومات حول تدخالت إقليىلإوأشار الشيخ  .في القطاع

 .ن تقتل الحلم الفلسطيني بالحرية واالستقاللأ
  13/6/2007بي القدس العر

  
  حماس تريد إقامة دويلة في غزة على شاكلة طالبان: مشهراوي 

اتّهم القيادي في حركة فـتح      :  جيهان الحسيني  نقالً عن مراسلتها  القاهرة   من   13/6/2007 الحياة   أفادت
سمير مشهراوي حركة حماس باالنقالب على نتائج االنتخابات الرئاسية من خـالل مهاجمتهـا المربـع                

مزقـت  "وقال مشهراوي إن حمـاس       .ومحاولتها السيطرة على األجهزة األمنية واحتالل المنتدى      األمني  
: وتساءل. "النسيج االجتماعي الفلسطيني وخلقت ثارات بين العائالت جراء سياسة االغتياالت التي تتبعها           

 وأضاف مـشهراوي فـي تـصريحات    ."؟ما موقف شخص في حركة فتح عندما يقتل أخواه بيد حماس         "
، مشيراً إلى اختراقات    "ال لبس أن هناك انقالباً على الشرعية الفلسطينية من تيار متطرف دموي           ": للحياة

هناك قيـادات   "حركة حماس المتكررة لكل اتفاقات التهدئة الداخلية وعلى رأسها اتفاق مكة، موضحاً أن              
واسـتنكر   ." يرضـيها في حركة حماس تضررت جراء خسارتها لمقاعدها في الحكومة وذلك األمـر ال     

  

            11 ص                                      751 :                                العدد13/6/2007االربعاء : التاريخ



  

  

 
 

ن الدوالرات التي حـصلت عليهـا حمـاس                 

سلحتها وإخالء مقراتها في غزة، وقال بأنها ستدافع عن نفسها بشراسة حتـى                 
 داخل فتح يقـود      انقالبياً أن تياراً بونفى مشهراوي االتهامات التي توجهها قيادات في حماس،         . ر رمق 

ـوم علـى           

  في الضفة ضد الحركة الت.18

رية الـصهيونية السـتهدافهم              
لنيل منهم في مقرات األجهزة األمنية التي لطالما قصفت وحوصرت واعتقل من داخلها قادة من أبنـاء                 

وال مكـان للعقليـة     .. الواقع يختلـف اآلن    

19.

مشهراوي بشدة استهداف حماس ألمين سر حركة فتح في شمال غزة جمال أبو الجديان، واصفاً إياه بأنه                 
واعتبر مـشهراوي أن     ."مقاتل ومناضل وسجين سابق لدى االحتالل اإلسرائيلي وهو مطلوب إسرائيلياً         "

نيات حماس، واتهم كـال مـن سـورية     في  مشككاً،إعالن فتح وقف النار من جانبها يعكس حسن نياتها       
وإيران بتدريب عناصر لحركة حماس، مشيراً إلى أن ماليي

استخدمتها في شراء األسلحة دعماً لقوتها العسكرية، الفتاً إلى أنها لم تستخدمها في المقاومـة، موضـحاً     
واعتبر أن هدف حماس هو إقامة دويلة في قطـاع  . اليت اثنين فقط منذ اختطاف ش  "إسرائيليين"أنها قتلت   

فغانستان، مشيراً إلى التهديدات التـي تعرضـت لهـا المـذيعات            أغزة على غرار ما فعلته طالبان في        
  .العامالت في التلفزيون الفلسطيني لعدم ارتدائهن الحجاب

لسطينية لن تستجيب   أن أجهزة األمن الف    أن سمير مشهراوي     غزة من   12/6/2007  قدس برس  وأضافت
لنداء كتائب القسام بتسليم أ

آخ
، فمنذ اتفاق مكة المكرمة يـتم الهجاألحداث في غزة تتحدث عن نفسها     : " ضدها، وقال  حرباً

مقرات فتح ووصل األمر حتى مهاجمة مقر الرئاسة أمس واغتيال أمين سر لحركة فتح في غزة، فمـن                  
  ".الذي ينقلب على اآلخر؟

  
ن حملة اعتقاش وابعض قادة فتح واألجهزة األمنية قرر: حماس 

 أدانت حركة حماس في الضفة بكل أذرعها وتشكيالتها  :رام اهللا من   13/6/2007الحياة الجديـدة    أفادت  
خوة مهمـا   رفضها لالقتتال الداخلي بين اإل    في بيان   كدت  أما يجري من أحداث مؤسفة في قطاع غزة، و        

كـدت  أكدت أن ما يجري قد خرج عن كل أعراف الشعب الفلسطيني، فيما             أكانت أسبابه ومبرراته، كما     
  .فرادها في الضفةأال تقها ألي محاوالت العفي بيان آخر رفض

 فـي بيـان    قالـت حركة حماس، أن ياسر العقبينقالً عن مراسله    12/6/2007 48عـرب وذكر موقع   
ن اجتماعـات مكثفـة عقـدت       أإن معلومات خاصة وردت إليها ب      ":48 عرب   موقعوصلت نسخة عنه ل   

فة الغربية نتج عنها قرار بشن حملة اعتقاالت        الثالثاء بين بعض قادة فتح وقادة األجهزة األمنية في الض         
وقالـت   ".واسعة بصفوف نشطاء حركة حماس في الضفة الغربية تحت حجة حمايتهم من أية اعتداءات             

". إنها تعتبر هذا القرار بمثابة قرار بنقل الفتنة وتصديرها إلـى الـضفة الغربيـة              "الحركة في بيان لها     
حديث عنها حول حماية أبناء الحركـة مـن االعتـداءات اسـتغباء             الحجة التي يتم ال   "واعتبرت الحركة   

واضح ثابت يتمثل في رفض االعتقاالت فـي        "ن موقفها   أوأكدت الحركة ب  ". واستهتارا بعقول أبناء شعبنا   
وحذرت الحركة من حملة االعتقـاالت       ".صفوف أبنائها ونشطائها ولن تسمح الحركة لهذه الحملة أن تتم         

 الحركة في الضفة على طبق من ذهب للترسانة العسكتضع أبناء "بوصفها  
وا

إن  ":وأضافت الحركة في بيانها    ".الشعب الفلسطيني وأبطاله  
ومن يتعرض لها فهو بذلك يضرب بعرض الحـائط         .. فحماس تمتلك شرعية صناديق االقتراع    .. لقديمةا

  ".وينقلب على الشرعية الفلسطينية.. قرار الشعب الفلسطيني وخياره الحر
  
  يدعو لالبتعاد عن االشتباكاتكتائب األقصى في الضفة بيان ل 

 حذرت من المتآمرين والمتعـاونين مـع أعـداء          أصدرت كتائب شهداء األقصى في الضفة الغربية بياناً       
المجموعـات  "وقال بيان الكتائب الموقـع مـن         .الشعب الفلسطيني الذي يؤججون نار الفتنة الفلسطينية      

ن تعمل على   أننا نناشد كل الفصائل والقوى الخيرة       إ"": فلسطين الضفة وغزة   - والخاليا السرية الصامتة  
 هتي هذة االشتباكات بالوقت الذي يعمل ب      أت: "أضافو. "ضيتنا الوطنية وقف هذة الفتنة التي تمس جوهر ق      

  

            12 ص                                      751 :                                العدد13/6/2007االربعاء : التاريخ



  

  

 
 

ت الصف الوطني، وهدفهم القسمة بين مجاهد وثائر وبين داخل وخارج وهو برنامج                
 من قبل مطبخ المخابرات واالستخبارات الصهيونية لها مسبقاً جندة خطط   أضمن  

علينـا  : "وتابع ."جيج االقتتال وتسعيره وإدامته حتى آخر فلسطيني ينتمي لكل من حركتي فتح وحماس            
ن شـعارنا   أل   

20.

م قتله، فما يجري في غـزة هـو كارثـة                     
وطالب الترك رئيس الوزراء هنية أن يتخذ موقفا محايدا باعتباره رئي ".حقيقية

ا قـوة تـضاهي     لست أشك في أن حماس له     : "ي حماس ويدين الطرفين مثلما فعل الرئيس عباس، وقال        
 متطورة، وأعتقد أن وجهة سالح حماس واألجهـزة               

21.

ت الـصراع       

خونة بالزي الوطني ينتشرون وينشطون ما بين الصفوف الوطنية كطابور خامس يعمل على النفخ فـي                
نار الفتنة وعلى تفتي

بدعم بعض المتـآمرين           
لتأ

 االشـتباكات هن نبتعد عن هذ   أخالقي ووطني ب  أقصى واجب ضميري و   نحن في كتائب األ   
 ."مة االحتاللمقاو

  12/6/2007 48عرب
  
   التاريخيةالحركةالذين اغتالوا عرفات هم من يستهدفون حماس وقيادات : قيادي في فتح 

حذر عبد الرحمن الترك عضو مجلس العالقات الخارجية في فتح من أن الصراع الدائر اآلن في                 :القدس
مشروعا قديما لشارون يتم من خالله      غزة بين عناصر من فتح وحماس قد يؤدي إلى نتائج وخيمة تحقق             

واتهم الترك   .استقدام قوات دولية لتحكم غزة بدال عن الفلسطينيين الذين عجزوا عن حكم أنفسهم بأنفسهم             
في تصريحات خاصة لقدس برس الجهات التي خططت ونفذت اغتيال الرئيس ياسر عرفـات وخليـل                

اف حماس اليوم، وهي جهات وصفها بأنهـا تـشكل          الوزير وغيرهما من القيادات التاريخية لفتح باستهد      
وأشار الترك إلى أن هذا الموقف تكرر مع قادة الجبهة الشعبية وكل من يطالب باستقالل                .طابورا خامسا 

واستبعد الترك أن تكون فتح التاريخية جزءاً من المعركة الدولية التي تخـاض              .فلسطين وتحرير القدس  
ران قد فتحت بعد نجاح حماس في االنتخابات ألن لها برنامجا سياسيا            ال شك أن الني   : "ضد حماس، وقال  

يختلف عن فتح، حماس ليست مقبولة دوليا، ألنها حركة إسالمية أصولية، ونحن نتحـدث عـن إسـالم                  
سياسي، فال يمكن أن تقبل الواليات المتحدة وال أوروبا وال النظام العربي الرسمي أن تحكم فلسطين من                 

مية، وحماس كانت تدرك أن أبواب جهنم سوف تفتح على المنطقة منذ فوزها، وهذا أمر               قبل حركة إسال  
 أن هذا الفهم يستدعي من حماس أن تتعامـل مـع المـستوى              التركوأكد   ".طبيعي تدركه حماس وفتح   

 مـن أن هنـاك جهـات       التركالرسمي في فتح بقيادة الرئيس عباس لتجنيب المنطقة فتنة داخلية، وحذر            
ذات مصلحة في تصعيد الصراع األمني في غزة بهدف التوصول إلى قرار استقدام قوات دوليـة                إقليمية  

إلى غزة، ونفى أن يكون للجهات التي أججت الصراع الحالي في غزة أي عالقة ال من قريب وال مـن                    
ـ            : "بعيد بحركتي حماس وفتح، وقال     ل هناك جرائم نوعية لم يعتد عليها الشعب الفلسطيني كأن يقيـد رج

ويلقى به من الطابق السابع عشر أو اختطاف شاب وتعذيبه ث
سا للحكومة وليس قياديـا               

ف
قوة السلطة الفلسطينية، وهي تمتلك معدات عسكرية

  ".األمنية ليس إلى صدور بعضهم البعض وإنما إلى االحتالل
  12/6/2007 قدس برس

  
  االقتتال تهديد حقيقي للمشروع الوطني:الفصائل 

دعت حركة الجهاد اإلسـالمي     :  جمال جمال   عن مراسلها   نقالً القدس من   13/6/2007 الدستور   أوردت
والجبهتان الشعبية والديمقراطية وجبهة التحرير العربية حركتي فتح وحماس إلنهـاء كافـة المظـاهر               

 ومؤسـساته ويـال الفلسطيني شعبالالمسلحة وسحب المسلحين من الشوارع وتجنيب أبناء        
في الوقت الذي يتعرض فيه     "نه  إوقالت في بيان مشترك      . يونس الدموي وإعادة الهدوء إلى محافظة خان     

 يطل علينا الـصراع     "..سرائيلياإل"أبناء شعبنا لشتى أنواع الحصار والبطش والعدوان من قبل االحتالل           
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 . المنظم والمستمر"اإلسرائيلي"يشكل غطاء للعدوان واإلرهاب 

لقـد  " :، وأضـافت  "ريخها بسبب االقتتال المؤسف في شوارع غزة         

 ـوطني، داعيـاً          
بذلت مـع لجنـة المتابعـة للقـوى      "وقال مزهر في بيان إن الجبهة الشعبية        . جانبين إلى وقف االقتتال   

ث الداميـة المؤسـفة إال أن                

  ألزمة بين فتح وحماس في غزة.22

 .ة الجميع إلى وثيقـة الوفـاق الـوطني            

وتتـضمن   .فصائل الفلسطيني ومـع الوسـيط المـصري             

ـف االقتتـال      

  .وقف االقتتال
اية أمن المواطنين وا تشكيل قوة رقابة مشتركة من الفصائل الفلسطينية لحم        -3

  . أمنياًشراف اللجنة السياسية العليا لحين تطبيق الخطة األمنية، ألن الساحة تشهد فراغاً
ات األهلية إلدانة صـراع              

23.

كـدت الجبهـات   أو".  لمشروعنا الوطني  حقيقياً واالقتتال الدموي بين فتح وحماس الذي بات يشكل تهديداً        
 االقتتال بات ن هذاأالثالث 

 المتقاتلين في قطاع غزة إلى وقف نزيـف          دعت حركة الجهاد  أن   12/6/2007 48 عرب وأضاف موقع 
تمـر القـضية    : "وقالت الحركة في بيان صـادر عنهـا        .الدم الفلسطيني وحذرت من خطورة استمراره     

ام بأسوأ مراحل تاالفلسطينية هذه األي  
وصلت القضية الوطنية إلى نقطة قفز فيه المتقاتلون عن كل الثوابت وعن كل القيم التي دفعنا عـشرات                  

  ."وآالف الشهداء من أجلها
 األحـداث المؤسـفة     طالب حزب الشعب في بيان صحفي له بضرورة العمل على إنهاء كافة           من جهته،   

وحذر الحزب مـن توسـيع نطـاق         .وسحب جميع المسلحين من الشوارع وعودة الهدوء إلى المناطق        
 . بإنهائهااألحداث إلى الضفة مطالباً

جميـل مزهـر     عن مراسلها في غزة، رائد الفي، والوكاالت أن          13/6/2007 الخليج اإلماراتية    ونقلت
اتهم فتح وحماس بالعمل على تدمير المشروع العضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية      

ال
الوطنية واإلسالمية والوفد األمني المصري جهوداً حثيثة لمحاصرة األحـدا

المتقاتلين فـي الـشوارع،     "وأضاف بالقول إن    . " تلتزما باالتفاق وعادتا إلى االقتتال     الحركتين لألسف لم  
يأخذون تعليماتهم من الحركتين في فتح وحماس وما يجري هو صراع على المواقع والنفوذ الذي كرسه                

  ."اتفاق مكة الذي أسس للمحاصصة والثنائية وبالتالي لموجات االقتتال التي نشهدها اآلن
  
ة الديمقراطية تعلن مبادرة من لفك االجبه 

أكد رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أنهم بدأوا في التحرك بمبادرة سياسية              : غزة
 جوهرها الدعوة إلى عود،عامة لوقف االقتتال الداخلي في غزة     

 حديث خاص لقدس برس النقاب عن أن هذه الوثيقة تتضمن أربع نقـاط أساسـية بـدأ                  فيرباح  وكشف  
 على أرض الواقع مع باقي الالتحرك بها فعالً  

  :المبادرة حسب رمزي رباح النقاط التالية
ار سياسي بوقرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية إلعالن قر        الدعوة   -1

  .وسحب المسلحين من الشوارع وإحالة المتورطين إلى القضاء
تشكيل لجنة أمنية وسياسية عليا تضم الفصائل الفلسطينية وعدداً من الشخصيات الوطنيـة برئاسـة                -2

مصرية لإلشراف على آليات 
لمؤسسات العامة وتعمـل       

بإ
ضرورة قيام تحرك سياسي عام من الفصائل والقوى الفلسطينية والمؤسس -4

كتي فتح وحماس بإعالن التزامهما بتطبيق وثيقة الوفـاق         المحاصصة ومطالبة القيادات السياسية في حر     
  .الوطني كأساس لحل األزمة

  12/6/2007 قدس برس
  
  المحاصصة والنزاع على السلطة جوهر الصراع بين حماس وفتح: حواتمة 

دعا األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة طرفي الصراع في غزة  إلى وقـف شـامل                 : دمشق
وأكـد   . ووقف حرب المعاهد والجامعات، حيث أن أغلب القتلى والجرحى مـن المـدنيين             إلطالق النار 

حواتمة في تصريحات خاصة لقدس برس أن جوهر الصراع بين حركتي فتح وحمـاس حـول اقتـسام                  
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واعتبر أن ما تردده حماس مـن أنهـا تتعـرض            ".ع     
لحرب بالوكالة تقودها حركة فتح، وما ترد به هذه األخيرة من أن حماس تقود

راع وأرجع حواتمة أسباب الص    ".اتهامات دعاوية بين الطرفين   "ول إقليمية في الشرق األوسط، ليس إال        
رفين التي قال بأنهـا           

   خلل في مسيرة فتح يعطل دورها القيادي .24
فتح الواقع والتحد" اجمع مفكرون ومثقفون شاركوا مؤخرا في مؤتمر  :البيرة

ورجـح خبـراء     . دورها القيادي للمسيرة الفلسطينية    - الى حد كبير     -قدروا انه يعطل    . سيرة الحركة 
 اسـباب وعوامـل                

   13/6/2007الحياة الجديدة 

25.
المجلس التشريعي الفلسطيني السابق إلى أبنـاء               

  .ومناصريها ومؤيديها" فتح" اعضاء حركة 

لي اي امتداد خـارجي                 

الصراع بين الحركتين يدور على الحصص في المؤسسات الحكومية اإلدارية          : "النفوذ في السلطة، وقال   
الية واألمنية، هذا هو جوهر الصراوالوظيفية والم 

 أجندة خاصة بالتعاون مع                  
د

وحمل مسؤولية فشل اتفاقات التهدئة بين الط .الجاري في غزة اآلن إلى اتفاق مكة      
 فـتح  تيوناشد حواتمـة قيـاد  .  إلى قرارات سياسية وعسكرية عليا في الحركتين  تجاوزت الثالثين اتفاقاً  

  .وحماس بضرورة العمل على وقف إطالق النار
  12/6/2007 قدس برس

  
ومثقفون يجمعون على وجودمفكرون  

 على وجود خلـل فـي   "يات
م

اقع الحركة وجود تراجع في مكانة ودور فتح عزوه الى جملـةدرسوا بموضوعية و  
قالوا انه باالمكان   . يتعلق اهمها بالبنية التنظيمية للحركة وممارسات وسلوك عناصر فيها واخرى سياسية          

  .عالجها وتخليص الحركة من آثارها

  
   تتناول األوضاع الداخلية للحركةة فتحروحي فتوح يوجه رسالة إلى أعضاء حرك 

فيما يلي نص رسالة وجهها روحي فتوح رئيس : رام اهللا 
  :حركة فتح يتنأول فيها األوضاع الداخلية للحركة، والمأزق الذي تعأني منه

  
ي للمجلس التشريعي السابق وبعد فوز حركة       ترددت طويال في كتابة الرسالة المفتوحة، فمنذ أنتهاء رئاست        

حماس في األنتخابات التشريعية وأنا أفكر يوميا أن أوجه رسالة مفتوحة للرأي العام الفلسطيني، وبـشكل               
خاص لجميع

الشكوك والمخأوف  ولكن تداعيات األحداث ولشعوري بأنني أستطيع أن أقوم بدور وطني يساهم في تبديد              
والتجاذبات السلبية التي عمت ساحتنا الفلسطينية بعد األنتخابات، وأساعد في العمل من أجل إيجاد تفـاهم                

ورص " فـتح "وشعرت أنني ما زلت قادرا على تقديم ما يفيد في إعادة بناء حركة              .  فلسطيني -فلسطيني  
ة واتساع رقعة الخالف والتباين الداخلي بين       صفوفها وتوحيدها خاصة بعد فشلها في األنتخابات التشريعي       

  . اعضائها
ويعلم اهللا أوال واخيرا، ومن ثم يعلم جميع من عمل معي أو عملت معـه وجميـع اخـوتي واخـواتي                      

واصدقائي ورفاقي، بأنني ال امتلك اي برنامج شخصي أو اجندة شخصية، وليس 
ي ويعلم الجميع أنني لم احسب نفسي على اي جغرافية أو جهة أو             أو عالقات خارجية مع عربي أو اجنب      

قبيلة، بل حاربت ذلك واشعر أنني ابن نابلس وجنين والخليل وصفد ويافا وحيفا وغزة وخأن يونس ورام                 
الذي ولدت فيه فـي     " حي الشابورة "اهللا وكل فلسطين تماما كما اشعر بالمكأن الذي اعتز به وافتخر فيه             

ويعلم الجميع أنني واثناء فترات عملي العامة الطويلة لم اميز بين ابن فتح واي تنظيم آخر                . رفح المنكوبة 
  . ويشهد على ذلك كل الزميالت والزمالء الذين عملوا معي في السنوات السابقة

لم اتمحور ولم أنتم الى شلة أو جماعـة،         . الكل يعرفني جيدا أنني لست محسوبا على اي جهة        " فتح"وفي  
ويعلم اهللا كم كنت مخلصا وغيـورا ومتخوفـا         .  على نفس المسافة في عالقاتي الداخلية في فتح        حافظت

. على فتح، وأنا أتدخل لفض خالفات االخوة أو أسعى في تقريب وجهات النظـر واصـالح ذات البـين       
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ة الوطنية التي هي اغلى واثمن سالح فلـسطيني، اذا جـسدناها                 

يس لها أول من آخر عند البعض، والكل منهم يـركض ويلهـث             خبيصات ل    

بجحهم ويرجعوا الـى الكـل الفتحـاوي ملتـزمين               

" حمـاس "ة في حركة ن بادارة الحوار مع اإلخو        

كثيـر مـن    . كيل حكومة الوحدة الوطنيـة              

جل           

  ".أي لست أمين سرها كما يقول البعض وذلك للتوضيح" مقررها 

ن مهمات ساحات الوطن الثالثة مؤقتة وتنتهي هذه اللجان مـع أنتهـاء             ة ساحة الوطن خاصة أ     

ـ                  ا حلمي األبدي أن أرى جميع ابناء فتح إخوة احباء وأرى جميع االخوات واالخوة في الفـصائل جميعه
دون استثناء إخوة وأحباء تضمهم الوحد

وعززناها بضاعتنا لن تبور بإذن اهللا اطالقا، ولكن هيهات أن تصفى نفوسنا وتزول االحقـاد وتنتهـي                 
ا ومن ثم بـين الكـل       هيهات أن يعود قانون المحبة يحكمنا جميعا بداية في فتح بين أعضائه           . الكراهيات

الوطني واالسالمي الفلسطيني، طالما الشكوك والظنون تسللت الى نفـوس وعقـول فـصائل وقيـادات                
وكوادر وطالما سمحنا ألي تدخل خارجي مهما كان أصله أو دينه يتغلغل في ساحتنا ويحـرك الـبعض                  

  .لتنفيذ مشاريعه ألهداف غير فلسطينية
أجندات وبرامج ومشاريع وت

وراء مشروعه الخاص، سواء كانوا مجموعة أو شلة أو أفرادا، حالة عبثية ال تليق بحركة تجـسد حلـم                   
باهللا عليكم  . وطموح شعب صابر صامد مقاوم ثائر عانى األمرين وما زال يقاوم، حسبي اهللا ونعم الوكيل              

يهم أن يعودوا عن غيهم وتاعزلوا هذا البعض أو عل    
بحركتهم وبقضايا شعبهم، وذلك قبل فوات األوان واال المحاسبة والعقاب الذي يحدده القانون فـي فـتح                 

  . حتى تشفى فتح من وبائهم
واآلن وبعد أن كلفت بمهمة من قبل األخ الرئيس أبو ماز

والحمد هللا توصـلنا    " وثيقة االسرى "ومع اإلخوة في الفصائل الفلسطينية، بداية في وثيقة الوفاق الوطني           
  .الى اتفاق في غزة بعد أن تعثر الحوار في رام اهللا

وبعد ذلك إدارة الحوار مع اإلخوة في حركة حماس بشأن تش
اركوا في ادارة الحوار ولكن بقيت أنا مع األخ الرئيس ابو مازن منذ البداية حتى النهاية، وإخوة                 اإلخوة ش 

  .آخرين شاركوا وغادروا وجاء بعدهم من شارك وغادر
اآلن وصلنا الى مرحلة اتفاق مكة المبارك، وكذلك تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وما زلت حتـى األن                 

قتتال الفلسطيني الفلسطيني ووقف إراقة الدم الفلـسطيني بأيـد فلـسطينية            أتابع الحوار من أجل وقف اال     
  .وكذلك متابعة الشراكة مع جميع القوى السياسية الفلسطينية

ومن جانب آخر يعلم زمالئي وزميالتي اعضاء المجلس الثوري كم بذلنا سويا وأنا معهم الجهود من أ
جاءت قرارات المجلس الثـوري فـي دورتـه الحاديـة           أنقاذ الحركة من عثراتها ولملمة صفوفها حتى        

تعيين األخ ابو مـازن     : وصدر عن المجلس الثوري قراران، األول     " دورة شهداء بيت حانون   "والثالثين  
ساحة الوطن وساحة قطاع غزة وساحة      : تشكيل لجان الساحات الثالث   : ، والثاني "فتح"قائدا عاما لحركة    

 العام بتنفيذ قرار المجلس الثوري وأصدر التشكيالت وكان نـصيبي أن            وقام األخ القائد  . الضفة الغربية 
أعين عضوا في لجنة الوطن وأكون

كنت أتوقع أن يالقي هذا استحسانا لدى األغلبية العظمى ألعضاء الحركة، وتفاجأت بـالمواقف الـسلبية                
ورا في التوفيق ولكن لألسف الفجوة كبيرة واألنا العليا لدى الكثير من أبناء فتح أعلى               وحاولت أن ألعب د   

هناك ولألسف الشديد إخوة ال يرون اال األنـا المقدسـة           . وأكبر بكثير من الحركة ومصيرها ومستقبلها     
 أوتـي   بالنسبة لهم، وما عدا ذلك فهو غير صحيح وغير قانوني ويعمل ضده ويعمل على افشاله بكل ما                

  . من قوة ولو تحالف مع الشيطان
احمد قريـع مفوضـا عامـا       " ابو عالء "وعندما صدر قرار عن اللجنة المركزية بتعيين األخ والصديق          

لمكتب التعبئة والتنظيم سعدت كثيرا وذهبت إليه في مكتبه وباركت له القرار ووضـعت نفـسي تحـت                  
ة والصعبة والشاقة، بل واقترحت عليه وعلى األخ        تصرفه بكل ما استطيع لكي أساعده في المهمة الكبير        

أبو مازن في اجتماع ثالثي ضمنا نحن الثالثة وطلبت من األخ أبو مازن أن يتخلى عن موقعه كـرئيس                   
للجنة ساحة الوطن وتعيين األخ ابو عالء بدال منه وبذلك يكون هو نفسه مفوض التعبئة والتنظيم ورئيس                 

لجنة قياد
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عند البعض األنا العليا المسيطرة على كل عالقاته مع الحركة وكيف يرى نفـسه                  

 أن أتولى رئاسة المجلس        

 من كل االجيال ومن كـل االمـاكن                      

فيا . عمل الخصوم واالعداء               

 الخامس ومن المجلس الثوري ومن المجلس المركز             

ولكن لألسف بدأت تبرز مشكالت حركية من نوع جديد وأن كانـت غيـر              . البرنامج الذي ستقوم بتنفيذه   
مستبعدة وبدأ التخلي عن لجنة الوطني والبعض بدأ يتنصل من مسؤوليته في المساهمة في تشكيل لجـان                 

وكلي أمل أن يستطيع األخ ابو عالء ومعه مكتب التعبئة والتنظـيم حـل االشـكاليات                . الساحات الثالث 
القائمة وإيجاد صيغ تنظيمية تنهي الخالفات وتوحد الحركة والتنظيم واستيعاب الكـل الفتحـاوي داخـل            

  .األطر
اتهـا  وعالق. نحن اآلن امام تحديات كبرى من النوع الثقيل والحركة تعاني من أمراض داخليـة كثيـرة               

. الداخلية غير سليمة، وهذا يتطلب منا جميعا البحث عن العالج وايجاد ما يوحد الحركة وليس ما يفرقها                
ولكن مرة اخرى تبرز 

تشكيل جديد ال ينسجم مع رؤيته      فإن لم يأخذ ما يريد ويحقق ما يصبو إليه، فالحركة غير مناسبة له واي               
فإذا كأن  . فهو مفصل على المقاس األميركي واالسرائيلي، الى هذا الحد وصل جنون العظمة عند البعض             

. األمر كذلك اما عمالء الميركا أو عمالء إليران، فمن منكم بقي لفتح ومن منكم حـريص علـى فـتح                   
عا إما السرائيل أو الميركا أو اليران وحـزب         اتهامات كبيرة وقاسية فاذا عارض أخ في رأي أصبح تاب         

  . الخ.. اهللا أو للشيطان
كلي يمزق كلي   . أمام هذا الواقع القاسي والسيء فأنا واهللا حزين وحزين جدا، عقلي مشتت وقلبي يتمزق             

وأنا حائر بين هذا األخ الذي رافقته وصادقته وعملت معه وهو شريك لي وبين ذلك األخ الذي تربطنـي      
هذا يهاجم ذاك وهذا يخـون ذلـك        . القات الفتحاوية واالنتماء التنظيمي والصداقة واإلخوة والمحبة      به الع 

ولألسف بدأت هذه الحالة تنسحب على مجموعات أو أطر بكاملها فكيف لي أن أتحمـل          . وهذا يجرم ذاك  
 واي موقع، والحمـد     ويعلم اهللا أنه لم يستهوني اي منصب      . وأنا ابن الكل الفتحاوي وابن الكل الفلسطيني      

لم استجب لبعض من اراد أن يغريني وأنا في منـصب           . بعظمتها أوصلتني الى أعلى المناصب    " فتح"هللا  
" فـتح "رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو اعلى منصب في الوطن بأن أتمسك به واستعين بهم، ألن                

ي به، ففتح كلفتنيتربيت فيها على أصول التربية وهو االلتزام والتقيد بما تكلفن         
اعطتني التكليف وعندما انتهت مدة التكليف      " فتح. "التشريعي وهي كلفتني أن أكون رئيسا للسلطة الوطنية       

أترجل وأعود الى حضن فتح الدافىء الكبير الذي يتسع لكل ابنائها بكل صفاتهم المخلـصين والجيـدين                 
ن لم نختر بعضنا البعض لنكون في هذه الحركة ولكن قناعاتنـا دفعتنـا              فنح. وكذلك المؤذيين واألنانيين  

لالنتماء لها ونحن لم نأت في زمن واحد أو من مكان واحد بل اتينا
  . وفي ازمان مختلفة لنتعايش فيها بكل مستوياتنا االجتماعية والثقافية والعلمية

ألوان لي أن اعتزل واتنحى جانبا ليس تطهرا أو هروبا ولكن القوم اصبح فيهم          آن ا : أمام هذا الواقع اقول   
الصامتون هم االغلبية ولكن صوتهم مبحوح وغير مسموع، وأحباب ذاتهم هم االعلـى صـوتا وأكثـر                 
سيطرة، وعلى كل من يدعي حرصه على فتح عليه أن يتخلى عن مواقفه السلبية ومحوريتـه وشـلليته                  

  .على صوته بأنه يريد السالمة والوحدة للحركةوبعد ذلك يصدح بأ
دون " بالـدال "واعـداء   " بالضاد"إنني أنصح جميع اعضاء فتح وأقول اعضاء فتح ألن فتح فيها اعضاء             

قصد فمن يسلك سلوكا يسيء للحركة ويؤلب الرأي العام ضدها بذلك يعمل 
ربعون عاما أن تتمسكوا باللجنة المركزية وادعموها واعطوها        اعضاء فتح أنصحكم وبعد تجربة عمرها أ      

ارفعـوا لجنـتكم المركزيـة      . البيعة من جديد بيعة مؤقتة ولو لمدة عام والتزموا فيها وبكـل قراراتهـا             
وأجزم أن كالمي هذا لن يعجب الكثير منكم وأنا اعـرف الـسبب             . واحترموها وسلموها القيادة تسلموا   

ن القوم الذي ليس له كبير فهو ال قوم بل قطيع سائب ال يجمعه اال الشلل والزمـر                  وأشارككم بالنقد، ولك  
  .والمجموعات والمحاور، وكل هذه االشكال نتنة وممزقة لفتح ومبددة لنضالها

عودوا الى االطار الذي انتخبتموه، فاللجنة المركزية لجنتكم المنتخبة ومجلسكم الثوري مجلسكم المنتخب             
نتخب من الشعب ومن المؤتمر العاموقائدكم العام م  
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طفل فارس عودة ومحمد الدرة وأول شهداء الثـورة الفلـسطينية                

دائما " فتح"تحقيق األنتصار و              

ا وتجمعوا خلف قيادتكم خلـف      

فأين أنتم يا ابناء امكم يـا ابنـاء         . م1/1/1965تي اهدرت قبل انطالقتها العمالقة في         
  .لرجال، صأنعة االنتصارات وصانعة المجدجال ا

بادئ والقـيم                 
ي ريتكم عليها، انبذوا الخالفات واخرجوا من بين صفوفكم كـل مـن يعبـث                 

 فيما بينكم وحاسبوا من يمزق وحدة هذه الحركـة ويـسيء لهـا      ا العقاب والثواب  
  .واتحدوا يا قوم

  : ختم بقوله تعالى

ارفضوا قرارات الشلل والمحاور، والتصقوا ونفذوا قرارات القائد العـام ومعـه اللجنـة              ". ف.ت.م"لـ  
 بايعوا قائدكم العام من جديد واللجنة المركزية والمجلـس الثـوري          . المركزية وقرارات مجلسكم الثوري   

وابتعدوا عـن   . لحين انعقاد المؤتمر العام السادس وعلى األقل بايعوهم لمدة سنة وبذلك نخرج من ازمتنا             
التكتالت داخل الحركة واعدوا ليوم عقد المؤتمر العام السادس واجعلوه قريبا من أجـل نجـاة الحركـة                  

  . وسالمتها وبالتالي نجاة فلسطين وقضيتها العادلة
ضاء اللجنة المركزية فأستحلفكم باهللا وأستصرخكم بدماء الشهداء ابو عمـار وابـو             أما أنتم يا اخوتي اع    

جهاد وابو اياد وابو يوسف النجار وكمال عدوان وابو علي اياد وابو صبري وعبد الفتاح الحمود وابـو                  
الهول وابو السعيد وابو المنذر وفيصل الحسيني وسعد صايل وماجد ابو شرار، وبدماء الشهداء محمـد                

غريب واطفال بهاء بعلوشة والشهيد ال
استصرخكم بكل الشهداء أن تغيروا ما بأنفسكم تجتمعوا على كلمة واحدة الوحدة ثم الوحدة              . احمد موسى 

زوا لهـذا أو ذاك،     وال ترحموا من يخرج عنكم وعن قراركم اتخذوا قرارات شجاعة وال تنحا           . ثم الوحدة 
اعتبروا الجميع لكم وليس هذا أو ذاك، اختموا حياتكم بتجميع الحركة ولملمة صفوفها، اختموا نـضالكم                

، اختموا ايامكم بالوفاق والحدة والحب فيما بينكم داخل اطاركم وابتعدوا عـن             "فتح"باعادة عنفوان وهيبة    
  .النميمة واالستغابات لبعضكم البعض

" أنـا "ولـيس  " نحن"القضاء على األنأنية واألنا العليا الكامنة في نفوسكم، نريدكم جميعكم  اختموا حياتكم ب  
واحموا هذه الحركة ودافعوا عنها بكل قوتكم وبكل ما تـستطيعون فـأنتم             . التفوا حول قائدكم ابو مازن    

 فأنتم القيادة ليـوم     قادتها وعليكم مسؤوليات القيادة العليا وواجبات مواقعكم لن تقدروا على التخلي عنها،           
المغارم قبل أن تكونوا القيادة ليوم المغأنم، والثورة مغارم والمغنم فيها هو 

  .إن شاء اهللا منصورة بكم وبكل اعضائها ومناصريها ومؤيديها وبشعبها
 واحد فيهم يقوم بعمله     أعطهم ادوارهم وادعم كل   . ويا أخي أبو مازن وأنا أحبك واحترمك واعرفك جيدا        

عزز القيادة الجماعية كثف من اجتماعات اللجنة المركزية وأزل من امامهم           . وراقب عملهم بحكم قيادتكم   
وأنتم يا اعضاء اللجنة المركزية اعطوا لكل عضو مجلس ثوري احترامه ودوره وكـذلك              . كل ما يعيقهم  

  .  وتواصلوا معهموتقربوا من كوادركم واستمعوا لهم. بقية األطر الحركية
اتحدو. في كل مكان اقول كفاكم اختالفا وفرقة      " فتح"وأنتم جميعا يا ابناء     

وبغير ذلك سيكون مـستقبلكم     . قائدكم خلف لجنتكم المركزية خلف مجلسكم الثوري اتحدوا داخل اطركم         
فـتح  ". فـتح "ح أن يفرطوا بأمهم العظيمة      ومستقبل حركتكم في مهب الريح، معاذ اهللا أن يسمح ابناء فت          

اعادت لنا  . اعطتنا جميعا الكثير وفجرت لنا ثورة، حولتنا من الجئين مشتتين بال هوية الى فدائيين وثوار              
كرامتنا وعزتنا ال

فتح صانعة الر". فتح"
آن األوان أن تخففوا من معاناة امكم فتح وتعودوا لها ابناء منضبطين مطيعين متمسكين بالم

واألهداف والمنطلقات الت
اقيمو. بمصير الحركة 

وأ
  صدق اهللا العظيم " إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  وإنها لثورة حتى النصر

  روحي فتوح/ أخوكم
 12/6/2007قدس برس 
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26.

وقال في بيان صحافي صدر في      . ت تهدف إلى تحريض الجيش ضدها         

الجبهـة الـشعبية لتحريـر      "وكالة االنباء االلمانية عن     "من القاهرة، نقلت     13/6/2007ة  الحياضافت  
التدخل العاجل لـدى الحكومـة اللبنانيـة        "الدول العربية بـ       

27.
قلقه من "عن 

يجب فحص إمكانية نشر قوات دولية، على غرار "ل 

هناك خشية من "ى قولها إن ما يجري في غزة يثير قلق المؤسسة األمنية في إسرائيل، وإن 
وأضافت المصدر أن المؤسسة . "اسسديد النار نحو إسرائيل عندما يخرج الصراع عن سيطرة حم

إلى ما حصل في جولة االقتتال السابقة بين 

  
 سنواصل الحرب على مطلقي الصواريخ الفلسطينية: ريتس .28

ريتس امس قوله عقب إصابة ثالثة 

   البارد أهالينقاذ إلبالتدخل جامعة العربية المشاركة في القتال وتطالب الالقيادة العامة تنفي  
القيادة العامـة أحمـد      -نفى األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        : 13/6/2007السفير  نشرت  

 ضد الجيش اللبناني فـي مخـيم        "فتح االسالم "جبريل امس مشاركة الجبهة في القتال إلى جانب عناصر          
لبارد معتبرا أن هذه االتهامانهر ا 
 لفتح اإلسالم وهـذه     "لم نقاتل معهم ال من قريب وال من بعيد ولم نشارك بالقتال أو بتقديم العتاد              ": دمشق

معارك أخرى كما تم    المقصود منها توريط الجيش اللبناني في       .. صب الزيت على النار   "االتهامات هدفها   
 "القتلـة "وأضاف أن الجبهة أعلنت موقفها منذ البداية وهي تدعم تـسليم            . "توريطه في معركة نهر البارد    

يعاقـب المخـيم    "الذين قتلوا افراد الجيش البناني الى العدالة اللبنانية، لكنه أكد أنه من غير المعقول أن                
  . "بأكمله من أجل حفنة من القتلة

وأ
، مطالبتها جامعة " القيادة العامة  –فلسطين  

جبهة طالل نـاجي،    وقال األمين العام المساعد لل    . "والضغط عليها النقاذ الفلسطينيين في مخيم نهر البارد       
، مشدداً علـى أن     "سكان نهر البارد شردوا بسبب وجود عصابة في المخيم        "الذي يزور القاهرة حالياً إن      

 ." عنصر200ال يجوز أن يعاقب الشعب الفلسطيني بسبب عصابة من "
  
  أولمرت يخشى سيطرة حماس على القطاع 

سرائيلي ايهود اولمرت أعرب رئيس الوزراء اال 13/6/2007 البيان اإلماراتية قالت
قد يكون له تبعات اقليمية في حال كانت "، محذراً من انه "استمرار االقتتال الفلسطيني الداخلي في غزة

وقال خالل اجتماع في القدس مع وزير الخارجية الهولندي ماكسيم فيرهاغت، . ")حماس(الغلبة لحركة 
الدول الغربية إلى العمل بشكل  "ودعا. ")فتح(و) حماس(هات بين إسرائيل ال تريد التدخل في المواج"إن 

وقا. "عاجل من أجل تغيير الوضع في غزة
  ."وذلك من أجل وقف تعاظم القوى المتطرفة) صالح الدين(في محور فيالدلفي ) اليونفيل(

اذا ما سـقطت    "فيه   وقال   ،بقا لبيان صدر عن مكتب اولمرت     ط 13/6/2007 األيام الفلسطينية    في وجاء
اسرائيل تدافع وستدافع عـن نفـسها ضـد اي           ..غزة بايدي حماس فان ذلك سيمثل تحوال اقليميا كبيرا        

عدوان من المنظمات االرهابية وفقا لحاجتها ولكن ال يمكننا الدخول الى قطاع غزة من اجـل محاربـة                  
  ".اتين الفلسطينيينالمتشددين نيابة عن البراغم

 صحيفة معاريف أمس عن مصادر أمنية إسرائيلية هنقلت  الى ما 13/6/2007األخبار اللبنانية  وأشارت
رفيعة المستو

ت
األمنية اإلسرائيلية تتابع عن كثب ما يجري في غزة، مشيراً 

. "قررت حماس إطالق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل من أجل صرف األنظار"حماس وفتح حيث 
جيش منتشر جيداً على امتداد الحدود مع القطاع تحسباً علينا أن نستعد ونكون يقظين ومتأهبين، وال"وتابع 

  ."ألي تطور

بي
نقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن وزير الدفاع بي:  د ب أ-القدس 

 تصنيع الصواريخ وسيتم استهداف من سيتم ضرب أماكن"اسرائيليين بصاروخ سقط في سديروت، إنه 
 .وتبنت سرايا القدس المسؤولية عن إطالق الصاروخ على تجمع بالنقب ".يمول العمليات الهجومية

  13/6/2007الدستور 
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29.

العمل 
واعلن باراك%. 63ركة الى المشاركة في االنتخابات وتجاوزت نسبة المشا

في هذه االيام التي يسودها القلق "وقال . وعد انه سيقود حزبه الى النصر في االنتخابات العامة المقبلة
عمل نفسه كبديل ديموقراطي من 

30.
 اإلسرائيلي، إيهود أولمرت أنه بعث برسالة للرئيس السوري بشار األسد مـع             راء   

وزيرة الخارجية اليونانية دورا باكويانيس التي زارت إسرائيل ووصلت يوم أمس
إلذاعة اإلسرائيلية العامة عن مسؤول رفيع في مكتب أولمرت قولـه أنـه تـم اسـتعراض المواقـف                   
طق بلـسان الخارجيـة           

31.

 "الخيار العـسكري  "صيف الوشيك، معتبراً             
البعد االيرا"كما يستخف الكاتب بـ      ."غير واقعي وليس منطقياً استراتيجياً    "سيناريو  

شير إليه قادة المؤسسة األمنية في إسرائيل، إذ يستبعد ان تقوم ايران، في حال حـرب بـين سـورية                    
اجهـة هـذا    ولوية إلعداد جيـشها لمو         

  
 ايهود باراك يعود للحياة السياسية االسرائيلية برئاسة حزب العمل 

دما بفارق بسيط عن المسؤول السابق في فاز ايهود باراك برئاسة حزب العمل، متق: أ ف ب -تل ابيب 
اليوم "واعلن باراك من المقر العام لحزب العمل امام مئات من محازبيه . عامي ايالون) شين بيت(جهاز 

من نسبة االصوات بعد % 51وحصل باراك على نسبة  .بيريتسخلفا ل" اصبحت رئيسا لحزب العمل
وكانت %. 47,5يالون الذي حصل على نسبة من النتائج، متقدما على منافسه عامي ا% 75فرز 

استطالعات الرأي التي سبقت االنتخابات التمهيدية في حزب العمل اشارت الى وجود منافسة شديدة بين 
 االف عضو في حزب 103ودعي . الرجلين وتقارب في نسبة االصوات التي سيحصالن عليها

 عودته الى العمل السياسي 
و

يجب ان يطرح حزب ال, وشعور بانعدام االستقرار وغياب القيادة
ولدي . على كل منا ان يبذل جهدا في مجاله. انتهى التنافس الداخلي"واضاف ". الصف االول السرائيل

 ". النية باستخدام كل معرفتي من اجل تعزيز منظمة الدفاع والجيش والعودة الى قوة ردع اسرائيل
  13/6/2007العربية نت 

  
  الوزيرة اليونانية نقل رسائل للسوريين لم نطلب من: مكتب أولمرت 

نفى مكتب رئيس الوز
ونقلـت  .  إلى دمـشق             

ا
وفي المقابل نقل عـن نـا .م الوزيرة ولم يطلب منها نقل رسائل      اإلسرائيلية أما 

اليونانية، يورغوس كوموساكوس، إن اليونان ووزيرة خارجيتها ال يقومون بدور الوساطة، وأنهم ليسوا             
  .مبعوثين في المنطقة

  12/6/2007 48عرب
  
  "لعسكرية السوريةتهويل القدرات ا"عسكري اسرائيلي متقاعد يتهم اإلعالم بـ 

كتب البريغادير في االحتياط أحد أبرز كتاب األعمدة من اليمين، رافي بوخنيـك       :  أسعد تلحمي  -الناصرة
الشعور باإلحبـاط   " حول الملف السوري يبث رسالة إلى العالم بأنه ناجم عن            "اللغط اإلسرائيلي "أمس ان   

ة عن قوة الجيش اإلسرائيلي بعد إخفاقه فـي         وخيبة األمل جراء نتائج الحرب على لبنان واهتزاز الصور        
، محذراً من أن تكثيف الرسائل اإلسرائيلية إلى دمشق الستئناف          ")حزب اهللا (امتحان مواجهة تهديد ثانوي     

يعكس خلالً في التوجه اإلسرائيلي التقليدي القائم على ردع سورية          "المفاوضات ومن أجل تفادي الحرب،      
تهويل القـدرات العـسكرية     "ويتهم الكاتب اإلعالم اإلسرائيلي في       ."ئيلعن التجرؤ على التحرش بإسرا    

 سوري فاجأ دمشق نفـسها والعـرب عمومـاً الـذين            "خيار عسكري "ويتابع ان الحديث عن     . "السورية
يتحدثون عن احتمال شن إسرائيل حرباً على سورية ولبنان ال

 لدمـشق الـذي     "ني 
ي

كونها تحت تهديد أكبر وتعطي األ"وإسرائيل، بمشاركة فعلية فيها     
ال أساس له بل    " من حرب تشنها سورية      "التهويل اإلسرائيلي "ويخلص الكاتب إلى االستنتاج بأن      . "التهديد

  ."يمنح دمشق قدرات ردعية ليست متوافرة على أرض الواقع
  13/6/2007الحياة 
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32.

عبر جملة إنجازات 
في كل المرات التي تدخل": وقال موفاز . حسن نصر اهللا"استهداف"أهمها 

 قصف وأوضح موفاز أنه كان يؤيد ."ي الضاحية، لم يؤخذ برأيي، بل أكثر من ذلك لقد هاجموني
دت أننا يجب أن نضرب 

33.

 
ألنّه عالقة بطلب نقل الجرحى من المخيم مثلما قال سلطان أبو العينين، 
 في االدعاء عليه أمامهحتفظ بحقي هوإلى أن الحادث وقع على مرأى ومسمع عدد كبير من النّاس، و

ار المبادرة مع قادة 

34.

وأضافت أن الجيش . يين الفارين من مخيم نهر البارد وباعتقالهم بشكل عشوائي
يستجوب العديد من الرجال الفارين من المخيم ويحتجز الذين يشتبه في أن

قدمت ما قالت إنها أمثلة موثقة حول استخدام العنف، بما في ذلك احتجازقد و .لديهم معلومات عنه
إلى ذلك فقد .  من المستجوبين

  
  عملية األسر كانت فرصة أسأنا استغاللها: "فينوغراد"موفاز لـ 

مواصالت شاؤول موفاز، خالل شهادته أمام لجنة فينوغراد التي كُشف النقاب رأى وزير ال: مهدي السيد
 تموز من العام الماضي كانت فرصة من أجل 12عنها أمس، أن عملية األسر التي نفذها حزب اهللا في 

، لكن أسيء استغاللها، مبدياً في المقابل خيبة أمله لفشل الجيش "العمل ضد صواريخ حزب اهللا"
 في مقابل حزب اهللا، األمر الذي كان يمكن تحقيقه "كسر التوازن"في اإلسرائيلي 

ت فيها، باستثناء مسألة العملية 
ف

اعتق"األهداف اللبنانية بما فيها البنى التحتية اللبنانية، حيث قال في شهادته 
، مشيراً إلى أنه "كنت أتحدث عن أسابيع، ال عن يوم أو يومين. بصالبة، بقوة هائلة وبشكل متواصل

  ."لقراراتترك عملية اتخاذ القرار حول سبل التنفيذ للقادة وصوت إلى جانب تلك ا"
  13/6/2007األخبار اللبنانية 

  
   في أحداث مخيم نهر البارد شمال لبنانتباين فلسطيني ُيعلّق مبادرة العلماء 

مثّلت حادثة إطالق النّار على الشيخ محمد الحاج، تجميداً مؤقتاً للمبادرة :  عبد الكافي الصمد-طرابلس 
  نهر البارد،حّل ينهي االشتباكات الدائرة في مخيم، من أجل إيجاد  علماء فلسطينالتي تقوم بها رابطة

 أن تعليق المبادرة ،وأوضحت مصادر فلسطينية مطلعة .بين الجيش اللبناني ومسلحي تنظيم فتح اإلسالم
حادثة فقط، بل ألن هناك اختالفاً وتبايناً في الرأي ال يزال واسعاً بين قوى البصورة مؤقتة ليس بسبب 

ة وأعلنت دعمها لها، وبين بعض فصائل منظمة التحرير ر التي وافقت على المبادالتحالف الفلسطيني،
 ل حسم هذا األمر عسكرياً، ألنالفلسطينية، وعلى رأسها فتح، التي أشار معنيون فيها إلى أنّها تفض

 على صعيد متصل، و.التعايش مع هذه الحركة، بعد كّل ما أصاب المخيم من دمار أمر غير مقبول أبداً
 ه كان يستهدف بالدرجة األولى المبادرة، وليس شخصه،الحاج أن إطالق النّار صوبالشيخ محمد أوضح 

أن إطالق النّار ليس لهكما بالذات، مشيراً إلى أن مطلق النّار لم يعد خافياً، وهو ينتمي إلى حركة فتح، 
ولفت  . ذلكهملم يطلب أحد من

 
أن وفد العلماء سيواصل المساعي في إط وقد أكد من جهة أخرى .القضاء اللبناني

 عن اعرب م.ة الحسم العسكري للمخيم والمجتمع اللبنانيفتح اإلسالم، للوصول إلى حلول تجنّب عملي
  .مشيراً إلى ليونة وتجاوب لمسهما من القائد العسكري لفتح اإلسالموتفاؤله بسير المفاوضات الحاصلة، 

  13/6/2007األخبار اللبنانية 
  

   الفارين من نهر الباردالجيش اللبناني يسيء معاملة الفلسطينيين: منظمة حقوقية 
الجيش وقوى األمن اللبنانية بالتعرض ، منظمة هيومان رايتس واتش الدولية لحقوق االنساناتهمت 

ضربا لالجئين الفلسطين
سالم أو هم يدعمون فتح اإل

 
تلقى لكمات وصفعاتحيث  عاما لالستجواب، 21فلسطيني يبلغ من العمر 

عاملة، وليس مربتطا قد يكون خائفا من سوء الم، أن بعض من تبقى داخل المخيماعتبرت المنظمة 
  . بجماعة فتح اإلسالم

  13/6/2007بي بي سي 
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35.
الفلسطينية، عقب تجدد             

مناشدة الفـصائل المت. ، بغزة االشتباكات بين مسلحين في حركتي فتح وحماس      
 عن استنكارها إلقدام عناصر األجهزة األمنية على اقتحامتعبركما  . واإلعالميين من دائرة االستهداف   

كما أبدت قلقا لقيام عناصر مـسلحة       . ملين فيها 

36. 

يتعـرض للقـصف والتـدمير واالغتيـال         
يكفيه ما تتعرض له مدينة القدس من مخطكما  ،  حيث يكفيه ذلك  واالعتقال،  

هذا الصراع يصب في مصلحة االحـتالل، ويحقـقالفتا إلى أن . ن مخاطر التقويضالمسجد األقصى م 
خوة فـي    هللا حنا، األ     

  
متظاهرات يغلقن ميدان المنارة وسط رام اهللا احتجاجا على سفك الدم الفلس .37

اغلقت امس متظاهرات باجسادهن ميدان المنارة وسط مدينة رام اهللا امام حركـة:  نائل موسى  -رام اهللا   
ناشـطات وقيـادات                

   جديدة في عمليات االقتتال الداخلي الفلسطينياطرقترصد  ة.38
رصدت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن طرقا جديدة في االقتتال الداخلي : رام اهللا 

 وتـم، اختطافهم  بعد ،قد تم اعدام أشخاص بالرصاص     وأشارت إلى أنه     .مدى شراسة الطرفين المتقاتلين   
كما تم رمي بعض المختطفين مـن       .  ومقيدي اليدين والرجلين        

  ى في جنينمع األسر.39

ف حمام الـدم بـين      

  
  لمؤسسات اإلعالميةاالقتتال لكتلة الصحفي الفلسطيني تستنكر استهداف  

 استنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني، استهداف عدد من المؤسسات اإلعالمية :غزة
قاتلـة، بتحييـد اإلعـالم        
         

عااعتقال  بوقيامها   مقر فضائية األقصى في مدينة رام اهللا      
دعت في المقابل    و .ال تلفزيون فلسطين في مدينة غزة، واختطاف ثالثة من الموظفين         باقتحام محطة إرس  

  .كافة وسائل اإلعالم إلى التأكيد على معاني الوحدة الوطنية والبعد عن التحريض
  12/6/2007 قدس برس

  
  الى وأد الفتنةيدعوان المتقاتلين في غزة حنا و التميمي

 أن يلقوا الـسالح     ،ميمي نداء عاجالً إلى الفصائل المتناحرة في غزة       وجه الشيخ تيسير الت   : القدس المحتلة 
  وذلك رأفة بالشعب الفلسطيني الـذي      .ويخمدوا نار االقتتال  

طات التهويد، وما يتعرض له            
   

ناشد المطران عطامن جهته   و .أهدافاً عجز عن تحقيقها على مدى العقود الماضية       
قطاع غزة، بضرورة العمل على وأد الفتنة ووقف العنف المتبادل واللجوء إلى طاولة المفاوضات وحـل           

  .مصالح القومية والوطنيةالفات بطريقة حضارية وفق الخال
  13/6/2007الحياة الجديدة 

  طيني
   

ين في بداية تحرك شعبي جديد ضد االقتتال الداخلي بادرت اليـه السير زهاء ساعت  
ا الجماهير الى اعالن العصيان المدني الجبار المتصارعين على وقف ما وصف باالنتحار             ودع و .نسائية

  .الوطني وسفك الدم الفلسطيني المخجل والمؤلم وللحيلولة دن نقل االقتتال الى الضفة
  13/6/2007ة الحياة الجديد

  
 فلسطينيهيئة حقوقية 

الفلسطيني تعبر عـن              
   

العثور على جثثهم وهم معصوبي العينين
الى تدخل فوري من الهيئات الدولية ذات العالقـة          الهيئة   دعت إلى ذلك فقد     .على أسطح االبراج السكنية   

  .بالنزاعات المسلحة
  13/5/2007رويترز 

  
اعتصام تضامني  

 نظمت  ،اللجنة الشعبية إلطالق سراح األسرى في سجون االحتالل       أن  : 12/6/2007 48 عرب ذكر موقع 
 ترفض إدارات السجون تقديم العالج      ، حيث اعتصاما تضامنيا حاشدا مع األسرى وخاصة المرضى منهم       

 بوق  المشاركون وقد طالب  .الطبي الالزم لهم مما يعرض حياتهم إلى الخطر الشديد        
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 وإدراج قضية األسرى على سلم اولويات العمل الفلسطيني والعمل على إطالق سراحهم وإغالق              ،ألخوة

40.

وعة من المستوطنين االسـتيالء        
وكانت الشرطة اإلسرائيلية . أول من أمس   ، الكائن في حي سلوان    اعلى منزله 

عـن أراضـي    من جهته قال رئيس لجنة الـدفاع         و .المستوطنين خالء المنزل بدعوى شرائه من قبل     
الذي يوصل الى حائط البـراق         

   فلسطينيا من الرملة خالل مواجهات مع الشرطة اإلسرائيلية15إصابة  .41
، خالل مواجهـات48 مواطنا فلسطينيا من مدينة الرملة وسط فلسطين المحتلة عام           15أصيب  : الناصرة

 يعد من أقدم    جواريش الفلسطيني، الذي         

42.

راً وأكثـر تـأثيراً علـى               
إضافة إلى    ،األطفال من األحداث التي تعرضوا لها بشكل شخصي       

ا
  .ملف إلى األبدال

باسـم ذوي   إلـى أن المتحـدث      : جنين من   13/6/2007 األيام الفلسطينية     مراسل محمد بالص   ولفت  
يقبعون في مستشفى سجن الرملـة بـصورة         أسيرا   45 أسيرا من أصل     28ن هناك   أشار إلى أ  األسرى،  

 . أسيرا ال يستطيعون الحركة إال بواسطة استخدام االدوات المساعدة13دائمة، منهم 
  
  اعتصام فلسطينيون يواجهون االستيطان في القدس المحتلة بخيمة 

تضامن عشرات المواطنين والشخصيات الوطنية المقدسـية، ورجـال ديـن           :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
، بعد محاولة مجمفلسطينيةمثلين عن المؤسسات الحقوقية، مع عائلة       وم

عائلة، يقضي  ل سلمت أمرا ل     
بإ

 تجمع االنفاق هايمر من أسفل  أن المنزل يقع في منطقة      وعقارات سلوان،   
 في هذا الوقت بـسبب صـعوبة        يهيحاولون االستيالء عل  ، وهم   والى عين سلوان والى المصلى المرواني     

  .بيت مباشرةالادخال االجهزة والمعدات الى تجمع االنفاق الواقع أسفل 
  13/6/2007غد األردنية ال

  

     
 احتجاجا على هدم منزل في حي ال،قوات االحتالل اإلسرائيلي  مع  

 إنـذارا لهـدم بيـوت عربيـة فـي           16 وجهت سلطات االحتالل      ومن جهة أخرى، فقد    .أحياء المدينة 
  . في النقب رخمة بلدة

  12/6/2007 قدس برس
  

  أطفال غزة يدفعون ثمن االقتتال الداخلي والفلتان االمني: تقرير 
 إلى قلوب األطفال دون عناء في        شبح الخوف والشعور بفقدان األمان وجد طريقه       :نادر القصير  -رفح  

 وأكد العديد من    .قطاع غزة وأصبحوا مذعورين من أجواء االقتتال الداخلي الذي يلتهم محافظات القطاع           
 أن أحداث العنف سواء من االحتالل أو المشاهد المرعبة التي يشاهدونها على الفضائيات أو في                ،األطفال

 بأنها تدب في قلـوبهم الرعـب وتفقـدهم          ،واالقتتال الداخلي الشارع خاصة في ظل حالة الفلتان األمني        
وما ال يعلمـه الكثيـرون بـان         .ن المجتمع ال يستطيع حمايتهم    أاإلحساس باألمن المجتمعي ويشعرون ب    

أشارت الباحثة  قد  و .األطفال لهم رؤية وان كانت بسيطة باألحداث العنيفة التي تدور في الساحة الداخلية            
 إلى أن األطفال يعانون من فقدان لدور األشخاص الهامين فـي حيـاتهم      ذا الصدد،  في ه  جولتان حجازي 

 وحادثـة استـشهاد   ، موضحة أن حادثة محمد الـدرة .سواء على صعيد األبوين أو المدرسين أو األفراد      
 وحوادث استشهاد مدرسين وتعرضهم للضرب على أيدي االحتالل أمـام األطفـال شـكل               ،إيمان حجو 

الخطورة على تشكيل شخصية الطفل الفلسطيني الذي خرج بخبـرة مفادهـا ضـرورة              منحنى غاية في    
 .اعتماده على قدراته الشخصية لحماية نفسه في ظل عجز األحضان األساسية من تـوفير الحمايـة لـه                 

 في عدد األحداث الصادمة التي تعرض لها األطفال الذين عاشـوا انتفاضـة              اوأوضحت أن هناك ازدياد   
لفتت  و .فظات غزة وايضا ما يعانونه من أخطار في الوقت الحالي من الخالفات الداخلية            األقصى في محا  

األحداث والتي اعتمدت على السماع والمشاهدة كانت أوسع انتشاهذه  إلى أن   
 مـن أعـراض     ،معانـاة الارتفـاع   
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 ، اإلجفـال  ، الخوف واالضـطراب   ،تمثلت في معايشة الحدث   التي   و ،ب الضغوط التالية للصدمة   ضطرا
الجسدية واألحالم المزعجة المرتبطـة             

43.

المساعدات التي كان يقدمها للسلطة الفلـسطينية               
ن عائلة من بين أوقالت  . في أعقاب فوز حماس باالنتخابات التشريعية     

إلـىكما أشارت    . ألف دوالر، وهو مبلغ يعتبر ضخماً بالقياس إلى رواتب الموظفين          25تدين بأكثر من    
ياتها مثل المجوهرات واألثـاث           

44.

الخمـس الماضـية كانـت             
 عنـد  كيلو غرام  2.5من األطفال يقل عن     % 6.3 وكان وزن    .قيصرية
 ارتفاع معدالت سوء التغذية بين األطفال مقارنة باألعوام         أشارت النتائج من جهة أخرى إلى     و .طبيعي

الخدمات الـصحية،    أما   .ذلكن كل مائة دون الخامسة من              

45.

 طريقـا للخـالص او      2007تـى    

ا
الشعور بمعاودة الحدث والشعور بالذنب والتجنب والتبلد واآلالم 

ض  وبروز مشاكل فـي التحـصيل الدراسـي واألعـرا          ، والسلوك العدواني  هبالحدث ومعاودة التفكير ب   
  . اضطرابات النوم والشعور بالوحدة وصعوبة التركيز، إضافة إلىالنكوصية

  13/6/2007الحياة الجديدة 
  
 ديون العائالت الفلسطينية مليار دوالر منذ بدء الحصار: أوكسفام 

أن أكثر من نصف العائالت الفلسطينية تواجـه        لها،   كشفت منظمة اإلغاثة الدولية في دراسة        :يو بي أي  
ون مقدارها مليار دوالر منذ قيام الغرب بتجميد أعباء دي 

 عائلة فلسطينية في غـزة      15كل      
  

من العائالت الفلسطينية اضطرت إلى بيع مقتن% 40أن نسبة تزيد على     
من العائالت في الضفة الغربية اعترفت بأن ديونها تفاقمت منذ العـام            % 53وأضافت أن    .لتأمين قوتها 

  .في قطاع غزة% 68الماضي، وهي نسبة ارتفعت إلى 
  13/6/2007تية الخليج اإلمارا

  
   الغربية في شمال الضفة الفلسطينيةنتائج مسح ميداني لصحة األسرة 

عن نتائج المسح الميداني الذي نفذه      ،   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في نابلس، أمس       أعلن: نابلس
توسـط  م وأكدت النتائج أن     .في الربع األخير من العام الماضي لصحة األسرة في شمال الضفة الغربية           

فيما بلغ متوسط عـدد     ،   فرد 4.5وبلغ متوسط عدد األبناء المنجبين أحياء        . فرد 5.7 بلغ قدحجم األسرة   
 .من األسر تتوفر لديها مصادر مياه آمنة% 91.8 أن نحو    وتبين   . فرد 4.3األبناء الباقين على قيد الحياة      

ل انتشار األمراض المزمنـة  وحو .من المساكن متصلة بشبكات الصرف الصحي العامة   % 33.4أن  كما  
وفيما يتعلـق    . أن فردا من بين كل عشرة أفراد يعاني من مرض مزمن واحد على األقل              ،أكدت النتائج 

من السيدات في سن اإلنجاب يـستخدمن       % 58.8 أن نحو    ت النتائج باستخدام وسائل تنظيم األسرة، ذكر    
 كمـا أظهـرت    .عاية الصحية بعد الوالدة   من السيدات تلقين الر   % 27.4أن   في حين    .وسيلة تنظيم أسرة  

بالنـسبة   أمـا    ن ما يزيد على سبع سيدات من بين كل مائة أنجبن آخر والدة لهن في المنازل،               النتائج، أ 
من الوالدات التي تمت خالل الـسنوات % 17 أن   فقد تبين لطبيعة الوالدة،   

، وهـو دون المعـدل      الـوالدة    
ال

الماضية، حيث أصبح يعاني ستة أطفال من بي
 1.3 طبيب، فيما بلغ عدد الممرضين لكل ألـف مـواطن         1.2 بلغ ، قد عدد األطباء لكل ألف مواطن    فإن  

  . سرير0.9ممرض، في حين بلغ عدد األسرة المخصصة لكل ألف مواطن 
  13/6/2007األيام الفلسطينية 

  
 صلتنا بحماس لم ولن تنقطع: سالم الفالحات 

مـسلمين فـي األردن،     إستذكر سالم الفالحات المراقب العام لجماعة األخوان ال       :  القدس العربي  -عمان  
اصرار الحركة االسالمية على المصالح القومية العامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث ان الحركة              

 ح1948االسالمية ال ترى في الممارسات العربية الرسمية منذ سنة          
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يرها ويقفـون مـن حركـات       سواء حركة حماس او غ          

، كما نعتبر ان توجيه النصح وتبادل الرأي في هـذه           ة حماس لم ولن تنقطع ان شاء اهللا        
وكشف الفالحات عن لقاءات غ". القضية هو اقل شيء يمكن ان نقدمه      

  .ي من خالل لقاءات او مؤتمرات او رحالت
تـضور جوعـا    الفلسطيني ي             

  مجلس الوزراء يلغي قرار سحب االعتراف من البطريرك ثيوفيولوس     .46
لحكومة ناصر جودة، مساء أمس، ان مجلس أعلن الناطق الرسمي باسم ا:  نيفين عبد الهادي-مان 

ثالث، بعدما تلقت الحكومة 

47.

جهم حسب 
وعلى الرغم من ان مطالبات المستشفيات تجاوزت ما مجمو. االمكانيات المتاحة

 طبيب العيون رئيس اللجنة االردنية لعالج مرضى فلسطين الدكتور عدنان الجلجولي، وزير الصحة 
ة الفلسطينية تقوم بتحويل المرضى الذين ال 

48.

 للجماعة ان 
ضع السياسي العام وتداعياته، وتوقفوا عند االحداث والمستناقشوا الو"المجتمعين 

ل أقصى جهد لحل أزمة مخيم نهر البارد، وضرورة تجنيب المدنيين االبرياء أي ضرر، كما دعوا الى 

فكل الذي يجري هـو اضـاعة للوقـت         استعادة الحقوق او عودة المهجرين او اقامة الدولة الفلسطينية،          
وخدمة للمشروع الصهيوني مهما كانت النوايا الخاصة، بينما ترى الحكومة والحكومات منهجا اخر فـي               
التعامل مع العدو الصهيوني، وهذا مغاير تماما لما نراه ولعل قوة القبـضة االميركيـة علـى المـشهد                   

هو السبب الرئيسي في التضييق علـى الحركـة         السياسي بشكل عام وعلى المنطقة العربية بشكل خاص         
  .االسالمية ليس الخفاء صوتها فقط بل الخفاء صوت الوطن بأكمله

ان األخوان المسلمين في األردن يدعمون بكل       "وفيما يتعلق بحركة حماس جدد المراقب العام التأكيد على          
قواهم المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني 

نعتبر ان مواجهة االحتالل االسـرائيلي لفلـسطين        : "وقال" المقاومة الفلسطينية الجادة على مسافة واحدة     
يحتاج لقوة العرب والمسلمين جميعا االسالميون منهم وغير االسالميين وصلتنا بقيادات وافـراد حركـة      

المقاومة االسالمي
ير معلنة واخري علنية مع حماس          

تأت
انه لمن المعيب على االمة التي تحوز المليارات ان تنظر الى الشعب : وقال

استجابة لالمالءات االميركية والصهيونية، وان تعتبر القضية الفلـسطينية مـسؤولية بعـض الفـصائل               
  .الفلسطينية فقط

  13/6/2007األيام الفلسطينية  
  

ع
الوزراء قرر الغاء قراره السابق بسحب االعتراف من البطريرك ثيوفيلوس ال

تأكيدات بأن يفي بكل التزاماته التي تعهد بها منذ توليه مهامه، ووثائق تؤكد عدم بيع اوتأجير اي من 
  . اردنيين في المجمع المقدس المؤقتامالك الكنيسة، وكذلك تعيين اربعة

  13/6/2007الدستور 
  
   مليون دينار 4,5فاتورة معالجة المرضى الفلسطينيين تجاوزت : الجلجولي 

ابدت اللجنة االردنية لعالج مرضى فلسطين استعدادها لعالج المرضى :  ايهاب مجاهد-عمان 
 على ان تتكفل الوزارة بتكاليف عالالفلسطينيين الذين ال عالج لهم في المستشفيات الفلسطينية

 مليون دينار اال 4,5عه 
ان

لها ما دامت وزارة الصحاالسبق، اكد بان اللجنة مستمرة بعم
عالج لهم في الداخل وما دامت المستشفيات ال تمانع باستقبال المرضى، وما دام هو على قيد الحياة، 

  . مناشدا المؤسسات والشركات واصحاب الخير تقديم الدعم المادي للجنة حتى تواصل عملها
  13/6/2007الدستور 

  
 "البارد"يناقشان األوضاع وتطورات " حزب اهللا"و" الجماعة" 

حيث التقى نائب االمين العام إبراهيم المصري، رئيس " الجماعة االسالمية"مقر " حزب اهللا"زار وفد من 
وقال بيان أصدره المكتب االعالمي. المكتب السياسي علي الشيخ عمار وعماد الحوت

جدات، وأكدوا ضرورة 
بذ
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عون عا المجتم

49.

.  ارهابيا16ًاولة تسلل قتل فيها 

 جثتين واجالء نحو 
وصدر عن قيادة الجيش،  . نازح من الشيوخ والنساء واالطفال عبر محور بحنين الى مخيم البداوي20

إلى إلقاء السالح، وتسليم أنفسهم، في الوقت الذي تؤكد 

 .س
  

  سنيورة يطلب إجالء المدنيين من مخيم البارد  .50
ن الذين لم يغادروا مخيم نهر البارد 

   المتحدة بحشود فلسطينية قادمة من سوريا .51
انيلبنقال مصدر :  زياد عيتاني، فادي الغوش، هشام عليوان-بيروت، نهر البارد 

سلت الى االمم المتحدة تقارير عن الحشود التي نفذتها منظمتي فتح االنتفاضة والجبهة الشعبية القيادة 
كما جدد مجلس االمن الدولي،  .

52.

ود ".مزيد من توفير المتطلبات الحياتية والخدماتية سواء لمهجري المخيم او القاطنين فيه
المزيد من رص الصفوف لمواجهة االخطار االسرائيلية، والتنبه لنوايا العدو العدوانية، وتأكيد حق "الى 

 ".لبنان واللبنانيين في المقاومة، والتصدي الي حماقات عدوانية قد يرتكبها العدو الصهيوني
  13/6/2007المستقبل 

  
 ي إختطاف عنصرين من جنودهويحاصر عصابة العبسي وينف" البارد"الجيش يتقدم داخل  

أحكم الجيش اللبناني سيطرته على العديد من االبنية والمناطق : 13/6/2007المستقبل ذكرت صحيفة 
داخل مخيم نهر البارد، في ظل معلومات تؤكد سقوط موقعي النورس والوحش االستراتيجيين، فيما يبعد 

هة البحرية للمخيم، فيما كان القصف العنيف امتاراً عن مركز صامد، مع السيطرة بالنيران على الواج
وتمكنت فرق المغاوير من . يتركز على موقع عصابة العبسي في مربع التعاونية ومستشفى بيت المقدس

وفي المقابل، صد الجيش مح. قتل قناصين للعصابة في احدى البنايات
وتم اسر عنصر واوقف عدد من المسلحين كانوا يحاولون . قتيالًعشرين " فتح االسالم"وافيد عن دفن 

وفي فترات الهدوء، تمكن الصليب االحمر اللبناني من اخراج .الفرار من جهة البحر
0

بيان تكرر فيه دعوتها المسلحين مديرية التوجيه، 
 .فيه هذه القيادة حرصها الشديد على الحد من الخسائر البشرية والمادية

نفى الجيش نبًأ صحافياً عن اختطاف عناصر :  بيروت:13/6/2007الشرق األوسط  صحيفة وأضافت
ي الى تنظيم فتح االسالم الثنين من جنوده في مدينة طرابلمسلحة يعتقد انها تنتم

ال
أكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أهمية وضرورة إجالء المدنيي
 من إمكان انتقال عناصر فتح االسالم حفاظا على حياتهم، وذلك تلبية للنداءات التي يوجهونها، مع الحذر

  . واستغاللهم عملية االخالء، حتى ال تنتقل االعمال االرهابية الى خارج المخيم
  13/6/2007السفير 

  
الحكومة تبلغ األمم 

 اللبنانيةان الحكومة  
ار

العامة، االسبوع الماضي، في منطقة البقاع وتحديدا في قوسايا وحلوى
ر متزايدة تتحدث عن عمليات تهريب اسلحة عبر الحدود االثنين، التعبير عن القلق العميق من تقاري

 .السورية اللبنانية
  13/6/2007عكاظ 

  
 أبرز موقوفي فتح اإلسالم يكشف للتحقيق دوره في المخطط اإلرهابي 

أخضع، امس، ابرز موقوفي فتح  : يوسف دياب- بيروت :13/6/2007 الشرق األوسط ذكرت صحيفة
ستجواب مطول ومفصل امام قاضي التحقيق العسكري االول رشيد االسالم، اللبناني احمد مرعي، ال

مزهر حول دوره المحوري والفاعل في هذا التنظيم والمهام التي اوكلت اليه والمخططات االرهابية التي 
وعلم ان التحقيق ركز على ما ادلى به مرعي في افاداته  .كان ورفاقه يحضرون لتنفيذها في لبنان

 افادات شقيقه محمد مرعي الذي اعترف صراحة بقائمة االهداف التي كانت معدة االولية، اضافة الى
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انياً في  يهوى السهر وينفق المال من دون حساب، ولعب دوراً ميد
تطالع عدد من المراكز التي خطط فتح االسالم لتفجيرها، اضافة الى انه قام برحلة استكشاف لمنطقة 
 المقاومين 

53.

ي مخيم نهر البارد، وأصدروا 
يانا شكرت فيه الرابطة الرئيس نبيه بري لرعايته الدائمة لنشاطات الرابطة، الب

على محورية العالقة اللبنانية "وأكد المجتمعون . ذي تأجل موعد انعقاده بسبب األوضاع الراهنة
ل الجيش الوطني هذه العالقة التي يشك

54.

واذ . للتفجير وقلب الوضع اللبناني رأساً على عقب تمهيداً العالن الخالفة االسالمية في شمال لبنان
تكتمت المصادر على مضمون التحقيق نظراً الى سريته وحفاظاً على المعلومات الواجب استثمارها في

ستجواب موقوفين آخرين، لمحت الى تطابق كبير في افادات االخوين مرعي لجهة تهريب المقاتلين ا
االجانب من العراق الى لبنان عبر سورية او لجهة تجنيد لبنانيين لالنضمام الى التنظيم وتدريبهم على 

 االسالمية في لبنان، القتال وتحضيرهم عقائدياً ونفسياً للمواجهة العسكرية في سبيل تحقيق حلم الدولة
ولجهة العالقات مع شخصيات واجهزة في دول اقليمية وتقديم المساعدات العسكرية واللوجستية والمادية 
 .لهم، على رغم بعض االختالف بين االفادتين في توصيف الحقائق والوقائع التي تصب في نفس الهدف

 عن ان احمد مرعي كان غادر تحدث مصدر نيابي: بيروت: 13/6/2007الحياة وأضافت صحيفة 
منطقة الشمال عشية االشتباكات التي دارت بين فتح االسالم والجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي في 
عدد من أحياء طرابلس الى سورية حيث اجرى في اليوم االول من االشتباكات اتصاالت بمسؤولين 

وأكد . نتحاريين على استعداد لتفجير انفسهمامنيين يطلب منهم وقف المعارك واال فإن هناك عشرات اال
المصدر ان بعض الجهات المتشددة في الشمال بادرت الى طرح اكثر من عالمة استفهام حول دور احمد 
مرعي وارتباطاته بجهات اقليمية، وقال ان هذه الجهات تتهم مرعي بأنه كان وراء تسليم السعودي 

الى االستخبارات السورية من خالل استدراجه الى أحد األمكنة عبدالرحمن عبداهللا اليحيا الملقب بطلحة 
في دمشق، فيما فر زميله االردني عبدالرحمن األفغاني الى العراق، وهو معروف هناك باسم أبو أحمد 

ولم تعرف االسباب التي أملت على مرعي مغادرة سورية الى لبنان عبر نقطة الحدود اللبنانية  .العراقي
لبقاع المعروفة بمركز القاع مستخدماً هوية لبنانية مزورة ليلقى القبض عليه بعد اقل من  السورية في ا-

ثالثة ايام في مبنى للشقق المفروشة في االشرفية حيث اقام باسم مستعار وضبطت منه مستندات ووثائق 
كما يتردد ايضاً ان مرعي. مزورة

اس
كما يشاع انه كان ناشطاً في تأمين انتقال .جنوب الليطاني حيث تتمركز قوات يونيفيل

ول االوروبية وبعضهم اوقف لالحتالل االميركي في العراق، اضافة الى تسفير آخرين الى عدد من الد
فيها بناء لمعلومات مسبقة كانت تصلها من جهات اقليمية تقوم بالتنسيق معها، وتردد انها كانت على علم 

  .مسبق بنشاطاته على هذا الصعيد
  
  ة ية العالقة اللبنانية الفلسطينيمحور ة يؤكدونالمدافعون عن القضية الفلسطيني البرلمانيون 

ع الشهري الدوري للبرلمانيين اللبنانيين األعضاء في الرابطة الدولية للبرلمانيين  امس، االجتما،عقد
تداول المجتمعون في األوضاع . المدافعين عن القضية الفلسطينية، في مركزها الرئيسي في بيروت

السياسية في المنطقة والعالم، وتوقفوا خصوصا عند تطورات األحداث ف
 سيما المؤتمر الثالث 

ال
الفلسطينية في حماية القضية الفلسطينية، وخطورة تعريض 

اللبناني أحد أهم أعمدتها للمخاطر، وتمنوا التوصل عبر المعالجة السريعة الى ما يحفظ هذه العالقة 
  ". ويجنب لبنان وجيشه الوطني والالجئين الفلسطينيين المزيد من النزيف

  13/6/2007السفير 
  
  الحكومة هي سبب ما حصل في المخيمات: لقاء علماء المنية 

ما حصل "بياناً أشار فيه إلى أن " لقاء العلماء والدعاة في المنية"أصدر : عبد الكافي الصمد -المنية 
ويحصل في المخيمات، إنما سببه السياسة الخرقاء للحكومة التي ورطت الجيش والقوى األمنية في 
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تعرض له الجيش اللبناني "في المنية ما " اللقاء التضامني الوطني"استنكر 
األداء "، معتبراً أن "الوطني من اعتداء أودى بحياة عدد من جنوده األبرار

فرصة لجهات ذات أهداف مشبوهة لتعبث رار، قد أديا الى استفحال خطر بعض الجماعات، وأتاح ال
قدر االمكان، 

55.

نيين في معركة كان يمكن تفاديها، وتفادي ما سببته به من خسائر للجيش الوطني ولالجئين الفلسطي
في موازاة ذلك،  ".المخيم

السياسي في البالد، والتفرد في 
الق

باألمن، وهو ما أدى الى تورط القوى المسلحة في قتال سعت قيادة الجيش الى االبتعاد عنه 
ثم وجدت نفسها منغمسة فيه، في معرض الدفاع عن كرامة المؤسسة وهيبتها، وعن دورها في حماية 

  ".الوطن والسلم األهلي فيه
  13/6/2007نية األخبار اللبنا

  
  سعوديا للقتال وشاهين القادم من المغرب يتولى الزعامة25جندنا : قيادي في فتح اإلسالم 

كشف احد قيادات الصف الثاني لحركة فتح اإلسالم، عن استهداف شخصيات  : هدى الصالح-الرياض 
ك بإعداد عبوات قيادية على األراضي اللبنانية في حال تعرضهم ألي مواجهة من قبل الحكومة، وذل

ناسفة وتفخيخ دراجات نارية، مشيراً إلى أن أهم تلك الشخصيات فؤاد السنيورة رئيس الحكومة اللبنانية 
 عاما فلسطيني الجنسية، في اتصال هاتفي مع الشرق 30وقال أبو مصعب، . والنائب وليد جنبالط

يم نفسه مع عدد آخر من عناصر األوسط الذي اكتفى بإعطاء كنية جديدة له خوفا على حياته عقب تسل
 سعوديا تم تجنيدهم من 25الحركة لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل مخيم نهر البارد، انه شاهد نحو 

خالل المنتديات الجهادية، وذلك بدعوتهم للجهاد في العراق عقب تلقيهم التدريب واالعداد العسكري 
ضيفا انه يصعب تحديد اعداد السعوديين بدقة لفرض م. الالزمين في مواقع مختلفة داخل وخارج المخيم

االقامة الجبرية لعدة شهور على الراغبين في القتال بالعراق خوفا من افتضاح امرهم قبيل انهاء 
وبين أبو مصعب أن شبكة االنترنت كانت السالح األنجح لتجنيد اعداد كبيرة من . الترتيبات الالزمة لذلك

السعودية وإثيوبيا واليمن والجزائر والمغرب : ربية و اإلسالمية مثلالشباب من مختلف الدول الع
وأوضح أبو مصعب أن مهمته كانت . وسورية وغيرها، لالنضمام إلى صفوف حركة فتح اإلسالم

استقطاب وتجنيد عناصر جديدة للحركة من خالل الشبكة العنكبوتية وذلك تحت ذريعة تدريب وإعداد 
اق في معسكر الحلوة الذي خصصته الحركة لتدريب الوافدين العرب، باإلضافة المتقدمين للقتال في العر

ويشير هنا أبو مصعب، الذي تعرف على . إلى قاعة صامد، مشغل خياطة سابق، ومبنى التعاونية
الحركة وانضم لها بعد تخليه عن حركة فتح االنتفاضة أن تعبئة رواد الشبكة العنبكوتية كانت تتم 

رات الدينية بالتشجيع على قتال اليهود والواليات المتحدة والجهاد في العراق، وهي ذات باستغالل الشعا
الشعارات التي استدرجته هو وزمالءه من قبل قادة حركة فتح االسالم من خالل اللقاءات واالجتماعات 

ة المجاهدين في مساجد وجوامع المخيم، ليتبدل خطاب الحركة من قتال اليهود والواليات المتحدة ومناصر
في العراق، إلى فتح جبهة مغايرة بقتال الجيش اللبناني ومواجهة المسلمين لبعضهم البعض، مما كان 
السبب الرئيسي في استسالم مجموعة من عناصر فتح االسالم في المخيم وتسليم انفسهم لحركة فتح، كان 

ارت االزدواجية الكامنة ما بين وأث. هو من بينهم، بعد أن أمضى نحو عمل كامل على انضمامه للحركة
خطاب الحركة الديني والجهادي وسلوكيات عدد من عناصرها، لخصها أبو مصعب في عدم اداء الصالة 
وشرب المسكرات اضافة الى تعاطي الحبوب المخدرة، تساؤالت لديه حول حقيقة اهداف حركة فتح 

 من العبسي ونائبه أبو هريرة "إلسالمفتح ا"وبحسب ما أكده ابو مصعب تحولت قيادة حركة . االسالم
عقب اختفائهما، الى السعودي شاهين شاهين، المكنى بابي سلمة، عاداً شاهين الناطق الرسمي والمسؤول 

واعتبر أبو مصعب، أن شاهين القادم من المغرب العربي والمحاط . العسكري للحركة في الوقت الحالي
يد المكلفة بربط الحركة بتنظيم القاعدة، إلى جانب تصديقه ال) يمنية وسعودية(بأربعة شخصيات ملثمة 

على بيانات العبسي اإلعالمية قبيل قراءتها عبر وسائل اإلعالم بتوقيعه الخاص، كونه المسؤول األول 
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ول من الحركة، فإن التمويل المالي والعسكري كان معدا بشكل مسبق قبيل ى في الصف اال
وأفاد.  على الجيش اللبناني والحكومة"العصيان"اعالن حركة فتح االسالم 

مواجهة مع الجيش اللبناني بدأت اعداد كبيرة من المقاتلين المدربين والمجهزين عسكريا بالظهور في 
آهم من قبل، الى جانب الكشف عن امدادات عسكرية، 

  تمنع باخرة فيول عن دير عمار" العبسي"قذائف  .56
 41لم تتمكن من تفريغ حمولتها البالغة " غلف صفوة"لت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان، أن باخرة 

ا لثالث قذائف على 

57.
قال ابو الغيط في مؤتمر صحافي مع :  ا ف ب-القاهرة  

 وجهات 

فلسطينيين بالتوقف الفوري عن االقتتال 
  . كما تطرقت المباحثات الي عملية السالم واالجتماع المقبل للرباعية الدولية في مصر ، داخلي

 بأن يكون هناك  أن مصر واألردن تطالبان

58.

ين على القتال حتى وإن كانوا يرغبون في 

وبحسب ما جرى بين أبو مصعب والعبسي من أحاديث جانبية وتطمينات من قبل . عن التمويل المالي
قيادات أخر

 أبو مصعب انه وبمجرد بدء 
ال
 مقاتال لم يسبق ان ر350خيم، حيث شاهد نحو الم

وصفها بالهائلة، وتزويد الحركة بعشرات الماليين من الدوالرات، وفق ما ذكره العبسي له في احد 
 .لقاءاته به

  13/6/2007الشرق األوسط 
  

اق
ألف طن من مادة الغاز أويل، في منشآت دير عمار الكهربائية، وذلك بعد تعرضه
 مغادرة منشآت دير التوالي، أمس، من قبل عصابة العبسي اإلرهابية، األمر الذي دعا قبطان السفينة الى

 .عمار والتوجه بالباخرة الى معمل الزهراني لتفريغ حمولتها
  13/6/2007المستقبل 

  
 على الفلسطينيين أن يعوا أنَّهم يضيِّعوا كل ما بذلوه من جهد ونضال  : ابو الغيط 

:13/6/2007القدس العربي ذكرت صحيفة 
نظيره االردني عبد االله الخطيب بعد اجتماع الرئيس المصري حسني مبارك مع العاهل االردني عبد 
اهللا الثاني في القاهرة اذا كانت هناك اياد خفية وهو االمر الذي نعترف به فعلى الفلسطينيين ان ينضجوا 

واكد . ر هذه القضيةوان يعوا انهم يضيعون كل ما بذلوه من جهد ونضال علي مدى ستين عاما من عم
ابو الغيط ان هناك جهودا مصرية متصلة لوقف االقتتال، لكن لالسف هناك الكثيرين الذين يفضلون 

 .المصالح الضيقة في مواجهة مصالح االمة
أكدت مصر واألردن تطابق:  مختار شعيب:13/6/2007األهرام المصرية وأضافت صحيفة 

، وضرورة الوقف الفوري لالقتتال الفلسطيني  سها القضية الفلسطينيةنظرهما حيال كل القضايا وعلي رأ
 وصرح أحمد أبوالغيط وزير  .  حتى يمكن البدء في عملية سياسية إلحياء عملية السالم ،  الفلسطيني-

الخارجية، أن المباحثات شملت العديد من القضايا وعلي رأسها الوضع الفلسطيني واالقتتال الداخلي في 
 مؤكدا أن هناك غضبا وضيقا ومطالبة لل ، ي الفلسطينيةاألراض

ال
 قال عبداإلله الخطيب وزير الخارجية األردنية، ، من جانبه

، ألنها  تجاوب إسرائيلي مع حق الفلسطينيين في الحصول علي األموال المحتجزة لدى الطرف اإلسرائيلي
أموال فلسطينية ومن الضروري لهذه األموال أن تصل للسلطة الفلسطينية لمواجهة الظروف البالغة 

   . الصعوبة والمعاناة الشديدة التي يرزح تحتها الشعب الفلسطيني
  
  أسامة الباز يطالب الرباعية بتدارك األوضاع في فلسطين 

أكد المستشار السياسي للرئيس المصري أسامة الباز أن من مصلحة إسرائيل :  أشرف الفقي-القاهرة 
التوقف عن استهداف الفلسطينيين وقتلهم، ألن استمرار الوضع على هذا النحو سيؤدي إلى إضعاف الثقة 

إن استمرار هذه "وقال الباز للصحفيين، أمس، بمقر الخارجية المصرية  .ملفي عملية السالم بالكا
العمليات من جانب إسرائيل سيحرض عددا من الفلسطيني
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النضال عن طريق السالم ألنهم يجدون أن األسلوب الوحيد المتبع إسرائ
 اللجنة الرباعية الدولية، المقرر عقده في شرم الشيخ أواخر الشهر الجاري، أن يضع في ن اجتماع

عم اإلسرائيلية بوجود أنفاق 

59.

عوهما خاللها إلى استخدام كل نفوذهما السياسي والحركي لوقف التدهور الحاصل 
  .في األراضي المحتلة

حمد مهدي عاكف زامن هذا مع اتصال نادر قام به المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر م
تدخل وبذل 

  ناف محادثات السالم والمعارضة ترفض عدم إعادة الجوالنض أي شروط الستئ.60

السورية المعارضة، " الخالص الوطني"جبهة 

تشعر المعارضة السورية بشديد :  تيسير أحمد- دمشق :13/6/2007
كي فريد الغادري، الذي يساهم في تشويه صورتها لدى إلحراج من سلوك المعارض السوري األمير

فهي تحاول التملص . ه

رؤساء االستخبارات في مصر واألردن يحذرون من وجود تنظيم القاعدة غزة  .61

ننتظر "وأضاف  ".يليا هو القتل
م

وحول المزا. حسبانه أنه البد من وقف هذا التدهور في األراضي الفلسطينية
إن هذا األمر "على الحدود المصرية مع قطاع غزة لتهريب األسلحة إلى الفصائل الفلسطينية، قال الباز 

 ".مجرد أكاذيب من جانب إسرائيل وهي أمور غير واقعية
 13/6/2007الوطن السعودية 

  
  عاكف يتعهد التدخّل لدى حماس وسليمان يوجه رسالة الى عباس ومشعل 

وجه رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، أمس، :  خالد محمود رمضان-القاهرة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن، وإلى رئيس المكتب السياسي لحركة رسائل عاجلة إلى 
حماس خالد مشعل يد

وت
مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب خالله عن قلقه من هذه األحداث، كما وعد بال

كل ما بوسعه لدى قيادة حركة حماس لوأد هذه الفتنة، ووقف الصراع الدامي الذي ال يليق بالشعب 
  .الفلسطيني ونضاله

  13/6/2007الشرق األوسط 
  
سوريا ترف 

قال نائب وزير الخارجية السوري :  خالد يعقوب عويس- دمشق :12/6/2007 رويترز ذكرت وكالة
سوريا "احمد عرنوس، يوم الثالثاء، في اول رد فعل رسمي على عرض اسرائيل اجراء محادثات 

شروط على مبدأ مرجعية مدريد واالرض مقابل السالم مستعدة الستئناف محادثات السالم بدون اي 
وقال عرنوس ان سوريا مع أي حوار مع االدارة  ".وسوريا مستعدة لتحقيق االمن واالستقرار في المنطقة

  .االمريكية
 انتقدت :13/6/2007األخبار اللبنانية واضافت صحيفة 
وجهها المعارض السوري فريد الغادري إلى اسرائيل لعدم إعادة هضبة الجوالن إلى أمس، الدعوة التي 

مساومات بعض من "في لندن، عبيدة نحاس، على " الخالص"وحمل المنسق اإلعالمي لجبهة . سوريا
ان الجبهة ترفض أن يتحول "وأضاف ". يحسبون أنفسهم على المعارضة السورية حول الجوالن المحتل

م مع إسرائيل واستعادة األراضي السورية المحتلة، إلى بازار يتبارى فيه ممثلو النظام موضوع السال
  ".وبعض المحسوبين على المعارضة، في تقديم التنازالت

البيان اإلماراتية  وقالت صحيفة
ا

الرأي العام السوري، مهما قيل عن عدم عالقته بها أو مقاطعة هذه المعارضة ل
منه بتأكيد أن تصريحاته األخيرة حول الجوالن وزيارته للكنيست تخصه وحده وان المعارضة غير 

الرسمية السورية تجاهل زيارته إلى إسرائيل، وفضلت عدم التعليق ملزمة بها، فيما اختارت األوساط 
  .عليها، تعبيراً عن استخفافها به
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م، أن رؤساء االستخبارات في مصر 

 .ى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية

 قف االقتتال الداخلي

63.

الديانات الى جانب ناجين من المحرقة وضحايا 
  .هجمات ارهابية

رعى مؤسسة ليب فور أول خالل المؤتمر قال الرئيس االندونيسي االسبق عبد الرحمن واحد الذي ي
نجاد الذي وصف المحرقة 

اللجنة اإلماراتية الباكستانية تدين االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطيني .64
يد آل نهيان تقبل برويز مشرف رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية، امس، سمو الشيخ عبد اهللا بن زا

طابقا في وجهات نظر البلدين تجاه القضايا التي 

  13/6/2007ج اإلماراتية 

65.

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت االسرائيلية، اليو: بيت لحم
وقالت . ون من أن عناصر ارهابية من تنظيم القاعدة تدير االقتتال في شوارع غزةواألردن يحذر

الصحيفة ان االعتقاد يسود لدى رؤساء االستخبارات المصريين واالردنيين ان تنظيم القاعدة هو الذي 
أدى الى خرق اتفاق مكة الذي أفض

  13/6/2007وكالة معا 
  

اللواء حماد يدعو لمسيرة اليوم لو: غزة  .62
دعا اللواء برهان حماد رئيس الوفد األمني المصري في قطاع غزة، مساء امس، إلى : ا.ب. د-غزة 

مسيرة شعبية حاشدة، اليوم األربعاء، من أجل وقف االقتتال الدائر بين حركتي فتح وحماس الذي أودى 
  . تيل وجريحبحياة العشرات بين ق

  13/6/2007األيام الفلسطينية 
  
  مؤتمر باندونيسيا يرفض إنكار المحرقة 

استضافت جزيرة بالي االندونيسية، يوم الثالثاء، مؤتمرا لزعماء دينيين يهدف :  اندونيسيا-جيمباران 
قد وضم المؤتمر الذي ع. جزئيا للرد على مؤتمر دعمته ايران العام الماضي شكك في حدوث المحرقة

ومقرها الواليات المتحدة ومتحف " مؤسسة ليب فور أول"تحت رعاية جهات خاصة وشارك في رعايته 
التسامح التابع لمركز ويزينتال زعماء من مختلف 

و
التي تهدف لمواجهة التطرف االسالمي ان الرئيس االيراني محمود أحمدي 

وأضاف واحد الذي تولى رئاسة اندونيسيا أكبر البلدان االسالمية تعدادا . يزيف التاريخ" أسطورة"بانها 
يتز وشاهدت كثيرا من االحذية للقتلى لقد زرت متحف محرقة اوشف "2001 و1999للسكان بين عامي 

  ".لذلك فانني أعتقد أن المحرقة قد حدثت. في اوشفيتز
  12/6/2007رويترز 

  
  ين

اس
وزير الخارجية، وقال الرئيس مشرف ان هناك ت

تواجهها المنطقة خاصة تسريع عملية السالم في الشرق االوسط، مشيرا الى مبادرته االخيرة إليجاد حل 
. الم واألمن في المنطقةللقضية الفلسطينية وحرص البلدين على العمل المشترك من اجل تعزيز الس

  .وأدان الجانبان االعتداءات االسرائيلية على االراضي الفلسطينية وشددا على الحاجة الى وقف للقتال
الخلي

  
  مساعدات قطرية وإماراتية لغزة ومصرية إلى لبنان 

بر رفح، الليلة قبل وصلت إلى مع:  يسري محمد-رفح : 13/6/2007 الشرق األوسط ذكرت صحيفة
وقال مسؤول . الماضية، ست حافالت مقدمة من دولة اإلمارات كمساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية

مصري في المعبر إنه يجري حاليا التنسيق بين أجهزة االتصال المصرية واإلسرائيلية إلدخال هذه 
  .ئيلالحافالت عن طريق معبر كرم سالم على الحدود بين مصر وغزة وإسرا
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وت، امس، طائرة نقل عسكرية مصرية تحمل 

66.
وم الثالثاء، إن هناك خطرا بنشوب حرب أهلية اذا لم يتوقف االقتتال               

وقالت بينيتا فيريرو فالدنر مفوضة االتحـاد ا. بين الفصائل الفلسطينية على الفور    
مـن  " قلق بـشدة  "خارجية، بعد محادثات مع وزير االعالم الفلسطيني مصطفى البرغوثي، ان االتحاد            

ك حاجة فورية لوقف اطالق النار فـي غـزة          

67.

      
منذ ان فازت حماس في االنتخابات كان له آثارا كارثية علللحكومة الفلسطينية   

جعل اللجنة الرباعية المنبثقة عن االمم المتحدة والتي تعنـى بـدفع            "ضيف ان نتيجة هذه الحالة كانت       
ـ           ر ان انها سألت دي سـوتو عـن التقري

68.
كي جـورج   ن الرئيس األمري        

يونيو الحالي عن تقدم باتجاه ت/  حزيران 24بوش في خطاب سيلقيه في      
يشار إلى أن  .مساعدات العسكرية األمريكية إلسرائيل مقابل تزويد دول عربية في الخليج بأسلحة حديثة           

سينتهي معه مفعول      
   4.2المساعدات األمريكية المدنية وتطالب إسرائيل بزيادة هذه المساعدات في اتفاق جديد ليتعدى مبلـغ               

 وصلت الى بير:13/6/2007 السفير وأضافت صحيفة
  .  ساعة24على متنها أطنانا من المساعدات تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك وهي الثانية خالل 

ندوب الدائم صرح السفير حسين عبد الخالق الم:  رام اهللا:13/6/2007الحياة الجديدة  وأضافت صحيفة
لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن دولة قطر الشقيقة أودعت، امس، لدى الجامعة شيكاً بقيمة 

وأشار السفير عبد الخالق، في بياٍن صحفيٍ، إلى أن هذا المبلغ يعتبر .  مليون دوالر لرواتب المعِلمين22
  . بتحويلها لدفع رواتب المعِلمينالدفعة الخامسة من إجمالي الدفعات التي قامت قطر

  
  االتحاد االوروبي يحذر من خطر حرب أهلية فلسطينية 

قال االتحاد االوروبي، ي: بروكسل
روبـي للعالقـات    الو       

ال
هنا"واضافت  . التصاعد الذي شهدته أعمال العنف مؤخرا     

اذا اسـتمرت   ...  االهلية واال سنرى خطر الحرب   ... والضفة الغربية ويجب دعم حكومة الوحدة الوطنية      
وقالت فيريرو فالدنر في تصريح صحفي انهـا ناقـشت مـع            ." دائرة العنف قد يكون الخطر وشيكا جدا      

البرغوثي سبل استجابة االتحاد بشكل أسرع لمتطلبات حكومة الوحدة لكنها قالـت ان حظـر المـساعدة         
  .المباشرة للميزانية ال يزال ساريا

  12/6/2007رويترز 
  
  "سري يدين سياسة واشنطن في الشرق االوسطتقرير " 

كشفت صحيفة الجارديان عما يعتقد انه تقرير سري لالمم المتحدة عـن الـشرق     :  بشير الخوري  -لندن  
االوسط اعده الموفد الخاص السابق الى المنطقة الفارو دي سوتو الذي اسـتقال مـؤخرا، ويـدين فيـه                   

الـسياسة االمريكيـة    "وتنقل الصحيفة عن التقرير ان      ".  طاخفاقات السياسة االمريكية في الشرق االوس     "
لوضـعها  "كما يدين التقرير اسرائيل     ".  الداعمة السرائيل كان لها ردود فعل سلبية جدا على الفلسطينيين         

الدوليـةنتيجـة المقاطعـة "، كما يقـول ان      "شروطا تعجيزية من اجل استئناف الحوار مع الفلسطينيين       
، "ى الـشعب الفلـسطيني              

وي
وقالت الجاردي". المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية تم تهميشها    

ويتطرق التقرير الى العالقة السياسية بين االمـم المتحـدة          ".  انه تقرير سري ليس معدا للنشر     : "فاجاب
الضغط االمريكي على االمم المتحدة وتشجيع واشنطن للرقابة الذاتيـة داخـل            "والواليات المتحدة منتقدا    

ات من التقريـر الـى جانـب        وتنشر الجارديان مقتطف  ".  المنظمة حين يتعلق الموضوع بانتقاد اسرائيل     
  ". المستشفيات الى ساحات معارك"تغطيتها لمجريات االحداث في غزة حيث تركز على تحول 

  13/6/2007بي بي سي 
  
  عن زيادة المساعدات العسكرية إلسرائيل توقع إعالن بوش 

العبرية، أمس، إن إسرائيل تتوقع أن يعل" هآرتس"قالت صحيفة   : يو بي أي  
وقيع مذكرة تفاهم تتعلق بزيـادة           

ال
وله العام المقبل واالتفاق حول المساعدات العسكرية األمريكية إلسرائيل سينتهي مفع       
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69.

جـاء  . سط       
 باكووقالت .ذلك في تصريحات صحافية ادلت بها باكويانيس قبيل مغادرتها سورية         

شجعهم جميع اعضاء االتحاد االوروبي للتعاون بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لمعاجلة جميع المشاكل              
منطقة من سـالم                

70.

وقالت مديرة ادارة الشرق االوسط في المنظمـة سـاره لـي             .ين المتنازعين في قطاع غزة     
قتل المدنيين الفلسطينيين الذين ال يشاركون في االشتبا"وتسون في بيان لها ان      

مجموعات فلسطينية مـسلحة ترتكـب انتهاكـات        "واضافت ان    ".متعمد لسجناء يشكالن جرائم حرب      
فـتح  "ه في االيام الثالثة االخيرة قامـت حركتـا             

71.

المتكررة الموجهة الى اسرائيل بسبب سوء معاملتها الفلسطينيين بصورة منهجية يوم
الندبندنت البريطانية عن االستاذ االمريكي نورمان فينكلشتاين قوله ان جامعة بـول الكاثوليكيـة فـي                

عني انه يجب عليه اآلن ترك التدريس فـي قـسم العلـوم             يكاغو قد وضعته على القائمة السوداء مما ي       
سياسية مؤكدا انه يتعرض لحملة شرسة من قبل اللوبي االسرائيلي ليس في الجامعة فحسب بـل فـي                  
هيوني يحارب كل من يجرؤ على انتقاد اسـرائيل            

  

  
من جهة أخرى، تعززت التقديرات في إسرائيل مؤخرا بأن         . مليار دوالر في السنة كما هو حاصل حالياً       

  . الفلسطيني–الصراع اإلسرائيلي بوش يعتزم طرح أفكار جديدة لدفع حل 
  13/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تحمل رسالة تشجع جميع االطراف على عملية سالم جديدة  وزيرة خارجية اليونان 

انها "اشارت وزيرة خارجية اليونان دورا باكويانيس الى        :  أسعد تلحمي، سمر أزمشلي    -الناصرة، دمشق   
ع االطراف على عملية سالم جديدة في الشرق االوتحمل رسالة واضحة وصريحة تشجع جمي     

شجعتهم كما  : "يانيس 
ي

ؤمن انه من خالل الحوار فقط يمكن ان نصل الى ما تستحقه الن: "واضافت". الموجودة
وفي رد على سؤال حول العرض االسرائيلي المتعلق بتخلي سورية عن دعـم حـزب اهللا              ".طويل األمد 

مـا يجـب ان     : "مقابل استئناف عملية السالم، رفضت الوزيرة اليونانية التعليق وقالت        " حماس"وحركة  
  ".جع مبادرة السالم العربية وعمل اللجنة الرباعية لتكون اكثر فعالية في المنطقةنفعله ان نش

  13/6/2007الحياة 
  
 فتح وحماس تقومان بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين: هيومن رايتس 

للدفاع عن حقوق االنـسان المجموعـات الفلـسطينية         " هيومن رايتس ووتش  "اتهمت منظمة   : نيويورك
ضد المدنيين الفلسطينيين من خالل المعارك العنيفة واالشتباكات الدامية         " جرائم حرب "حة بارتكاب   المسل

بين الفصيل
المسلحة واالغتيـال   كات         

ال
وأشار البيان إلى ان ".خطيرة للقوانين االنسانية الدولية   

شاركون في اعمال العنـف وتبادلتـا       وحماس بعمليات اعدام واغتيال بصورة تعسفية وقتل اشخاص ال ي         
جـرائم  " في تلميح إلى ان تلك األعمال تـدخل نطـاق           " اطالق النار داخل وقرب مستشفيات فلسطينية     

 ".الحرب
  13/6/2007وكالة سما 

  
 جامعة امريكية تقيل استاذاً النتقاده سياسة اسرائيل 

من وظيفتـه التدريـسية النتقاداتـه       فصلت جامعة امريكية مرموقة احد االساتذة البارزين        : محمد بشير 
ونقلت صـحيفة    .ية          

ا
ش
ال

واضاف ان اللوبي الص .العديد من الواليات االمريكية   
 . واصفا قرار فصله بانه انتهاك صارخ لحرية التعبير والحرية االكاديميةوالدفاع عن القضية الفلسطينية، 

  13/6/2007عكاظ 
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  ). األونروا(ب 
الخليج ا

74.
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين     "  األونروا"أكد جون جنج مدير عمليات      : عال محمود  

اليوم أن استمرار االقتتال الداخلي المسلح بين فتح وحماس يهدد بوقٍف كامٍل 
ان األونروا اضطرت إلى إغالق خمسة مـن        "وأضاف جنج، في بيان له اليوم،       . قطاع غزة إلنسانية في   

اف المتنازعة مـشيرا               

75.
 قاسم، الباحث والمحلل السياسي، والدكتور في قال االستاذ الدكتور عبد الستار:  جمال جمال-

ولسنا أمام . ي ضيق جدا ويكاد يكون مستحيال تحت الظروف الحالية

، عندما وجد ياسر عرفات أن مشروعه 1996 عام وار الذي نشهده اليوم بدأ

  
  "البارد"من هولندا لالجئين في مخيم  مساعدة عاجلة .72

وعد وزير الخارجية الهولندي ماكسيم فرهاغن الذي يقوم بجولة في الشرق األوسط حالياً، بتقديم مساعدة               
وقال المتحدث باسم الوزير هرمـان فـان         .الجئين الفلسطينيين في لبنان    ألف دوالر ل   500عاجلة بقيمة   

إنها مساعدة عاجلة وإنسانية، سيتم صرفها سريعا وهي استجابة لطل"غلديرن 
  13/6/2007إلماراتية 

 
  اليابان ستقدم مساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية .73

قت على تقديم معونات مالية للسلطة الفلسطينية تحـول مباشـرة إلـى             أعلنت الخارجية اليابانية أنها واف    
وجاء القرار في ختام لقاء عقد في طوكيو بين وزير الخارجية الفلسطيني، زياد أبـو               . الرئاسة الفلسطينية 

  .ولم يعلن عن حجم المساعدات التي ستقدمه اليابان. عمرو ونظيره الياباني
  12/6/2007 48عرب

  
 رار االقتتال الداخلي يهدد بوقف كامل لعمليات المساعدةاستم: األونروا 

 -غزة  
لعمليات توزيع المـساعدات     

ا
مراكز توزيع األغذية وسبعة من المراكز الصحية جراء االقتتال الدائر ببين األطر
غ عن  وعبر جون جين  ". إلى االشتباكات المسلحة التي دارت داخل مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة             

قلق األونروا على مصير نحو مليون الجئ يعتمدون كلياً على المساعدات الغذائية والخدمات الطبية التي               
  .تقدمها

 13/6/2007وكالة سما 
  
  النسحاب من الحياة االدارية وحل السلطة والعودة للمقاومة ل: عبدالستار قاسم 

القدس 
الفلسفة السياسية، ومؤلف العديد من الكتب واالبحاث والمقاالت، والمحاضر بجامعة النجاح الوطنية 

بنابلس، ان أفق الوفاق الفلسطين
ليات متحجرة لها ارتباطاتها المختلفة التي ال تتناسب مع المصالح أحزاب فلسطينية حديثة وإنما مع عق

وقال البروفيسور قاسم، المقيم في نابلس المحاصرة، ان الساحة الفلسطينية ال تتجه نحو اللقاء . الفلسطينية
وفيما يلي نص ". أو المصالحة وإنما نحو إلغاء األخر، وهذا لن يتم، على األقل، تحت الظروف القائمة

 :للقاءا
 الفلسطيني، وهل دخل هذا الحوار في األمور الجوهرية وعمق -ما هو تقييمك للحوار الفلسطيني *

 القضايا التي تواجه الفلسطينيين؟
 الفلسطيني ليس طارئا، وهو يمتد على مدى عشرات السنين، منذ بداية - الحوار الفلسطيني -

لكن هذا الح. السبعينيات
ووجد أنه . إليجاد حل مع إسرائيل يصطدم بعمليات عسكرية فلسطينية داخل التجمعات السكانية اليهودية

التي ترفض الحوار مع إسرائيل ) اإلسالمية(المعارضة الفلسطينية وعلى رأسها : بين جهتين متصادمتين
التي تضغط عليه مطالبة إياه بتطبيق االتفاقيات التي وقع عليها، والتي والتطبيع واالعتراف، وإسرائيل 

ووجد أن اعتقاله للفلسطينيين يزيد من أزمته الداخلية، . يأتي على رأسها مالحقة المقاومين الفلسطينيين
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 فإن ذلك يعني أن طالقا قد حصل، 
هذا لم أكن أتوقع أن يتم تطبيق بنود اتفاق مكة، وتوقعت استمرار االقتتال 

وهذا شيء نعرفه تماما، وتصلنا 
و بهذه األموال وهذا السالح ال مفر أمام جزء . ذين يتلقون السالح من اإلسرائيليين

ية مليئة بالزعران والقبضايات الذين هم الساحة الفلسطين. ه جزءا آخر

 االحتالل عن تحقيقه من حيث تخريب قت لالحتالل ما عجز
هناك برنامجان . ب الفلسطيني، ونشر الفساد في كل ركن وزاوية

أنا لم أكن من المتفائلين إطالقا .  مكة وقال بأن الهدوء سيسود الساحة الفلسطينية
 إنني أفهم العقلية الفصائلية الموجودة، وأعي تماما أن.  سيستمر

 طاولة التفاوض الفلسطيني، وهم اإلسرائيليون واألمريكيون الممثلون في 

 ، وال1996لم يكن من المتوقع أن ينجح الحوار عام . وأن عدم اعتقالهم يرفع من حدة أزمته مع إسرائيل
 ..في السنوات التي تلته
 فلسطيني يتطلب وساطات وترحاال إلى بلدان عربية يعبر عن عمق األزمة داخل -فقيام حوار فلسطيني 

كل الشعوب تتحاور داخليا، وهذا متوقع حتى داخل البيت الواحد، لكن . الدوائر السياسية الفلسطينية
 ويهاجم،عندما يحتاج أهل البيت إلى الجيران، وإلى سالح يحرس

ول. والمعاداة هي العنوان
 الفلسطيني مبني في االتفاقيات مع إسرائيل، ومطلوب -االقتتال الفلسطيني . الفلسطيني، وما زلت أتوقعه

هناك . ني ومحاربته واعتقاله إذا كان لالتفاقيات أن تُطبق من قبل إسرائيلمن الفلسطيني مواجهة الفلسطي
نصوص واضحة في اتفاق أوسلو وفي اتفاق طابا، تطالب السلطة الفلسطينية بمالحقة الفلسطينيين 

بالتأكيد من يقبل هذه النصوص ويوقع عليها ال بد أن . المقاومين والمشتبه بنشاطاتهم المعادية إلسرائيل
 ..ح النار على اآلخرين الذين يقدر أنهم من المناوئين لالتفاقياتيفت

 تدخالت اميركا واسرائيل
أعلن . وال تكف الواليات المتحدة وإسرائيل عن التدخل في الساحة الفلسطينية وبصورة مباشرة وعلنية
جل القيام الرئيس بوش مرارا وتكرارا أنه يرسل أمواال للرئاسة الفلسطينية وللحرس الرئاسي من أ

. بمهامه، وأعلنت إسرائيل مرارا أنها تزود الحرس الرئاسي بالسالح
األخبار مباشرة من ال

من الشعب الفلسطيني إال أن يواج
هؤالء يشترون السالح من تجار يتعاملون مع المخابرات اإلسرائيلية، . صنيعة السلطة الفلسطينية

الغالبية الساحقة من هؤالء الزعران ينتمون . ويستعملونه البتزاز الناس وتخريب الممتلكات، والقتل أحيانا
فذا من خالل التجار لشراء السالح الالزم، وهؤالء ال مصلحة لهم أما حماس فتجد لها من. لحركة فتح

 ..باستقرار األوضاع، ألن نصيبهم من الدنيا سيتقلص بصورة كبيرة جدا
 برنامجان ال يلتقيان

 أال ترى أفقا للوفاق الفلسطيني؟*
 لسنا أمام نحن في الساحة الفلسطينية.  األفق ضيق جدا، ويكاد يكون مستحيال تحت الظروف الحالية-

أحزاب حديثة وإنما مع عقليات متحجرة لها ارتباطاتها المختلفة التي ال تتناسب مع المصالح الفلسطينية، 
وال شك بأن عددا من القيادات الفلسطينية يتعاون مع جهات معادية للشعب الفلسطيني ولآلمة العربية، 

هذه القيادات حق. وهي تنفذ سياسة العدو
النسيجين االجتماعي واألخالقي للشع

هناك برنامج . رئيسيان على الساحة الفلسطينية ال يلتقيان، باألخص عندما تكون العقلية القيادية منغلقة
رتبط العديد من المصالح الخاصة واألموال، وبرنامج آخر ما زال مرتبط باالتفاقيات مع إسرائيل، ومعه ت

حتى يحصل الوفاق، ال بد ان . العودة وحق تقرير المصير: يتمسك بالمطالب التقليدي للشعب الفلسطيني
أي أن الساحة الفلسطينية ال تجري نحو اللقاء أو المصالحة وإنما نحو اإللغاء، وهذا لن . يتم إلغاء أحدهما

 ..على األقل، تحت الظروف القائمةيتم، 
 العقلية الفصائلية واشتراطات الغرب

هناك من تفاءل باتفاق
وكنت واضحا عندما قلت إن االقتتال

هناك العبين آخرين على
لنا تجربة واضحة تماما مع الغرب، وهو لم يقبل عرفات إال بعد أن وافق على . الرباعية الدولية

باعية اتفاق مكة، لم يكن من المتوقع أن تقبل الر. الرضوخ التام، وهو لن يقبل حماس إال على ذات النمط
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لقد . رنا األوروبيون إلى مؤسساتهم غير الحكومية، واشتروا العديد من المثقفين والمفكرين
م الذي وضع لقمة خبز الشعب بيد أعدائه، وال خير في  إلى رغيف خبز، وأجر

أرى أن القضية الفلسطينية قد خرجت اآلن من أيدي الفلسطينيين، وهي اآلن في . 

إذا وافق الفلسطينيون موافقة خالصة صادقة على حراسة مملكة . ئيلرا

 .ستمرة من أجل كسر اإلرادة الفلسطينية تماما
  من عالج مؤقت؟هل هناك*

أن توافق الحركتان على حل . أن تنسحب حماس وفتح من الحياة اإلدارية للشعب الفلسطيني.  نعم
األمنية، عدا جهاز الشرطة، وتشكيل مجلس إداري من مختصين 

ا وعلى الحركتين أن تلبيا طلبات هذا المجلس إذ. وخبراء إلدارة شؤون الناس

76.
  وحيد عبد المجيد. د

  .ن التفاوض إذا سنحت ظروف مالئمة له

 اإلصرار علي   ى حين أد  2000 سبتمبر       

وكان المتوقع المزيد من الحصار المالي والمزيد من الضغط على عمالء إسرائيل الفلسطينيين إلشعال 
 ..نار الحرب الداخلية

 فلسطين في ذمة المعادلة االقليمية،،
 ماذا ترى في المستقبل؟*
بمشاكلهم ونزواتهم باسم  كما نحن اآلن، الفلسطينيون ليسوا أهال للقضية الفلسطينية، وهم يتلهون -

لقد قزمنا أنفسنا . لم نعد أمناء على القضية وال أتوقع أننا سنعود أمناء في القريب. القضية الفلسطينية
كثيرا، وج

حولنا القضية الفلسطينية
أناس قبلوا هذه المعادلة
القضية الفلسطينية لن تحسمها أيد تمتد للدول الغربية للحصول على أموال، وهي . ذمة المعادلة اإلقليمية

علينا . ميزان القوى في المنطقة، وربما تكون األشهر القادمة حاسمة في تاريخ الصراعاآلن معلقة في 
 اإليرانية، وعند المقاومة -أن نرى إلى ماذا ستؤول األمور في الجبهة الشمالية، وفي المشادة األمريكية 

 ..العراقية
 ال دولة غربي النهر،،

 وماذا عن إسرائيل؟*
 األمن له األولوية لدى إس-

إسرائيل ومالحقة المناضلين وزجهم في السجون، فإن إسرائيل ستخفف الضغوط وستسمح بتدفق 
أي أنها ستقدم تسهيالت للحياة اليومية، لكنها لن توافق أبدا . األموال، وستخفف من إجراءاتها األمنية

ستسمح إسرائيل كإجراء . ية مثل عودة الالجئين وإقامة دولة فلسطينية مستقلةعلى مطالب استراتيج
نهر (يومي بإقامة كيان فلسطيني نحن سنسميه دولة، لكنها لن توافق أبدا على دولة عربية غربي النهر

ستبقي إسرائيل على ضغوطها كسياسة م). االردن

-
الحكومة الفلسطينية، وحل األجهزة 

على الذي . دعت الحاجة
يريد تحرير فلسطين أن يسعى إلى العمل السري، وعلى الذي ال يريد، أن يلقي السالح، إنما على العمل 

 .المقاوم أال يتدخل بتاتا بالشؤون اإلدارية للشعب
  13/6/2007الدستور 

  
   الشعب الفلسطيني قضيتهىردوا إل 

وألنهـا قـد    . لفصائل الفلسطينية في اللقاء الذي سيجمعها بالقاهرة بعد أيام        فرصة جديدة توفرها مصر ل    
ولكي يكـون   . تكون الفرصة األخيرة، ينبغي أن تتعامل معها هذه الفصائل بأعلي مستوي من المسئولية            

 ىاالتفاق الذي ستصل إليه مجديا، البد أن يشمل توافقا علي اتجاهات العمل الوطني الفلسطيني علي مـد                
ين، بما في ذلك شكل المقاومة وكيفية الجمع بينه وبيعام

وهما بالنسبة إلي الشعوب الخاضعة لالحـتالل       . فالمقاومة والتفاوض أداتان متكاملتان وليستا متعارضتين     
  .مثل القدمين لدي اإلنسان ال يمكن االستغناء عن إحداهما

لسطيني إال قبض الريح عندما دفعته الفصائل التي تقود نضاله الـوطني ألن             ولذلك لم يحصد الشعب الف    
حدث ذلك بعد نشوب انتفاضة األقصي في. يسير علي قدم واحدة   
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أضعف النضال  ) تفاوض   

. هج خطأ سواء كانت األحادية تنحو إلي المقاومة المسلحة أو إلي التفاوض            

  .المقاومة ال يمكن إال أن تكون مسلحة

  .مها

ومن هنا ضرورة المراجعة النقدية الشجاعة التي يمكن أن تكـون           . ئس وليس النضال الواثق    

ة المدنية في مجتمع يمتلك من تراثها الكثير ولديه تجارب ملهمة فـي تعزيـز                  

لذريعة التي أجـادوا اسـتخدامها خـالل                  

كما حصل مثله من قبـل بعـد اتفـاق أوسـلو فـي              . عسكرتها إلي جعل المقاومة المسلحة أداة وحيدة      
  . التفاوض هو األسلوب األوحد حيث كان1993سبتمبر

وفي هاتين التجربتين المريرتين دروس ينبغي أن تستوعبها الفصائل الفلسطينية في مـستهل مـا يأمـل                 
  .الجميع أن يكون عهدا جديدا بينها يضع حدا للتخبط في موقفها تجاه المقاومة والتهدئة

ي الوقت المالئم قبل أن تذوي، ازداد       وهذا التخبط، الذي بدأ بسبب العجز عن تطوير انتفاضة األقصي ف          
  .'حماس'و' فتح' في ظل االرتباك الناجم عن تصاعد الصدام بين

فالفصائل التي كانت تعتبر المقاومة المـسلحة خطـا         . وهكذا أصبح الفلسطينيون في وضع بالغ الصعوبة      
ابـل إال التـزام     أحمر، بل أمرا مقدسا ال يجوز الحوار بشأنه، تعرض اآلن وقف إطالق النـار دون مق               

مقاومة مسلحة أو ( وإذا كان السير بقدم واحدة    . إسرائيل بمثله ووقف اعتداءاتها   
الفلسطيني، فقد بات هذا النضال مهددا بأن يفقد القدمين معا علي نحو قد يجعل القضية أقرب إلي جثـة                   

ر في المنهج الذي ظل النـضال الفلـسطيني         وال سبيل لتجنب هذا المصير المؤلم إال بإعادة النظ        . هامدة
فهذا من. أسيرا له فترة طويلة   

ويقتضي تصحيحه توافقا علي خط سياسي يجمع بين التفاوض ونوع المقاومة المالئم لكل مرحلـة مـن                 
فقـد ارتبطـت    . وعا واحدا بخالف ما يعتقده كثير من العرب       فالمقاومة ليست ن  . مراحل النضال الوطني  

عسكرة انتفاضة األقصي باعتقاد في أن 
 التي اندلعت فـي     ى ذلك إلي انحسار ثقافة المقاومة المدنية بعد أن كانت هي عماد االنتفاضة الكبر             ىوأد

 في تلك االنتفاضة مختلف فئات الشعب الفلسطيني، بمن فيهم          فقد شارك . أواخر ثمانينيات القرن الماضي   
األطفال الذين كانوا نجو

وأهم مزايا المقاومة المدنية أنها تتسع لشعب بكامله من أطفاله إلي شيوخه، وتتيح أدوارا متكاملة لرجاله                
م السالح من أعضاء    أما المقاومة المسلحة فهي بطابعها مقصورة علي شبان مدربين علي استخدا          . ونسائه

  .األجنحة العسكرية للمنظمات المختلفة
ولذلك فإذا كان حصر المقاومة في العمل المسلح خطأ، فما بالنا باختزاله لفترة من الوقت في شكل واحد                  

وكان هذا االختزال مسئولية الفصائل الفلسطينية كلهـا، ولـيس          . من أشكاله، وهو العمليات االستشهادية    
  . اثنينفصيال واحدا أو

وها نحن وصلنا إلي وضع يهدد بالتخلي عن المقاومة بجميع أشكالها، أو تصغيرها لتقتصر علي نوع من                 
االنتقام اليا

  .يةمثمرة بمقدار ما تقود إلي توافق علي إعادة االعتبار للمقاومة المدن
ولهذا النوع من المقاومة جذوره العميقة منذ أن ظهرت األطماع الصهيونية في فلسطين في أوائل القرن                

ولمعظم الفصائل خبراتها فـي     . 1965 الماضي وحتي انطالق العمل المسلح للمرة األولي في مطلع عام         
د ركز هذا التيار لفترة طويلة      فق. 'حماس' المقاومة المدنية، بما في ذلك التيار اإلسالمي قبل تأسيس حركة         

علي العمل من أجل تعزيز الصمود الشعبي وتدعيم البنية االجتماعية واألخالقيـة الـضرورية لـضمان              
  .تواصله

وليس صعبا إحياء المقاوم
من والتعاضد االجتماعي، وصوال إلي مقاطعـة المحتـل         صمود أبنائه علي أرضهم وبناء شبكات التضا      

  .ورفض التعامل معه وممارسة مختلف أشكال االحتجاج ضده من تظاهر واعتصام وإضراب وغير ذلك
ومن شأن مثل هذه المقاومة أن تحرم إسرائيل وأنصارها من ا

كما أن مقاومة مدنية علي هذا النحـو سـتعيد          . فة باإلرهاب السنوات األخيرة لوصم مقاومة وطنية شري     
تجسيد إرهاب الدولة الصهيونية واضحا جليا بعد أن حجبه العمل المسلح الفلسطيني الذي تركزت عليـه                

  .األنظار لسنوات طويلة
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حـين يكـون               
وقد نجح. تدمير منزل هذا المقاوم أو ذاك مصحوبا بمذبحة بشرية واسعة         

شجع فلسطينيات صامدات علي أرض األجداد لتكوين دروع بشرية أمام مسجد لجـأ إليـه عـدد مـن                   
الحد الذي سمح لهن بإخراج المختبئين بالمـسجد            

وحمايتهم دون أن يقدر جنود االحتالل علي اختراق صفوفهن المحصنة بشجاعتهن وإيم

77.

ين من أهـالي المخـيم        

  .ها

ائر الحركة من المفترض منذ األسبوع الثاني قد بدأت تنهار وتتفكك، ال ان تشن هجمات جديدة وتوقع خس              

فـي  غير أن استعادة المقاومة المدنية تقتضي استرجاع ثقافتها في المجتمع الفلسطيني الذي تعرض دوره            
وسيكون هذا يسيرا في حالة حـدوث  . النضال إلي تهميش شديد نتيجة العسكرة الكاملة النتفاضة األقصي        

  .توافق وطني فلسطيني عليه في اللقاء الذي سيجمعها بعد أيام
فالفلسطينيون المستبعدون من المشاركة اإليجابية المباشرة في النضال من أجل قـضيتهم يتوقـون إلـي                

حمايـة  (  وإذا أردت دليال علي ذلك، فارجع إلي تجربة       . لذي احتكره مسلحو الفصائل   استئناف دورهم ا  
دون اسـتمرارها   ' حمـاس 'و' فتح'التي بدأت في نوفمبر الماضي، وحال االقتتال بين       ) منازل المجاهدين 

وهي تتلخص في تجمع أكبر عدد ممكن إلقامة دروع بشرية حول المنزل الذي تريد قـوات                . وتطويرها
فهذا األسلوب في المقاومة يضع السلطة المحتلة في موقف بالغ الصعوبة . الل هدمه االحت

 هذا األسلوب عدة مرات ممـا        

وكان عددهن كبيرا إلي . لمقاومين المطلوبين لالحتالل  ا
 ىإن لـد  . ـانهن            

م من الفـصائل    ومطلوب اليو . شعب فلسطين الصامد ما يمكن أن يقدمه لقضيته أكثر من الصمود السلبي           
  .التي احتكرت المقاومة فأضاعتها أن تعيد لهذا الشعب العظيم دوره، وأن ترد إليه قضيته

  12/6/2007األهرام المصرية 
 
   اللبنانية-إعادة صياغة رسمية للعالقات الفلسطينية  

  أحمد مجدالني. د
 الثالث، دونما ان تتمكن     دخلت معركة الجيش اللبناني في محيط وعلى أطراف مخيم نهر البارد أسبوعها           

قوى الجيش لغاية اآلن من حسم المعركة بشكل نهائي وحاسم، مما يثير أكثر من تساؤل حول قدرات كل                  
من الطرفين المتقاتلين من جهة، عالوة على المخاطر السياسية الناجمة عن اسـتمرار المعركـة لوقـت         

 معاناة الفلسطينيأطول تستنزف فيه قوى الجيش وسمعته من جهة أخرى، وتتزايد         
سواء الذين آثروا البقاء في المخيم على الهجرة والتشرد خارجه، فضالً عما قد يولده استمرار المعركـة                 
من دمار للمخيم وبنيته األساسية المحطمة أساسا من ردود أفعال في المخيمات األخرى، قد تستغل فيهـا                 

بارد كعامل تفجير وتوتير جديدين يضافان إلى العوامل اإلقليمية التـي           المعاناة الصعبة ألهل مخيم نهر ال     
دخلت في صراع مكشوف بعد ان دخلت قضية تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي استناداً للفصل السابع                
حيز التنفيذ العملي عشية الحادي عشر من الشهر الجاري، وهو ما يضيف فصالً جديداً من فصول تعقد                 

خلية اللبنانية ومحاوالت جر وتوريط العامل الفلسطيني كطرف فياألزمة الدا
في تفجير األوضاع   " فتح اإلسالم "وبصرف النظر عن التحليالت المتعددة والمتناقضة حول دور ما سمي           

عسكرياً وبهذه الصورة الفجة غداة اإلعالن عن قرار مجلس األمن الشهر الماضي، فيما يـشبه رسـالة                 
وضع الساحة اللبنانية مقدم على تفجيرات تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، لمـا كانـت               تحذيرية من ان    

عليه األوضاع عشية الحرب األهلية منتصف سبعينيات القرن الماضي، وان كـان سيـستخدم الطـرف                
الفلسطيني كعامل تفجير، يجر أطرافاً أخرى لحلبة الصراع، كما استخدم الوجـود الفلـسطيني وخطـر                

  .لمزعوم بداية الحرب األهلية كواحد من مبررات تفجيرها آنذاكالتوطين ا
وكما هو األمر في كل شأن سياسي عام، ال يتم االنطالق من حسن النوايا المسبق لدى األطراف المتقاتلة                  
سواء بشكل مباشر أو عبر وكالء محليين كما جرت وتجري العادة على األراضي اللبنانية منذ سـنوات                 

ودة للتساؤالت التي طرحت في البداية بحاجة لتدقيق شديد، خاصة وأن ما قيل عن عـدة                طويلة، فإن الع  
في المخيم، وعدد من قتل او أسر او استسلم منهم، ينبئ بـأن قـوة هـذه                 " فتح اإلسالم "وعدد ما يسمى    
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القوة السلفية التي أخذت المخيم وسكانه والقضية الفلـسطينية رهينـة ومـا       

  .سيادته واستقراره

اً رابلس ان هنـاك أهـداف                 

استحقاق معالجة الوجـود    طروحة اليوم على الحكومة اللبنانية التي تهربت سابقا من            

يني في لبنان ومعالجته بروح ورؤية جديدة تضمن عالقة متوازنة               

في قوات الجيش وتزيد من مساحة انتشارها وتستخدم أسلحة نوعية لم تكن تستخدمها من قبل، وممـا ال                  
شك فيه ان قوة وصمود هذه 

دعم اللوجستي الـالزم،    زالت تستخدم هذا الوجود كدرع بشرية، ال ينفي ان هناك قوى أخرى تقدم لها ال              
وما زالت تغلف موقفها سياسيا برفض االقتتال وإيجاد حل سياسي لوضع هذه الجماعة التـي ال غطـاء                  
وطنيا وسياسيا لها من جهة، وتضع فيتو من جهة أخرى على ممارسـة القـوى الفلـسطينية صـاحبة                   

ق مع األمن الوطني اللبناني     المصلحة في الحفاظ على أمن المخيمات كأمن وطني داخلي في سياق التواف           
ومعزز ل

ومما ال شك فيه ان شعار الحل السياسي والفيتو الذي استخدم من قبل البعض لم يكن الهدف منه سـوى                    
إطالة أمد المعركة، وتعريض امن الشعب الفلسطيني للخطر، وفسح المجال واسعاً أمام تـورط الجـيش                

الوضع الداخلي اللبناني إلى مزيد من التوترات، يكون العامل الفلسطيني فيـه            اللبناني أكثر وأكثر، ولجر     
طرفاً لوكيل غير رسمي يلعب لعبته بدون أجندة او مصلحة ممكن ان يجنيهـا الفلـسطينيون وقـضيتهم                  

  .العادلة
لقد بدا واضحاً منذ تفجر الصراع المفتوح والمكشوف مع الجيش اللبناني في ط

، ومن أكذوبة إقامة إمارة إسالمية سنية في شـمال لبنـان محميـة              "فتح اإلسالم "ابعد وأوسع من دائرة     
بالمحيط السني الكبير فيها، كما انه لم يكن مقنعاً أيضاً موقف العديد من القوى الـسياسية للعـب علـى                    

لشعب الفلسطيني، ومهددة   معزوفة الحل السياسي الذي يستهدف شرعنة وجود هذه القوة المختطفة ألمن ا           
األمن الوطني اللبناني من جهة ثانية، العتبارات ال تتعلق ال بفلسطين وال بمشروع إسالموي مهما كبـر                 

  .أو صغر هذا المشروع ألغراض قد تتعلق بطبيعية سياق المعركة وتداعياتها
القضية األساس الم

الفلسطيني في لبنان وقوننته بصورة طبيعية ورسمية، مع الممثل الشرعي والوحيد للـشعب الفلـسطيني               
الذي تعترف به وتقيم عالقة رسمية معه، كبديل عن اتفاق القاهرة الذي ألغته من جانب واحد،                ) ف.ت.م(

 قبل الفلسطينيين أنفـسهم، وكجـزء مـن         دونما ان تلغي والعتبارات معروفة ضمان امن المخيمات من        
 وإتمام االنسحاب   1559التوازن الداخلي فرضته ظروف الحكومات السابقة وخصوصا قبل تطبيق قرار           

  .السوري من لبنان
وإذا ما كانت تداعيات المعالجة السياسية بين الحكومة اللبنانية، تفجر هذه الحرب واالعتداء على الجيش               

الفلسطينيين والمخيمات ألتون معركة داخلية لبنانية، كمؤشر علـى تـأخر هـذه             اللبناني، ومحاولة جر    
المعالجة وكجرس إنذار إلى ان المخيمات الفلسطينية في ظل حالة عدم التوازن، وعدم تشريع اتفاق ينظم                

 اللبنانية   اللبنانية تحولت إلى مرتع يتلطى فيه وخلفه كل القوى السلفية اللبنانية وغير            -العالقة الفلسطينية   
عالوة على المطلوبين والمشبوهين والمالحقين ألسباب أمنية وجنائية، وإذا ما كان للسلطة اللبنانية سابقاً              
ذرائع للتهرب من هذا االستحقاق العتبارات إقليمية معروفة، فإن تواصل هذه الـسياسة اليـوم بذريعـة      

ية المعبر عنه بموقف المنظمة الواضـح       وجود موقفين فلسطينيين متعارضين، وموقف الشرعية الفلسطين      
وحرصها على امن واستقالل وسيادة لبنان، ودعمها لكل ما يعـزز الـشرعية ويـضمنها، باإلضـافة                 

لالستعداد إلى فتح ملف الوجود الفلسط
سالح الفلسطيني وامن المخيم كجزء من األمن الوطني        وتحفظ للبنان أمنه وسيادته، وبنفس الوقت تضع ال       

اللبناني، عالوة على إجراءات تتخذها الحكومة لضمان حياة حرة وكريمة للفلسطينيين في لبنان بالعمـل               
وحرية التنقل واإلقامة والتملك كما تقتضيها العالقات والضمانات للفلسطيني في بقية البلدان العربية التي              

نزوعا نحو التوطين، وإفراغ هذه الفزاعة التي استخدمت في السابق وقد تستخدم اليوم في              ال تعني إطالقا    
  .سبيل توتير األجواء الداخلية اللبنانية
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سلطتهم الوطنيـة، يعملـون علـى معالجـة الوجـود           و) ف.ت.م(فلسطينيين وبإطارهم الشرعي     

ف             

  .وكالء بالوكالة
ان معالجة جديدة وسياسية وعلى أرضية فهم سياسي عميق ينطلق مـن 

عارض وال تتناقض مع الشرعية اللبناني والتي تتعاطى مع الوضع الفلسطيني في لبنان بشقيه السياسي               
سياق مقنن وواضح هي الكفيلة بضمان امن المخيمات وعدم تحولها إلى بؤر تفجر وال إلـى             

، ولبنان وأمنه واستقراره،    وات استخدامية داخلية وخارجية، تسيء لفلسطين ونضال الشعب الفلسطيني        
  . واللبناني وهو األخطر-وتضرب العالقة الكفاحية واألخوية بين الشعبين الفلسطيني 

 13/6/2007األيام الفلسطينية 
  

:كاريكاتير

لقد عبر الفلسطينيون عبر قيادتهم الرسمية ان ال مطامع وال مصلحة للفلسطينيين في التوطين في لبنـان،                
وان ال

الفلسطيني في لبنان كحالة وجود مؤقت، يتطلب تنظيمه وصوغه في طار رسمي جديـد بـديل التفـاق                  
القاهرة، مع اإلدراك المسبق لتغير الظروف والمعطيات التي أنتجت اتفاق القاهرة، وتجـاوز التـداعيات          

ي ان يعطل او يلغي إمكانية بحث الموضـوع وفـتح الملـالتي نشأت بفعل تطبيقه، لكن هذا ال ينبغ       
 اللبناني واإلقليمـي فـي آن       -ووضعه على طاولة البحث إلخراجه من دائرة االستخدام الداخلي اللبناني         

  .معاً
كما ان انتهاء معارك مخيم نهر البارد سوف يطرح هذا االستحقاق السياسي بقوة على الحكومة اللبنانية،                

لسطينياً، إذا ال يمكن ان تعالج المسألة بحشد المعونات وإعادة إعمار المخيم، وتقديم دعم              ويصبح مطلباً ف  
مادي وإغاثي وإنساني ألهل المخيم المنكوب بجرثومة التطرف، واالستخدام السياسي ل

لتـي ال   الثوابـت الفلـسطينية ا                
تت

واألمني في 
أد

78.   
  

  
  13/6/2007الحياة الجديدة 
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