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  "حماس"قطاع في يد القلق الحتمال سقوط و "فتح"إلسرائيلية تتوقع هزيمة 
  وألوية الناصر تنتشر على الحدود مع مصر..  على معبر رفحطرتهاي

  بغزةمة إمارة حماس اإلسالمية 
   تتهمان الجيش اللبناني بتعريض المدنيين الفلسطينيين للمضايقات ن

  حماس على دول المنطقة وإسرائيل- ع فتح
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  "أياً من هذه األجهزةعادي نال " :وتؤكدفي غزة  األمنية  األجهزةحماس تسيطر على معظم مواقع 
تواصل لليوم الثاني علـى     :  من غزة نقالً عن مراسلها رائد الفي       14/6/2007 الخليج اإلماراتية    أوردت

التوالي سقوط مقار ومواقع األجهزة األمنية أمام ضربات حماس التي أحكمت سيطرتها على أغلبية هـذه    
ألمني في مدينة غزة، الـذي يـضم منـزل          المواقع في جنوب ووسط وشمال القطاع، باستثناء المربع ا        

الرئيس محمود عباس، ومجمع أنصار األمني، والمقر الرئيسي لجهاز األمن الوقائي، وبعـض المواقـع               
وأكدت مصادر متعددة في القطاع أن مسلحي حماس سيطروا على م .األخرى

3  

  
1.

عظم المقار األمنيـة فـي                
وتوقعت .  الجنوب والوسطى وشمال غزة    أربع من محافظات القطاع الخمس وهي رفح وخان يونس في         

مصادر مطلعة أن تشهد الساعات القليلة المقبلة معارك دامية في الجزء الشمالي الغربي من مدينة غزة،                
للسيطرة على المقر الرئيسي للمخابرات العامة، والجزء الجنوبي الغربي الـذي يـضم مكتـب عبـاس                 
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ـداد          

 رجل من هذه العائلة الكبيرة في مدينة غزة والمتحالفة مع فتح سلموا أنفسهم              300ئلة إن نحو     

شأن اسـتيالئها علـى مواقـع          

مصري اللواء برهان حماد والجبهة الـشعبية                

على المقار األمنية، فيما عدا أربعة 

مصادر إعالمية مواليـة     أن   غزة رائد الفي  سلها في    نقالً عن مرا   14/6/2007نية    

  .وعات على إعدام عمرو الرنتيسي

مـواقعهم           
وما هي إال لحظات حتى هاجم       . دقيقة، مهددة بمهاجمة تلك المواقع بعد انتهاء المهلة المذكورة         15خالل  

 "الـسرايا " الوقائي الرئيسي، ومجمع األجهزة األمنية        ومكتب محمد دحالن ومنزله، ومقر األمن      ،ومنزله
  .ومنازل عدد من كبار القادة السياسيين والعسكريين في الفريقين المتصارعين

وكانت المواجهات حول منزل الناطق باسم فتح ماهر مقداد في أبراج المقوسي شمال مدينة غزة انتهـت                 
 عناصر بالبحث من منزل إلى منزل عن مقأمس بسيطرة مسلحي حماس على المنطقة قبل أن يقوم        

وفي وقت الحق قال مقداد إلحدى اإلذاعات المحلية التابعة فتح إنه بصحة جيدة،             . من دون أن تعثر عليه    
كما حاصرت حماس مربعاً سكنياً في مخيم الشاطئ غـرب مدينـة    .وإن حماس لن تستطيع أن تنال منه      

وأعلن أحد  .عتقال أمين سر فتح في إقليم غرب غزة عاطف بكر      غزة، تقطن فيه عائلة بكر في محاولة ال       
وجهاء العا

بعد مفاوضات مع حماس تم التوصل إلـى اتفـاق قـضى            " :وقال المصدر لفرانس برس   . أمس لحماس 
  . في مخيم الشاطئ في غزة"لى أحد المساجد ليسلموا أنفسهم إلى حماسبانتقال عناصر عائلة بكر إ

قال الناطق باسم الحرس الرئاسي العقيد علي القيسي إن قوات األمن تشن هجومـاً معاكـساً                في المقابل،   
ادعاءات حماس في "ونفى في تصريح صحافي ما وصفها       . ضد حماس 

قوات األمن الوطني والحرس الرئاسـي موجـودة فـي جميـع            "، وقال إن    "قطاعاألجهزة األمنية في ال   
  ."مواقعها

وفي السياق، قتل فلسطينيان برصاص مسلحين مجهولين خالل مسيرة حاشدة نظمها وجهـاء ومخـاتير               
وشخصيات في مدينة غزة دعا إليها رئيس الوفد األمني ال

 على عدم تلبية الحركتين لعقد اجتماع عاجل لبحث التوصل لوقـف إطـالق       ، احتجاجاً اإلسالمي والجهاد
  .كما أعلنت األنروا أن اثنين من موظفيها قتال في االشتباكات. نار جديد
، إلى أن الوكاالتووائل بنات  نقالً عن مراسلها غزة من 14/6/2007 الوطن السعودية وأشارت

سام أبو عبيدة قال إنهم سيطروا بشكل كامل المتحدث باسم كتائب الق
 وأضاف أن مناطق شمال وجنوب قطاع غزة تخضع اآلن لسيطرة حماس، مشيراً. مواقع في مدينة غزة

 .إلى أنه لم يبق أي موقع أمني بشمال وجنوب قطاع غزة
 األخبار اللبناوذكرت
ـ         لحماس  في فتح هربوا بفعل ضـربات       "التيار االنقالبي "قالت إن قادة وعناصر من أتباع من وصفتهم ب

القسام من القطاع، واجتازوا الحدود الفاصلة باتجاه األراضي المصرية، وهو ما أكدته القـاهرة، التـي                
  .من الفلسطيني الذين عبروا الحدود من عناصر األ40أعلنت توقيف 

 قتيالً  97اليوم الرابع من المعارك الدامية بين الحركتين إلى نحو          بعد  رتفع عدد القتلى    من جهة أخرى، ا   
 جريح، عدد كبير منهم في حال الخطر الشديد، بحسب إحصاءات مراكز حقوق اإلنسان              200وأكثر من   

 .الناشطة في القطاع
كان من أبرز أحداث أمس تفجير       :وكاالتوال يهامندوبنقالً عن    14/6/2007ية  األيام الفلسطين ونشرت  

مقر األمن الوقائي في خان يونس، وقال مدير عام األمن الوقائي العميد يوسف عيسى إن عناصر مـن                  
القسام قاموا به من خالل حفر نفق أسفل المقر، وزرع عبوة ناسفة كبيرة الحجم، ما أسفر عـن سـقوط                    

كتائب القسام نفت في بيان صحافي أصدرته، أمس، ما روجتـه           إال أن   . حى نتيجة االنفجار  ضحايا وجر 
مقر، مؤكدة أن ما جرى في خان يونس من استيالء علـى            الوسائل اإلعالم عن استخدام نفق في تفجير        

مقار األجهزة األمنية جاء في أعقاب إقدام مجم
 بعـد   هاوبدأت أوال ،  دارت معارك عنيفة بين عناصر من فتح ومجموعات من القسام         وفي محافظة رفح،    

 إلى جنود وضباط األمن الوطني المنتشرين بمحاذاة الجـدار اإلسـمنتي            أن وجهت كتائب القسام تحذيراً    
 الفلسطينية جنوب المحافظة، طلبت منهم خالله مغـادرة -الممتد على طول الحدود المصرية      
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إن قائد التيار ": ت الحركة
الخياني المتصهين اعتبر الشراكة منقصة واعتزم إفشالنا وسلك كل طريق لذلك، ونحن نصبر ونطالب 
 تسيطر على 

  
2.

ل مؤتمر عقده فـي رام اهللا     وأشار عباس خال   ".ي ما سيلي هذا االقتتال         

مثل لبنان  نفجار الوضع في مناطق أخرى              

، فـضالً عـن   "ة            

 بعـد استـسالم عناصـرها       يها من تلك المواقع، وتمكنوا من السيطرة عل        كبيراً مسلحون من القسام عدداً   
  .واالستيالء على أسلحتهم وعتادهم العسكري

لوطني أن عناصر األمن الوقائي استطاعوا بعد معارك ضـارية          إلى ذلك ذكر اإلعالم المركزي لألمن ا      
استمرت عدة ساعات وما زالت السيطرة على محيط المقر العام لجهاز األمن الوقائي بتل الهوا، جنـوب                 

  .مدينة غزة، وتمشيط المنطقة من المسلحين الذين كانوا يحيطون بالمكان من جميع االتجاهات
خير، أمهلت كتائب القسام األجهزة األمنية أنذار إفي : غزة من 14/6/2007 الشرق األوسط وأفادت

وفي بيان صادر عنها، اعتبرت حماس أن السيطرة على مواقع . سلحتهاأحتى منتصف يوم غد لتسليم 
الفئة المتصهينة التي تتستر ببعض "األجهزة األمنية جاءت من أجل قطع الطريق على ما وصفتها بـ

قال و.، على حد تعبير البيان"اتها وتتدرب في مواقعهااألجهزة وتنطلق من مقر

اإلخوة في فتح بلجم هذه الفئة الباغية، لكن من دون جدوى حتى استطاعت هذه الفئة أن
ال "وشددت حماس في بيانها على أنها . "كز القوة في الحركة وتسخرها لخدمة أهدافها الصهيونيةمرا

تعادي أياً من هذه األجهزة، ولكن تستهدف الفئة التي تندس بين صفوفهم فقط، وكل المواقع التي تعاونت 
  ."خوتنا لهمأمعنا لم يطلق صوبها طلقة واحدة ولم يعتقل منها أحد ألننا نؤمن ب

  يحذر من انهيار االوضاع في ظل تواصل االقتتال وستقبل وزير خارجية هولندا يعباس  
 لوح الرئيس الفلسطيني بأنه سيتخذ اجراءات، لم يكشف النقاب عنها، فـي حـال               : فتحي صباح  -غزة  

ى وفي ما بدا أنه رد عل     . ودعا محمود عباس إلى وقف الصدامات وسفك الدماء        .استمر االقتتال الداخلي  
من حركـة فـتح، قـال       " القتلة"اتهامات قاسية وجهتها له حركة حماس بتوفير غطاء لمن وصفتهم بـ            

فليتقوا اهللا فـي    : "وأضاف". أنا ال ألوم طرفاً بعينه، أنا ألوم كل من يرفع السالح في وجه أخيه             : "عباس
دماء وأرواح أهلهم، ثم فليفكروا ف

أمس في أعقاب لقائه مع وزير الخارجية الهولندي فيرهاغين إلى الدعوة التي أطلقها رئيس الوفد األمني                
لقـد  : "وقال. المصري المقيم في غزة اللواء برهان حماد ولم تتم االستجابة لها من الفريقين المتصارعين           

 . وباعتقادي أنه إذا لم تتوقف الصدامات فإن الوضع سـينهار          ،دعونا اليوم إلى عقد لقاء ونتمنى أن يعقد       
من دون أن يحدد ماهيـة      " خطوات ضرورية في أقرب وقت ممكن     "وكشف عباس النقاب عن أنه سيتخذ       

  .هذه الخطوات أو موعد اتخاذها
ويعتقد أن الرئيس قد يلجأ إلى اعالن حال الطوارئ، أو اإلقدام على خطـوة دراماتيكيـة قبـل اعطـاء              

لكن هناك مخاطر مـن أن      . األوامر لقوات األمن الوطني بالنزول إلى الشوارع والتصدي لقوات حماس         
اتخاذ قرارات من هذا القبيل قد يسرع من االنزالق إلى حرب أهلية فلسطينية قد تأتي علـى األخـضر                   

واليابس وتقضي على انجازات الشعب الفلسطيني وتؤدي إلى ا
  .وغيرها من المناطق التي يوجد فيها فلسطينيون بكثافة

وقال عباس إنه بحث مع الوزير الهولندي تطورات األوضاع المتفجرة في القطاع، كذلك العالقـة مـع                 
، حيث أبدى حرصه على استمرار عقد اللقاءات مع أولمرت لمناقشة قـضايا الحيـاة اليوميـة                 "اسرائيل"

وأبلغ عبـاس الـوزير الهولنـدي        . أخرى للتوصل إلى حلول لقضايا الحل النهائي       للفلسطينيين وقضايا 
  ".األموال الفلسطينية المحتجزة لديها" اسرائيل"ضرورة إعادة "

المجتمع الدولي ال يريد التعامل مع قـوى تـدعم العنـف            "من جهته، أعرب فيرهاغين عن اعتقاده بأن        
ولندا واالتحاد األوروبي قدما دعماً للفلسطينيين هـذا العـام          ه"وقال إن    .، في اشارة إلى حماس    "وتنتهجه

 مليون دوالر من خالل اآللية الموقتة، اضافة إلى أن هولنـدا            650أكبر من العام الماضي، إذ تم ايصال        
 مليون دوالر لدعم الشرطة الفلسطينية وتنفيـذ مـشاريع أخـرى تطويريـ6.5قدمت  
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يتوقف العنف ال"وأعرب عن أمله في أن      ". ونرواألا"وكالة  المساعدات المقدمة إلى    "

وشـدد علـى    ". سفك الدماء كي تتسنى العودة الى تقديم المساعدات ومن ثم الحديث عن عملية السالم             
، " النـواب والـوزراء المختطفـين           

  14/6/2007الحياة 

3.

 في اتصال هاتفي سبل وقـف       ]األربعاء [ وخالد مشعل بحثا اليوم    س

ـد أن الـرئيس   

وأضاف ان   .ئيس الوفد األمني المصري التقى وفد حماس ونقل أفكاراً منها              
ك األفكار التي نقلها حماد عن حماس ال جديد فيها وال تُشكل نقاط خالف، ونحن في فـتح مـستعدون                    
د رمـضان     

4.

وفي  .شل والخروج من القضية الفلسطينيةرار الفلسطيني كان مصيره الف

دائر في قطاع غـزة       
و
عن األموال المحتجزة لديها، كذلك عن" اسرائيل"ضرورة أن تفرج    "

شـاليت حتـى    " االسرائيلي"وقف اطالق الصواريخ محلية الصنع من غزة، واطالق الجندي           "اضافة إلى 
  ".يتمكن الطرفان من العودة إلى عقد اللقاءات الثنائية الطالق عملية سالم ذات جدوى

  
 عباس يتباحث مع مشعل وهنية وقف االقتتال والعودة إلى الحوار 

أعلـن  :  عال محمود  ،غزة ونقالً عن مراسلتها في      رام اهللا من   14/6/2007 -13وكالة سما   نشرت    
عباولون فلسطينيون أن الرئيس     ؤمس

 .االقتتال الداخلي وإنهاء الصراع الدامي بين الطرفين في غزة
ل اتصال هاتفي أجرياه الليلة على ضرورة وقف        إلى ذلك اتفق الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية خال        

واتفق الجانبان على ضرورة بذل الجهود الالزمة والتواصل مع كافـة االطـراف ذات               .االقتتال الداخلي 
العالقة لوقف االقتتال داعين كافة االطراف بوقف االقتتال والعودة الى لغة الحوار واحتـرام االتفاقـات                

 . طنيةالتي وقعت لحماية الوحدة الو
، إن االتصال الهاتفي الذي جرى الليلة،       ]الخميس [أكد عزام األحمد نائب رئيس الوزراء اليوم      على صلة،   

وأوضح األحم .بين عباس وهنية تركَّز على وضع حد لالقتتال الداخلي قبل فوات األوان         
 مـشيرا   ،تخرج األمور عن الـسيطرة    لقي تجاوباً من رئيس الوزراء من أجل وضع حد لالقتتال قبل أن             

إلى أن اللواء برهان حماد ر
تل

 أحمـ،رام اهللا  فـي وضوع قبل وقف إطـالق ال     للحوار، لكن لسنا على استعداد لبحث أي م       
 .نارخالل اتص اتفقا  عباس وهنية قدناطق باسم حماس نفى أن يكون إلى أن الوكاالتالو

على أي هدنة، مشيراً الى أن ما جـرى         الهما الهاتفي   نقالً عن مراسلها     14/6/2007المستقبل  وأشارت  
  .ال يتعدى محادثات تمهيدية

  
   سيتَّخذ قرارات حاسمة اليومعباسو.. نون على مراكز السلطة بائسوعتدالم: عمرونبيل  

مراكز امن السلطة على  الفلسطيني نبيل عمرو المهاجمين  وصف المستشار االعالمي للرئيس:رام اهللا
بالبائيسين المتخلفين المغامرين وألمح الى انهم قد سلّموا قرارهم الجندات خارجية وانهم سيندمون الن 

 تنازل عن استقاللية القكل من
ان : ريقة تعاملها مع الرئيس قال عمروكلمة انفعالية مليئة بالوصف والعتاب على حماس وعلى ط

ر قادران الرئيس اتصل بهنية وبمشعل وانه لم يلق سوى االجابات الضعيفة التي تدل اما على انهما غي
على التجاوب او انهما غير راغبان في ذلك، واستدل على االمر بان الهجوم والقتل وتدمير المنازل كان 
يزداد ميدانيا فور اتصال الرئيس بقادة حماس وبرئيس الوزراء وهو وزير الداخلية وكأنه رد مقصود 

 .على طلب وقف اطالق النار
خذ قرارات انفعالية او ارتجالية شخصية وانما دعا اللجنة من جهة ثانية اوضح عمرو ان الرئيس ال يت

المركزية لحركة فتح الجتماع طارئ كما دعا اللجنة التنفيذية الجتماع مماثل قبل ظهر الخميس التخاذ 
ولم ينكر عمرو ان خبراء وجهات قد مارست ضغوطا على الرئيس في االيام الماضية  .قرار حاسم

نه وبعد ان استمع الى اراء الخبراء والجهات المختصة والسياسيين قرر اتخاذ التخاذ قرارات حاسمة اال ا
ان الجهات المسلحة التي تهاجم مقار السلطة اذ تعلن : وتساءل عمرو .قرار جماعي لحل المعضلة
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مع جهات عربية لحقن الدماء وكان يحقق بعض 

 لن يظل مجرد معالج لالزمة ما دام سمح الحد ان يفرض صيغة بقوة السالم الرئيس
اننا نعرف :ثم قال .االخرون اساءوا فهمه ولذلك سيتخذ قرارات حاسمة اليوم

شعب الفلسطيني وعن  وانما يجري على الصعيد االقليمي وان الرئيس مسؤول عن ال،ث شي بالصدفة
عباس ورث عن  .خرى

عباس يرفض مناقشة شروط حماس قبل وقف كامل إلطالق النار : نمر حماد .5
اسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد رفض الرئيس عباس لمناقشة الشروط التي            أكد المستشار السي   :م اهللا 

جتماعاً للجنة التنفيذيـة واللجنـة         

  

اذا كانت هناك : واضاف .مناطق سكانية فلسطينية كمناطق مغلقة يشبه ما يفعله االسرائيليون بشعبنا
ة لدى البعض قد تعني له انه يمكن ان يحقق المستحيل فنحن نقول لهم ليفهموا ان لذلك ثمن نزوات قو

باهظ سيدفعه المغامر العابث فغزة لن تسدد حسابات واجندات اقليمية نيابة عن احد وغزة اول الوطن 
ن يكون كان من المفروض اعالن لوقف النار وا: وقال .واول الدولة والخيارات امام الرئيس مفتوحة

وما  .توجها جديداً للخروج من هذه المأساة التي فرضت على الشعب عبر اقتتال وحشي قاسي غير مبرر
يحدث هو اقتتال مليشيات خارجة عن القانون مع قوات شرعية تقوم بحماية الوطن والمواطن قدر 

ن تنهي قدرتها تعرضت مركز االمن لهجومات عنيفة وحشية ولسنوات اسرائيل كانت حاولت ا .االمكان
منذ بدء االزمة االخيرة او الفصل االخير من االزمة  .ال تكون قادرة على مزاولة مهامهاوهزيمتها لئ

حين عاد للضفة ظل يتابع بدقة كان   سواء حين كان في غزة او، والرئيس على تماس دائم معها،االخيرة
ار القانون وان ال يسمح الحد على اتصال دائم لالمن الوطني واعطى اوامر مشددة للعمل في اط

 فلسطينية و- وعمل على التهدئة مع جهات ،بالتطاول
الرئيس لم يتوقف من اتصاالته لتطويقها لوقت االشتباكات  .التقدم تارة ونجد من يحاول شدنا للوراء

مشعل وتحدث معه لوقف هذه االعتداءات واتصل ب .واعادة الهدوء مع األشقاء المصريين وشكرهم
وكان مشعل يرد احيانا وكأنه . وضرره من التحديات التي تواجهها ال تسمح لالقتتال وال حتى االختالف

وكان الرئيس يتصل بهنية ويحثّه على العمل وعلى استيعاب ما يجري  .ال يعرف ما يجري في غزة
 .جريولكن الرئيس لم يقتنع ان هناك جهود لوقف ما ي

يحتاج .  ولكن الرئيس كان يدعو للصبر وان كان مبالغاً فيه،الرئيس تعرض للوم شديد من جهات جديدة"
 فكّر بكل الحلول الوطنية وطرحها على ،للهدوء واالتصال لتفادي حرب أهلية فهو هدف يستحق الصبر

لم يقدم له الدعم ال كل العالم وكان في كل دولة يقدم االطروحات لفك الحصار ولكن احدا من حماس 
له هو االهم عندهم من رفع بتصريح وال بسلوك فالتشهير في ادبيات حماس وحفر االنفاق الغتيا

كان هناك هجوم شخصي : واضاف ". واشاعوا اجواء بائسة تجعل المواطن يشعرون باالذى،الحصار
ن الصحافيين في  راجعوا مواقع حماس واعالمها ستجدون ان حماس استخدمت جيشا م،على الرئيس

 وواجبه ان يصبر وان يكون مرنا حتى لو ،قول ما ال يقال عن رئيس السلطة ولكن الرئيس لم ينجر لذلك
موا به عسكرياً ادارياً لترجمة ما قا" امالء" وقال ان حماس عرضت نقاط  .طلبت منه الغالبية عكس ذلك

 فلن ن،وسياسياً
 ما يجري ونعرف انه ال 

ير
ويجعلنا اجندات لجهات ا مسؤول عن منع االستقطاب المدمر ،استقالل قراره

، و الرئيس يدعو الخارجين عن القانون للتوقف بقاء استقالل قرار فلسطين مستقالعرفات كلمة السر في 
 .عن جرائمهم

  14/6/2007وكالة معا 
  

 
را

وأوضح حماد أن ا .قدمتها حركة حماس قبل وقف كامل إلطالق النار       
 في رام اهللا لبحث المستجدات في مدينة غزة متوقعـاً دعـوة المجلـس               ، اليوم الخميس  ،المركزية سيعقد 

 .النعقاد في وقت قريبالمركزي ل
  14/6/2007وكالة سما 
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6.
كة فتح       

 ".طية والشرعية
أكد مسؤول بارز في فتح، الليلة الماضـية،        : "ب.ف.ا" نقالً عن  14/6/2007األيام الفلسطينية   وردت  

وقـال   .مرارية الشراكة مع حماس             

7.

إلـى  "فلـسطينيين      
الخروج للشوارع والوقوف بين اإلخوة ومنع االقتتال ألنهم الخاسر األكبر، وبي

 واألكثر من هذه األحداث، محذرا من أن هذه الوقائع من شانها أن             إن المحتل هو المستفيد األكبر،    "ال  
ـل ترابـه الفلـسطيني                

  13/6/2007 س برس
  

  "حكيم" بتعليق المشاركة في الحكومة بأنه "فتح" قرار  يصفلبرغوثيصطفى ا .8
المشاركة في    

9.

إيقـاع الـشعب                    
 تستهدف النيل من "اسرائيلية"الفلسطيني في حرب أهلية وتنفيذ مخططات       

 عنوانها واحـد هـو الـسالح األميركـي          النتباه إلى أن المعركة التي تدور في قطاع غزة هي معركة          
 أن تكون في السجون،             

  

  ماس تريد إشعال حرب أهلية بأية طريقةح: لبرلمانية.10

  الرئاسة تعلن اليوم قراراً حاسماً حول استمرارية الشراكة مع حماس 
أعلن حسين الشيخ، أمين سر حر: ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     13/6/2007 48عربموقع   نشر

 صعب تتطلب منـه اتخـاذ       رئيس محمود عباس، أصبح اآلن على مفترق طرق       الفي الضفة الغربية، أن     
ـ موقعوقال الشيخ في تصريح ل     .قرارات حاسمة  إنه خالل الساعات المقبلـة، وإذا اسـتمرت        "رب  48 ع

ورفـض   ".االشتباكات العنيفة، فإنه سيتخذ قرارا بحل حكومة الوحدة الوطنية وإعالن حالـة الطـوارئ             
قالب على الديموقراإنه ان"الشيخ تسمية ما يحدث بالفلتان االمني او االقتتال وقال 

وأ
لوكالة فرانس برس، أن الرئاسة ستعلن، اليوم، قراراً حاسماً حول است

ستكون حاسمة في إنهاء عقد الـشراكة الهـش، الـذي           ) لماضيةا(إذا لم توقف حماس النار، فإن الليلة        "
  ".سيذهب في مهب الريح، وتكون حماس فتحت الحرب األهلية على مصراعيها

  
  "بوقف نزيف الدم الفلسطيني"وزير وصفي قبها يطالب من سجنه ال 

يين، بتفويـت   ، الفلسطين "االسرائيلي "ونسجنالوصفي قبها، المختطف في     " وزير الدولة " طالب   :الناصرة
 ونبذ الخالفات، مشددا على أن الدم الفلـسطيني          الفرصة على المحتل وعمالئه، والمسارعة إلى التوحد      

 أسير وأسيرة فلسطيني، يموتون كل يوم ألف مرة من ألم القيـد             11000إن  : "وقال في رسالته   ".محرم"
وناشد قبها، كافـة    ". ات الفضائيات والبعد والفراق، وهم يموتون اآلن جراء قتالكم ودمكم الذي مأل شاش          

، داعيـا ال"باسم القضية وباسم عائالت الشهداء، أن يحلوا مشاكلهم بالحوار        "الفصائل،  
". دهم مفاتيح حل أالزمـه              

وق
تقوض الحلم الفلسطيني، بتحقيق آماله وأمانيه باالستقالل، وإقامة دولته على كام

  .محذرا من انتقال االقتتال إلى الضفة الغربية". المغتصب وعاصمتها القدس الشريف
قد

م
 بتعليق "فتح"مصطفى البرغوثي قرار    الفلسطيني  وصف وزير اإلعالم    : وكاالتال -رام اهللا 

   ".المؤسف والمؤلم" ودعا إلى وقف االقتتال الذي وصفه بـ".حكيم"الحكومة بأنه 
  14/6/2007االتحاد االماراتية 

  
   في حرب أهليةين بهدف إيقاع الفلسطيني"فئة انقالبية"دعم ت" اسرائيل" وأمريكا :أبو هالل 

" اسرائيل"اتهم خالد أبو هالل الناطق اإلعالمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، الواليات المتحدة و            : غزة
الما قلنـا إن أميركـا تـدعم    إننا لط"وفي تصريحات للصحافيين، قال  . فئة انقالبية بالسالح والمال   "بدعم  

بالسالح طرفاً ضد طرف آخر ليس بالمجان، ولكنها تريد ثمناً من ذلك، والـثمن هـو 
، الفتـاً   "حقـوق الفلـسطينيين       

ا
أن هذه الزمرة من المجرمين والفاسدين التي من المفترض"وتابع  ". االسرائيلي"و

 ".تتقلد اليوم مناصب في قيادة السلطة وتجد من يمنحها الغطاء السياسي لممارسة جرائمها
 14/6/2007الشرق األوسط 

  
المتحدث باسم كتلة فتح ا 
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طالب المتحدث باسم كتلة فتح البرلمانية واألسير في: وكاالتال -رام اهللا 
وأال يـسمحوا بتـدمير      طيراوي أبناء فتح بأن يكونوا على قدر من المسؤولية الوطنيـة والتاريخيـة،            

ك االنقـالب             

11.

 او بؤر تنفجر هنا او هناك، كالذي حصل قبل فترة في منطقة                 
نحن أعربنا للجميع عن استنكارنا لالعتداء الذي "وقال  .  عين الحلوة  -التعمير  

 الفلسطيني ينبغي ان يستند أوال ألى انهاء ظـاهرة فـتح            -عتبرناه جريمة، وأكدنا ان التعاون اللبناني       
 الفلـسطيني بمـا                 

12.

لقصف وكيف يمكن أن نؤمن                
لهم سبل السالمة كي ال يتحول المخيم شهيداً، وتم االتفاق على إطار آلية معينة مع

ية المدنيين وثانيا لنخفف عن الجيش فـي هـذه          يكون هناك قريبا دور فلسطيني، أوال لالسهام في حما        
نحن في صـدد    : 

13.

س، للصحافيين، بأن معبر رفح     ث باسم الجناح المسلح لحما         
" هدفنا هو األجهزة األمنية حيثمـا توجـد       : "وقال أبو عبيدة  . الحدودي أصبح تحت سيطرة حماس أيضاً     

 جمـال   "االسـرائيلية " السجون          
ال

طيراوي أن حماس تريد إشعال حرب أهلية بأية طريقة وتريد بذل وأكد ال  .المشروع الوطني 
  ".على الشرعية الفلسطينية

  14/6/2007االتحاد االماراتية 
  
  بتعاون فلسطيني لبناني يتم نهر البارد أزمة حسم : وزير الشؤون االجتماعية الفلسطينية 

 زيدان البطريرك الماروني مـار نـصر اهللا         زار وزير الشؤون االجتماعية في السلطة الفلسطينية صالح       
 وأمل زيدان الوصول الى حل قريب ألزمة نهر البارد مـن خـالل التعـاون اللبنـاني                  ،بطرس صفير 

ولن ندخل في تفاصيل هـذا      "وقال ، لبناني –ولفت الى ان الموضوع سيحسم بتعاون فلسطيني        . الفلسطيني
". وكل ما يهمنا حسم االمور بسرعة ألنها طالت كثيـرا         التعاون ألنه يدرس اآلن وسيأخذ اشكاال متعددة،        

النائب أسامة سعد والنائبـة     " التنظيم الشعبي الناصري  "وتابع زيدان جولته في مدينة صيدا والتقى رئيس         
في الجنـوب   " للجماعة االسالمية "بهية الحريري ورئيس البلدية عبد الرحمن البزري والمسؤول السياسي          

ن بعد اجتماعاته الصيداوية، بذل الجهود الدائمة والدؤوبة في سبيل بناء عالقـات             اكد زيدا و. بسام حمود 
 قوية الطفاء اي أحداثة لبناني -فلسطينية  

اللبناني جرى على الجيش           
وا

االسالم في نهر البارد، وثانيا الحفاظ على هيبة الجيش وكرامته وايضا صون المجتمع
  ". يمكن من احقاق العدالة بما يحقن الدم

  14/6/2007السفير 
  
  فلسطينيي نهر البارد و اللبنانيدور فلسطيني قريباً يخفف عن الجيش: زكياس عب 

، امس، لجنة المتابعة الفلسطينية، وضمت ممثل منظمة التحريـر عبـاس             اللبناني استقبل رئيس الحكومة  
زكي وممثلين لحماس أسامة حمدان، وحركة الجهاد ابو عماد الرفاعي، والجبهـة الديموقراطيـة علـي                

رامز مصطفى والمنظمـات    "  القيادة العامة  -جبهة الشعبية مروان عبد العال والجبهة الشعبية        فيصل وال 
زيارتنا تأتي في إطار وحدة الجهد الفلسطيني فـي         : بعد االجتماع قال زكي   . الشعبية فتحي ابو العردات   

ي صلة الـى الـشعب      لجنة متابعة عليا للمتابعة وإدارة االزمة، وكنا قد أكدنا أن هذه الظاهرة ال تمت بأ              
الفلسطيني، لقد عالجنا اليوم في لقائنا موضوع الفلسطينيين الذين هم تحت ا

 الجيش، وإن شاء اهللا                   
س

واضاف. المعركة، وهي ليست معركة بين جيش وجيش، بل تكاد تكون معقدة وصعبة           
  .مناقشة كيف نؤدي هذه المهمة، وشركاء بما يحدده االطار الذي نعمل فيه

  14/6/2007السفير 
  
  نتشر على الحدود مع مصروألوية الناصر ت..  على معبر رفحطرتهاحماس تعلن سي 

وصـرح   .أعلنت حركة حماس أمس أنها استولت على الحدود بين قطاع غزة ومـصر            : أ.ب. د -غزة  
حماس استولت على كل المواقع األمنية عنـد        "المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، للصحافيين بأن         

من جانبه، صرح أبو عبيدة، المتحد ".الحدود
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في قتالها ضد الساعين للقيام بانقالب من بين أجه"القسام التابعة لحماس    
وقالت األلويـة فـي بيـان        .اصر صالح الدين انتشار مقاتليها على طول الشريط الحدودي مع مصر          

  ".ة منعاً لالحتكاك

  نابلس .14

وقالت الكتائـب    . ظهراً  حماس كانت اختطفتهم      

 ".تح والكتائب، ونؤكـد أن كل من يخالف سـيعاقب                
إن حركة حماس تتحمل مسؤولية ما يجري، وحاولنا ضبط النفس إزاء ما يجري فـي غـزة،                 : "أضاف

ت ومؤسسات حماس، أصبحت تحـت                

15.

تماع مع أعـضاء فـي      ن يكون االج  أاشترط وفد حماس    ": ف

  :ين البنود الثمانية ه

 -موضوع الشراكة   ( فاق مكة          
 ). موضوع منظمة التحرير الفلسطينية

إن االستيالء على معبر رفـح يهدف أيضاً إلى تسهيل إدارة المعبر، الذي تم إغالقه ألكثر من                ": مضيفاً
 لم يدخل المعبر ألنـه غيـر آمــن ألن الطـائرات             وقال أبو عبيدة إن الجناح المسلح لحماس       ."أسبوع

  . بدون طيار تحلّق فوق المعبر"اإلسرائيلية"
وفي الوقت نفسه أعلن أبو عبيدة أن الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية قرر أن ينضم الـى ألويـة                   

وأعلنـت ألويـة     ."زة األمــن          
الن

بالتوافق مع اإلخوة في كتائب القسام والقيادة المصري"صحافي إن عملية االنتشار تمت 
 14/6/2007األيام الفلسطينية 

  
 في مختطفا12ًاس في جنين وتفرج عن كتائب االقصى تغلق مؤسسات حم 

  موظفاً 12 عن   ربعاءقصى مساء األ  فرجت كتائب شهداء األ   أ :نابلس من   13/6/2007 وكالة معاً    أفادت
نتاج الفني التابعة لحركةمن العاملين في شركة الثريا لإل     

 .نشطتها في مدينة نابلسأحماس كافة ن توقف أطلقت سراحهم بشرط أنها إ
 نابلس شـهدت، أمــس، سلـسلة        ، أن جنينونابلس   ذكرت من    14/6/2007 األيام الفلسطينية    وكانت

  . من أعضاء حماس بجروح13حوادث، ُأصيب خاللها 
إننا في حركة فتح وكتائب شهداء األقصى، نعلـن         : " قائد كتائب األقصى   الزبيدي زكريا   قال،  وفي جنين 

راً من هذه اللحظة، أن تنظيم حركة حماس تنظيم محظور على مستوى الضفة الغربيـة، ونطالـب                 اعتبا
جميع أفراده وعناصره بااللتزام بالقرار، ووقف أنشطتهم وتحركاتهم، حتـى وقـف القتـال والـصراع                

والمجازر في غزة، وهذا تحذير رسمي من حركة ف
و

ولكنه أمر تجاوز كل الحدود، لذلك نعلن أن جميع مقرات ومجمعا
  ".سيطرة مقاتلي كتائب شهداء األقصى وحركة فتح

  
   غزةطاع بنود لوقف إطالق النار في ق8حماس تطالب بتطبيق  

كشف مـصدر فلـسطيني     : يالقاهرة جيهان الحسين   نقالً عن مراسلتها في      14/6/2007الحياة  جاء في   
لى جانـب عـسكريين     إ من بينهم خليل الحية وأيمن طه        ،ن قيادات من حماس   أرفض الكشف عن اسمه     

 أحد مقرات   مس اجتماعاً مع رئيس الوفد األمني المصري في غزة اللواء برهان حماد في            أ عقدت   ،اثنين
ن قياديي حماس أبلغـوا حمـاد رفـضهم         إلحياة  لوقال المصدر    .حركة حماس في حي الزيتون في غزة      

بالغ الرئيس محمـود عبـاس      إ وطلبوا منه    ،"فريق دحالن "االجتماع بوفد حركة فتح الذي قالوا إنه يمثل         
وأضا. "فريق دحالن "بأنهم لن يجتمعوا مع     

سيطروا على معبر   "نهم  أن قياديي حماس أبلغوا حماد      ألى  إوأشار المصدر   . "اللجنة المركزية لحركة فتح   
، وأنهم اسـتولوا    "سلحة لفريق دحالن الذي يقوده منار شحادة      مدادات األ إيرز لمنع وصول    إرفح ومعبر   

  .سلحة وأربعة مدافعأ عربة فيها 22على 
 عن أن قادة حركة حماس طرحت       يكشف مصدر فلسطين  : غزةمن   13/6/2007فراس برس   وأوردت  

رؤية تتضمن ثمانية نقاط الحتواء الخالفات بـين حركـة حمـاس            ،  اللواء برهان حماد  ب هاخالل اجتماع 
 أيوقال المصدر الفلسطين. وحركة فتح

 ن فتح وحماس ابتداءا من اتفاق القاهرة فـى        ضرورة احترام الطرفين لكافة االتفاقات التى وقعت بي        -1
 بوثيقة الوفاق الوطنى مع ضرورة استكمال ات مروراً 2005 مارس   /آذار
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 . كل مرةي الداخل

 .نجاحهامكانيات الفلسطينية إلإل
منية على خلفية انتمائه لحركـة حمـاس أو         هزة األ 

 . الغطاء عن جميع القتلة وتسليمهم للعدالة
لتنفيذ هذه االتفاقات من كل من فتح وحماس وبـضمانات مـصرية             ضرورة وجود ضمانات حقيقية      -

16.

إنها ومن منطلق إدراكها لحجم مـا وصـلت           
س والتي ترى فيها ترتيباً أولياً فـي                  

  .زم أمام أية محاولة لنقل األحداث إلى الضفة الغربية

  .مر سليمان والمباشرة بالتواصل الدائم والمفتوح

نصل من خالله إال إلى        
مزيد التشتت والتفرق، وفي معرض ذلك فإننا نأسف لرؤية البعض الذي يفكر با
  ".سياسية الفلسطينية ومن حمل أمانة المشروع فذلك لن ينتج سوى الفراغ الوطني

  13/6/2007 48عرب

17.

 تطبيق مبدأ الشراكة بالفعل بين حركة فتح وحماس وكافة الفصائل الفلسطينية االخرى وأهمية تحقيق               -2
 .رض واحترام نتائج االنتخابات التشريعية على األالعمل المشترك واقعياً

نجاح هـذه الحكومـة وفـصل       يجابى مشترك إل  إأهمية حماية حكومة الوحدة الوطنية والعمل بشكل         -3
 .فشال هذه الحكومةالعناصر المعروفة التى تعمل بصورة مستمرة على وضع العراقيل إل

جهـزة   تعمـل فـى هـذه األ       ينية على أسس وطنية واستبعاد العناصر الت      معادة بناء المؤسسة األ    إ -4
شعال نار االقتتالإوالمعروفة بانتماءاتها غير الوطنية والتى تعمل على توتير و

عطائها الـصالحيات الالزمـة     إمنية وسرعة االتفاق على القوة المشتركة و      سرعة تطبيق الخطة األ    -5
 الشارع وتوفير كل ايم فمن والنظالضبط األ

ج رد الظلم عن كل من فصل من عمله داخل األ          -6
 .رفض المشاركة فى أحداث االقتتال االخيرة

 رفع -7
8

 . وعربية
 
   لوقف تفاقم األوضاع نقاط4اً من حماس في الضفة تطرح برنامج 

ما يجري من أحداث مؤسـفة فـي        "أصدرت حركة حماس في الضفة الغربية بيانا قالت فيه إنها ترفض            
رفض محاوالت الـبعض    "وأكدت الحركة    ".خوةقطاع غزة، وتؤكد على رفضها لالقتتال الداخلي بين األ        

وقالت الحركة في البيان  ".تصدير الفتنة إلى الضفة الغربية    
إليه األمور من تأزم، تطرح النقاط األربع التالية للرئيس محمود عبا

  :ادة الحل إلى سكته الطبيعيةسبيل وقف تفاقم األمور و إع
الوقوف بح. 1
دعوة كل جماهير شعبنا للنزول إلى الشوارع ووقف القتال الجاري دونما ارتكان إلـى النـداءات و                 . 2

  .التصريحات
يين سواء فـي الوفـد األمنـي    خوة المصراالستجابة لالتصاالت التي يجريها بعض قادة الحركة واإل     . 3

المقيم في غزة أو االتصاالت المباشرة من الوزير ع
 وطنيا جامعاً يخرجنا من حالة      المسارعة لالجتماع وااللتئام في حوار القاهرة من جديد ليكون حواراً         . 4

  .يهاالتوتر المستدام بحلول جذرية واضحة ال لبس ف
ورد إلينا حديث عن نية الرئيس أبو مازن اتخاذ بعض القرارات           "وأكدت الحركة في نهاية البيان على أنه        

الحاسمة هذه الليلة، وال يسعنا هنا سوى استباق ذلك بتكرار موقفنا المتمثل بأن أية قرارات مـصيرية ال                  
 والرد ولن تحظى بتوافق و إجماع وطني عام سيدخلنا في دوامة جديدة من األخذ           

النسحاب مـن الحيـاة                 
ال

  
  
  
  يةال نتحمل المسؤول: رسالة من مشعل إلى سليمان 
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 . ال تتحمل أي مـسؤولية تجاههـا         
وأشار مشعل، بحسب مصادر اطّلعت على فحوى رسالته، إلى أن حماس

همات برعاية مصرية وسعودية مع السلطة الفلسطينية، معتبراً أن تياراً معينـاً فـي فـتح والـسلطة                  

18.

شطاء       

طين الرسمي  ق الذي كان يحفره عناصرها وبث تلفزيون فلس              
مس كان يستهدف منزل الرئيس محمود عباس في ألقطات له مساء    

هو صور لمجاهدين أثناء حفـر      "سالة أرسلت للصحافيين على الهواتف الخلوية إن ما نشره التلفزيون           

19.

غه ذلك وتشديد اإلجـراءات          

هو في مقر الرئيس المعروف باسم المنتدى، للدفاع عنه، في ظـل                 
وشكك مراقبون في صـحة هـذه المعلومـة          .رضه للقصف من قبل كتائب القسام، على حد تعبيرها        

حماس علـى كـل الـشوارع                   

20.

وجه خالد مشعل رسالة غير معلنة إلى رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سـليمان دافـع                : القاهرة
، وقال إنها)في قطاع غزة   (خاللها عن موقف حماس من التطورات     

 إليه من    ملتزمة ما تم التوصل              
تفا

  .الفلسطينية ال يريد إنجاح صيغة التعايش المشترك بين حماس وفتح
  14/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  نزل عباس يقول أنها استهدفت م في غزةللقسامق انفتلفزيون فلسطين يعرض صوراً أل 

عرض تلفزيون فلسطين الرسمي، مساء أمس، لقطات لنفق أرضي حفره مسلحون مـن             : أ.ب.د -غزة  
وأظهرت الصور عدداً مـن نـ .حركة حماس أسفل منزل الرئيس محمود عباس، في مدينة غزة         

 وكان المسلحون . حماس يقومون بإدخال عبوات متفجرة ضخمة داخل النفق، الذي بلغ عرضه نحو متر            
كما عرض التلفزيون صوراً لنفق أرضي آخر أسـفل          .يلبسون زياً موحداً كُتب عليه شعار كتائب القسام       

  .شارع صالح الدين، وعلّق التلفزيون بأن هذا النفق كان سيستخدم بتفجير عبوة أثناء مرور عباس
من جهتها، نفت حركة حماس أن يكون النف

وقالت كتائب القسام في     .مدينة غزة         
ر

  ".اإلسرائيلي"يستهدف قوات االحتالل " نفق
 14/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  حراسة مشددة على دحالن خشية اغتياله في القاهرة: مصادر فلسطينية ومصرية 

كـشفت مـصادر    :  سـامي سـعيد    نقالً عن مراسلها  رام اهللا    من   14/6/2007 األخبار اللبنانية    أوردت
فتح محمـد    فلسطينية ومصرية متطابقة، لألخبار، عن تشديد اإلجراءات األمنية حول القيادي البارز في           

وقالت المصادر إن القاهرة تخشى إقـدام عناصـر          .لموجود في القاهرة منذ ما يزيد على شهر       دحالن ا 
باغتيال دحالن، األمر الذي استدعى إبال مصرية متعاطفة مع حركة حماس    

 ال  وأشارت المصادر إلى أن دحالن ومرافقيـه       .األمنية حول مقر إقامته المجهول في العاصمة المصرية       
يتحركون كثيراً في القاهرة، مشددة على أن المخاطر على دحالن تزداد يوماً بعد يوم في ظل تعـاطف                  

  ."حامية المشروع الفلسطيني"الكثير من المصريين مع حماس، التي يرونها 
  إن، أمـس ،التابعة لشبيبة فـتح   " إذاعة الشباب "قالت  : غزة من   14/6/2007قدس برس   في حين أفادت    

الن وصل إلى غزة، واآلن  دح محمد
تع

مؤكدين أن دحالن ال يمكنه الوصول إلى المكان المذكور في ظل سيطرة 
  . شمال إلى جنوب القطاعالرئيسية من

  
  حماس وضعت قائمة اغتياالت لقيادات في فتح: مصادر أمنية فلسطينية 

ذكرت مصادر أمنية فلسطينية لألخبار أن حركة حماس وضعت أخيـراً قائمـة             :  سامي سعيد  -رام اهللا   
بأسماء شخصيات فتحاوية على مستوى محافظات قطـاع غـزة الغتيالهـا أو لتعـذيبها أو إلصـابتها                  

وقالت المصادر إن القائمة وصلت إلى األجهزة األمنية، التي         . بالرصاص، كل حسب ما تتهمه به حماس      
 مـسؤول   200بدورها حذّرت أصحابها من اغتيالهم، مشيرةً إلى أن األسماء في القائمة ضـمت نحـو                

ـ               .فتحاوي از وأكدت المصادر أن دحالن على رأس القائمة، إضافة إلى سمير المشهراوي ورئـيس جه
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ود محمد طموس، والناطقين باسم فتح ماهر مقـداد وعبـد               
وشددت المصادر على أن بعض قادة ف .الحكيم عوض وتوفيق أبو خوصة    

ت، لكن رئيس الوزراء لـم يـرد        ماعيل هنية لتخفيف حدة التوتر وإنهاء حالة االقتتال ووقف االغتياال         

21.

إذا ما توصلنا إلى اتفاق لوقف النار بـين فـتح           ": حلس        

حركة فـتح   ن حماس توجه ذات الدعوة إلى                

همية تعليق حركة فتح ألعمال وزرائها من حكومة الوحدة الوطنيـة،           المصري من أ   
نحن حريصون على إنجاح حكومة الوحدة الوطنية والتمسك بها، لكننا في المقابل نعتقد أن لكـل                : "ال

صيل الخيار في البقاء في الحكومة أو الخروج منها، فحماس هي خيار للشعب الفلسطيني، وستبقى قائدة                

22.

وجمال أبـو   ) تم اغتياله قبل نحو أسبوعين    (األمن العام رشيد أبو شباك وسميح المدهون وبهاء أبو جراد           
حمد علي  أ، وسعيد رشيد النجار وسفيان محمد عبد الخالق الكفارنة وعلي           )تم اغتياله قبل يومين   (الجديان  
مـسؤول حـرس   ( البحيصي ومصباح محمد جاد اهللا) الناطق باسم حرس الرئيس محمود عباس     (القيسي  
ومنصور سعيد شاليل، ونبيل محم) الرئيس

تح استنجدوا برئيس الـوزراء           
سإ

 .على االتصاالت، بحسب المصادر األمنية
 14/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  دعوة إلى حماس إلجراء حوار عاجل مع فتحيوجه حلس أحمد  

وجه القيادي في حركة فتح عضو      :  جيهان الحسيني  ،القاهرة عن مراسلتها في     14/6/2007 الحياة   نقلت
س دعوة إلى حركة حماس إلجراء حوار عاجل مع حركة فتح من أجل وقـف               المجلس الثوري أحمد حل   

إن ما يحدث من اقتتال ليس في مصلحة حركـة حمـاس أو             ": وقال حلس للحياة  . سفك الدماء الفلسطينية  
حركة فتح بل هو تشويه للنضال الفلسطيني ولبندقية المقاومة التي أصبحت بندقية مجرمة بعد أن قتلـت                 

وقف االقتتال بين فـتح  " قيادات فتح بالتمسك بمشروعها الوطني، مشدداً على أن           حلس طالب و ."مقاومين
وحدد هذه األسباب فـي     . "وحماس يتم من خالل معالجة األسباب الحقيقية والجوهرية له وليس مظاهره          

، مؤكداً أن   "انعدام الثقة بين الجانبين تماماً، وأن حماس تعتقد أن بإمكانها وحدها قيادة الشعب الفلسطيني             "
ـ      ."ليس بإمكان أي من الحركتين قيادة الشعب الفلسطيني منفردة        " عدم "واتهم حلس حركتي فتح وحماس ب

قيادة حمـاس فقـدت     "وقال إن   . "وجود فهم حقيقي للشراكة خصوصاً في ضوء رفض كل منهما لآلخر          
 بشكل حقيقي، فهي ليست     اًفتح حتى اآلن لم تتدخل عسكري     "، مؤكداً أن    "السيطرة على عناصرها الميدانية   

ووصف قرار اللجنة المركزية لفتح بتعليق مشاركة وزرائها في الحكومة وعدم            ."معنية بهذه االشتباكات  
فتح تدرس بجدية موضوع االنسحاب     "، الفتاً إلى أن     "إجراء احتجاجي "حضورهم اجتماعات الوزارة بأنه     

وعن ادعـاءات كـل طـرف بأنـه وراء           ."ع حماس من الحكومة إذا لم يتم االتفاق على تهدئة داخلية م         
األحداث الدامية التي تجري في غزة حالياً، قال 

، "وحماس سنطالب بإجراء تحقيق تتواله لجنة عربية محايدة لتحديد المسؤول عن الجرائم التي ارتكبـت              
يضع تفاصيل ومجريات األحداث كافة تحت إمرة هذه اللجنة لتحميل          الجانب الفلسطيني س  "مشيراً إلى أن    

  ."كل من أجرم مسؤولية جرائمه والقصاص منه
مـشير  حمـاس،   عن حركـة    النائب  أشاد  : القاهرة من   13/6/2007قدس برس   وفي المقابل، أوردت    

 بدعوة أحمد حلس إلى وقف إطالق النار، وأكد أ،المصري
شكك في تصريحات خاصة لقـدس      إال أن المصري    . لوقف إطالق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات      

ـ          في منع من أسماهم بقـادة      " شرفاء حركة فتح  "برس في قدرة تصريحات حلس أو غيره ممن وصفهم ب
  .التيار االنقالبي من إطالق الرصاص باتجاه حركة حماس

قلل من جهة أخرى    
وق
ف

  ".لسطينيةللحكومة الف
  
  
 سأخطب الجمعة في المنتدى وسنحول السرايا إلى مسجد كبير: رياننزار  
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وقال  .ومستقبلهم

هك حرمة بيوت اهللا ويعدم العلماء ويبيـع        من ينت          
 كلها ساعات وتنتهي العلمانية في غزة ولم يبقى:وأضاف .القضية الفلسطينية 

ى اللحية ويكشفون الحجاب عن المنقبات هذا اليوم ستنتهي الزندقة، فـاليوم المعركـة إسـالم وردة                 

23.
ـام الكتائـب لمنـزل          

ايا لمـسجد   ر             
هذا الريان رجل أكذوبة وال ننسى موضوع مخيم جباليا ":كبير قال المدهون  

فجار صواريخ لحماس في مهرجان لعناصرها وخرج ريان على وسائل اإلعالم وأقسم باهللا أنه قصف               
 ".قت الضغط عليهاوفة و

24.

ما يحدث سوف ": ت الحركة في بيان لها
يدخل القضية الفلسطينية برمتها لصالح مشاريع مدمرة لمستقبل القضية،

رييل ة وإحياء المشروع القديم أل وربما يؤدي إلى انفصال غزة عن الضف،شرية من األرض الفلسطينية

25.

   
ـ            لتوقف الفا"في بيان وصلت نسخة منه إلى قدس برس، حركتي فتح وحماس ب

ـ            .أعلن د : زةغ  في فتح،   "التيار العميل " نزار ريان القيادي في حماس عن انتهاء الحوار مع من وصفه ب
 إلى أن هذا التيار انتهى وال يوجد اليوم أمام الفلسطينيين إال االنتباه إلى قضيتهم                مشيراً

 في بيوت اهللا وأحرقوا المساجد والمـصاحف وداسـوها وأحرقـوا            اريان في تصريح له إن الذين كفرو      
 :المؤسسات التعليمية وأعدموا المجاهدين ال حوار لحماس معهم إال من خالل فوهـة البندقيـة، مـضيفاً                

  ."إلى مسجد كبيرسأخطب في صالة يوم الجمعة القادم في المنتدى وسنحول مقر السرايا "
وأشار ريان إلى أن حماس تفتح ذراعيها لعناصر األجهزة األمنية من أجل التوبة إلـى اهللا موضـحا أن                   

نحن على الحق وهم على الباطل وأذكـر أن أبـو   : وقال ريان .الدين اإلسالمي يتسع للمرتدين والزنادقة   
بكر الصديق حارب المرتدين على منع الزكاة أفال نقاتل 

 وهم يعدمون   ء لهؤالء شي          
عل

  . تصريحاتهوستنتهي المعركة لنصرة هذا الدين، حسب
  13/6/2007فراس برس 

  
  نزار ريان أكذوبة حماس المكشوفة وقت الضغط عليها: سميح المدهون 
األنباء التي تحدثت عن اقتح" أكد القيادي في كتائب األقصى سميح المدهون         :زةغ

وأوضح  ". مدينة غزة  حد قادة القتل في غزة وإشعال النار فيه وقتل اثنين من حراسه في            أمحمود الزهار   
 ،ما يجري في شمال قطاع غزة من قتل وحرق وتدمير على يد عناصر حماس لن يطـول                "المدهون أن   

 ". سيتم اجتثاث عناصر القسام وتنفيذية حماس وإعادة الحقوق إلى أصحابهاوقريباً
وحول تصريحات نزار ريان التي قال أنه سيخطب الجمعة القادمة في المنتدى وسيحول الس
 فلـسطينيا   26 التي قتل فيه             

بان
ريان هو أكذوبة حماس المكش" مضيفا أن ،" وكان كاذباً"إسرائيلي"

  14/6/2007فلسطين برس 
  
  عن الضفةن تؤدي الصدامات إلى فصل غزةأالجهاد تحذر من  

دعت حركة الجهاد اإلسالمي في بيان لها فتح وحماس إلى وقف االقتتال الدائر : علي الصالح - لندن
اومة الشعب بينهما بشكل فوري وإنهاء كافة مظاهر التسلح، مؤكدة أن ما يحدث أساء لجهاد ومق

وقال .الفلسطيني وأفقد القضية الفلسطينية عمقها العربي والدولي
 وسيفقدنا ما تبقى من كسور 

ع
 ."بتحويل األراضي الفلسطينية إلى كانتونين منفصلين.. شارون

 14/6/2007الشرق األوسط 
  
  االقتتال الداخلي لمحاصرة" لجان إنقاذ وطني"حزب الشعب يطالب بتشكيل  

 من أن    محذراً حداث الدموية في قطاع غزة،    أعرب حزب الشعب عن قلقه البالغ للتطورات واأل       : رام اهللا 
من القوى  " لجان إنقاذ وطني  " بتشكيل   ، ومطالباً "الصراعات الدموية تطول الوجود الفلسطيني على أرضه      "

وطالب حزب الشعب، ".لمحاصرة التطورات الميدانية ووأد الفتنه قبل انتشارها      "والشخصيات الفلسطينية   
، "وري عن االقتتال العبثي    
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ودة كـل الـوزراء                

26.
وقف إراقة الـدماء     

طالق النار، وعدم تلبيتها دعوة الوفد األمني المصري، األمر الـذي يؤكـد   إت وقف  
بأن حركة حماس معنية ومصممة على القضاء على ما تسميهم باللحديين واالن

ن لم يوقفوا االقتتال،    إالفصائل إلى التحرك بسرعة للجم المتقاتلين ورفضهم        درويش   ن جهة أخرى دعا   
ن ما يجري في غـزة ال       

 قلقيليةفي  تالل برصاص االحخرآصابة إئب االقصى و.27
خر بجراح برصاصآصيب  أ استشهد ناشط في كتائب شهداء االقصى و       :يةلقلقي

ن قوات االحتالل اقتحمـت     أفاد مراسلنا   أو .حمت فجر اليوم مدينة قلقيلية وفرضت عليها منعاً للتجوال        
 استشهاد ياسين ياسين، ويعمل فـي       لىإدى  أطينيين، ما         

   غزةعلى حدود نشر قوة دولية رفضحماس ت .28
قال سامي أبو زهري المسؤول بحماس أن الحركة ترفض أي انتشار لقوات أجنبية في قطاع غزة                : زة

 محتلـة ال تختلـف عـن االحـتالل          على أنها قـوات      

 ن اتهامها بتهريب السالح.29
مس أقليم لبنان في بيان إ القيادة العامة، -نفت الجبهة الشعبية : بيروت

 بعمليات تهريب السالح علي الحدودمن الدولي واتهامها زوراًمام مجلس األأتقرير تيري رود الرسن 
رامها لوحدة وسيادة 

30.

سال وردا على سؤال حول ار ".وجودنا العسكري في غزة سيزيد من المشاكل بدال من حلها"مضيفة 

ودعا رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة باالجتماع الفوري والعاجـل، وعـ
  ."واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإنقاذ الشعب الفلسطيني" لمتابعة التطورات الخطيرة،  الموجدين في الخارج

  13/6/2007قدس برس 
  
 "ياً للتصفية عالماًهدفقبل أن تصبح "وقف إراقة الدماء لحماس حزب النور يدعو  

لى إ دعا عبد الكريم درويش أمين عام حزب النور الفلسطيني حركة حماس             :القاهرة
 .ن الشراكة السياسية مع حركة فتح مصلحة لهـا        أفوراً قبل أن تصبح هدفاً عالمياً للتصفية، مشدداً على          

اللجنة المركزية لفتح بعدم مشاركة وزراءها في الحكومة نتاج طبيعي لعدم استجابة            واعتبر درويش قرار    
حركة حماس لدعوا

 .قالبيين
م

أواعتبر   .لى الشارع ونبذ كل من يدعم االقتتال ويشارك فيه        إمن خالل النزول    
 .48يقل عن مأساة 

  13/6/2007فراس برس 
  
استشهاد ناشط من كتا 

 قوات االحـتالل التـي        
اقت
مدينة، ودارت اشتباكات مسلحة مع نشطاء فلسال

 .من الوقائيجهاز األ
  14/6/2007وكالة معاً 

  

غ
 كانت جنسيتها وإنها ستتعامل مع هذه القوات أياً     

  ."سرائيلياإل"
  14/6/2007رويترز 

  
القيادة العامة تستهج 

دراج اسم الجبهة في إعملية 
 

وجددت تأكيدها عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية واحت.  السورية-اللبنانية 
  .هليلبنان وسلمه األ

 14/6/2007القدس العربي 
  

 اسرائيل تؤكد انها لن تشن عملية برية لمنع حماس من السيطرة على قطاع غزة 
 انها لن تشن اي عملية برية العادة احتالل قطاع غزة لمنع حركة حماس من ، الخميس،لاكدت اسرائي
" اسرائيل ال تنوي بتاتا اعادة احتالل قطاع غزة" وقالت ميري ايسين الناطقة باسم اولمرت .السيطرة عليه
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حيد االكيد هو ان 
هذه الحرب االهلية التي تسببت بها العملية العسكرية التي تشنها حماس ليست

وقالت الناطقة كذلك ان الملف الفلسطيني سيكون في صلب المحادثات التي سيجريها  ".السرائيليين

  

31.

ما سيـستدعي موقفـاً     " في غضون أيام     "س على الحكم   

في إطار محاولتها جر إسـرائيل إلـى داخـل                

 اإلسرائيلية ايهود اولمرت بأن ينقذ السلطة الفلـسطينية مـن           ومة     
واستبعد مراسل الصحيفة العسكري ان يتجاوب اولمرت . السقوط بيد حركة حماس   

ما دام في وسع إسرائيل أن تتجاهل ما يجري في القطاع فإنهـا سـتنأى               "، مضيفاً انه    "ذا الوقت بالذات  

32.

اسلحة الى قوات فتح او حول حوار ممكن بين اسرائيل وحماس ابقت الناطقة على الغموض مؤكدة ان 
االمر الو"وتابعت ايسين تقول  ".الوضع معقد للغاية ويجب درس كل الخيارات بعناية"

جيدة ال للفلسطييين وال  
ل

 .يونيو / حزيران19اولمرت مع الرئيس االميركي جورج بوش خالل لقاء بينهما في 
 2/6/2007وكالة سما 

  
  "حماس"قطاع في يد التمال سقوط قلق الحو "فتح"االستخبارات اإلسرائيلية تتوقع هزيمة  

نقلت وسائل اإلعالم العبرية عن أركان المستويين السياسي والعـسكري قلـق            :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
وأضـافت ان   . "احتمال سقوط السلطة الفلسطينية في قطاع غزة في أيدي حركـة حمـاس            "إسرائيل من   

سيطرة حما"األوساط االستخبارية تتوقع حصول     
اإلسقاطات "وأعربت أوساط أمنية عن قلق إسرائيل من         ." المجاورة "حماستان"إسرائيلياً واضحاً من دولة     

البعيدة المدى لنتائج هذه الحرب ليس على مستقبل السلطة الفلسطينية فحسب، وإنما أيضاً على عالقـات                
  ." برمتهاالسلطة مع إسرائيل وربما على المنطقة

أفادت التقارير ان اولمرت عقد اجتماعاً تشاورياً مع رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي               و
وضمان عدم  " يوفال ديسكين وأصدر تعليماته لهما بمراقبة التطورات داخل القطاع           "شاباك"ورئيس جهاز   

. "بكل قوة "ع أي محاولة من هذا النوع       ، طالباً منهما من   "تدحرج الصراع الفلسطيني الداخلي إلى إسرائيل     
ونقلت االنباء عن مصادر عسكرية إسرائيلية اعرابها عن مخاوفها من أن تلجأ الفصائل الفلسطينية إلـى                

استئناف قصفها الصاروخي المكثف على جنوب إسرائيل 
إسرائيل ليست سعيدة بسفك    "مكتب اولمرت قولها إن     واقتبست يديعوت أحرونوت عن أوساط في       . القطاع

ألن "، لكنها تتوقع من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التحرك فوراً وبكل قوة              "الدماء في القطاع  
  . وانه إذا لم يفعل فسيهزم شر هزيمة"ال خيار آخر أمامه

قطاع رغبة إسرائيل في رؤيـة فـتح        ولم تخف المتابعة اإلسرائيلية، الرسمية واإلعالمية، للحرب في ال        
ونقلت اإلذاعة الرسمية عـن     . تحقق انتصاراً على حماس وإن كانت تشكك في قدرات الحركة على ذلك           

أوساط أمنية قولها إن حماس تسيطر اآلن على معظم شمال القطاع وتسعى إلحكام سيطرتها على كامـل                 
سماً لحركة حماس حيال حقيقة ان عناصـرها        وأضافت انها تتوقع انتصاراً عسكرياً حا     . أراضي القطاع 

وأعرب مصدر أمني عن قلقه من فقدان السلطة الفلـسطينية          . مدربة جيداً ومزودة عتاداً عسكريا أفضل     
من جهتها أفادت صحيفة هآرتس انها تلقت في األيام األخيرة رسائل            .بقيادة عباس سيطرتها على القطاع    

من فلسطينيين موجهة إلى رئيس الحك
فـي  "مع طلب كهذا           

ه
  ."ي هناكبنفسها عن أي تدخل عسكر

  14/6/2007الحياة 
  
  "فتح الند" و"حماستان"حلم يتالشى لمصلحة  و انتصار حماس يؤدي الجتياح غزة :إسرائيل 

حذرت صحف إسرائيلية : صالح النعامي عن مراسله غزة من 13/6/2007 إسالم أون الين ذكر موقع
 في قطاع غزة، معتبرة أن هذا من تبعات انتصار حركة حماس في االقتتال الدامي بينها وبين حركة فتح

اليوم " يديعوت أحرنوت"وفي تحليل نشرته صحيفة . "قد يدفع إسرائيل إلعادة احتالل القطاع"األمر 
انتصار حماس في هذه المواجهة قد يدفع إسرائيل إلى إعادة "، اعتبرت أن 2007-6-13األربعاء 
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إسرائيل من ناحية عسكرية سيكون محدودا جدا في حال اجتياح قطاع 

تبر من أكثر المتحمسين لتقديم السالح ألجهزة األمن 

في المفاوضات، وزعما أن إسرائيل قررت عدم التدخل العسكري المباشر 

الفراغ "الفلسطينية هو السالح شبه الوحيد للفلسطينيين ضد اسرائيل، على اعتبار أن 

 ،تتها ذكرت يديعوت احرنو
 أن مصر ستقوم بتزويد اجهزة االمن التابعة البو مازن بمجنزرات وقاذفات صواريخ وسالح ،س

 التوسط بين 
 ."الجانبين تعي أن تقديم هذا السالح يهدف فقط الى تآكل قوة حركة حماس

و مزعج وإشكالي إلسرائيل؛ ألنه قد يعني السيناري"وأشارت الصحيفة إلى أن هذا . "احتالل قطاع غزة
انهيار السلطة الفلسطينية، وبالتالي اضطرار إسرائيل لتحمل المسئولية عن ضمان توفير متطلبات الحياة 
لمئات اآلالف من الفلسطينيين، ناهيك عن أن هذا السيناريو يعني عودة إسرائيل للتورط عسكريا في 

من ناحيتها، ذهبت صحيفة هارتس في االتجاه نفسه، غير أنها رأت ". قطاع غزة، مع كل ما يعنيه ذلك
أن هامش المناورة المتاح أمام 

هيئة أركان جيش االحتالل مشغولة حاليا باالستعداد إلمكانية اندالع مواجهة عسكرية في "غزة، حيث إن 
 سوريا أو حزب اهللا، بينما سيستدعي اجتياح قطاع غزة بالكامل تجنيد قسم كبير من قوات الشمال مع

 ."االحتياط في الجيش اإلسرائيلي
إن سقوط : "عن مصادر في األجهزة األمنية اإلسرائيلية قولها" معاريف"من جهة أخرى، نقلت صحيفة 

دم صواب الرأي القائل بوجوب تقديم مواقع األمن التابعة للسلطة في أيدي حركة حماس يدلل على ع
الدعم العسكري لحركة فتح، على اعتبار أن أي سالح يقدم لحركة فتح سيجد طريقه إلى أيدي عناصر 

ونوهت الصحيفة إلى أن . "حركة حماس الذي سيغنمون هذا السالح في جوالت القتال كما حدث مؤخرا
هذا القول موجه ضد أفرايم سنيه لترويجه والذي يع

إلى أنه وإن كان جميع قادة األجهزة األمنية " معاريف"ونوهت  .وحركة فتح" أبو مازن"التابعة لـ
 يرغبون في انتصار فتح في المواجهة، إال أنهم يرون أنه من الخطأ عدم التحوط لنتائج اإلسرائيلية

  .انتصار حماس في هذه المواجهة مع كل تداعياتها
نوها في مقال " هارتس" آفي سيخاروف وعاموس هرئيل، في ينعلى جانب آخر فإن كل من الصحافي

الحالي لصالح حركة حماس، فإنه سينشأ عمليا كتباه أنه في حال إذا ظلت األمور تأخذ نفس المأخذ 
كيانان فلسطينيان بثقافتين مختلفتين، أحدهما في غزة واآلخر في الضفة، ونوه الصحافيان إلى أنه لم يعد 

إلسرائيل ثمة شريك فلسطيني 
كما الحظ الصحافيان غياب قيادة حركة فتح . الكتفاء بأخذ الحيطة والحذرفي المواجهة الحالية، وا

وهروبها للخارج، في إشارة إلى وجود مستشار األمن القومي محمد دحالن ومدير األمن الداخلي رشيد 
 .أبو شباك وغيرهم في الخارج

هرئيل، وروف اسيخرأى المراسالن : مهدي السيد عن مراسلها 14/6/2007األخبار اللبنانية  وأضافت
 من جهته، رأى داني روبنشتاين، أن ما .أن الحلم الفلسطيني القديم في دولة كاملة يسير نحو التالشي

والسبب الرئيس لهذه المشكلة، . يجري في اآلونة األخيرة في غزة هو حل وتفكيك للسلطة الفلسطينية
 المشاركة الكاملة لحماس في بحسب روبنشتاين، هو أن فتح، برئاسة الرئيس محمود عباس، رفضت

فتح الى عدم قبول حسم الناخب الفلسطيني  ورأى روبنشتاين أن السبب الذي دعا حركة، أجهزة السلطة
هو طلب كل العالم منها ذلك، مشيراً إلى أن الواليات المتحدة وأوروبا ومعظم الحكام العرب وبالطبع 

ورأى روبنشتاين في حل السلطة  . السلطة حثّوا فتح على عدم التعاون مع حماس في-إسرائيل 
ويذهب أبعد من ذلك ليرى أنه من ناحية فلسطينية، . الفلسطينية مخرجاً وحيداً لحركة فتح من هذا الواقع

فإن تصفية السلطة 
الضفة، ال يمكنه أن يبقى كذلك لزمن طويل وسيتعين على اسرائيل أن السلطوي في غزة، وبعد ذلك في 

 تعيد احتالل المناطق الفلسطينية وتتحمل المسؤولية، وهو أمر ال يريده -تفرض هناك القانون والنظام 
  ."أحد في اسرائيل

من ناحي :عن المراسل صالح النعامي  14/6/2007 الشرق األوسط ولفتت
ام

مصر التي تدعي"واشارت الصحيفة الى أن . خفيف للحفاظ على قوة اجهزة ابو مازن
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33.

تتخذ قرارات لم تتخذ من قبل، ) الكيان الصهيوني(ن اآلن وصاعدا سيكون واقعاً جديداً يجعل 
فمن يتواجد في القطاع اآلن ليسوا بأصدقاء الكيان الصهيون

 ". ماس
  14/6/2007سطيني لإلعالم 

34.

دعى الشاباك أن الفلسطينيتين كانتا تنويان مقابلة أحد ناشطي الجهاد في رام اهللا، والذي كان               
ليفترض، بحسب ادعاءات الشاباك، أن يزودهما باألحزمة الناسفة، ومن ثم إيصا          

  .عمليتين
  13/6/2007 48عرب

35.

ـ " حـزب اهللا  "ـى             وريا بـدالً مـن     وس
من جهته وضع قائد سالح الجو اليعازر شكيدي حركة حما. الفلسطينيين

  ". القاعدة"، إشارة إلى "الجهاد العالمي"ثم سوريا وإيران وشبكة 
Middle East News Line  

  13/6/2007التقريرالمعلوماتي 

36.

أضاف أن إسرائيل قررت التفـاوض بهـدف        . "لن تسمح بأن تتم مفاجأتها ثانية     "سرائيل     

  
 " انهارت تماماً"وات التي بناها دحالن بأموال أمريكية ودعم صهيوني الق: محلل صهيوني 

قال يهود يعاري، المحلل العسكري في القناة الثانية في التلفزيون الصهيوني إن القوات التي بناها النائب 
انهارت تماماً مثل برج من "محمد دحالن في قطاع غزة بأموال أمريكية وموافقة ودعم صهيوني 

ويدعي ". حماس"ال ترغب في المشاركة في مواجهة " فتح"على حد تعبيره، ملمحاً إلى أن حركة ، "الورق
، على مقرات األجهزة األمنية، ال سيما التي أسسها "كتائب القسام"يعاري، في حديثه معلقاً على سيطرة 

اماً، فالواقع  ع30ما حدث في قطاع غزة يعتبر انقالب عسكري إسالمي لم يحدث منذ : "دحالن، إلى أن
في غزه م

ي القدماء مثل أبو مازن وكبار فتح بل 
ح

المركز الفل
  
  لسطينيتين بزعم التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية مزدوجةالشاباك يعتقل ف 

أنه نجح في إحباط عملية انتحارية مزدوجة خططت حركـة الجهـاد            ) الشاباك(ادعى جهاز األمن العام     
وبحسب ادعاءات الشاباك فقد تم اعتقال امرأتين فلسطينيتين مـن          . اإلسالمي لتنفيذها في تل أبيب ونتانيا     

فـي  " إيريـز "وجاء أنه تم اعتقالهما على حاجز        .فترض أن تشاركا في العملية    سكان قطاع غزة، كان ي    
وبحسب ادعـاءات الـشاباك فـإن       . مايو، مع دخولهما إلى إسرائيل    / العشرين من الشهر الماضي أيار    

، وهي أم ألربعة أطفال، طلبت تصريحاً لالنتقال من غزة إلى رام اهللا، بذريعة أنهـا                ) عاماً 30(إحداهن  
، وهي أم لثمانية أطفـال  ) عاما39ً(إلى العالج الطبي، في حين كان يفترض أن ترافقها قريبة لها    بحاجة  
وا ..وحامل

هما إلى مكـاني تنفيـذ      
ال

  
  سالح الجو اإلسرائيلي يضع حماس أولى أهدافه 

أن السلطة الفلـسطينية،    ) IAF(تشهد األجهزة العسكرية انقساماً حول أولوياتها حيث تعتبر القوة الجوية           
حماس تحديدا، هي الخطر األساسي؛ فيما يركز الجيش نظره إل

" حزب اهللا "س أولى أهدافه، يليها              

  
  هران لن تفاجئا إسرائيل دمشق وط: "قعقعة السالح"بيرتس يتابع  

قال وزير الدفاع اإلسرائيلي عمير بيرتس امس إن الجيش االسرائيلي على استعداد لمواجهة أي              : د ب أ  
وقال بيرتس، خالل جولة له في قاعـدة حتـصيريم          . تدهور أمني، سواء في جنوبي إسرائيل أو شمالها       

الجو إليعازر شكيدي وكبار الضباط في القاعـدة،        التابعة لسالح الجو اإلسرائيلي التقى خاللها قائد سالح         
 لمواجهة االمر،   "قعقعة السالح في دمشق وطهران وتتخذ اإلجراءات الالزمة       "إن تل أبيب تتابع عن كثب       

مشيراً إلى أن إ
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بيد أنه يتوجب عليها أن تكون على أهبة االسـتعداد لمواجهـة أي             "اً  وصل الى اتفاقات سالم، موضح    

37.

ريـر النهـائي للجنـة                  
وأكد كابل، إن حزب العمل لن يستمر في شراكته مع أولمرت، بعد نش .فينوغراد
وظيفتنـا  ولكـن   "إن حزب العمل في الوقت الراهن هو طوق النجاة بالنسبة ألولمرت،            : وقال. نوغراد

  .ومة أخرى، مع رئيس آخر

38.

 37 صـوتا مقابـل      58سم االنتخابات منذ الجولة األولى، التي حصل فيها بيريز علـى              
 الفيطال، وبخطوة مفاجئة، فقد أعلن األخيران عن انسحابها والد21لرفلين و 

 صوتا ضده وامتنع عن التصويت      23 صوتا، مقابل    86لجولة الثانية حصل بيريز على      السرائيل، وفي ا  

39.
 في مـسيرة    واركن المواطنين الفلسطينيين شا    

المشاركين فـي   من     
ي الـضفة الغربيـة، ف مئات الفلسطينيين من جهة أخرى،نظمفي حين  .  بجروح متفاوتة  واالمسيرة اصيب 

قـد  و.  الـضفة           

40.
ـٍل       

أن الها  وقال مدير عمليات   .ت توزيع المساعدات اإلنسانية في قطاع غزة      لعمليا
علىا عن القلق    عبر، م إغالق خمسة من مراكز توزيع األغذية وسبعة من المراكز الصحية جراء االقتتال           

  .ا الوكالة تقدمهمصير نحو مليون الجئ يعتمدون كلياً على المساعدات الغذائية والخدمات الطبية التي
  13/7/2006 س

الت
  . "احتمال كان

  14/6/2007السفير 
  
  سنعمل على تغيير رئيس الحكومة أو االنسحاب من االتالف: سكرتير حزب العمل 

صرح سكرتير حزب العمل، إيتان كابل، في أعقاب فوز إيهود باراك برئاسة الحزب أن حـزب العمـل          
لى تنحية أولمرت من منصبه أو أنه سينسحب من الحكومة بعد نشر التقسيعمل ع 

ر التقرير النهائي للجنة                
في

بل مهمتنا أن تكون حك. ليست إنقاذ رئيس الحكومة
  13/6/2007 48عرب

  
  يبتسم أخيرا لبيريز بفوزه برئاسة اسرائيل" الحظ" 

انتخب الكنيست أمس الوزير بيريز رئيسا للدولة، بعد منافـسة قويـة مـع              :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
ولـم   . رفلين من حزب الليكود، والنائبة كوليت افيطال من حزب العمل          الرئيس السابق للكنيست رؤوفين   

يكن باإلمكان ح
عوة لدعم بيريـز كـرئيس               

   .ثمانية نواب
  14/6/2007الغد األردنية 

 
   النار على مسيرة تطالب بوقف االقتتال وسقوط قتلى وجرحىيطلقاألمن الفلسطيني  

آآلف مأن  : غزة من   13/7/2006  قدس برس  ذكر موقع 
شعبية حاشدة انطلقت من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كان دعا إليها رئيس الوفد األمني المـصري،                 

 عناصر أمنية بالقرب من مركز العباس       من تعرضت إلطالق نار     هاغير أن . وذلك لوقف االقتتال الداخلي   
  .مما أدى إلى إصابة ومقتل عدد من المشاركين، للشرطة
 فلسطينيا15ًأن  : غزةعن فتحي صباح مراسلها من       14/6/2007ة   الحيا وأضافت

   
ا خاللها الى وقف االقتتال في غزة، وعدم نقله الىوتظاهرة سلمية في مدينة رام اهللا، دع      

  .رسائل  القصيرة عبر الهاتف الخليويال الدعوة الى تنظيم المسيرة بواسطة واتناقل
  

  عمليات اإلنسانية وتوزيع المساعداتالاستمرار االقتتال الداخلي يهدد بوقف : االونروا 
 يهـدد بوقـٍف كام،أن استمرار االقتتال الداخلي المسلح بين فتح وحماس       من  حذرت االونروا   : غزة

منظمـة اضـطرت إلـى       
 

قدس بر
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41.

على اإلجهاز على ما بقي من القدس 
حركتي فتح وحماس، مسؤولية ضياع القبينما حمل بعضهم . المحتلة

 ورئيس الوزراء في وقف الفلسطيني غياب الدور الفعلي للرئيس مع إنتقادمسمار األخير في نعشها، 

42.

. قطاعالعلى وشبح الحرب االهلية التي تخيم 
سوق مزدحمة باالسلحة في جميع المواسم وفيالن أ  من جهة أخرى،اكدتكما 

مع االشارة في هذا السياق، إلى أن أحد التجار أكد أنه. االزمة االقتصادية الحادة والحصار االسرائيلي

43.

واعتبر أن تغييـر    .  قبل المسؤول الجديد       
واالشتباكات المتواصلة، كانت هي العائق األساسي في تأخير الوصول إلى ،  القيادة

  فلسطينيو الضفة الغربية يستهجنون ويتخوفون من انتقال عدوى االقتتال اليهم: تحقيق 
تسود حالة من الغضب والحزن واالستغراب وجوه الفلسطينيين في القدس :  سامي سعيد- رام اهللا

نهم يسمعون قصصاً  مشيرين إلى أ.ةالمحتلة والضفة الغربية لدى مشاهدتهم ما يجري في قطاع غز
.. إجرامية عما يحدث، لكن أبطال هذه القصص هذه المرة هم الفلسطينيون أنفسهم، ال مثلما في كل مرة

 عن خشيتهم من انتقال هذه األحداث، التي وصفوها بالمخجلة  وقد أعربوا.االحتالل اإلسرائيلي
 متمنيا على كراس، ن االقتتال بأنه صراع مرفوضأحد المواطني صفوي .والمخزية، إلى الضفة الغربية

سياسيين الذين يتهافتون للظهور على شاشات التلفاز من اجل إلقاء خطبة، أن يوفروا خطبهم المن 
يجري في غزة  ويشير إلى أن ما .ويطبقوا ولو نصفها على ارض الواقع، ويوقفوا االقتتال الداخلي

 فيما . االنسحاب اإلسرائيليهوقطاع، وال تم تحقيقه في  الذي األهموطنيالنجاز اإلكارثة، تقضي على 
 قد تنتقل للضفة الغربية ،عن تخوفه من أن يكون ما يجري بداية لحرب أهلية في قطاع غزةيعرب آخر 

أن استمرار االقتتال يفكك البنية االجتماعية الداخلية،  في حين اعتبرت مواطنة أخرى .في أسرع وقت
ة الفلسطينية أمام العالم، ويساعد االحتالل ويشوه صورة القضي

ضية الفلسطينية وتدميرها ودق 
ال

  . بما يجري في غزة على ما يبدو سعداءمشيرا إلى أنهم ،تالاالقت
  14/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  ساحة لصفقات األسلحة وتغذية االقتتال في غزةسوق الزيتون: تحقيق 

ساهم في   ما،تشهد تجارة االسلحة رواجا كبيرا بمختلف انواعها في غزة منذ اكثر من عام: محمد بشير
وذكرت صحيفة لوموند ان  .تال بين انصار حركتي فتح وحماس في االونة االخيرةتغذية عمليات االقت

التجار والعمالء يعقدون صفقات االسلحة الثقيلة والخفيفة في سوق الزيتون الواقع في شارع صالح الدين 
واضافت ان مئات الفلسطينيين من مختلف االعمار والفئات والشرائح االجتماعية  .في مدينة غزة

 . مرتين في االسبوعوذلكفدون على السوق لبيع وشراء وتبادل االسلحة على مرأى ومسمع الجميع يتوا
 ان هذه السوق التي فتحت ابوابها في مستهل االشتباكات بين فتح وحماس تعد دليال ،واكدت الصحيفة

قاطعا على الخوف والكراهية واالنفالت األمني والفوضى 
 كل الظروف ورغم 
 

  .يتزود باالسلحة من مهربين اسرائيليين في بعض االحيان
  14/6/2007عكاظ 

  
   تؤكد ليونة القيادة الجديدة لفتح االسالم حول إنهاء االشتباكاتعلماء فلسطينرابطة  

من األمور األساسـية    الشيخ محمد الحاج أن تسليم المسلحين  علماء فلسطين أعلن عضو رابطة  : بيروت
رونة وليونـة    تبدي م  هم، وخصوصاً أن القيادة الجديدة ل     فتح االسالم تفاوض حولها مع قياديي     يتم ال التي  

 يؤكـد انـه المعنـي       ، مشيراً إلى تلقيهم اتصاالً من المسؤول الميداني الجديد شاهين شاهين          .في الحوار 
 اختفاء شاكر العبسي وأبو هريرة، إلى       لفت حول حقيقة  و. بمتابعة كل المبادرات والمفاوضات التي تجرى     

ونا قتال في المعارك، أو أصيبا، أو تمكنا         أن يك  فإما ،أن هناك أربعة احتماالت متداولة بين سكان المخيم       
هما تحت اإلقامة الجبرية منأنمن الفرار إلى خارج المخيم، أو       

 كمـا   .تسوية سياسية           
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أن  يرا إلـى  

   الجيش اللبناني.44
 نهر الء الفلسطينيين من مخيم   استمرت جهود المنظمات االنسانية إلج    : بيروت

ت إلجالءاريتحضأن هناك    كما.  فلسطينياً على النزوح من المخيم الليلة الماضية       250مساعدة أكثر من    
وأفيـد أن   . اللبنـاني              

  ! بالعودةاتمسك .45
 اعتصا في بيروتنفّذ اهالي مخيم نهر البارد النازحين الى مخيم برج البراجنة

 تمسكهم بالعودة السريعة ينعلنم القاسية والصعبة التي يعانونها، يمة العودة، شرحوا خالله الظروف
عاناة واللجوء، 

46.

.  من تحريـضاته   همتخوف حقيقي لدي  موضحا أن هناك    ائل اإلعالم،     
 الخطوة االستفزازواعتبرتقرار،   من جهتها ال   استنكرت الحركة اإلسالمية  قد  و

وعمق التمييز الالحق ضد الطالب العرب، وخصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ حرية التعبير عن الرأي والعمل
  الجامعـة،   طالب  

  
بلعيفي جدار الفصل في منطقة  تقر بمخالفة الجيش فتح بوابة سرائيليةمحكمة ا .47

ار الفاصل في منطقة بلعين هو مناف لقرارأن بناء بوابة في الجد، أقرت المحكمة اإلسرائيلية العليا
 ولكنه ،ن بل ووبخ الجيش

48.
طينية من أن المقـاتلين            

اوقفوها في نقاط التفتيش وفتـ، و فتح استهدفوا الفرق الطبية   و حماس   تيمن حرك 
يـشكو   وفـي المقابـل      . فقط  منهم احدةأعادوا و ،  سلحين لم يكشف عن هويتهم خطفوا سيارتي اسعاف       

مـش فـي القتـال،    الفلسطينيةلي ينفون مشاركة الفصائل على أن األها من جهة أخرى   شدد
  .أقام الحواجز لمنع المسلحين من الدخول إلى مناطقهمبعضهم 

  14/6/2007الحياة 
  

 نهر البارد والتحضير للمزيد بالتنسيق مع الجدد من مخيمالنازحينمئات  
تمكن، مـن   تم ال و. البارد  

  
المزيد من الراغبين في الخروج من المخيم بانتظار الحصول على اشارة الجـيش 

  . نازح ولدخول حافلة اغاثة300ة تقل نحو اتصاالت تجرى لخروج حافل
  14/6/2007الحياة 

  
الى مخيم برج البراجنة يعتصمونالنازحين  البارد فلسطينيو نهر 

ماً قبل ظهر امس، امام 
خ

 الشاهد الحي على النكبة والمهم ولو على انقاض منازلهم، ألن المخيم يعني لهمالى مخيم
  .فلسطينهم في  وممتلكاتهمقتة للعودة الى ديارؤوهو المحطة الم

  14/6/2007المستقبل 
  
  خوفها من تحريضاتهبحجة يخ رائد صالح من المشاركة في ندوة  تمنع الشحيفاجامعة  

رفض مكتب عميد الطلبة في جامعة حيفا، الموافقة على مشاركة الشيخ رائد صالح، في الندوة                :الناصرة
وعزا قراره، إلـى ظهـور      . دور الطالب الجامعي في المجتمع    حول  اإلسالمية، التي أعلن عن تنظيمها      

خيرة في وسالشيخ خالل الشهور األ   
جاءت لتعبر عن مدى    ،  ية  

               
من مجموع% 28، يشكلون   48طالب عرب   مشيرة في هذا السياق إلى أن       . بيالطال

  . ويتجاوزون األربعة آالف طالب
  13/7/2006 قدس برس

  ن 
 

المحكمة العليا التي أمرت في السابق بأن يكون الممر مفتوحا للسكان الفلسطينيي
  .ضمن فترة محددة، بل أمر بإبقاء البوابة وفتحها الم يأمر بإزالته

  13/6/2007 48عرب
  

  نيران الفصائل الفلسطينيةفرق الخدمات الطبية في غزة ل من تعرض شكوى 
شكا مدير االسعاف والطواريء في وزارة الصحة الفلس: نضال المغربي  - غزة

 أن   الفتـا إلـى    .شوها     
م
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ثيـر مـن        

49.
 المسيحية في عمان مـذكرة إلـى        -ة اإلسالمية          

رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي بولسي تحثها على عدم اتخاذ حكومة 
خطورة هذه الخطـوة وعـدم      " من   ، في بيان أصدره أمس    ،وحذر المؤتمر  .ألميركية إلى القدس المحتلة   

من الرئيس جورج بوش الموافقة على               

  

50.

و شدد الخطيب في تصريح للصحافيين على أهمية .  في القدس
 .يينالدور األوروبي في إحياء عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيل

كدت وزيرة الخارجية اليونانية على اهتمام بالدها بعملية السالم في المنطقة وأهمية دفعها لألمام 
ار ودعت الستئناف عملية السالم في المنطقة 

51.
قالت مصادر قضائية، يوم االربعاء، إن محكمة امن الدولة االردنية اصدر: عمان

كما ادينا بتهمة حيازة  .لى اردنيين لمحاولتهما التسلل إلى الضفة الغربية وشن هجمات على اسرائيليين
قضائية مزيدا من التفاصيل غير 

  النائب اللبناني وليد عيدو.52

 كليوغراماً، وأدى الى قذف 80 و60مفخخة بعبوة قدرت زنتها بين 

اع موسع في قريطم، وأصدرت 
ة ودعت قوى األكثري. المجتمعون بيانا حملوا فيها سوريا مسؤولية الجريمة رداً على قيام المحكمة الدولية

 انه فـي كشيرون إلى وي. المسلحون من تقاعس سائقي سيارات االسعاف عن تلبية استغاثاتهم        
  .الحاالت يضطرون الى نقل جرحاهم وقتالهم في سيارات خاصة الى المستشفى

  13/5/2007رويترز 
  
  قل السفارة األميركية إلى القدسيحذر من خطورة ن"  العام لبيت المقدسالمؤتمر اإلسالمي" 

 وجه المؤتمر اإلسالمي العام لبيت المقدس والهيئ:عمان
بالدها قرارا بنقل الـسفارة                

ا
، وذلك في أعقاب توجه مجلس النواب األميركي للطلب "قانونيتها

  .نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة
 14/6/2007الغد األردنية 

  
  كسية في القدساألردن يبحث مع اليونان وضع الكنيسة األرثوذ 

قال وزير الخارجية األردني عبد اإلله الخطيب، أمس، انه بحث مع وزيرة الخارجية اليونانية : وكاالت
دورا ياكي وضع الكنيسة األرثوذكسية

وأ
مشيرة إلى ان زيارتها الحالية للمنطقة تأتي في هذا اإلط

  . مشيرة لدعم االتحاد األوروبي لذلك
  14/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  السجن المؤبد الردنيين حاوال التسلل الى الضفة الغربية 

ت حكما بالسجن المؤبد 
ع

ولم تذكر المصادر ال.  استخدامه على وجه غير مشروعسالح آلي بقصد
  .ان الئحة االتهام اشارت الى محاولة للهجوم على اسرائيليين في المنطقة الحدودية

  13/5/2007رويترز 
  
ردود فعل محلية وعربية ودولية إثر اغتيال  

انضم نائب بيروت، عضو كتلة  :من بيروت وواشنطن ولندن وباريس 14/6/2007الحياة نشرت 
ونجم االنفجار الذي . المستقبل، عصر أمس، وليد عيدو الى قافلة الشهداء الذين قضوا غدراً بالمتفجرات

استهدف النائب عيدو، عن سيارة 
  . جله الى ملعب نادي النجمةجثتي عيدو ون

أدين في شدة التفجير الذي : "في لندن، قالت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت في بيان مساءو
قتل هذا االعتداء المشين على لبنان وشعبه عدداً من الناس األبرياء، بما . حصل في بيروت هذا المساء
   ".في ذلك النائب وليد عيدو وابنه

 . ا، دان رئيس الوزراء االيطالي رومانو برودي بأشد العبارات اغتيال النائب عيدووفي روم
 آذار الى اجتم14تداعت قوى : 14/6/2007 السفير وأضافت صحيفة
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عة الدول العربية ومطالبتها 

  .ق الحريري

اكتوبر / غتياالت ومحاوالت االغتيال في لبنان منذ تشرين االول

  
وحمل .  لمجلس الوزراء ان لبنان واللبنانيين لن يخضعوا لالرهابئال فؤاد السنيورة بعد اجتماع طار

وأدان نبيه بري رئيس مجلس النواب مقتل عيدو . هجوم

53.

، وتمكن من إحكام سيطرته على الواجهة "فتح االسالم "من المواقع االساسية لمعاقل     
 "فتح االسالم "امت وحدات الجيش المختصة بعمليات تنظيف وتفكيك االفخاخ وااللغام التي كان مقاتلو             

  . ضغط المواجهات

54.

 آذار بـالنفوذ االكبـر داخـل        14 قـوى           
كما يشمل المخطط تفجيرات في فندق موفنبيك الذي. المؤسسات الدستورية 

جامعة الدول العربية التخاذ موقف واضح وصريح يوقف حملة النظام السوري لتخريب االستقرار في 
ودعت األكثرية الحكومة الى تقديم شكوى ضد النظام السوري الى جام. لبنان

  . باتخاذ االجراءات لردع هذا النظام عن التمادي في إجرامه ضد لبنان
لرئيس اللبناني اميل لحود بقوة جريمة التفجير ورأى فيها حلقة جديدة من مسلسل الجرائم وأدان ا

االرهابية التي تشهدها الساحة اللبنانية منذ استشهاد الرئيس رفي
  . وندد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بجريمة االغتيال التى أودت بحياة عيدو

قال الحريري عـن    : توماس بيري ويارا بيومي   نقالً عن مراسليها     14/6/2007ويترز  روأوردت وكالة   
  . انها االصابع نفسها التي اغتالت رفيق الحريري"مقتل عيدو 

وقال الرئيس . وأدانت الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واالتحاد االوروبي واالمم المتحدة اغتيال عيدو
من االلقد كان هناك نمط واضح "بوش 
وندد مجلس ". ، والذين يعملون من أجل لبنان ديمقراطي ذي سيادة كانوا دوما هم المستهدفين2004عام 

بأي محاولة لزعزعة لبنان من خالل االغتياالت "االمن في بيان سياسي قُرىء في اجتماع رسمي 
". أعمال ارهابية ُأخرىالسياسية أو أي

وق
النائب وائل أبو فاعور دمشق المسؤولية عن ال

  .وكذلك فعل حزب اهللا وميشال عون
  
  "نهر البارد" لحسم مواجهات بدء العد التنازلي 

في مخيم نهر البارد،    " فتح االسالم "استمرت المعارك العنيفة بتقطع بين الجيش اللبناني ومقاتلي         : بيروت
ونعى الجـيش أمـس     .  خالل محاولتهم الفرار   "فتح االسالم " مسلحين من    9وقد تمكن الجيش من اعتقال      

العـد التنـازلي    "وافادت الوكالة الوطنية الرسمية ان      . شهيدين احدهما برتبة نقيب وهو خالد فؤاد مرشاد       
ألزمة نهر البارد بدأ، وبدأت العناصر االرهابية التراجع بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها من جانـب                 
الجيش اللبناني الذي تمكن من السيطرة والتمركز في عدد من مواقعها، ال سيما المدخل الـشمالي حتـى                  

أعداد كبيرة من المسلحين خالل األيـام       "وأكد نازحون جدد من المخيم، مقتل       . "لشرقية ا -الجهة الشمالية   
لجأوا الى دفنهم سراً تجنباً لمعرفة هوياتهم وجنسياتهم واخفـاء لحجـم الخـسائر              "الماضية، وأن رفاقهم    

 على عدد   وكان الجيش وسع ليالً من دائرة سيطرته      . "البشرية التي تكبدوها خالل المواجهات مع الجيش      
. البحريـة بالكامـل          

وق
تخلوا عنها تحت زرعوها في العديد من األبنية والمواقع التي كانت تحت سيطرتهم و

  14/6/2007الحياة 
  
 تكشف مخطط تفجيرات واغتياالت بينها البطريرك صفير" فتح اإلسالم"تحقيقات مع  

ذكرت معلومات أن فتح االسالم بدأت بالتمدد قبل نحو ستة أشهر وتوزيع خاليـا              :  سعد الياس  -بيروت  
وركزت على محافظتي الـشمال والبقـاعين       .  اقليمي ذات طابع امني لها بالتنسيق مع جهاز استخبارات       

الغربي واالوسط وبعض المراكز المتنقلة داخل بيروت والتي لهـا طـابع أمنـي يتعلـق بـالتفجيرات                  
وأكدت معلومات للقدس العربي أن المخطط كان يستهدف اغتيـال البطريـرك المـاروني              . واالغتياالت

 نواب االكثرية وخصوصاً النواب االكثر حركـة فـي          الكاردينال مار نصراهللا بطرس صفير وعددا من      
كتلهم السكاتهم والفقاد التوازنات السياسية الحالية حيث تتمتع

 يملكه االمير الوليد بن طالل             
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 التابع لالمم المتحدة في وسط بيروت ونفق شكا اضافة الـي اسـتهداف              ي رأس بيروت ومبني االسكوا    

55.

تعرفون ان روسيا كانـت دائمـاً تقـول ان          ": ة في لبنان رد بالقول        
تهريب االسلحة الى لبنان غير مسموح به، وكل السالح الذي يصل الى لبنان يجب 

ية والسلطات اللبنانية، وال يمكن أن يكون هناك سالح إال تحت رقابة الحكومة، ونحن نؤيد               حكومة اللبنان 

56.
 القطرية رفضها لممارسا-اكدت القمة المصرية    :  المستقبل والوكاالت  -القاهرة  

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية إن محادثات مبارك وأمير قطر أمس، تركزت            . ي مخيم نهر البارد   

57.

المجرمين الذين يقتلون الـنفس     "وحذر قباني في بيان أصدره أمس،       . "ألرض    

مسؤولية مـا يلحـق بهـذه       "اءهم  من ور    
  ."المساجد من ضرر وأذى

اتخاذ المقار الدينية والمساجد منطلقـاً لمواصـلة        "ومن جهته، أكد مفتي عكار الشيخ أسامة الرفاعي أن          
  ."القية

58.

 إن  ، ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية  وقال السفير سليمان عواد ، ة بمصر الجديدة، أمس

   . الغربية

ف
  .قوات اليونيفيل في جنوب لبنان وبعض ثكن الجيش اللبناني

  14/6/2007القدس العربي 
  
  روسيا تعرب عن قلقها من أحداث لبنان وتتعاطف مع جهود الجيش في مكافحة االرهاب 

 بوكين بعد لقائه، امس، االمين العام لوزارة الخارجية         أعرب السفير الروسي لدى لبنان سيرغي     : بيروت
 في مخيم نهر نهـر      "قلق روسيا الكبير جداً من االوضاع المؤسفة      "اللبنانية السفير مصطفى مصطفى عن      

وقال انه ابلغ مصطفى تعاطف روسيا مع جهود السلطات اللبنانية، وفـي المقـام االول جهـود                 . البارد
وعن التقارير التي ارسلت الى مجلس االمن في خصوص تهريـب           .  االرهاب الجيش اللبناني في مكافحة   

اسلحة الى بعض الفصائل الفلسطيني
ان يكـون بموافقـة                   

ال
  ."كل هذه القرارات، وهذا معروف

  14/6/2007الحياة 
  
  "فتح االسالم"مصر وقطر تؤكدان رفض ممارسات  

" ح االسالم فت"ت منظمة      
ف

  .خصوصا على المواجهات التي يشهدها مخيم نهر البارد
  14/6/2007المستقبل 

  
   في المساجد"فتح االسالم"مفتي الجمهورية اللبنانية يهاجم تحصن  

العمل اإلجرامي الذي تنتهـك بـه       "رية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أن        اعتبر مفتي الجمهو  : بيروت
جماعة العبسي المسلحة حرمة المساجد في مخيم نهر البارد، مؤامرة مكشوفة الستدراج الجيش اللبناني،              

 إلى  ، مشيراً "واالدعاء أنه يقصف المساجد إلثارة الفتنة الطائفية، وتقويض أركان السلم األهلي في البالد            
أسوأ أنواع الفساد في ا"أنه  

اإلنسانية التي حرم اهللا بغير حق في المخيم، وينتهكون حرمة المساجد ويحولونها إلى مـرابط إلطـالق                 
، محمالً إياهم و"النار، من مغبة هذه األعمال اإلجرامية المشينة      

األعمال اإلجرامية، يتعارض كلياً مع القيم الدينية واألخ
  14/6/2007الحياة 

 
  لحرج في غزةقمة مبارك وأمير قطر تبحث الموقف ا 

عقد الرئيس حسني مبارك جلسة محادثات مهمة مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بمقر رئاسة 
الجمهوري

ركيز خاص على الموقف  مع ت ، الرئيس مبارك وأمير قطر استعرضا األوضاع في الشرق األوسط
، كما استعرضا جهود مصر وقطر الستعادة التهدئة وتوسيع نطاقها لتشمل الضفة  الحرج الراهن في غزة
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 وأصدر  ، ف التدهور في غزة واألراضي المحتلة
الرئيس تعليماته لوزارة الخارجية، أمس، بالدعوة إلى اجتماع وزار

    . عربية لبحث تدهور الموقف على الساحة الفلسطينية
  14/6/2007ية 

59.
وف مساعد وزير الخارجية التصريحات المنسوبة إلى سفير 

إ: مصر في إسرائيل التي ادعت هجومه على حكومة حماس وقوله
  .لسطينية يعد كارثة في الشرق األوسط

  14/6/2007األهرام المصرية 

60.

لى هامش قمة جرت بين الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل ، خالل اجتماع عقداه ع

ضباط االستخبارات المصريين عرضوا في اللقاء مع مديري االستخبارات صوراً "عوت بأن 

زة بين عناصر من فتح وحماس تعتبر غريبة على األراضي الفلسطينية 
في " خفيةأياد استخبارية " جري بأساليب مهينة جدا للنضال الفلسطيني، في إشارة ضمنية الى وجود 

61.

نطقة التهاباً، محذرة بذلك من إمكانية امتدادها إقليمياً، فضالً عما قد تخلفه من تأثيرات 
ج تزيد احتقا اإلسرائيلي، وما لذلك من نتائ-على طبيعة الصراع العربي 

  .شرق األوسط
  12/6/2007موقع ايالف 

  

وقد أجرى الرئيس حسني مبارك اتصاال هاتفيا، أمس، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن شدد 
خالله على ضرورة تحمل كل الفصائل مسئولياتها لوق

ي عاجل لمجلس جامعة الدول 
ال

األهرام المصر
  
  سرائيل ضد حكومة حماسالخارجية المصرية تنفي تصريحات السفير المصري في إ 

نفى السفير محمود ع: أحمد سامي متولي
ن وجودها على رأس الحكومة 

الف

  
  مصر واألردن يحمالن القاعدة مسؤولية االقتتال: تيديعو 

" يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة :  أ ف ب، يو بي آي:14/6/2007 األخبار اللبنانية ذكرت صحيفة
اإلسرائيلية، أمس، أن مديري االستخبارات في مصر اللواء عمر سليمان، واألردن محمد الذهبي أشارا، 

أول من أمس
األردني عبد اهللا الثاني، أن تنظيم القاعدة مسؤول عن االقتتال الدائر حالياً بين حركتي فتح وحماس في 

  .قطاع غزة
وأفادت يدي
ي األيام األخيرة في غزة، وظهرت فيها إصابات غريبة وتنكيل بجثث ضحايا المواجهة التقطت ف
  ".الدموية

ونقلت يديعوت عن مديري االستخبارات المصرية واألردنية قولهما إنهما يخشيان امتداد المواجهات 
  . الدموية في غزة إلى دول مجاورة مثل مصر واألردن والمملكة العربية السعودية

 قد استقر الرأي لدى االستخبارات المصرية واألردنية بأن :12/6/2007موقع ايالف صحيفة وأضافت 
التي تقع في غ" األحداث الدامية"
وت

 .النزاع الداخلي في قطاع غزة
  
  مخاوف من إقامة إمارة حماس اإلسالمية بغزة 

 عبد -مبارك "قالت مصادر سياسية إن محادثات :  نبيل شرف الدين، عامر الحنتولي-القاهرة، الكويت 
 نشوء ما تكونت لدى القاهرة خالل الفترة الماضية، من" هواجس منطقية"، تناولت ما أسمته "اهللا الثاني

، التي تراها دوائر مصرية نواة لكيانات أصولية، وفي واحدة "إمارة حماس اإلسالمية"يمكن وصفه بـ 
من أكثر بقاع الم

ن الوضع المعقد أساساً في 
ال
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62.

اً على وحدة الصف الفلسطيني والقضية الفلسطينية التي 

تضر بالمصلحة الفلسطينية العليا "تبراً أن األحداث في غزة 

ألم ما يجري بين اإلخوة وقال بيان للوزارة إن سوريا تتابع بقلق و. ية

س الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، على 
  .أهمية معالجة الخالفات الداخلية بعيداً عن العنف والمواجهة

  14/6/2007األخبار اللبنانية 

63.

يفهمون ما أقصده واألسلحة الصغيرة ال تحسم المعركة والفلسطينيون ال 
 ."يقتلون سوى بعضهم البعض

  14/6/2007الوطن السعودية 

64.

نية هو األساس الوحيد 
  .سالم واالستقرار وهو السبيل الوحيد العتراف كل دول المنطقة بدولة إسرائيل

  جلسة عاجلة لمجلس الجامعة العربية لتدارس األوضاع في األراضي الفلسطينيَّة 
سيعقد مجلس الجامعة العربية، اليوم، اجتماعاً عاجالً على مستوى المندوبين الدائمين لتدارس : القاهرة

راضي الفلسطينية من مختلف جوانبها بناء على طلب األمين العام للجامعة عمرو األوضاع في األ
إدراكاً لخطورة األوضاع "وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح إنه . موسى

ع ، مشيراً إلى أن االجتما"الحالية، تمت الدعوة إلى عقد هذا االجتماع التشاوري للمندوبين الدائمين
سيبحث كيفية تدارك هذه األوضاع حفاظ
  .تضررت كثيراً جراء هذا االقتتال الداخلي

وفي المواقف العربية من الوضع الداخلي، دعا المتحدث باسم الحكومة األردنية ناصر جودة الفصائل 
الفلسطينية الى وقف االقتتال الداخلي، مع
  ".مثلما تضر بالقضية الفلسطينية وشرعيتها

كما دعت وزارة الخارجية السورية حركتي حماس وفتح الى وقف المواجهات بينهما التي ال تخدم اال 
مصلحة أعداء القضية الفلسطين
  .الفلسطينيين من عنف واقتتال

وشدد الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح، في اتصال مع رئي

  
 ه أعضاء الوفد األمني للتباحث مع حركتي فتح وحماس برهان حمَّاد ُيعلن عن توجُّ 

أعلن رئيس الوفد األمني المصري الموجود في غزة :  الوكاالت، بارعة ياغي-غزة، رام اهللا، دمشق 
اللواء برهان حماد أن أعضاء الوفد سيتوجهون إلى قياديي حركتي فتح وحماس إلجراء مباحثات 

على الناس أن تفهم أنه ال يمكن حسم المعركة على "حماد إن قال . تستهدف وقف االقتتال الداخلي
األرض بالسالح، والعسكريون 

  
  الحل العادل للقضية الفلسطينية أساس السالم: سفير قطر 

أقام رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان بونسليه حفل استقبال لرؤساء :  طوني شامية-باريس 
الهيئات الدبلوماسية العربية المعتمدين في فرنسا حيث كان لقاء تم فيه تبادل وجهات النظر حول مختلف 

 سفير قطر في والقى. القضايا العربية والعالقات الفرنسية مع هذه الدول في ضوء تطور األمور العالمية
ان منطقتنا وهي مهد "فرنسا محمد جهام الكواري كلمة باسم رؤساء الهيئات الديبلوماسية العربية، قال 

الديانات التوحيدية الثالث مازالت تعاني من نوع من التحيز وشيء من االجحاف من جانب المجتمع 
وهذا ما تؤكده القمم العربية . ربالرغم من كون شعوبنا ودولنا تصبو إلى السالم واالستقرا. الدولي

لكن هذا اإلصالح سيكون مبنياً على حقوق . الهادفة إلى إصالح تاريخي للعالقة بينها وبين إسرائيل
الفلسطينيين في أن تكون لهم دولة، عاصمتها القدس، إلى جوار دولة إسرائيل، مما سيضمن فعالً أمن 

.  يعيشون في وضعية ال أمن اجتماعياً واقتصاديا وعسكرياًاإلسرائيليين، وأيضاً أمن الفلسطينيين، الذين
مهما قلنا عن مشاكل منطقتنا المتعددة فإن حالً عادال شامال ودائماً للقضية الفلسطي

لل
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وضح حد لموجة التطرف واإلرهاب التإن هذا الحل هو أيضاً ضمان ل
  ".عاً، دون الحديث عن باقي العالم

  14/6/2007الشرق القطرية 

65.

ى المزيد من التآكل والعزوف عن التأييد والدعم ويمكن القوى 
وناشد الصقر جميع الفرقاء . المتربصة بها من تحقيق أهدافها ومراميها
  .فق المظلم ووقف االقتتال بشكل فوري

 14/6/2007  

66.

ن مع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ورئيس المخابرات المصرية اللواء عمر 
 واذا اراد العرب حال فلسطينيا فعلى ،سليمان في هذا المجال

  .يس في مكة
  14/6/2007السياسة الكويتية 

67.

 وجاءت في الوقت الذي كانـت الـسلطات المـصرية تحـاول                  
التفاوض حول وقف إلطالق النار بين مختلف الفصائل، وفي الوقت الـ

  0"صواريخ القسام على اسرائيل نادرة
  14/6/2007األيام الفلسطينية 

  

ي تهدد الشرق األوسط وأوروبا 
م

  
  محمد جاسم الصقر يحذر من تحول االقتتال إلى حرب أهلية 

ب حذر رئيس البرلمان العربي محمد جاسم الصقر من تحول الصراع بين فتح وحماس الى حر: القاهرة
أهلية لن تجلب على القضية الفلسطينية سو

الفلسطينيين سرعة الخروج من 
الن

القبس الكويتية
  
  أشعلوا الوضع ال أريد اتفاق مكة: إلى خالد مشعلاألسد من سالة ر: ياسة الكويتيةالس 

 ان نائب الرئيس السوري فاروق الشرع نقل رسالة الى مسؤول المكتب ،كشفت مصادر سورية موثوقة
السياسي في حركة حماس خالد مشعل اثناء لقائهما االخير في دمشق مفادها ان الرئيس بشار االسد ال 

واكدت المصادر ان الشرع طلب من مشعل اشعال الوضع مع  .د ان يسمع بشيء اسمه اتفاق مكةيري
 السعودية ومصر بأن الحل  فيحركة فتح في القطاع والضفة لتوجيه رسالة الى القادة العرب وخصوصا

 الفلسطيني يخرج من دمشق وبتعليمات من بشار االسد وليس بتوافق عربي سعودي مصري تحديدا وبأن
سورية لن تتعاو

الفصائل الفلسطينية االجتماع في دمشق 
ول

  
 ةواشنطن تميز بين مواقف القسام وهني 

حملت الواليات المتحدة، أمـس، الجناح العسكري لحركة حماس مسؤولية أعمـال           : ب.ف. ا -واشنطن  
وقـال المتحـدث    . داخل هذه الحركة  " خالفات عميقة "العنف الدامية في قطاع غزة، وأشارت إلى وجود         

وم قام به   بدأت بهج "باسم الخارجية األميركية، شـون ماكورماك، في تصريح صحافي، إن أعمال العنف            
يبدو واضـحاً   "وأضاف المتحدث األميركي    ". الجناح العسكري لحماس على مؤسسات حكومية فلسطينية      

، وميز بين كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، والمسؤولين         "أن هناك خـالفات عميقة داخل حماس     
دعا إلى وقف أعمال    "هنية  وتابع ماكورماك أن    . المعتدلين في الحركة مثل رئيس الوزراء إسماعيل هنية       

الجنـاح  "وأضـاف ان    ". العنف وكان يسعى بعد أعمال العنف األخيرة الى مصالحة سياسية مع قادة فتح            
. تقارب بين الفلسطينيين وإسرائيل   " العسكري لحماس قرر في الوقت الحاضر القيام بكل ما بوسعه لعرقلة          

محاولـة عناصـر مـن      "قطاع غزة تزامنت مع     واعتبر المتحدث ان هذه الموجة الجديدة من العنف في          
حماس وفتح التوصل الى اتفاق سياسي،

ذي اصـبحت فيـه الهجمـات                  
ب
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68.

رية الجامعية وسيئة للفلسطينيين وسيئة للـسالم،               
  . منددين بتصرفات أقلية صغيرة ال تحمل طابعا تمثيليا

  14/6/2007السفير 

69.

جمة عن االنشطة العسكرية االسرائيلية             
  ".اسفرت عن ثقافة الحصانة من العقوبة لدى الجانبين" في غزة 

  13/6/2007رويترز 

70.

        
طرابلس، فضالً عن نقاط التفتيش المقامة بين منطقة البقاع في شرق لبنان و

  14/6/2007القدس العربي 

71.

  أكاديميون بريطانيون ينددون بالدعوة لمقاطعة إسرائيل  
" التـايمز " أكاديمياً بريطانياً عريضة، نشرت على الصفحة األخيرة لصحيفة          250وقع أكثر من    : أ ف ب  

البريطانية، أمس، تدين الدعوات البريطانية إلى مقاطعة الجامعات اإلسرائيلية ومعاهـدها تـضامناً مـع               
 واعتبر موقعو العريضة أن هذه الدعوة إلى المقاطعة، التي أطلقتها أكبر نقابة للعاملين فـي                .الفلسطينيين

قطاع التعليم العالي في البالد، سيئة لبريطانيا وسيئة للح

  
   يحث إسرائيل والفلسطينيين على حماية حقوق االنسانسقف جنوب افريقياأ 

دعا أسقف جنوب افريقيا ديزموند توتو، يوم االربعاء، الزعماء الفلسطينيين          :  من روبرت ايفانز   -جنيف  
وفـي  . واالسرائيليين الى ضمان المعاقبة على انتهاكات حقوق االنسان والقانون االنساني في منطقـتهم            

 الى مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة دعا ايضا الى اجراء تحقيق دولي لقصف اسـرائيل                 تقرير
ودعـا  .  فلـسطينيا 19تشرين الثاني الماضي الذي راح ضـحيته  / لبلدة بيت حانون في غزة في نوفمبر      

اكـات حقـوق    التقرير السلطات االسرائيلية والفلسطينية الى ضمان المحاسبة على ارتكاب الجرائم وانته          
كل االحداث يتعين التحقيق فيها بصورة فوريـة        "واضاف التقرير   ." االنسان وانتهاكات القانون االنساني   

وشفافة ومستقلة وان تتخذ اجراءات قضائية ضد من يتهمون بارتكاب اي جرم وان يعاقب اولئك الـذين                 
الولئك الـذين   " غياب المحاسبة " ان   وقال التقرير . سبل كافية لتعويض الضحايا   "كما يتعين إتاحة    " يدانون

يطلقون الصواريخ على اسرائيل وايضا الوفيات بين المدنيين النا

  
  ن الفلسطينيين للمضايقات   تتهمان الجيش اللبناني بتعريض المدنييمنظمتان دوليتان 

ألربعـاء، عـن قلقهـا إزاء       اأعربت منظمة العفو الدولية، امس      :  يو بي آي، ا ف ب      -لندن، نيويورك   
المحنة التي يعيشها آالف المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في مخيم نهر البارد بشمال لبنان جراء القتال               

م، واتهمت جنود الجيش اللبناني الذين يتولون نقاط التفتيش         الدائر بين الجيش اللبناني ومقاتلي فتح اإلسال      
وقالت المنظمة انها وجهت رسالة إلـى وزيـر         . بتعريض المدنيين الفلسطينيين للمضايقات واالنتهاكات    

. الدفاع اللبناني ميشال المر دعته فيها إلى إجراء تحقيق بشأن هذه الممارسات وحول سواها من الحوادث               
للبناني إلى اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لتمكين المدنيين المتبقين من إخالء مخيم نهر             كما دعت الجيش ا   

البارد بسالم وضمان سالمة أي مدنيين يقررون البقاء في المخيم، وحثت السلطات اللبنانية على التحقيق               
منظمة المر على   كما حثت ال  . مايو واستُهدفت فيها سيارات مدنيين    /  أيار 22في الحوادث التي وقعت يوم      

التحقيق في األنباء التي تحدثت عن أن المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة الـشبان، يتعرضـون للتهديـدات     
واالنتهاكات على أيدي الجنود عند نقاط التفيش بسـبب هويتهم، مشيرة إلى أن وفدها الذي زار شـمال                 

هذا القبيل وبخاصـة فـي منطقـةلبنان في األسبوعين الماضيين سمع أنباء عن عشرات الحاالت من           
  .بيروت وفي بيروت نفسها

  
  رئيس وزراء ايطاليا يعتصر ألما لالقتتال الفلسطيني 

 االربعاء، انه يعتـصر ألمـا       قال رئيس وزراء ايطاليا رومانو برودي، يوم      :  من وفاء عمرو   -فلورنسا  
كمـا  . ويأسف لالقتتال الداخلي بين الفلسطينيين في قطاع غزة وحث االطراف المتقاتلة على وقف العنف        
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ن المنظمات االهلية وقال ان الحل للنزاع الفلـسطيني االسـرائيلي ال                 
  .يأتي عن طريق الحل العسكري

  13/5/2007رويترز 

72.

حدودي في هذه المنطقة ليست راغبـة               

حفظ                 

راف للحيلولة دون انـدالع       
  ."حرب أهلية والكف عن العمليات المسلحة فورا والعودة إلى الحل السياسي

  13/5/2007رويترز 

73.

ع الوسائل التـي أوضـحها وزيـر الماليـة          ة للحكومة الفلسطينية بما يتفق م       
  ."الفلسطيني سالم فياض

  13/5/2007رويترز 

74.

 الفلسطينية يهدد بالتسبب بفوضى عامة وبوقوع ضـحايا جـدد           -طينية    

حث برودي االطراف الفلسطينية واالسرائيلية على مواصلة الحوار من أجل التوصل التفاق سالم شامل              
وأعرب  .لرغم من االقتتال والعنف في قطاع غزة      ينهي الصراع ويؤدي لقيام دولة فلسطينية وذلك على ا        

برودي عن دعمه للحوار الدائر بي

  
  االتحاد االوروبي سيدرس القيام بدور في قوة في غزة: سوالنا 

قال مسؤول السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي خـافيير سـوالنا، يـوم            : نستورم ديفيد برا  -بروكسل  
األربعاء، إن االتحاد األوروبي سيبحث المشاركة في قوة دولية في غزة على الرغم مـن أن أي قـرار                   

وقال سوالنا للصحفيين في بروكسل عندما سئل عما إذا كان االتحاد           . بنشر مثل هذه القوة لن يتخذ قريبا      
وأشار سوالنا،  ." إذا طلب منا المشاركة فسندرس إمكانية ذلك بالطبع       "األوروبي سيسهم في مثل هذه القوة       

الذي كان يتحدث في وقت يستمر فيه أعنف اقتتال بين حركتي فتح وحماس في األراضي الفلسطينية منذ                 
راقبة معبر رفـح بـين       فردا من االتحاد األوروبي يشاركون بالفعل في مهمة لم         70شهور، إلى أن نحو     

وقال سوالنا أيضا إن مصر المسؤولة عن المعبر ال. غزة ومصر 
  ".اآلن نحن بعيدون عن اتخاذ قرار"وقال . في نشر قوات أخرى

وقالت إيطاليا وهي أحد كبار المساهمين في قوة األمم المتحدة في لبنان إنها ستدرس إرسال قوات ل
  .السالم إلى غزة إذا طلبت الحكومة الفلسطينية المساعدة في وقف االقتتال الداخلي بين فتح وحماس

مـن  " بقلق عميـق  "وقالت ألمانيا التي تتولى رئاسة االتحاد األوروبي في بيان اليوم األربعاء إنها تشعر              
 الهجمـات التـي تـشنها       الرئاسة تدين بأشد العبـارات الممكنـة      "وقال  . جراء العنف الفلسطيني األخير   

وتدعو كل األط.. الميليشيات الخارجة على القانون على قوات األمن الوطني       

  
  لسطينيةفرنسا تدعو االتحاد االوروبي الستئناف المساعدات للحكومة الف 

دعت فرنسا االتحاد االوروبي، يوم االربعاء، إلى استئناف تقديم المساعدات الماليـة المباشـرة              : باريس
للحكومة الفلسطينية المنقسمة قائلة إن المساعدات ستحقق االستقرار في الوقت الذي يشتبك فيـه أنـصار            

تي المتحـدث باسـم وزارة      وقال جان باتيـست مـا     . حركتي المقاومة االسالمية حماس وفتح في غزة      
الخارجية الفرنسية انه يجب وقف العنف فورا كما دعا الى زيادة المساعدات المباشرة للحكومـة رغـم                 

ندعو المجتمع الدولي وخاصة االتحاد االوروبي الـى اسـتئناف المـساعدات            "وقال في بيان    . انقسامها
المباشرة الخاصة بالموازن

  
  باريس وموسكو تطالبان بوقف إطالق النار 

أعلن الناطق باسم الخارجية الروسية، في بيان، ان موسكو دعت، امس، األطراف الفلـسطينية               :موسكو
واعلن ميخائيل كامينين في    ". فوضى تامة مواجهة قد تؤدي الى     "محذرة من   " وقف اطالق نار فوري   "الى  

تصعيد المواجهات الفلس"بيان ان   
  ".وبتوسيع الصراع في المنطقة
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الوقف الفوري "ودعت فرنسا، االربعاء، المجموعات الفلسطينية كافة الى        
  .ها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباسجددة دعم

  14/6/2007الشرق القطرية 

75.

ربعة ماليين يورو لوزارة المالية الفلسطينية ال               
يكفي إلخراج السلطة الفلسطينية من حالة اإلفالس شبه التام التي هي فيه

  .في األراضي الفلسطينية وصل إلى أسوأ حاالتهإلنساني 
  14/6/2007الخليج اإلماراتية 

 دول المنطقة وإسرائيل .76

طاع غزة، وتقول المعلومات بأن هناك بوادر عصيان لقيادة اسماعيل هنية وخالد مشعل 

 عمر 

ف حملة إطالق الصواريخ ضد إسرائيل، وفي حالة دخول الجيش اإلسرائيلي إلى غزة 

والذي بعثه إلى محمود عباس (ص 

شروط فصيل حركة حماس الخاصة بغزة أو سوف تتم عملية 
وجودة في غزة، وسوف 

 :ود عباس هي

 .ت المتحدة األمريكية

في غـزة   " للمواجهات الجارية   
م

  
  تدعو إلى استئناف المساعدات الدولية للفلسطينيين" أطباء العالم" 
الثالثاء في بيان، إلى استئناف حقيقي للمساعدة المباشرة لألراضي         ،  "أطباء العالم "دعت منظمة   : ب.ف.أ

وقالت المنظمة غير    .بي برنامج مساعدة بقيمة أربعة ماليين يورو      الفلسطينية غداة إعالن االتحاد األورو    
الحكومية ومقرها باريس إن قرار االتحاد األوروبي منح أ

ـا، مـشيرة إلـى أن الوضـع                    
ا

  
 حماس على - انعكاسات صراع فتح 

: يقول المحللون اإلسرائيليون بأن حماس قد نجحت في اصطياد إسرائيل ووضعها أمام خيارين: الجمل
 ..إما الحرب، وإما حرب االستنزاف

تقول المعلومات بأن تطورات الصراع المسلح الفصائلي الفلسطيني الداخلي  :خل حماسالمواقف دا• 
الدائر حالياً في قطاع غزة، قد أدت إلى بروز بعض النتائج، أبرزها أن قيادة حماس بدأت تفقد السيطرة 

ية، على عناصرها الموجودة في غزة، وحالياً أصبح أحمد جباري قائد قوات حماس التنفيذية الميدان
وجمال الجراح المتحدث الرسمي لجناح حماس العسكري، هما المسيطران بالكامل على عناصر حماس 

المسلحة في ق
في بدأت تظهر عندما قام أحمد جباري برفض إشراف اسماعيل هنية على قوات حماس الموجودة 

 .القطاع حالياً
وتقول المعلومات بأن أحمد جباري وجمال الجراح هما المسؤوالن الوحيدان  :تصعيد القتال والصراع• 

 .حصراً عن تصاعد القتال الدائر حالياً في القطاع
تقول المعلومات بأن الجراح وجباري هما المسؤوالن عن مهاجمة الموكب الذي كان يقل اللواء

 .المخابرات المصرية، وكان برفقته الضابط المصري اللواء علي الشريفسليمان مدير 
 :كذلك تشير المعلومات إلى أن الموقف الجديد الذي يتبناه القائدان جباري والجراح يتمثل في اآلتي

 تشديد وتكثي-
بمواجهته بالهجمات االنتحارية والتي جهزوا لها جيداً على النحو الذي يوقع أكبر الخسائر فإنهم سيقومون 
 .باإلسرائيليين

 تحذير الجنرال األمريكي كيث دايتون منسق الرئيس بوش الخا-
والعتاد لقوات محمود لمساعدته في تطبيق الخطة األمنية، وتأمين إمداد األسلحة واألموال والتدريب 

 .بأنهم سوف يقضون تماماً على احتماالت أي نجاح لخطته) عباس
 تحذير محمود عباس وتخييره إما بقبول -

القضاء بالوسائل المسلحة على كل مؤسسات وعناصر السلطة الفلسطينية الم
 .من أجل ذلك حتى آخر رجل لديهميقاتلون 

من محم) غزاوية(أبرز الشروط التي طلبتها عناصر حماس الـ
 . إعادة هاني القواسمة إلى الحكومة الفلسطينية-1
 رفض خطة األمن التي قدمتها الواليا-2
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 وزير الخارجية األمريكية لشؤون 

ووصفت الوضع بأنه يمثل بداية النقالب عسكري ضد .. ى السلطة في قطاع غزة

وذلك على النحو .. س، والسلطة الفلسطينية، واتفاقية أوسلو
ي سوف يدخل إسرائيل في نفق حرب قاسية ضد الفلسطينيين المتشددين الذ

  .خروج هذه المرة من هذه الحرب سالمة
  13/6/2007موقع الجمل 

 
77.

كاملة على قطاع غزة، وأطلقت عليها اسم 

 المنظور، فهي تعرف يقينا موازين القوى 

ش 

ولذلك يصبح ما يحدث في 

 أي بال دماء على خدودهم أو "الصدمة" و"الهلع"عل 

أجل إجبارهم على التخلي عن عقوباتهم  الضغط على األمريكيين، واألوروبيين، واإلسرائيلييين، من -3
 .التي ظلوا يفرضونها على الفلسطينيين

وعموماً، لقد كثفت الصحف وشبكات التلفزة، ومراكز الدراسات بشكل غير مسبوق اهتمامها بأحداث 
 :قطاع غزة، والصراع المسلح، ونستعرض أبرز ما ورد على النحو اآلتي

ة مع مارتن أنديك مساعدنشر مقابل:  مجلس العالقات الخارجية-
الشرق األدنى سابقاً، وسفير الواليات المتحدة السابق في إسرائيل، وقد تنبأ مارتن انديك باالحتماالت 

 .الكبيرة لدخول القوات اإلسرائيلية واقتحامها مرة أخرى لقطاع غزة
 الفلسطيني - تصاعد الهجمات واالقتتال الفلسطيني صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقريراً مطوالً عن-

من أجل السيطرة عل
فتح تقوم بتنفيذه حركة حماس حالياً داخل قطاع غزة، وبعد ذلك سوف يمتد هذا االنقالب عاجالً أم آجالً 

 .إلى الضفة الغربية
لسياسي األمريكي ميشيل موران المختص بشؤون الشرق األوسط، قال بأن الوضع في غزة  المحلل ا-

أصبح على حافة الهاوية، ومن الصعب على إسرائيل أن تقف موقف المتفرج ألن نجاح حماس معناه 
القضاء على حلفائها من فتح، ومحمود عبا

بحيث يصعب على إسرائيل 
ال

 !صداع في مصر 
  فيصل البعطوط

 بسطت سيطرتها ال"حماس"لنفترض اآلن ان حركة .. .حسنا
فإن ذلك لم يكن ليحدث اال بمشيئة اسرائيل التي قررت فجأة وبسخاء شديد االنسحاب  ... مثال"غزستان"

 !من غزة بعد تدمير األجهزة األمنية، مقرات ورجاال وعتادا
معنى ذلك ان اسرائيل التي ال تترك شيئا للصدفة، كانت تعلم جيدا ما يمكن ان يحصل عندما قررت 

ا وقد اعدت العدة كاملة للمستقبلاالنسحاب من غزة، خصوص
 قتيال "فتح"العسكرية التي تركتها على االرض، كما تعرف كيف تخلط االوراق، وكيف تفعل لتجعل من 

 ! شهيدا، فيما أمور أمنها القومي تحت السيطرة"حماس"ومن 
جي":  هناك-"حماس"و الى جانب  -في غزة وحدها، اولهما ان : اآلن، وببساطة لدينا امران جلالن

وهذه !  التي افتتحت نشاطها بتهديد المذيعات حاسرات الرأس"سيوف الحق" و"جند االسالم" و"اإلسالم
  !-بالسذاجة- في الهالل الخصيب "القاعدة"التنظيمات، جميعها، ال يمكن اعتبارها اال تفريخات لتنظيم 

ه التنظيمات، والبقية تأتي، لن تجهز الجيوش للهجوم على اسرائيل، فذلك أمر األمر الجلل الثاني ان هذ
. وانما ستوجه حقدها االسود نحو الدول العربية، واولها مصر.. .عصي

غزة، متصال اتصاال وثيقا باالمن القومي المصري وسيتحول خالل فترة وجيزة الى صداع مصري، 
 !"حماس"ئيل في هذا البعد الذي قد تدركه وقد ال تدركه وابحث عن يد اسرا

 القسام تنهال على المستوطنات االسرائيلية، وال تزال تليفزيونات العالم "مواسير"في اثناء ذلك، ما زالت 
تظهر معدل أربعة جرحى إسرائيليين في الشهر، بف

تنهال المكاسب السياسية على اسرائيل لتستمر في انجاز جدارها الفاصل، كحدود ابدية على افخاذهم، و
 !لدولة اسرائيل، لكم ان تفعلوا وراءها ما طاب لكم
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لقد كانت وما زالت مصلحة إسرائيل العليا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفوض
لكنهم في . .عتقد ومن يحلف بأغلظ االيمان ان القدس قريبةغزة، وما زال هناك من الفلسطينيين من ي

  !ثر فأكثر، بواسطة النفخ الديمقراطي
الوطن القطرية 

78.
  
مرحلة ما بعد االنتخابات 

ت 

وإذا كانت المحرضات الخارجية لالقتتال متوقعة ومفهومة من أطراف 

يديعوت "رض قطاع غزة لعدوان صهيوني جديد، حيث كشفت صحيفة 

ه بموجب الصحيفة بإصدار القرار األخير إلخراج 

مة على رغم عمليات االغتيال الكثيرة منذ 

ى األمنية التي خططت لها في 

الواقع ال يفعلون شيئا اكثر من ابعادها أك
14/6/2007  

 
  القضية الفلسطينية أمام خطر التصفية 

توفيق المديني 
ة األحداث منذ تعيش الساحة الفلسطينية أزمة كبيرة، هذا ما أكدته مسير

فقد .  إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية"حماس"، التي حملت 2006 كانون الثاني 15التشريعية في 
تزايدت االشتباكات بين الحركتين الرئيستين في الساحة الفلسطينية حماس وفتح، المتنافستين على 

  .لمشتركة وميادين التعاون الممكنةالسلطة، والعاجزتين عن تحديد المساحات ا
وبدالً من الشروع في تطبيق االتفاق على التهدئة ووقف إطالق النار وسحب المسلحين من الشوارع 
برعاية الوفد األمني المصري المقيم في غزة، انزلق الوضع في قطاع غزة بسرعة إلى مربع االقتتال 

 اشتباكات دامية بين حركتي حماس وفتح استمروالتحريض المتبادل واالستقطاب الثنائي، واندلعت
حتى الساعات األولى من فجر يوم األحد، مخلّفةً عشرات القتلى والجرحى، وأكثر منهم من المخطوفين، 
ما ينذر بإمكانية االنجراف نحو الحرب األهلية، وال سيما في ظل تقسيم المناطق إلى مربعات أمنية 

  . السيارات وتعتقل كل من ينتمي أو تعتقد أنه ينتمي إلى الجهة المضادةُأقيمت فيها الحواجز التي تفتش
وعلى رغم إبرام اتفاق مكة، وتأليف حكومة الوحدة الوطنية، والحصار المستمر على قطاع غزة، فإن 
االقتتال الفلسطيني تجدد في قطاع غزة المحاصر، وأصبح سيفاً مسلطاً بيد االحتالل الصهيوني والقوى 

 الصهيوني الذي يستهدف -ة الداعمة له، بهدف إخضاع القيادات الفلسطينية للمخطط األميركي الخارجي
.. تصفية القضية الفلسطينية

مخاطرة االصطراع الفلسطيني، فإن استمرار تشبث هذه األطراف بعصبياتها وأجنداتها التنظيمية حد ال
بالحرب األهلية ال يزال هو العامل الذاتي األخطر الذي يفتح الثغرة األوسع للتدخل الخارجي في الشأن 

  .الداخلي لمنع الوفاق الوطني
إلى جانب االقتتال الداخلي، يتع

سبوع الماضي أن إسرائيل قررت استخدام مصطلح  في تقرير موسع نشرته في ملحقها األ"أحرونوت
 "االغتيال" استبدلت فيها بـ"غسالة كلمات"جديد لتغليف جرائم االغتياالت بمصطلحات ملطّفة، من خالل 

  ."العملية الوقائية المانعة"عبارة 
ليات وتطرقت الصحيفة إلى قرار الحكومة الصهيونية األحد المنصرم الذي صادقت فيه على استئناف عم

 إلى 10االغتيال، ولفتت إلى أن الشاباك بحسب القرار يقدم قوائم المرشحين لالستهداف التي تشمل من 
ويقوم رئيس الوزراء نفس.  اسماً في كل مرة20

 مع طاقم محامين، موضحة  والتشاور"الئحة اتهام"عملية اإلعدام إلى حيز التنفيذ في كل مرة بعد إعداد 
 ست عمليات قصف جوية يومياً، تستهدف معسكرات تدريب ومخارط -أن االحتالل ينفذ خمس 

  .ومخازن صواريخ وخاليا مطلقيها في قطاع غزة
وأوضحت الصحيفة أن االحتالل لم يتمكن من ضرب المقاو

من أجل وقف طوفان "وأضافت . لى وفرة أعداد الناشطين والمقاوميناندالع االنتفاضة، منوهة ا
االستشهاديين قرر الجيش ضرب القيادات العسكرية بحثاً عن نقاط الضعف وقطع سلسلة القيادة بعدما 

  ."توصل إلى استنتاج بأن المقاومة مبنية من تنظيمات هرمية
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ر شباط الماضي، 

ن القتلى والجرحى والمنازل المدمرة 

جود العربي أو ينتفي الوجود الصهيوني، وهذا الصراع من النوع الذي ال يعرف 
 الكيان الصهيوني رأس رمح متقدم لإلمبريالية 

يجدر أن تقف في هذه المناسبة وقفة ... جاً

، وتوقيع اتفاقية 

، باستثناء بعض قوى الرفض، إلى انتهاج السياسات الرسمية 1970ظمها منذ 

 مليار دوالر لتوسيع االستيطان 1،5رصد ويواصل الكيان الصهيوني عملية تهويد مدينة القدس، إذ 
وإنشاء حزام من المستعمرات يحيط بالمدينة، إلى جانب مخطط أنفاق متشابكة تحت جميع أحياء البلدة 
القديمة حيث وصلت الحفريات إلى جدران المسجد األقصى وتحت أساساته، وال سيما في الجهتين 

ة في باب المغاربة منذ الرابع من شهوال تزال أعمال الحفر جاري. الجنوبية والغربية
وقد بدأت بإزالة تلة تحمل معالم حضارية وإسالمية في مسعى لتوسيع منطقة حائط البراق الذي يطلق 

إضافة إلى كل ذلك، هناك مشروع استيطاني جديد في حي . "حائط المبكى"عليه الصهاينة زوراً وبهتاناً 
 االستيطانية في القدس القديمة نحو مئة، بين بيت وحي وحارة وأسطح لمنازل السلوان، فيما بلغت البؤر

  .التي صودرت بالكامل، وحي المغاربة)  دونما116ً(عربية، إلى جانب حارة الشرف 
وبعد مرور أكثر من ثالث عشرة سنة على اتفاقات أوسلو، تعمقت الهوة بين السلطة الفلسطينية والكيان 

فعمليات القمع ضد الفلسطينيين بلغت .  يسمى السالم أبعد مناالً إلى هذه الدرجةالصهيوني، وأصبح ما
أوجاً لم تبلغه من قبل، ويحمل إليهم كل يوم جديد نصيبهم م

وتقوم طائرات صهيونية مقاتلة وسط االقتتال الفلسطيني، بقصف مواقع حساسة . والحقول المخربة
. حماس موقعة عشرات القتلى والجرحى، وتصرح في الوقت نفسه، بأنها تدعم السلطة الفلسطينيةلحركة 

وهي في الحقيقة ال تدعم أحداً، سوى سلطة االحتالل، وتقوية فرص استمراره، بزيادة فرص اشتداد 
  .االقتتال الفلسطيني، من طريق إثارة المزيد من الشكوك والريب

، تسعة وخمسون عاماً على قيام الدولة الصهيونية في 2007 من أيار بعدما انقضى في الخامس عشر
فلسطين، يجدر بالقوى العربية التي ما زالت تعتبر أن الصراع مع العدو الصهيوني صراع وجود، إما 

أن ينتفي فيه الو
رج بين األسود واألبيض، بحكم أنالرماديات أو التد

األميركية ال يعرف سوى العدوان واإلرهاب فلسفةً ومنه
مراجعة جادة، تعينها على دراسة التجربة، وتحديد عوامل القوة في الموقف الصهيوني، والخلل في 

  .ف العربيالموق
  :وهنا نرى من الضروري أن نبدي المالحظات التالية

  :إن العدو الصهيوني حقق حتى اآلن األهداف التالية: أوالً
، وانتزاع االعتراف الدولي، وبناء القوة الالزمة الحتالل كل فلسطين 15/5/1948قيام الدولة في 

 على كل " الصهيوني-م األميركي السال"، ويعمل العدو اآلن على فرض )1967(وسيناء والجوالن 
  :العرب، ويمكن القول إنه حقق نجاحات في الميادين التالية

توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع النظام المصري، وتوقيع اتفاقية أوسلو مع قيادة عرفات
رض سياسة التسوية وادي عربة مع النظام األردني، وجر أكثرية األنظمة العربية إلى التطبيع معه، وف

ولم يبق اآلن إال تنفيذ هذه السياسات عملياً، التي حقق فيها . االستسالمية على العقل السياسي العربي
  .العدو الصهيوني نجاحات كبيرة، لجهة كسب االعتراف العربي الرسمي به، بعد االعتراف به دولياً

  .لى مواصلة تنفيذ سياساتهيساعد وضع الوطن العربي، اآلن، العدو الصهيوني ع: ثانياً
 على أساس انتهاج نهج التحرير، وإسقاط سياسات 1965إن المقاومة الفلسطينية التي بدأت سنة : ثالثاً

التسوية، تحولت في مع
إن اتفاق أوسلو هو إدارة الحكم الذاتي الذي ال وفضالً عن ذلك، ف. العربية عينها، وتبنّت نهج التسوية

يستقيم إال في ظل هيمنة صهيونية شبه مطلقة، وهذا االتفاق الذي يشكل استجابة كبيرة لإلمالءات 
والشروط الصهيونية بضم القدس، والتغاضي عن المستوطنات، وإعطاء األولوية للكيان الصهيوني لكي 

  .يحدد المناطق األمنية
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تداب البريطاني د االن

يين، على رغم أنها هي الجئين الفلسطين

 الذي كان يجري تأكيده 194 رقم ذه التسوية إلى تطبيق قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة

حق العودة تخلي عن حق العودة؟ في الواقع ستتحول القضية الفلسطينية التي يمثل 

األراضي اللبنانية وتقبل بإقامة دولة سحب من الضفة الغربية والجوالن وما بقي من 

 إقامة محور على مستوى "الدول العربية المعتدلة"سليبة، ويطرحون على 
ط تكون إسرائيل مركزه، يقف في وجه إيران وسومنطقة الشرق األوس
  .لجهاد اإلسالمي

هكذا تنضاف المبادرة العربية إلى مبادرات السالم األخرى الضائعة في الشرق األوسط، فيما تتعرض 
لخارج، وبقوة ضية الفلسطينية للتصفية المتدرجة والصريحة، بآليات متنوعة، تتحرك من الداخل وا

  .ضغط هائلة ومتعددة المصادر
  14/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  
 

اتفاق أوسلو الذي قبلت به السلطة الفلسطينية على أساس االعتراف بوجود الكيان الصهيوني إن : رابعاً
ففي . من فلسطين% 80وشرعية اغتصابه فلسطين، يسلم بشرعية وجود الكيان الصهيوني على أكثر من 

 هذه مسألة تحديد مساحة الوطن الفلسطيني الموجود بين أيدي سكانه األصليين من الفلسطينيين، سنجد
، ومن ثم 1947في قرار التقسيم الصادر سنة % 44، الى 1948، قبل عام %100المساحة تنحدر من 

فقط في أكثر عروض التسوية السياسية سخاء، منذ مرحلة ما بعد اتفاقيات أوسلو، علماً بأن % 22الى 
ملكاً خالصاً لشعب فلسطين، على رغم وجو) 1948قبل عام (هذه المساحة كانت 

ولكن بعد تسليم الدفة عملياً  (1948الذي كان يفترض أن يرحل ذات يوم، وقد فعل ذلك فعالً عام 
من فلسطين، المعروضة حالياً، هي % 22بينما نجد مساحة ). للقائمين على مشروع إنشاء دولة إسرائيل

 قرارات دولية معطلة منذ سوى(مجرد وعد نظري ال وجود ألي ضمان سياسي أو قانوني يستند إليه 
، وتقع تحت نير احتالل يقوم عملياً بقضم ما أمكن من هذه المساحة الجغرافية، وتقطيع )عشرات السنين

  .أوصالها، وتحويلها إلى جزر صغيرة منعزلة جغرافياً وسكانياً، بعضها عن بعض
في الواقع ترفض إسرائيل االعتراف بحق العودة ل: خامساً

المتسبب الرئيس واألساس في عملية اقتالع شعب من أرضه، وتشريده في مختلف البلدان العربية 
بيد أن الشعب الفلسطيني، حتى لو أقر بقبول تسوية للقضية الفلسطينية، يرى وجوب أن . المجاورة
تفضي ه

السماح لمن يرغب من الالجئين في العودة "، والذي ينص صراحة وبالتحديد على 1948سنوياً منذ عام 
  ."إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن والعيش بسالم مع جيرانهم

ماذا يبقى لو تم ال
جوهرها، إلى مجرد قضية إنسانية تعنى بها المنظمات غير الحكومية ال كقضية وطنية لشعب شُرد من 

  .أرضه
ولو افترضنا أن العرب وافقوا على التطبيع والتخلي عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين، فهل يضمن 

لهم أن إسرائيل ستن
  فلسطينية مستقلة؟

األميركيون والصهاينة يعرفون السالم بأنه تسوية تنهي المطالبة العربية بالحقوق التاريخية للشعب 
الفلسطيني في استرداد أرضه ال

ريا وحزب اهللا وحركتي حماس 
وا
و
الق
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