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   عن مسؤولياتهاىهنية يؤكد على ان الحكومة لن تتخلو.. رئيس الوزراء يقيل عباس .1

 اسماعيل هنية، فجر اليوم   الفلسطيني   اكد رئيس الوزراء     :مبيت لح من   15/6/2007وكالة معا   نشرت  
 عن مسؤولياتها، رافـضا بـذلك       ى على ان الحكومة القائمة ستمارس عملها كالمعتاد ولن تتخل         ]الجمعة[
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 في كلمة مقتضبة رداً علـى المرسـوم الرئاسـي           هنيةوقال   .قرار الرئيس عباس باقالته واقالة الحكومة     
ان وجودنا في الحكومة جاء بارادة شعبية عبر صناديق االقتراع          " : حالة الطوارئ  القاضي باقالته واعالن  
 ".من الشعب الفلسطيني وان الوضع الحاصل ال تصلح فيه قرارات منفردة          % 96والحكومة الحالية تمثل    

واكد على التزام الحكومة بالنهج الديمقراطي واحترام كل مكونات النظام السياسي التـي جـاءت عبـر                 
وشدد على ضرورة انهـاء كافـة        .نتخابات، مؤكدا على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج        اال

، داعياً الشرطة والقوة التنفيذية الى فرض       "سنفرض االمن بالحسم والقانون   "مظاهر الفلتان االمني، قائالً     
اع غزة جزء ال يتجـزء      ان قط " :وقال .االمن ابتداء من هذه اللحظة وحماية الممتلكات العامة والخاصة        

 :من الوطن والشعب الفلسطيني في القطاع جزء من الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجـده، مـضيفاً          
واكد على احترام كـل العالقـات        ".سنشرع في المصالحة الوطنية الشاملة وسنضع االليات المناسبة لها        "

طبيعة العالقة مـع كافـة القـوى، مـضيفا          االخوية مع الدول العربية ودول العالم، وانه ال تغير على           
ودعا هنية حماس الى اعـالن العفـو         ".سنواصل احترامنا لبرنامج الحكومة ولكل من يريد العمل معنا        "

كما اكد على ضرورة صياغة االجهزة االمنية من منطلـق           .العام وتامين الناس على حياتهم وممتلكاتهم     
ودعا هنية خاطفي الصحفي     .فاقات الداخلية واتفاق مكة والقاهرة    اختيار الكفاءة، مؤكدا التزامه بكافة االت     

جونستون الى اطالق سراحه فوراً، مؤكداً على الشروع في حوار وطني شامل علـى اسـس الحقـوق                  
 .كما اكد على االستمرار في االمتحانات الثانوية العامة حسب البرامج المعدة لها .والثوابت

 مرسوما رئاسيا بحل حكومة الوحدة واعالن حالـة         ]الخميس[  امس وكان الرئيس عباس قد اصدر مساء     
وتال الطيب عبد الرحيم الناطق باسم عباس ثالثة مراسيم صادرة عن الرئيس بشان اقالة هنية                .الطوارئ

وقال بان انقالبا عسكرياً جرى ضد الشرعية وانتهاكاً فاضحاً لقوانين الـشرعية             .واعالن حالة الطوارئ  
وقال ان الرئيس تعامـل مـع        .عدوانا على الشعب الفلسطيني   " اسرائيل"لوقت الذي تشن فيه     الدولية في ا  

هذه التطورات بكل صبر ومسؤولية تجاه مؤسسات السلطة للحفاظ عليها، ولكن امام اصرار المليـشيات               
 .الخارجة عن القانون قام الرئيس عباس باصدار المراسيم التالية

 :وهذا نص المراسيم الرئاسية
قرر الرئيس عباس رئيس اللجنة التنفيذيـة        : بشأن اقالة رئيس الوزراء    2007 لعام   1 المرسوم رقم    :اوالً

 2007 وبعد الطالع على مرسـوم       2003لمنظمة التحرير واستناداً الحكام القانون العام العدل عام لعام          
اقالـت رئـيس    "ت  بشأن تولي منصب رئيس الوزراء وتشكيل مجلس الوزراء واستنادا الـة الـصالحيا            
 ".الوزراء اسماعيل هنية وعلى الجهات صاحبة االختصاص تنفيذ القرار فور صدوره

رئيس السلطة الفلسطينية رئـيس اللجنـة     : بشأن اصدار حالة الطوارئ    2007 لعام   2 مرسوم رقم    :ثانيا
يات الـرئيس    واستنادا الـى صـالح     2003التنفيذية محمود عباس واستنادا الى قوانين الباب السبع لعام          

اعالن حالة الطوارئ في جميع االراضي الفلسطينية بسبب الجرائم التي ترتكب بغزة واالستيالء علـى               "
 ".مقار السلطة واالنقالب العسكري وعلى الجهات صاحبة االختصاص تنفيذ القرار

س اللجنـة  رئيس السلطة ورئي  : بشأن حكومة انفاذ احكام حالة الطوارئ      2007 لعام   3 مرسوم رقم    :ثالثا
التنفيذية، وبعد االطالع على المرسوم الرئاسي بشان حالة الطوارئ وبناء على الصاحيات رسمنا بما هو               

 ".تشكيل حكومة مكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ وقوانينها بعد اداء اليمين اما الرئيس عباس"  ات
طربة من قبل مركزيـة     وفي ردها على قرار الرئيس اعتبرت حماس القرار متسرعا وجاء ردة فعل مض            

 فـي حـديث     يةوقال صالح البردويل المتحدث باسم كتلة حماس البرلمان        .فتح واللجنة التنفيذية للمنظمة   
لوكالة معا ان قرار الرئيس متناقض الن اعالن حالة الطوارئ يحتاج الى تنفيذ والجهاز التنفيـذي فـي                  

 .ومة التي هي من ينفذ حالة الطوارئ في ظل حل للحكئالسلطة هي الحكومة فكيف ستكون حالة طوار
صحفي الـصعوبات   المؤتمر  ال استعرض هنية خالل     :غزةمن   15/6/2007 -14 قدس برس وأوردت  

 التي واجهت الحكومة العاشرة وحكومة الوحدة والحرب التي شنت على الحكومة بهدف تقديم تنـازالت،              
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كانت المؤسسة األمنية، متهما رشيد أبو      وشدد أن من أهم المشكالت والصعوبات التي واجهتها الحكومة          
  .حماس شباك بأنه شكل الحلقة المتقدمة في إفشال كافة وزراء الداخلية من فتح أو

 إلـى أن  رام اهللا، عبد الرؤوف أرنـاؤوط     نقالً عن مراسلها في    15/6/2007الوطن السعودية   وأشارت  
ة إنقاذ الطوارئ مساء اليوم أو صباح       مصادر فلسطينية مطلعة ذكرت أن من المقرر أن يتم ترسيم حكوم          

غد على أن تكون حكومة مقلصة وسط تقديرات بأن تكون حكومة من المستقلين الذين ال ينتمـون إلـى                   
 .حماس حركتي فتح أو

، وقال يحيـى    عباسرفضت حماس رفضا قاطعا قرار      : لندنمن   15/6/2007الشرق األوسط   وذكرت  
إن من حق الرئيس حل الحكومة وتحويلها الـى حكومـة           ": موسى أحد مسؤولي حماس للشرق األوسط     

تصريف اعمال، الى حين تشكيل الحكومة التالية أو االعالن عن االنتخابات العامة والرئاسية، ومن حق               
". ابو مازن ايضا ان يعلن حالة الطوارئ، لكن ليس من حقه ان يعلن حكومة طوارئ فهذا غير قـانوني                  

  ".ما كان يكبل يديه، ويمنعه من اتخاذ القرار بإزاحة محمد دحالنلقد حررنا ابو مازن م"وأضاف 
 قال سامي أبـو زهـري       :محمد السعدي ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    15/6/2007رويترز  وأضافت  

 .وأضاف ان هذه القرارات ال قيمة لها من الناحيـة العمليـة           . لرويترز ان حماس ترفض قرارات عباس     
واضاف ان الحكومة الحالية تظل     .  يبقى رئيس الحكومة حتى اذا حلها الرئيس       وتابع أبو زهري ان هنية    

  .حسب القانون حكومة انتقالية بعد قرار الحل
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أوصت في ختام جلستها التي          إلى أن    14/6/2007 48عربولفت موقع   

كما  .لة الطوارئ وإجراء انتخابات مبكرة     بحل حكومة الوحدة وإعالن حا     ]الخميس[ عقدته بعد ظهر اليوم   
واعتبـرت أن   . أوصت بطلب قوات دولية مؤقتة للفصل بين المتقاتلين في غزة وحماية مؤسسات السلطة            

  .كتائب القسام والقوة التنفيذية خارجتان عن القانون
  

  2006التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني تنشر عرض كتاب . الجزيرة نت .2
ر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت تقريره اإلسـتراتيجي          أصد: حسن ابحيص  عرض

وهو سنوي يدرس بشكل شامل الوضع الفلسطيني ويناقشه مـن خـالل رؤيـة              . 2006الفلسطيني لسنة   
إستراتيجية تحليلية تتناول التطورات في الشأن الفلسطيني، ويأتي موثقاً بالمعلومات واإلحصاءات ومدعماً            

  .لرسوم البيانيةبالجداول وا
محسن محمد صالح، واستعان المركز بثالثة من كبار المتخصصين في القـضية            . قام بتحرير التقرير د   

عبد الوهـاب المـسيري،     . د.أنيس الصايغ، وأ  . د.أ: الفلسطينية ليكونوا الفريق االستشاري للتقرير وهم     
 عدد مـن البـاحثين واألكـاديميين        ويشمل التقرير تسعة فصول شارك في كتابتها      . واألستاذ منير شفيق  

  .المتخصصين
ويشار إلى أن النسخة السابقة من التقرير الذي يصدر للعام الثاني على التوالي لقيت ترحيباً كبيـراً فـي                   
أوساط األكاديميين والباحثين، نظراً للدقة التي تمتعت بها ولمراعاتها للمنهجية العلمية األكاديمية، وهو ما              

 عن تقرير هذا العام مما يسهم في جعل هذا التقرير أحد أهم المراجع المعتمـدة فـي                  حافظت عليه أيضاً  
  .الشأن الفلسطيني

  سنة التغيير والحصار
داللة علـى أبـرز     " سنة التغيير والحصار  "تناول الفصل األول الوضع الفلسطيني الداخلي، وهو بعنوان         

تُِتح بفوز حركـة حمـاس فـي االنتخابـات           على الصعيد الفلسطيني الداخلي الذي اف      2006أحداث عام   
ورأى ". خيارها األول كان تشكيل حكومة وحـدة وطنيـة  "التشريعية وتشكيلها الحكومة منفردة، رغم أن       

األطراف الفلسطينية التي أسهمت في إفشال جهود تشكيل حكومة الوحدة تتحمـل مـسؤولية              "التقرير أن   
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لية بالغة الحساسية، وفي مواجهة األعبـاء الثقيلـة للقـضية           تاريخية كبيرة، إذ أنه في مرحلة تغيير انتقا       
  ".الوطنية، لم يكن هناك مفر من حكومة وحدة

وناقش الفصل الحصار الذي فُرض على الفلسطينيين بهدف إسقاط الحكومة وفرض انتخابـات جديـدة،               
إال أنه  .  رواتب الموظفين  والذي أوجد شقه المالي تحدياً للحكومة تمثّل في مشكلة توفير المال الالزم لدفع            

 مليون  658من إجمالي الرواتب أي     % 55.7الحكومة الفلسطينية تمكنت من سد ما نسبته        "أشار إلى أن    
  . مليونا181دوالر من أصل مليار و

وتطرق إلى صراع الصالحيات الذي نشأ بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، والذي كـان تـشكيل القـوة           
 الداخلية محطة التصعيد الرئيسة فيه، وإلى االنفالت األمني والصدامات المـسلحة            التنفيذية التابعة لوزارة  

  .بين القوى التابعة لحماس واألخرى التابعة للرئاسة، أو المحسوبة على أجنحة معينة داخل حركة فتح
وخلص التقرير إلى أن األزمة الفلسطينية ولدت من خالف متعدد المستويات بين حكومة حماس ومعسكر               
الرئيس الفلسطيني حول السياسات والصالحيات، وحول الحكم والقرار؛ ولكنها ولدت أيضاً من الـرفض              

  .اإلسرائيلي واألميركي لتبلور نهج سياسي فلسطيني وطني جديد للتعامل مع القضية الوطنية
بية ممـا   ضرورة إدراك خطورة اعتماد السلطة الفلسطينية على المساعدات األميركية األورو         "ودعا إلى   

كما رأى أن التحرر من هذا االرتهان يجب أن يكـون أولويـة مـن               " يعني االرتهان لإلرادة اإلسرائيلية   
  .أولويات العمل الوطني

  سنة االرتباك وخلط األوراق
 كانت  2006عرض هذا الفصل للمشهد اإلسرائيلي الداخلي وانعكاساته على الوضع الفلسطيني، وذكر أن             

وشهدت فشالً في تقدير قوة حماس وفي إسقاط حكومتها،         " ارتباك، أوراق مختلطة  "ة  بالنسبة إلسرائيل سن  
وفشالً في الحرب على حزب اهللا ولبنان، ونهايةً لسيطرة القادة التاريخيين وتراجعاً في قبضة الجنراالت               

  .على المشهد السياسي اإلسرائيلي الذي كان أرييل شارون أبرز الغائبين عنه
انت سنة التراجع عن فكرة االنسحاب أحادي الجانب الذي كانت القناعات اإلسـرائيلية             إضافة إلى ذلك ك   

  .مع بداية العام تتجه نحو فرضه
وتناول التقرير االنتخابات اإلسرائيلية التي شهدت أقل نسبة مشاركة في تاريخ إسرائيل، حيـث بلغـت                

  %.56وفي الوسط العربي % 63.5
عربية حققت نجاحاً واسعاً في المدن والبلدات العربية الكبيرة، بينمـا كـان             وكان الفتا للنظر أن القوائم ال     

  .التصويت مرتفعاً لألحزاب الصهيونية في القرى الدرزية والتجمعات البدوية في الشمال
قـد  " إسرائيل"وتطرق التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني إلى المؤشرات السكانية، مبيناً أن عدد اليهود في             

 700 ألف نسمة، وأن أكثر من       114 ألفاً من أصل سبعة ماليين و      392 خمسة ماليين و   2006 بلغ نهاية 
  .ألف إسرائيلي يعيشون خارجها

، وأن %5ثم ذكر في استعراضه للمؤشرات االقتصادية أن االقتصاد اإلسرائيلي حقق نسبة نمـو بلغـت               
 472 مليـارا و   140، إلى   2005نة   مليون دوالر س   750 مليارا و  129الناتج المحلي اإلجمالي ارتفع من      

، موضحا أن الواليات المتحدة كانت الشريك التجاري األول إلسـرائيل تليهـا             2006مليون دوالر سنة    
  .بلجيكا

 2006وتحدث التقرير عن العديد من المؤشرات العسكرية، منبهاً إلى أن إسرائيل حققت رقماً قياسياً سنة                
  . مليون دوالر400يارات وفي مبيعات األسلحة وصل إلى أربعة مل

كما تحدث الفصل عن موقف إسرائيل من فوز حماس، ثم ناقش العدوان اإلسرائيلي والمقاومة الفلسطينية               
، مبيناً أعداد الشهداء والجرحى واألسرى وعمليات المقاومة، الفتاً النظر إلى أنه تم إطـالق               2006سنة  

المتعلقة بالتسوية السلمية وآفاقهـا، ومـشروع       ، كما ناقش التطورات     2006 صاروخ خالل سنة     1,700
  .االنسحاب أحادي الجانب وأسباب تعثره



  

  

 
 

  

            8 ص                                      753:                                العدد 15/6/2007الجمعة : التاريخ

  الحرب اإلسرائيلية ضد حزب اهللا ولبنان
 عقـب   2006تموز  / تحدث هذا الفصل عن الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حزب اهللا ولبنان في يوليو             

 18لك عن مقتل ثمانية جنـود وجـرح         أسر حزب اهللا جنديين إسرائيليين في عملية عسكرية أسفرت كذ         
  .آخرين

وبحث التقرير في جذور هذه الحرب وأسبابها ودوافعها، مع التمييز بين أسـبابها المباشـرة ودوافعهـا                 
الظاهرة أو المعلنة، وبين أسبابها الحقيقية ودوافعها الكامنة، وتتبع بعد ذلك إدارة الحرب وتطور مواقف               

، ثم عرض نتـائج الحـرب   1701ها حتى صدور قرار مجلس األمن رقم      األطراف اإلقليمية والدولية من   
  .وإقليمياً ودوليا) على الساحتين اللبنانية واإلسرائيلية(وتداعياتها محليا 

األهداف التـي سـعت     : ورأى أن هذه الحرب اختلفت عن كل حروب إسرائيل السابقة من زوايا عديدة            
الزمنية التي استغرقتها الحرب، وكذلك النتائج والتـداعيات        إليها، وطبيعة الخصم الذي واجهته، والفترة       

  .التي ترتبت عليها محلياً وإقليمياً ودولياً
وحسب التقرير فإن أهم ما كشفت عنه هذه الحرب هو إثبات أن مقاتلي حـزب اهللا تفوقـوا فـي كافـة                      

جـادوا إجـادة تامـة فنـون        العمليات القتالية الميدانية التي جرت فيها االشتباكات وجهاً لوجه، وأنهم أ          
  .وتكتيكات حرب العصابات

  القضية الفلسطينية والعالم العربي
تطرق هذا الفصل إلى المواقف العربية من القضية الفلسطينية، ورأى أنها استمرت في التعامل مع هـذه                 

ن مسألة   كما تعامل معها في األعوام الماضية، ودون أن تتبدل سياسة الدول العربية م             2006القضية عام   
  .التسوية مع إسرائيل، إذ استمرت بالدعوة إلى تنفيذ المبادرة العربية للسالم

لكنه أشار إلى أن الحدث المهم على صعيد هذه المواقف كان الموقف من فـوز حركـة حمـاس فـي                     
العباً جديداً في الساحة السياسية الفلسطينية، يحمـل رؤيـة نـضالية            "االنتخابات التشريعية الذي أوجد     

  ".وخطاباً سياسياً جديدا لم تتعود الدول العربية على التعامل معه من قبل
فتناول المواقف العربية الرسمية والشعبية من هذا الحدث، ثم تحدث عن موقف القمة العربية منه ومـن                 
مشروع التسوية، ثم انتقل إلى مواقف دول الطوق والسعودية من القضية الفلـسطينية، كمـا اسـتعرض      

  .ت في مجال التطبيعالتطورا
استطاعت أن تحقق اختراقات في جبهـة التطبيـع االقتـصادي           "وذكر التقرير اإلستراتيجي أن إسرائيل      

  ".الرسمي مع الدول العربية، ولكنها لم تنجح على المستوى الشعبي
 مـصدراً فـي     1,325 مصدراً في مصر، و    257 مصدراً إسرائيلياً في العراق، و     27وأشار إلى وجود    

  .2006 مليون دوالر عام 136.8ردن الذي كان أكبر بلد عربي مستوِرد من إسرائيل بقيمة األ
  القضية الفلسطينية والعالم اإلسالمي

استعرض هذا الفصل القضية الفلسطينية في بعدها اإلسالمي، من خالل تحليل مواقف منظمة المـؤتمر               
وز حركة حماس والحصار المفروض على      اإلسالمي، وكل من تركيا وإيران وباكستان، وباألخص من ف        

  .الفلسطينيين
بلدان العالم اإلسالمي والمنظمة التي تنضوي تحتها ظلت على المستوى نفسه تقريبا من العجز              "ورأى أن   

والالفاعلية وعدم القدرة على التأثير في األحداث، وكانت كالعادة، دون المستوى في التعامل مـع فـك                 
  ".ي، أو في استخدام إمكاناتها المادية والدبلوماسية في دعم قضيته العادلةالحصار عن الشعب الفلسطين

 أن التفاعل اإليجابي اإلسالمي مع القضية تـأثر سـلباً   2006وذكر التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني لعام   
  .نتيجة الصورة السلبية التي عكسها االقتتال الداخلي الفلسطيني

رائيل ودول العالم اإلسالمي، وخلص إلى أن إسرائيل لم تستطع خـالل            كما تناول مسألة التطبيع بين إس     
 تحقيق اختراقات حقيقية جديدة في هذا المجال، كما أن حصارها للفلـسطينيين، ومحاولتهـا               2006سنة  
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إسقاط حكومتهم المنتخبة ديمقراطيا، وحربها ضد لبنان وحزب اهللا، قد أثارت مشاعر الغضب واالستياء              
  .م اإلسالميضدها في العال

  القضية الفلسطينية والوضع الدولي
تناول هذا الفصل مواقف كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا والصين واليابان واألمـم               
المتحدة والمنظمات والقوى الدولية األخرى تجاه القضية الفلسطينية، مركزا على ردود الفعل على ثالث              

عكاسات الحرب اللبنانية اإلسرائيلية على القضية الفلسطينية، والتحـوالت         فوز حركة حماس، وان   : وقائع
  .البنيوية في السلطة األميركية متمثلة في فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس

ورأى أن التفاعالت مع هذه الوقائع كانت غير منفصلة عن االتجاه التاريخي للسلوك الـسياسي للقـوى                 
 تكييف هذه الوقائع باتجاه تحقيـق أهـدافها اإلسـتراتيجية المرتبطـة بالقـضية               الدولية، إذ عملت على   

  .الفلسطينية
باختالل في موازين القوى في منطقتنا وفي العالم عموماً، فـي غيـر             " خُتم   2006وذكر التقرير أن عام     

سنة القادمة  مصلحة أميركا والدولة العبرية، وهو ما يسمح بتوقع احتدام الصراع على كل الجبهات في ال              
  .عبر تغيير في المعادلة السائدة لمصلحة قوى المقاومة والممانعة" لمنع ترجمة هذا االختالل) 2007(

أن تؤدي التغييرات في البنيات السياسية والعسكرية واالقتـصادية         "وختم قائال إن الواليات المتحدة تأمل       
الفتاً النظر إلـى أن     " ية للموضوع الفلسطيني  في المنطقة العربية بفعل الدور األميركي إلى تصفية تدريج        

 2007الكثير من التقارير والتحليالت السياسية تشير إلى تناغم أغلب توجهات القوى الدولية خالل سـنة                
  .مع هذا التوجه بشكل أو بآخر

  األرض والمقدسات
ت اإلسـرائيلية   هذا الفصل بحث االعتداءات اإلسرائيلية على القدس والمقدسات حيث استمرت اإلجراءا          

لتهويد المدينة ومن بينها تهجير السكان المقدسيين ورفض منحهم رخص بناء، مشيراً إلى سحب هويات               
  .وهو أعلى معدل لسحب الهويات منذ احتالل القدس2006 مواطناً مقدسياً خالل سنة 1,363

اؤها في حدود ما    من إجمالي أجزاء جدار الفصل العنصري المقرر بن       % 55 بناء   2006كما اكتمل سنة    
  . ألف مقدسي خلف الجدار231يسمى القدس الكبرى، وهو ما سيؤدي إلى عزل 

واستمرت االعتداءات على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة، ومن بينها تواصل الحفريات تحت             
  .المسجد األقصى

فـي الـضفة الغربيـة،      كما عرض هذا الفصل بالحقائق واألرقام تواصل بناء جدار الفصل العنصري            
واستمرار سياسة هدم المنازل، وتجريف األراضي الزراعية واقتالع األشجار والسيطرة على مـصادر             

  .المياه
 عمليـة بنـاء فـي       1,700وتناول استمرار التوسع االستيطاني اإلسرائيلي، مشيراً إلى المباشرة بنحـو           

 ليبلغ مع نهايتها    2006خالل سنة   % 5.8سبة  مستوطنات الضفة الغربية، وزيادة عدد المستوطنين فيها بن       
  . ألفا460نحو 

  األوضاع السكانية واالقتصادية
الفصل الثامن من التقرير تحدث عن المؤشرات السكانية الفلسطينية، وذكر أن عدد الفلسطينيين في العالم               

ـ      90 ماليين نسمة، يقيم خمسة ماليين و      10.1 قدر بحوالي    2006نهاية سنة    ي فلـسطين    ألفـاً مـنهم ف
 ألفـاً   952، وثالثة ماليين و   1948 ألفاً في األراضي المحتلة عام       134التاريخية، يتوزعون إلى مليون و    
  .في الضفة الغربية وقطاع غزة

.  مليون في األردن   2.8 آالف نسمة، منهم     10أما فلسطينيو الشتات فيقدر عددهم بحوالي خمسة ماليين و        
  .ق من تقدير عدد الفلسطينيين في الشتاتلكن التقرير أشار إلى صعوبة التحق
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وبحث الفصل الخصائص الديموغرافية للفلسطينيين في أماكن توزعهم ثم تناول الالجئين الفلـسطينيين،             
 بلغ حـوالي    2006مع نهاية سنة    ) أونروا(مشيراً إلى أن عدد المسجلين منهم لدى وكالة غوث الالجئين           

  . ألف الجئ448أربعة ماليين و
تقرير اتجاهات النمو السكاني لدى الفلسطينيين، مشيراً إلى تراجع معدالت الزيـادة الطبيعيـة              وعرض ال 

  .2006 و1997خالل الفترة بين % 3.3إلى % 3.8للسكان في الضفة والقطاع من 
وناقش الجدل حول تقدير عدد السكان الفلسطينيين داخل حدود فلسطين التاريخية خاصة الضفة والقطاع،              

كما .  ماليين يهودي  6.4 مقابل   2020 ماليين فلسطيني بحلول عام      7.6 عددهم سيبلغ حوالي     موضحاً أن 
ناقش الضغوط واإلجراءات اإلسرائيلية للتأثير على الحالة الديموغرافية الفلسطينية عبر الخط األخـضر             

  .وفي الضفة والقطاع، مثلما تطرق إلى موضوع فلسطينيي الخارج وحق العودة
 األخير الوضع االقتصادي الفلسطيني، وتناول فيه باألرقام والبيانات أهم المؤشـرات            واستعرض الفصل 

االقتصادية وأداء القطاعات وميزانية السلطة الفلسطينية والمساعدات الخارجية، وتحدث عن أزمة رواتب            
  .العاملين في القطاع العام الناجمة عن الحصار
طيني واالقتصاد اإلسرائيلي، مشيرا إلى أن الحصار الـذي         وتطرق إلى مسألة فك ارتباط االقتصاد الفلس      

تعرض له االقتصاد الفلسطيني عقب فوز حركة حماس وتشكيلها الحكومة هو األشد واألكثر قسوة منـذ                
  .1967احتالل عام 

عما كان عليه عام    % 6.6وقد كانت لهذا الحصار نتائج كارثية، إذ تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة             
 دوالرا، وارتفعت نـسبة     1,141ليبلغ  % 9.7، وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي بما نسبته          2005

  %.68، وبلغت نسبة العائالت التي تعيش تحت خط الفقر %30.3البطالة إلى 
". إنه ال يمكن المراهنة على تحسين االقتصاد الفلسطيني ما دام تحت هيمنة معادية            "وختم التقرير بالقول    

إلى انشغال الفلسطينيين في كيفية بناء اقتصاد مقاوم، يستطيع العمـل           "رأى أن ذلك يجب أن يدفع       إال أنه   
  ".بأفضل األشكال المتاحة في أجواء االحتالل

 يقدم مادة مرجعية موثقة غنيـة ومحدثـة،         2006وبشكل عام، فإن التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة        
  .تغني عنها أي باحث أو مهتم بالشأن الفلسطينيمدعومة برؤية تحليلية مقارنة ال يس

  13/6/2007الجزيرة نت 
  

  ال يوجد في القانون حكومة طوارئ وحكومة هنية باقية لتسيير األعمال: أحمد بحر .3
أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أنه ال يمكن لحكومة فلسطينية أن تصبح شرعية              . أكد د  :غزة

جلس التشريعي، نافيا أن يكون في القانون الفلسطيني شـيء اسـمه حكومـة              دون أن تأخذ الثقة من الم     
إن : "وقال بحر تعقيبا على قرار الرئيس عباس إقالة حكومة الوحدة وإعالن حكومـة طـوارئ               .طوارئ

إقالة رئيس الوزراء من صالحيات الرئيس كما نص القانون األساسي، وتصبح الحكومة الحاليـة هـي                
إعالن الرئيس أنه ستكون هناك حكومـة       : "وأضاف ".ى يتم تشكيل حكومة جديدة    حكومة تسير أعمال حت   

طوارئ، فالحقيقة أنه ال يوجد في القانون األساسي شيء يسمى حكومة طوارئ وال حكومة إنقاذ حالـة                 
ال يمكن ألي حكومة تعتبر شرعية إال إذا نالت الثقة من المجلس التشريعي قبل ممارسة               "وتابع   ".طوارئ
إن حكومة الوحدة برئاسة هنية إذا أقالها عبـاس         : "بحروقال   ".ا، وهذا واضح في القانون األساسي     مهامه

 الفقرة الرابعة، فهناك مغالطة فـي القـانون         79فإنها تظل حكومة تسير أعمال حسب القانون في المادة          
  ".الذي ذكره مرسوم الرئيس عباس

  14/6/2007 قدس برس
  
  



  

  

 
 

  

            11 ص                                      753:                                العدد 15/6/2007الجمعة : التاريخ

  تصفية حسابات بين جهات إقليمية يدفع ثمنها الفلسطينيوناالقتتال سببه : حسن خريشة .4
حسن خريشة، أن ما يجري في قطاع غزة من         . اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د       :رام اهللا 

وقـال فـي تـصريح       ".مجزرة تستهدف الشعب الفلسطيني، والقضية الوطنية الفلسطينية      "اقتتال داخلي،   
يون بقتل الفلسطينيين،   "اسرائيل"مرة في تاريخ القضية الفلسطينية، يقوم ال      إنه ألول   : "خاص لقدس برس  

وفي نفس الوقت، يقتل الفلسطيني الفلسطيني، بينما كنا في السابق نتحد، في مواجهة االحتالل ، واآلن ال                 
 ما  ما يحدث من اقتتال فلسطيني فلسطيني، يؤكد أننا لسنا أهال لهذه القضية، وكل            "وأضاف   ".يحدث ذلك 

ألنها كانـت    مخدرة، وعمليات ترقيعية،  " إبر"عقد من اتفاقات، لوقف القتتال، ثبت أنها لم تكن أكثر من            
 ".بدون نوايا طيبة، وبدون االبتعاد عن المصالح الخاصة، سيبقى االقتتال وستبقى األمور علـى حالهـا               

ية، على الساحة الفلـسطينية،     أن أصل االقتتال الفلسطيني، سببه تصفية حسابات بين جهات إقليم         "ورأى  
، "ودوال عربية لم يـسمها    " اسرائيل""، متهما   "والتي يدفع ثمنها الفلسطينيون، في فلسطين والعراق ولبنان       

وقوفها كطرف رئيس في هذا الصراع، من خالل قيامها بدفع كميات من األسلحة الجديـدة الفتاكـة                 "بـ  
 الذي يدفع بكميات    "االسرائيلي"أو من خالل الجانب     سواء من خالل معبر رفح، على الحدود المصرية،         

وأضاف، أن األموال كانت تمسك على معبر رفح، بينما يغـض            ".كبيرة من السالح إلى الضفة الغربية     
وحذر ممـا    . والمصريون النظر عن األسلحة التي تدخل عن طريق المعبر         "االسرائيليون"األوروبيون و 

عب الفلسطيني، وتهدد مشروعه الوطني، واستبداله بخيارات سيئة سواء         ، تهدد الش  "نكبة جديدة "سماها بـ   
  ".48هذه النكبة ستكون أعمق من نكبة عام "كانت عربية وإقليمية، مشيرا إلى أن 

  15/6/2007 قدس برس
  

  وزراء حماس بالضفة فكّروا باالستقالة رفضاً ألحداث غزة .5
ير الحكم المحلي، المنتمي إلى حماس، إنه وثالثـة         قال محمد البرغوثي، وز   :  حسام عز الدين   -رام اهللا   

وزراء آخرين من حماس في الضفة الغربية كانوا يفكرون بتقديم االستقالة احتجاجاً على ما يجري فـي                 
ووصف البرغوثي احـتالل المقـرات األمنيـة        . غزة، قبل إعالن الرئيس محمود عباس حـل الحكومة       

نحن ضد ما يجـري سـواء علـى         : وقال ".وال من البطولة  ليس من الرجولة    "وحرقها في غـزة بأنه     
مستوى الحكومة أو على المستوى الشخصي، واحتالل مقرات أمنية ليس حالً بل يؤسس لمرحلة أخـرى               

وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية لم تعطَ فرصة إلنجاحهـا، ال  . من االقتتال، سيدفع ثمنها كل فلسطيني  
  .من فتح وال من حماس

 15/6/2007فلسطينية  األيام ال
  

  الجميع أصبح في نظر حماس كافرا وعميالو ..مؤامرة إقليمية تحاك ضدنا: عريقات .6
إن الجميع أصبح في نظر حماس كـافرا وعمـيال كـأي            : "قال صائب عريقات أمس    : د ب أ   -رام اهللا   

وت وأضاف في تصريحات إلذاعة ص    ". مسلسل خطط عبر التاريخ من أي فئة لالنقضاض على السلطة         
إن ما يحدث في قطاع غزة هو جزء من أزمة خطيرة تشهدها منطقة الشرق األوسط وأن مـا                  : "فلسطين

ووجه نقدا الذعـا لـبعض      ". يحدث في شمال لبنان وفي بيروت وفي غزة هي أحداث بينها ترابط أكيد            
إن "وقال  ". يةالتي وصلت إلى هذه الدرجة من الوحل في تعاملها مع القضية الفلسطين           "السياسات العربية   

المؤامرة على القضية الفلسطينية سوف تتكشف قريباً عندما نسمع عن هدنة طويلة األمد، وإسقاط ملـف                
، "إن القضية الفلسطينية تواجه حاليا أكبر كارثة شهدتها منذ عقود         "وأضاف  ". القدس، والحدود والالجئين  

الشعب الفلسطيني يـشهد اآلن مسلـسل       : "وقال. محذرا من مؤامرة إقليمية تحاك ضد القضية الفلسطينية       
فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتحويل القطاع إلى أكبر سجن فـي التـاريخ وتراجـع القـضية                   

إذا فصلت الـضفة عـن القطـاع        : "وأضاف". الفلسطينية ومكانتها الدولية واإلقليمية، وهذه أكبر كارثة      
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 الصواريخ من القطاع ودخلنا في مرحلة الحدود        وتحول القطاع إلى أكبر سجن في التاريخ وأوقف إطالق        
المؤقتة للدولة والهدنة طويلة األمد، فهل هذا ما سعى إليه الشعب الفلسطيني منـذ خمـسين عامـاً مـن                

  ". النضال
  15/6/2007الشرق القطرية 

  
  ما لم يتوقف القتال كلنا خاسرون الحلم بالعودة :زكيعباس  .7

دعا عباس زكي، ممثل اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة          : رام اهللا من   15/6/2007األيام الفلسطينية   نشرت  
التحرير في لبنان، امس، إلى وقف شالل الدم النازف في قطاع غزة، حتى ال يصبح تحرير جـزء مـن       

وأكد زكي في نداء عاجل له، أن شهوة السلطة باإلشـارة            .الوطن عنوان كارثة بدل أن يكون تحقيق حلم       
دود نقض المشاركة السياسية، بل ستشعل حرباً داخل التنظـيم الواحـد، وأن             إلى حماس، لن تقف عند ح     

سياسـاتها  " اسـرائيل "ـاالنقالب على الشرعية الفلسطينية، لن يؤسس إال لخراب ودمار للقضية، تبرر ل           
  .الممعنة بالتطرف

ن فـي مـا     وجه عباس زكي نداء عاجال الى الفلسطينيين الذين يتقاتلو         :15/6/2007المستقبل  وأضافت  
من مخيمات اللجوء القسري في لبنان وبحق عذابات الالجئين النازحين من مخيم نهـر              : "بينهم، قال فيه  

أناشدكم وأناديكم  . البارد، الذين طالما رسموا صورة وردية ألرض الوطن وناضلوا من أجل حق العودة            
تجاهها الصحيح، اتجاه الظفـر     وأحملكم المسؤولية مجتمعين إزاء كل قطرة دم فلسطينية تهدر في غير ا           

أصرخ في وجهكم جميعا صرخة كل طفل وإمـرأة وشـيخ مـن             : "وقال ".بالحرية والدولة وحق العودة   
فلسطين والشتات أال تعيدوا عجلة التاريخ الى الوارء، أال تجعلوا الشعب الفلسطيني شـعبا يبحـث عـن            

  . شعبنا في العودة وتقرير المصيركسرة خبز ولحظة هدوء بديال عن الدولة وعاصمتها القدس وحلم
  

 تشكيل قوة أمنية من الفصائل لحفظ األمن في الضفة .8
أعلنت الرئاسة الفلسطينية أمس عن تشكيل لجنة أمنية مـشتركة مـن            : أ.ب. الخليج، د  -نابلس، رام اهللا    

 إن تـشكيل    "فاو"وقالت الرئاسة في بيان لها بثته وكالة        . الفصائل لحفظ األمن والنظام في الضفة الغربية      
وذكر البيـان أن    . "منعاً النتشار عدوى االقتتال والفلتان األمني إلى محافظات الضفة الغربية         "القوة جاء   

  .اللجنة ستجتمع برئاسة الرئيس عباس وستضم ممثلين عن كافة الفصائل الوطنية الفلسطينية
  15/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  صى بتهمة التحريض على الفتنةقف بث فضائية األقتُووزارة االعالم  .9

أصدرت وزارة اإلعالم الفلسطينية أمس قرارا بإيقاف فضائية األقصى التابعة          : يوسف الشايب  -رام اهللا   
حماس عن العمل، بتهمة التحريض على الفتنة والقتل، والتعرض باإلساءة لكرامة األفـراد واإلضـرار               ل

لعـدم  "وأوضح بيان للوزارة أن هذا القرار صـدر          .بسمعتهم ونشرها ثقافة العنف والتعصب والبغضاء     
حصولها على ترخيص قانوني، وخرقها نصوص القوانين واألنظمة المرعية في األراضي الفلـسطينية،             

  .وبسبب قيامها بالتحريض على الفتنة والقتل، والتعرض باإلساءة
  15/6/2007الغد األردنية 

  
   األمنية في غزةحماس تستكمل سيطرتها على كافة مقار األجهزة .10

 لم يعتد عليه الفلسطينيون     ولى هدوءاً  شهدت ساعات الصباح األ    :غزة من   15/6/2007 وكالة معاً    أفادت
صيب أ و  فلسطينياً 120كثر من   أخيرة التي شهدت موجة اشتباكات عنيفة قتل خاللها         يام الخمسة األ  في األ 
وانحسر وجود المسلحين    . المواطنين عداد من أفراد حركتي فتح وحماس و    أخر من   آ فلسطيني   500نحو  
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خر فـي يـد     منية التي سقطت الواحد تلو اآل     في الشوارع وتركز في بعض النقاط المحيطة بالمقرات األ        
ذاعات تابعة لفـتح    إوبدت سيطرة حماس واضحة على االرض فقد توقفت ثالث           .القوات التابعة لحماس  

كبر المحرضـين   أ والتي كانت تعتبرها حماس من       ذاعة العمال، إوناطقة باسمها وهي الشباب والحرية و     
 .عليها، كما توقف عمل تلفزيون فلسطين في قطاع غزة بعد استيالء مسلحين من حماس عليه

أعلنت كتائب القسام، ليل الخميس، عـن       : غزة أورد من    15/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم    وكان  
وقالت الكتائب في    . محمود عباس الواقع في غزة     رئيسالتمكنها من فرض سيطرتها الكاملة على منتدى        

هذا الصدد إن هذا المنتدى كان يعتبر وكراً لتعذيب األهالي والمواطنين وقتلهم، مؤكدة أن هذا المعقل هو                 
 ".آخر معاقل التيار االنقالبي العميل"

أن عناصـرها   كتائب القسام أكـدت      أن   ألفت حداد  نقالً عن مراسلته     15/6/2007 48 عرب وذكر موقع 
تمكنوا من السيطرة بالكامل على مقر األجهزة األمنية المعروف باسم السرايا الواقع وسط مدينة غـزة،                

وأوضحت الكتائب أن عناصرها استطاعوا السيطرة على المقر بعد أن سلم            .دون إطالق رصاصة واحدة   
وضحة أنه جار التحقيق مـع      عناصر األجهزة األمنية المتواجدين هناك أنفسهم وسالحهم بشكل سلمي، م         

 على مقر جهاز األمن     خميسوكانت كتائب القسام سيطرت منذ صباح ال       .بعض عناصر األجهزة األمنية   
 . شمال غرب مدينـة غـزة      )السفينة (الوقائي في منطقة تل الهوى، غرب غزة، ومقر المخابرات العامة         

ألمن الوقائي بعد ثالثة أيام من محاصرته       وقالت الكتائب إن عناصرها تمكنوا من اقتحام المقر الرئيسي ل         
وبثت مرئية   .واالشتباك مع عناصره، موضحة أن العشرات من أفراد األمن الوقائي سلموا أنفسهم للقسام            

 لعناصر الوقائي وهـم يـسلمون        لعناصر القسام وهم داخل المقر وصوراً      األقصى التابعة لحماس صوراً   
وبعد سيطرتها بالكامل على كافة المقار واألجهزة األمنية، سـتقوم          وقالت مصادر فى القسام إنها       .نفسهمأ

  .بتسليمها للشرفاء من حركة فتح لتحويلها لمؤسسات وطنية
مـس عـن    أسفر  أالقتال الدامي بين حركتي فتح وحماس        إلى أن    غزة من   15/6/2007 الحياة   وأشارت

ن مقاتلي  أرض، أفاد شهود    ى األ وفي تفاصيل المعارك عل   .  آخرين 70كثر من   أ شخصاً وجرح    25مقتل  
وفر بعض المدافعين عن المقـر،      . من الوقائي عالم الخضراء للحركة على مقر األ     مس األ أحماس رفعوا   

  .ذاعة حماسإعالن بثته إن حصلوا على وعد بمرور آمن في أواستسلم آخرون بعد 
مس فـي مقـر     أ حدث   في غضون ذلك، قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري لوكالة رويترز أن ما             

قطعـان  "ن القطاع تحرر هذه المرة مـن        أوضح  أو.  لقطاع غزة  "تحريرا ثانياً "من الوقائي كان    جهاز األ 
  ."العمالء
وفي الوقت الذي كان فيه تلفزيون فلسطين يكـذب          إلى أنه    غزة من   15/6/2007 الشرق األوسط    ولفتت

صوراً من داخل المقر تظهر فيـه سـيطرة         قصى التابعة لحماس تبث     خبر سقوط المقر كانت فضائية األ     
لى داخل المقـر، كـان      إوإلى جانب العشرات من عناصر القسام الذين تدفقوا         . كتائب القسام على المقر   

ثنـاء الـسنوات    أهناك الكثيرون من عناصر الحركة الذين جاؤوا لتفقد المقر الذي تعرضوا فيه للتعذيب              
جهزة األمنية حملة اعتقاالت غير مـسبوقة ضـد نـشطاء            عندما شنت األ   1999لى  إ 1995الممتدة من   

  .سالمي على خلفية العمليات التفجيرية التي نفذتها الحركتانحماس والجهاد اإل
نها عثرت خالل عملية تمشيط المقر على وثائق، تدلل علـى دور الجهـاز فـي                أوأعلنت كتائب القسام    

كـدت  أو. "سـرائيل إ"ـل على ارتباط هذا الجهاز ب     لى جانب العثور على وثائق تدل     إ ،"المجاهدين"مراقبة  
 صفراء اللون، يستخدمها قادة الجهـاز       "سرائيليةإ"كتائب القسام أنها عثرت على لوحات تسجيل سيارات         

 قامت بتفخيخ المقر بـالعبوات      "الفئة الباغية "كتائب أن من سمتهم     الضافت  أو. "سرائيلإ"لى  إلدى دخولهم   
ونظراً . امه لكن عناصر سالح الهندسة التابع للكتائب نجح في تفكيك العبوات          ثناء اقتح أحتى يتم تفجيره    

من الوقائي، فأطلقـت    لقطاع بسقوط مقر األ   انحاء  ألسمعة هذا المقر، فقد احتفل عناصر حماس في جميع          
  .األعيرة النارية ابتهاجاً بهذا الحدث
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منيـة فـي    جهزة األ جمع مقار األ  حكمت كتائب القسام سيطرتها على م     أاقصى جنوب قطاع غزة،      أ وفي
  . ن هناك الموقع من دون مقاومة تذكرومن الموجودمدينة رفح، حيث سلم عناصر األ

تلفزيون األقصى بث بعد ظهر     أن   وكاالتونقالً عن ال  غزة  من   15/6/2007االتحاد االماراتية    وأضافت
 األمن الوقائي، بعد أن تمت       لمسلحين من كتائب القسام يسجدون ويصلون الظهر داخل مقر         صوراً مس،أ

 كمـا فتحـت     .السيطرة عليه ومصادرة كميات كبيرة من العتاد العسكري والسيارات الخاصة بعناصره          
انتصر الحـق وزهـق     ": قصى موجة للجمهور للتهاني والتبريكات بهذه المناسبة تحت عنوان        فضائية األ 

ـّت   ". الباطل قائي وهم مـن دون مالبـس باسـتثناء          لعشرات جنود وضباط الو    فضائية صوراً الكما بث
   .يديهم، بينما عناصر القسام يطلقون النار فوق رؤوسهمأالمالبس الداخلية وهم يرفعون 

المئات من حركة   "ن  إأمس  قولها   "اإلسرائيلية"اإلذاعة   من غزة عن     15/6/2007 األخبار اللبنانية    ونقلت
 "إسـرائيليين "في األيام األخيرة إلـى مـسؤولين         في الحركة، توجهوا     "مسؤولون كبار "، بمن فيهم    "فتح

ـ      وأضافت اإلذاعة  .  لمؤيدي فتح في قطاع غزة     "حملة إنقاذ واسعة  "وناشدوهم أن تقوم سلطات االحتالل ب
ـ       من طريق البحر ألنهم يخشون على حياتهم، وذلك بعـدما           "تخليصهم"أن رجال فتح يطالبون إسرائيل ب

 ."طالق الناررفضت حماس عروض أبو مازن لوقف إ"
  

   في غزةواثنين من مساعديهكتائب القسام تعدم سميح المدهون  .11
عـدمت كتائـب   أ :عالء المشهراوينقالً عن مراسلها  غزة  من   15/6/2007القدس الفلسطينية   أوردت  

عدام إياه بالمسؤولية المباشرة عن     إ متهمة   ،قصىالقسام أمس سميح المدهون القيادي في كتائب شهداء األ        
ذاعـات المحليـة    حدى اإل  وذلك باعترافه بنفسه إل    ،المواطنين والملتحين وحرق منازل في غزة     عشرات  

قصى التابعه لحمـاس    وأظهرت فضائية األ   . وتهديده بتنفيذ المزيد من تلك الممارسات      ، لحركة فتح  ةالتابع
ن ضـده    وحوله المئات مـن المـواطنين يهتفـو        ، بيد عناصر القسام   لقاء القبض على المدهون جريحاً    إ

 أن المدهون كـان   حماس من حركةةعالمية مقربإوأفادت مصادر  .ن تطلق عليه النيران أويكبرون قبل   
 وعندما اقترب من أحد الحواجز التابعة للقسام أطلـق النـار   ،هارباً في سيارة عن طريق البحر الساحلي   

 وفي أعقاب ذلك    ، آخرين سويرح على الفور وإصابة    بوأعلى الحاجز مما أدى إلى استشهاد الشاب جمال         
طالق النار فقتل حسن زقوت من سكان مخيم البريج وأصيب سميح المدهون، ثم             إرد مقاتلو القسام عليه ب    

سـويرح علـى     بوأعضاء القسام بإلقاء القبض عليه وهو حي واقتادوه وأعدموه أمام منزل الشهيد             أقام  
  .مرأى المئات من المواطنين

رئيس رابطة علماء فلسطين أهدر دم المدهون في أعقاب ممارسته أعمال            مروان أبو راس     .ن د أيذكر  و
  .الحرابة والسطو على منازل اآلمنين

حـد مرافقـي    أعدام جمال زقـوت     إوفي وقت الحق تم      أنه   غزةمن   14/6/2007وكالة معاً   وأضافت  
نهـا  أ القسام   عالنإلقي القبض عليه في سيارة وسط القطاع، وذلك قبل وقت قصير من             أالمدهون عندما   

  .حد مساعدي المدهونأتمكنت من قتل منصور شاليل 
  

   في غزة بعد اعتقالهممنيةجهزة األكبار قادة األعن عدد من " العفو"كتائب القسام تعلن  .12
عـن  " عفـواً "نهم سيمنحون إ قال ناشطون من حماس يوم الجمعة :غزة من  15/6/2007 رويترز   أفادت

 .ن لحركة فتح والذين تم اعتقالهم بعد االستيالء على معقلهم في قتال شديد            من العشرة التابعي  جميع قادة األ  
ن كتائب القسام قررت مـنح      إبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس في مؤتمر صحفي           أوقال  

  ".وزعماء االنقالب"من عفو لقادة األ
 مـن   نها اعتقلت عـدداً   أعة  علنت كتائب القسام الجم   أ :غزة أوردت من    15/6/2007وكالة سما   وكانت  

بو عبيدة النـاطق    أوضح  أو .منية الموالية لها في قطاع غزة     جهزة األ كبار المسؤولين في حركة فتح واأل     
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-منية الصهيو جهزة األ برز قادة األ  ألقد تمكنت كتائب القسام من اعتقال تسعة من         "كتائب في بيان    الباسم  
مـن الـوطني    لمسؤولين المعتقلين اللواء جمال كايد قائد األ      ومن بين هؤالء ا    ".ميركية وقادة تيار الفتنة   أ

من بو خوصة الناطق باسم فتح واأل     أ وتوفيق   ، والعميد مصباح البحيصي قائد حرس الرئاسة      ،من العام واأل
 وحمودة الشيخ علي نائـب قائـد حـرس          ،بو شمالة مسؤول حركة فتح في قطاع غزة       أ وماجد   ،الوطني
  . الرئاسة

 فـي    موضـحاً  ، صالح البردويل بجراء محاكمة عادلـة للمعتقلـين         عن حماس  نائبمن جانبه طالب ال   
بو شمالة من كتلة فتح يتمتع بحصانة برلمانية ويجب الحفاظ          أن النائب ماجد    أقصى  ذاعة األ تصريحات إل 

خوة في كتائب القسام االنتبـاه   اإل)على(ن اليوم هو يوم المرحمة وإ" موسى ىوقال النائب يحي .على ذلك 
  ".خطاء العهد السابقألى عدم تكرار إ يداًج
  

  لن نستأثر بالسلطة في غزة: حماس .13
أكد سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس أن األمـور       : غزة من   14/6/2007قدس برس   أوردت  

وكشف أبو زهري في     .صل لحل جذري لألزمة في غزة     ولم تصل إلى طريق مسدود، وأنهم معنيون بالت       
 برس النقاب عن اتصاالت سياسية تجري على أعلى المـستويات عبـر الوفـد            تصريحات خاصة لقدس  

األمني المصري في غزة لتطويق التصعيد األمني وفق ورقة قدمتها حماس إلعادة ترتيب المسألة األمنية               
  .تحديداً

عـال عطـا    و ،أحمد عطا و ،محمد الصواف نقالً عن مراسليه     14/6/2007 إسالم أون الين     وأفاد موقع 
قالت حركة حماس إنها ال تعتزم االستئثار بالسلطة في قطاع غزة، مشددة على أن إقـدامها علـى                  : اهللا

  .السيطرة على المقار األمنية هو خطوة ذات أبعاد أمنية بحتة، وليس لها أي دالالت سياسية
طاع إن سيطرة القسام على ق    : "نت.وقال سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حماس إلسالم أون الين          

حماس لم تُـِرد    "وأردف أن   . "غزة ليست ذات دالالت سياسية، وال تهدف إلى االستئثار بالسلطة في غزة           
فرض واقع سياسي جديد؛ فسيطرتنا على غزة هي خطوة ذات أبعاد أمنية فرضها تفاقم جرائم مجموعات                

األمـور لـسابق    وشدد على أن حماس لن تسمح بعـودة          ".األجهزة األمنية وعجز الوساطات عن لجمها     
؛ فـنحن نريـد     بإمكان أفراد هذه األجهزة االلتحاق بالصيغة األمنية الجديدة التي ستقرر الحقاً          "عهدها، و 

   ".أجهزة أمنية مبنية على أسس وطنية
نت أنه لم يكن أمام حركته سوى أن .من جانبه، أكد فوزي برهوم الناطق باسم حماس، إلسالم أون الين

لحماية منجزات الشعب الفلسطيني ووقف "تتحرك للسيطرة على قطاع غزة تتخذ زمام المبادرة، و
وأضاف برهوم أن الحركة ". المهزلة والجرائم المتواصلة التي يقودها التيار االنقالبي والخائن داخل فتح

 واعتبر أن الفرصة اآلن بعد أن. أبلغت الوسطاء المصريين والسعوديين مرارا وتكرارا بجرائم تلك الفئة
مهيأة تماما لتنفيذ الخطة األمنية المشتركة، لفرض األمن وسيادة القانون "سيطرت حماس على القطاع، 

 ".في قطاع غزة
  

 عباس غض نظره عن أحداث غزة": ثوري فتح"عضو  .14
عضاء أحد أوضح أ:  وليد عوض نقالً عن مراسلهارام اهللا من 15/6/2007 القدس العربي أفادت

ن يعزز قوة أعباس الرئيس محمود مكان إنه كان بأ ،مسأ ،تح للقدس العربيالمجلس الثوري لحركة ف
لماذا لم يفعل ذلك : قواله، متسائالًأجهزة الشرعية وفق جهزة االمنية ومدها بالرجال والعتاد كونها األاأل

وعبر عضو الثوري الذي طلب عدم ذكر  ن المجتمع الدولي كان سيدعمه في ذلك التوجه؟أخاصة و
 من االصطدام ىن عباس كان يخشأ عن اعتقاده ب، حد قولهى عل،" النارى من صب الزيت علخوفاً"اسمه 

 تلك  غير راض عنها ويرغب بالتخلص منها تاركاًجهزة االمنية، وهو شخصياًمع مراكز ثقل في األ
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ن هناك رغبة من قبل أوعبر عن خشيته من  . قطاع غزةى حركة حماس التي استولت علىلإالمهمة 
نه تركها فريسة سهلة لحماس علي حد أ خاصة و،منية بتشكيالتها الحاليةجهزة األ األىباس بالقضاء علع

بعاد منية من جديد بالتعاون مع حركة حماس إلجهزة األعادة بناء األإن المخطط هو أ ىلإ قوله، مشيراً
 .ية تجاذبات سياسيةأ عن المؤسسة العسكرية مستقبالً

ن ين غـربي  يدبلوماسـي  إلـى أن     وكاالتونقالً عن ال  غزة  من   15/6/2007اتية  االتحاد االمار وأشارت  
 إن الرئيس لـم يطلـب حتـى اآلن مـن            واحصلوا على إفادات من مساعدين لعباس ومصدر أمني، قال        

 . السماح بعبور أي تعزيزات إلى غزة من قواعد حركة فتح التي يتزعمها في الضفة الغربيـة                "إسرائيل"
  . أي أسلحة أو ذخائر جديدة طلبتها فتح من مصر وبلدان عربية أخرىل أيضاًوأضافوا أنه لم تص

  
 عباس حل الحكومة وإعالن حالة الطوارئفتح تساند قرار  .15

بـو مـازن وممارسـته لـصالحياته        أعبرت حركة فتح عن تأييدها الكامل لقرارات الرئيس         : بيت لحم 
ني ومـشروعه الـوطني وقـضيته وتاريخـه          لحماية الشعب الفلسطي   ئعالن حالة الطوار  إ ب ،الدستورية

جاء ذلك على لسان المتحدث باسمها فهمي الزعارير، الـذي           .ةومواطنيه في الضفة الغربية وقطاع غز     
ن قـام   أ هو الذي فرض نفسه، بعدما       ةإن الميدان والواقع في غز    " : نسخة منه  أضاف في بيان وصل معاً    

ضفاء الشرعية على الجرائم    إعمال وزير الداخلية، ب   أ ب رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية، والذي يقوم      
 ".الدموية بحق كوادر وقيادات الحركة واالستيالء على مقرات األجهزه االمنية الشرعية

  15/6/2007وكالة معاً 
  

  باستنفار أجنحتها العسكرية للدفاع عن الحركة وكوادرهااتخذت قراراًفتح : القدومي .16
 باستنفار  اًين سر اللجنة المركزية العليا لحركة فتح أن الحركة اتخذت قرار          أكد فاروق القدومي أم   : دمشق

نـه  إ"في تصريح صـحافي     القدومي  وقال   .أجنحتها العسكرية للدفاع عن الحركة وكوادرها ومؤسساتها      
 وما الزمها مـن  ،نظراً للتجاوزات التي تقوم بها جماعات ضالة وحاقدة من حركة حماس في قطاع غزة     

 فقد اضطرنا إلى اتخاذ جملـة مـن القـرارات           ،ريضية مفضوحة صدرت عن قيادات محلية     بيانات تح 
الوقائية حتى ال تنتقل الفتنة إلى أماكن أخرى، تم اتخاذ قرار باستنفار كتائب األقصى ورجال العاصـفة                 

علـى   والتحفظ   ،األوائل في جميع األراضي الفلسطينية للذود عن حركة فتح وكوادرها ومقراتها الرسمية           
 ."مقرات حماس التي تقع في مناطق الضفة الغربية حتى ال تنتقل الفتنة إلى مواقع الحركة المحصنة

  15/6/2007فلسطين برس 
  

  غزة الشرفاء لفظوا قادة التيار الخياني-أبناء فتح : أبو هاللخالد  .17
اطق باسم وزارة   عقد خالد أبو هالل الن    : ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     14/6/2007 48عربنشر موقع   

الداخلية مؤتمرا صحفيا تحدث فيه باسم كتائب األقصى وبعض التشكيالت العسكرية، وأكد فيه أن حماس               
ـ              وقـال أبـو     ".العمالء"لن تقترب ممن وصفهم بشرفاء فتح، مشيرا إلى أن الحساب فقط لمن وصفهم ب

ت مع فتح، وإنما هـي مـع        المعركة ليس "هالل، الذي عرف نفسه مسؤوالً عن حركة فتح في غزة، إن            
وأكد أبو هالل أنه أخذ عهدا من كتائب القـسام بـأن             ".التيار الخائن في فتح وعلى رأسهم محمد دحالن       

استطيع أن أقول اآلن إن هنـاك       "وأضاف   .يكون الفتحايون الشرفاء آمنين على أنفسهم وبيوتهم ومكاتبهم       
ودعا أبو هالل حمـاس للعفـو عمـن أسـماهم            ".ميالد جديد لفتح بعد أن تطهرت من الخونة والعمالء        

، مؤكدا أنه جاهز لترتيب أوضاع فـتح بالتعـاون مـع            "اضطروا إلى مسايرة التيار   "، أو الذين    "مغفلين"
وأعلن أبو هالل عن تشكيل لجنة طوارئ لحماية أبناء الحركة، مشيرا إلى أن اللجنـة سـتكون                  .حماس

 ".ت الخائنةبعد فرار القيادا"مؤقته لترتيب أوضاع فتح 
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خالد أبو هـالل     إلى أن     جاد الحق محمد   ،غزة نقالً عن مراسلها في    14/6/2007مجلة العصر   وأشارت  
لن يكون بعد اليوم قائدكم سميح المدهون وال شـاليل، ألن     : "قال في خطاب موجه لجماهير فتح في غزة       

 لفظـوا قـادة التيـار الخيـاني،         إن أبناء فتح الشرفاء   : "وأضاف "..هؤالء كانوا ساقطين أخالقيا ونفسيا    
  ".والفرحة التي نراها لم نلمسها عند االنسحاب من غزة، واآلن تحرر الوطن من االحتالل والعمالء

  
 مقتل ناشط من حماس في نابلس في أول حادثة قتل بعد انتقال التوتر إلى الضفة .18

حـد نـشطاء   أ مقتـل  كدت مصادر طبيةأ : وبيت لحمنابلس من 15/6/2007 و 14 وكالة معـاً     أوردت
وقالت المـصادر    . الماضية  برصاص مسلحين شرق مدينة نابلس منتصف الليلة       ،نيس السلعوس أ ،حماس
 بعدد من الرصاصات في الرأس والصدر والقدمين،        اًلى المشفى مصاب  إن الشاب السلعوس وصل     إالطبية  

المقرب من حركـة    صيب رامي الخفش    أكما   .وتوفي بعد وقت قصير من وصوله بسبب خطورة حالته        
 .حماس في منطقة عسكر بمدينة نابلس بجروح برصاص مجهولين

 على اغتيال القيادي سميح     نها قتلت السلعوس بعد اختطافه في نابلس رداً       أقصى  علنت كتائب األ  أبدورها  
ولى من القتل التي تشهدها مدن ن هذه هي الحالة األ    أيذكر   و .يدي عناصر حماس في غزة    أالمدهون على   

 .حداث من غزة الى عدد من مدن الضفة الغربيةفة الغربية بعد انتقال األالض
ن عشرات من المسلحين انتشروا     إوقال مراسلنا   ،  وشهدت طولكرم خالل الساعات االخيرة تصعيداً كبيراً      

لـى  إمدينة طولكرم وتعرضت عدة مؤسسات ومصالح تابعة ومقربة من حركـة حمـاس              الفي شوارع   
  .حراقإص وعمليات طالق الرصاإهجمات ب

 فيما كانـت    ،ضد نشطاء حماس  " اعتقاالت"قصى في الضفة حملة     شن نشطاء كتائب األ   وفي نفس السياق    
كما اعتقل مدير مكتب     .ريحا وجنين أ من مقارهم وسياراتهم في نابلس ورام اهللا وبيت لحم و          حرقت عدداً أ

نه أقصى ب كة فتح ما فعله نشطاء األ     ناشطون في حر   وبرر   .قصى في رام اهللا محمود اشتيوي     فضائية األ 
خـرين منفعلـين مـن      آو للقتل من جانب مـسلحين       أن يتعرضوا للخطف    ألحماية نشطاء حماس خشية     

 .الحركة
ن حركة حماس التـي     إ  في اتصال هاتفي مع وكالة معاً      قالقصى ابو عدي    ولكن المسؤول في كتائب األ    

يديهم وهم مـن دون مالبـس مثلمـا يفعـل           أفع  خوتنا في غزة وتحرق مقراتهم وتجبرهم على ر       إتعدم  
ن في قيادتها معنى االنقالب     و ليعرف المتطرف  ،االحتالل سوف تذوق المهانة وتشرب من نفس الكأس هنا        

 .خوتناإالعسكري واالستقواء على 
ن إ مصادر أمنية فلسطينية في بيت لحم قالـت           أن بيت لحم  من   15/6/2007 األيام الفلسطينية    وذكرت
 مواطناً من نشطاء حركة حماس في مناطق مختلفـة          41منية المشتركة اعتقلت حتى مساء أمس       القوة األ 

جهزة األمنية الفلسطينية   وأفاد مصدر أمني فلسطيني آخر بأن االعتقاالت التي تقوم بها األ           .من المحافظة 
  .جاءت تنفيذاً لقرارات فلسطينية عليا، وعلى خلفية حالة االقتتال في قطاع غزة

 أن حركـة    قيس أبوسـمرة  و محمد الصواف     نقالً عن مراسليه   14/6/2007 إسالم أون الين     د موقع وأفا
ـ        من جهتها   حماس    اعتداء ضد أنصارها    77استنكرت االعتداءات التي قدرها بيان صادر عن الحركة ب

ان وحملت حماس في بي    .إن أنصارها لم يتورطوا في أي اعتداء      : ومؤسساتها في الضفة الغربية، وقالت    
  ".بصفته القائد العام لفتح والقائد العام لألجهزة األمنية"ولية الكاملة عن هذه األحداث للرئيس عباس ؤالمس

 طالئع الجيش الشعبي في نـابلس أعلنـت عـن           - كتائب العودة  أن   14/6/2007 48 عرب وذكر موقع 
ي التـي كانـت     إطالق سراح ستة من حماس في صفقة مع كتائب شهداء األقصى وقوات األمن الـوطن              

  . إلى حركتي فتح وحماس في قطاع غزة داعية لوقف االقتتال األخوي الكتائبوتوجهت .تحتجزهم
  

  عباس بإصدار تعليمات باختطاف أعضاء الحركة في الضفةمشير المصري يتهم  .19
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 حماس والموجود حالياً فـي القـاهرة مـشير المـصري      سر كتلة أمينتهما:  جيهان الحسيني -القاهرة  
لـدينا معلومـات    ":  وقال ،بناء حركة حماس  أمحمود عباس بأنه يقف خلف اعتقال من تبقى من           سالرئي

، "بناء الحركة في الـضفة الغربيـة      أبو مازن أصدر تعليمات باختطاف واعتقال من تبقى من          أن  أمؤكدة  
 غزة جرت له    واعتبر أن ما قامت به حماس في قطاع       . "سرائيلياإل"معتبراً ذلك بمثابة استقواء باالحتالل      

األمور فرضت على الحركة وكانت هناك ضـرورة لتـصحيح البوصـلة            "وفرض عليها، موضحاً أن     
  ."وتوجيه دفة األمور في الطريق الصحيح

  15/6/2007الحياة 
  

  أبو مرزوق يحذّر من نقل االشتباكات إلى الضفة الغربية .20
بـو  أ في الخارج، قال موسـى       من دمشق حيث قادة حماس    : رام اهللا  من   15/6/2007 المستقبل   نشرت

 ورئيس الـوزراء    ،سيعقد األمور  ")بحل حكومة الوحدة وإعالن حالة الطوارئ      (ن قرار عباس  إمرزوق،  
غزة ستبقى غزة ولن يكون هناك تغيير فـي المـستقبل            " أن وأكد". رجح مهامه سيواصل على األ  ) هنية(

 على مـا ورد علـى لـسان         ورداً ". ال مأالحكومة  ) عباس(زاح  أوستبقى متصلة بالضفة الغربية سواء      
بو مرزوق في مقابلـة مـع وكالـة         أكد  ألى قطاع غزة،    إن العلمانية لن تعود     أناطقين باسم حركته من     

نحن ملتزمون قـوانين    .. ساس له أهذا الحديث ال     ":سالمية هناك، وقال  إنه يرفض دولة    أسوشييتد برس   أ
  ".وتشريعات السلطة الفلسطينية

حـذّر موسـى أبـو      : نقالً عن مراسلها في رام اهللا سامي سعيد        15/6/2007 اللبنانية   األخباروجاء في   
خطورة شديدة جداً على    "وقال إن نقل المعركة فيه       .مرزوق من مغبة نقل االشتباكات إلى الضفة الغربية       

محمد أبناء شعبنا ويجب على كل العقالء، وخصوصاً في فتح، أن يتنبهوا لهذا الخطر وأن يمنعوا رجال                 
  ."دحالن من التحرك والعبث بأمن الضفة الغربية مثلما فعلوا في قطاع غزة

  
  حماس تريد تأسيس إمارة إسالمية في غزة: إبراهيم خريشة .21

أكد إبراهيم خريشة القيادي في حركة فتح أن ما تقوم به حركة حماس في قطاع غزة من أعمال                   :رام اهللا 
از األمن الوقائي، هي أعمال تندرج في سياق تكريس مشروع          عسكرية للسيطرة على المقار األمنية لجه     

حماس وهو استبدال مشروع الدولة الوطنية الذي ناضل الفلسطينيون من أجله طيلة العقود المنصرمة من               
وقلل إبراهيم خريشة مـن أهميـة        .عمر القضية الفلسطينية، بمشروع اإلمارة اإلسالمية في قطاع غزة        

أوال موضوع السيطرة غير صحيح، فهم يسيطرون على مراكز         : " غزة، وقال  سيطرة كتائب القسام على   
هنا وهناك لكن المعادلة ليست هكذا، ولنفترض أنهم سيطروا على غزة، ماذا بعد؟ هل ستستطيع حمـاس            
أن تفرض على الشعب الفلسطيني خياراتها بالقوة؟ وهل باإلمكان أن تنجح في بناء إمارة إسـالمية فـي                  

وشكك في   ". تمكنت بمنطق العربدة أن تبني هذه اإلمارة فإن عمرها سوف يكون قصيرا            غزة؟ وحتى لو  
هذا : "التصريحات التي تطلقها حماس من أنها تريد من خالل هذه العملية فرض األمن واالستقرار، وقال              

ادر فـتح   تزييف للحقيقة وإطالق شعارات باطلة لتبرير عملية االنقالب، والدليل أنها تهاجم كل قادة وكو             
في المنازل والمقرات، وهذا يؤكد أنهم يهاجمون فتح بكاملها انطالقا من رؤيتهم لها علـى أنهـا كـافرة           

  ".وخارجة عن الدين
 14/6/2007قدس برس 

  
  

  على لسانهتوتكلمفوزي برهوم  هاتف تخترقا" سرائيلإ: "حماس .22
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شخصية فوزي برهوم المتحدث  قامت بتقمص "سرائيليةاإل"ن األجهزة إ قال بيان لحركة حماس :غزة
والتحدث على قناة العربية الفضائية في نشرة الساعة الرابعة عبر اختراق رقم الجوال وادعاء , باسمها

كد بيان حماس أن من تحدث على لسان أو .ن برهوم من يتكلم على الهاتف المحمولأهذه األجهزة ب
  .من األحوالبرهوم و تقمص شخصيته ال يعبر عن موقف حركة حماس بحال 

 14/6/2007وكالة معاً 
  

   في غزةلمتابعة التطورات الميدانية دحالن يعود إلى الضفة .23
ذكـرت مـصادر    : سامي سـعيد  ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في      15/6/2007 األخبار اللبنانية    جاء في 

 واجتمـع مـع      أمس، أن محمد دحالن عاد أمس من القاهرة إلى مدينة رام اهللا            ،فلسطينية مطلعة لألخبار  
مكان انتقال  إوتمثّل عودة دحالن مؤشراً إضافياً إلى        .الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة      

مواجهات غزة بين فتح وحماس إلى الضفة الغربية، وال سيما أن حماس تتهمه بالمسؤولية عـن إشـعال          
  .فتيل األزمة في القطاع

رئيس تحرير موقع فلسطين برس وسيم غريب أكد أن          أن   رام اهللا  من   14/6/2007قدس برس   وذكرت  
محمد دحالن قطع رحلة العالج التي كان يقوم بها مصر وعاد إلى رام اهللا لمتابعة التطورات الميدانيـة                  

 في ألمانيا كما تحدثت     ونفى غريب في تصريحات خاصة لقدس برس أن يكون دحالن موجوداً           .في غزة 
  .بذلك بعض المصادر

  
  تنفي مشاركتها في االقتتال إلى جانب حماسألوية الناصر  .24

لويـة  لكترونية عـن مـساندة األ     لوية الناصر صالح الدين ما ذكرته بعض المواقع اإل        أنفت  : ألفت حداد 
ن إ"بو مجاهد في بيـان لـه        أوقال   .جهزة أمن السلطة الفلسطينية   ألكتائب القسام في الهجوم على مقرات       

نها ترفض االقتتال الداخلي الذي ال رابـح مـن          إ و ،خوةين بين اإل  صالح ذات الب  لوية تسعى جاهدة إل   األ
تساند القسام فـي    " ن ألوية الناصر  أعالم  وجاء على موقع المركز الفلسطيني لإل      ".ورائه سوى االحتالل  

  .من التيار االنقالبي" حماية الوطن والمواطنين"
  14/6/2007 48عرب

  
  ى غزة لالجتماع مع هنية ووقف االقتتالفصائل منظمة التحرير تطالب عباس بالتوجه إل .25

رئيس محمود عباس بالتوجه فـورا إلـى        الطالبت الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير        : رام اهللا 
 .غزة، ولقاء رئيس الوزراء إسماعيل هنية التخاذ اإلجراءات الحاسمة لوقـف االقتتـال ونزيـف الـدم                

س، بعودة الوزراء من الخارج فورا وممارسة مهماتهم        وطالبت أيضا في بيان أصدرته صباح يوم الخمي       
وشددت على ضرورة وقف االعتداءات على مقرات األمن الـوطني، ومراكـز             .األساسية في فلسطين  

 وقف كل محاوالت التحريض التي تمارسها اإلذاعـات المحليـة،            الشرطة والمرافق العامة، داعية إلى    
بيـان إلـى إعطـاء    الودعـا   .أد الفتنة وتحريم االقتتالوبعض أعضاء المجلس التشريعي على طريق و 

الفرصة للوفد األمني المصري ليأخذ دوره في ترتيب اجتماع عاجل بين حركتي فتح وحماس، واحتـرام                
وأدان البيان، إطالق النار بكثافة علـى المـسيرة الجماهيريـة            .االلتزام بكافة االتفاقيات الموقعة بينهما    

 الشجاعية أثناء مرورها وكذلك في مخيم الشاطئ والتي كانت متوجهة لفـك              ةالسلمية أمام مركز شرط   
 البيان، إنزال علـم فلـسطين عـن مراكـز             استنكر  الحصار عن آل بكر والمحاصرين اآلخرين، كما      

  .الشرطة واألجهزة األمنية، ورفع الرايات الخاصة بدال منه
 14/6/2007قدس برس 
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  ذ الساحة الفلسطينيةنقانتطلع لموقف عربي إل: الرجوب .26
لى موقـف  إن الشعب الفلسطيني يتطلع     إ قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح جبريل الرجوب          :القاهرة

عربي إلنقاذ الساحة الفلسطينية من الدمار الذي يخسر فيه الفلسطينيون من كل أطيافهم السياسية وتخسر               
همية دور  ألجامعة العربية على    امين عام   أع   م خميسوشدد الرجوب عقب اجتماع له ال     . فيه االمة العربية  

للخروج من هذا المأزق الذي ال سـابق لـه فـي            "الجامعة العربية في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني        
سلوب مكانية حسم الوضع في قطاع غزة باأل      إي تفكير ب  أوهاجم الرجوب   . بحسب تعبيره  ،"تاريخ قضيتنا 

  ".قمة السخف" يمثل  في غزة عسكرياً التفكير بحسم الوضع واصفاً،العسكري
  14/6/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
 يطالبون بوقف االقتتال أسرى قياديون من حماس .27

طالب أسرى قياديون في حركة حماس يقضون أحكاما عاليـة فـي الـسجون              :  أمين أبو وردة   -نابلس  
فتح بوقف االقتتـال الـدامي المـدمر         ومعزولون في سجن أيالون الرملة، حركتي حماس و        "االسرائيلية"

للقضية الفلسطينية ولتضحيات الشهداء واألسرى والجرحى، وذلك أثناء قيام محامية مؤسسة مانديال بثينة             
  .الشيخ جمال أبو الهيجا، ابراهيم حامد، وجمال العواودة: دقماق بزيارة هؤالء األسرى وهم

  15/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

 دعو الشعب الفلسطيني إلى اعتصام مفتوحالشعبية تالجبهة  .28
دعا ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ابناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الجماهيرية إلى             : نابلس

االعتصام المفتوح في شوارع غزة والضفة لوقف سفك الدم ومنع المتحاربين من المضي في االنتحـار                
وطالب القيادة المصرية واالمانة العامة لجامعة الدول العربية        . ينيةالسياسي ونحر القضية الوطنية الفلسط    

الذين يرعون الحوار الوطني في القاهرة بالدعوة الجتماع عاجل يحضره الرئيس عباس ورئيس الوزراء              
هنية وقادة وممثلي الفصائل ومنظمة التحرير، للتباحث في وضع حد للجريمة المتدحرجة فـي شـوارع                

  .ة الغربيةقطاع غزة والضف
  15/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  حماس المنظمة الموحدة تنتصر على فتح مفككة: تقرير .29

 في المعركة للسيطرة على قطاع غزة بدت حركة حمـاس منظمـة ذات قيـادة                : محمد يونس  –رام اهللا   
مكّن وبالمقابل ظهرت حركة فتح مفككة وضعيفة وفاقدة للهدف والرؤيا، وهو ما            . وهدف ورؤيا واضحة  

  .االولى من هزيمة الثانية والسيطرة على مراكزها ومواقعها بما فيها تلك التي كانت معاقل ألجهزة االمن
 الف رجل امن في قطاع غزة لكن هؤالء بدوا غير قادرين على الدفاع عـن                56وتتمتع السلطة بحوالي    

 في حرس الرئاسـة ان      وقال مسؤول  .مواقعهم في وجه مجموعات حركة حماس المدربة والمجهزة جيدا        
 الف رجل امن في غزة يحمل عشرة آالف فقط بنادق، اما الباقون فهم مجردون من اي                 56من بين الـ    

  .سالح
 الفـا بنـادق     15وفي المقابل يحمل جميع عناصر حركة الجهاز العسكري لحماس، وتعدادهم حـوالي             

  .، وقنابل مضادة للدروع وغيرها"آر بي جي"وقاذفات 
 مليون دوالر شهرياً ما يمكنها من دفع رواتـب          25 بموازنة كبيرة يقدرها البعض بحوالي       وتتمتع حماس 

اما فتح فتقل موازنتها عـن مليـون دوالر         . اآلالف من اعضائها وتوفير حاجاتهم العسكرية واللوجستية      
 ان  وعلى ضآلته فإن هذا المبلغ يتعرض ايضا للتآكل قبـل         . وهو مبلغ ضئيل لحركة كبيرة في حجم فتح       

  .يصل الى اهدافه
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بقيادة وانضباط شديدين، بدا جيش فـتح فاقـداً ادنـى درجـات التماسـك               " جيش حماس "وفيما يحظى   
  .واالنضباط بعد ست سنوات ونصف سنة من االنتفاضة التي تركت تلك االجهزة مدمرة وعاجزة

الغالبة على أداء قيادة    وفيما تخضع حماس لقيادة مركزية فان الصراعات والتناقضات الداخلية هي السمة            
  .فتح

ونجحت حماس في تطوير مؤسساتها التنظيمية وتكريسها في حياة ابنائها، االمر الذي فشلت فيه حركـة                
اذ لم يـنجح خلفـه      . وبدا االنهيار القيادي في فتح بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات         . فتح بصورة ظاهرة  

ها، االمر الذي زاد من الصراع والتناقـضات        الرئيس عباس في توحيد الحركة وفي اجراء اصالحات في        
وظهر عجز عباس من خالل طريقة قيادته االنتخابات العامة مطلع العام الماضي عندما تنافس              . الداخلية

العشرات من كوادر وقيادات فتح مع زمالئهم ما افسح في الطريق مجاالً واسعاً امـام حركـة حمـاس                   
  .لتحقيق فوز كاسح

ريس نفسه قائدا قويا لفتح لكن ضعف الحركة وتفككها من جهة واالخطاء التـي              وحاول محمد دحالن تك   
  .حملتها حقبته كرجل امن ومفاوض وصاحب منصب عام حال بينه وبين تحقيق هذا الهدف

وفيما كان جميع قادة حماس على االرض في غزة اثناء معركة السيطرة على القطاع كان العديد من قادة                  
  .مر الذي اضعف معنويات مقاتلي الحركة وأجهزة األمنفتح خارج القطاع، اال

  15/6/2007الحياة 
  

  جندة الغريبةخالفات حادة في قيادة حماس والتحذير من خدمة األ: المنار .30
كشفت مصادر مطلعة للمنار أن هناك خالفات حادة داخل قيادة حماس، وأن عددا من قياديي الحركة 

زة، وطالبوا قيادة الحركة بالضغط على ما أسموهم بالمتطرفين حذروا من استمرار االقتتال في قطاع غ
أن األيام  وقالت المصادر للمنار .الذين يدفعون باالوضاع الى االنفجار، ويتحركون وفق أجندة غريبة

القليلة القادمة سوف تشهد االعالن عن مواقف متضاربة داخل الحركة، قد تدفع قيادات الى االعتكاف 
وأضافت المصادر للمنار أن هناك ارتباطا وثيقا بين التطورات  .اقعها التي تتقلدهاواالنسحاب من مو

  .االقليمية وبين ما يجري من اقتتال في االراضي الفلسطينية
 14/6/2007المنار الفلسطينية 

  
  سرايا القدس تنفي نيتها تنفيذ عملية تفجيرية بواسطة امرأتين من غزة .31

لقدس ما تناقلته وسائل اإلعالم االسرائيلية حـول نيتهـا تنفيـذ عمليـة               نفت سرايا ا   : رندة حماد  -غزة  
واشـارت   .استشهادية مزدوجة في تل أبيب بواسطة المواطنتين فاطمة وهدى يونس في األيام الماضـية           

السرايا في بيان لها انه يبدو جليا أن أجهزة األمن االسرائيلي تعيش حالة تخبط وإرباك خصوصا اتجـاه                  
د اإلسالمي وجناحها العسكري، وذلك تماشيا مع تصريحات المسؤولين االسـرائيليين التـي             حركة الجها 

  . أبدت تخوفا عالي الدرجة من نية الحركة القيام بعمليات نوعية
  15/6/2007القدس الفلسطينية 

  
  "البارد"قوة مشتركة قريباً للحل في : أبو العينين .32

لبنان سلطان ابو العينين، حال قريبا للوضع في مخيم نهر          توقّع امين سر حركة فتح ومنظمة التحرير في         
ان الـبعض يحـاول ان يـصور ان         : "البارد، يقضي بانتشار قوة مشتركة تؤدي الى وقف الدماء، وقال         

". الفلسطينيين يمتنعون عن بذل اي جهد في سبيل التهدئة ووقف النزيف في البارد وهذا غيـر صـحيح                 
لبنان كبيرة جدا والشعب الفلسطيني احب لبنان ويريده واحة من الحريـة            التحديات التي تواجه    "وقال ان   

  ".ان يكون النائب الشهيد وليد عيدو آخر شهداء الحرية في لبنان"وتمنى ". والتآخي والوفاق واالستقالل
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  15/6/2007المستقبل 
  

  قصة فتح في غزة انتهتو "حماستان"إسرائيل تتلّمس خطاها في مواجهة  .33
مصادر في مكتب وزير الجيش االسرائيلي عمير بيرتس نقلت عنه  أن 14/6/2007عا  وكالة مقالت

قوله بانه وفي حال اتمت حماس سيطرتها على قطاع غزة والمعابر الحدودية فلن يكون امام الجيش 
واضافت المصادر التي توقعت حسم حماس للمعركة خالل  .االسرائيلي خيارا سوى التحدث مع الحركة

لسيطرة على الجانب الفلسطيني من المعابر الحدودية بان الجيش سيجد نفسه الول مرة امام  ساعة وا24
وفيما يتعلق بحركة فتح ووجودها في قطاع غزة  .خيار التحدث مع حماس صاحبة السيطرة الميدانية

 24ل قصة فتح انتهت ولم يعد هناك شيئا اسمه فتح وحتى فلولها سيتم القضاء عليها خال"مصادر القالت 
  .كما قالت المصادر" ساعه

محلل الشؤون األمنية في صحيفة أن : محمد بدير عن مراسلها 15/6/2007األخبار اللبنانية  وذكرت
يديعوت أحرونوت، رون بن يشاي، رأى أن إسرائيل ستكون مضطرة إلى مواجهة وضع عسكري 

كل منها أسوأ من "ع محدودة، ووقال إن الخيارات اإلسرائيلية في مواجهة هذا الواق. وسياسي جديد
إذ ال ضمان . قد يكبح حماس، لكن لبعض الوقت فقط"الخيار األول هو التدخل العسكري الذي . "اآلخر

  ."بأن تعود فتح وتسيطر على القطاع بعد خروج إسرائيل
 كما  كما"حماستان"أن تقرر إسرائيل االعتراف باألمر الواقع وتقيم اتصاالت مع "والخيار الثاني هو 

منح الشرعية لنظام حماس، وستضطر تل أبيب "إال أن ذلك يعني . "كانت الحال مع السلطة الفلسطينية
  ."إلى الخضوع إلمالءاته التي ستلزمها بالوقوف جانباً في وقت يعد هو لحرب عليها

. "وال تتحركاجلس : تبنّي مقاربة"أما الخيار الثالث، الذي يرى يشاي أنه األصح في الوقت الراهن، فهو 
وفي . من أجل بلورة استراتيجية جديدة"أي انتظار وضوح الصورة على الساحة الفلسطينية والعربية 

غضون ذلك تمارس إسرائيل تأثيرها على الساحة الدولية وكذلك على مصر واألردن، بهدف تحفيزها 
 ."على تحمل المسؤولية إزاء ما يجري في القطاع

 
  على عزل قطاع غزة" فلسطيني" - أمريكي-توافق إسرائيلي .34

أن اإلدارة األمريكية بلورت، في األيام " هآرتس"نقلت صحيفة  15/6/2007 48 عربذكر موقع
وبحسب . األخيرة، إجماعاً على طرق العمل المطلوبة في أعقاب األحداث التي وقعت في قطاع غزة

 من المقرر أن يعرضوا على مصادر أمريكية، فإن إسرائيليين وفلسطينيين، ممن عالجوا الموضوع،
بوجوب عزل قطاع غزة كمشكلة منفردة تتطلب "أولمرت، في األسبوع القادم، أسس رؤيتهم، والتي تفيد 

وادعت المصادر اإلسرائيلية أن المحادثات األولية بهذا الشأن  ".معالجة خاصة من قبل المجتمع الدولي
كما جاء أن موقف أولمرت  .الفلسطينيين المذكورينتشير إلى توافق بين إسرائيل والواليات المتحدة، و

" ونقل عن أولمرت قوله . مماثل للموقف األمريكي، بشأن اللجوء إلى سياسة الفصل بين الضفة والقطاع
إنه سيتم عزل قطاع غزة، ويكون التعامل معه ككيان معاد، إال أن إسرائيل ستستمر بالتعاون مع أبو 

   ".غربية، وأن في ذلك مصلحة إسرائيليةمازن والمعتدلين في الضفة ال
لية امس ان اولمرت ينوي ابالغ ي مصادر سياسية اسرائهقالت ما 15/6/2007الحياة الجديدة  وأضافت

الرئيس االميركي جورج بوش ان اظهار الضفة وغزة ككيانين منفصلين ومنع أي اتصال بينهما اصبحت 
سياسة "لمؤسسة العسكرية االسرائيلية اوصت بـ ونقل موقع هآرتس عن المصادر ان ا .حاجة ملحة

 . ان ما حصل في غزة لن يحدث في الضفة"ضمان"بين الضفة وغزة مع تأكيدها على اهمية " الفصل
نحتاج "واضاف ". كما تنبأنا فان حكومة الوحدة الفلسطينية فشلت"وقالت المصادر السياسية االسرائيلية 

  ".  حماسالى استخدام القوة الممكنة لمعالجة
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 المواجهات المسحلة في قطاع غزة تعوق اتفاق سالم: ليفني .35

قالت تسيبي ليفني ان المواجهات واالشتباكات المسلحة بين انصار حركتي فتح وحماس في قطاع غزة ال 
واعتبرت ليفني في مؤتمر  .تخدم مصالح اسرائيل النها تزيد من صعوبة التوصل الى اتفاق سالم

ء مع نظيرها البرتغالي لويس امادو ان الوضع الراهن هو نتيجة ضعف القوات صحافي في ختام لقا
واضافت ال شك في ان ذلك يقلق اسرائيل والمجموعة الدولية . انها مشكلة فلسطينية. الفلسطينية المعتدلة

 .لكنها مشكلة داخلية بين الفلسطينيين
  14/6/2007وكالة سما 

  
  اسحم" خنق"إسرائيل تراهن على العرب لـ .36

 قال 2007-6-14في مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية ظهر اليوم الخميس :  صالح النعامي-محمود علي 
الجنرال عاموس جلعاد مدير الدائرة السياسية األمنية بوزارة الدفاع المسئول عن بلورة السياسة تجاه 

دة الدول العربية، إن إسرائيل تحتاج أكثر من أي وقت مضى لمساع: "الضفة الغربية وقطاع غزة
واعتبر أنه في ". وتحديدا مصر؛ لمواصلة خنق حماس، ال سيما في حال سيطرتها على كامل قطاع غزة

وأضاف . حال إذا لم تُنزع الشرعية عن حكم حماس فإن هذا سيكون له تداعيات سلبية جدا على إسرائيل
بية أو دولية عن حكومة الوحدة الوطنية، مطالبة بنزع أي شرعية عر" المعتدلة"أن مصر والدول العربية 

وحذر جلعاد من أنه في حال إذا لم تقدم الدول العربية على ذلك، فإن . وعدم إجراء أي اتصاالت معها
الكثير من دول العالم ستعترف بوجود حماس بالحكم وستستأنف ضخ المساعدات للفلسطينيين، مشددا 

فلسطيني أنه يخسر في حال إذا أحكمت حماس سيطرتها على من األهمية أن يشعر المواطن ال"على أنه 
إن بوسع مصر لعب دور مهم في حفظ أمن إسرائيل في حال إذا كافحت بحزم عمليات : وقال. "القطاع

  .تهريب السالح والوسائل القتالية لحماس عبر أنفاق بين مصر والقطاع
، بإعالن حل "القرارات الصحيحة"ى اتخاذ وعن الداخل الفلسطيني أمل جلعاد أن يقدم الرئيس عباس عل

وبدوره، قال عوديد جرانوت معلق الشئون العربية بالقناة . حكومة الوحدة الوطنية وفرض حالة الطوارئ
إن حل حكومة الوحدة يمثل مصلحة إسرائيلية؛ ألنه يعني : "األولى للتلفزيون اإلسرائيلي ظهر اليوم

قعته فتح وحماس في فبراير الماضي، وألنه مهد لتشكيل حكومة الذي و" إسدال الستار على اتفاق مكة
 .الوحدة في مارس

  14/6/2007إسالم أون الين 
  

  سنقطع الكهرباء والماء عن غزة ونحّمل المجتمع الدولي مسؤولية الكارثة: اولمرت .37
 ىعلقالت مصادر اسرائيلية رسمية امس الخميس في اعقاب سيطرة حماس :  زهير اندراوس-الناصرة 

قطاع غزة، ان رئيس الوزراء ايهود اولمرت، قرر بالتنسيق مع اعضاء المجلس االمني السياسي 
المصغر ابالغ حركة حماس عن طريق وسطاء ان الدولة العبرية ستقوم في غضون االيام القليلة القادمة 

. لري عن المنطقة قطع مياه الشرب واىبقطع التيار الكهربائي عن القطاع، وتحديدا غزة، باالضافة ال
  .كما قررت اسرائيل قطع كافة عالقاتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بقطاع غزة

  
وقالت القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي امس ان الحكومة االسرائيلية ستبلغ المجتمع الدولي انها ال 

ا غير مسؤولة عن قطاع غزة بعد انسحابها تتحمل الكارثة االنسانية التي ستحصل في قطاع غزة، النه
 . 2005من العام ) اغسطس(في اب 

  15/6/2007القدس العربي 
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 "تنامي قوة حماس"لمواجهة خطر  جيش االحتالل يعد خطة الجتياح غزة .38

طالب عسكريون اسرائيليون، حكومتهم برئاسة ايهود اولمرت بالتدخل في         :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
لتي تجري في قطاع غزة من خالل وجود عسكري هناك، وحذروا من خطر تنامي قوة حماس                االحداث ا 

ورأى رئيس أركان الجيش السابق، موشيه يعلون، ان عدم التدخل االسـرائيلي            . وسيطرتها على القطاع  
سيدفع حماس الى اقامة دولة خاصة بها بتمويل ايراني، وما يجري اليوم هو المرحلة األولى مـن هـذا                   

ويرى يعلـون    . لتطورات متوقعة في القطاع     ودعا يعلون الجيش الى االستعداد     .مخطط، حسب تعبيره  ال
ان الحاجة تتطلب حملة برية والسيطرة على الوضع هناك الى حين تشكيلة قيادة ثابتـة يمكنهـا فـرض        

د تنفذ قريبـا  خطة تتضمن خمس درجات الدرجة الثانية منها ق  ” االسرائيلي“الى ذلك أعد الجيش      .النظام  
وتشتمل على اجتياح مناطق مفتوحة وغير مأهولة بالسكان، تمتد على طول الحدود الـشرقية للقطـاع،                

 كيلومترات في عمق األرض الفلسطينية، باالضافة الى مالحقة الخاليا الفلسطينية التي تنشط             3-2لمسافة  
. عد من مـستعمرة سـديروت     عند اطراف القطاع في تطوير صواريخ ذات مدى قد يصل الى بلدات اب            

  .واستخدام سالح الجو للعمليات الهجومية الهادفة الى تنفيذ االغتياالت وتصفية الخاليا المسلحة
  15/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  جدير إلسرائيل في السنوات المقبلة لتحريك أي عملية سياسية ال شريك فلسطيني: هنغبي .39

النتـائج  "الخارجية واألمن البرلمانية تساحي هنغبي أمـس إن         قال رئيس لجنة    :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
 للـسلطة الفلـسطينية     "تراجيدية" هي ما يقلق إسرائيل معتبراً النتائج        "السياسية للحرب األهلية في القطاع    

ال شريك فلسطينياً جديراً إلسـرائيل فـي        "وأضاف ان أبرز هذه النتائج هي أن        . وإلسرائيل على السواء  
وتابع أنه كلما اشتدت األزمة تعقدت المعضلة بالنسبة الـى          . "قبلة لتحريك أي عملية سياسية    السنوات الم 
التي ال تستطيع أن تدعي ان ما يحصل في القطاع ال يعنيها، ومن جهة ثانية نـرفض قطعـاً                   "اسرائيل،  

ـ " على القطاع "حماس"وزاد ان التهديد المتربص بإسرائيل من سيطرة    . "التحاور مع حماس   ر جديـة  أكث
حيال حقيقة ان ايران تعتزم استثمار كل ما يلـزم مـن            " من التهديدات التي عرفتها حتى اليوم،        "وإشكاالً

أجل بناء المسخ الحماسي في القطاع على الحدود مع إسرائيل ما يضطرنا إلى التحرك لمواجهـة هـذا                  
 "وللمرة االولى "ستباشر اليوم   ونفى هنغبي ما جاء في صحيفة معاريف من أن المؤسسة األمنية             ."التهديد

  .فحص احتماالت التحاور مع حماس خصوصاً في كل ما يتعلق بإدارة المعابر الحدودية
إلى ذلك أكد هنغبي رفض إسرائيل السماح لحركة فتح في القطاع بتلقي مجنزرات وقاذفات صواريخ من                

وزاد ان المؤسسة   . "قاً ضد إسرائيل  لئال تقع في نهاية األمر بيد حماس وتستغلها هذه الح         "مصر واألردن   
األمنية هي التي ستقرر في نهاية المطاف هل سيتم السماح لحركة فتح في الضفة الغربية بتلقي األسلحة                 

  .والعتاد العسكري من مصر واألردن لتقوية أجهزتها األمنية
  15/6/2007الحياة 

  
 ريزأولمرت وبياعتقال أكاديمي إسرائيلي بشبهة التخطيط الغتيال  .40

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية يوم أمس الخميس أكاديميا في الثامنة والسبعين من عمره من سكان حيفا 
، وورد يزلالشتباه فيه بالتهديد باغتيال رئيس الوزراء ايهود اولمرت ورئيس دولة إسرائيل شمعون بير

في الفلسفة إلى عميد هذا التهديد في رسالة بعث بها الشخص المذكور وهو صاحب شهادة الدكتوراة 
 .جامعة حيفا بواسطة البريد االلكتروني، ولم تعرف بعد خلفية التهديد

  15/6/2007وكالة سما 
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   لمواجهة أولمرت"العمل"باراك يعّزز مكانته في  .41
تحديد موعد "ذكرت صحيفة معاريف أمس، أن باراك قرر الطلب من اولمرت، بصرامة، : علي حيدر

وأضافت أن باراك ليس في وارد تسلّم  . "2008بات عامة بين أيار وحزيران متفق عليه إلجراء انتخا
باراك سيطلب من اولمرت حكومة "ونقلت عن المحيطين به أن . وزارة الدفاع قبل بلورة هذه االتفاقات

، وذكرت معاريف أن أي انفعال ال يظهر من المحيطين بأولمرت تجاه "مساواة وشراكة كاملة في السلطة
ل على لسان باراك، الذي يبدو أنهم يحاولون ابتزازه عبر لعب ورقة بنيامين نتنياهو لدفعه إلى ما يقا

ومن المؤشرات على ذلك تكليف أولمرت رئيسة الكنيست داليا . خفض سقفه للمشاركة في الحكومة
حاول في المقابل، ي .ايتسيك إجراء هذه االتصاالت مع نتنياهو لبحث شروطه لالنضمام إلى الحكومة

باراك تمتين ساحته الحزبية؛ ويبدو، بحسب التقارير اإلعالمية، انه عازم على عقد التحالفات مع جميع 
جمع كل "وينوي باراك . شرائح العمل بمن فيهم الثنائي المنافس له، عامي ايلون وعامير بيرتس

لعربي عبر لقاءات ، وتسويق نفسه لدى الطرف ا"مؤسسات الحزب وإقامة لجان جديدة وترميم األجهزة
من بينهم الرئيس المصري حسني مبارك والملك "يتوقع أن يعقدها في الفترة القريبة مع زعماء عرب 

االردني عبد اهللا الثاني، ويبذل جهوداً لعقد اجتماعات أخرى مع زعماء دول أخرى ال تقيم عالقات 
  ."دبلوماسية مع إسرائيل مثل السعودية

  15/6/2007األخبار اللبنانية 
  

   ينعشه على حساب نتانياهو"العمل"فوز باراك بزعامة  .42
، فإن الحزب   "العمل" ساعة على فوز باراك بزعامة       24وفقاً الستطالع نشرته معاريف أمس بعد أقل من         

 فقط لحـزب    11 و "ليكود" لحزب   30 مقعداً برلمانياً لو جرت انتخابات عامة اليوم في مقابل           29يحصد  
 فـي المئـة مـن       34ان استطالعاً آخر نشرت نتائجه يديعوت أحرونوت أفاد ان          ورغم   . الحاكم "كديما"

 في المئة فقط منحـوا      25اإلسرائيليين ما زالوا يفضلون رؤية نتانياهو رئيساً للحكومة المقبلة في مقابل            
 مجـددا بعـد أن بـدا    "العمل"أصواتهم لباراك، إال ان النتيجة األبرز في االستطالعين هي تحليق حزب  

ويرى معلقون في الـشؤون الحزبيـة أن نتانيـاهو الـذي توجتـه كـل                 .تهاوياً تحت زعامة بيرتس   م
االستطالعات رئيساً للحكومة المقبلة، خصوصاً حيال نفور اإلسرائيليين من الحكومة الحالية، تلقى فـي              

صب رئيس الدولة   األولى فشله في تجنيد غالبية برلمانية لمرشح حزبه واليمين لمن         : األيام الخيرة صفعتين  
، علما انه سبق لباراك أن هزم نتانيـاهو فـي           "العمل"رؤوبين ريبلين، والثانية فوز باراك بزعامة حزب        

  .1996االنتخابات لرئاسة الحكومة عام 
  15/6/2007الحياة 

  
 ى صوره بعد ايام قليلة من اطالقهقمر التجسس اإلسرائيلي الجديد يرسل أول .43

، بإرسل صوره "7أوفيك "ـ لقته اسرائيل مؤخرا والذس يسمى بسي الذي اطبدأ القمر االصطناعي التجس
وكانت إسرائيل قد أطلقت، فجر  .األولى بعد ثالثة أيام على إطالقه، ووفق البرنامج المحدد له سلفا

، الذي يرفع من مستوى العمليات التجسسية اإلسرائيلية، خاصة في "7أوفيك "اإلثنين الماضي، القمر 
وبامكان القمر الجديد ان يدور  .وسط وإيران تحديدا، كما قالت مصادر استخباراتية إسرائيليةالشرق األ

 كيلومتر، ويبلغ 600 الى 311حول األرض كل ساعة ونصف الساعة، على ارتفاع يتراوح ما بين 
 . كيلوغرام300وزنه 

  15/6/2007وكالة معا  
  

  ئهما يتعهد لليمين أن يدرس بجدية العفو عن نشطيزبير .44
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بـأن  )  مفدال -إيحود ليئومي ( لعضو الكنيست اليميني يتسحاك ليفي     يزتعهد الرئيس المنتخب، شمعون بير    
يدرس بجدية طلبه بمنح العفو وإسقاط التهم عن نشطاء اليمين الذين اعترضوا بالقوة علـى خطـة فـك                   

ون بيرس بمنح العفـة     ، وكانوا قد صرحوا أنهم سيطالب     يزقسم من النواب العرب صوتوا لبير      .االرتباط  
لسجناء سياسيين مقابل أصواتهم، وصوت البعض لمرشح الليكود روبي ريفلين مـن منطلـق عالقـات                

  .شخصية
  14/6/2007 48عرب

  
  معظم المصانع اإلسرائيلية غير مهيأة لحاالت طوارئ: تقرير اتحاد الصناعيين .45

 حرب لبنان الثانيـة، إلـى أن معظـم          أشار تقرير لجنة شكلها اتحاد الصناعيين اإلسرائيليين في أعقاب        
المصانع اإلسرائيلية غير مهيأة لحاالت طوارئ أو إلمكانية تعرضها لهجمات صـاروخية، وأن المـواد               

ويشير التقرير إلى أن مصانع كثيرة غير مهيأة أصال لحاالت طوارئ            .الخطيرة ال تخزن في أماكن آمنة     
 الشهر قد يحدث انهيار تدريجي يلقي بتـأثيره علـى           تستمر ألكثر من شهر، ويحذر التقرير من أن بعد        

  .المصالح وقد يؤدي إلى شلل تلك المصانع
 14/6/2007 48عرب

  
 إسرائيل ترتكب مجزرة بقتلها خمسة أطفال شرق رفح .46

وات االحتالل اإلسرائيلي ارتكبت ظهر الخميس، أن ق: غزةمن  14/6/2007  قدس برسأوردت وكالة
 عاما من عائلة واحدة في رفح جنوب قطاع 13 إلى 10عمارهم ما بين مجزرة في حق خمسة أطفال أ

بحسب ، إلى أشالءحولتهم متمركزة بالقرب من معبر صوفا التجاري، و  بعد استهدافهم بقذيفة دبابة،غزة
  . مصادر طبيةهأكدتما 

المتحدث أن الجيش اإلسرائيلي نفى مسؤوليته، وقال : غزةمن  15/6/2007األخبار اللبنانية وذكرت 
، إلقحام إسرائيل في الوضع الداخلي في ، كمحاولة متوقعةن هذه مزاعم كاذبة تروج لها حماسأ ،باسمه

 .قطاعال على أن الجيش لم ينفذ عمليات في اشددم ،قطاع غزة
  

  يدينون االقتتال في غزة ويدعون إلى حوار مباشر بين فتح وحماس48فلسطينيو .47
 .الداخلي في قطاع غزة لالقتتال ، عن استنكارهم48ي المحتلة عام األراضأعرب فلسطينيو  :الناصرة

 ،قطاع فلتان إجراميالن ما يجري في ، أ إبراهيم عبد اهللا، رئيس القائمة الموحدة والعربية للتغييرأعتبرو
 يخدم ويعطي إسرائيل الضوء األخضر ذلكأن أشار إلى و . وعملية انتحار فلسطيني جماعي،ال مبرر له

 عند سقوط المدنيين هم دون أن يكون هناك حق أخالقي ألحد في الدفاع عن،مرار قتلها للفلسطينيينفي است
 بأنه ال بديل للشعب ، إال أن يجلس الفرقاء بقناعة تامة،نجحتأشار إلى أن أي وساطة لن و .من بينهم

  .الفلسطيني سوى الوحدة واالبتعاد عن كل صور الصراع المسلح
  
الفلسطيني  القيادات الفلسطينية إلى اخذ دورها في حقن الدم ، التجمع الديمقراطيحزبمن جهته، دعا و

يظهر أن هذا االقتتال  الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، عتبرتأ في حين. ووقف الصدامات المسلحة
  .الشعب الفلسطيني بمظهر اإلجرامي ومن ال يستحقّ دولة

  14/6/2007 قدس برس
  

    المخيمات باألردنفلسطينييزة الشغل الشاغل لأحداث غ: تحقيق .48
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سيطرت أحداث االقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس على انتبـاه الالجئـين             : عمان – محمد النجار 
المتجول في أي حارة أو شارع بأي من هذه المخيمات سيلحظ تسمر            ف. الفلسطينيين في مخيماتهم باألردن   
ن لمتابعة األخبار عبر الفضائيات أو االستماع لبعض اإلذاعات عبـر           السكان هناك أمام شاشات التلفزيو    

في  . يوم عيد عند اليهود    ، وبمثابة عار وفضيحة ويشير أحدهم معلقا على هذه االحداث، إلى أنها         . المذياع
فيما تعتبر أخرى أن الشعب الفلسطيني قـد        .  أن تيارا خائنا هو من يشعل النار في غزة         حين أعتبر آخر  

. مشددة على أن الشهداء لم يقدموا دماءهم من أجل ذلك         و،  حملة المسؤولية لفتح وحماس في ذلك     ضاع، م 
أن تحسم حماس الموقف وتخلص     إلى ذلك فإن هناك آراء متباينة أخرى، ففي حين أن مواطنا يدعوا اهللا              

لمقاومـة ضـد   عتبر آخر أن كتائب القسام توقفت عن المقاومة ضد إسرائيل وانتقلت ليغزة من العمالء،  
قلما تجـد مـن     وسيد الموقف على ما يجري في غزة،        وخالصة المشهد، أن الحزن     . الشعب الفلسطيني 

  .الجميع يبدو منشغال بالمشهد الفلسطينيحيث يضحك، 
  15/6/2007الجزيرة نت 

  
  أوبرا وينفري لفضح االحتالل  فلسطينيون يقررون االستعانة بسيدة اإلعالم األميركي .49

اتفقت مجموعة من المؤسسات الشبابية والنسائية، ومؤسسات المجتمـع المـدني           : ديعة زيدان  ب -رام اهللا   
وقـررت  . كية أوبرا وينفري لزيارة األراضي الفلسطينية المحتلة      يالفلسطينية، على دعوة اإلعالمية األمر    

علـى هـذه   ، وحضها هاإرسال مجموعة كبيرة من الرسائل اإللكترونية عبر البريد االلكتروني الخاص ب         
من حواجز عسكرية،   ،   يمارسه االحتالل اإلسرائيلي   وما ،الزيارة، للتعرف على معاناة الشعب الفلسطيني     

جاءت هذه المبادرة، نتيجـة     قد  و. وجدار فصل عنصري، واجتياحات متكررة للمدن والقرى والمخيمات       
 الجمهور األميركي، خصوصاً    أوبرا شو، على  ب  يعرف التأثير الطاغي لوينفري التي تقدم برنامجاً باسمها      

 وتجدر االشارة إلى أن هـذه       . من اجل عكس الحقائق على األرض      هاان مجموعة من اإلسرائيليين دعو    
 فـي   مـشاهد  مليـون    25  جـذب   استطاعت ببرنامجها  حيثتثير إعجاب الشارع الفلسطيني،     االعالمية  

لعربي، بما فيه األراضي الفلـسطينية،      بث إلى الوطن ا   كما أنه ي   دولة،   100الواليات المتحدة، وأكثر من     
  .من خالل تسليط الضوء على عدد من المواضيع المهمة والجادة والهزلية أحياناً

  15/6/2007الحياة 
  

   خطف سالح أحد الجنودةحاولم بزعم اسرائيلياعتقال فلسطيني على حاجز  .50
أنه حاول اختطاف سـالح   بزعم ،اعتقلت قوات االحتالل شاب فلسطيني على حاجز حوارة جنوب نابلس     

 أن إسرائيليا أصيب في وقت سـابق         في الجيش االسرائيلي،    مصادر من جهة أخرى قالت   و .أحد الجنود 
  .إصابة طفيفة في منطقة قريبة من الحاجز اثر تعرض سيارته للرشق بالحجارة

  14/6/2007 48عرب
  
  
  

  لغربيةاستشهاد مواطن من قرية صيدا الواقعة قرب مدينة طولكرم بالضفة ا .51
استشهد مواطن فلسطيني بنيران االحتالل اإلسرائيلي في قرية صيدا، الواقعـة بـالقرب             : رامي دعيبس 

قرية بقوات كبيرة جداً بذريعة     الكانت قوات االحتالل قد اقتحمت،      ، بعد أن    مدينة طولكرم بالضفة الغربية   
  .ل أحد المطلوبين وردت أنباء عن اعتقاوقد. البحث عن مطلوبين من كتائب شهداء األقصى

 14/6/2007 48عرب
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 األزمة االقتصادية الفلسطينية تُخَرُج جيال ضائعا من االطفال: تحقيق .52
 آالف األطفال الفلسطينيين الذين يتغيبـون عـن المدرسـة ويواجهـون             سعىي: القدس المحتلة  - خاص

تصادية التي يعـاني    من أجل تأمين مدخول ألسرهم في ظل األزمة اإلق         ،المخاطر على الطرقات كل يوم    
إلى  ،مونيكا عوض من منظمة اليونيسيف    وتشير  . منها الفلسطينيون، وعدم توفر العمل للكثير من اآلباء       

 1999إذ تضاعف معدل الفقر بين الفلسطينيين ثالث مرات منـذ           ،  ن عمالة األطفال تنتشر بشكل كبير     أ
ب الرزق للعائلة للبقـاء علـى قيـد         عليهم الخروج وكس  وبات   أثر على األطفال،     مما%. 70ليصل إلى   

فـرع   - أظهرت االستطالعات التي قامت بها الحركة العالمية للـدفاع عـن األطفـال            في حين   . الحياة
 أن نحو ثالثة أرباع األطفال الذين يعملون في الشوارع          ،فلسطين والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    

وبينما يعمـل غالبيـة   .  في المنزل مثل سوء المعاملةن لديهم مشاكلأقال آخرون في حين   يدفعهم الفقر،   
األطفال داخل قطاع غزة والضفة الغربية، هناك العديد ممن يعملون في مناطق على الجانب اإلسرائيلي               

فخالفـا آلبـائهم    . يعمل معظمهم في القدس والقرى العربية في شمال إسرائيل        حيث  من الجدار الفاصل،    
 عاما ال يحتاج إلى ترخيص      14 الفاصل بسهولة ألن كل من تقل سنه عن          يستطيع األطفال عبور الجدار   

أن ألف طفـل فلـسطيني      ،  الناطق باسم الحكومة اإلسرائيلية   ومن جهته يذكر    . للمرور عبر نقاط التفتيش   
على األقل يعبرون إلى إسرائيل يوميا حيث يتم إرسالهم من قبل البالغين، موضحا أن بعضهم يذهب إلى                 

وبـسبب األوضـاع االقتـصادية الـسيئة        ومما تجدر االشارة إليه، أنه      . ات ليجمعوا المعادن  مكب النفاي 
والحاجة الملحة إلى تأمين لقمة العيش يفوت األطفال على أنفسهم أيضاً فرصة التعلم، إذ وفقاً إلحصائيات                

  .لى المدارسالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فإن أكثر من نصف األطفال العاملين ال يذهبون إ
 للمضايقة أثناء العمل وفقاً للنتائج التي توصلت        ونقد يتعرض على صعيد آخر فإن األطفال في الشوارع        و

 التي أشارت أيضا إلى أن أغلب أطفال الشوارع يعملون كباعة           ،إليها الحركة العالمية للدفاع عن األطفال     
ويأتي العديـد   . مال الشاقة في مقالع الحجارة    أو حمالين في البلدات المزدحمة، كما أن بعضهم يقوم باألع         

 رغـم   ، من مخيمات الالجئين الفقيرة في الضفة الغربية حيث تقطن أفقر شرائح الشعب الفلسطيني             هممن
أنهم مؤهلون للحصول على منح الغذاء التي تقدمها األمم المتحدة باإلضـافة إلـى الخـدمات الـصحية                  

  .والتعليمية المجانية
  13/6/2007الجزيرة نت 

 
   يؤكد لنائب رئيس الوزراء الفلسطيني رفض األردن لالقتتالالبخيت .53

استقبل رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في مكتبه برئاسة :  بترا- كمال زكارنه -عمان 
الوزراء، امس، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عزام االحمد الذي اطلعه على تطورات االوضاع 

جارية في االراضي الفلسطينية وخاصة الوضع االمني المتأزم في قطاع غزة، كما السياسية واالمنية ال
واكد رئيس . وضعه بصورة الجهود التي تبذلها مختلف االطراف للتوصل الى اعالن لوقف اطالق النار

 الوزراء على رفض االردن القاطع لالقتتال الفلسطيني الدائر وتحذيره من اآلثار المدمرة له على القضية
الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني، محذرا من مخاطر التفريط بشرعية القضية الفلسطينية ووحدتها 
وفرص استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها اقامة دولته المستقلة على ترابه 

ها منظمة التحرير البخيت على ضرورة احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية التي تجسد. وشدد د. الوطني
لقد سمعت من رئيس الوزراء "وقال االحمد . الفلسطينية، واحترام مؤسسات السلطة الفلسطينية الدستورية

كل التأييد للشرعية الفلسطينية وللقضية والشعب الفلسطيني وان االردن يعتبر امن فلسطين جزءا من 
لدعم المستمر واالستعداد الدائم للتنسيق معنا بما وقال ثمنّا ونُثمن الموقف االردني االخوي على ا. امنه

  ".يحافظ على وحدة القضية ووحدة الشعب الفلسطيني وعلى مكتسباته
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وقال انه سيتوجه الى مصر والسعودية بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحضور االجتماع 
عة العربية في القاهرة لمناقشة الوزاري العربي الطارىء، الذي سيعقد اليوم الجمعة، في مقر الجام

االوضاع المتدهورة في قطاع غزة واطالع االشقاء في القاهرة والرياض على اخر التطورات في قطاع 
غزة وعلى الساحة الفلسطينية في ضوء استمرار محاوالت االنقالب على الشرعية الفلسطينية والجرائم 

 وعلى الخطوات التي سيتخذها الرئيس محمود الدموية التيترتكب بحق الشعب الفلسطيني والشرعية
عباس والقيادة الفلسطينية لمواجهة المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية والسلطة الوطنية في ضوء 

وقال ان الجولة العربية التي يقوم بها تهدف . التحرك االنقالبي الذي تقوم به قوى خارجة عن القانون
في الخطوات الالحقة على الصعيدين االقليمي والدولي باعتبار ان الى التنسيق مع االشقاء العرب 

واشار . االحداث الجارية في غزة ستترك اثرا كبيرا على القضية الفلسطينية وعلى مبادرة السالم العربية
الى ان الصراع الدائر في قطاع غزة ليس صراعا على السلطة والغنائم كما يروج البعض بل صراع 

الول وطني فلسطيني والثاني برنامج له امتدادات اقليمية تريد استغالل القضية بين برنامجين ا
  .الفلسطينية

  15/6/2007الدستور 
  

 العاهل األردني يدعو عباس الى اتّخاذ الخطوات الكفيلة بحقن الدماء الفلسطينية .54
 محمود عباس الى دعا العاهل األردني عبد اهللا الثاني خالل اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني: لندن

اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بحقن الدماء الفلسطينية وانهاء حالة الفوضى وتغليب لغة الحوار حفاظا 
وحذر عبداهللا الثاني من استمرار االقتتال . على وحدة االشقاء الفلسطينيين وتماسك جبهتهم الداخلية
 مستقبل القضية الفلسطينية داعيا الى حماية الفلسطيني وحالة االنفالت االمني وانعكاساته الخطيرة على

واعرب عبداهللا الثاني . السلطة الوطنية الفلسطينية ومنع انهيار مؤسساتها التي تخدم الشعب الفلسطيني
عن اسفه لما آلت اليه االوضاع في غزة واستمرار دوامة العنف التي سقط ضحيتها العديد من القتلى 

واطلع . قتتال الدموي الذي ال يخدم سوى اعداء الشعب الفلسطينيوالجرحى داعيا الى وقف فوري لال
الرئيس عباس العاهل األردني على موقف السلطة الفلسطينية حيال ما يجري على الساحة الفلسطينية 
مؤكدا عزم السلطة على اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بوقف االقتتال وحالة االنهيار االمني التي تعصف 

  .سطينيةباالراضي الفل
  14/6/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
     االقتتال شوه نضال الشعب الفلسطيني : الحزب الشيوعي األردني .55

اعتبر الحزب الشيوعي االردني ان االقتتال الفلسطيني شوه نضال الشعب الفلسطيني وتضحياته : عمان
واكد الحزب، في بيان له امس، . البطولية، معتبرا ان ما يجري هو صراع على سلطة تخضع لالحتالل

تشكل خدمة كبرى للمحتلين الصهاينة وللقوى المعادية " القتال العبثي"ان الخسائر التي تقدم في هذا 
  .لقضية الشعب الفلسطيني العادلة
 حماس يقابل باستهجان واستنكار من قبل الشعب الفلسطيني وجميع -واشار البيان الى ان قتال فتح 

داعيا جميع القوى والفصائل الفلسطينية للعمل على وضع . الحرية واالستقالل عربيا ودولياالمدافعين عن 
  .حد لالستهتار بمصير الشعب و قضيته العادلة

 15/6/2007الدستور 
  

  االردن وهنغاريا تدعمان جهود السلطة الفلسطينية لتأكيد سيادة القانون .56
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ردني عبداهللا الثاني والرئيس الهنغاري السلو اعرب العاهل اال:  بترا- فايق حجازين -بودابست  
شويوم عن قلقهما العميق حيال األحداث المأساوية التي تجري في قطاع غزة، مؤكدين دعم جهود 
السلطة الوطنية الفلسطينية لتوطيد الشرعية والوحدة الوطنية وتأكيد سيادة القانون، داعين المجتمع الدولي 

رائيليين للعودة الى المفاوضات السياسية والتوصل إلى حل شامل للصراع الى تشجيع الفلسطينيين واإلس
وأكد عبداهللا الثاني أن إقامة الدولة الفلسطينية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية . الفلسطيني اإلسرائيلي

طيني وخطة خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية هي الوسيلة األمثل للتوصل إلى حل للنزاع الفلس
وأكد الجانبان األردني والهنغاري دعمهما لسيادة . اإلسرائيلي، وبالتالي النزاع العربي اإلسرائيلي األوسع

  .لبنان ولجهود الحكومة اللبنانية لتحقيق األمن واالستقرار على جميع األراضي اللبنانية
  15/6/2007الرأي األردنية 

  
  أطراف إقليمية تفتعل صراع غزة: األردن .57

قال رئيس الوزراء األردني معروف البخيت، ان بالده ترى أن التصعيد في :  لقمان اسكندر-عمان 
في اشارة فهم . قطاع غزة مفتعل من بعض األطراف االقليمية لصرف االنتباه عن ملفات اقليمية اكبر

ارجية جاء تصريح البخيت خالل استقباله، أمس، وزيرة الخ. منها ان المقصود من هذه األطراف ايران
اليونانية دورا ياكي، وجرى الحديث حول األوضاع في المنطقة وبخاصة التطورات التي تشهدها الساحة 
الفلسطينية حيث عبر رئيس الوزراء عن قلق االردن البالغ واسفه الشديد لألوضاع التي يشهدها قطاع 

  .غزة نتيجة لالقتتال الفلسطيني
  15/6/2007البيان اإلماراتية 

  
  من قادة حماس وفتح" تعرية دعاة الفتنة"و الفلسطينيين لـيدع" حشد" .58

االصرار "الفلسطينيتين بـ" وفتح" حماس"قادة في حركتي " حشد"اتهم حزب الشعب الديمقراطي : عمان
على هدر دم الشعب الفلسطيني، من خالل تصعيد وتيرة االقتتال الداخلي وتجاوز كل االتفاقات التي تمت 

يستوجب من بقية الفصائل الفلسطينية واالتحادات والمنظمات " ان ما يجري "حشد"واكد ". لوقفها
الجماهيرية، بل من كل فئات شعبنا فضح هذه التوجهات والوقوف امامها وتعريتها وتقديم اطار عمل 
". يستند الى وثيقة الوفاق الوطني من خالل حوار شامل يعيد االمل الحياء المشروع الوطني الفلسطيني

اسناد الجهود المبذولة في سبيل " الحزب جماهير الالجئين الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه لـ كما حث
  ". مواجهة قطبي الصراع في السلطة والحكومة وتعرية اهدافهما من وراء استمرار حالة االقتتال

   15/6/2007الغد األردنية 
  

  اق السالحنخشى من حرب اهلية مقبلة بين رف: اهالى المخيمات فى االردن .59
أبدى العديد من وجهاء المخيمات فى الوحدات بعمان والبقعة وشنللر خشيتهم من :  عبداهللا القاق-عمان 

  تدهور االوضاع االمنية فى قطاع غزة وطالبوا العقالء من المستقلين بالتدخل النهاء هذا الوضع 
  

ين رفاق السالح فى هذه لمرحلة المؤسف، واعرب هؤالء الفلسطينيون عن قلقهم من ان يتصاعد القتال ب
  .الحرجة من القضية الفلسطينية

  15/6/2007القدس الفلسطينية 
  

   من فتح االسالم7 ويتسلم ومعارك بالسالح األبيضاسلحة الجيش يضبط مخزن  .60
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أدخل الجيش اللبناني سالح الطيران، للمرة االولى في معارك مخيم نهر : 15/6/2007 المستقبل ذكرت
في أعمال القصف على مواقع عصابة العبسي، " غازيل"شاركت طوافة عسكرية من نوع البارد، حين 

. "فتح االسالم" التي يتحضن فيها مقاتلي لمراكزبعض اودارت معارك بالسالح االبيض عند تخوم 
تضييق الخناق بشدة على ما تبقى من العصابة االرهابية المجرمة، وتنتزع "وأعلنت قيادة الجيش في بيان 

ضبط مخزن كبير للمتفجرات، ما يدل على أهداف هذه العصابة االرهابية ومآربها "، مشيرة إلى "اقعهممو
من ناحية  . جريحا17ًووقوع " عصابة العبسي" الى مقتل خمسة من ، أمس،وأدت المعارك". الهدامة

ين المتبقين في بفصل المدني"صدر فلسطيني ان قوة مشتركة من الفصائل الفلسطينية ستقوم ماخرى، افاد 
وافق الجيش "واضاف ". المخيم عن اماكن وجود عناصر فتح االسالم بهدف محاصرة هذه الظاهرة

  ".إعدادها يتطلب يومين او ثالثة ايام"، مشيرا الى ان "اللبناني على دور هذه القوة
كان يتولى تسلم الجيش اللبناني الطبيب الفلسطيني عمر أبو مرسى الذي  15/6/2007الحياة واضافت 

 ليل أول من ، آخرين7عالج الجرحى من عناصر فتح اإلسالم، من حركة فتح التي استسلم إليها مع 
 . أمس، وتوقيفه المرشد الروحي لفتح االسالم الشيخ هيثم السعيد

 التي "جبهة العمل االسالمي"ل أحد الوسطاء جميل رعد إن وق 15/6/2007البيان اإلماراتية كما افادت 
  اليها أوقفت خط التفاوض، مؤكداً أن ال إمكان ألي طرح سياسي حالياًينتمي 

  
  وزير االعالم اللبناني يدعو الفلسطينيين الى وقف االقتتال .61

نحن نتوجه إلى اخواننا الفلسطينيين : العريضياالعالم اللبناني غازي وزاري قال وزير الجتماع بعد اال
إلى التوحد ألن ما يجري ال يخدم إال إسرائيل، وإذا كان لي  و)االقتتال (بالدعوة إلى وقف هذا المسلسل

من تذكير، فهو موجه إلى الذين شنوا حملة على الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية متهمين الحكومة 
والجيش باستهداف المدنيين في نهر البارد بمحاولة اإلساءة إلى الفلسطينيين في المخيمات، قلنا في حينه 

ل بالفعل وبالممارسة من خالل الجيش اللبناني ومن خالل عمل الحكومة بأن المشكلة ليست وكرسنا القو
  .مع الفلسطينيين وبأن االستهداف ليس للفلسطينيين

  15/6/2007المستقبل 
  

  يطالب الفصائل الفلسطينية بالتعاون لتسليم القتلة للجيش" مجلس الكاثوليك" .62
قلقه " عن ، في بيان بعد االجتماع الشهري لهيئته التنفيذية،وليكأعرب المجلس االعلى لطائفة الروم الكاث

لما آلت اليه المؤسسات الدستورية من شلل وتعطيل ما يفرض قيام حكومة اتحاد وطني تعيد تكوين 
، آمال "الى الجيش اللبناني" فتح االسالم"التعاون لتسليم القتلة من "وطالب الفصائل الفلسطينية بـ". السلطة

 الفلسطينية لبسط سلطة الدولة الكاملة على المخيمات وتطبيق مقررات - المحادثات اللبنانية تسريع"
  ".الحوار

  15/6/2007المستقبل 
  
  
  

   تبحث اوضاع التعمير وتدعو الفلسطينييين الى الحوارالمتابعة اللبنانية الفلسطينيةلجنة  .63
اعاً في مجدليون برئاسة النائب بهية الحريري،  الفلسطينية، اجتم-عقدت لجنة المتابعة المدنية اللبنانية 

خصص للبحث في المستجدات اللبنانية والفلسطينية ال سيما جريمة اغتيال النائب وليد عيدو ونجله 
 التي شكلت لتسهيل عودة ،ثم جرت مناقشة خطط العمل المعدة من قبل اللجان المتخصصة. ورفيقيه

وأمام ما يجري في األراضي . مين احتياجاتهم األساسيةأهالي التعمير الى منطقتهم من خالل تأ
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، اننا نناشد األخوة في حركتي فتح وحماس المسارعة الى قال المجتمعون في بيانالفلسطينية من اقتتال 
  ".الحواروقف فوري لهذا النزف الدموي المؤلم والعودة الى 

  15/6/2007المستقبل 
  

   شبعاانتهاكات إسرائيلية للبقاع وتفجيرات في .64
 انتهاكه لألجواء اللبنانية حيث سجل تحليقا للطيران في أجواء ، امس،جدد الطيران الحربي اإلسرائيلي

من جهة ثانية سمعت أصوات  . وفي جنوب،مناطق البقاع األوسط على ارتفاع متوسط ولعدة مرات
ن قوات االحتالل انفجارات واردة من منطقة مزارع شبعا المحتلة فيما أشارت مصادر لبنانية الى أ

االسرائيلي تقوم بأعمال التفجير وتتزامن مع سماع اطالق نيران من رشاشات ثقيلة وبشكل غزير في 
  .المنطقة

  15/6/2007البيان اإلماراتية 
 

 سنبحث دعم الشرعية الفلسطينية: أبو الغيط .65
مكتب األمين أعلن رئيس :  سيد عبدالعال، ربيع شاهين-القاهرة  :15/6/2007عكاظ ذكرت صحيفة 

العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف أن االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، مساء اليوم، 
سيناقش موضوعين فقط هما األوضاع في فلسطين في ضوء التدهور الحالي في غزة وتجدد االقتتال بين 

 .فتح وحماس، وتطورات األوضاع السياسية والميدانية في لبنان
ون ذلك عقد المندوبون الدائمون للدول األعضاء في جامعة الدول العربية اجتماعا تشاوريا، في غض

وتم خالل االجتماع بحث آخر . أمس، برئاسة األمين العام للجامعة عمرو موسى وبناء على طلبه
دد المستجدات على الساحة الفلسطينية في ضوء تجدد االقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس بما يه

بنذر اندالع حرب أهلية فلسطينية وأيضا تطورات الوضع المتردي في لبنان واإلعداد لالجتماع الطارئ 
 .لوزراء الخارجية العرب في هذا اإلطار

 ،قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط : القاهرة:15/6/2007البيان اإلماراتية وقالت صحيفة 
التهديدات التي يشعر بها اللبنانيون إزاء األحداث المتالحقة التي الوزراء العرب سيتدارسون أيضا "إن 

تجري على أراضيهم، بعد ان طلبت بيروت إدراج الوضع في لبنان على جدول أعمال االجتماع اثر 
  ."االعتداء الذي اودى بحياة النائب في األكثرية البرلمانية وليد عيدو ونجله وثمانية آخرين

أكد وزير الخارجية :  محمد الشاذلي، جيهان الحسيني-القاهرة : 15/6/2007الحياة وأوردت صحيفة 
المصري احمد ابو الغيط، امس، ان وزراء الخارجية العرب سيبحثون خالل اجتماعهم الطارئ اليوم 
كيفية دعم الشرعية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة احترام السلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة 

  .لفلسطينية ورئيسها محمود عباسالتحرير ا
فرانس " قال مسؤول فلسطيني في القاهرة، لوكالة :15/6/2007األخبار اللبنانية وأضافت صحيفة 

الجامعة العربية عندما تعلن دعمها للشرعية الفلسطينية فهي تعني دعمها لرئيس السلطة "، إن "برس
  ".الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية

الغيط على اقتراح األمين العام لألمم المتحدة نشر قوات دولية على الحدود بين مصر وقطاع وعقّب أبو 
مصر ستتعامل مع فكرة نشر قوات دولية في غزة عندما تبزغ ويبدأ الحديث الجدي "وقال ان . غزة
ارسال هذه يحتاج الى التراضي فلسطينياً وإسرائيلياً والتوافق بشأن "وأضاف أن نشر قوات دولية ". عنها
  ".القوة

مسألة نشر قوة دولية "، إن "فرانس برس"وقال االمين العام المساعد للجامعة العربية محمد صبيح، لوكالة 
العرب طالبوا اكثر من "وأضاف أن ".  اإلسرائيلية فقط امر يصعب قبوله عربياً-على الحدود المصرية 
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 اسرائيل واألراضي الفلسطينية، لكن الواليات مرة بنشر قوات دولية على حدود الرابع من حزيران بين
  ".المتحدة كانت تستخدم في كل مرة حق النقض في مجلس األمن ضد هذا المطلب العربي

  
  الدول العربية تطلب وقف االقتتال الفلسطيني فورا: موسى .66

بية تطلب قال االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، يوم الخميس، إن الدول العر: القاهرة
وتابع أنه أجرى ". أزعج الكل"وقف االقتتال الفلسطيني فورا مشددا على أن الوضع في قطاع غزة 

وقال موسى ان الدول . اتصاالت مع االمين العام لالمم المتحدة بان جي مون للتعامل مع هذا الوضع
  .االقتتالالعربية كلها أيدت الجهود التي يبذلها وفد أمني مصري في قطاع غزة النهاء 

  14/6/2007رويترز 
  

   يدعو لوقف فوري للقتال الفلسطيني والبر يدعو إلعادة فتح الحوارأوغلو .67
أشاد اكمل الدين إحسان أوغلو :  محمد خير الفرح-   الدوحة:15/6/2007الدستور ذكرت صحيفة 

ة الصخرة أمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي بالرعاية التي يوفرها األردن للمسجد األقصى وقب
  .المشرفة

حول إتهامات البعض للمنظمة بأنها ال ترعى األماكن المقدسة " الدستور"وكان أوغلو يرد على سؤال لـ
في القدس، حيث أوضح أن األعمال والمتابعة المستمرة لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 

 تهديد اإلسرائيليين لهذه األماكن المقدسة، تلبي الطموحات، وقد رأيت ذلك بنفسي، لكن المشكلة تكمن في
وبشأن أزمة نهر البارد، لم يستبعد أوغلو . ومحاولة إنشاء مبان أخرى جديدة في الحرم والحفر تحته

وقال أوغلو إن . لمحاولة إيجاد حل لألزمة المستمرة منذ أكثر من ثالثة أسابيع" مبادرة إسالمية"إطالق 
دة إلطالق مبادرة إسالمية للمساعدة في معالجة قضية مخيم نهر البارد، منظمة المؤتمر اإلسالمي مستع

  .الفتا الى أنه أجرى عدة إتصاالت مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في هذا الخصوص
وبشأن مساعي المنظمة لمحاولة التدخل في إيجاد حلول لإلقتتال الداخلي الفلسطيني، قال أوغلو إن 

سيئ في فلسطين، هو مسؤولية فلسطينية، ألننا قلنا لإلخوة هناك إنه إذا لم تقبلوا بكل معالجة الوضع ال
هذه الوساطات، وتبنوا عليها فال تلوموا إال أنفسكم  واآلن وما تم التوصل إليه في مكة وقبلها وبعدها، 

احة يدل مبني على ضرورة أن يكون هناك عزيمة سياسية عند األطراف المتنازعة، وما تم على الس
: وأضاف أوغلو .على أن األطراف المتنازعة ال تتحكم في ميليشياتها ورجالها، ما يدفعها إلى االصطدام

يجب أن ال نلوم طرفا دون آخر، ونضع المسؤولية على طرف دون آخر، في الوقت الذي قد يكون في 
ألطراف السياسية حادث ما هذا الطرف هو البادىء، وفي حادث آخر العكس، المطلوب هو سيطرة ا

على كوادرها السياسية والعسكرية، وتحقيق التصالح بين العائالت المنكوبة بأبنائها في األحداث التي 
  .جرت منذ الشتاء الفائت، بحيث يكون هناك تحقيق وحكم قضائي وترضية ودفع دية للذين فقدوا أبناءهم

ني نادر للفلسطينيين قال سيد حامد في انتقاد عل: كوااللمبور 15/6/2007رويترز وأضافت صحيفة 
البر وزير الخارجية الماليزي إن عزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحكومة الفلسطينية التي 

أن االمر يبدو كاعطاء ذريعة قوية السرائيل "واضاف البر  .تتزعمها حماس لن يساعد على حل الصراع
ان ذلك سيحبط هدف إنشاء دولة  .خطة السالمولهؤالء الذين يقولون انه ليس هناك حاجة لتنفيذ 

 منظمة المؤتمر االسالمي اتخذت عدة خطوات ،ماليزيا محبطة وحزينة" واردف قائال ان ."فلسطينية
نأمل ان يقدموا تنازالت متبادلة وان يعيدوا فتح . ولكن ذلك ال يعني اننا سننسى نضال الفلسطينيين

نشر قوة دولية على الحدود بين غزة ومصر للمساعدة في ودعا احسان اوغلو الذي استبعد ". حوار
  .مواجهة قوة حماس المتزايدة يوم الجمعة الى وقف فوري للقتال
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  الفلسطيني وإلى المصالحة في لبنان العاهل المغربي يدعو إلى وقف التطاحن .68
ني، وإلى الفلسطي" الوقف الفوري للتطاحن"دعا العاهل المغربي محمد السادس، أمس، إلى : ب.ف.أ

وقالت وكالة المغرب العربي لالنباء ان . احترام المؤسسات الدستورية وإجراء مصالحة وطنية في لبنان
يناشد الفصائل المسلحة بالوقف "العاهل المغربي، رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة المؤتمر االسالمي، 

  ".تمشيا مع اتفاق مكة التاريخيالفوري لهذا التطاحن والتحلي بوحدة الصف وروح التوافق الوطني 
  15/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  في قطاع غزة مطالبة عربية بوقف االقتتال .69

تراوحت ردود الفعل العربية :  وكاالت-عواصم : 15/6/2007الخليج اإلماراتية ذكرت صحيفة 
البة بوقف االقتتال والدولية واالسالمية إزاء اقتتال األخوة االعداء في قطاع غزة بين االدانة والمط

 .واإلعراب عن دعم الرئاسة الفلسطينية
تلقى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، أمس، رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتعلق 

وأكد ابن علي للمبعوث الفلسطيني الذي . بالتطورات األخيرة وما تشهده فلسطين حاليا من اقتتال عنيف
  .بد ربه دعم تونس للشعب الفلسطينيسلمه الرسالة ياسر ع

ودعا مجلس النواب البحريني قادة وزعماء الفصائل الفلسطينية الى وقف االقتتال واالحتكام إلى لغة 
العقل والحوار ورفع راية السلم األهلي والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد في محنته الحالية 

 من المثقفين ونشطاء حقوق اإلنسان 46م باتفاق مكة ووجه لمواجهة المحتل الصهيوني وضرورة االلتزا
في العالم العربي نداء إلى األطراف المتقاتلة في غزة لمطالبتها بوقف ما وصفه النداء باالقتتال العبثي، 
محملين القيادات السياسية الفلسطينية من دون استثناء مسؤوليتها التاريخية إزاء ما يحدث وتبعاته 

  .ى الشعب الفلسطيني واألمة العربيةالمأساوية عل
ناشد عضو اللجنة السياسية واألمن القومي العربي في : 15/6/2007 الغد األردنية وأضافت صحيفة

البرلمان العربي االنتقالي النائب محمد أبو هديب القوى الفلسطينية فتح وحماس وقف االقتتال الدائر في 
وأهاب أبو هديب  .على المتربصين بالقضية الفلسطينيةغزة وحقن الدم الفلسطيني وتفويت الفرصة 

الشرفاء من الشعب الفلسطيني أوال والعربي ثانيا التحرك الفوري لوقف المهزلة التي تمثل حد الخيانة "بـ
التحرك لوقف النزيف "وطالب القادة العرب والجامعة العربية  ".العظمى للقضية والشعب الفلسطيني

  ".  على األمة العربية ووقف التدخل الخارجي الذي أضر بالقضية الفلسطينيةالفلسطيني ووقف التآمر
  

  أتحالف مع الشيطان إلسقاط نظام األسد: الغادري .70
اكد رئيس حزب اإلصالح السوري المعارض فريد الغادري، انه سيتحالف :  محمد ابو خضير-القدس 

وكشف ". والديموقراطية للشعب السوريمع الشيطان من اجل إسقاط نظام بشار األسد وتحقيق الحرية "
كانت هناك مخططات في الصيف الماضي للقيام بعمليات تفجير في سورية، وكنا وما زلنا ضدها "انه 

واشار الغادري، الى ". ونعمل من وراء الكواليس ضدها وال نريد أي شكل من اشكال العنف ضد سورية
بالتخلي السوري عن إيران، او تخلي إيران عن الحكم حالة سياسية معينة في الواليات المتحدة تنادي "

واتهم الغادري األسد، ". السوري، وفي اعتقادنا ان هذه السياسة خاطئة، وليس هناك أي أمل في ذلك
نحن نريد عودة الجوالن الى "بارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين والسوريين، واضاف ردا على سؤال 

وكما قال لي، . الجوالن ارض سورية... وليس الى شخص وعائلة، سورية وشعبها بإرادة ورؤية شعبها 
رئيس الوزراء االسرائيلي السابق زعيم حزب ليكود اليميني، بنيامين نتنياهو، لقد تخلى حافظ األسد عن 

وانا من هنا من إسرائيل اعلنها صراحة، اننا لن نتخلى عن . جبل الشيخ في الجوالن من اجل السالم
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ض الجوالن لكن نتمنى ان تقوم الحرية والديموقراطية في سورية لكي يتم استرجاع شبر واحد من ار
 ".الجوالن ما بين شعبين وبلدين وليس بين دولة وعائلة غير ديموقراطية

  15/6/2007الراي الكويتية 
  

  تنطلق إلى مكتب األمم المتحدة في غزة" إعمار"حافالت  .71
إلى مكتب األمم المتحدة لخدمة " إعمار العقارية"قدمتها انطلقت الحافالت الست الجديدة التي : دبي

في طريقها إلى فلسطين في إطار " مدينة دبي الدولية للخدمات اإلنسانية"، من مقر UNOPSالمشاريع، 
) المنطار" (كارني"دعم جهود المكتب الرامية إلى تطوير مركز العمليات التابع له، والواقع على معبر 

  .حتلةفي غزة بفلسطين الم
  15/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  إدارة بوش خططت لالقتتال الفلسطيني من خالل دحالن: صحيفة ألمانية

 بوش بالتخطيط منذ فترة طويلة لتفجير األوضاع الداخلية         ،لمانيةاالاتهمت صحيفة يونجا فيلت     : الوكاالت
دية لقـادة الفـصائل العـسكرية        القيام بتصفيات جس   ىالفلسطينية وتحريض تيار موال لها داخل فتح عل       

 دايتـون   إعتـراف  إن هذا االتهام مبني على       ،وقال المعلق السياسي للصحيفة فولف راينهاردت      .لحماس
بوجود تأثير قوي للواليـات      أواخر أيار الماضي أمام جلسة استماع في لجنة الشرق األوسط بالكونغرس          

ن األوضاع ستنفجر قريبا وبال رحمة في قطـاع         المتحدة على كافة تيارات فتح، وذكر ألعضاء اللجنة أ        
 بكامل ثقلهم خلـف حلفـاء       ،أي. آي  . لجنة على إلقاء البنتاغون وسي      ال لرئيس   هولفتت إلى تأكيد   .غزة

ـ    .حركةالالواليات المتحدة وإسرائيل داخل       إن تعبئـة األجهـزة األمنيـة        ، قولـه  هونقلت الصحيفة عن
 ونوهـت  . ويمثل خيارا إستراتيجيا لإلدارة األميركية الحاليـة       والعسكرية التابعة لعباس ضد حماس مثل     

كي اإلسرائيلي داخل فتح لم ينجح رغم كل الدعم السخي المقدم لـه فـي               ي إلى أن التيار األمر    الصحيفة،
أي . آي. وقالت إن هذا الفشل دفـع سـي        .كسر شوكة حماس جيدة التنظيم والتسليح عبر القتال المباشر        

لسابقة في جمهورية السلفادور وتوجيهها الدمى الفتحاوية التي تحركها لتشكيل فـرق            الستدعاء خبرتها ا  
فـرق والحـرس    هـذه ال  عن وجود خيوط كثيرة تربط بين        وتحدثت .موت الغتيال قادة وكوادر حماس    

. ونسبت إلى خبيرة التخطيط السياسي بالجامعات اإلسرائيلية د        .الرئاسي الذي يشرف عليه محمد دحالن     
 بتنفيذ  ىكية أخر ي إن دحالن مكلف من وكالة االستخبارات المركزية وأجهزة أمر         ،اومجارتن قولها هيجا ب 

وخلصت الصحيفة األلمانية إلى     .مهمة محددة هي تصفية أي قوى مقاومة إلسرائيل داخل وخارج حماس          
وعـة  أن استمرار المواجهات الحالية يفرض على فتح االختيار بين النأي بنفسها عـن مخططـات مجم               

  .كي إلشعال الحرب األهلية الفلسطينيةيدحالن أو المضي قدما في المخطط األمر
  15/6/2007 48عرب

  
  حوارل عباس ويدعو ليدعم شرعية محموداالتحاد االوروبي 

محمود عباس بعد ان سيطرت حماس على قطـاع         ل ، تأييدها يومال المفوضية االوروبية    أعلنت: بروكسل
 ان يبذل قـصارى     ،الشرعي لكل الفلسطينيين   الرئيسواصفة إياه ب   ،مفوضيةلا متحدثة باسم    ودعته. غزة

ان وزراء  أشـارت إلـى     و .جهده لحل الموقف من خالل الحوار والعمل نحو وحدة وطنية ومـصالحة           
ولفتت مـن جهـة     .  سيعقدون مؤتمرا لبحث التطورات في االراضي الفلسطينية       الدولية ةرباعيالخارجية  

  .د االوروبي يهدف الى مواصلة تقديم المساعدات االنسانية للضفة الغربية وغزة االتحاأخرى، إلى أن
 15/6/2007رويترز 

  



  

  

 
 

  

            36 ص                                      753:                                العدد 15/6/2007الجمعة : التاريخ

  لتقوية عباس مقابل حماس واشنطن تبذل جهودها: مصادر إسرائيلية .72
أفادت مصادر إسرائيلية أن الواليات المتحدة كانت على علم مسبق بقرار أبو مازن بشأن حـل حكومـة                  

أن واشنطن ترى في القرار تأكيداً على ضرورة بذل الجهود لتقويـة عبـاس مقابـل                الوحدة الوطنية، و  
كما جاء أن الموقف األمريكي يتلخص بالعمل على منع دخول األسلحة من جهة، ومن جهة ثانية                 .حماس

سيطرة حمـاس هـي   "عدم حصول مجاعة في القطاع، ومن جهة ثالثة دفع الفلسطينيين إلى االعتقاد بأن       
وعالوة على ذلك، فإن الخطة األمريكية تهدف إلى صد أية محاولة لنقل جبهـة الـصدام                ". ةصفقة سيئ 

 -كما جاء أن اإلدارة األمريكية سوف تعمل على تسريع الحوار اإلسرائيلي          . الداخلي إلى الضفة الغربية   
جعـل  الفلسطيني، من أجل عرض إنجازات لـ أبو مازن وتحسين مستوى المعيشة في الضفة الغربية، ل              

من األفضل للفلسطينيين العيش تحت سلطة أبو مازن ولـيس تحـت سـلطة              "المسألة مثاالً حياً على أنه      
. التي تتصل بالضفة الغربيـة فقـط      " التسهيالت"وأنه على إسرائيل أن تعيد النظر في ما يسمى          ". حماس

جدول األعمال، حيث أن   بين الضفة والقطاع، لن يكون على       " الممر اآلمن "وفي هذا السياق فإن ما يسمى       
كما جاء أن الواليات     .السلطة الفلسطينية ترى أنه من مصلحتها عدم حصول تنقالت بين الضفة والقطاع           

  .المتحدة ال تزال معنية بدعم بناء قوة الحرس الرئاسي الفلسطيني، وتحويل األموال لحكومة الطوارئ
  15/6/2007 48عرب

  
  زة بسبب االقتتال االنتحارياالتحاد االوروبي يعلق المساعدات لغ .73

قال مسؤول المساعدات االنسانية باالتحاد االوروبـي، يـوم الخمـيس ان            :  أنجريد ميالندر  -بروكسل  
بين حركتـي حمـاس     " االنتحاري"المفوضية االوروبية علقت المساعدات االنسانية لغزة بسبب االقتتال         

وض االتحاد االوروبي للمساعدات والتنمية لـويس       وأبلغ مف . وفتح وانها لن تستأنفها اال بعد توقف العنف       
الوضع االنساني مترد الى حد الكارثة ويتعين علينا سـحب مـوظفي المـساعدات              "ميشيل رويترز أن    

 يتعين على المتحاربين أن يدركوا أن هـذا انتحـار  "وقال ." الوضع مأساوي وغير مقبول.. التابعين لنا 
وردا على سؤال عما    . تح وحماس من أجل السيطرة على قطاع غزة       وذلك في اشارة للقتال الدائر بين ف      "

وقالـت  ." االمـن "تطلبه المفوضية االوروبية لعودة موظفي االغاثة التابعين لها الى غزة قـال ميـشيل               
منذ تشكيل حكومة الوحـدة     "مفوضة العالقات الخارجية باالتحاد االوروبي بينيتا فيريرو فالدنر في بيان           

االن ليس الوقت المناسـب للتخلـي عـن         . " رفعنا قيمة مساعداتنا للفلسطينيين    2007س  الوطنية في مار  
أدعو كال من حماس وفتح الستثمار طاقاتهمـا        . الوحدة الوطنية سواء في الحكومة أو في القطاع االمني        

ا في  وقالت المفوضية ان هذه هي المرة االولى التي تضطر فيها لتعليق كل مشروعاته            ." في هذا االئتالف  
وردت المفوضية االوروبية بفتور على فكرة ارسال قوات أوروبية لحفظ السالم الى غزة قائلة انها               . غزة

لم تتلق طلبا وان أي مقترح في هذا الشأن سيتعين عليه أن يمر عبر االمم المتحدة وأن توافق عليه الدول                    
  .التي من المفترض أن تساهم بقوات

  14/6/2007رويترز 
  
  
  

  ئؤيد إعالن عباس حالة الطوارأمريكا ت .74
قالت وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس، بعد ان أعلن عباس حالة           :  كارول جياكومو  -واشنطن  
الرئيس عباس مارس سلطته الشرعية كرئيس للـسلطة الفلـسطينية وزعـيم            " وحل الحكومة،    ئالطوار

اننـا  "راء خارجية استونيا والتفيا وليتوانيـا       وأضافت قولها للصحفيين عند لقائها وز     ." للشعب الفلسطيني 
ومـع ازديـاد قلـق      ." نسانده مساندة كاملة في جهوده إلنهاء هذه األزمة التي تواجه الشعب الفلسطيني           
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الواليات المتحدة بسبب العنف المتصاعد اتصلت رايس هاتفيا في وقت سابق يوم الخمـيس، بـالرئيس                
وللفلسطينيين للمعتدلين االخرين الملتزمين بالتوصل لـسالم مـع         عباس وأكدت دعم الواليات المتحدة له       

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شـون مكورمـاك للـصحفيين ان            . اسرائيل من خالل المفاوضات   
حكومة الرئيس جورج بوش ستنظر ايضا في نشر قوة دولية لحفظ السالم في قطاع غزة وهـي فكـرة                   

ي مون لكن واشنطن تعتقد ان العثور على قوات فعالة سـيكون             بان ك  ةطرحها االمين العام لالمم المتحد    
وقال مكورماك ان الواليات المتحدة التي زودت الحكومة اللبنانية في اآلونـة األخيـرة بـذخائر                . صعبا

وينص البرنامج حاليا على تقديم تدريب ومعدات غيـر         . ستراجع برنامجها للمساعدة األمنية للفلسطينيين    
. كونوا على يقين بأن السبيل القامة دولة فلسطينية يكون عبر مائدة المفاوضـات            "ل مكورماك   وقا. فتاكة

  ."ولكنها لن تتحقق أبدا عبر استخدام العنف أو التهديدات أو التخويف أو االرهاب
  15/6/2007رويترز 

  
   الفلسطينيين على ضبط النفس  تحثالصين .75

لقـضية الـشعب   "نفس لكنهم تعهدوا باستمرار تقديم الدعم حث القادة الصينيون الفلسطينيين على ضبط ال      
وقال وزير الخارجية الصيني يانج جيه تشي لنظيره الفلسطيني زياد أبو عمـرو إن              ". الفلسطيني العادلة 
  ".تتحلى الفصائل المختلفة في فلسطين بضبط النفس وأن توقف الصراع الداخلي"الصين تأمل أن 

  15/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ما يحدث في غزة مأساة ويجعل محاولة مد يد العون امراً صعباً: بريطانيا .76
صرحت وزيرة الخارجية، مارغريت بيكيت، ان الشعور بالقلق تنامى بشأن ازدياد حدة أعمال العنف في               
األراضي الفلسطينية، وارتفاع عدد الضحايا نتيجة لهذه األعمال، مطالبة جميع االطراف ببـذل الجهـود               

وان . وقال وزير الخارجية البريطانية ان ما يحدث مأساة، وهو يعرض المدنيين للخطر            .  االقتتال لوقف
مقتل اثنين من العاملين في األمم المتحدة، يجعل محاولة المجتمع الدولي مد يد العون ألهالي األراضـي                 

الرئيس عباس لتطلـب  واكدت بيكيت على انها ستجري اتصاالت ب .الفلسطينية المحتلة أمرا أكثر صعوبة 
كما طالبـت بـضرورة      .منه أن يبذل كل ما في وسعه لضمان تهدئة النفوس، ولوضع نهاية لهذا العنف             

 . االفراج عن الصحفي البريطاني مختطف الن جونستون 
  15/6/2007فراس برس 

  
 مواجهة تهريب السالح لحماس مقابل إعادة ما خصم من المساعدات االمريكية لمصر  .77

اشترطت النائبة الديموقراطية وعضو لجنة االعتمادات المالية، ورئيـسة         :  محمد علي صالح   -واشنطن  
اللجنة الفرعية لالعتمادات المالية االجنبية في الكونغرس نيتا لووي، أن تعمل مصر على مواجهة الذين               

  مليون دوالر  يهربون اسلحة الى قطاع غزة، لمساعدة منظمة حماس وغيرها، قبل ان تعيد اللجنة المائتي             
  .التي خصمتها من ميزانية المساعدات العسكرية اليها، بسبب سجلها في مجال حقوق االنسان
  15/6/2007الشرق األوسط 

  
    األجواء في إسرائيل اختلفت : موفد األمم المتحدة للشرع .78

اعه مع نائب   أعلن منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط مايكل وليامز، بعد اجتم             
اعتقـد أن   . "الرئيس السوري فاروق الشرع، إنه لمس بعض االختالفات في األجواء هناك في إسـرائيل             

إسرائيل تعرف سوريا وتفهمها جيدا، وهي على علم بقواعد المفاوضات التي تم التوصـل إليهـا فـي                  
للحظة التـي تـستطيع فيهـا       أتطلع إلى ا  . الماضي، وبطريقة ما، يبدو لي أنه تم إنجاز الكثير من المهمة          
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لقد رغبت في األيـام األولـى مـن         "وأضاف وليامز   ".  سوريا وإسرائيل العودة إلى طاولة المفاوضات     
تسلمي هذا المنصب في زيارة دمشق، إلجراء مشاورات مع المسؤولين الـسوريين، ألنـه مـن المهـم       

  ". ربية للسالمالتحدث عن السالم وعن اإلمكانية التي أتاحتها مثال المبادرة الع
  15/6/2007السفير 

  
  ! تستعيد ممتلكاتها في القدسروسيا .79

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، أمس، أن إسرائيل وافقت بشكل مبدئي على             : يو بي آي  
إعادة الممتلكات العائدة لبالده في القدس المحتلة إلى موسكو، مشيراً إلى أن البحث يتركـز اآلن علـى                  

عن الفروف قوله، فـي ختـام االجتمـاع المكـرس     " نوفوستي" ونقلت وكالة األنباء الروسية  .التفاصيل
ـ   ، إن إسـرائيل أعلنـت      "الجمعية األرثوذكسية الروسية في فلـسطين     " لتأسيس   125للذكرى السنوية ال

ا في القدس   التي كانت البعثة الدينية الروسية تتخذها مقراً له       " سيرغي"موافقتها المبدئية على إعادة منشأة      
  .وأوضح أنه تجري حالياً مناقشة تفاصيل هذه المسألة. سابقاً، إلى روسيا

  15/6/2007األخبار اللبنانية 
  

  في غزة لن يهدد الدول العربية" النظام الجديد" .80
  تسفي برئيل

العملية في بيروت، التي قتل فيها عشرة أشخاص، احتلت، اول من أمس، نشرات االخبار في المحطـات          
هذا هـو جـدول     .. احداث في غزة نزلت الى المكان الثاني، والعراق هبط الى المكان الثالث             . بيةالعر

إذ رغم التوقعات القاتمة التي وجدت تعبيرها في تصريحات رئيس الوزراء بشأن            . االعمال العربي اليوم  
ـ    " فتح"على  " حماس"االثار االقليمية لالحداث في غزة، فان سيطرة         تراتيجيا اقليميـا أو    ال تعد تهديدا اس

  ".تصدير الصراع"تهديدا على أنظمة عربية على طريق 
، أو ان تخرج الكتلة االسالمية في االردن الى       "حماس"في مصر   " االخوان المسلمون "التخوف من أن يقلد     

الشوارع ضد النظام، فما بالك في سورية، يتجاهل ان في هذه الـدول حكومـة مرتبـة وقـوات أمـن                     
الحركات االسالمية في حالة االردن هي جزء ال يتجزأ من النسيج السياسي            . كم في الدولة  ومخابرات تح 

وفي . الشرعي، وفي حالة مصر هي نشاط في البرلمان حتى وإن كانت حركتهم محظورة حسب القانون              
الوقت ذاته، في كل دولة عربية تعمل فيها منظمات عنيفة، بما في ذلك ما يجري في هذه اللحظـة فـي                     

في غـزة   " حماس"مسرحية الرعب لـ    . بنان، فان الحكم المحلي يدير ضدهم صراعا عنيفا كقوة موحدة         ل
يمكنها أن تهدد مكانة الحركات االسالمية في الدول العربية، التي تخشى من أن تستخدم االنظمة العربية                

  .الصراع في غزة كي تشدد الصراع ضدها
ال توجد هناك حكومـة ناجعـة أو        . ضع في السلطة الفلسطينية   هنا يكمن الفارق بين الدول العربية والو      

، "فتح"، التي جاءت في االنتخابات، اضطرت منذ قيامها للصراع ضد           "حماس"حكومة  . قوات امن موحدة  
  ".المناطق"ضد المقاطعة الدولية وضد امالءات القيادة التي في خارج 

ى غزة فهي ال تتعلق بتسلل الصراع الفلـسطينية         عل" حماس"وعليه، اذا كانت هناك آثار اقليمية لسيطرة        
هذه المرحلة من الـصراع ال تـزال ال         . الى الدول العربية، بل بصد سفك الدماء في الساحة الفلسطينية         

تسمح باستئناف الوساطة المصرية او السعودية الناجعة، ويبدو أن هذه الوساطة ستنتظر حتـى يتـضح                
  .لصراعللقبول بنتيجة ا" فتح"مدى استعداد 

ومع أن االمين العام للجامعة العربية دعا، اول من أمس، الى جلسة خاصة اال أن التوقع هـو لمبـادرة                    
" النظـام الجديـد   " سعودية تستند الى منظومة القوى الجديدة في غزة وتقرر شكل موقفها من              -مصرية  

  .الذي يقام فيها
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  "هآرتس"عن 
 15/6/2007األيام الفلسطينية 

 
  بسيطرة حماس على غزة "لغاء والتخويناإل"قراءة في  .81

  حلمي موسى
أنجزت قوات حركة حماس سيطرتها على المرافق األمنية األساسية للسلطة الفلسطينية في قطـاع غـزة                

وقد ذهب بعض المتحدثين باسم حماس إلى حد تـشبيه اقتحـام            . منتزعة إياها بالقوة من أيدي حركة فتح      
ـ  مقر األمن الوقائي في تل الهوى ف       . ، من دون التمعن في مغزى وأبعاد هذا التـشبيه         "فتح مكة "ي غزة ب

فإذا كان الحدثان تعبيرا عن انتصار اإلسالم على الكفار، فإن أحدهما فتح باب الوحدة والثاني فتح بـاب                  
  . الشقاق

،  بدأ بعودة المهاجرين ومعهم األنصار وحدد بيوت األمان، حتى في بيت أبي سفيان             "فتح مكة "ورغم أن   
ـ  ويبدو .  الجديد يبدأ ويتواصل بحمام دم تشهد عليه التهديدات العلنية، ومن دون أي بيت أمان              "فتح"فإن ال

أن الفتح الجديد يحمل معالم تاريخية حاسمة، فهو يحقق شعارا رفعته التيارات الـسلمية فـي الجـانبين                  
عين وإنما لشعب بات ينقسم إلـى       ، ولكن ليس للشعبين المتصار    "دولتين لشعبين ": اإلسرائيلي والفلسطيني 

  .  في الضفة الغربية دولة"شعب فتح" في غزة دولة ولـ"شعب حماس"فلـ. شعبين
 من أقوال عضو القيادة السياسية في حركة حماس الدكتور نزار           "فلسطين اآلن "خذوا مثاال ما نشره موقع      

ن الـذين كفـروا فـي بيـوت اهللا        وقال ريان ا  . ريان عن انتهاء الحوار مع التيار العميل في حركة فتح         
وأحرقوا المساجد والمصاحف وداسوها وأحرقوا المؤسسات التعليمية وأعـدموا المجاهـدين ال حـوار              

وأشار إلى أن بزوغ الفجر قادم، وسينهون على مقرات التيـار  . لحماس معهم إال من خالل فوهة البندقية      
. دى، وسنحول مقر السرايا إلى مسجد كبيـر       سأخطب في صالة الجمعة اليوم في المنت      : وأضاف. العميل

واعتبر أن كلها ساعات وتنتهي العلمانية في غزة ولم يبق لهؤالء شيء وهـم يعـدمون علـى اللحيـة،                    
ويكشفون الحجاب عن المنقبات، هذا اليوم ستنتهي الزندقة، فـاليوم المعركـة إسـالم وردة، وسـتنتهي                 

  . المعركة لنصرة هذا الدين
ريخي أيضا ألنه يخرج أرضا فلسطينية من تحت شرعية منظمة التحرير الفلسطينية التي             والفتح الجديد تا  

وقد أكد أحد المتحدثين باسم حماس سـامي أبـو          . كانت، ولو على الورق، تعتبر الممثل الشرعي الوحيد       
ـ               ى زهري أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتوصياتها للرئيس محمود عباس، شريكة في المؤامرة عل

. وشدد على أن الشرعية هي للحكومة الفلسطينية التي جاءت عبر صندوق االقتـراع            . الشعب الفلسطيني 
. وثمة من يعتقد أن الفتح الجديد ينطوي على دالالت استراتيجية مهمة على الصعيدين اإلقليمي والـدولي               

لمتصارعة مع أغلب، إن لـم      فهذه هي الدولة األولى في المنطقة العربية التي تقودها الحركة اإلسالمية ا           
  . يكن، جميع األنظمة العربية

وبرغم أن األنظار تركزت في المعارك الدائرة في قطاع غزة على المقار األمنية والسيطرة عليهـا، إال                 
وقد أعلنت بعض قيادات حماس فـي  . أن معارك من نوع آخر تدور حول بيوت قادة ونشطاء حركة فتح   

 من أعضاء هـذه الحركـة،       "المغفلين"من قادة فتح، وأنها سوف تعفو عن        غزة عن هوية المطلوبين لها      
  . غير أن ما ظهر من سلوك، يجعل فتح كتنظيم وأفراد مستهدفا، وإلى حد بعيد

فقد عمدت حماس في غزة، وبشكل مقصود، إلى اعتبار المتحدث باسم وزارة الداخلية الحمساوية خالـد                
 عقد مؤتمرا صحافيا، أمس، تحدث فيه باسم كتائـب          "الفتحاوي" القائد   كما أن هذا  . أبو هالل قائدا فتحاويا   

األقصى، مؤكدا أن حماس لن تقترب ممن وصفهم بشرفاء فتح، ومشيرا إلى أن الحـساب فقـط لمـن                    
ابناء فتح الشرفاء لفظوا قادة التيار الخياني، والفرحة التـي          "بل ان أبو هالل اعتبر أن       . وصفهم بالعمالء 

وخلص أبو هالل   . "سها عند االنسحاب من غزة، واآلن تحرر الوطن من االحتالل والعمالء          نراها لم نلم  
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واعلن . "أن نقول ان هناك ميالدا جديدا البناء فتح بعد ان تطهرت من التيار الخياني        "إلى أن بالوسع اآلن     
بعـد  "ضاع فتح   عن تشكيل لجنة طوارئ لحماية ابناء الحركة، مشيرا ان اللجنة ستكون مؤقتة لترتيب او             

  . "فرار القيادات الخائنة
وكان بالوسع تلمس اندفاعة قيادة حماس، حتى في الخارج، للتعامل بدرجة من االزدواجية مع قضية فتح                

فقد أعلن مسؤول بارز فيها، عبر فضائية عربية، وبالفم المآلن أن الصراع ليس مع فتح               . والصراع معها 
اندفع للقول إن قوات حماس تنفذ الخطة األمنية التي تم االتفاق عليهـا             بل انه   . وإنما مع تيار خياني فيها    

  . بين رئيس الحكومة اسماعيل هنية والرئيس عباس
بع سياسي، وأنها   ويشدد المتحدثون من حماس على أن العملية العسكرية الجارية في غزة ليست ذات طا             

 بـشهادة   "أوكـار للعـدو الـصهيوني     " هي   "تحريرها"قرات األمنية الفلسطينية التي تم      محض أمنية، فالم  
ثـأرا مـع    وال ريب أن للكثير من قادة حمـاس         .  التي تم ضبطها في هذه المقرات      "لومات الخطيرة المع"

كن يصعب تخيل أن يقود هذا الثأر إلى هذه الدرجـــة           ول. ألولىنية في سنيها ا   األجهزة األمنية الفلسطي  
يز بين االستيالء عليها عبر االنتشار وصـندوق االقتـراع،          يعون التمي من عمى األلوان، بحيث ال يستط     
  . وبين السيطرة عليها بقوة السالح

ويمكن القول انه فيما تفتح في غزة األبواب بشكل واسع على الجحيم، دب اليـأس فـي مقـر الرئاسـة              
. العنيفـة فال شيء يمكن تكذيبه عن عباس أكثر من استعداده للمواجهة خاصـة             . الفلسطينية في رام اهللا   

وكان هناك مـن    . ومنذ البداية كان هناك من يضغط عليه الستخدام العنف ضد حماس، بينما هو يرفض             
ولكن الحال اختلف اآلن مع ظهور أن حماس سيطرت على قطاع           . يدعوه إلعالن الطوارئ وكان يرفض    

  . غزة، أو على األقل على غالبية المواقع السيادية فيه
مازن ألنه رفض مجاراة حماس في شراء األسـلحة والـذخائر مـن الـسوق               وثمة في فتح من الم أبو       

وقد رفضت إسرائيل، مرارا، بما في ذلك فـي         . السوداء، وظل طوال الوقت يصر على السالح الشرعي       
وبرغم العتاب الكبير من جانب بعض قادة فتح علـى          . األيام األخيرة السماح بنقل شحنات سالح وذخائر      

  . ى الكثيرين منهم أن ما يجري هو ما صنعته أياديكمأبو مازن فإن رده عل
وقد الحظ أحد الحاضرين، في اجتماعات القيادة الفلسطينية، أن العديد من قادة فـتح الـذين كـان مـن                    

 في قطاع غزة موجودون في رام اهللا، وأن الدفاع عـن            "حرب الدفاع عن الشرعية   "المفترض أن يقودوا    
ومع ذلك ثمة نوع من شبه اإلجماع في الـساحة          .  فوقية ال تجد من ينفذها     الشرعية ال يتم باتخاذ قرارات    

ولهذا السبب عرضت تسع    . الوطنية الفلسطينية على أن حماس تخوض مغامرة مدمرة للمشروع الوطني         
توصيات جوهرية تبدأ بإعالن حالة الطوارئ وحل الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ وتنتهي بالدعوة إلى              

  . حال توفر الظروفانتخابات مبكرة 
ولكن من الواضح أن القرارات والمراسيم التي اتخذها أبو مازن، أمس، تعني أن مرحلة جديدة قد بدأت،                 

وبرغم ما يبدو من إصرار المراسيم على التعامل مـع الـضفة والقطـاع              . وأن مرحلة أخرى قد انتهت    
  . يمكن ألي حوار وطني أن يجتازهاكوطن واحد فإن العودة إلى توحيد الوطن دونه عقبات، وعوائق ال 

  
فما يعتقده البعض أنه حوار بدأ من فوهة البندقية يصعب على اآلخرين تخيل انتهائه بعيدا عـن فوهـة                   

ومن الجلي أن إسرائيل ترى في الفصل بين الضفة والقطاع فرصة ليس من المستبعد استغاللها،               . البندقية
  . آلن تمرن أسنانها بعد أن اشتمت رائحة الدماءوأسماك القرش في محيطنا ا. وإلى أقصى حد

  15/6/2007السفير 
  

  خطفت حركة فتح وتريد خطف القضية.. إنها فئة باغية .82
  أحمد الحيلة
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تشهد فلسطين في هذه األيام والساعات، موجة صدام راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني               
  .على أيد فلسطينية

طور السياسي الذي تبعته هذه الظاهرة، نجد أن هذا التدافع قد عرف طريقـه              وعند النظر في السياق والت    
  .إلى الساحة الفلسطينية بعد أن فازت حماس في االنتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة الفلسطينية

 الذي يحظى بدعم أغلبية الجمهور والذي استطاع أن         -هل الفائر في االنتخابات     : وهذا يقودنا إلى السؤال   
يشكل الحكومة بمفرده، والذي جاءت به الجماهير ليحارب الفساد والمفسدين، ويخمد نار الفوضى األمنية              

  !! معني أو له المصلحة في إثارة الفتن والمزيد من الفوضى وإراقة الدماء؟-
األكيد أن له المصلحة في الهدوء، وأن يستعيد المواطن أمنه المفقود، ألن  ذلك سيحـسب نجاحـاً لـه                    

. لبرنامجه الذي جاء عبر صناديق االقتراع، وهذا النجاح سيعزز وجوده ونجاحه في أي انتخابات قادمة              و
وهنا الحكومة الفلسطينية وحركة حماس معنية أكثر من غيرها بالهدوء صيانة للدم الفلسطيني، وإلتاحـة               

  .الفرصة للحكومة التي تقودها لكي تتفرغ لمواجهة الحصار والمشاكل االقتصادية
المتتبع لتفاصيل األحداث في الجوالت السابقة والجولة الحالية من الصدام، يعلم أن هناك طرفـاً معتـدياً                 
معروف بانتسابه لفتح واألجهزة األمنية، وهو المسؤول في كل مرة عن إطالق الشرارة األولـى لكـل                 

  .موجة من األحداث وباعتدائه واستفزازه المتكرر للطرف األخر
اق، فإن الشرارة التي أدت الندالع هذه الموجة المؤسفة من األحداث، انطلقت عندما قامت              وفي هذا السي  

 بمهاجمة مجموعة من كتائب القـسام       - األسبوع الماضي في مدينة رفح       -مجموعة من المنتسبين لفتح     
رها، وإطالق النار عليهم بشكل كثيف، مما دفع عناصر القسام للرد على تلك المجموعة فقتل أحد عناص               

األمر الذي أعقبه تدخل الوفد األمني المصري الذي استطاع تسوية األمر، ولكن مجموعة أخرى عـادت                
قامت بقتل القيادي في كتائب القسام أحمد أبو حرب المطلوب لالحتالل اإلسرائيلي، ممـا أدى               و 9/6في  

  .نحركتيالإلى التوتر والتصعيد الحاصل اآلن بين 
هذه الموجة من األحداث هو االعتداء على المساجد، والعلماء، حيـث اعتـدت       الجديد والالفت للنظر في     

 على مسجد أبو حصيرة في غزة وحطمت محتويات مكتبته، كما حدث إطـالق              11/6فيعناصر مسلحة   
  .نار على مسجد الشهيد صالح شحادة في بيت الهيا

واعتقـالهم  ،   منزل آل الرفـاتي    هذا في الوقت الذي قامت فيه العشرات من عناصر أمن الرئاسة باقتحام           
لعضو رابطة علماء فلسطين وإمام مسجد العباس في غزة الشيخ محمد الرفاتي بعد أن أطلقوا النار على                 

  .وقتله داخل المقر المنتدىمقر فخذه داخل المنزل، واقتياده إلى 
ـ تكرار تلك األحداث والصدامات، كشف وبشكل جلي أن هناك فريقاً من الفلسطينيين              مجموعـات  ي  وه

مصالح تنتسب لفتح واألجهزة األمنية، ال يروق لها نتائج االنتخابات، وال يروق لها رؤية حمـاس فـي                  
ولذلك تعمل وبتواطؤ أو باسـتغالل ضـعف    . الحكومة، ولو كانت حكومة وحدة وطنية بالشراكة مع فتح        

 الخبر، ومفـضوح فـي      مال، وتدريب معلوم، ومتواتر   وسالح،  من  الرئاسة الفلسطينية، وبدعم خارجي     
العديد من الوسائل اإلعالمية، وعلى لسان أكبر المسؤولين في اإلدارة األمريكية والحكومة اإلسـرائيلية،              

  .بهدف تشويه وإسقاط الحكومة الفلسطينية التي تشكلها حماس أو التي تشارك فيها
دنـة تتـيح المجـال ألجهزتـه        وهذا يشير إلى أن إقدام عباس على توقيع اتفاق مكة لم يكن إال بمثابة ه              

إلعادة التموضع واالستعداد لجولة جديدة من الصدام،       ،   بإشراف محمد دحالن، ورشيد أبو شباك      ،األمنية
بعد التزود بالسالح والعتاد الذي يأتي من بعض العواصم العربيـة والغربيـة، وتحـت بـصر وسـمع               

  .االحتالل
اً يستدعي من كـل المحبـين للقـضية الفلـسطينية           لقد بلغ حجم خطورة الحدث في فلسطين مبلغاً عظيم        

وعدالتها أن يوحدوا موقفهم مما يجري، وتوصيف الظاهرة بما تستحق، فهناك فئة باغية اختطفت اسـم                
حركة فتح بما يحمل من موروث نضالي، وتريد خطف القضية الفلسطينية إلنفاذ مخطط صـهيوأمريكي               
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ته من خالل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وعـودة          يرمي إلى عقاب الشعب الفلسطيني وتصفية قضي      
  . الفئة الباغية إلى مواقعها التي فقدتها بفعل االنتخابات

ما يهمنا هنا هو صيانة الدم الفلسطيني وقضيته الوطنية، وكشف ومحاصرة تلك الفئة الباغيـة، وبهـذه                 
لرمادي الـذي يـراوح بـين الوسـاطة         المناسبة، فإننا نطالب الفصائل الفلسطينية أن تغير من موقفها ا         

والشماتة، ألن ذلك الموقف قد تسبب في تحفيز الفئة الباغية على االستمرار في غيها واعتداءاتها علـى                 
فالحكمة والشجاعة تتطلب هنا القول للمخطئ أنت مخطئ، وللمسيء أنت مسيء إن كان             . أمن المواطنين 

  .من فتح أو من حماس
14/6/ 2007  

  
  يجري في قطاع غزةحول ما جرى و .83

  ياسر الزعاترة
في قطاع غزة طرفان يقتتالن، أحدهما يستمتع بممارسة لعبة خمسة بلدي، وفي رواية عشرة بلدي مـع                 
خصمه، والتعبير يستخدم للزعرنة ومشاكسة الخصم في اللهجة العامية الفلسطينية، وبالطبع مـن أجـل               

 وجوده في الحكومة صعباً إلى حد كبير، مـع          تحقيق جملة من األهداف على رأسها تنغيص حياته وجعل        
األمنية على وجه التحديد، فضالً عن بعض المفاصل        (جعل احتمال تجاوزه للحكومة نحو مفاصل السلطة        

  .مستحيالً بصرف النظر عن واقع االنفالت األمني) األخرى داخل المؤسسات الرئيسية والوزارات
رير، وإنما يمثلها كحزب سلطة يمكن لواقع التدافع الداخلي         وللحقيقة فهذا الطرف ال يمثل فتح كحركة تح       

والخارجي أن يفرض على رأسه شخصاً أو مجموعة أشخاص من دون أن يكون لهم سند شعبي، بل وال                  
  .حتى احترام بين الكوادر، السيما في ظل غياب، بل تغييب القيادة التاريخية بالطريقة المعروفة

 الحديث عن تيار بعينه في فتح يقود المواجهات، فإن الجميع سيشير            ليس هذا محض تحليل، فحين يجري     
بعد ذلك سنعثر في غزة     . إلى رأس هذا التيار وبعض رموزه، أعني محمد دحالن وبعض المتعاونين معه           

مثالً على أحمد حلس وآخرين إلى جواره في اتجاه آخر، كما نعثر في الضفة الغربية على قادة صرخوا                  
أنهم لن يسمحوا بتطبيق نظرية االنتقام من حماس في الضفة رداً على قوتها أو استـضعافها                بالفم المليان   
  .لفتح في غزة

هي في عدم قدرته على حسم المعركة بالقوة، فتـراه          ) دحالن ومن معه  (وللمفارقة فإن أزمة هذا الطرف      
الـصراخ وطلـب    يضرب ويتحرش ويمارس االنفالت وحين تبدأ الردود ويحشر في الزاوية يمعن في             

الوساطات والتساهل معها، ومن ثم توقيع االتفاقات التي ما تلبث أن تتحول إلـى ال شـيء، ألن اللعبـة                 
المشار إليها ال بد أن تعود من جديد ولذات الهدف المتمثل في تطفيش حماس من الحكومـة، أو جعـل                    

  .وجودها فيها مستحيالً أو مكلفاً على مختلف الصعد
واألميركيـون يمعنـون فـي    . واصل هذه اللعبة حتى يكون بوسعه تغيير ميزان القوى    وهو بالمناسبة سي  

، وقـد طلـب     عبـاس لتعزيز قوات األمن الموالية ل    " دايتون"الضغط على تل أبيب من أجل تعزيز خطة         
دحالن دعماً تسليحياً عربياً ما زال اإلسرائيليون مترددين في إدخاله كما كشفت ذلك الدوائراإلسـرائيلية               

  .مطلع شهر يونيو الحالي، فيما يقال إن بعضه قد دخل بالفعل
وتبقى !! أما األموال األميركية فقد وصلت من قبل، ويقوم الطرف المعني بوضعها في مصارفها الطبيعية             

قصة الشرعية واالنقالب عليها التي أشار إليها عدد من الناطقين باسم الطرف المذكور، وهي قصة تؤكد                
 ترى نفسها الشرعية، بينما الطرف اآلخر طارئ على اللعبة وليس له شيء، وال ينبغـي                أن فتح ال تزال   

  !!أن يكون له أي شيء
في المقابل يبدو الطرف الثاني موحداً حيال ما يجري، أعني حماس التي لم نـسمع قائـداً فيهـا يـدين                     

تجلى ذلك بشكل أوضـح     التصدي للعبة االنفالت والتحرش المتواصل التي يمارسها الطرف اآلخر، وقد           
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خالل الجولة األخيرة التي يبدو أن قرارها المبدئي هو ترك القوة العسكرية لحماس تحسم الموقف وعدم                
  .من جديد" خمسة بلدي"السماح بنجاح لعبة 

وعلى مسمع من   ) يقال إنه عمر سليمان   (وفي القاهرة قال سعيد صيام ألحد المسؤولين المصريين الكبار          
ارفعوا الغطاء عن محمد دحالن وسننهي االنفالت األمني في أسبوع واحد أو عـشرة              "ئل  قادة في الفصا  

  .، لكنهم لن يرفعوه على أية حال"أيام
هي ال تطيقه في واقع الحال، ولطالما قـال عنـه المـسؤولون    (ليس ألن القاهرة تستمتع بصحبة الرجل     

األميركـان واألوروبيـون    (القوى الخارجية   ، بل ألنها تدرك أن موازين       ")بتاع إسرائيل "المصريون إنه   
تعمل لصالحه من جهة، فيما تدرك من جهة أخرى أنه وحده القادر على تخليصها مـن                ) واإلسرائيليون

  .الصداع الحمساوي في خاصرتها الفلسطينية
حماس بدورها، وإن تكن موحدة في هذا الصراع، فهي في وضع ال تحسد عليه، بل في أزمـة معقـدة،                    

مة جاءت نتيجة قرار دخول انتخابات التشريعي، حتى لو غضب منا بعـض أحبائنـا ألننـا ال                  وهي أز 
  .نتوقف عن التذكير بذلك

وبالمناسبة فإن حديثنا عن وحدة الحركة هنا ال يعني غياب أصوات لها رؤية أخـرى، وهـي أصـوات                   
هو الذي يعلم تمام العلم     باالعتدال، و ) أعني في السلطة وبعض دوائر فتح     (محدودة يصفها الطرف اآلخر     

ما تختزنه من قوة تدميرية للحركة وتراثها، والسبب هو أن مسار الحل لديها يتمثل في التفاوض المباشر                 
  .مع المحتل والموافقة على شروط الرباعية من أجل فك الحصار

ى الدرجـة   لعلمت أن عليهـا أن ال تـر       ) لن نشكك في النوايا   (ولو ملكت تلك األصوات قليالً من العقل        
األولى في سلم التنازالت، بل الدرجات الكثيرة التالية، والتي ستدمر الحركة وتاريخها وتجلب القاعدة إلى               
فلسطين، ربما على نحو مبرر هذه المرة، فيما تقدم لفتح ذاتها القدرة األكبر على تقديم التنـازالت مـن                   

  .بعد ذلك" دالمجاهدون الجد"دون كثير مساءلة، اللهم إال ما سيرد به 
والقدرة هنا تشمل شرعية االنتخابات التالية التي سترتب من أجل فوز مضمون لفتح بطبعتها الجديـدة،                 
كما تشمل شرعية الدعم العربي والدولي اللذين لن يطيق اإلسالميين حتى لـو خلعـوا جميـع ثـوابتهم                   

نحو دائـم، فيمـا تثيـر شـهية         السياسية نظراً لما يحملونه من أيدولوجيا مزعجة تستثير الصراع على           
  .نظرائهم اآلخرين وتمنحهم المزيد من القوة الشعبية

حماس إذن في أزمة بالغة الصعوبة ألن الذين يراقبون االقتتال يعولون عليها هي التي ما لوثت بنادقهـا                  
ع مـن   بدم الفلسطينيين في أي يوم، وذلك من دون أن ينتبهوا إلى التفاصيل، تماماً كما يحدث في أوضا                

هذا النوع يختلط فيها الحابل بالنابل ويصاب الناس بسببها باإلحباط، لكن الحركة ال ترى المـشهد علـى      
  .هذا النحو، وهي محقة هذه المرة

حماس اليوم ترى أن في مقابلها طرف يريد طردها من الحكومة تمهيداً للتنكيل بهـا وتمريـر برنـامج                   
 وهي تعلم أنه طرف مؤهل لفعل أي شيء، إذ تتـذكر كيـف              سياسي ال صلة له بالطموحات الفلسطينية،     

حلق لحى زعمائها وعذبهم على نحو بشع في النصف الثاني من التسعينيات ووضع خيرة رجالهـا فـي                  
  .السجون وأوقف بالقوة مسار المقاومة

تتذكر كيف فعل ذلك من دون أن يحسب أي حساب للجماهير الفلسطينية، وال لـردود الفعـل الـشعبية                   
  .لعربية واإلسالميةا

الداخليين والرافضة أيضاً لنـصائح آخـرين       " العقالء"من هنا ال تجد الحركة وقيادتها الرافضة لنصائح         
يطالبونها بالخروج من اللعبة نحو المجهول، ال تجد أمامها غير خيار الدفاع عن نفسها رغم أنها ال تملك                  

ها بيد االحتالل في الضفة الغربيـة، مـع العلـم أن            إجابات على األسئلة التالية، هي التي تستباح بيضت       
فلسطين ليست قطاع غزة كي ترى أن بوسعها االستئثار به بسطوة قوتها العسكرية، فهو لـيس سـوى                  

  .67فقط من األراضي المحتلة عام % 6من فلسطين التاريخية، وهو % 1.5
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قيادات الصف األول والثاني، وربما    وفي الضفة يقبع نوابها ووزراؤها ورؤساء وأعضاء بلدياتها، ومعهم          
الثالث في السجون والمطاردة ال تتوقف، والنتيجة أن الفوز في القطاع لن يعني الكثير بسبب أوضـاعه                 
الخاصة، هو الذي يحاصره اإلسرائيليون من األرض والسماء، فيما ال يملك أي منفـذ خـارجي سـوى              

  .ن شكالمنفذ المصري، وهو منفذ تتحكم به السياسة من دو
على أن ذلك ال يقلل من أهمية ما يجري هذه المرة بالنسبة لحماس التي يبدو أنها قررت حسم الموقـف                    
عسكرياً، وبشكل نهائي في القطاع، بحيث تتوقف لعبة التحرش المتواصل بها، وإن كنا نكتب قبل نهايـة                 

 في هذه المعمعـة خاسـرة ال        المعركة التي تتجه نحو الحسم فيما يبدو، على أن ذلك ال ينفي أن القضية             
جدال في ذلك، وهي خسارة ال تعني فتح أو حماس، بل تشمل جميع الفلسطينيين والقضية عموماً، لكـن                  
خسارتها ال تبدأ من هنا، بل تبدأ من لحظة الفراق في الساحة الفلسطينية بين تيار ينـاهض المقاومـة،                   

  !!السياسي بالطبعوسبق أن انقلب على ياسر عرفات بسببها، وبسبب تعنته 
وبين تيار يرى أن بوسع المقاومة أن تحقق للفلسطينيين المزيد من اإلنجازات في الضفة كما فعلت فـي                  
غزة وقبل ذلك في لبنان، بالطبع في حال جرى اإلصرار عليها وليس الدخول في متاهة تفاوض ليس لها                  

م في إطالق التصريحات الرافضة للدولـة       أفق غير الدولة المؤقتة داخل حدود الجدار، حتى لو أمعن القو          
  .المذكورة

في ظل هذه األوضاع المعقدة سيبقى التدافع قائماً، بما فيه من اقتتال، وأقله تحرش، من الصعب القـول                  
إنه سيتوقف تماماً ألن الطرف اآلخر لن يسلم بالهزيمة، ال هو وال من يدعمونه عربيـاً ودوليـاً، ولـن                    

دى حالتين، أن يحسم التدافع الداخلي في فتح لصالح تيـار يـؤمن بالـشراكة               يحدث أي تغيير إال في إح     
السياسية والنضالية مع حماس، أو تحدث تغييرات عربية وإقليمية تبعاً لما يجري في العراق وما سيجري                

  .مع إيران، يمكنها أن توفر ميزان قوى جديد يسمح باستئناف خيار المقاومة في الساحة الفلسطينية
ي حال حسم الموقف عسكرياً لصالح حماس فال يعرف إلى أين سيحمل المعادلة، إذ سـيعتمد ذلـك                  أما ف 

على الموقف المصري، لكن المرجح هو تحسن الوضع األمني لبعض الوقت، من دون أن يعنـي ذلـك                  
حسم الموقف بشكل نهائي، وتبقى إمكانية غلبة الروح الحزبية في فتح وصوالً إلى ضرب حمـاس فـي                  

  . على نحو يفرض على حماس غزة تعامالً آخرالضفة
أما في حال حدوث تطور سياسي على شاكلة حل الحكومة أو إعالن حالة الطوارئ من قبـل الـرئيس                   
الفلسطيني، فإن الموقف لن يتغير كثيراً، لكنه سيشير بالتأكد إلى أن فتح قد توحدت تماماً خلف المـسار                  

  .عل حلها أكثر صعوبةالذي فرضه دحالن، ما سيعمق األزمة ويج
هناك بالتأكيد الخيار األفضل للفلسطينيين والقضية الفلسطينية، أعني خيار حل السلطة التي لم يعد ثمـة                
شك في أنها مصلحة إسرائيلية، لكنه خيار مستبعد كما نقول دائماً حتى لو وافقت عليه حماس، ليس فقط                  

  .سترفضه أيضاً) المصرية تحديداً(العربية ألن قيادة السلطة سترفضه، بل أيضاً ألن المرجعية 
إلى أن يحدث تحول إيجابي ال يبشر بعودة االقتتال، على حماس أن تغير تكتيكها العـسكري والـسياسي      
وحتى اإلعالمي في التعامل مع ما يجري في القطاع، وكذلك الحال في الضفة، وبالطبع عبـر تـصعيد                  

وتهويد قدس، فضالً    تداءات واغتياالت واستيطان وجدار   سياسي شعبي يتحدى إجراءات االحتالل من اع      
عما تيسر من مقاومة، وهو مسار يمكنه أن يعيد ترتيب األوراق على نحو يوحد الجماهير وينسيها بؤس                 

  .االقتتال
 14/6/2007الجزيرة نت 
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