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8  :كاريكاتير
***  

  "تجاوزا لكل القوانين"تبر القرار عباس يكلف فياض تشكيل حكومة طوارئ وحماس تع 
مـن   :كاالتعن الو  عبد الرؤوف ارناؤوط، و    نقالً عن مراسلها،   16/6/2007األيام الفلسطينية   نشرت  

سالم فياض، الذي تم تكليفـه،      .المنتظر أن يتم إعالن تشكيلة حكومة إنفاذ حالة الطوارئ التي يترأسها د           
 الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس،        وينتظر أن يؤدي رئيس وأعضاء     .أمس، بالمهمة 

أن الحكومة الجديدة ستكون مقلصة وال يتجاوز       : وذكرت مصادر مطلعة ِلأليام    .في مقر الرئاسة برام اهللا    
 وزيراً وستكون بغالبيتها الساحقة من شخصيات مستقلة ممثلة بكفاءات مشهود لها في مجـال               12عددها  
أن فياض يجري مشاورات بشكل مكثف جداً الختيار الوزراء في هذه           :  عريقات صائب.وأعلن د  .عملها

نأمل أن يتم اإلع: "وقال. الحكومة

3  

  
1.

وعلـم أن    ".الن عن هذه الحكومة في غضون الساعات القليلة المقبلة           
 .فياض بدأ باتصاالت مكثفة مع الشخصيات التي يعتقد بأنها ستكون مناسبة لالنضمام إلى هذه الحكومـة               

ن من المرتقب اإلعالن عن الحكومة في ساعات مساء أمس، إالّ أن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمـة                 وكا
التحرير استمر حتى ساعة متأخرة من الليل برئاسة الرئيس عباس، وتم خالله التشاور بشأن الحكومـة                

  .والمستجدات الميدانية والسياسية
أن عباس كلف سالم فياض بتـشكيل  :  بعد ظهر أمسوكان نبيل عمرو المستشار اإلعالمي لعباس أعلن، 

فياض برئاسة حكومـة الطـوارئ التـي جـرى          .عباس كلف رسمياً د    :"وقال عمرو  .حكومة الطوارئ 
اإلعالن عنها إلنفاذ حالة الطوارئ في كافة األراضي الفلسطينية وقد حظي بإجماع القيـادة الفلـسطينية                

  ."وفصائل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
حماس رأت   إلى أن     جيهان الحسيني  ،القاهرة نقالً عن مراسلتها في   من غزة و   16/6/2007الحياة  ولفتت  

 ".تجاوزا لكل القوانين الفلسطينية   "و" انقالبا ضد الشرعية  "في تكليف عباس لفياض تشكيل حكومة طوارئ        
الى التراجع عن هـذه     ندعو الرئيس عباس    : " سامي ابو زهري لوكالة فرانس برس      هاوقال الناطق باسم  

الخطوة، وندعو سالم فياض لرفض هذا التكليف غير القانوني، خصوصا انـه عـضو فـي الحكومـة                  
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مقتل مئة أفضل كثيراً من قتل اآلالف من الفلسطينيين قتالً بطيئاً علـى يـد هـذا                 "واعتبر أن    

ن               

عمرو قال في لقاء صحفي مـع        
ضائية الجزيرة عقب اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن أية اتصاالت مـع حمـاس مقطوعـة                 

 .للعمل وإنهاء األزمة الموجودة

2.

بين قبل إعالن عباس عن قراره بحل حكومة الوحدة، وإعالن حالـة الطـوارئ،                 

دم نقل ما جرى فـي         

".  حماس، وبالتالي التمرد عليهـا     ور الفلسطيني في القطاع ضد          

وأكد النـاطق    ".ندعو الدول العربية للوقوف عند مسؤولياتها امام هذا االنقالب على الشرعية          "و". الحالية
قرار أبو مازن غير قـانوني      " أن   باسم حماس في التشريعي، مشير المصري الموجود في القاهرة للحياة         

في "وأوضح أنه   ". القرار ال جدوى وال قيمة له     "، معتبراً أن    "وغير دستوري ويزيد األمور تأزماً وتعقيداً     
حال إعالن حالة الطوارئ تظل الحكومة الحالية تعمل لحكومة تسيير أعمال لحين تـشكيل أي حكومـة                 

المعركة حسمت ومصلحة تاريخيـة للـشعب الفلـسطيني    ": ، مضيفاً "جديدة تحظى بموافقة من التشريعي    
، "تحققت

، داعياً فتح للحوار والعمل سـوياً       " إسرائيلية -الطريق االنقالبي الذي كان يعمل بناء على خطة أميركية          
وحذر من نقل   . رادة والشرعية الفلسطينية الممثلة في الرئيس والحكومة والتشريعي       على قاعدة احترام اإل   

إذا تم ذلك لن يكون أمام كوادر حماس إال حمل السالح للـدفاع عـ"الصراع إلى الضفة، موضحاً أنه      
  ".أنفسهم

نبيل  إلى أن    رامي دعيبس  15/6/2007 48عربوأشار مراسل موقع    
ف

بالكامل في هذه اللحظات وال يمكن القبول بأي وساطة ألن الوقت هو 
ت أن عبـاس     وسائل االعالم الفلـسطينية ذكـر       أن رام اهللا من   16/6/2007االتحاد االماراتية   وذكرت  

   . خطابا بعد اداء الحكومة الجديدة القسم الدستوري]السبت [سيلقي اليوم
  
   خطة أمريكية لإلطاحة بالشرعية الفلسطينية ينفّذها عباس:هآرتس 

 كشف صحيفة عبرية النقـاب عـن خطـة          :الناصرةمن   16/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم    نشر  
الحكم في األراضي الفلسطينية، وضرب شـعبيتها، وذلـك         أمريكية تهدف إلى إخراج حركة حماس من        

وذكـرت النـسخة اإللكترونيـة    . رئيس محمود عباس، تبدأ بحل حكومة الوحدة الوطنيـة  البالتعاون مع   
رئيس عباس اتفقا على    ال الجمعة، أن كالً من اإلدارة األمريكية و        يوم لصحيفة هآرتس في عددها الصادر    

اس عن طريق إيجاد الظروف التي تدفع الجمهور الفلـسطيني فـي            خطة عمل محددة إلسقاط حكم حم     "
وأشارت الصحيفة إلى أن خطة العمل، التي تم        ". قطاع غزة للثورة ضد الحركة، وبالتالي ضرب شعبيتها       

التوصل إليها بين الجان
ة، وإعالن حالة الطوارئ، لنزع الشرعية الدولية عن كل مؤسسات الحكم التي            حل حكومة الوحد  "تتضمن  

وفي الخطوة الثانية من الخطة؛ اتفق عباس مع واشنطن على          ". تسيطر عليها حماس حالياً في قطاع غزة      
من أجل ضمان ع"شن حمالت اعتقال واسعة ضد قادة وأعضاء حماس في الضفة،           

  ". ضفةالقطاع إلى ال
فصل غزة عن الضفة الغربية والتعامل مع القطاع كمـشكلة منفـردة، وأن تقـوم اإلدارة                "وتشمل أيضاً   

والقوى اإلقليمية واالتحاد األوروبـي لعـالج هـذه         ) الكيان الصهيوني (األمريكية وعباس بالتشاور مع     
  . لقطاع، كما يسمونها، وال تستبعد الخطة أن يتم إرسال قوات دولية إلى ا"المشكلة

وبالتزامن مع ذلك، وبحسب الخطة؛ يقوم الكيان الصهيوني باإلفراج عن عوائـد الـضرائب المـستحقة                
الفلـسطينيين  " رفاهية"للحكومة الفلسطينية، وتحويلها إلى رئيس السلطة، الذي يقوم باستثمارها في زيادة            

ية بتحسين ظروف األهـالي فـي   في الضفة، إلى جانب محاولة الواليات المتحدة إقناع الحكومة الصهيون    
الضفة، وذلك من أجل أن يشعر الفلسطينيون في قطاع غزة بأن أوضاعهم لم تزداد إال سوءاً فـي ظـل                    
سيطرة حماس على القطاع، وذلك عن طريق مقارنة أوضاعهم مع أوضاع الفلـسطينيين فـي الـضفة،                 

األمر الذي يزيد من فرصة تململ الجمه
وبضمن الخطة األمريكية؛ يتم إحياء المسار التفاوض بـين حكومـة الطـوارئ الفلـسطينية، والكيـان                 

كما أشارت الصحيفة إلى أن عباس حرص على إطالع كـل مـن مـصر واألردن علـى                  . الصهيوني
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طـوط التـي ترسـم الـسياسة            
جاعـة ودفـع    ألميركية بعد هذه التطّورات تتلخص بمنع دخول األسلحة الى القطاع وعدم حـصول م             

الممـر  " يسّمى       

3.

من بالحوار رغم التصعيد الحاصـل          

 مـع                
فرنسية عن  الفي حديث لصحيفة لو فيغارو      وأعرب   .إلجراءات الجديدة تغييراً في أمنه الشخصي والعام      

ض هنيـة   

الب الدولتين بتأييد قراراته وقطع     القرارات التي أعلن عنها قبل إعالنها، مشيرة إلى أن رئيس السلطة ط           
  . أي اتصال مع حكومة الوحدة الوطنية

 ذكـرت هـآرتس أن الـسياسة        :علي حيـدر  نقالً عن مراسلها     16/6/2007األخبار اللبنانية   وأضافت  
األميركية في الشرق األوسط تلقّت في هذا األسبوع ضربة جديدة وقاسية عندما سيطرت حمـاس علـى                 

وأوضحوا ". االستراتيجية األميركية انهارت تماماً   " أميركيون، بحسب الصحيفة، أن      وأكّد مسؤولون . غزة
قاموا بخدعة الدمقرطة، األمر الذي أوصل حماس الى الحكم وبعدها أرادوا تسليح فتح             ) األميركيون(هم  "

ـ                   ".اعفي غزة حتى تقاتل حماس بدالً من أن يسدوا الطريق على عمليات تهريب السالح والمال الى القط
وأشارت هآرتس الى أن اإلدارة األميركية بلورت، في األيام األخيرة، إجماعاً على طرق العمل المطلوبة               

وأشارت الصحيفة الى أن الخ .في أعقاب األحداث التي وقعت في غزة      
ا

وتفيد مصادر إسرائيلية أن ما". سيطرة حماس صفقة سيئة   "الفلسطينيين إلى االعتقاد بأن     
بين الضفة والقطاع، لن يكون ضمن جدول أعمال القمة األميركية اإلسرائيلية، ذلـك أن الـسلطة             " اآلمن

 .الفلسطينية ترى من مصلحتها عدم حصول تنقّالت بين الضفة والقطاع
  
  ؤدي إلى مزيد من الفوضىت سالضفةشؤون لاتفاق مكة وادارة فتح متمسكون ب :هنية 

 قال رئـيس الـوزراء الفلـسطيني        :فهيم الحامد ،  جدة نقالً عن مراسلها في    16/6/2007عكاظ  نشرت  
اسماعيل هنية ان حماس ورغم ما جرى من تصعيد في االراضي الفلسطينية ما زالت متمـسكة باتفـاق                  

واكد فـي تـصريحات خاصـة        .روحا متهما قوى في فتح بالسعي الجهاض االتفاق وافشاله        مكة نصا و  
لعكاظ ان قرار اقالة حكومته اليستند الى شرعية وهو قرار مرفوض وغير مقبـول ومحاولـة خطيـرة          

وان حماس مازالت تملك االكثرية فـي       . لضرب الوحدة الوطنية التي سعت حكومته جاهدة للحفاظ عليها        
حـول ان كانـت االراضـي       و.  وهي جاءت إلى الحكم عبر انتخابات شرعية شهد لها العالم          التشريعي

الفلسطينية ستشهد حكومتين االولى في غزة والثانية في رام اهللا قال هنية هذا غير صحيح هناك حكومـة         
ذا واحدة شرعية وفق الثقة التي تحصلت عليها من التشريعي واتفاق مكة الذي مازلنا متمـسكين بـه وا                 

وفي . رغبت فتح في ادارة شؤونها في رام اهللا فهذا سيؤدي إلى مزيد من الفوضى وحالة عدم االستقرار                
ما يتعلق بتحمل حماس مسؤولية ماجرى قال هنية حكومتنا حاولت الحفاظ على شـرعيتها ومكتـسبات                

وني وحـصار   الشعب الفلسطيني وارادته في سبيل نيل استقالله وتحرير اراضيه من االحـتالل الـصهي             
وحول اذا كان مازال يؤ. اولئك الذين حاولوا االلتفاف على الشرعية     

منذ البداية قلنا ان الحوار هو الطريق االمثل للحل ولكن هناك قوى الترغـب فـي الحـوار                  " قال هنية   
 الدفاع عـن مكتـسبات الـشعب        اختارت استخدام السالح ضدنا للوصول إلى اهدافها ولم يكن امامنا اال          

الفلسطيني مشيرا إلى انه سيدعو إلى حوار فلسطيني فلسطيني شامل لتعزيز الوحدة الوطنيـة والحفـاظ                
  . عليها من الراغبين في ضربها وتفتيت الشارع واحداث شرخ فيه

الـشعب   ،طالب إسماعيل هنية  : "ب.ف.ا" نقالً عن و  غزة،  من   16/6/2007األيام الفلسطينية   وأضافت  
منع أية ممارسات تتعارض مع أخالقيات الشعب، خاصة الحفاظ على حرمـة            "بالهدوء وضبط النفس، و   

إن الطريق واسع إلعادة العالقـات الداخليـة        : ، قائالً "البيوت والمنازل التي يجب أن يتم توفير األمن لها        
ادلة داخلية لن تستقيم    إن أية مع  : وأضاف، في حديث صحافي بعد صالة الجمعة، أمس        .على أسس وطنية  

دون توافقات وطنية، ودون ترسيخ واحترام للشرعية االنتخابية، ولـن تـستقيم األمـور دون الحركـة                 
اإلسالمية ودون االستفادة من كل طاقات الشعب، معرباً عن اعتقاده بأن الشارع الفلسطيني سيشهد

ا
ورف .مع إسرائيل " كافة االتفاقات "وتعهد باحترام   " 1967في حدود   "تأييده إقامة دولة فلسطينية     
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4.

تحويل رجال المقاومة إلى أمن وتزايـد       "وقال إن    ".حصار إسرائيل وأميركا والدول األوروبية     
أعدادهم أدت إلى اندالع االشتباكات بين الطرفين، وهو أمر سبق حدوثه في 

ة في الضغط على القيادات المسؤولة فـي        الجهود العربي "وأكد على أهمية     ".رفات وتمت معالجته حينها   
كة وعدم نجـاح حـوارات                 

  

5.

انقالب عسكري ضد ماذا؟    : "وقال .التصريحات التي تتهم حماس بالسعي إلى تنفيذ انقالب في قطاع غزة          
  ".ا الحكومة الشرعية التي نجمت عن برلمان منتخب ديمقراطياًإنن. ضد أنفسنا؟ إننا نمثل الشرعية

  
  قرار عباس األخيرة متسرع:  بالتنحيهايطالبوبالفاشلة  القيادات الفلسطينيةيصف القدومي  

بالتنحي عن مواقعهم   "طالب فاروق القدومي المسؤولين في القيادات الفلسطينية        :  نادية سعد الدين   –عمان  
بالقيادات الفاشلة التي تتصارع ألجل السلطة والمنـافع بعيـداً          "، واصفاً إياهم    "رينوترك مسؤولياتهم آلخ  
ووصف في لقاء مع الغـد القرارات األخيرة لرئيس الـسلطة محمـود عبـاس               ".عن المصلحة الوطنية  

وحذر من انتقال أحداث غزة إلـى الـضفة،    ".إجراءات احترازية لفك االشتباك"، وإن كانت    "بالمتسرعة"
فئـات مدسوسـة بـين    "ووجه االتهام إلى  . نبه إلى خطورة تكريس واقع انفصال القطاع عن الضفة     كما

، كما حّمل المسؤولين الفلسطينيين مسؤولية أحـداث غـزة،          "الشعب الفلسطيني إلثارة الصدامات الدموية    
سم فتح مـن    خروج قيادات من فتح أو با     "وانتقد   ".تحريض القيادات وفي مقدمتها حماس المحلية     "بسبب  

وشكك في قـدرة     ".بالخطأ الكبير وبالتخلي عن المسؤولية    "، واصفاً ذلك    "القطاع في ظل األزمة الراهنة    
الحكومة على االستمرار في عملها في الوقت الذي ال يستطيع فيه رئيس الوزراء هنية التنقل من القطاع                 

هل "وقال متسائالً    ".لبية من الالجئين  إلى الضفة، إال إذا أراد البقاء في سلطة ضمن منطقة محاصرة بأغ           
سيستمر هنية في المقاومة، وهل يعتقد أنه حر وان السلطة التي يدعي برئاستها قد صنعت بعض المنافع                 

، "األوضاع الحالية مرشحة لمزيد من التدهور     "ورأى أن    ".أو أتت ببعض االستحقاقات للشعب الفلسطيني     
ودون أن   ".ف فلسطيني في ظل توقع إحكام الحـصار علـيهم         حماس إعالة مليون ونص   "مستبعداً تمكن   

المـسؤولين  "من أحداث غزة، فقد ّحمل القدومي       " إسرائيل واإلدارة األميركية وأوروبا   "يستبعد مسؤولية   
معالجة أحداث غزة يحتاج إلى قيادات صارمة وواعية تغلـب          "، واعتبر أن    "الفلسطينيين وزر ما حصل   
وبحسب القدومي فإن اتفاق مكـة      ".بالسجن الكبير "ووصف القدومي غزة     ".ةالوحدة على المصالح الضيق   

الوحدة الوطنية والتفاهم باعتبـار أنهمـا       "ورغم تشديده على     ".فشل رغم تعهد الطرفين على تطبيقه     "قد  
 ، مع تأكيده  "بصعوبة القيام بذلك في الوقت الحاضر     "، غير أنه أقر مستدركاً      "السبيل إلنقاذ الوضع الراهن   

ضرورة توفر القناعة لدى األطراف المسؤولة في الداخل الن األمر قد خرج بحـسبه مـن أيـدي    "على  
المسؤولين في الداخل ال يـستمعون إلينـا وال إلـى           "وقال إن    ".قيادات حركتي حماس وفتح في الخارج     

ال تمتلك السيادة   نصائحنا مع أننا أصحاب خبرة وكنا دائما ننبه إلى األخطار التي ستواجه السلطة كونها               
وتخضع ل

أيام الرئيس الراحل ياسـر                 
ع

قطاع والتأثير عليها من أجل التوصل إلى اتفاق رغم فشل اتفاق مالالضفة و 
  ".القاهرة

 16/6/2007الغد األردنية 
  
   واالبتعاد عن القتلة االنقالبيينعباس الى االلتزام بقرار ةحمد يدعو هنياأل 

عزام األحمد، نائب رئيس الوزراء، أنه لمس وقوفاً عربياً صلباً مع شـرعية             أكد   :كتب حسام عز الدين   
 .الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية، عقب إعالن الرئيس عن إقالة الحكومة وإعـالن حالـة الطـوارئ               

وأعرب األحمد، في اتصال هاتفي مـع        .ورئس األحمد، الوفد الفلسطيني إلى اجتماعات الجامعة العربية       
 استهجانه واستغرابه مما أعلنه رئيس الوزراء هنية من رفض للمرسوم الرئاسـي الدسـتوري               األيام عن 

موقف هنية يبرز مجموعة من التساؤالت، ومنها؛ هل كـان هنيـة            : "وقال .الذي أصدره الرئيس، بإقالته   
إن معظم الوزراء ملتزمون بقـرارات رأس الـشرعية محمـود           : "وقال ".جزءاً من االنقالب في غزة؟    
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حمد، عن اجتماعات    
في سجن هداريم بين قادة حماس ومسؤولين أمنيين إسرائيليين في األول"

ن إطـالق النـار علـى مقـر         إن المعلومات التي أعلنت ع    : قال و ".قات مترابطة مع بعضها البعض    
إطالق النار كـان     "

6.

يدانية في غزة كان عملية جراحية ال بد منها لوضع حـد                 
للمتنفذين في األجهزة األمنية وإراحة الشعب الفلسطيني، بل وحتى شرفاء فتح 

وانتقدت المصادر خطوة الرئيس عباس بإصدار مراسيم تقضي بحّل الحكومـة            ".لماس عميال لالحتال  
ورفـضت المـصادر     .ة نحو المجهول         

7.

بعد الحـصول   "امس على انه       

عباس، وأنا أدعو هنية إلى االلتزام أسوة بزمالئه واالبتعاد عن االنقالبيين والقتلة الذين لن يغفـر لهـم                  
هل مشروع شارون أحادي الجانـب الـذي استـشهد    : "وأضاف ".شعبهم والتاريخ ما ارتكبوه من جرائم     

آخر فـي الـضفة،   عرفات، وهو يرفض التعامل معه استكملت حلقاته بما أعلنه هنية من حكم في غزة و              
وكشف األ ".حيث إن إذاعة إسرائيل أعلنت أن إسرائيل ستتعامل مع حماس في غزة           

 من الشهر الجاري، وهذه كلها                
حل

: الحكومة أثناء اجتماع الحكومة في غزة، قبل تطور األحداث، غير صحيحة، وقال           
  ".من مصدر واحد، من مقر الحكومة باتجاه الخارج وهو ما يؤكد أنه مفتعل وتمثيلية

 16/6/2007األيام الفلسطينية 
  
  وبة وتدفع السلطة نحو المجهولخطوة حل الحكومة غير محس: مصادر فلسطينية 

أكد مصادر سياسية فلسطينية رفيعة المستوى، أن حكومة إسماعيل هنية تعتبر حكومة قائمة وفق               :القدس
القانون الفلسطيني، ذلك أنه في ظل قرار عباس بحل الحكومة، فإن الحكومة الحالية هـي التـي تـشكل                

 عن  ، لقدس برس وطلبت عدم اإلشارة إلى اسمها       وأعربت المصادر التي تحدثت    .حكومة إنفاذ الطوارئ  
من وجهـة   " خطوات اضطرارية "أن ما تم اتخاذه من خطوات أمنية ميدانية إلعادة األمن إلى غزة كانت              

لكن ثبت أن مجموعة متنفذة داخـل       "نظر حماس التي ترى أنها أعطت فرصة كاملة إلنجاح االتفاقيات،           
 ".يني ومصالحه العليا، ومن طبيعة الـضغط أن يولـد االنفجـار           فتح لم تكن معنية بوحدة الشعب الفلسط      

ما جرى من تطورات عسكرية م"واعتبرت أن   
من هذا التيار الذي تعتبره                

ح
وإعالن حالة الطوارئ، واعتبرها خطوة تسير بالسلطة الفلسطيني

  .حماس مسؤولية ما آلت إليه األوضاع تحميل
  15/6/2007 قدس برس

  
  حكومة للطوارئالفلسطيني ال يشّرع تشكيل  القانون االساسي 

 تقول مصادر فلسطينية انه بموجب القانون االساسي الفلسطيني فـإن المرسـومين االول والثـاني            :غزة
 من البـاب الثالـث مـن        45وتنص المادة    .دستوريان، اما الثالث فال يوجد نص قانوني يدعم شرعيته        

 ويكلفه تشكيل حكومته وله أن      يختار رئيس السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء،     "القانون االساسي على أن     
  ".يقيله او يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد

مجلس الوزراء هو االداة التنفيذية واالدارية      " من الباب الخامس من القانون فتنص على أن          63اما المادة   
يعية موضع التنفيـذ، وفيمـا عـدا        العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشر         

لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون األساسي، تكون الـصالحيات التنفيذيـة              
ويحظر القانون تأدية رئيس الوزراء والوزراء أي عمل قبـل           ".واالدارية من اختصاص مجلس الوزراء    

 من الباب الخ63وتنص المادة    .الحصول على الثقة من المجلس التشريعي     
على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء واعضاء حكومته امام رئيس السلطة الوطنيـة                

وفي حال أقال الرئيس الحكومة،      ". من القانون األساسي   35اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة       
تصريف اعمال، وهو االمر الذي لم يفعله الرئيس عباس، بل لجـأ            فإن هذه الحكومة تتحول الى حكومة       

  .الى خيار آخر غير دستوري تمثل في تشكيل حكومة انفاذ حال الطوارئ
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 التشريعي الفلـسطيني بأغلبيـة ثلثـي                 
وهنا سيواجه الرئيس الفلسطيني معضلة كبيرة اذا لم يوافق التشريعي  ".اعضائه

بما يعمد المجلس الى عقد جلسة خاصة له لنقض االعالن اصالً استناداً الى البند الرابـع                طوارئ، بل ر  
و بعضها التي اتخذت            

8.

 منذ صـباح يـوم       الشرطة الفلسطينية من أجل العودة فوراً للعمل في مواقعهم            
يجب توفير الحماية الكاملة لكل "وأضاف أبو هالل أنه     ". السبت

". العتداء عليهم، وإن الحكومة ووزارة الداخلية لن تسمح بعد اآلن بأن يتم التطاول على رجال الشرطة               
ل الفلـسطينيين واالعتـداء      

   الُمقالة

10.

وقـال   .ية عربية لحوار يختص بالشؤون الداخليـة الفلـسطينية              
رادتأة باختصار هو خطوة اضطرارية للتعامل مع حالة         ما جرى في غز    ":مشعل
شعبنا من سنوات يعاني في الشأن الداخلي       . خواننا في حركة فتح وعلى المشروع الوطني      إ على   ،جميع

لـسطينية لتكـون     

ويتألف هذا الباب من خمـس مـواد        ". احكام حال الطوارئ  "ويتناول الباب السابع من القانون االساسي       
ها أي نص يتعلق بتشكيل مثل هذه الحكومة بغض         تتحدث جميعها عن احكام حال الطوارئ وال يوجد بين        

عند وجود تهديد لألمن القـومي      " من القانون على انه      110 من المادة    1وينص البند    .النظر عن تسميتها  
بسبب حرب أو غزو او عصيان مسلح او حدوث كارثة طبيعية يجوز اعالن حال الطوارئ بمرسوم من                 

يجوز " من المادة نفسها على انه       2فيما ينص البند     ".الثين يوماً رئيس السلطة الوطنية لمدة ال تزيد عن ث       
تمديد حال الطوارئ لمدة ثالثين يوما اخرى بعد موافقة المجلس

على تمديد اعالن حـال               
ال

يحق للمجلس التشريعي أن يراجع االجراءات والتدابير كلها ا"الذي ينص على انه     
ة اثناء حال الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع يعقده المجلس عقب اعالن حال الطـوارئ أو فـي جلـس                  

  ".التمديد، أيهما أسبق، واجراء االستجواب الالزم في هذا الشأن
  16/6/2007الحياة 

  
  الداخلية تدعو الشرطة الفلسطينية للعودة إلى ممارسة أعمالها ابتداء من السبت 

 دعا خالد أبو هالل، الناطق اإلعالمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، أفراد جهاز الشرطة للعودة               :غزة
وقال في مؤتمر صحفي عقد مساء الجمعة في        . مارسة أعمالهم في قطاع غزة ابتداء من يوم السبت        إلى م 

إن التعليمـات  "أعقاب لقاء رئيس الوزراء إسماعيل هنية، بقيادة الشرطة والقوة التنفيذية في مدينة غـزة              
صدرت إلى كافة منتسبي

منتسبي جهاز الـشرطة، ويجـب عـدم             
ا

قتحام منازووجه تحذيراً رسمياً من وزارة الداخلية يطالب فيه بوقف ظاهرة ا          
والعبث في الممتلكات العامة والخاصة، حيث أنه سيتم ومنذ يوم السبت منع ظاهرة اللثام، التـي كانـت                  

  .منتشرة في قطاع غزة
  16/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
عدم التعامل مع وزارة الداخلّية والحكومةيقرر مدير عام الشرطة  .9

أصدر العميد ركن كمال الشيخ مدير عام الشرطة، الليلة، قراراً لكافـة العـاملين فـي جهـاز                  : اهللارام  
  .الشرطة بالمحافظات الجنوبية بالتوقُّف عن الدوام وعدم التعامل مع وزارة الداخلّية والحكومة المنصِرفة

  16/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  
  رى في غزة خطوة اضطراريةما ج:  مع فتححوارلمشعل يدعو  

يام من المعارك الدامية فـي      أعادة فتح الحوار مع حركة فتح بعد         دعا خالد مشعل يوم الجمعة إل      :دمشق
قل عقبة الملف   المطلوب اليوم وقد حللنا على األ      ":دمشقوقال مشعل في مؤتمر صحفي في        .قطاع غزة 

 ال بد من معالجة     ،منية السليمة مام المعالجة األ  أول  زالة العقبات التي كانت تح    إمني ليس بترتيبه ولكن ب    األ
نه ال زال هناك مجال     إوقال مشعل    ."زمة الفلسطينية ن المتمثلة باالنقسام الفلسطيني واأل    القضية القائمة اآل  

للحوار مع فتح مع تفضيل حماس لرعا
ن تفرض نفسها على    أ  

ال
منية الفجهزة األ ن نعيد هيكلة األ   أنريد   ":أضافو ."منيمنية والشأن األ  من الفوضى األ  

  

            9 ص                                    754:                                 العدد16/6/2007السبت : التاريخ



  

  

 
 

11.

ـ           ب أن يتركـز حـول خـروج القـوات          حوار يج

 بفرض األمن    اتخذ قراراً       

ال علـى           

  .قراطية وليس بطريقة انتقائية كما تريد تتعامل مع الشعب الفلسطيني بطريقة ديم
وعما إذا كان ال يزال في األفق مخرج سياسي لألزمة بعد إعالن الرئيس محم

، وقد أقدم عليه الرئيس عباس مـن واقـع ضـغوط            قرار الحل كان متعجالً   : "وحدة ، قال أبو مرزوق    
ربية، لذلك          

12.

وأضافت المصادر لقدس برس أن األسـلحة التـي          .أمريكية متطورة       

دفقوا على المقر ونهبوا األجهزة الكهربية وأطباق استقبال         ت  المدنيين نأال  إ ، المقر   

ال تحت هيمنة فـتح وال      . ساس حزبي فصائلي  أساس وطني مهني وليس على      أة وطنية تشكل على     جهزأ
  ."تحت هيمنة حماس ودون محاصصة

  16/6/2007رويترز 
  
  ومخرج األزمة عبر التوافق السياسي.. القوات الدولية موقعها الضفة: أبو مرزوق 

 الرئيس األمريكي جـورج بـوش       لمقترحفي حماس    موسى أبو مرزوق رفضهم القاطع       . أكد د  :دمشق
فـي  أبو مرزوق   وقال   .بإرسال قوات دولية إلى غزة، واعتبر أن األحق بهذه القوات هو الضفة الغربية            

نحن لن نوافق على نشر قوات دولية في غزة، فهذا معناه فصل غـزة              : "تصريحات خاصة لقدس برس   
عن الضفة الغربية في المرحلة الراهنة، ونعتقد أن ال

 فادحة بالشعب الفلسطيني، ولذلك      من الضفة الغربية ووقف بناء الجدار الذي ألحق أضراراً         "اإلسرائيلية"
 أن الوضـع     علـى  وشدد أبو مـرزوق    ".نحن بحاجة إلى قوات دولية في الضفة الغربية وليس في غزة          

 طبيعتها بعد أن تم حسم األمور ولم تعـد هنـاك             وأن األمور قد عادت إلى     األمني في غزة مستقر تماماً    
هذا خيار حكومة الوحدة ووزير الداخلية: "اشتباكات، وسيتم فرض األمن، وقال    

  ".والقانون وهو ال يحتاج إلى استشارة أحد في ذلك
التأييد : "د عباس، وقال  من أهمية التصريحات األمريكية بتقديم الدعم إلى الرئيس محمو        أبو مرزوق   وقلل  

 حتى قبل مجيء حماس إلى الحكـم  دائماً  مجرداً  كالمياً ، فقد كان تأييداً    ليس جديداً  ..األمريكي
 وال على صعيد المساعدات المالية، فهذا التأييد كله لفظي أما التأييد العملي             "إسرائيل"صعيد الضغط على    

  ".جماتها على المقاومة بكل أشكالهاالواقعي الملموس فهو تأييد إلسرائيل في ه
واعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أن ما جرى في األراضي الفلسطينية قـد يكـون رسـالة                  
واضحة المعاني للواليات المتحدة كي تعيد قراءة سياستها الخارجية وتغير بوصلتها فـي التعامـل مـع                 

الشعوب، وأن
ود عباس حـل حكومـة                   

ال
ألنه ال يقدم على فصل غزة عن الضفة الغالفريق من حوله، وال أعتقد أن يكون له أثر كبير           

ال مخرج إال عبر التوافق السياسي، ونحن في هذا اإلطار ندعو إلى حوار مسؤول بعيدا عن اإلمـالءات                  
  ". الخارجية

  15/6/2007قدس برس 
  
  غزة وتستولي على أسلحة ومعدات أمريكية من المقرات األمنيةحكم سيطرتها على تحماس  

ت مصادر فلسطينية إن حركة حماس حصلت عقب سيطرتها على مواقع األمن الفلسطيني فـي               قال: غزة
كافة أنحاء قطاع غزة على أسلحة 

صادرها مقاتلو حماس كانت قد وصلت إلى حرس الرئيس محمود عباس ولألجهزة األمنية التابعـة لـه                 
وأشارت المـصادر إلـى أن غالبيـة تلـك           . وعبر معبر رفح   "إسرائيل"بر شاحنات قادمة من      ع مؤخراً

لألمن الوطني على طريق صالح الدين بالقرب من مفـرق          " أبو جراد "األسلحة تم استخراجها من موقع      
الشهداء، والكتيبة الثالثة، شمال قطاع غزة، ومقري السرايا واألمن الوقائي في غـزة ومقـر الـرئيس                 

  .باس، ومبنى المخابرات العامةع
 بـالرغم  :نقالً عن مراسلها رائد الفي   من غزة  16/6/2007 الخليج اإلماراتية    من ناحية أخرى، أوردت   

 اقتحموا فجر أمس مجمع الرئاسة في غزة أطلقوا النار فـي الهـواء إلبعـاد                الذين  حماس ين مقاتل أمن  
المدنيين الساعين لنهب
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وأشار مقاتلو حمـاس إلـى      . جردوه من محتوياته بعد االستيالء عليه      

بـربخ أحـد    مة                

 في المجمع   :الت
كمـا  . كد شـهود  أسلحة على ما    أجهزة كمبيوتر ووثائق و   أل  رئاسي قام مسلحون من كتائب القسام بنق      

13.

ات التي تعرض لها      

 خباراًأن هذه المراكز تنشر     أ غلقوا عدة مقار لحماس في مدينة نابلس، وسيغلقونها كافة، مؤكداً         أ

خ زكريا زبيدي وبـاقي     نه وبعد التنسيق مع األ    إ: "حد قادة الكتائب لوكالة معاً    أبو عدي   أوقال   .ي

  ".دة حماس

، وتعلـن  "مر للقيـادة الـسياسية  صى في الضفة تترك معالجة األ       

واستعرض المسلحون اآلليات العسكرية التابعة لحرس الرئاسة التـي         . األقمار الصناعية وحتى األبواب   
ورفرفرت األعالم الخـضراء لحركـة       ."لقد انتزعنا السلطة  "استولوا عليها وقال مقاتل وهو يأخذ سيارة        

ن أاسة بعد   حماس فوق مجمع الرئ   
برك دماء قالوا إن اثنين من الحرس الرئاسي في آخر معقل لفتح في غزة أطلقا الرصاص على نفسيهما                  

  . من أن يستسلمابدالً
وفي خان يونس جنوب القطاع قال شهود عيان إن مسلحين من حركة حماس قتلوا سال

وزعم أحد المسلحين أن بربخ شارك في قتل اثنين من          . الناشطين في فتح ويعمل في جهاز األمن الوقائي       
  .عناصر حماس في أحداث سابقة

وكاالغزة سمير حمتو و    نقالً عن مراسلها في      16/6/2007 الدستور األردنية    وجاء في 
ال

  .لى قطر تلك المعطلةإاستولوا على السيارات الرسمية التي تركت في مكانها، وعمدوا 
، محمد الصواف نقالً عن مراسله في غزة، 15/6/2007 إسالم أون الين من جهة أخرى، أشار موقع

 ركةحال إلى عدم رفع أعالم  حماس أنصارجمعة،ء ال مسا،صحفيال هفي مؤتمردعا خالد مشعل إلى أن 
  ".هذه المقرات يجب أن يرفع عليها علم فلسطين" :على المقرات األمنية في غزة، قائالً

  
    فيها حماسعن نشطاء" العفو"ن لعقصى تكتائب األو.. الضفةفي حماس تهدد بمواجهة  

هـددت حركـة    : سمرة قيس أبو ،  نابلس  نقالً عن مراسله في    15/6/2007 إسالم أون الين     أورد موقع 
 على االعتداءحماس بنقل معركتها مع حركة فتح من قطاع غزة للضفة الغربية رداً           

نت على نسخة منه    .وفي بيان حصلت إسالم أون الين      .نشطاء ومؤسسات حماس من جانب عناصر فتح      
ها في الضفة تحريض لها لحمل السالح في        إن استهداف عناصر الحركة ومؤسسات    : "الجمعة، قالت حماس  

وكثفت كتائب شهداء األقصى اعتداءاتها على أعضاء ومقرات حماس          ".الضفة ضد األجهزة األمنية وفتح    
 ساعة األخيرة، وفق بيان صادر عن حمـاس، شـملت           48 اعتداء في الـ     140في الضفة، حيث بلغت     

  .ية لعناصر من حماسعمليات قتل وخطف وحرق مقار ومؤسسات إعالمية وتجار
ن أقـصى فـي الـضفة       كدت كتائـب األ   أ : وبيت لحم  نابلس من   16/6/2007 و 15 وكالة معاً    وأفادت
ها  ءنشطا

ال إ ساعة لتـسليم نفـسها و      48لضفة  قصى تمهل قادة حماس با    ن كتائب األ  أ لتضليل المواطنين، موضحاً  
و قائد من حركة فتح بغزة،      أي فرد   أقصى في نابلس من قتل       األ ةحد قاد أبو جبل   أوحذر   .ستعتقلهم بالقوة 

كتائب الكدت  أو .ي منهم ستعمل الكتائب على تصفية قادة حماس من الصف االول          أن تم قتل    إنه  أ مؤكداً
سلحة والمعدات، تابع لحركـة     نها كشفت عن مخزن لأل    أ ، الجمعة، االقصى في مؤتمر صحفي في نابلس     

  .حماس
وامر القيادة الـسياسية    أ مع   نها وتجاوباً أقصى في الضفة الغربية     علنت كتائب األ  أ ، بعد منتصف الليل   و

بنـاء الـشعب     مع توفير حيـاة كريمـة أل       والفعاليات الشعبية تعلن العفو العام من نشطاء حماس تماشياً        
الفلسطين

و أقيادات المناطق في الكتائب تقرر منع جميع عمليات االنتقام التي يقوم بها نشطاؤها ضـد مؤسـسات                  
فراد وقاأ
غم ما فعلته حماس بفـتح       من ضرورة وقف الغضب عند فتحاويي الضفة ور        انطالقاً ":بو عدي أضاف  أو

ن كتائب االقإ ف ،ومقارها في قطاع غزة   
  :مايلي
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من السلطة فـي الـضفة الغربيـة ولحكومـة          أجهزة  مان أل من واأل تلتزم الكتائب بتوكيل مهمة األ    : ثانياً

  
14.

 تشويه ى الىكان نتيجة أخطاء إرتكبتها حركة فتح ونتيجة خلل أد
بنيوي وصحي لألجهزة االمنية، مضيفاً لو كان هناك أجهزة تعمل بأصول 

يسخر العديد من رجال االمن من و.  كان بمقدور حماس، وال أية جهة إنقالبية أن تهزم هذه األجهزةا
م وزعماؤهم من قطاع غزة 

اما دحالن الذي عاد الي رام اهللا في االيام الماضية وخالل اشتداد االشتباكات  .تاركينهم للمجهول

و قائـد مـن     أو عنـصر    أي مؤسسة   قصى التعرض أل  ألي ناشط من كتائب ا    أ على    باتاً يمنع منعاً : والًأ
  .حماس

  .بو مازنأ التي شكلها الرئيس ئالطوار
مان والحياة الكريمـة لكـل      من واأل مام الشعب الفلسطيني بتوفير األ    أتلتزم كتائب االقصى وتتعهد     : ثالثاً

  .رض الضفة مهما كان انتماؤه السياسيأفلسطيني على 
جراء محاكمة تاريخية للمعتـدين  إلقوى الوطنية وحركات التحرر العربية بقصى اتطالب كتائب األ : رابعاً
  .بناء فتح ومنازلهم، وممتلكات الحركة في قطاع غزةأعلى 

 بسبب االنهيار امام حماسدحالن وابوشباك دعوات لمحاكمة : فتح في الضفة 
 عضو ،ن محمد دحالنحسب مصادر فلسطينية مطلعة فا :وليد عوض،  بسام البدارين-  رام اهللا،عمان

المجلس الثوري لحركة فتح وابرز قيادات الحركة الذين كانوا في قطاع غزة والمتهم االول من قبل 
حماس بالوقوف وراء مجموعات مسلحة من فتح كانت ترتكب التجاوزات في القطاع حسب ادعاء 

كما كشف  .عالج في غزة بانه كان في الخارج بهدف الى يبرر لكل من يسأله عن الذي جر،حماس
ثالثة قادة فتحاويين في غزة خضعو لحملة توبيخ شرسة في القاهرة قادها مدير ان مصدر متابع ومطلع 

هم محمد دحالن ورشيد أبو شباك وسمير المشهراوي ، والمخابرات المصري الجنرال عمر سليمان
وحمل  .تهم في قطاع غزةوجميعهم تواجدوا في القاهرة طوال األيام الصعبة األخيرة التي واجهت حرك

سليمان القادة الثالثة مسؤولية اإلنفالت األمني والهزيمة العسكرية في الميدان متسائال عن الكيفية التي 
هزم فيها بضعة االف من مقاتلي حماس يشكلون القوة التنفيذية للحركة ما اليقل عن عشرين الف مقاتل 

تهم الوفد القيادي اوعلم ان سليمان  .م بالمال والسالحفتحاوي كان القادة الثالثة يطالبون مصر بدعمه
الفتحاوي بممارسة الخداع وتقديم معلومات مضللة للحكومة المصرية عن الوضع الميداني في قطاع 

 رام اهللا تحدث لمسؤولين ىوعلمت القدس العربي بان دحالن الذي مر بعمان في طريق عودته ال .غزة
تعادة األمن في قطاع غزة وتنفيذ تكتيك مضاد لحركة حماس أردنيين عن وضع خطة طوارئ الس

وداخل أروقة حركة فتح في رام اهللا تجري مداوالت ساخنة منذ يومين تحت عنوان الدعوة  .وسيطرتها
وفي ظل ارتفاع االصوات الفتحاوية المطالبة بمحاسبة  .لمحاكمة قادة الحركة الميدانيين في قطاع غزة

 الف رجل 30 رأسهم ابو شباك الذي كان مسؤوال عن حوالي ى قطاع غزة وعلالمسؤولين االمنيين في
 ابو شباك جاهدا لتبرير ىأمن انهاروا خالل ساعات وفق مسؤول امني بارز في الضفة الغربية، يسع

خطوته من خالل االجتماع مع العديد من مسؤولي فتح واالجهزة االمنية في الضفة الغربية لتوضيح 
 العديد من الذين يحاول ابو شباك ودحالن االجتماع معهم او ىوير . قطاع غزةصورة ما جري في

. اجتمعا معهم ان الهدف من تلك اللقاءات هو خلع المسؤولية عما حصل عن ظهريهما وتحميلها لالخرين
 فتح تحقيق فوري وعاجل لفحص ومعرفة ىمن جهته دعا حاتم عبد القادر القيادي في حركة فتح امس ال

ذرع الضاربة للسلطة، والتي أنفق عليها خالل السنوات لألاب الحقيقية وراء اإلنهيار الكبير األسب
وأشار عبد القادر الذي شغل في السابق عضوية المجلس التشريعي عن  .الماضية ماليين الدوالرات

 أسس ى عل أن المجلس السابق كان طالب أكثر من مرة بإعادة هيكلة األجهزة األمنيةىدائرة القدس، ال
مهنية وليس شللية، وبالتالي ما حدث 

مهنية، وذات هيكلية متراصة 
لم

مطالبة القادة لعناصرهم بالصمود بوجه حماس بغزة، في حين فر قادته
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15.

قيادة حماس مع عدد من الدول العربية، بهذا الخصوص، ولتسهيل دخول
وأضافت المصادر للمنار أن االنقالب الذي       .لى هذه الدول تبريرات ما قامت به الحركة في غزة         إمت  

عما تتعرض لـه دول العـالم الثالـث، وأن           

2007  

16.

وقـال   .انقالب حسب وصف فـتح        
 على قدم المساواة مع حمالم تكن حرباً   ":مسؤول كبير من فتح في غزة لرويترز      

لم يحـارب حمـاس      .فماذا لدينا؟ انقسامات  ) ما نحن أ "(:وتساءل ."موال ضخمة أقدمة وقيادة مركزية و   
 والجـوع وعـدم     "ل

2007  
  

  لسلطة انقالب دموي مدان ومرفوضهجوم حماس الشامل على مؤسسات ا: ح .17
 الذي شنته حركة حماس على مؤسسات         

18.

وات الفتحاوية المطالبة باستقالته كمستشار لالمن المسلحة مع حماس في غزة فقد استقبلته العديد من االص
 .ابو مازنالقومي للرئيس الفلسطيني 

 16/6/2007القدس العربي 
  
  لى غزة واالنقالب تم االعداد له منذ عامإقيادات من حماس تعود : المنار 

 .نهم د كشفت مصادر دبلوماسية عربية للمنار أن أربعة من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس من بي              
شراف علـى  لى قطاع غزة، برفقة عدد من الخبراء، لتنفيذ مهمة اإل       إبو مرزوق يستعدون للعودة     أموسى  

وقالت المصادر للمنار أن هناك اتصاالت تجريهـا         .عادة بناء المؤسسات األمنية والوزارات في القطاع      إ
ى القطاع، وأن قيادة حماس     لإهم            

قد
 قامت به حماس على الشرعية الدستورية، ال يختلف كثيراً        

ليها إلمحت  أوة، التي كانت قيادات في الحركة قد        استعدادات الحركة بدأت منذ عام وأكثر لتنفيذ هذه الخط        
  .مريكية في صنعاء والدوحةدارة األوهي تأتي بعد اتصاالت متقدمة تجريها الحركة مع اإل. في خطاباتها

/15/6المنار الفلسطينية 
  
  يامهاأد سوأنه أ في غزة بيونيو/  حزيران14فتح تصف  

عرفات خالل العـشرين    ) الرئيس الراحل ياسر  (ما بناه   "إن  ين  بو علي شاه  أقال  :  وفاء عمرو  - رام اهللا 
قامة دولـة  إنه شيء محزن تبدد حلمنا في التحرير الوطني و  إ.  الماضية دمرته حماس في عام واحد      عاماً

  .كثر رحمة بالفلسطينيين من حماسأ كانت "سرائيلإ"ن أ أضافو". في الضفة الغربية وقطاع غزة
نه يوم أسود في تـاريخ فلـسطين        إ حزيران   / يونيو 14اسم حركة فتح عن     وقال جمال نزال المتحدث ب    
  .سالم السياسي في العالم بأسرهسالمية واإلوانتكاسة كبيرة للجماعات اإل

نه سـمح لحمـاس     نحوا بالالئمة على عباس أل    أمل و وعبر كثير من مسؤولي فتح عن شعورهم بخيبة األ        
لى قطاع غزة لشن إال  موسلحة واأل بتهميشه وتهريب ما يكفي من األ     

سـلحة  أنهم لديهم   إ. س     
مت

سرائيإ"من الضعف بسبب    لقد اعترى قوات األ   . فتح) قوات( في المئة من     20سوى  
ال بد   ":وقال مسلح من فتح لرويترز     ." وغياب القيادة  2006شخاص على رواتبهم منذ مارس      حصول األ 

  ."نه لم يكن سيسمح بحدوث ذلك قطإ. بو عمار يتقلب في قبرهأن أو
/15/6رويترز 

فت
ن الهجوم الشاملأمس  أكد مكتب التعبئة والتنظيم لفتح      أ :رام اهللا 

ن خـسارة الـسلطة وسـقوط       أالسلطة الوطنية هو انقالب دموي مرفوض ومدان وغير مبرر، معلنـة            
  . الفلسطينيشعبالحة لكل قطاعات هي خسارة فاد" مغامرين ظالميين"يدي بضعة أمؤسساتها في 

  16/6/2007الحياة الجديدة 
  
   ساعة24طالب خاطفي جونستون باإلفراج عنه خالل حماس ت 

ـ              : غزة  24أنذرت كتائب القسام أمس خاطفي الصحافي ألن جونستون باإلفراج عنه خالل الـساعات الـ
مختطفيه، رغم المعارضة البريطانية،    المقبلة، وإال فإنها ستضطر إلى اإلفراج عنه بقوة السالح ومحاسبة           
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، التي  "جيش اإلسالم "ت رسالة شديدة اللهجة إلى جماعة             
 احتجاز جونستون، الذي أيقودها ممتاز دغمش، وحذّرتها من أن استمرار      

ي قبضة مختطفيه، سيؤدي إلى فرض طوق أمني كامل على المنطقة التي يعتقد وجوده فيها، مهددةً بأن                 
وذكـرت المـصادر أن      .بالقوة عن جونـستون          

  16/6/2007لبنانية 
  

  و عبيدة يؤكد تحويل معبر رفح إلى إشراف الشرطة .19
ى اإلشراف على   ز الشرطة الفلسطينية سيتول    

20.

معلومـات  "من احتمال تدهور األمور إلى اشتباكات، بموجب مـا ادعـي أنـه                 
ومنذ ساعات صباح الجمعة، جرى فص ".استخبارية وصلت إلى مصلحة السجون    

وفـي  . في النقـب  " كتسيعوت" أسير من حركة حماس في سجن        800ن  ير سياسي من حركة فتح، ع     
 أسير من   400 أسير من حركة فتح عن       500سير، جرى فصل     

  جيش حماس يحاكي حزب اهللا: س.21

ماس يمتلك سيارات حديثة وأجهزة اتصال عصرية ومنـاظير وأجهـزة            
لحواجز، على غرار جنووالمقاتلون في ا  . رؤية ليلية وستر واقية وأحزمة    

السالح والعتـاد الحـديث     "وأشارت هآرتس إلى أن     . "حواسيب نقّالة مع قوائم تحمل أسماء مطلوبي فتح       
كما أن الكثير من المال يصل عبر       . أنفاق رفح          

  

ـ       وأكّـدت مـصادر     . برئيس الوزراء إسماعيل هنيـة     "بي بي سي  "التي تجّددت أمس عبر اتصال من ال
فلسطينية مطّلعة، لألخبار، أن كتائب القسام أرسل

مضى ما يزيد على ثالثة أشهر      
ف

عناصر القّسام سيعملون على تطهير المنطقة واإلفراج 
فراج عن جونستون من دون أي مقاومة أو تسليمه لهـا سـيؤدي إلـى               كتائب قالت في الرسالة إن اإل     ال

  .تخفيف محاسبة المختطفين أو حتى العفو عنهم
األخبار ال

أب
إن جها ال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام      ق: ألفت حداد 

المعبر لم يكن في أي يوم       ":وأضاف .معبر رفح الحدودي، وليس عناصر حرس الرئيس كما كان مسبقاً         
  ."وفي العالم كله تحت إشراف جهاز حرس الرئيس المختص بحراسة الرئيس نفسه

  15/6/2007 48عرب
  
  "اإلسرائيلية"الفصل بين أسرى حماس وفتح في السجون  

 الفصل بين األسرى السياسيين من حركتي فـتح وحمـاس،           "اإلسرائيلية"لسجون  قررت مديرية مصلحة ا   
وذلك بذريعة المخاوف 

 1200ل مـا يقـارب           
أس

 أ900سجن عوفر الذي يضم ما يقارب       
وعلم أن مديرية مصلحة السجون قامت بتعزيز قواتها في جميع السجون، كما حشدت عناصـر                .حماس

  .من الوحدات الخاصة
  15/6/2007 48عرب

  
هآرت 

 ألف مقاتـل، مـوزعين علـى        15 يبلغ أكثر من     "جيش حماس "ذكرت صحيفة هآرتس، أمس، أن تعداد       
ويـضم  . وينقسم كل لواء إلى ثالث كتائب، تنقسم بدورها إلى سرايا وفصائل ومجموعـات            . أربعة ألوية 

مات والـصواريخ والـدوريات، ووحـدات       وحدات مختلفة للمراقبة والراج   "هذا الجيش، وفقاً للصحيفة،     
للمتفجرات ووحدات مضادة للدبابات ووحدات إعالمية وتوثيقية في الميدان كتقليد كامل وشامل لحـزب              

  ."اهللا
جيش ح"إن  : وأضافت الصحيفة 

د الجيش اإلسرائيلي، مزّودون       
ب

لدى حماس جاءا بدعم من سوريا والسودان وإيران عبر 
الجيش ودفع رواتب الجنود والحتياجات أخرى لحركة حماس مثل اإلغاثـة           األنفاق ويستخدم الحتياجات    
  ."والعون ألنصارها وأعضائها

  16/6/2007األخبار اللبنانية 
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22.
ـو  

وقالت المصادر للمنار أن حماس . بصحة جيدة، وأنه في مكان آمن     
سـرى  صرار على استكمال كافة الشروط من حيث عدد األ        تعدادها لتنفيذ فوري لعملية التبادل دون اإل      

بلغت طاقم التفاوض   أ "سرائيليةاإل"حكومة   

23.

في صـيدا وأبـو     " فتح"الت شملت كالً من خالد عارف أمين سر حركة              

ع           
وأكد حمود على تثبيت سيادة القانون على كافة أراضي الـسلطة . داخل المخيمات 

  .حوار البناء بين فتح وحماس
 فضل إللقاء قنبلة يدويـة، لـدى          

24.

  حماس تطمئن تل أبيب على صحة األسير شاليط: المنار 
هسير لديها    األ "سرائيلياإل" أن الجندي    "سرائيلإ"بلغت  أأكدت مصادر مطلعة للمنار أن حركة حماس        

بيـب  أأبدت خالل اتصاالتها مع تل           
اس

ن الأوذكرت هذه المصادر    . المفرج عنهم والمراحل والتوقيت   
  . بشأن تنفيذ صفقة تبادل األسرى باستئناف نشاطه واتصاالته المباشرة مع حركة حماس"سرائيلياإل"

  15/6/2007المنار الفلسطينية 
  
  ومخيمات أخرىشرارة غزة كادت أن تنتقل الى عين الحلوة  

مخيم شارع  بعد الظهر في      بالتجمع  مجموعات من الشبان مؤيدة لحركة فتح      قامت: محمد صالح  - صيدا
عين الحلوة وأطلقوا صرخات وشعارات مناهضة لحماس، وعمدوا الى إغالق الطريق الرئيسية، فيما قام              

وامتدت هذه األجواء الى مخيم     . آخرون بتمزيق صور لعدد من قياديي حماس في الجهة الجنوبية للمخيم          
قال التوتر من الداخل الى لبنان، إال ان قيادات         المية ومية وساد الذعر والخوف لدى الفلسطينين خشية انت        

" فـتح "الصف االول في حركة فتح تدخلت، حيث شوهد خالد عارف على األرض وطلب من عناصـر                 
التزام مكاتبهم وعدم المشاركة في هذا التحرك، وتمنى على المحتجين التزام الهدوء وإعادة األمور الـى                

وال خالف مع   " فتح" لبنان اسامة حمدان أن ال اقتتال مع حركة          في" حماس"أكد ممثل حركة    كما  . طبيعتها
، بل ان هناك فئة من القـادة األمنيـين الفلـسطينيين            "ابو مازن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس      

تمادوا في غيهم وعمدوا الى تنفيذ أوامر اسرائيل، معتبراً أن قرارات ابو مازن بحل الحكومة الفلسطينية                
مطمئناً الى ان الذي جرى في غزة لن ينتقل الى مخيمات لبنان، ومعلناً انه على اتصال دائم                 مرفوضة، و 

مع ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي لمنع اي محاولة لنقل المشكلة الى لبنان الـذي                  
لنازحي " حماس"كالم حمدان جاء في حفل غداء تكريمي أقامته حركة           . فيه قانون ونظام يجب ان يحترم     

نحن ال نرى أن ما جرى      : وحول ما يجري في غزة قال حمدان      . مخيم نهر البارد في منطقة وادي الزينة      
 قادة ربطوا أنفسهم باالحتالل وأخذوا منه األوامر والتعليمات ولـم           بلفي غزة معركة مع فتح أو أزمة،        

يوافق عليها رئيسا الـسلطة والحكومـة،       يعجبهم أن نتفق في مكة، ولم يعجبهم أن يتم اعتماد خطة أمنية             
. فعملوا على تخريبها باالغتياالت وإطالق الرصاص، عندها كان ال بد من الرد على هذه الفئة تحديـداً                

وإن نجحنا في ذلك فهذا ال يعني أن األمور قد انتهت، فال بد ان يساق هؤالء الى القضاء ليقـول كلمتـه      
ـ    وتعليقا على تطورات مخيم عين      . فيهم فـي  " الجماعـة اإلسـالمية   "الحلوة، أجرى المسؤول السياسي ل

الجنوب بسام حمود سلسلة اتصا
وعـدداً مـن   " عـصبة األنـصار  "، والشيخ أبو شريف المسؤول في      "حماس"احمد فضل مسؤول حركة     

وة، حيث أكد الجميع الحرص الشديد على اسـتقرار الوضـالشخصيات الفلسطينية في مخيم عين الحل     
الفلـسطينية وعـودة               

ال
في مخيم عين الحلوة أبو أحمد" حماس"تعرض مسؤول    من جهة اخرى  

  . جه من منزله في عين الحلوة، قبيل منتصف ليل أمس، ما أدى إلى إصابة مرافقه بجروح طفيفةخرو
  16/6/2007السفير 

  
  أبو العينين يهدد بالرد على حماس في مسيرة غاضبة في الرشيدية  

في لبنان سلطان ابو العينين بالرد على عمليات حركـة          " فتح"هدد امين سر حركة     :   حسين سعد  -صور
نقول لهؤالء القتلة عنـد المـساس       : "وقال. في قطاع غزة في مخيمات لبنان     " فتح"بحق كوادر   " حماس"

  

            15 ص                                    754:                                 العدد16/6/2007السبت : التاريخ



  

  

 
 

عناصـر وجمـاهير    "ودعا  . يطلق النار عليه ليكون عبرة لغيره           
ان الذين يزعمون ال"ورأى  ". الى عدم التعرض للممتلكات الخاصة والعامة     " فتح"

ان هؤالء القردة ال    : "وقال". ة مخابرات دولية  لدمويون ال يقاتلون من اجل فلسطين وإنما ارضاء ألجهز        
هـل  "، متـسائال    "م بالذهاب بشعبنا الى حرب اهليـة              

25.

ـع                    
الحصار الذي تضربه قوات حماس في غزة، وذلك بعد أن  قاربت الذخ

دة فـي الـضفة بـأن       صبح عدد القتلى والجرحى أكبر من عدد المقاتلين في المواقع، فرد عليهم القـا             
الستسالم إال أن القادة في      

  من سقوط فتح.26

  ."س

بحياة اي من كوادرنا فإن عوائلهم وأوالدهم لن يكونوا في مأمن، وعليهم ان يفهموا ان غـزة جـزأ ال                    
حدث في مسيرة   أضاف ابو العينين، الذي كان يت     ". يتجزأ من رحم الالجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان       

في مخيم الرشيدية في اعقاب صالة الظهر، اطلقـت فيهـا هتافـات ضـد               " فتح"غاضبة نظمتها حركة    
. في موقع يؤهلهم لما ترددوا أبدا في شهر السالح في وجـوهكم           ) في لبنان ( ، إنهم لو كانوا هنا      "حماس"

ـ      " مقنعون"ظهر في االيام الماضية     : وتابع افيش الليـل، وإن القـرار      في بعض مخيماتنا وهؤالء من خف
واضح، بأن اي شخص سيخرج مقنعاً س

دين، هؤالء االنقالبيون      
وا

يظنون انهم انتصروا في غزة، ونحن لن نسمح له
  ".يريدون إقامة إمارة إسالمية في غزة

  16/6/2007 السفير 
  
  أبو مازن رفض دخول جنوده المعركة: سرائيلإ 

 على قطاع غزة، في أسلوب ال يخلو        "حماس"على سرد رواية سيطرة     تعاقبت الصحف اإلسرائيلية أمس     
من الدس، رغم اعتماد هذه الصحف على مصادر االحتالل االستخبارية، ومـصادر فلـسطينية آثـرت                

 "أبومازن"وابرز فصولها هي تلك النقمة على الرئيس محمود عباس           .الصحف، كعادتها على عدم كشفها    
، "حمـاس " ألف رجل أمن بالدخول في المعركة ضد         30األوامر ألكثر من    الذي تردد كثيراً في إصدار      

 وذكـرت روايـة     .بينما توجهت أصابع االتهام بالتقصير أيضاً إلى مستشار األمن القومي محمد دحالن           
 بلغ عدد القتلـى فـي     وبعد أن   في اليوم السادس من الحرب األهلية الفلسطينية،        الصحف اإلسرائيلية أنه    

طالبوا أبو مازن بأن يسمح لقوات األمن       فإن قادة فتح في غزة      .  جريحا 240 والى جانبهم     قتيال 90غزة  
وتساءل هـؤالء   .  بالخروج من المعسكرات واالنضمام إلى المعركة ضد حماس        " ألف مسلح  30"الوطني  

فتح فـي    وقد بدى  التخبط ظاهراً على قادة فتح في غزة وقادة             .لماذا لم يصدر األمر؟   : القادة مستغربين 
الضفة بحيث اتصل قادة فتح في غزة طالبين من مسؤوليهم  في الضفة تحديد لهم كيفية التـصرف م

يرة التي لدى قوات فتح بالنفـاذ                   
وأ

إلى أن اتصل أخذوا اإلذن با. يتصرفوا بما يروه مناسباً ولم يحددوا لهم الطريقة       
  .الضفة طلوا من عناصر فتح في غزة بإن يستسلموا ولكن دون أن  يخلوا ثيابهم إذا طلب منهم ذلك

  16/6/2007البيان اإلماراتية 
  
حماستان في غزة وخيبة امل   قلق مناإلعالم اإلسرائيلي بين 

 في "معاريف"، كتبت صحيفة "حماس تسيطر على غزة، فتح في الضفة، ثالث دول للشعبين: الناصرة
 على طول الصفحة األولى وعرضها، إلى جانب "يديعوت أحرونوت"عنوانها الرئيس أمس، فيما كتبت 

ال وجود بعد : إسرائيل...  دقائق من عسقالن5 على بعد ايران،": "حماس"صورة كبيرة لناشط ملثم من 
للسلطة الفلسطينية، وسنمنع سقوط الضفة الغربية بيد حما

وتعكس هذه العناوين ومعها سيل المقاالت والتحليالت في جميع وسائل اإلعالم العبرية، أكثر من قراءة 
سقوط فتح "، وخيبة أمل من "حماستاننشوء دولة "لألوضاع في القطاع تتراوح بين إبداء القلق من 

، وارتياح أوساط سياسية للحرب األهلية التي تدعم برأيها مواقف إسرائيل التقليدية "بسهولة غير متوقعة
  .القائمة على رفض االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني
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القطاع أصبح "وأضاف ان . " رافعات ضغط اقتصادية وعسكرية عليه

 ثمة مخاوف لدى "النقطة االيجابية"وزاد انه إلى جانب هذه . 
ل 

ا على 

ثمة تفوقا عسكريا لحركة فتح في فضالً عن ان " 

إجراء تنسيق 

  ."بادئها وأن تتسلم مساعدات إنسانية
ي في 

  .للموتسال جنودها 

  .ميةتها اإلسال

ب عمله اآلن إزاء الخيارات 

اسية قولها ان رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود اولمرت يعتزم اآلن تغيير ب عن أوساط سي
تعامله مع الفلسطينيين بشكل جذري ليكون الوضع الجديد فرصة جديدة لالنط

ألمر األكيد هو ان بوش واولمرت، وكالهما بطة عرجاء، سيحاوالن بلورة خطة جديدة لتحريك العملية 

لفلسطيني االحتراب ا" ناحوم بارنياع بصراحة يقول إن "يديعوت أحرونوت"وكتب كبير المعلقين في 
الداخلي الذي أملت به إسرائيل منذ سنوات وقع أخيراً، لكن الويل ثم الويل، لقد تطور في االتجاه 

وأضاف ان الوضع الناشئ في القطاع سيضطر الجيش . "حماس هي التي سحقت فتح... المعاكس
  ."اإلسرائيلي إلى بسط سلطته على القطاع، أو على األقل إلى تطويقه

لعسكري في الصحيفة اليكس فيشمان إلى انه في مقابل إحباط المؤسسة األمنية اإلسرائيلية وأشار المعلق ا
 مواقع األجهزة األمنية الفلسطينية في القطاع، ثمة نقطة "حماس"من السهولة التي سحقت فيها عناصر 

د رأس اليوم يوج": ضوء واحدة يمكن مالحظتها وتتمثل بانتهاء وجود رأسين على السلطة في القطاع
سقط القناع ولم تعد هناك سلطة تحظى بالشرعية الدولية والمساعدات، إنما أصبح ... واحد، هو حماس

لدينا عنوان دقيق يتيح تفعيل
لى إسرائيل اعتماد بالنسبة الى إسرائيل مماثالً لجنوب لبنان، وحماس باتت مثل حزب اهللا، ما يحتم ع

"رزمة وسائل تعزز ردعها حيال القطاع
 نقل اللهب من غزة إلى الضفة الغربية إلرغام إسرائيل على الدخو"فتح"المؤسسة األمنية من أن تحاول 

  ."حماس"إلى القطاع وضرب 
الصراع بين حماستان وفتح الند وانعكاساته"يناريوهات مختلفة لـ وقدم معلقو الصحيفة لقرائها س

  :، واتفقوا على أمور عدة أبرزها»حياتنا
  ."ولن يقوم أي جندي إسرائيلي بالقتال نيابة عن فتح" لن تتوغل إسرائيل في القطاع في هذه المرحلة -
 ستمنع إسرائيل بالقوة سيطرة حماس على الضفة،-

  .اإلنسانية ستحاول السيطرة على الضفة تدريجاً من خالل توسيع مساعداتها "حماس"، لكن "الضفة
في نهاية المطاف لن يكون بد من " لكن "حماس" تصر إسرائيل على عدم التفاوض مع -

 اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستتعاون مع بينهما لمنع كارثة انسانية في القطاع، وستضطر حماس إلى
إسرائيل خالفاً لم

 تعمل إسرائيل على إقناع المجتمع الدولي باستقدام قوات متعددة الجنسية إلى الشريط الحدود-
 وإقامة عائق هندسي، وإن كانت تستبعد موافقة دول على إر"فيالدلفي"
وال يوجد من تفاوضه على ... ترى إسرائيل أن السلطة الفلسطينية ماتت:  مستقبل العملية السلمية-

  .تسوية سياسية
  . في حال إقامة نظام إسالمي متشدد وستجد هذه نفسها معزولة ومنبوذة"حماستان" سيقاطع العالم -
 الذراع الفلسطيني لنشر ثور"حماس" ترى ايران في -

، انه لم "أهال بالقادمين إلى جهنم" بن كسبيت تحت عنوان "معاريف"من جهته، كتب المعلق السياسي في 
ولنا ان نأمل فقط في أن تبقى «سوى عظام جافة، ) دولتان للشعبين(يتبق من رؤية الرئيس جورج بوش 

 الذي حلم بإحضار المنطقة على قيد الحياة حتى نهاية والية الرئيس األميركي غريب األطوار
  ." إلى الشرق األوسط لكنه أشعل المنطقةالديمقراطية

التي ال تعرف ما يج"وزاد المعلق أن االرتباك سيد الموقف في إسرائيل 
وتابع ان إسرائيل . "الكثيرة والمعقدة، وأكثرها واقعية استقدام قوات عربية لفرض النظام في القطاع

والم المعلق إسرائيل . "هذا األسبوع على عدو إضافي مسلح وعصبي، على الجدار الجنوبيحصلت "
على عدم موافقتها على تقوية الرئيس محمود عباس عندما اقتضت الحاجة ذلك والسماح في المقابل 

  ."فحصلنا على مثل هذه الهريسة" بالمشاركة في االنتخابات "حماس"لحركة 
ونقل الكات

: الق، لكنه ختم بالقول
ا"
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فة الكلمات 

  "لن يخوض حرب فتح في القطاع"أولمرت  "...ع.27
أكّد رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت، خالل مشا: علي حيدر 

، مشّدداً على"ستمنع بكل الوسائل التي تملكها تحّول الضفة الغربية الى حماستان ثانية"أمس، أن إسرائيل 
وض أي جندي في 

28.

 "اللفظي"ن الفلسطينية، فضح حقيقة الدعم           

يـات   أمـس ان الوال     أكدوا  

كما بين مـسؤول     ."انه لم تعد هناك حكومة حماس       
 لتأييد عباس بشكل كامل وتعزيـزه فـي         األميركيةرائيلي رفيع اخر ان اسرائيل ستوافق على الجهود         

الشرق االدنـى ان اسـتئناف                

29.

 للوضع "استغالل حماس"د محور فيالدلفي للحؤول دون 

 ."فيالدلفي بل نحتاج الى شخص ما يوقف ذلك

لكن كم تبدو سخي... ية في الشرق األوسط وتجديد أمل الشعبين بالتعايش بسالمالسياس
 ."األخيرة

  16/6/2007الحياة 
  
العزل والرد" بـ"حماستان "إسرائيل تواجه 

مع قادة األجهزة األمنية ورات 
 

لن يخ"، وعلى أنه "من المحظور على إسرائيل التدخل في ما يجري في غزة"أنه 
  ."الجيش اإلسرائيلي حرب فتح في القطاع

  16/6/2007نانية األخبار اللب
  

  وأميركا استئناف المساعدات ..عباسلإسرائيل تجدد وعودها باإلفراج عن األموال  
إسرائيل أعلنت أمس انها ستقدم الـدعم الكامـل للـرئيس             أن    2007/ 16/6البيان اإلماراتية   ذكرت  

ـ              رائيل، لكـن   الفلسطيني محمود عباس بما في ذلك تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إس
الكاتب الصحافي اإلسرائيلي روني اشكيد، المتخصص في الشؤو

اإلسرائيلي ألبومازن، ومحاولتها عبر وعود له ال تحقق تصويره على انه موال لها ومثـار تنـدر فـي                   
 آيزين، على إن إسرائيل سـتقدم       وقالت الناطقة باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي ميري      .الشارع الفلسطيني 

الدعم للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بما في ذلك تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزهـا               
  . عسكريا بشكل كامل على قطاع غزة"حماس"وذلك بعد سيطرة 

ين والغربيينسرائيلياإل المسؤولين أن   16/6/2007 الغد األردنية    وذكرت  
 تفكران في تخفيف العقوبات على وجه السرعة في الضفة الغربية المحتلة في محاولـة               وإسرائيلالمتحدة  

وقال دبلوماسي رفيع من االتحاد      .لتعزيز حكومة طوارئ يقوم بتشكيلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس        
(...) بـشكل كامـل     ) روبياالتحاد االو (طلب بقوة ان ندعمه     "االوروبي شارك في المناقشات ان عباس       

   ".اعتقد اننا سنؤيد بشكل عام هذه الفكرة بأي شكل ال استطيع ان اقول لكم
اذا شكلت حكومة طوارئ بال مشاركة من       "واوضح مسؤول اسرائيلي كبير شارك في المداوالت الداخلية         

في رأينا (...) حماس فيمكن لالموال ان تدفق حينئذ       
اس

وقال ديفيد ماكوفسكي وهو باحث كبير في معهد واشنطن لسياسة  .الضفة
 الذي تحكم به حماس في غـزة  األسلوبوجود تناقض حقيقي بين    "المساعدات لعباس سيثبت للفلسطينيين     

  فلندعهم يعرفوا ان االعتدال. وحكم عباس في الضفة
  
 "حماس"هدف نشر قوات دولية هو مقاتلة : وزيرة الخارجية اإلسرائيلية 

 في "حماس" و"فتح"رأت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني من جهتها أن المواجهات بين أنصار حركتي 
وكّررت ليفني طرح ،  اتفاق سالمإلىها تزيد من صعوبة التوصل  ألنإسرائيلالقطاع ال تخدم مصالح 

قضية نشر قوات دولية في القطاع، وخاصة عن
المستجد بهدف إدخال كميات كبيرة من األسلحة األشد خطراً مثل صواريخ كاتيوشا البعيدة المدى 

وأوضحت ليفني أن هدف نشر قوات دولية ليس مراقبة ما يجري هناك  .توالصواريخ المضادة للطائرا
أننا ال نحتاج إلى أن يأتي أحد ما ويحدثنا عن عمليات التهريب في محور " معتبرةً ،"حماس"وانما مقاتلة 
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ين يوافقون على 
غزة أسوأ من لبنان وال مجال للمقارنة"، مشيرةً الى أن "الخدمة في غزة

، والسؤال هو "فسيمر وقت طويل قبل أن تصل هذه القوات"ر القوات الدولية ى أنه إذا اتُّّّّّّّخذ قرار بنش
  ."ماس

30.

 حتى ال تبدو وكأنها تتعامل مع ،ما قاله مسؤول لالذاعة االسرائيلية
من جانبه قال وزير االسكان االسرائيلي مائير شطريت، ان اسرائ .حماس
ع الحالية،  االسرائيلية انه ليس لدى اسرائيل النية في العودة الى مستنقع غزة في االوضالإلذاعةال 

31.

رة حركة حماس على 
لكن ليفني التي كانت تتحدث في لشبونة ان إسرائيل ستواصل .قطاع غزة
الهدف هو حل "واضافت في تصريحات للصحفيين خالل زيارة للبرتغال  . في القطاع الساحليإلسالمية

  ."يق طموحاتهم في اقامة دولة

32.
الجمعة على تعيين إيهود باراك فـي منـصب وزيـر           يوم  رائيلية باإلجماع      

وبعد اجتماع جرى بين أولمرت وباراك، أعلن مكتب رئيس الوزراء            .الدفاع
الوضع في السلطة الفلسطينية، يجعلنا بحاجة إلى وزير دفاع         "راك مهمته فوريا بسبب التوافق على أّن        

33.

ري 
وأشارت.وهمي، على بعد خمسة كيلومترات عن الحدود السورية الحقيقية

أي قوة ستُنشر في غزة ستتحّول "ع أن  رافضة لنشر قوات دولية في القطا إسرائيليةورأت مصادر أمنية
لن يتم العثور على الجنود الذ"وأضافت إنه . "الى هدف، ولن تساعد على تحقيق الهدف

كما لفتت هذه المصادر ." بينهما
ال
ما الذي سيحدث الى ذلك الحين وأي تفويض سيكون لهذه القوات في مواجهة ح"

  16/6/2007األخبار اللبنانية 
  
   ولن تتحرك لمواجهة حماساسرائيل تقرر مواصلة مد غزة بالماء والكهرباء 

الحكومة االسرائيلية قررت االستمرار في تزويد قطاع غزة أن  "جيروساليم بوست" ذكرت صحيفة :لندن
 هاستعدادالصحيفة إوابدت اسرائيل حسب  .ء، رغم سيطرة حماس على قطاع غزةبالكهرباء والما

 مساعدات ومواد غذائية شريطة اال يكون هناك أي شخص على الجانب الفلسطيني من المعابر إلرسال
اد الغذائية، حسب  الموإيصالحال 

. يل لن تتحرك لمواجهة حماس
وق

 .وليس لديها أي سبب للتدخل حاليا
 16/6/2007الشرق األوسط 

  
  إسرائيل ال تزال تريد حال يقوم على دولتين مع الفلسطينيين 

 قالت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني يوم الجمعة ان - من أكسيل باجي "رويترز"لشبونة 
 المعتدلين الفلسطينيين رغم سيطإسرائيل ال تزال تريد حال يقوم على دولتين مع

 الضغط على الحركة 
ا

مكانية تحقأو منح الفلسطينيين ا.. يقوم على دولتين 
  15/6/2007رويترز 

  
  تعيين إيهود باراك وزيرا للدفاع بحكومة إسرائيل 

 وافقت الحكومة اإلس:القدس
أنّه تّم اتخاذ قرار بأن يستلم      

با
  ."ذي خبرة بأسرع ما يمكن

  15/6/2007سي ان ان 
  
 كبر تدريب بالجوالن بسرية تامةأ يجري اإلسرائيليالجيش  

 أمس النقاب عن قيام الجيش اإلسرائيلي بإجراء أكبر مناورة في الجوالن منذ "معاريف"كشفت صحيفة 
سنوات، وذلك على خلفية التوتر بين إسرائيل وسوريا وتحذيرات محافل عسكرية كبيرة من صدام 

وشارك في المناورة، التي راقبها معظم الضباط الكبار في هيئة األركان وقيادة  .محتمل مع دمشق
، للمرة األولى، ملقية قنابل تزن نصف طن على هدف سو"16أف "لية، طائرات المنطقة الشما

 إلى أنه على الرغم "معاريف" 
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ا عن وسائل 

34.

 كانت تسعى إلى فرض قيود على بيع قنابل ذكية إلى "إسرائيل"حكومية كبيرة قالت إن 
اإلسرائيل"السعودية خشية أن تؤدي إلى اإلخالل بالتفوق النوعي للجيش 

 بالحصول على المقاتلة القاذفة  إذا لم تتمكن من فرض قيود على الصفقة   األمريكية طالبت اإلدارة 
 حتى األمريكيةال القوات 

35.

 كما أنها . يحق ألحد القيام  بإعدام مواطنين فلسطينين

م واالعتقاالت 
  .والتعذيب التي مارستها ضد المدنيين يوم أمس

فس والسعي لبسط االمن السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل والقوى ومن بينهم فتح بضبط النتطالبكما 
كل المتورطين بإنتهاكات حقوق االنسان في قطاع 

36.

من جهة أخرى،    و .حة التي استمرت طيلة األسبوع الماضي          
 النظر في قرار تعليق ،ونروااألأعرب مواطنون عن أملهم في أن تعيد        

طالـب كما   .الصحية والتموينية، نظراً لحاجتهم الماسة إليها، في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها            

من أن المناورة كلها تشاَهد من الحدود السورية، فقد تكتم الجيش عليها وفضل إخفاءه
   .م، وذلك خالفاً لعدد من المقترحات التي طرحت من أجل دعوة وسائل اإلعالم إلى المناورةاإلعال

  16/6/2007القدس العربي 
 
 المتطورة) 22( مقابل قاذفات أفصفقة قنابل ذكية للسعودية" إسرائيلي "-اتفاق أمريكي  

 "قنابل ذكية"بيع  أن واشنطن وتل ابيب توصلتا إلى تسوية حول صفقة "إسرائيلية"ذكرت مصادر 
للسعودية، وأكدت ان الموضوع لن يكون مصدر توتر أو احتكاك خالل زيارة رئيس الوزراء 

 عن هذه المصادر قولها إن "جيروزاليم بوست"ونقلت  . ايهود أولمرت إلى الواليات المتحدة"اإلسرائيلي"
 "اإلسرائيليين"مريكيين والطرفين توصال إلى تسوية، خالل محادثات على مستوى كبار المسؤولين اال

وذكرت الصحيفة أنه فيما لم يرغب أحد  ."مرٍض"االسبوع الماضي في واشنطن، ووصفت االتفاق بأنه 
 التي تم التوصل إليها، فإن إغالق هذه القضية سيكون واحدة من المسائل التي "التسوية"بمناقشة طبيعة 

وكانت  .ريكي روبرت جيتس بعد غٍد االثنينستركز عليها محادثات اولمرت مع وزير الدفاع األم
إسرائيلية مصادر 

 "إسرائيل"وكانت .  في المنطقة"ي
قد

 التي ال يكتشفها الرادار والتي ال تمتلكها إ"F-22"الحديثة ستيلث 
  )آي.بي.يو.(اآلن

  16/6/2007الخليج اإلماراتية 
  
  سطيني نكبة أخرى بحق الشعب الفل...  إحتالل قطاع غزة: جمعية حقوقية 

ن ماحدث في قطاع غزة من إحتالل وإنقالب على ، أ)راصد( الجمعية الفلسطينية لحقوق االنساناعتبرت
الشرعية الفلسطينية والدولية، هو خرق كبير وفادح لإلتفاقيات التي أبرمت بين ماتسمى حماس والسلطة 

والتسبب باالقتتال الداخلي الفلسطينية الشرعية وأخرها في مكة، ومن ضمنها خرقها لحماية المدنيين 
أنه ال وأشارت إلى .الفلسطيني والفلتان االمني

 االمم المتحده والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والتدخل السريع لحماية توطالب، ماجرىاستنكرت 
ها الغير شرعية ضد المدنيين وإحترام حقوق اإلنسان  حماس بوقف أعمال، كما طالبتقطاعالالمدنيين في 

والقانون الدولي اإلنساني وااللتزام بإتفاقية جنيف وتطبيقها والكف عن عمليات االعدا

 
 محاكمة أكدت ضرورةو .الشرعي وحماية المواطنيين

  .مجتمع الفلسطينيال وبعدم االفالت من العقاب الذي أصبح عادة سارية المفعول في ،غزة
  15/6/2007 الجمعية الفلسطينية لحقوق االنسان

  
  إلى إعادة الحياة لطبيعتها ندعويشمال غزة مواطنو  

 إعادة الحياة إلى طبيعتها خالل األيـام        ونن في محافظة شمال غزة يتوقع     يالمواطن أن   :كتب خليل الشيخ  
القادمة، بعد انتهاء االقتتال والمواجهات المسل

خـدماتها المتعلقـة بالخـدمات           
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37.

رباني المحلل البارز    

مدير عمليات االونروا في أن : غزة مراسلتها من  عال محمود نقال عن 16/6/2007سما   
 تعيد عملياتها الـى سـابق       وكالةطاع غزة اعلن ان الهدوء الحالي السائد وتوقف االشتباكات سيجعل ال          

 إلـى أن    فيما أشار من ناحية أخـرى     .  اسابيع        

  لمؤسسات ومقار في غزةفوضى.38

 بما يضمن تقديم الخـدمات المتعلقـة         المتوقفة منذ بداية االحداث،    المواطنون استئناف العمل في البلديات    
  .، والصرف الصحيبمياه الشرب، والنظافة

  16/6/2007األيام الفلسطينية 
  

  أزمة االغاثة في غزة تتراجع لكن القلق يتزايد بشأن التمويل: تحقيق 
،  جماعات اغاثة في قطاع غزةهقالتما :  بيتر ابس نقال عن مراسلها15/6/2007 رويتـرز   ذكرت وكالة 

 غير أنها غير متأكدة مـن  ،يام من االقتتالنها تستعد للعودة للعمل مع عودة الهدوء الى القطاع بعد أ          من أ 
الحظر الـدولي للتمويـل      في حين أنهم أشاروا إلى أن        .تأثير انتصار حماس بالنسبة لتمويل المساعدات     

 حتى قبل أن تقضي المعارك في غـزة         ،المباشر للسلطة الفلسطينية يقود الى انهيار اجتماعي واقتصادي       
ن المستشفيات تعاني مـن نقـص االمـدادات         أ موظفو مساعدات    وقال .فعليا على حكومة الوحدة الهشة    

 غير أن هناك ما يكفي من الغذاء حتى االن رغم أنه قد يظهر هناك نقص اذا ظلت المعـابر                    ،الضرورية
ن االتصاالت االولية مع حماس كانت ايجابيـة         ولفتوا من جهة أخرى إلى أ      .الرئيسية مع اسرائيل مغلقة   
معين على هذا الصعيد أشار     و .يد منهم أن يواصلوا العمل    وتشير الى أن الحركة تر    

 . انه يرى أن قطاع غزة سيخضع لحـصار أشـد مـن ذي قبـل               ،بالمجموعة الدولية لمعالجة االزمات   
 في الوقت الذي سيساعد فيه الضفة       ،قطاع الى جحيم  السيحاول المجتمع الدولي في الوقت الحالي تحويل        و

واضـاف أن مـن      .ظهار ما يحصل عليه الناس عندما ينتخبون االشخاص الذين يروقون لـه           الغربية ال 
المرجح أن يتواصل تمويل برامج االغاثة االساسية التي تديرها االمم المتحدة التي تقدم مساعدات لسبعين               

  .في المئة من السكان وقد يستمر تمويل برامج اخرى قليلة لكن ال شيء اكثر من ذلك
وكالة وأوردت  

ق
واوضح ان لدى االونروا عادة مخزون لمدة ثالثة .عهدها

 ستركز خالل الفترات القادمة على مشاريع تشغيل العاطلين عن العمل منوها الى ان تبرعا سخيا                وكالةال
 مليون دوالر سيعمل على اعادة برنامج الطـوارئ وتـشغيله    52في الطريق من الواليات المتحدة قيمته       

  .بصورة جيدة
  
 وعمليات نهب:تقرير 

مشهد مأساوي حاول أبطاله تجميل وتبرير الدور الذي لعبوه في نهب وسرقة مقـار              : ائد الفي  ر -غزة  
صور أعادت لالذهان مـشاهد      وهي   . كما فضل البعض منهم تسميته      في غزة  ومنازل حكام العهد البائد   

لعوا كـل    عندما اقتحم آالف الفلسطينيين المستوطنات المخالة واقت       ،قطاعالدحر االحتالل االسرائيلي عن     
ما طالته أيديهم، فيما ذهب آخرون إلى حد تشبيه سقوط المؤسسة األمنية في قبضة حماس بالمشاهد التي                 

  .رافقت سقوط بغداد
فلسطينيون من أعمار مختلفة بدا على وجوههم البؤس والفقر الشديدان كانوا أول من وصل إلى منـزل                 

سـاعة  حيث كانت   نهالوا على المنزل ومحتوياته،     او ،رشاد الشوا ل  الذي كان قبل ذلك ملكا     محمد دحالن 
وأمام هذا المشهد وقف أفراد القوة التنفيذية وعناصـر          .واحدة كفيلة بأن تحول المنزل، إلى أثر بعد عين        

القسام محاولين تفريق هذه الحشود تارة بإطالق األعيرة النارية في الهواء وأخرى عبر محاولـة منـع                 
 في أوساط الغزيين،    يسود  تجدر االشارة إلى أن اعتقادا     . من دون جدوى   وصول هؤالء إلى المكان ولكن    

أن دحالن حرص على شراء منزل الشوا الذي كان بمثابة حاكم غزة المدني في عهد االحتالل، كداللـة                  
وينتقل المشهد إلى مقر الرئاسة علـى شـاطئ          .رمزية تعكس رغبته الدائمة في فرض سيطرته وحكمه       

حمه آالف الفلسطينيين رغم التواجد المكثف لكتائب القسام والقوة التنفيذية الذين انشغل            بحر غزة، الذي اقت   
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 لـه   آخران دب الشجار بينهما على خلفية مـن فيما ون اخترقت جنباتها األعيرة النارية،      
أما المدنيون. الحق في قطعة سالح وجدت في احد ادراج مكاتب الرئاسة         

الدسم بمقتنياته من مختلف مناطق القطاع، فاختلفت غنائمهم كل حسب قدرته، ووسيلة النقل التي يمتلكها،
 وآخرون اكتفوا بما اسـتطاعوا                

39.
الل االسرائيلي قيودا مشددة على وصول المصلين المسلمين الـى المـسجد              

الجمعة بادعاء الخشية من اندالع تظاهرات في اعقااالقصى الداء صالة    
 عاما والنساء الالتي تقل اعمارهن عـن45منعت جميع الفلسطينيين الذين تقل اعمارهم عن         حيث   .غزة

، بوادر الحرب االهلية في        

40.

وقد شارك في المسيرة     .ي يقلل من الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية محليا وإقليميا وعالميا           
كان الجيش اإلسرائيلي يست التي   لدوليين واإلسرائيليين، مجموعة من المتضامنين ا   

 باشروا بـاطالق القنابـل الغازيـةكمااألسالك الشائكة اإلضافية لمنع وصول المتظاهرين إلى الجدار،         
مما أدى إلـى    ،  األسالكهذه             

  15/6/2007 48عرب

   واالحتالل يحاول خطف جثمانهمستوطن يردي مواطنا شهيدا في نابلس .41
أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية في نابلس عن استشهاد مواطن بعد دهسه من قبل احد             : رامي دعيبس 
 إال أن األطقم الطبية تمكنت من نقلـه،وذكر أن جيش االحتالل حاول خطف جثمان الشهيد        .المستوطنين

الغالبية العظمى منهم في نقل سيارات موكب محمود عباس ووثائق ومستندات مكاتـب الرئاسـة إلـى                 
 مقارهم فيما شوهد آخرون ينقلون األثاث المكتبي وإن كانت هذه المحتويات نهبت غالبيتهـا مـن قبـل                 

مقر من مشاهد مضحكة مبكية، فاثنان من الملثمين تشاجرا على ملكيـة سـيارة              هذا ال ولم يخل    .المدنيين
جيب سوداء الل

وصلوا إلى هـذا المقـر       الذين    
               

فهناك من تمكن من تعبئة سيارة نقل كبيرة باألثاث والمقتنيات األخرى،
التجول في مكان لم يتوقعوا يوماً أن يتمكنـوا مجـرد           حمله جسدياً، فيما اكتفى قليلون بمجرد المشاهدة و       

  .االقتراب منه
  16/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
   عاماً من الوصول إلى األقصى45قوات االحتالل تمنع المصلين دون  

فرضت قوات االحت: القدس
ب التطورات الجارية في قطاع            
        

ادان الشيخ عكرمة صبريمن جهته   و . عاما من اداء الصالة في المسجد      35
 غزة والتي باتت تنذر بانتقالها الى الضفة الغربية مشددا على ان ما يجري امر في غاية الخطورة                  قطاع

  .وال تقره الشرائع السماوية
  16/6/2007األيام الفلسطينية 

  
   دعوا إلى وقف االقتتال الفلسطيني االسبوعيةالمتظاهرون في مسيرة بلعين 

 عن رفض ما يجري علـى  وا خاللهاعبر، في بلعين في مسيرة حاشدة     خرج المتظاهرون : رامي دعيبس 
األرض الفلسطينية من اقتتال وصراع، والتأكيد على أن المستفيد األول واألخير من ذلك هو االحتالل ،                

ن ما يجرأو
 حيث وضـع    هاعد لقمع    

        
والصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على كل من يحاول اجتياز

 متـضامنين   حـتالل إضافة إلى ذلك اعتقلـت قـوات اال        و .ثالثة متظاهرين بينهم طفل وصحفي    إصابة  
  .إسرائيليين

  

 
         

  .إلى مشفى رفيديا حيث أعلن عن استشهاده
  15/6/2007 48عرب
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42.

رئيس  أما .برر للقوى األمنية اللبنانية القيام بمثلهانين، ال ي
 شهيداً من 30 إلى سقوط ما يزيد على فقد أشارجمعية الغد االجتماعية 

 من منازل المخيم، إما كلّياً أو جزئّياً، عدا%70 جريحاً، إضافة إلى تدمير أكثر من 150وأكثر من 
ال الفلسطينيين في الشمال الى ما يتعرض 

43.

 تـسعى   ل  
لتدمير الوضع االقتصادي للفلسطينيين وتفريغ القدس من أصحابها الشرع

 محـالً سـياحياً بالمدينـة70ن  ، أ من جانبه  س جمعية تجار التحف الشرقية في القدس       رئي في حين قال  
 صـاحب محـل     120كما أن              

44.

    في لبنان اإلنسانية الفلسطينيينجمعيات أهلية تطالب باحترام حقوق الالجئين 
 منظمة هيومن رايتس ووتش نشاطها، فعقدت مؤتمراً صحافياً في وّسعت:  عبد الكافي الصمد-البّداوي 

إلى معاناة النازحين من مخيم نهر  ه، لفت المتحدثون في لالجئين الفلسطينيين شمالي لبنانمخّيم البّداوي
البارد نتيجة االشتباكات بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح االسالم، وما تعرض له البعض على حواجز 

، وهو ما أثار أحد الحاضرين الذي طالب بتسليط الضوء على حادث خروجهم من المخيمالجيش لدى 
زعم أنّه حصل مع مجموعة نازحين، عندما أجبرتهم القوى األمنية على نزعهم ثيابهم كاملة، وجماعياً 

أعرب  فيما !.وبعضهم أمام بعض، رجاالً ونساء وأطفاالً، خشية أن يكون أحدهم يحمل معه حزاماً ناسفاً
، عن أسفه لما تعّرض له  من جهته»شاهد«المدير التنفيذي في المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

 ناشطة في حين لفتت. المدنيون الفلسطينيون من حوادث مؤسفة على أيدي األجهزة األمنية اللبنانية
ات األمنية اللبنانية، إيرلندية، إلى حاالت تعذيب عّدة تعّرض لها مدنيون فلسطينيون على أيدي السلط

معتبرة أّن ذلك يعّد مخالفة لشرعة حقوق اإلنسان، وخرقاً للقوانين اللبنانية المرعية اإلجراء، عارضة 
أّن ما وأشارت إلى . مجموعة صور التقطتها ألشخاص قالت إنّهم تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق معهم

يقوم به مسلحو فتح اإلسالم من خرق للقو
المدنيين في مخّيم نهر البارد، 
 

لفت أمين سر اتحاد العم و.ألفاً من سكانه 35تهجير أكثر من 
 نتيجة اإلجراءات يهاله العمال الفلسطينيون من أزمات ومعاناة نتيجة توقف اعمالهم، وعدم ذهابهم ال

  .االمنية المتخذة بحق الالجئين الفلسطينيين
  16/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  تحارب السياحة العربية في القدس القديمةإسرائيل : تحقيق 

تهم الفلسطينيون حكومة إسرائيل وسلطاتها بمحاربة السياحة العربية خاصة فـي           ي:  ماهر إبراهيم  -غزة  
مدينة القدس الشرقية، حيث ال تزال تفرض قيوداً على أصحاب المحال السياحية من المقدسيين في البلدة                

 في توجيه السياح األجانب لزيـارة حـائط          بالمقابل تكرس جهودها ن   في حي  .القديمة من القدس المحتلة   
إلى أن اسرائيصاحب محل سياحي في البلدة القديمة        وقد أشار    .المبكى واألماكن غير العربية   

 .يين خاصة في البلدة القديمـة             
       

القديمة أغلقت بشكل تام لعدم تمكن أصحابها من دفع الضرائب الباهظة، 
 لكـنهم نتيجـة     ،اضطروا لالقتراض من بنك فلسطيني ومن دول أوروبية من أجل الصمود واالستمرار           

  .زايدة والمستمرة يعجزون عن دفع القروض وفوائدها مما أدى إلى تفاقم المشكلةالضغوط المت
  16/6/2007البيان اإلماراتية 

  
 جودة يجدد تأكيد األردن على وجوب احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية 

جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة، تأكيد األردن على وجوب احترام الشرعية : عمان
طنية الفلسطينية، التي تجسدها منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطات الدستورية الفلسطينية المنبثقة الو
وأكد على التزام األردن بدعم هذه الشرعية، وتشديده على ضرورة حماية السلطة الوطنية . عنها

لقضية الفلسطينية الفلسطينية ودعمها، ودعم رئيسها محمود عباس، ومنع انهيار مؤسساتها، التي تخدم ا
  .والشعب الفلسطيني، مؤكداً رفض األردن القاطع لكل خروج أو تحد لهذه السلطة الشرعية
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وأعاد الناطق الرسمي باسم الحكومة التعبير عن قلق االردن 
وعلى آفاق حلها وعلى فرص نيل القتتال الفلسطيني، وحالة االنفالت في غزة على القضية الفلسطينية، 

ة ذات السيادة على 

الخطيب يشدد على ضرورة االلتزام بشرعية السلطة عبد اإلله  .45
 أمام االجتماع الطارئ لمجلس الجامعة شدد وزير الخارجية عبد اإلله الخطيب، في كلمته: اهرة

وعلى رفض أي خرق لهذه 

46.
حركتي حماس وفتح ومختلف الفصائل  في االردن،  االسالمية

 لإلخوان المسلمين جميل أبو بكر إن ما حصل ويحصل في غزة والضفة الغربية، قد آلم  العام

عن جماعة اإلخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل االسالمي حتى اآلن أي 
موقف أو بيان رسمي في التطورات الدراماتيكية، التي جرت خالل األيام

  .وغزة
 أسماه اإلسهام العربي في 

  

47.

 وحمايته بقوة أمنية بدأت تأخـذ طريقهـا نحـو           ،المعارك        

العميق من التداعيات الخطيرة والمدمرة 
ل

الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقل
وطالب جميع الفصائل والتيارات الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية تجاه . ترابه الوطني

 وإلى أن تضافر جهودها إلنهاء هذا الوضع الذي ال يؤدي إال الشعب الفلسطيني العزيز، وقضيته العادلة،
  .إلى تعميق معاناة الشعب الفلسطيني

  15/6/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  

 الوطنية الفلسطينية
الق

العربية الوزاري، على ضرورة االلتزام بشرعية السلطة الوطنية الفلسطينية، 
وأكد على أهمية وحدة األراضي الفلسطينية، ودعم منظمة . الشرعية، وكل ما ينتج عن هذا الخرق

طنية الفلسطينية، وعلى ضرورة تقديم كل الدعم لرئيس التحرير الفلسطينية بوصفها مرجعية السلطة الو
  .السلطة الرئيس محمود عباس، بما يكفل الحفاظ على السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية
  15/6/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
   تتفهم سيطرة حماس على غزة وتدعو للحوار في االردنالحركة اإلسالمية 

 الحركةدعت:  ماجد توبة-عمان
الفلسطينية إلى االحتكام للحوار، والحكمة في حل الخالفات بين الجميع؛ للوصول إلى ما يحقق المصلحة 

وقال نائب . الوطنية الفلسطينية، والتخلي عن عقلية اإلقصاء ومنهجية إسقاط هذا المشروع أو ذاك
المراقب

إننا ال نستطيع تقويم الموقف والحكم عليه من خالل لحظة واحدة، بل علينا أن "الجميع، واستدرك بالقول 
ات ننظر إلى الموقف من خالل تطورات األحداث والتراكمات منذ وصول حماس للسلطة عبر االنتخاب

  ".والمشاريع التي وضعت إلقصائها
ولم تصدر 

 الثالثة الماضية في الضفة 

 الفلسطيني وحكومة حماس، وماكما حمل أبو بكر الحصار الدولي على الشعب
ذلك مسؤولية الوصول إلى النتيجة المؤلمة التي جرت في غزة، ليخلص إلى استغراب ما أسماه 

التباكي العربي والدولي على ما يحدث اآلن، والقفز على كل المقدمات السابقة التي دفع إليها العالم "بـ
  ".والعرب

 16/6/2007الغد األردنية 
  

    اللبنانيإرسال لوائح بأسماء القوة األمنية في البارد إلى الجيشو ى قتل4 
سارت العمليات العسكرية في مخـيم      : البارد في عمر ابراهيم  من مراسلها  16/6/2007 السفير   ذكرت

ـ                     ،داخلالبارد، يوم أمس، جنباً الى جنب مع المبادرات الساعية إلى تجميع ما تبقى من األهـالي فـي ال
ضمن مربع أمني يصار الى عزله عن ساحة 

التشكيل، وذلك كخطوة أولى على طريق إنجاح مبادرة رابطة علماء فلسطين التي ستستأنف اعتباراً من               
وبهـذا  . لة لهذه األزمـة   صباح اليوم الستكمال المفاوضات حول باقي البنود المتعلقة بإيجاد الحلول الكام          
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وجاءت الحادثة في وقت يـسيطر      . ني المفخخة في المخيم         
ه الجيش باحكام بالغ علي محاور المخيم كافة وسط اشتباكات متقطعة ولكن عنيفـة اسـتعملت فيهـا                  

فلـسطين  ضو رابطة علماء        

48.

م نهر البارد والعائالت               
إعالن السنيورة جاء خالل مؤتمر صـحاف ."الفلسطينية الموجودة في مخيم البداوي    

 عباس زكـي وممثـل منظمـة        "منظمة التحرير الفلسطينية  "ي في لبنان عبدالعزيز خوجة وممثل       سعود
سطيني السفير خليل مكاوي واألمـين العـام         

49.

الدفاع عن  " مسؤولية اليونيفيل هي        
السالم قيمةً أساسية لعمل الجنود، وهناك من سيقدم حياته من أجـل القـي

ه السابقة في الجنوب، وشـدد غراتـسيانو علـى أن         نافياً أن يكون حزب اهللا قد استعاد قوت       . "الستقرار
لم نَر أي حادث يتعلق بإعادة تـسلح، إذ إننـا نفّعـل                    

ـ     أنهـت كافـة    " إلى أن الفـصائل والقـوى الفلـسطينية          "السفير"الخصوص كشفت مصادر فلسطينية ل
 عنصراً موزعين مناصفة على فصائل      150اإلجراءات اللوجستية المتعلقة بتشكيل القوة األمنية، وقوامها        

سماء العناصر المشاركة في القوة قـد       أن لوائح بأ  "موضحة  . "منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف    
  . "ارسلت الى الجيش اللبناني لالطالع عليها

باتت االلغام وتفخيخ االبنية والجثث أبرز      :  سعد الياس  ،بيروتمن   16/6/2007القدس العربي   واضافت  
عـة  المشاكل التي تعترض تقدم الجيش اللبناني في مهمته في مخيم نهر البارد، وسقط الجمعة للجيش ارب               

عناصر وتسعة جرحي نتيجة انفجار احد المبا
في

في غضون ذلك، نفي ع. القذائف المدفعية في شرق وشمال وجنوب المخيم      
إمام وخطيب مسجد الصحابة في مخيم نهر البارد الشيخ هيثم السعيد في تصريح الجمعة ما تناقلته وسائل                 
االعالم من اتهام لشخصه بأنه مرشد روحي لجماعة فتح االسالم ، وطالبها باالعتذار الرسمي منه ونفي                

اللجان الشعبية ورابطة علماء فلـسطين      لقد كنت مكلفاً من الفصائل الفلسطينية و      : وقال. هذا الخبر فوراً    
 .بالوساطة والمباحثات والمبادرات المعروفة

  
  "البارد" لمساعدة النازحين من مخيم السعودية من علن عن هبةيالسنيورة  

منحة سعودية من خادم الحـرمين الـشريفين        "أعلن رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة عن        : بيروت
ـ الملك عبد اهللا بن عبد        ماليين دوالر أميركي وربما تزيد حسب عدد العائالت وتصل إلـى            10العزيز ب

 مليون دوالر توزع على العائالت الفلسطينية التي كانت مقيمة في مخي12حوالى  
ي حـضره الـسفير           

ال
 الفل- ريتشارد كوك ورئيس لجنة الحوار اللبناني        "أونروا"

ـ   "وأكد أن   . للهيئة العليا لإلغاثة اللواء يحيى رعد في السراي الحكومية أمس          سانية، أمـا   هذه مساعدة إن
أجريت االتصاالت الالزمة مع الدول العربية الشقيقة وفي        ": ، وقال "موضوع إعادة اإلعمار فهو أمر آخر     

  . للبحث في إعادة اإلعمار"مقدمها السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة 
  16/6/2007الحياة 

  
  نضّحي بأنفسنا لمصلحة إسرائيل: قائد اليونيفيل في لبنان 

قائد قوات اليونيفيل في لبنان الجنرال اإليطالي كالوديو غراتسيانو في حديث لـصحيفة             قال  : د بدير محم
 اإلسرائيلية نشرته أمس، خالل زيارة عمل جمعته بضباط في الجيش اإلسرائيلي في             "جيروزاليم بوست "

ئية في جنوب لبنان، وهـم      في منع األعمال العدا   ) الموكلة إليهم (رجالي يؤمنون بالمهمة    ": تل أبيب، قائالً  
، مشدداً على أن"راغبون بالتضحية بأنفسهم من إجل مصلحة إسرائيل      

م العليـا، كالـسالم واألمـن                    
وا
منطقة عمليات اليونيفيل ال تشهد نشاطاً عدائياً، و"

دوريات قواتنا في كل مكان في جنوب لبنان وبشكل فيزيائي، وإذا ما كان هنـاك مـن مالجـئ تحـت                     
إذا ما استمرت مهمة قـوات اليونيفيـل فـي        "اضاف  و ."تأكيد سنجدها فكنا بال ) تابعة لحزب اهللا  (األرض  

  ."جنوب لبنان، فإن خطر نشوب حرب سيتالشى خالل ثالث سنوات
  16/6/2007األخبار اللبنانية 
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50.
اننا لن نسمح الحـد بـان       " : النائب وليد جنبالط   "اللقاء الديمقراطي "اكد رئيس   : الدين   

"يحّول لبنان الى غزة اخرى، وال بمصادرة القرار الوطني اللبناني المستقل          
الى قطع االوصال مع    "كما دعا   . "ى الوطن، والى احضان الجيش الذي حماكم في الجنوب والى الدولة          

نبـتهج وال نطلـق النـار اذا غيرنـا             

51.
قال مصدر حكومي لبناني أمس طالباً عدم الكشف ع: والوكاالت-بيروت

وثائق ومستندات عن الحشود العسكرية وتدفق األسلحة"بالوكالة طارق متري سيحمل معه إلى االجتماع        
طـاتهم بـاألجهزة األمنيـة             

52.

  القـوات التابعـة              

 لن نسمح بتحويل لبنان إلى غزة أخرى: جنبالط 
 خلدون زين -نيحا

ـ  .  العـودة  "ودعا المعارضة ل
ال

نحن قوم ال " :وقال. " السوريَ -نظام الوصاية والحلف االيراني     
كالم جنبالط جـاء   ." آذار14استشهد، بل نضع وروداً حمراء على كل الشهداء من الجيش والمقاومة و

خالل مشاركته امس في تشييع النقيب في الجيش اللبناني خالد فؤاد مرشاد، الذي سقط فـي مواجهـات                  
  . مخيم نهر البارد

 16/6/2007الشرق األوسط 
  
  "وثائق تدين سوريا"متري يعرض على وزراء الخارجية العرب  

ن هويته، إن وزير الخارجيـة              
       

يا، واعترافات لموقوفين من فتح اإلسالم يقرون بارتباعبر الحدود مع سور   
وكانت الحكومة سلمت األمم المتحدة قبل أيام تقارير عـن           ."السورية وبتحركهم بتوجيهات مباشرة منها    

اليتـان   القيادة العامـة المو    -الحشود التي نفذتها منظمتا فتح االنتفاضة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين           
  .وتحديدا في قوسايا وحلوى على الحدود بين البلدين وهو ما نفته دمشق) شرق(لسوريا في منطقة البقاع 

  16/6/2007البيان اإلماراتية 
  

  الدول العربية تعلن الثقة بعباس وتطالب بالعودة للوضع السابق في غزة 
أن وزراء الخارجيـة    : قـاهرة محمد عبد الاله فـي ال      من مراسلها  16/6/2007رويترز  أوردت وكالة   

وطالبوا بعودة  " االعمال االجرامية التي ارتكبت مؤخرا في غزة      "العرب أدانوا، يوم الجمعة، ما قالوا إنه        
وقال وزراء الخارجية في بيان عقب اجتمـاع   .الوضع الى ما كان عليه في القطاع قبل االحداث االخيرة 

أي أعمال عنـف فـي الـضفة الغربيـة         "نهم يطالبون بمنع    عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ا       
والحفاظ على وحدة االراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطـاع غـزة وضـرورة                

وقال االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مـؤتمر           ".توجيه الطاقات الفلسطينية إلنهاء االحتالل    
ولكنـه  ". نؤيد الرئيس عباس ونحن نؤيد المجلس التـشريعي المنتخـب         نحن  "صحفي عقد بعد االجتماع     

أضاف ردا على سؤال حول ما اذا كان قرار وزراء الخارجية يطالب بتراجع عباس عن إقالة الحكومـة                  
ليس لدينا تحفظ على قرارات عباس التي تصدر في نطاق          "التي يرأسها القيادي في حماس اسماعيل هنية        

وأضاف أن الجامعة العربية تطلب من الطرفين العودة للتعاون وهو ما يمكن أن يعني              ". القانون األساسي 
وأيد موسى فكرة الحكومة الفلسطينية الجديدة المشكلة من شخصيات مستقلة عن           . تخلي عباس عن القرار   

وشدد على أهمية تشكيل األجهزة األمنية الفلسطينية مـن غيـر. الفصائل الفلسطينية 
تـشكيل  "وقررت الجامعة   . ولم يحمل البيان حماس أو فتح المسؤولية عن أحداث غزة األخيرة          . للفصائل

لجنة لتقصي حقائق ما جرى من أحداث مكونة من ممثلي رئاسة القمة العربية، التي ترأسها الـسعودية،                 
عتبارها العضو  ومجلس الوزراء العرب للشؤون الخارجية، الذي ترأسه تونس، ومصر واألردن وقطر با           

لكن قرار الجامعة العربية أخـف مـن بيـان          ". العربي في مجلس األمن واألمانة العامة للجامعة العربية       
صدر في وقت سابق عن الحكومة المصرية أدان حماس النها سيطرت على قطاع غزة وأعطى دعمـا                 

  .رعيةوأدان البيان المصري تقويض ما سماه المؤسسات الفلسطينية الش. أقوى لعباس
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. اعة        

 المـصري فـي       
حماس كانت تريد المشاركة في االجتماعات لكن الرئيس الفلسطيني أصـر           «وقالت المصادر إن    . »زة

ـضيفة أن    

الشعب الفلسطيني هو الذي انقلب على حركة "واضاف أن . ي في غزة كانت له مقدمات

53.

ن أن مغادرة الوفد المصري لقطاع األمني المصري في قطاع غزة، ع
زة، أمس، واغالق مكتبه هناك، تم بناء على طلب من الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات 
ار أن األمور في 

54.

 داخل القطاع او حتى تولي اي 
مسؤولية ادارية، وان كانت ستواصل العمل على التوصل الي تسوية 

 الي ممر وكانت الحكومة المصرية ارسلت تعزيزات امنية. لسطينية، مع الدعم الكامل للرئيس عباس

أن األمين العام للجامعـة عقـد اجتماعـاً    :  من محمد الشاذلي في القاهرة   16/6/2007الحيـاة   وذكرت  
البرلمانية عزام األحمد اسـتمر حـوالي سـ» فتح«تشاورياً مع رئيس الوفد الفلسطيني رئيس كتلة        

قيـادات فـي حمـاس    تجاوزات «وقالت مصادر عربية إن األحمد سلّم األمين العام مذكرة تفصيلية عن           
ونقل األحمـد   . »ومالبسات سيطرتها على قطاع غزة واالنتهاكات التي ارتكبتها كتائب عز الدين القسام           

ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة من الدول العربية حتى تلتزم حماس            «عن الرئيس عباس دعوته الى      
يبذلها الوفد األمنيبما أقرته قمة الرياض واتفاق مكة وأن تكون مرنة مع الجهود التي             

غ
، م»على أن تشكيل الوفد حق قانوني ودستوري له وليس من حق رئيس الوزراء تشكيل الوفد              

  . »لعدم وقوع مصادمات داخل الجلسةموسى بذل جهوداً جبارة إلقناع هنية بعدم مشاركة حماس «
اعتبر عبد المنعم الهوني رئيس الوفد الليبي الى  16/6/2007 الشرق األوسط وفي ذات السياق اضافت

أن الوضع الحال
 إضعاف الحكومة وتعطيل مهامها استجابة لألسف بعض الفتحاويين شاركوا في. فتح وليس حماس

 ". لبعض التطمينات أو تجاوبا لبعض البوادر من هنا أو هناك من خارج دول المنطقة
  
 عودة الوفد االمني من  غزة تمت بناء على طلب من القاهرة للتشاور: اللواء برهان حماد 

لون، الجمعـة، ان مـصر      قال مـسؤو   : من القاهرة وغزة   16/6/2007القبس الكويتية   ذكرت صحيفة   
سحبت مبعوثيها من قطاع غزة احتجاجا على اطاحة حركة المقاومة االسالمية حمـاس بحركـة فـتح                 

  .المنافسة بالقوة
كشف اللواء  :محمد مصطفى في القاهرة مراسلها من 16/6/2007 الشرق األوسط وأضافت صحيفة

برهان جمال حماد رئيس الوفد 
غ

ورفض اللواء حماد اعتب. العامة المصري للتشاور بشأن األوضاع المتدهورة في غزة
د األمني المصري، يوم سقوط غزة أن نمنع حاولنا جاهدين في الوف: "غزة خرجت عن السيطرة، وقال

تدهور األوضاع، وحملنا قادة حماس ثمانية مطالب للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إال أن 
وعلى صعيد متصل،  ".األخير رفض مناقشتها واعتبرها نوعا من الشروط، وطالب قادة حماس بالحوار

 الوفدُ طلب منه مغادرة القطاع فورا، ألنه في حالة كشفت مصادر مقربة من الوفد األمني المصري أن
 .بقائه فإن سالمته قد تكون مهددة

  
   اسرائيلية للقبول بنشر قوات دولية على حدود غزة -مصر تقاوم ضغوطا امريكية  

قال مصدر دبلوماسي عربي ان واشنطن وتل ابيب حذرتا القاهرة من ان عدم نشر :  خالد الشامي-لندن 
علي حدودها مع غزة سيمكن حماس من اقامة حكومة علي شاكلة طالبان في افغانستان، ما قوات دولية 

وكان نشر قوات دولية موضوع بحث في اتصال هاتفي اجراه رئيس . سيهدد االمن القومي المصري
وكانت وزيرة الخارجية . الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت مع الرئيس المصري حسني مبارك الجمعة

كية كوندوليزا رايس ابلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان واشنطن تبحث نشر قوات حفظ االمري
وحسب المصدر نفسه فان القاهرة اكدت ان اي قوات دولية ستعامل . سالم دولية في غزة لفرض االمن

هدئة من الجانب الفلسطيني على انها قوات احتالل، ما سيؤدي لمزيد من المواجهات المسلحة بدال من ت
وابدت القاهرة رفضا قاطعا الرسال اي قوات مصرية الي. االوضاع

سلمية للصراع في االراضي 
الف
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 الجئين من 

55.
                

الخاصة وطلب من الدول العربية االخرى عدم التدخل في صراع على السلطة بين
التـي يتزعمهـا الـرئيس      ال لقناة الجزيرة عندما سئل عن الحاق مقاتلي حماس هزيمة بحركة فـتح              

هذا يعتبر شيئا عاديا قتال بين فرقاء وفي اوضـاع          

   الفلسطينيين بالعودة الى اتفاق مكةالسعودية تطالب .56
وجهت السعودية اللوم، يوم الجمعة، الى الحركتين لخرق التزاماتهما وطالبتهما بـالعودة الـى: القاهرة

، قال وزير الخارجيـة الـسعودي               

االن         
لقتال فورا بل وتحريمه والعودة الى الحوار والتفاهم حول كافة الخأمرا ليس بوقف ا

  15/6/2007رويترز 
  

57.

  على الشعب الفلسطيني" الحقيقة المرة"بعرض .58
د االقتتال األهلي في قطاع غزة بين حركتي فتح وحإزاء تصاع : القاهرة

ضفة الغربية، هددت القاهرة بالكشف عن مجموعات فلسطينية تُؤتمر من الخـارج لتـصفية القـضية                
خل الفلسطيني تعمل وفـق أجنـدة خارجيـة            

                  

صالح الدين علي الحدود مع غزة، واتخذت اجراءات احتياطية لمواجهة احتمال تدفق
وعلى المستوي السياسي توقع المصدر ان تتريث الحكومة المصرية في بلورة موقف نهائي من . القطاع

اس بالسيطرة على الوضع الجديد في غزة بهدف اختبار التكهنات حول وجود قوي اقليمية وراء قيام حم
وفي وقت الحق ادان بيان رسمي مصري استيالء حماس علي السلطة في غزة ودعا الدول . القطاع

  .العربية الي دعم الشرعية الفلسطينية الممثلة في الرئيس محمود عباس
 16/6/2007القدس العربي 

  
  ن وشأنهمالقذافي يقلل من مخاوف اقتتال فتح وحماس ويحث العرب على ترك الفلسطينيي 

قال الزعيم الليبي معمر القذافي، يوم الجمعة، انه يتعين على الفلـسطينيين معالجـة مـشكالتهم: الرباط
.  حركتي فتح وحماس               

وق
"الفلسطيني محمود عباس في قطاع غزة فقال القذافي         

وقلل القذافي ايضا من اهمية المخاوف من احتمـال ان يـؤدي هـذا              ". مثل هذه واصال صراع ايدلوجي    
س وفي الضفة الغربية تحت حكـم فـتح         القتال الى انشاء دويلتين منفصلتين في غزة وتسيطر عليها حما         

ودعا القذافي الفلسطينيين الى تجديد منظمـة التحريـر         . وتبديد اآلمال باقامة دولة فلسطينية في المستقبل      
  .ورفض القذافي جهود الحكومات العربية بما في ذلك مبادرة السالم العربية. الفلسطينية إلحياء وحدتهم

  16/6/2007رويترز 
  

              
وفي كلمة أمام اجتماع لجامعة الدول العربية، في القاهرة. اتّفاق مكة 

وقـال فـي اجتمـاع      . خير بين حماس وفتح يخدم مصالح اسرائيل      االمير سعود الفيصل ان االقتتال اال     
اليوم يكاد يضع الفلسطينيون بأنفسهم المسمار االخير علـى         "لوزراء الخارجية العرب خالل جلسة مغلقة       

يجب على القيادات الفلسطينية أن تصدر اليوم بل "وقال الوزير السعودي    ". نعش القضية الفلسطينية  
  ".الفات الناشئة بينهم

  االقتتال خط أحمر وحل الحكومة تصعيد غير مبرر  : إخوان مصر 
القرارات التي اتخذها ابو مـازن تـصعيد ال         "قال نائب المرشد العام للجماعة محمد حبيب ان         : أ ف ب  
لست متفائال خيرا، االمور وصلت الى مأزق وال        "وأضاف  ".  وسوف تزيد االمور تعقيدا وتوترا     مبرر له 

  .وأكد حبيب انه ليس سعيدا بتمكن حماس من السيطرة عسكريا على قطاع غزة". ندري كيف يتم حله
  16/6/2007السفير 

  
مصر تهدد  

ماس والمخاوف من انتقاله إلـى               
ال

هناك مجموعات في الدا"وقال مسؤول مصري    . الفلسطينية
إن الشعب الفلسطيني هو    : "وقال". تسعى إلى إجهاض كل مسعى عربي من أجل المصالحة        مرتبطة بها و  

الذي يدفع ثمن غياب اإلحساس بالمسؤولية لدى البعض، وشدد على أن كل طرف يجب أن يوضع أمـام
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  ران وتونس والمغرب  تدعو الى وقف االقتتال في غزة .59
هاشـمي رفـسنجاني            

60.
النظام العنصري القائم في اسـرائيل، حتـى               

الدولية الخاصة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسيذعن لقرارات الشرعية    
ودعا بيان اصـدره قطـاع. بالخطوات التي تم اتخاذها ازاء النظام العنصري السابق في جنوب افريقيا          

معة العربية، امس، الى حشد الدعم العربي الفوري والـالزم               

  
  ل تدريب األمن الرئاسي   صواشنطن توا .61

عن اإلدارة األميركية أمس االول، أن الجنرال كيـت دايتـون           " يديعوت احرنوت "نقلت صحيفة   : م اهللا 
يواصل القيام بمهام عمله بعد نقل مركز الثقل إلى الضفة            

62.

نـدعو  "
 الشرعي لكل الفلسطينيين محمود عباس إلى أن يبذل قصارى جهالرئيس

بشدة اسـتيالء   "ودانت الرئاسة األلمانية لالتحاد األوروبي       ".حوار والعمل نحو وحدة وطنية ومصالحة     
 باسم ، وذلك حسبما قال المتحدث    " أبرياء          

إن ما يحدث في غزة بات تهديدا لألمـن         : وقال. مسؤولياته وأن يعرف الشعب الفلسطيني الحقيقة المرة      
  .ريالمص

  16/6/2007الخليج اإلماراتية 
  
اي

انتقد الرئيس االيراني السابق علـي أكبـر : 16/6/2007 الحياة   ذكرت صحيفة 
  .يلالمواجهات بين الفلسطينيين في قطاع غزة، داعياً األطراف المتنازعة الى توجيه أسلحتهم نحو اسرائ

حذر اليمن من استمرار الوضع     : صنعاء: 16/6/2007 وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية  وأضافت صحيفة   
  .الحالى فى األراضي الفلسطينية بما يهّدد القضية الفلسطينية ويصّب في مصلحة إسرائيل

ـ       :  تونس :15/6/2007وأوردت وكالة رويترز     احرة دعت تونس، يوم الجمعة، الفصائل الفلسطينية المتن
  .الى وقف فوري لالقتتال وقالت انه يضر بنضال الشعب الفلسطيني

  
 الجامعة العربية تؤيد قرار الجامعات البريطانية في مقاطعة الجامعات اإلسرائيلية 

دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي الى مقاطعة  :القاهرة
طيني، واالسترشاد فـي ذلـك           
      

فلسطين واالراضي العربية المحتلة في الجا
اد الجامعات العربية وجميع الجامعات العربية لمساندة التحرك الجاد التحاد الجامعات والكليـات             من اتح 

البريطانية والمتمثل في قراره، عقب مؤتمره السنوي نهاية الشهر الماضـي، بالـدعوة الـى مقاطعـة                 
ية االسـرائيلية،   الجامعات والكليات االسرائيلية، والعمل على تجميد الدعم االوروبي للمؤسسات االكاديم         

  .وادانة تعاون االكاديمية االسرائيلية مع االحتالل االسرائيلي
  16/6/2007القبس الكويتية 

را
لسطينية، سوف المسؤول عن تدريب القوات الف    

وتابعت الصحيفة أنه قد تبين أن القوات التي قام بتدريبها لم تكن قادرة على منع سيطرة                . الغربية المحتلة 
حماس ولم تصمد أكثر من يومين، كما نقل عن ناطق بلسان الخارجية األميركية أنه يتوقع فـي األيـام                   

األسابيع القادمة إجراء دراسة للوضع، وكيفية مواصلة تقديم المساعدات األمنية، والمهام التي سيقوم بها              و
  .دايتون، مشيراً إلى أن دايتون سيضطر إلى نقل مركز الثقل إلى الضفة الغربية

  16/6/2007االتحاد االماراتية 
  
  عباس هو الرئيس الشرعي: األوروبياالتحاد  

أبدت المفوضية األوروبية أمس تأييدها التام للرئيس الفلسطيني        :  فكرية أحمد، رويترز   -بروكسل، برلين   
محمود عباس، ودعت إلى حوار إلنهاء الصراع الفلسطيني بعد أن سيطرت حركة المقاومة اإلسـالمية               

وقالت متحدثة باسم مفوضية االتحاد األوروبي في مـؤتمر صـحفي             .على قطاع غزة  " حماس"
ده لحل الموقـف مـن خـالل                  

ال
حركة حماس على السلطة بواسطة العنف في غزة ومقتل مدنيين
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63.

ة الدستورّية واحترام الخيار الديمقراطي الـذي عّبـر عنـه            على أساس الشرعيّ     
وناشد البيان الر. 2006 و   2005الفلسطينيون في العامين    

إنّه لن يكون هناك منتصر فـي هـذا         : ضبط النفس والِحكمة والعمل من أجل وقف حرب اإلخوة، قائالً         
ة للشعب الفلـسطيني باألولويـة القـصوى              

          

64.

 الرئيس الشرعي لكافة الفلسطينيين، الى بذل كل ما في وسعه للخروج من                   
وفي بريطاني. "خالل الحوار والعمل من اجل الوحدة الوطنية والمصالحة       

 الذي نفذته حركة حماس في غزة، وقالت ان لندن          "االنقالب"غريت بيكيت بما وصفته ب      ريطانية مار 
. "السلطة الفلسطينية القانونية والشرعية لتحسين الوضـع علـى األرض         "غب في مواصلة العمل مع      

كما أعربـت الـسويد عـن       . "س السلمية     

قلقة للغايـة   "وأضاف جاغر أن رئاسة االتحاد األوروبي        .وزارة الخارجية األلمانية مارتن جاغر، أمس     
من كل األطراف السماح بإيصال المـؤن إلـى الـسكان    "لما حصل، وتطلب  " إزاء االنعكاسات اإلنسانية  

دولية للتمركـز فـي     وطالب االتحاد األوروبي بسرعة بحث إرسال قوات         ."الفلسطينيين في قطاع غزة   
 .قطاع غزة ،والعمل على تحجيم تحركات حماس، واإلسهام في نزع سالح الفصائل المتصارعة

  16/6/2007الوطن السعودية 
  
  روسيا تدعو الفلسطينيين إلى إيجاد مخرج من الوضع المتأّزم 

ى قاعدة اتفاق مكّـة     دعت روسيا االتحادّية الفلسطينيين إلى إيجاد مخرٍج من الوضع المتأزم عل          : موسكو
وقالت وزارة الخارجّية الروسّية فـي بيـاٍن وزع         . وتوحيد صفوفهم بغض النظر عن المصاعب القائمة      

إّن المهّمة األساسّية للمجتمع الدولي تتمثّل حالياً في العمل على تقديم الدعم الفّعال للفلسطينيين في               : اليوم
تجاوز خالفاتهم الراهنة

وسي مجّدداً جميع القوى الفلـسطينية بإبـداء          

 إلى ضرورة أن تحظى المصالح الوطنيودعا البيان . النزاع
وأعرب البيان عن قلق روسيا العميـق إزاء األحـداث التـي            . مقارنة مع أّي اعتبارات سياسّية أخرى     

تشهدها األراضي الفلسطينّية، محذِّراً من أّن اتساع رقعة النزاع ومحاولة تغيير الواقع الـسياسي بـالقّوة                
تؤّدي إلى انهيار السلطة الوطنّية الفلسطينّية وعزل غزة عن الضفة الغربية وإجهاض حلم الفلسطينيين              س

  .في إقامة دولة مستقلة
 15/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  ورفض سيطرة حماس على غزة دعم دولي واسع لعباس 

لكامل للرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس فـي         أعربت الدول الغربية عن دعمها ا     :  وكاالت -عواصم  
مواجهة حركة حماس التي أضحت منذ أمس تسيطر على قطاع غزة في حين يثير الوضع قلق المجتمع                 

وأعلنت المتحدثة باسم الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي خافيير سـوالنا ان         .الدولي
 للرئيس الفلـسطيني    "دعمهم الكامل "في مباحثات هاتفية أمس     اعضاء اللجنة الرباعية حول الشرق أكدوا       

محمـود  (الدعم الكامل ألبو مـازن      " كانت   "الرسالة الرئيسية "وقالت كريستينا غاالش ان     . محمود عباس 
ودعـت المفوضـة األوروبيـة      . "وخصوصا في هذه الفترة التي تشهد تشكيل حكومة طوارىء        ) عباس

أدعو "وقالت  . "جميع األطراف إلى تفادي العنف وتجنب األبرياء      "و فالدنر   للعالقات الخارجية بينيتا فيرير   
األزمـة مـنالرئيس عباس

ا، نـددت وزيـرة الخارجيـة        
الب
تر

ستواصل دعم جهود الرئيس عبا"وقالت الحكومة اليابانية إنها     
وأكد وزير الخارجيـة الفرنـسي برنـار        .  بتعيين سالم فياض لتشكيل حكومة طوارئ      "يبها الكبير ترح"

الممثـل الـشرعي للمؤسـسة    " للرئيس محمود عبـاس بوصـفه   "مستمرة في دعمها"كوشنير ان فرنسا  
  ."الفلسطينية

  16/6/2007الخليج اإلماراتية 
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65.

الى التهدئـة التـي                 
لعبتها المبادرات العربية في اآلونة األخيرة، وقالت المصادر إن االوروبي

خطوات ملموسة لدعم   "وعكست تصريحات ماتييه جوا اوروبيا التخاذ       . عربية خالل االيام القليلة المقبلة    
ـستمرة فـي بروكـسل          

66.
كشف األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، النقاب عـن أّن            : إلعالم   

غزة، هو رئيس الصاحب فكرة نشر مراقبين دوليين في قطاع        
وقالت المتحدثة باسم.  المسؤول الدولي األبرز إنه اكتفى من جانبه بنقل الفكرة إلى مجلس األمن الدولي            

جمعة، إّن هناك سوء فهـم                 

 ال قوات دولية إلى غزة يجب ان يسبقه اتفاق بين الفلسطينيين.67
اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اال:  وكاالت، سما  –غزة  

 يجب ان يكون مسبوقاً اوالً باتفاق بين الفلسطينيين باعتباره شرطاً           ول ارسال قوة دولية إلى قطاع غزة      
القوة الدولية ستكون بمثابة الضمان التفاق يبرم بـين            

  2007-6-16وكالة سما اإلخبارية 
  

  ني حاال كي مون يناشد بوقف اإلقتتال الفلسطيبان .68
نية المختلفة للتوقف عن أعمال العنـف                

وأعرب بان كي مون عن خيبـة أملـه                . في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة     

  تاتإلى الضفة والش" عدوى غزة" أوروبية من انتقال مخاوف 
 من مصادر دبلوماسية عربية في باريس، ان هناك مخاوف فرنسية           "الخليج"علمت  :  بشبر البكر  -باريس  

واوروبية من ان تنتقل عدوى احداث القطاع الى الخارج، اي نحو الضفة الغربية، ومخيمـات الـشتات                 
مـات  الفلسطيني وخصوصا في لبنان، حيث يحتفظ الطرفان المتنازعان بحـضور عـسكري فـي مخي              

الجنوب، ولذا يجري العمل على تشجيع مبادرة عربية سريعة لتطويق ذيول الموقف فـي غـزة ومنـع                  
انتشارها، من خالل مواجهة كل مسببات التصعيد، ويجري النظر في صورة خاصة 

ى دور الجامعـة    ين يتطلعون ال           
ال

وكشف ان المحادثـات م. "عباس والسلطة الفلسطينية بمواجهة الوضع في غزة      
ن مجلس العالقـات الخارجيـة      حول الوضع الفلسطيني، واشار الى امكانية اعال      ) المفوضية األوروبية (

وقـال إن   . األوروبي المقرر انعقاده االثنين المقبل في لوكسمبورغ، عن مساعدات مالية للرئيس عبـاس            
 اتخاذ بعض الخطوات التي تساعد السلطة الفلسطينية علـى      "إسرائيل"الوزراء االوروبيين قد يطلبون من      

  . "إسرائيل"الضريبية المحتجزة في معالجة الموقف، مثل االفراج عن العائدات المالية 
  16/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  فكرة نشر مراقبين دوليين في القطاع مصدرها عباس : بان كي مون يكشف 

 المركز الفلسطيني ل-نيويورك  
سلطة الفلسطينية محمود عبـاس، وقـال          
   

األمانة العامة لألمم المتحدة ميشيل مونتاس، في إيجاز صحافي بهذا الشأن ال
وأضافت مونتـاس أنهـا     . لتي تحدثت حول مسألة المراقبين الدوليين في قطاع غزة        في بعض التقارير ا   

ترغب في توضيح أّن الفكرة ال تعود لبان كي مون، وإنما هو اكتفى بنقل فكرة عباس إلى أعضاء مجلس             
ـ                 . األمن ل ويأتي نْأي بان كي مون بنفسه عن تلك الفكرة التي تلقى رفضاً في الرأي العام الفلسطيني؛ قبي

  اجتماع من المنتظر أن يجمعه 
  16/6/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
ارس: داليما 

يطالي ماسيمو داليمـا ان أي نقـاش      
ح

واعتبر رئيس الدبلوماسية االيطالية ان . ال مفر منه  
 فـي   ولفت الوزير االيطالي إلى ان الوضع الراهن المتفجر       . الفلسطينيين على ان تتمتع بموافقة اسرائيلية     

وختم داليمـا تـصريحاته بحـث       . غزة يحمل في ثناياه مخاطر جعل الدولة الفلسطينية اقل قابلية للتحقق          
الفلسطينيين على ضرورة بلورة رد فعل مالئم وحاسم على حالة التـشرذم والفوضـى التـي تعـصف                  

  .بمناطقهم

دعا بان كي مون السكرتير العام لألمم المتحدة، الفصائل الفلسطي
مـن فـشل الحكومـة
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ن،الذي يمثـل الـشرعية              

69.

ن؟ وكيف سيكون وقع 

  ."حشية التيار التكفيري

 

  . المعطوب في التفاوض مع المحتل اإلسرائيلي

 هذا "فتح"وكأّن إسرائيل ستقبل بالحّل العادل إذا ما لّبت حركة . والدخول معها في مواجهة

 الفلسطيني الذي 

علن عن استيائه من أعمال   الفلسطينية من توحيد القوى الفلسطينية المختلفة في حكومة وحدة وطنية، كما أ           
وأكد كي مون تأييده للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو ماز. العنف الجارية 

  .الفلسطينية
  15/6/2007 48عرب

  
  ؟"تيار تكفيري" و "استئصاليتيار "هل الصراع الفلسطيني بين  

 عوض عبد الفتاح
األخوة؟ ومن ينتصر على َمكيف نصف ما يجري في قطاع غزة من اقتتال بين 

  هذا الفصل الدامي من حياة الشعب الفلسطيني على مستقبل المشروع الوطني؟
 وآخرون قالوا إنها حرب فصائلية، فرفض هذا التوصيف "حرب أهلية"هناك من استعمل كلمتي ،

هذا التباين في الوصف . و زعرنةمناضلون أو مراقبون من داخل القطاع وقالوا إنها مسخرة أو مهزلة، أ
يعكس حالة الذهول والصدمة لدى الجميع، باستثناء من هم منخرطون في هذه الجريمة، ذلك أنهم فقدوا 
. المناعة األخالقية وتبلدت أحاسيسهم، وسيطرت عليها روح التأثر والنزوع الى السلطة والسيطرة

، " والمتهاون مع إسرائيل وأمريكاستئصاليأال" تعلن تحرير القطاع من التيار الفتحاوي "حماس"
و" وعن "انقالبي في حماس"وفتحاويون يتحدثون عن تيار 

إزاء هذا المشهد العبثي الحزين، لشعب تقتتل فصائله وهو محاَصر من عدّو أجنبي، على سلطة وهمية، 
لقيادات سياسية وميدانية نافذة في الحركة كيف نشخّص األسباب لهذا السقوط المرّوع؛ سقوط أخالقي 

 والحصار، هل هو في عدم االحتالللكن أين هو مصدر الجريمة الرئيس، هل هو ! الوطنية الفلسطينية؟
تسليم أحد طرفي الحركة الوطنية الفلسطينية بفوز الطرف اآلخر بالسلطة األوسلوية وتهادن أطراف فيه

تكرار تجربة التفرد والهيمنة التي مّيزت الطرف الخاسر، أم يعود مع الخارج، أم رغبة الطرف الفائز ب
أو !  والمؤسساتية التي تواصل إفسادها خالل حقبة السلطة األوسلوية؟االجتماعيةذلك الى البنى والهياكل 

إلى النهج
مية السائدة وراء هذا السلوك، وهناك على األقل  والمفاهياالجتماعيةلسنا بمعرض البحث عن األسباب 

إنه . سبب رئيس واضح يجب اإلشارة اليه وهو الذي أيقظ كل هذه الغرائز داخل شعب لم يكتمل بناؤه
 مع "فتح" الفلسطينية، وتهاون أوساط داخل االنتخابات بنتائج االعترافالحصار الخارجي وعدم 

-لفلسطينية الرئيسة لالقتتال هو من األهداف األمريكيةإّن دفع الفصائل ا. الضغوطات الخارجية
اإلسرائيلية، وهو هدف قديم، وكان الضغط على سلطة الرئيس الفلسطيني الراحل كبيراً لقمع حركة 

 "حماس"
  .الشرط

جية اآلن قلقها من األوضاع في غزة، ليس على الضحايا البريئة التي تسقط بنيران تعلن األطراف الخار
 وليس على مستقبل المشروع الوطني-وتحت الحصار اإلسرائيلي اإلجرامي-األخوة 
، بل ألّن الطرف الذي راهنت عليه يتراجع أمام الطرف المحسوب على محور الشّر، االنهياريتهدده 
، وخاصة للقيادات التي ال تزال تتمسك بالموقف الوطني "فتح" المراهنة فإّن األعداء يسيئون لحركة وبهذه

؛ فالحركة لم تعد موحدة كما كانت سابقاً ال تنظيمياً وال من ناحية رؤية )"فتح"وبالمناسبة فهناك أكثر من (
  .سياسية

، وهناك تيار غير راٍض "حماس"أكثر من  واحدة، وهناك "حماس" ليست "حماس"أصبح اليوم واضحا أّن 
، فانزلق هذا الطرف إلى المحظور، وهو غارق اآلن كغيره من األطراف األخرى في "اتفاق مكة"عن 

  .وقبل التحرير.  بالسالح"المعركة على السلطة"خطيئة حسم . خطيئة االقتتال. الخطيئة
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ن ندفع الثمن، 

ي في أزمة واحدة؟ وهل ستنقشع األمور في المدى كٌُل من الضحية والمعتد
المنظور لنعرف أين تتجه األمور، ومن سيكون قادراً أكثر على احتواء أزمته 

 حركة إلى االعتبارهل هناك داخل الشعب الفلسطيني من هو قادر في المدى المنظور على إعادة 
هل نُبشّر بتحرك جماهيري من داخل القطاع والضفة .  وأخالقها

  لوقف هذه المصيبة؟

15/6/2007

70.

وعدسات التلفـزة فـي صـورة مكـررة          

 وحين كانت تتفرد وحيدة تقريبـاً       "حماس"حتى فوز        

وبسبب اآلمال التي علقها الناخب الفلـسطيني علـى         . جهزة األمنية     

أنها بدأت تبتلع المشروع الوطني، وهي مؤامرة لم يعد كل هذا الكالم يفيد اآلن، فالمؤامرة كبيرة ويبدو 
مشروع إمبراطوري أمريكي يتعثر ونح. تمتد من فلسطين إلى لبنان، إلى العراق، فسورية

فهل مرحلة النهوض الوطني التي الحت بشائرها الصيف الماضي على أرض لبنان يجري خنقها 
وحصارها اآلن لتصبح 

 لحين المعركة القادمة،
و

التحرر الوطني الفلسطيني وإلى قيمها

 االقتتال بسرعة، ولكن الجرح الناجم عن للشفاءالمشكلة أّن الجرح الناجم عن الصراع مع االحتالل قابل 
  !فهل ننتظر حقبة أخرى من الزمن لنستأنف المشروع؟. الداخلي، يحتاج شفاؤه لمدة طويلة

ك ال بّد من التحرك، وال بّد لمن هو خارج هذه الحالة العبثية، أن يواصل العمل والتحدي والتماسك مع ذل
 .فليس أمامنا خيار آخر

  48عرب
  
 ماذا بعد االنقالب ومراسيم الرئيس؟ 

 هاني المصري
تـي هـي     ال "حماس"إنه انقالب نظمته    . إن ما جرى ويجري في غزة تمرد وعصيان ومحاولة لالنقالب         

فماذا يمكن تسمية إعالن طرف فلسطيني، بعيـداً        . جزء من الشرعية على الشرعية والنظام الديمقراطي      
عن المؤسسات الشرعية وعن كافة الفصائل والقوى األخرى والشعب، عن قراره بالحسم العسكري مـع               

جهزة األمنية وحركـة    ، ومحاصرة ومداهمة واحتالل مقرات األ     "التيار الخياني اللحدي االنقالبي العميل    "
   بدالً من العلم الفلسطيني وإعالن الفتح والتحرير الثاني لقطاع غزة؟"حماس" ورفع علم "فتح"

ماذا تعني مطالبة أفراد األجهزة األمنية على اختالف مسمياتها بتسليم أسلحتهم وعدم لبس زيهم الرسمي               
ت والدوس على هذا الزي وتعرية أفراد األجهزة أمام الكاميرا        

. ومشابهة لما فعلته وتفعله قوات االحتالل مع أفراد األجهزة األمنية، خصوصاً عند اقتحامها سجن أريحا              
 بأنها تقـوم بهـذا االنقـالب        "حماس"حتى األطفال، والسذج ال يستطيعون أن يصدقوا وأن يبلعوا رواية           

إذا كـان ادعـاء     .  وقطع دابر الفتنة ومسّببي الفلتان األمني      "ديالتيار اللح "الدموي والتدميري الستهداف    
 صحيحاً فلماذا مهاجمة واحتالل كل المقرات، حتى مقرات األمن الوطني، الذي يعرف الجميـع               "حماس"

 ألنها تريد بالقوة حـسم      "حماس"إنه انقالب قررته    . أنه ال يتدخل، وال ناقة له وال جمل في كل ما يجري           
وإذا أردت أن تعرف أهداف     . يق مطالبها الفئوية التي لم تستطع تحقيقها بالحوار واالتفاق        الخالفات وتحق 

 للوفـد األمنـي     "حماس" الحقيقية من هذا االنقالب، عليك أن تقرأ المطالب الثمانية التي قدمتها             "حماس"
  .المصري، وجعلت الموافقة عليها شرطاً مسبقاً لوقف االنقالب

 مـن   "حمـاس "ط تستهدف إعادة صياغة األجهزة األمنية وبنائها بصورة تحقق          إن هذه المطالب والشرو   
 ومنذ الفوز في االنتخابات التشريعية تعتقـد أن         "حماس"خاللها حصتها من وفي هذه األجهزة، ألن قيادة         

األغلبية التي حصلت عليها تعطيها الحق بأخذ حصة في األجهزة والسلطة بشكل عام، والمنظمة، توازي               
 حـصلت   "فتح" أن حصة حركة     "حماس"تنسى قيادة   . "فتح"ألقل الحصة التي حصلت عليها حركة       على ا 

 عاماً منذ تأسيس السلطة و12عليها خالل أكثر من     
ح، الذي   كذلك أنها خاضت االنتخابات على أساس برنامج التغيير واالصال         "حماس"وتنسى  . بقيادة السلطة 

 فيها السلطة، بحيث سـيطرت علـى غالبيـة          "فتح"أحد بنوده تغيير واصالح الطريقة الفئوية التي بنت         
الوظائف والمراكز، خصوصاً في األ
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 وتفرد       

ـوطني                  

توقيع اتفاق أوسـلو وحتـى اآلن،                 

وإذا أردنا أن نخرج من هذا الوضع التدميري للقضية         . والوظائف واألجهزة األمنية    

ي االنتخابات ال يعطي    فالفوز ف . "حماس"برنامج التغيير واالصالح أعطى صوته لقائمة ومرشحي حركة         
 ثانياً حق تحويل السلطة إلى إقطاعية خاصة، وإنما الوظائف والمكاسب والمراكز            "حماس" أوالً وال    "فتح"

يجب أن تعطى لمن يستحق على أساس المساواة وتكافؤ الفرص واعتماد معـايير اإلنتاجيـة والكفـاءة                 
دف استبدال هيمنة وفوضى وفساد وسلطةالمواطن الفلسطيني لم يسته   . والنزاهة واالنتماء الوطني  

  ."حماس" بهيمنة وتفرد ودموية وتخلف سلطة "فتح"
 في االنتخابات التشريعية ال تعطيهـا الحـق         "حماس"إنه انقالب، ألن األغلبية التي حصلت عليها حركة         

االنتخابات على  بإعادة النظر وبالقوة والحسم العسكري، بأسس الوحدة والنظام الديمقراطي الذي خاضت            
  .أساسه وفي اطار محدداته وقوانينه

أما لماذا وصلنا إلى هذا الحضيض، بحيث أصبحت ظواهر مثل االقتتال والصراع على السلطة ونسيان               
االحتالل والعدوان واالستيطان والجدار وفصل القدس وتقطيع األوصال، ومثل االنقالب ممكنة، األمـر             

د حتى وجودنا في وطننا، ويصب كلية في صالح االحتالل، واالحـتالل            الذي يدمر قضيتنا وحياتنا ويهد    
  .فقط، االحتالل الذي يفرك يديه فرحاً وهو يرى الفلسطينيين يتولون أنفسهم بأنفسهم وبالنيابة عنه

وصلنا إلى هذه المرحلة التدميرية ألننا أوالً وأساساً وقبل أي شيء آخر، تخلّينا عن البرنـامج ال
القادر على إعادة توحيدنا، لقد تم التخلي عن مرجعياته الفلسطينية والدولية، خـصوصاً القـانون               الوحيد  

الدولي والشرعية الدولية، وأدواته، خصوصاً الوحدة والمفاوضات الجادة والمقاومة ذات الجدوى القادرة            
 يبدأ بإعـادة االعتبـار      لذلك فإن الحل  . على تحقيق األهداف الوطنية وليس المفاوضات والمقاومة العبثية       

للبرنامج الوطني وإعطائه األولوية وجعل كل شيء بما فيه السلطة أداة لخدمة تحقيـق هـذا البرنـامج،                  
خصوصاً الهدف الوطني المركزي المتمثل بدحر االحتالل وتمكين الشعب الفلسطيني من حـق تقريـر               

 برنامج  1967.ى األراضي المحتلة عام     المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس عل       
إجماع وطني يرفع سقف الموقف الفلسطيني الذي انخفض كثيراً منذ 

  .حيث أصبح اتفاق أوسلو نفسه سقفاً عالياً ال نستطيع الوصول إليه بعد أن تجاوزته إسرائيل كلياً
 باالنتخابات والـسلطة دون االتفـاق       "حماس"ق على مشاركة    وصلنا إلى هذه المرحلة ألننا أخطأنا باالتفا      

لو تـم   . على المرجعية الفلسطينية التي تتضمن الحقوق والثوابت واألهداف، واالتفاق على قواعد اللعبة           
. ذلك لما انفجرت في وجهنا مسألة االتفاقات وااللتزامات السابقة التي عقدتها المنظمة وحكمت الـسلطة              

رورياً ال غنى عنه، وهو اآلن ضروري أكثر قبل الحديث عن انتخابـات مبكـرة أو                وهذا األمر كان ض   
حتى في موعدها، فكيف يمكن إجراء انتخابات في مثل هذه الظروف؟ على القيادة أن ال تخدع نفـسها،                  

إال إذا  . ألنها لن تخدع أحداً، عندما تتحدث عن االنتخابات، فاالنتخابات دون اتفاق ولت إلى غير رجعـة               
  .أردنا تقسيم الوطن واألراضي المحتلة والفصل ما بين الضفة وغزة

ضرورة االتفاق على المرجعية وقواعد اللعبة ال تبرر وال تعطي الشرعية للدعوات التي ظهرت بعد فوز                
فـال  .  بضرورة إلزامها وتحديداً إلزام حكومتها العاشرة بخطاب التكليف الذي أصدره الـرئيس            "حماس"

ارب الساعة إلى الوراء، وتكييف النظام السياسي لمصلحة طرف مهما كانت قوته الحالية             يمكن إعادة عق  
 قد فازت كان ال بد من تمكينها من الحكم وإعطائها فرصة إلثبـات              "حماس"ودوره التاريخي، ما دامت     

صار هذا لم يحصل وفرض الح    . وبعد ذلك يتم االتفاق على المرجعية وقواعد اللعبة       . جدارتها أو عجزها  
، واستمر بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، واسـتمر الـصراع علـى     "حماس"والمقاطعة على حكومة    

السلطة والصالحيات 
 مراسيم ال بد منها     واألرض والشعب والمواطن علينا أن ال نكتفي بالمراسيم التي أصدرها الرئيس، وهي           

رداً على االنقالب وحفاظاً على الشرعية والزعامة ولدحر التمرد ومن أجل رفع الغطاء والشرعية عنـه                
لكن إعالن الطوارئ وحل الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ ال يكفي، بل ال بد من الشروع فـي حـوار          

 تحديد رؤية استراتيجية واحدة تعيد      جدي وعميق يستهدف االتفاق على المرجعية وقواعد اللعبة، في اطار         
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أو كانتون في غـزة                 
صر داخل السجن أما            فالمنتصر مهزوم، ألنه انت   . وآخر في الضفة  

  .ذي يملك المفاتيح
اإلسرائيلي القديم الذي يريد إقامة كيان فلسطيني في غزة،                 

 وعندما يتم ذل. أما الضفة فيتم استكمال المخططات اإلسرائيلية فيها      . منفصل تماماً عن الضفة   

 يستعد لقبول   وإذا لم يوافقوا سيرسو العطاء على أي طرف عربي أو دولي          . سيرسو العطاء عليهم   

16/6/2007األيام الفلسطينية   

71.

ت مستعد لالنسحاب من هضبة الجوالن السورية المحتلة، وإقامة سالم كامل مع              

صوص، ويدفع كثيرين في العالم بعامة والعـالم العربـي             

 وهل يمكن النظر إليها بهذه البساطة؟ أم هي بحاجة إلى تحليـل كـل                    

      

..  للرد علـى هـذا العـرض       "خارطة طريق "وري سيضع   ولكن صاحب القرار الس   .. زمن  

وإذا لم نـشرع    . اإلجماع الفلسطيني على أساس برنامج وطني واقعي قادر على تحقيق األهداف الوطنية           
في هذا الطريق فإنه االنقسام والحرب األهلية طويلة األمد، وستكون هناك حكومتان 

السجان فهو المنتصر الحقيقـي وهـو
ال

وإذا لم نشرع في هذا الطريق، نحقق المخطط 
ضك ستعر   

الحكومة اإلسرائيلية ما تبقى من أراض آهلة بالسكان وهي ستكون مقطّعة األوصال في كانتونـات فـي                 
فإذا وافق الفلسطينيون على إقامة دولة ذات حدود مؤقتـة علـى نـصف              . عطاء ستلزمه لمن يدفع أكثر    

الضفة 
  .الكانتونات وتوفير األمن إلسرائيل عبر كبح الشعب الفلسطيني ومنعه من المقاومة

  
  د إلى األس"السرية"قراءة في رسالة أولمرت  

 بّسام بالن
 مقابل االبتعاد عن إيران والتخلي عن حزب اهللا وحركتي حماس والجهاد اإلسـالمي، رئـيس الـوزراء     

 إيهود أولمر"اإلسرائيلي"
  .سوريا

 التي بعث بها أولمرت إلى الرئيس السوري بشار األسد، وكـشف            "الرسالة السرية "هذا باختصار فحوى    
  .، مؤخراً، النقاب عنها"اإلسرائيلي"اإلعالم 

يا على وجه الخعرض يغري كثيرين في سور    
  ."إيجابية"بصورة خاصة، لتشجيع األسد على تلقف هذه المبادرة والتعامل معها ب 

ولكن ماذا في خلفية هذه الرسالة،
سطورها من رسائل قد تفوقها أهمية؟ وهنا أكثر من أي وقـت مـضى              حرف فيها للوقوف على ما بين       

  .مطلوبة القراءة المعمقة
ال شك أن زوار سوريا سوف يلحظون أن السوريين يجاهرون باعتقاد بات يترسخ لديهم رويـداً رويـداً

أو وفـق   . .بأن ثمة تغييراً ما يتحضر في األفق قد يأتيهم مفعماً برائحة البارود وعلى وقع طبول الحرب               
وربما في رسـالة أولمـرت      . تغير في منطق المعادالت السائدة حالياً في المنطقة بخاصة، والعالم بعامة          

    .المشار إليها آنفاً تفهم كبير للمزاج السوري
وتكهنـت بـأن اإلدارة     ..  التي نقلت الخبر، أضافت أن أولمرت لم يتلقَّ جواباً بعد          "اإلسرائيلية"الصحيفة  

  .زال تدرس محتواهاالسورية الت
 أن دمشق مستعجلة إبالغ الجواب، سواء أكـان         "اإلسرائيليون"ولعله من السذاجة غير المبررة أن يعتقد        

 والحـذر الـسوريين بإصـدار       "طول النفس "بقبول العرض أو نفيه، وهي تدرك، كما غيرها كثيرون،          
  .الوطنية والقومية واإلقليمية أيضاًالمواقف ، وخاصة عندما يتعلق األمر بقضايا كهذه، ومدى حساسيتها 

صحيح أن السوريين ما انفكوا يؤكدون أن السالم العادل والشامل هو خيارهم االسـتراتيجي، وأن هـذا                 
النوع من السالم هو وحده الكفيل بإخراج المنطقة من مستنقع األزمات الذي تسبح فيه منذ ما يزيد علـى                  

القرن من ال
 "متاهات"خارطة طريق تضمن له العودة، على األقل، إلى موقعه الحالي إن وجد أن األمر ينطوي على                 

  .اعتاد عليها العرب في حربهم كما في سلمهم مع الدولة العبرية
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كما توقيت الكشف عنها، وفي     .. توقيت الرسالة           
ـي    

وضات، ومن دون شروط مـسبقة، السـتئناف                

ت تتذرع دائمـاً      

ألمـر  

ورية باإلسهام في إرساء سالم عادل وشامل فـي               

فـاإلدارة  . بله في أفغانستان، وبعدهما فـي لبنـان              

للضغط على سوريا من بوابة لبنان، إالً أنها لم تذق، حتى اللحظة، الطعم الذي أرادته من هكـذا                   

، اليـؤدي إلـى     "إسرائيل"ليه   الذي تطرحه ع   "السالم"وصاحب القرار السوري، سيدرك بالتأكيد أن ثمن        
 قـرار ضـمه وفككـت       "إسـرائيل "سالم أبداً، حتى لو عاد الجوالن بالفعل إلى السيادة السورية وألغت            

فـضالً  . مستوطناتها منه وقبلت التخلي عن هذا الخزان، الذي الينضب، ويؤمن حاجتها األكبر من المياه             
رة على جسد الـشرق العربـي بكامـل عريـه أو            عن الموقع االستراتيجي، الذي يتيح لها إطاللة مباش       

وقناعة السوريين هنا ناتجة، أقله من تجربتي مصر واألردن مع هكذا نوع مـن الـسالم مـع                  .. هندامه
  ."إسرائيل"

ثم؛ لن يغفل صانع القرار السوري عن النظر بتمعن إلى 
 حزيران والت"خيبة"أما توقيت الكشف عنها فقد جاء في وقت تذكر          . يةكليهما دالالت في غاية األهم    

  .كان الجوالن السوري إحدى ضحاياها
أما توقيت الرسالة نفسها، فهو الذي يتطلب وقفة طويلة، فليس في القول ادنى مبالغة بأن رسالة أولمرت                 

، "إسرائيل"ت القيادة قد بعثت بها إلى        كان "العلنية" هي في الحقيقة رد على عدد كبير من الرسائل           "السرية"
ومفادها أن دمشق مستعدة للجلوس معها إلى طاولة المفا

.. رحلة السالم التي بدأت في مؤتمر مدريد، وتوقفت نهائياً في جنيف، أيام الرئيس الراحل حافظ األسـد                
، التي كان"إسرائيل"ن هذه الرسائل إحراج     وفي كل مرة كان يقال إن دمشق إنما تريد م         

بعدم جدية دمشق بدعواتها وطروحاتها، وبأن الوقت لم يحن بعد للحوار مع سوريا، ناهيك بأنها كانـت                 
  .تجاهر بأنها غير مستعدة لالنسحاب من الجوالن المحتل

   هذه المرة؟"إسرائيل"ها ولكن من ما الذي تغير خالل األشهر الماضية لتأتي الدعوة نفس... والسؤال
  .وهنا يكمن المغزى الحقيقي لرسالة أولمرت

، حدث الكثير من التغيرات، لعل من أبرزها نتائج حربها الثانية على لبنان في              "اإلسرائيلي"على الجانب   
اوهذا  .. الصيف الماضي، وفشلها الذريع في النيل من المقاومة اللبنانبة، ورأس حربتها حزب اهللا            

  ."فينو غراد"وانتهى بنتائج لجنة ..نال الكثير من التحليل
 شخصي وحزبي ألولمرت، وذلك بتظهيـر       "طموح" أيضاً يمكن الحديث عن      "اإلسرائيلي"وعلى الجانب   

  (!)"القرارات المؤلمة" القادرين على اتخاذ "اإلسرائيليين"نفسه بأنه قائد من صنف القادة 
 لهذا النموذج من القادة بعد أن دخل أرييل شـارون فـي             "إسرائيل"افتقاد  في وقت كثر الحديث فيه عن       

  .وانقطعت أخباره، وأصبح كأنه شيء لم يكن، إال بقاء سجله اإلجرامي طبعاً.. غيبوبته
 عالميـاً،   "اإلسرائيليين"أما على الجانب الدولي، فيبدو أن رسائل القيادة السورية بشأن السالم قد أحرجت              

ار دمشق حملوا انطباعاً عن الجدية السوالكثر من زو  
 هي التي تعرقل السالم، وتختلق الذريعـة        "إسرائيل"المنطقة، بل بدأ الحديث في الكواليس الدولية عن أن          

  . السياسةتلو األخرى إلبقاء األمور على حالها رغم األثمان الباهظة التي يدفعها الجميع جراء هذه
أما إقليمياً فال يمكننا الحديث عن أي شيء في طور التحول في المنطقة من دون المرور علـى الفـشل                    

الذريع الذي تحصده الواليات المتحدة في العراق، وق
الستصدار العديد من القرارات    األمريكية استطاعت خالل السنوات الماضية تسخير مجلس األمن الدولي          

الدولية 
بل على العكس تماماً، حيث كانت مجريات األمور تؤكد أنها فشلت في كل رهاناتها، بما فيها                .. قرارات

 حتى لو بقيـت متفوقـة عـسكرياً         "إسرائيل"الله على   وهذا من دون شك سيرخي بظ     . الرهان العسكري 
  .وتكنولوجياً على جيرانها منفردين كانوا أم مجتمعين

هذا غير العجز عن ترهيب إيران، وخاصة في ما يتعلق ببرنامجها النووي، بالطبع مـع األخـذ بعـين                   
آثار سلبية قريبة أو بعيـدة،      االعتبار بكل التحفظات اإلقليمية على هذا البرنامج وما قد يجلبه للمنطقة من             
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  .هران في العراق

 ذلك ، وغيرها الكثير من التحوالت والتغيرات، ربما وجد أولمرت نفسه مـضطراً إلرسـال                 

قـة المطلـب الـوطني                   

 والجهاد اإلسالمي، وخالفها أيضاً مع قوى المقاومـة              

اإليراني، بكل أبعاده القومية والمذهبية، وبالتالي هي غير قادرة على اتخاذ أي قـرار بمعـزل          

بالتالي لن تتعامل معهـا بجديـة أبـداً، ألنهـا                   
       مووريشته مس .. ستخلص إلى نتيجة مفادها أنها قد كُتبت بقلم حبره دهاء         

أوليس حرياً بأولمرت أن يرد على الرسائل المكدسة من الـرئيس الفلـسطيني الراحـل ياسـر                 : قول
  .رفات، ومثلها من خلفه الرئيس محمود عباس

؛ أليس حرياً بأولمرت أن يرد على رسالة حماس التي أكدت أخيراً قبولها بدولة فلسطينية على حـدود                  
 بدالً من التهديد بتصفية قادتها بعد أن قتل من كوادرها من قتل، واختطف عدد آخـر مـن                   1967عام ، 
  داتها؟

 والواليات المتحدة األمريكية إلى ستين عاماً أخرى من الحـروب والنزاعـات             "إسرائيل"؛ هل تحتاج    
الم، إالً مروراً من بوابـة      لمشاريع الفاشلة في المنطقة لتدرك أن ال حل واقعياً لمشكالت العالم، كل الع            

  العتراف بالحق الفلسطيني، وعدالة القضية الفلسطينية؟
16/6/2007الخليج اإلماراتية   

  
  
  
  
  
  
  

ومع األخذ بعين االعتبار أيضاً بكـل التحفظـات   .. مباشرة أو غير مباشرة، خاصة إذا ما فلت من عقاله   
اإلقليمية على الدور الذي تلعبه ط

تقبل  جيداً التحوالت الكبيرة التي بدأت تشهدها تركيا، وما قد تسفر عنـه فـي المـس                "إسرائيل"ثم؛ تقرأ   
  .القريب

في خضم
ومن خاللها كان   .. ، والتي كان متأكداً من أنها لن تظل سرية أبداً، إلى الرئيس السوري            "السرية"رسالته  

ضت دمشق يكن قد أخلـى      يرمي إلى دفع الحرج عن نفسه ووضع كرة اللهب في حضن غيره، فإن رف             
مسؤوليته، وإن قبلت، وهو يدرك تماماً بأنها لن تقبل، يكن قد وضعها بين مطر

المشروع في استعادة جزء عزيز محتل من أراضيها منذ أربعين عاماً، وسندان ما تؤكد عليـه سـوريا                  
ر استراتيجي، ومن لزوميات تحرير القرار      دائماً بأن تحالفها مع قوى المقاومة في المنطقة هو أيضاً قرا          

  .الوطني من أي ابتزاز أو تبعية
 في المنطقة، التي التخفي خالفها مـع        "قوى االعتدال "واألهم من ذلك كله هو تكريس خالف دمشق مع          
قوى المقاومة الفلسطينية، المتمثلة بحركتي حماس

  .انيةاللبن
وفضالً عن هذا وذاك، فهي تكرس مفهوماً بات يتداوله الكثيرون ومفاده أن دمشق قد أصبحت أداة فـي                  

المشروع 
  .ةعن هذا المشروع، الذي يثير ما يثيره من قلق معلن في أوساط عربية واسع

 إلى الرئيس السوري كان يدرك تماماً بأن        "السرية"أغلب الظن أن أولمرت، وقبل أن يبدأ بتدوين رسالته          
دمشق ستقرأ فيها كل العناوين السابقة، وغيرها الكثير، و

وستذهب أبعـد مـن ذلـك. مة
بال
ع
ثم
ال
قيا
ثم
وا
ا
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  :كاريكاتير
  

72. 

  
  16/6/2007الوطن القطرية 
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