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  من شخصيات تنظيمية من الضفة وغزة "حكومة الطوارئ"تشكيل  .1
 وزيرا القسم الدسـتوري     11 برئاسة سالم خالد فياض اقسم       :رام اهللا من   17/6/2007وكالة معاً   نشرت  

امام الرئيس محمود عباس وامام اعضاء اللجنة التنفيذية وامناء عامون فـي التنظيمـات وحـشد مـن                  
تلى الطيب عبد الرحيم المرسوم الرئاسي وذكر اسماء الوزراء فتقـدموا بـصمت              و .الشخصيات القيادية 

  :م امام الرئيس، والوزراء هموبعيدا عن اي بهجة الداء القس
  . رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية والمالية-من طولكرم ) كتلة الطريق الثالث ( سالم فياض 

  . وزير الداخلية والشؤون المدنية-من غزة ) مقرب فتح  (ىعبد الرزاق اليحي
  . وزير الحكم المحلي والزراعة-مسيحي من بيت لحم  )مقرب من فتح ( زياد البندك 

  . وزيرا للسياحة وشؤون المرأة-مسيحية من بيت جاال ) مستقلة ( خلود دعيبس 
  . وزيرا لالقتصاد واالشغال العامة-من الخليل ) مقرب من مبادرة ( محمد كمال حسونة 

  . وزيرا للتربية والثقافة-من القدس ) مستقلة ( لميس العلمي 
  . وزيرا للتخطيط والعمل- من رام اهللا) مقرب من حزب شعب ( سمير عبد اهللا .د

  . وزيرا للصحة-فتحي ابو مهلي 
  . وزيرا لالعالم والعمل-من رام اهللا ) كان في الجبهة شعبية ( رياض المالكي 
  . وزيرا لالوقاف والشؤون االجتماعية-( ) جمال بواطنة 

  . وزيرا للنقل والمواصالت- من غزة -مشهور ابو دقة 
  . لالسرى والشباب والرياضة وزيرا-اشرف العجرمي من غزة 

ان هذا المرسوم الرئاسي يلغي كل ما يتعـارض         : وعقب اداء اليمين الدستوري قال الطيب عبد الرحيم         
  .معه وعلى جميع الجهات تنفيذ المرسوم الذي سيعلن في الصحف الرسمية 

للصحافيين في ختام   قال   قد   فياضسالم   أنرام اهللا،   قد ذكرت من     17/6/2007األيام الفلسطينية   وكانت  
وأكـدت مـصادر     ".قبل ظهر األحد على أبعد تقدير     " إنه سيعلن تشكيلة حكومة الطوارئ       عباسلقاء مع   

 طوال اليومين الماضيين حـول      عباسمقربة من عملية التشكيل أن فياض كان على تواصل مستمر مع            
ثنائية في قطـاع غـزة،      وقالت هذه المصادر إن فياض حريص، رغم الظروف االست         .االسماء المرشحة 

واضافت إن فياض انهى تشكيل الئحة تـضم         .على تقلد شخصيات من مواطني القطاع لحقائب وزارية       
وقالت المصادر لاليام إن حكومة فياض ستركز على         . شخصاً، اضافة اليه، من الشخصيات المستقلة      11

لحصار على الصعيدين االقتـصادي     توفير األمن واألمان للمواطن والعمل للتخفيف من اآلثار الكارثية ل         
 .واالجتماعي، وستؤكد من خالل عملها على وحدة الضفة وقطاع غزة سياسياً وقانونياً وإدارياً

 علمت النهار من    : من محمد هواش   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    17/6/2007النهار اللبنانية   وأضافت  
الجديدة ستتركز على االمن في صفوفها، ولن تضم        مصادر فلسطينية رفيعة ان مهمة الحكومة الفلسطينية        

اياً من ممثلي الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح، وأن غالبية وزرائها ستكون من شخصيات عامـة                 
 .مستقلة

إعادة ضـبط   "وصرح امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه بأن من أولويات الحكومة               
اطق التي لم تصل اليها أيدي االنقالبيين، وكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني،            األمن، خصوصا في المن   

  ".وتأمين حاجاته في مختلف أماكن وجوده
لتسلم [ بعض المرشحين     إلى أن   محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    17/6/2007الحياة  وأشارت  

ة، مثل ضرورة الشروع في حملة لفـرض  وضع شروطاً تتعلق باالداء االمني للحكوم    ] الحقائب الوزارية 
كما يجري الحديث عن حكومة مصغرة من عشرة وزراء مستقلين، اربعة مـن غـزة               . النظام والقانون 

ومن بين االسماء المطروحة لتولي حقائب وزارية كل من ناصـر القـدوة، وعـزام               . وستة من الضفة  
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االحمد الذي كان مرشحا لتولي حقيبة      وفيما قبل بعض هؤالء العرض، رفضه بعضهم مثل عزام          . االحمد
  .الداخلية

  
  عباس يعلق العمل بعدد من مواد القانون االساسي الفلسطيني .2

 اصدر الرئيس الفلسطيني ليل السبت مرسوما رئاسيا علق فيه العمل بعدد مـن مـواد القـانون                  :رام اهللا 
وقالت وكالة االنباء الرسـمية      .االساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور بسبب اعالن حالة الطوارئ         

 مـن القـانون     67 و 66 و 65قرر الرئيس عباس مساء اليوم تعليق العمل باحكـام المـواد            "الفلسطينية  
 2003 وذلك استنادا الحكام الباب السابع للقانون االساسي المعـدل لـسنة             2003االساسي المعدل لسنة    

  ."وتعديالته
لعمل بها بمسألة تكليف رئيس الوزراء واعطائه ثالثة اسابيع لتشكيل          وتتعلق المواد الثالثة التي تم تعليق ا      

الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة التشريعي باالغلبية المطلقة وادائها بعد ذلك اليمين الدستورية امـام               
  .السيد الرئيس

  17/6/2007رويترز 
  

 ني حكومة هنية شرعية وال يمكن لعباس تجاوز الدستور الفلسطي: نعيمباسم  .3
ال يوجد في القانون شيء اسمه حكومـة        "باسم نعيم، وزير الشباب والرياضة الفلسطيني، إنه        . أكد د  :غزة

إنفاذ أعمال وال حكومة طوارئ، وال يمكن لرئيس السلطة أن يتجاوز المؤسسات الشرعية الفلسطينية أو               
ا حكومة شرعية وحكومة تـسيير      بالتالي نحن نعتبر أنفسن   : "وقال". الدستور والقانون األساسي الفلسطيني   

أعمال وإنفاذ برنامج حالة للطوارئ الحالية وأي إجراء غير هذا اإلجراء يعتبر مخالف للقانون ويصطدم               
 ".مع القانون األساسي الفلسطيني

نعم نحن  : "نعيموفيما يتعلق بقرار وزراء الخارجية العرب بتأييد شرعية عباس وكيفية النظر لذلك؛ قال              
 وزراء الخارجية العرب في تأييد شرعية رئيس السلطة محمود عباس، ونحن نؤيد ذلـك وال                نؤيد قرار 

نعترض على شرعيته، وكما أنهم أيدوا شريعة المؤسسات الفلسطينية األخرى ومنها المجلس التـشريعي              
 ". والقانون األساسي الفلسطيني وغيره

أتوقع أن يكون هـذا الـرد هـو رد          : "عيموعن رأيه في رفض فتح الحوار بعد دعوة خالد مشعل؛ قال ن           
انفعالي ومتسرع، ال يوجد أمام الشعب الفلسطيني وأمام الفصائل الفلسطينية خيار آخر إال قبول الحـوار،   
الكل مقتنع بأنه ال يمكن ألحد أن ينفي األخر، ونعتقد أن يكون هذا الرفض في لحظة غضب، ولكن فـي                    

 ".  طاولة الحوار والتفاوضالنهاية األمور تنتهي إلى الجلوس إلى
 17/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  رفض الحوار مع مشعل وعصاباتهن: وراء سلوك حماس" مخطط اقليمي"عبد ربه يلمح لـ .4

 اعلن ياسر عبد ربـه      : نائل موسى  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    17/6/2007البيان اإلماراتية   نشرت  
التحرير امس رفض القيادة الفلسطينية الحوار مع خالد مشعل وعـصابات           عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة     

حماس االجرامية التي نفذت االنقالب العسكري على السلطة الشرعية في قطاع غزة، كما أكـد رفـض                 
القيادة للجنة التحقيق العربية في احداث غزة او التعامل مع الشرعية الفلسطينية على قدم المـساواة مـع                  

وقدر عبد ربه ألمين عام جامعة الدول العربية حرصه ومشاعره تجاه القضية الفلسطينية وما               .االنقالبيين
يتهددها من اخطار بسبب ما يجري لكنه لفت نظره الى حقيقة ان هناك سلطة وطنية واحدة على رأسـها                   

نهـا  ودعا عبد ربه امس موسى الى مراجعة تصريحاته ومواقفه التي قـال ان كثيـرا م               . الرئيس عباس 
 . بحاجة الى مراجعة وبما يسهم في حماية الشرعية الوطنية ووحدة اراضيها وسلطتها ورئيسها المنتخب
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  ياسر عبد ربه قال : محمد هواش،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 17/6/2007النهار اللبنانيـة  وأضافت  
ة التنفيذية لحمـاس، وعـودة      وجوب حل القو  "، مؤكدا   "ال حوار مع القتلة   : "لحوارل مشعل   رداً على دعوة  

: وقـال ". قوى األمن الوطني إلى ما كانت عليه قبل أحداث غزة، قبل الحديث عن أي خطـوة للحـوار                 
نعرف مسبقا بمخطط االنقالبيين ومن يقف خلفهم من قوى إقليمية، فقد ذهب مشعل قبـل يـومين إلـى                   "

 ".ذه الحقائق في الوقت المناسب    بيروت والتقى بعض األطراف، واندلعت األحداث في غزة، وسنكشف ه         
هذا أمر يدلل على عدم احترام دور       ... ما حدث في غزة ليس خاضعا للتحقق من لجان تحقيق         : "وأضاف

 ".السلطة الوطنية ورئيسها، نحن نرفض أي تدخل سافر في شؤوننا الوطنية على االطالق
الرئيس عباس لترتيب لقاء بينـه      اتصل ب "ونفت مصادر  فلسطينية رئاسية للنهار ان يكون عمرو موسى           

 ".وبين مشعل وان عباس رفض ذلك
  

   الدوليةقواتالاتصاالت لتعجيل نشر وهناك .. ن سيبكون لما فعلوهواالنقالبي: األحمد .5
 بينما قال، إن االنقالبيين سيبكون كثيرا لما فعلوه، مستبعداً أي حوار معهم إال              : محمود صالح  - القاهرة

لسلطة، كشف عزام األحمد للشرق األوسط عن وجود اتصاالت فلـسطينية مـع             بعد تسليمهم مؤسسات ا   
األمم المتحدة وأطراف دولية وعربية، من أجل نشر قوات دولية في قطاع غزة، مـشيراً إلـى أن هـذا                    

وحول تـصوره   . الموضوع كان يناقش منذ فترة طويلة لكن تم التعجيل به بعد سيطرة حماس على غزة              
حـل  " في ظل وضعها الجغرافي المعزول عن الضفة قال إنه ال حل للمـشكلة إال                لحل المشكلة في غزة   

ال يمكن أن يكون الحـل إال       .. والثالث حلقات مكملة لبعضها البعض    .. عربي دولي  - سياسي فلسطيني 
أعتقد أن حماس ارتكبت حماقـة، وواضـح أن قيادتهـا           "وقال األحمد    ".بمشاركة واتفاق الثالث حلقات   

ال حوار مع االنقالبيين إال بعد      : "وأوضح ".كون كثيرا لما فعلوا بأنفسهم قبل ما فعلوه بشعبهم        مرتبكة وسيب 
بعد ذلـك يمكـن     .. أن يعودوا إلى رشدهم ويلغوا انقالبهم ويسلموا المؤسسات الرسمية للقيادة الفلسطينية          

يد اللهجة على خالـد     وشن هجوماً شد   ".قبل ذلك ال جلوس معهم إطالقا     .. النظر في مسألة الجلوس معهم    
ر إلى أن حكومة فيـاض ليـست        اش أ .مشعل، قائالً إن كل دعواته للحوار مع فتح مشكوك في صدقيتها          

وحـول اسـتمرار     .لكنها حكومة عادية، أما إعالن حالة الطوارئ فهذا أمر مختلـف          و ،حكومة طوارئ 
الحكومة انتهت؛ لـن    .. غزةال توجد حكومة في     : "حكومة هنية في غزة وتحديها لقرارات أبو مازن قال        

وأكد أن الحكومة العادية من المفترض بعد تـشكيلها بأسـبوعين أن تقـدم              ". تستطيع ممارسة أي عمل   
تعلمون أن التشريعي معطل لمدة طويلة ألن قيادة حماس عطلت عمله منذ قيامه             .."للمجلس التشريعي، و  

عدد من نوابهم لدى إسرائيل ألنهـم ال        وحتى اآلن بسبب عدم سيطرتهم على المجلس، مستغلين اعتقال          
 ".يريدون مجلسا ال يتحكمون فيه رغم أن الشرعية والنظام متوفران

 17/6/2007الشرق األوسط 
  

  حماس ويشكك بنوايا مشعل اتجاه عباس والوحدة الوطنيةعريقات يحذر من هدنة  .6
ينية، أمس، مـن نوايـا      عريقات، في تصريحات لإلذاعة الفلسط    صائب  حذر  :  يوسف الشايب  –رام اهللا   

، التي تحدثت عـن قبـول       "أحمد يوسف "حركة حماس التعاطي مع األفكار السياسية التي طرحتها وثيقة          
حماس لفكرة الدولة المؤقتة بدون القدس عاصمة، وبدون التطرق لمسألة حق الالجئين، واالتفـاق علـى                

ضها وحاربها الـشهيد الراحـل ياسـر        هدنة طويلة األمد غير محدودة زمنياً، وهي ذات الفكرة التي رف          
، الذي أطلقه خالد مشعل بحديثـه عـن احتـرام        "سيل الكذب "وأعرب عريقات عن صدمته من       .عرفات

عباس والوحدة الوطنية، مشيراً إلى حمالت التخوين والتكفير التي تشنها حماس عبر وسائلها اإلعالميـة               
 كيل بالجثث في الشوارع العامة في غزةضد الرئيس والسلطة الوطنية، وعمليات اإلعدام والتن

  17/6/2007الغد األردنية 
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 على للشرطة في غزةهنية يشكل المجلس األ .7

أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية أمس قرارا بتشكيل مجلس أعلى للشرطة في              : لندن
لـذي يتـسلم وزارة الداخليـة       وقال خالد ابو هالل، الناطق باسم وزير الداخلية، ان هنيـة ا            .قطاع غزة 
. اصدر تعليمات لتشكيل مجلس اعلى للشرطة في المحافظات الجنوبية برئاسـة توفيـق جبـر         "بالوكالة،  
على افراد الشرطة التوجه الى اعمالهم وااللتزام بمقارهم او سيتم ترقيم قيدهم واستبدال آخرين              "واضاف  

 ".بهم
 17/6/2007الشرق األوسط 

  
   واطالق النار على صور الدويكعي في رام اهللامقر التشرياقتحام  .8

مسلحون مقر المجلس التشريعي في رام اهللا، وقاموا بإخراج العاملين اقتحم :  منتصر حمدان-رام اهللا 
حسن خريشة خاصة .فيه، ما أدى الى وقوع مشادات كالمية بينهم وبين النائب الثاني لرئيس المجلس د

وحسب ما أكده خريشة للخليج فإن مجموعة من  .فتح على المقرحينما حاول بعضهم رفع علم حركة 
المسلحين اقتحموا مقر المجلس وحاولوا رفع علم فتح على المبنى وقام احدهم بمصادرة صورة رئيس 
  .المجلس األسير عزيز الدويك وإطالق النار عليها ما دفع خريشة للتدخل في محاولة منه لمنعهم من ذلك

 17/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  تسيطر على المعابر الحدودية" القوة التنفيذية" .9
من " فيالدلفي"على معبر رفح الحدودي وجميع النقاط الحدودية في ممر          " القوة التنفيذية " سيطرت   :القاهرة

وأكدت مصادر مصرية أن األوضاع استقرت في المنطقة الحدودية في رفح           . ناحية األراضي الفلسطينية  
ي بعد توترها، موضحة أنه لم يعد هناك فلسطينيون يلجأون إلى الجانـب المـصري               من الجانب المصر  

  .سواء من القوات التابعة لفتح أو المواطنين
  17/6/2007الحياة 

  
 نجري اتصاالت دولية لفتح معابر غزة: عريقات .10

مـع  صائب عريقات في تصريح لأليام انه وبتعليمات من الرئيس عباس بدأ اتـصاالت              .اعلن د : القدس
مختلف االطراف الدولية في انحاء العالم لضمان بقاء المعابر في قطاع غزة مفتوحـة ليتـسنى ايـصال             

وفيمـا يتعلـق بـالرد       .جميع مستلزمات نحو مليون ونصف المليون فلسطيني الذين يعيشون في القطاع          
 قالوا إنـه باالشـارة   نحن أبلغنا االسرائيليين رسالتنا هذه، وهم     : االسرائيلي على هذا الطلب قال عريقات     

 .الى هذا الموضع فان اسرائيل لن تتعرض للقضايا االنسانية ولم يوضحوا معنى ذلك
قطاع علـى  المن جهة ثانية، وبشأن اعالن اولمرت انه سيطلب من الرئيس االميركي النظر الى الضفة و   

نة والبشعة في غـزة لـم       الذين قاموا بهذه الحرب الشعواء المجنو     : انهما كيانان منفصالن، قال عريقات    
يدركوا انعكاساتها على القضية الفلسطينية، ولم يدركوا اننا لسنا الطرف الوحيد في هذه المنطقة، وبالتالي               

 . عاماً الى الوراء50اعادوا القضية الفلسطينية 
  17/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  "ارات صعبة وقاسيةقر"وتهدد باتخاذ ..  في الضفةهاحماس تحمل عباس مسؤولية استهداف .11

وقف العشرات من :  من رام اهللا نقالً عن مراسلها منتصر حمدان17/6/2007 الخليج اإلماراتية أفادت
عقاب أ في ،الفلسطينيين يترقبون ما سيجري على دوار المنارة وسط مدينة رام اهللا في الضفة الغربية
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ماس، إال أن تدخل قوات معززة من حرس انتشار أنباء عن عزم كتائب شهداء األقصى إعدام احد قادة ح
وحسب ما أكده مسؤول كبير  .الرئاسة وإحكام السيطرة على وسط المدينة حال دون تنفيذ تلك الجريمة

في فتح للخليج فإن أنباء تحدثت عن عزم عناصر من كتائب شهداء األقصى تنفيذ حكم اإلعدام بحق أحد 
الرئاسة لمنع تنفيذ هذه األعمال االنتقامية  مؤسسةقادة حماس وسط المدينة، ما دفعه لالتصال ب

  .المرفوضة
ورغم تكرار الدعوات لوقف االعتداءات واستهداف المؤسسات والقيادات المحسوبة على حماس في 

ن عمليات المالحقة والمطاردة لقادة حماس واستهداف المؤسسات ما زالت متواصلة حيث أال إالضفة 
 أقدم مسلحون مقنعون  حيث.سلة من االعتداءات وسط تبادل االتهاماتشهد العديد من مدن الضفة سل

مس على إحراق عدد من المؤسسات والجمعيات التابعة لحماس في مدينة نابلس، وتحطيم محتوياتها أ
فيما اقتحمت عناصر من كتائب  وسط استمرار عمليات االختطاف لقادة وعناصر محسوبين على حماس،

عضاء المجلس البلدي من حماس، أس ورفعت عليه العلم الفلسطيني ومنعت دخول قصى مقر بلدية نابلاأل
  .عضاء مستقلينأنها ستعين لجنة مستقلة إلدارة البلدية من إوقالت 
حماس قالت في بيان لها إن عناصرها ، أن لندنو غزة  من17/6/2007 الشرق األوسط وذكرت

 تضمنت حالة إعدام واحدة ،"ي الضفة الغربية اعتداءات خالل خمسة أيام ف205تعرضوا ألكثر من "
 .وحاالت اختطاف وإطالق نار وتخريب ممتلكات

 المعتقل في ، جمال الطويلوالقيادي في حركة حماس،حمل رئيس بلدية البيرة وفي نفس السياق، 
أي أذى تتعرض له عائلته وأطفاله على " الرئيس محمود عباس المسؤولية عن ،"سرائيليةاإل"السجون 

جهزة االمن أعناصر من   واتهم في رسالة بعث بها من السجن،".يدي عناصر األمن التابعين لهأ
ضاف أنه عندما لم أو.  اختطاف زوجتهةحاولم منزله وةهمادبمقصى ومسلحين من كتائب شهداء األ

  .من على زوجته، اعتقلوا شقيقيها وصهرهما كمساومة حتى يسلموهم زوجتهيعثر رجال األ
 ما ، السبت،اعتبرت حركة حماس: ألفت حداد نقالً عن مراسلته 16/6/2007 48 عرب قعوأورد مو

 مؤكدة . تمارسه من وصفتها بالفئة الباغية حقيقياًنصارها انقالباًيحدث فى الضفة الغربية من استهداف أل
هددت و .لى وقف استهداف عناصرهاإ داعية حركة فتح ،ن ذلك سيكون له انعكاساته فى الضفة وغزةأ

مام أن الحركة ستضطر أ غزة بي فيبو زهرأ ي عقده المتحدث باسمها ساميحماس خالل مؤتمر صحف
ذا لم يتوقف من وصفه بالتيار إ ،هذه الجرائم باتخاذ قرارات صعبة وقاسية فى الساعات القليلة المقبلة

جرى فى الضفة  الرئيس عباس مسؤولية ما ييبو زهرأوحمل  .المجرم عن ارتكاب التصفية الحزبية
ودعت حماس  .جهزة التابعة لعباس هى من ترتكب الجرائمن األإوما ينبنى عليه من تداعيات وقال 

 التدخل للضغط على عباس لوقف هذه الجرائم غير ىلإطراف المعنية الحكومات العربية وجميع األ
  .نسانية فى الضفةاإل
  

  القسام والتنفيذية في القطاع"مجرائ"كتائب األقصى تطالب قيادة حماس بالضفة بإدانة  .12
قال زكريا الزبيدي،  : ووكالة وفا محمد بالص نقالً عن مراسلها17/6/2007 األيام الفلسطينية جاء في

إن على قيادة حماس في الضفة أن يعلنوا، وفي أسرع وقت ممكن، موقفهم : "األقصىشهداء قائد كتائب 
 ارتكبتها كتائب القسام والقوة التنفيذية في قطاع غزة، الواضح والصريح، من كل الجرائم الرهيبة التي

بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك، محاوالتها االنقالبية على السلطة الشرعية، وجرائم اإلعدام 
وأكـد الزبيدي، في  ".التي ارتكبتها واستهدفت مناضلين، واستهداف مقار وأفراد وقادة األجهزة األمنية

 أن مثل هذا الموقف في حال اإلعالن عنه، وإعالن حركة حماس في الضفة، براءتها من تصريح لأليام،
وفي  .كل الجرائم التي ارتكبها عناصر الحركة في القطاع، فإن أجواء التوتر لن تنتقل حتماً إلى الضفة

ال فيها من حركة حماس في الضفة، ق" االنقالبيين"الوقت ذاته، وجه الزبيدي رسالة إلى من وصفهم بـ 
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إن حركة فتح حركة متسامحة مع الجميع، وإذا أردتم أن تعود العالقة بيننا كما كانت، فعليكم اآلن "
الخروج بمؤتمر صحافي يشمل قيادات حماس في الضفة الغربية، لشجب واستنكار جرائم حماس في 

األقصى، وحركة فتح، إن كتائب شهداء : وقال ".غزة، وإعالن البراءة التامة منها ومن ممارساتها هذه
اتفقتا مع األجهزة األمنية في سائر محافظات الضفة، على جمع سالح حركة حماس في الضفة، بعد أن 

 .أصبح سالحها غير شرعي وغير مقاوم، ويوجه لالنقالب على السلطة الشرعية
سطيني، رام اهللا نظمت أمس مسيرة حاشدة ضمت المئات من كوادر حركة فتح وأبناء الشعب الفلوفي 
 بانقالب حركة حماس على الشرعية قالة وتشكيل حكومة طوارئ، وتنديداًإ لقرارات عباس بتأييداً

وطالب المشاركون في المسيرة بطرد ممثلي حماس من المجلس التشريعي ، الفلسطينية في قطاع غزة
 عن القيادة الميدانية وخالل المسيرة، تال أحد قادة كتائب شهداء األقصى بياناً صادر .ةوالمجالس البلدي

حذر أبناء حماس في الضفة من التحريض على الفتنة في المساجد والجامعات والمدارس، ، لحركة فتح
ومن مغبة تشكيل خاليا للقوة التنفيذية، مطالباً الرئيس بإلغاء كافة مراسيم التعيين في الوظائف الحكومية 

ة الكوادر الفتحاوية وكوادر منظمة التحرير إلى عملها الصادرة بعد الشراكة مع حماس، مطالباً بعودة كاف
 .في الدوائر الرسمية

المئات من أنصار حركة ، أن  مراد ياسين عن مراسلها،طولكرم من 17/6/2007 الحياة الجديدة ونقلت
 بانقالب حماس العسكري  بمسيرة حاشدة تنديداًوافتح وعناصر األجهزة األمنية في مدينة طولكرم شارك

قصى حظر نشاطات حركة حماس في المدينة واعتبرتها خارجة  وأعلنت كتائب شهداء األ.طاع غزةفي ق
 لقى خالله قائد كتائب األقصى في طولكرم كلمة أعلنأ بمهرجان خطابي  المسيرةانتهت و.عن القانون

قسام حظر نشاطات حركة حماس في المحافظة ومالحقة أعضاء وخاليا كتائب ال كتائبال عن قرار فيها
 . وانقالبياً متمرداًبصفته تنظيماً

  
   بغزة الوقائي األمن جثث في مقر7على  كتائب القسام تعثر .13

عثرت كتائب القسام، أمس، على جثث سبعة قتلى، قالت إنه تم إعدامهم ووضعهم في :  رائد الفي-غزة 
وقالت  .دينة غزة، في حي تل الهوا، جنوب غربي م)سابقاً ( قبور داخل مقر جهاز األمني الوقائي

من بين القتلى السبعة، فيما ال تزال باقي الجثث  كتائب إنه تم التعرف إلى هوية الشاب عوض الجوجوال
وقالت مصادر إعالمية مقربة من حماس في غزة إن الجوجو كان يعمل مرافقاً للنائب  .مجهولة الهوية

ممن تتهمهم حماس بقيادة عمليات عن الحركة جمال سكيك، واختطف على أيدي أحد قادة حركة فتح، 
، وذلك بعد يومين من اندالع المعارك األخيرة في "المنتدى"اإلعدام والقتل في مقر الرئيس محمود عباس 

ونقلت المصادر ذاتها عن شهود عيان أن الخاطفين اقتادوا الجوجو إلى مقر الوقائي، وجرى  .قطاع غزة
  .إعدامه قبيل سقوط المقر

  17/6/2007ية الخليج اإلمارات
  

  في غزةأبو جهادفتح تتهم حماس بنهب منزلي عرفات و .14
عصابات وميلشيا "صرح الناطق باسم حركة فتح أحمد عبد الرحمن بأن :  وكاالت- رام اهللا ،غزة

مس، على اقتحام منزل القائد الرمز الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وكسر الباب أحماس أقدمت، صباح 
عنوة تحت تهديد السالح، وسرقته ونهب محتوياته، إضافة إلى سرقة أوراق الخارجي ودخول المنزل 

الرئيس الشهيد أبو عمار، والدوس على صورته وعلى مالبسه العسكرية وتحطيم أوسمته والهدايا التي 
وروى شاهد مقيم في مواجهة منزل عرفات لوكالة  ".تلقاها من رؤساء العالم وميدالية جائزة نوبل للسالم

حدى إرأيت مسلحين يدخلون المنزل ويسرقون أغراضاً ويحرقون  ": برس طالباً عدم كشف اسمهفرانس
  ".غرف النوم
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مس أن مسلحين ملثمين من كتائب القسام كانوا منتشرين أأفاد مصور في وكالة فرانس برس في حين 
 إسالم شهوان ونفى الناطق باسم القوة التنفيذية .ي شخص من االقترابأعلى سطح المنزل ويمنعون 

نهب منزل عرفات، قائالً إن أياً من عناصر القوة أو كتائب القسام لم يخرب أياً من محتويات المنزل 
 .وأضاف إن عناصر القوة التنفيذية عملوا على حماية محتويات المنزل .على اإلطالق

تح، أن مسلحين من عضو اللجنة المركزية لحركة ف" أم جهاد" أعلنت انتصار الوزير وفي نفس السياق،
" أبو جهاد"مس، منزل خليل الوزير أكتائب القسام والقوة التنفيذية التابعتين لحركة حماس، سرقوا ظهر 

وقالت أم جهاد في اتصال هاتفي معها، إن المنزل سرق بالكامل بما فيه من أوراق ومقتنيات  .في غزة
لثبوتية والشخصية ألفراد العائلة، بو جهاد وبخط يده، باإلضافة إلى األوراق اأشخصية خاصة ب
 .ومصاغها الشخصي

  17/6/2007األيام الفلسطينية 
  

  الطوارئ والقوات الدوليةحالة الحسم العسكري و فصائل فلسطينية ترفض .15
من دمشق ونابلس نقالً عن مراسليها يوسف كركوتي وأمين أبو  17/6/2007 الخليج اإلماراتية أوردت
 قرار الرئيس محمود عباس بإعالن ، في بيانين منفصلين،الديمقراطيةوعبية الش انتقدت الجبهتان: وردة

  .حالة الطوارئ في مناطق السلطة الفلسطينية، رداً على ما وقع في غزة
ففي بيان صادر عن المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أعلنت الجبهة أنها ترفض وتدين الحسم العسكري 

 رافق هذا الحسم من ممارسات مستهجنة وغريبة عن كل تراث قدمت عليه حماس في غزة، وماأالذي 
لى عدم مواجهة الجموح والتطرف المسلح، بردود إودعت الجبهة . الشعب الفلسطيني وقيمه األخالقية

. فعل سياسية متسرعة في تطرفها وجموحها مثل إعالن حالة الطوارئ والدعوة الستقدام قوات دولية
 وطنية مؤقتة لتشكل مرجعية لحوار وطني شامل، كما رفضت الجبهة وطالبت الجبهة بتشكيل قيادة

  .المشاركة في حكومة الطوارئ التي أمر بتشكيلها عباس
دانتها الستخدام السالح والقوة العسكرية لحسم الخالفات، إمن جانبها أعلنت الجبهة الديمقراطية رفضها و

لى القواسم الوطنية إ والمسؤول، للوصول ن ال بديل عن الحوار الجادأوأكدت في بيان صادر عنها 
  .المشتركة، وشددت على أن إعالن حالة الطوارئ ال يقدم الحل المطلوب لألزمة، وتزيد الوضع تعقيداً

من جانبه عبر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه المطلق لما يسمونه بالحسم العسكري الذي نفذته 
لخارجة عن تقاليد الشعب والتي رافقت هذا الحسم حماس في غزة، وعبر عن استهجانه للممارسات ا

  .هوتلت
و الضفة، أمن خطورة أي خطوات انفرادية سواء في غزة "سالمي في بيان لها وحذرت حركة الجهاد اإل

  ."معتبرة أن مثل هذه الخطوات ال تحل مشاكل وتعقيدات الساحة الفلسطينية
مس بقرار عباس إقالة أبهة النضال الشعبي رحبت ج أن 17/6/2007 الحياة الجديدة في المقابل، أفادت

واعتبرت الجبهة في  .نفاذ أحكام الطوارئحكومة هنية وإعالن حالة الطوارئ وتشكيل حكومة مؤقتة إل
 إلى القانون بيان صحفي وصلت وفا نسخة منه، أن المراسيم الثالثة خطوة في االتجاه الصحيح استناداً

 .األساسي
قطاع في مس أن ما قامت به حركة حماس ألحزب فدا خالل اجتماع في رام اهللا رأى المكتب السياسي و

 وتمرداً مسلحاً على السلطة الوطنية ومرجعيتها منظمة ، على الشرعية الفلسطينيةغزة يمثل انقالباً
  وأكد المكتب.ويهدف االنقالب إلى انفراد حماس في السلطة وإقامة سلطة دينية في قطاع غزة. التحرير

 لشعبل القرارات التي اتخذتها عباس هي قرارات شرعية وتستهدف صون المصالح الوطنية العليا أن
 .الفلسطيني
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  "إسرائيل"بالتنسيق مع اهللا عدد من مسؤولي فتح انتقلوا من قطاع غزة إلى رام  .16
معة، نه منذ يوم الجإ قالت "إسرائيلية"مصادر  أن ألفت حداد نقالً عن 16/6/2007 48 عرب ذكر موقع

وقالت  ."اإلسرائيلية"انتقل عدد من مسؤولي حركة فتح من قطاع غزة إلى رام اهللا بالتنسيق مع السلطات 
يريز بيت إ على معبر حصباالن عشرات العائالت تنتظر منذ إ ، السبت،مصادر فلسطينية وشهود عيان
كدت تلك المصادر أن هؤالء وأ .لى الضفة الغربيةإ للسماح لها بالدخول حانون شمال قطاع غزة تمهيداً

و أالمواطنين عائالت لكوادر من حركة فتح ومواطنين آخرين يخشون حالة من حالة الحصار االقتصادي 
  .ن تقدم عليه حركة حماس بحقهمأتخوفا من االنتقام التي يمكن 

 زة تباعاًيصل القادمون من غ: رام اهللا محمد يونس نقالً عن مراسلها فغي 17/6/2007 الحياة وجاء في
مس مسؤول ملف المفاوضات صائب أ حيث كلف الرئيس محمود عباس ،لى فنادق مدينة رام اهللاإ

ن حياتهم باتت مهددة إ لتسهيل عبور هؤالء الضباط الذين يقولون "سرائيلإ"جراء اتصاالت مع إعريقات 
، وبينهم عدد من كبار وامتألت فنادق مدينة رام اهللا بالقادمين من غزة. بعد سيطرة حماس على القطاع

بو أبو شباك وماهر مقداد وتوفيق أقادة فتح والناطقين باسمها مثل محمد دحالن وسمير مشهراوي ورشيد 
من الرئاسة مصباح أمن مثل قائد قوات جهزة األألى عدد من كبار قادة إضافة إخوصة وغيرهم، 

  .البحيصي
وقال محمد صابر الضابط . ي مسلحي حماسيدأوروى القادمون من غزة الكثير مما تعرضوا له على 

كنا المجموعة ": ضافأو. نه اختطف وتسعة من زمالئه من مقر الممثلية المصريةأمن الرئاسة أفي 
االخيرة التي انسحبت من الموقع ووجدنا ملجأ في الممثلية المصرية، لكن مسلحي حماس واصلوا 

: وتابع. "مني المصري برهان حماديس الوفد األخذونا من هناك رغم تدخل رئألى الداخل، وإمالحقتنا 
لى مكتب إن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل منحه كلمة لحماية من يلجأون إبلغهم حماد ألقد "

  ."وامرهم من مشعل بل من قيادتهم في قطاع غزةأنهم ال يأخذون إالممثلية، لكن المسلحين ردوا قائلين 
ختلفوا في خططهم المستقبلية، على تحميل قيادة فتح المسؤولية عن ن اإويجمع القادمون من غزة و

قيادتنا لم تكن هناك، لم تكن "ن أحد الضباط أواعتبر . جهزتها االمنيةأالهزيمة التي لحقت بالحركة و
لم يكن ": ضافأو. "وامر وال قيادة حقيقية للمعركة، وهذا السبب الوحيد للهزيمة وليس شيئاً آخرأهناك 
و الذخائر، النقص الوحيد كان في القيادة التي هربت من القطاع قبل ان تبدأ أي نقص في السالح ألدينا 

 ."المعركة
  

  من فنادق رام اهللا مع حماسقادة فتح خاضوا المعركة: هآرتس .17
 روايات عن كيفية سقوط قطاع غزة في يد حركة حماس "اإلسرائيلية"قدمت وسائل اإلعالم : وكاالت

 هآرتس كيف كان قادة فتح يعطون األوامر من فنادق  صحيفةووصفت.  فتح حركةقعهابسهولة لم تتو
في سخاروف وعاموس هرئيل كتابتهما الوصفية لما حدث في آ "اإلسرائيليان"واستهل الكاتبان . رام اهللا

انهال سيل المكالمات ) الخميس( بقليل بعد الساعة الواحدة ظهراً" :غزة على صفحات هآرتس بقولهما
 وكان على ،الهاتفية على القائد الفتحاوي الكبير وذي الباع الطويل في السياسة المتواجد في رام اهللا

الطرف اآلخر من الخط جنوده المحاصرون في مقراتهم األمنية في قطاع غزة يسألونه عن أفضل سبل 
حماس التصرف وهل يصمدون في ظل نفاد ذخيرتهم ويقاتلون حتى الموت أم يستسلمون لقوات 

 وقال للمقاتل على الطرف اآلخر ، في إجاباته وأوامره جداًالقائد الكبير كان حذراً": وأضاف. "المهاجمة؟
 ."أنت اآلن القائد في الميدان وافعل ما تراه مناسباً"من الخط 

ئد وبعد دقائق قليلة رن هاتف القائد الفتحاوي من جديد لكن هذه المرة كان الوضع مختلفا حيث فهم القا"
ذا قررت االستسالم ال تمكنوهم من االستيالء على األسلحة إ"بان األمر انتهى وقال لمحدثه من الميدان 
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حرقوا جميع الطوابق بما فيها القبو أر بي جي والكالشينات إلى القبو وآوعليكم نقل قذائف الـ 
  ". وحين تستسلمون ال توافقوا على خلع مالبسكم،والسيارات

ن مقر األمن الوقائي في غزة نجح في الصمود أكثر فترة ممكنة لكن حين غلب عدد أوذكرت الصحيفة 
حين "نه أوأشارت إلى  .الجثث والجرحى في الميدان عدد القوات المقاتلة قرر القائد الميداني االستسالم

حد أ حيث قال ،ن معركة غزة انتهت وحسمت وجهوا أصابع االتهام نحو محمد دحالنأأدرك قادة فتح 
ن يستقيل أ يجب عليه :خصومه السياسيين حين علم بعودة دحالن من القاهرة ووصوله إلى رام اهللا

 ."فوراً
في ساعات الظهيرة ظهر قادة فتح في مقاطعة رام اهللا مثل " :واختتمت الصحيفة الصورة الميدانية بقولها

تهم الفارهة ألخذ قسط من أشخاص معزولين عن الواقع يلبسون البدل الفاخرة ويغادرون المقر بسيارا
وحتى الرئيس الفلسطيني " :وأضافت. "الراحة بعد جولة طويلة وشاقة من النقاشات حول حالة الطوارئ

محمود عباس لم ينس موعد عودته إلى منزله في الظهيرة ولم نشعر بعالمات اليأس األولية في أجواء 
الطيب عبد الرحيم وأعلن إقالة ) باسم الرئاسةالناطق (المقاطعة إال في ساعات المساء األولى حين خرج 

حد جدواها بالنسبة لفتح بعد انتهاء المعركة وحسمها أ الخطوة التي لم يفهم ،هنية وإعالن حالة الطوارئ
 ."بالنصر لصالح حماس

 17/6/2007البيان اإلماراتية 
  

   فروا إليها معظمهم من مقاتلي فتح287 من بين 108مصر أعادت إلى غزة  .18
 أفراد من حركة فتح 108أعادت مصر إلى قطاع غزة حتى أمس :  يسري محمد- )مصر (رفح
ن حماس وافقت إوقال مصدر أمني مصري  . فروا إليها287صل أجهزة االمنية الفلسطينية، من واأل
ول أمس على السماح لرجال فتح بالعودة آمنين إلى قطاع غزة بعد أن اشترطت عودتهم من دون أ

ت الوقت، تأزم موقف آالف الفلسطينيين العائدين عبر األراضي المصرية إلى غزة، من في ذا. سالحهم
. خالل معبر رفح، عقب توقف عمل لجنة االرتباط الفلسطيني التي كانت تابعة للرئيس محمود عباس

وأكد مصدر حدودي مصري أمس أن االتصاالت بين لجان االرتباط من الجانبين المصري والفلسطيني 
 .شبه متوقفة بعد سيطرة حماس على المعبرأصبحت 

 17/6/2007الشرق األوسط 
  

  تلقت اتصاالت بادر إليها خاطف جونستونالحركة: حماسمصدر من  .19
 أن الحركة تلقت اتصاالت بادر ، في القاهرة،لحياةلكشف مصدر من حماس :  جيهان الحسيني-القاهرة 

دغمش كان حريصاً على إجراء اتصاالت مع ن الخاطف من عائلة أ ليها خاطف جونستون، مضيفاًإ
نه ما إ شديد اللهجة، وقالت مس تحذيراًأرسلت له أ"عناصر من كتائب القسام قبل ثالثة أيام، لكن الحركة 

اإلفراج عن جونستون سيتم "، مؤكداً أن "لم يطلقه خالل يومين بهدوء وطواعية سيتم التعامل معه بالقوة
 ."سبوع نهاية األخالل اليومين المقبلين وقبيل

فراج عن الجندي هناك اتصاالت بوساطة عربية تسعى إلى اإل"إن فى سياق آخر، قال المصدر 
نها مجرد رسائل جس نبض لم تتم بلورتها بعد، إ": ، مضيفاً"سير في غزة غلعاد شاليت األ"اإلسرائيلي"

طالق صواريخ القسام على إ فراج عن شاليت وتوقفنه في حال اإلأبالغ حماس إسرائيليون يريدون فاإل
 .مور وسيرفعون الحصار االقتصادي عن غزةجنوب إسرائيل، ستتم حلحلة األ

في غضون ذلك، استبعد المصدر عودة الوفد األمني المصري إلى غزة قريبا رغم إعالن رئيسه اللواء 
ع قوات هناك ضغوط أميركية على مصر لوض": ، وقال"زيارته إلى مصر تشاورية"برهان حماد أن 
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دولية على الحدود عند معبر رفح، وهناك مخاوف مصرية تسعى الواليات المتحدة إلى تعزيزها في شأن 
 ."الوجود اإلسالمي في غزة

  17/6/2007الحياة 
  

 مساع عربية إلعادة مشعل إلى غزة  .20
ان سوريا وقطر تعمالن على أ عن مصادر عربية، كشفت مصادر صحفية فلسطينية نقالً: وكاالت

وقال موقع أمد لإلعالم المقرب من حماس، إن مشعل . اولة نقل خالد مشعل إلى داخل قطاع غزةمح
سيحضر إلى قطاع غزة مع قيادات الفصائل الفلسطينية المتحالفة مع دمشق، وذلك في إطار خالص 

اس ، والمتمثل في وجود قادة حم"إسرائيل"دمشق من المأزق الكبير، الذي يواجهها في مفاوضاتها مع 
  بموجبهان قطر تمكنت من أن تصل إلى صفقة سياسية متكاملة تقوم حماسأوذكر الموقع . على أرضها

 "إسرائيل"تتوقف و ،)من دون إعالن رسمي ("إسرائيل"بوقف إطالق الصواريخ وقذائف الهاون ضد 
تصاالت استئناف االكما تشمل ). عسكريين وسياسيين(عن القيام بأي عمل عسكري ضد حماس بالمقابل 

 . وفق وثيقة أحمد يوسف"إسرائيليين"كاديميين أالسياسية بين حماس و
  17/6/2007البيان اإلماراتية 

  
  تدين اعتداء عين الحلوة وإطالق النار على مركز للنازحين في البداويحماس  .21

دان مصدر مسؤول في حماس محاولة االغتيال التي تعرض : بيروتمن  17/6/2007الحياة أوردت 
وأعلن  .مسؤول العالقات السياسية في الحركة أبو أحمد الفضل ليل أول أمس في مخيم عين الحلوةلها 

، "من أدلى بتصريحات تحريضة وتهديد بالقتل مسؤولية هذا االعتداء"المصدر في بيان أن الحركة تحّمل 
لى إ، داعياً "القضائيةهذه التصريحات في عهدة السلطة اللبنانية الرسمية واألجهزة األمنية و"وأنها تضع 

لى أي فتنة وال أي توتر إحماس لن تنجر "وأكد أن . "التحرك ضد المجرمين قبل تنفيذ جرائمهم المعلنة"
 ."أمن مجتمعنا وأمن لبنان واستقراره"، مشدداً على حرصها على "وال أي اقتتال داخلي
 أدانت حركة حماس بشّدة :سطرابل من 17/6/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم من جهة أخرى، أفاد

ها عناصر محسوبة على حركة فتح واستهدفت مركزاً تابعاً للحركة في مخيم تعملية إطالق النار التي نفذ
وكان مجموعة من المسلحين  .البداوي في شمال لبنان ومخصصاً إلغاثة النازحين من مخيم نهر البارد

النار بكثافة باتجاه مركز في مخيم البداوي تابع المحسوبين على حركة فتح قاموا مساء السبت بإطالق 
  .لحركة حماس ومخصص إلغاثة نازحي مخيم نهر البارد

  
 في مخيم اليرموك تفريق تجمع ألنصار فتح .22

كشفت مصادر فلسطينية أن سلطات األمن السورية فرقت تجمعاً ألنصار :  يوسف كركوتي-دمشق 
وأضافت هذه المصادر في تصريح خاص . اسحركة فتح، كانوا يستعدون للتظاهر ضد حركة حم

 .لصحيفة الخليج أن مؤيدي فتح، حاولوا القيام بمظاهرة من أمام جامع الوسيم الكائن وسط مخيم اليرموك
ويذكر أن عدداً من المصلين في الجامع كانوا وجهوا قبل عدة أسابيع نقداً الذعاً لخالد مشعل، أثناء إلقائه 

  .عةلكلمة بعد أداء صالة الجم
  17/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  

  ، ونتنياهو يرغب بتقويتها حكومة عباس الجديدة شريكة في السالم يعتبراولمرت .23
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 الطوارئ حكومة أن ، السبت أمس ايهود اولمرت يومهقال ما، 17/6/2007رويترز نشرت وكلة 
ة في مفاوضات من اجل  ستكون شريكاألحد تؤدي اليمين يوم أنالفلسطينية الجديدة التي من المقرر 

 .من اجل السالم" حكومة ليست حكومة حماس هي شريك"، وقد عب عن ذلك بقوله   السالمإحالل
 أنهوقال " .وهذا يفتح فرصا.. يمثل فرصة لم تتوفر منذ فترة طويلة" الوضع الراهن أن وأضاف أولمرت

 .من هذا الوضع" جل االستفادةأالعمل بقوة من "ينوي 
صباح اليوم، أصابع وجه  بنيامين نتنياهو، أن، 17/6/2007 48عرب ذكر موقع ومن جهة أخرى 

وعزا أولمرت ذلك إلى . االتهام إلى القيادة السياسية اإلسرائيلية وحملها مسؤولية ما حصل في قطاع غزة
واعتبر أن خطوات  .ما اعتبره انسحابا متسرعا من لبنان وقطاع غزة، فتح المجال للنفوذ اإليراني

 ،حكومات اإلسرائيلية واالنسحاب خلق مركزي إرهاب إسالميين واحدا في لبنان وآخر في قطاع غزةال
  . قرب تل أبيب وبئر السبع"قاعدة إيرانية"محذرا من أن إسرائيل لن تتعايش مع 

وبرأي نتنياهو فإن عدم حصول انقالب في الضفة الغربية كما حصل في قطاع غزة هو نتيجة لتواجد 
ويرى أنه يجب الشروع في الحوار مع الحكومة الفلسطينية الجديدة التي ال . الضفة الغربيةالجيش في 

حكومة حماس هي ليست شريكة للحوار، بينما حكومة أبو مازن : "تشمل ممثلين عن حماس، معتبرا أن
  ".يمكنها أن تكون شريكة، ونرغب في أن نراها تتعزز وتقوى

  
  في قطاع غزة"حماس" ستهدفئيلية تإسرا خطة عسكرية: صحيفة بريطانية .24

، أّن وزير الحرب الصهيوني الجديد اليومالبريطانية، في عددها الصادر " صاندي تايمز"أوردت صحيفة 
إيهود باراك، الذي يتولى منصبه رسمياً بعد أيام، يعتزم شن عدوان حربي واسع النطاق على قطاع 

وذكرت الصحيفة نقالً ". حماس" حركة المقاومة اإلسالمية  القليلة القادمة، الستهدافاألسابيعغزة، خالل 
عن ما أشارت إليها باعتبارها مصادر عسكرية صهيونية قولها، إنه تم إعداد خطة يشارك بموجبها نحو 

وطبقاً لما ورد؛ فإّن باراك أصدر تعليمات تقضي بإعداد خطط مفصلة . عشرين ألفاً من جنود االحتالل
بطائرات مقاتلة وطائرات صغيرة بدون طيار لشن ذلك   وفرقة مشاة ستستعينلنشر فرقتين مدرعتين

 . العدوان الحربي
17/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  الضفة وغزة بين "الفصل السياسي والجغرافي" فكرة تدفع نحو إسرائيل .25

 زيارته لواشنطن أكدت أوساط قريبة من رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود اولمرت أنه سيحاول خالل
 بين قطاع غزة والضفة "الفصل السياسي والجغرافي"التي يبدأها اليوم إقناع اإلدارة األميركية بتبني فكرة 

 يحق للجيش اإلسرائيلي تنفيذ العمليات العسكرية فيه متى وكيفما "كياناً معاديا"الغربية على اعتبار األول 
 "علناً وسراً" مكانة الرئيس محمود عباس بمختلف الوسائل شاء، في مقابل دعم الضفة اقتصادياً وتعزيز

لمنع حماس من أن تطل " من خالل العمل المتواصل "أالّ تكون الضفة تحت وطأة اإلرهاب"وضمان 
  ."برأسها

17/6/2007الحياة   
  

  خطة طوارئ إسرائيلية .26
 بأنهـا ترفـع     وأبلغتهاربية   اتصلت برؤساء دول العالم والدول الع      إسرائيل أن اإلسرائيليقال التلفزيون   

 التخلي عن قطاع غزة     قررت إسرائيل''مسؤوليتها عن قطاع غزة، وقال المحلل العسكري روني دانييل          
 أنوال تريد   '' فتح'' بتسلم المسؤولية عن القطاع، وأعلنت أنها لن تساعد          واألجنبيةوطالبت الدول العربية    

  .تساعدها في غزة



  

  

 
 

  

            15 ص                                    755:                                 العدد17/6/2007األحد : التاريخ

 إلى القمح فقط    إدخالميع مسؤولياتها عن القطاع، ولكنها ستعمل على         سوف ترفع ج   إسرائيل أن وأضاف
  .لحين تحمل العالم مسؤولية القطاع'' حماس'' ليسوا من أشخاصغزة عبر مكتب تنسيق مع 

وقالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي إن عسكريين إسرائيليين طرحوا على حكومة ايهود اولمرت خطة مكونة              
إلغـاء زيـارة أولمـرت إلـى        : تخاذها فوراً، ومن بين هذه الخطوات     من عشر خطوات يصرون على ا     

 وإقامـة طـوق     ، وتعزيز قوات الجيش في قطاع غزة، ودخول قوات معززة إلى شمال القطاع            ،واشنطن
من المنطقة إلنقاذهم ونقلهم إلى مستعمرة      '' فتح'' ثم إخالء قوات األمن الفلسطينية وعناصر        ،على القطاع 

 ·''سديروت''
17/6/2007اد اإلماراتية االتح  

  
  دختر يدعي أن إسرائيل ليست مسؤولة عن األزمة الفلسطينية الراهنة .27

 غير متعلق بعمليات ٍإسـرائيل، وأن       "انهيار السلطة الفلسطينية  "قال وزير األمن الداخلي، آفي ديختر، إن        
. لسطينية في قطـاع غـزة      السلطة الف  "انهيار"الحكومة اإلسرائيلية غير مسؤولة عن األزمة الحالية وعن         

وأضاف دختر في لقاء مع القنال الثانية التلفزيونية اإلسرائيلية أن إطالق سراح مروان البرغوثي مقابـل                
سقوط غزة بيد حماس هي بمثابـة       "واعتبر دختر أن     .الجندي اإلسرائيلي األسير غير وارد في الحسبان      

  ."لمنع دخول السالح والذخيرة إليهافرصة إلسرائيل للتعامل مع قطاع غزة ككيان إرهابي، و
16/6/2007 48عرب   

  
  أولمرت وحكومته سيتحملون مسؤولية الكارثة اإلنسانية: كتلة السالم اإلسرائيلية .28

 الحكومة اإلسرائيلية فتح معابر الحدود إلى قطاع غزة فـورا،           ،اليسارية اإلسرائيلية " كتلة السالم "طالبت  
، أّن حكومة إسرائيل التي أبقت بيدها مفاتيح الدخول         الكتلة توأضاف ".هاقناة أكسجين حيوية لسكان   "كونها  

إلى قطاع غزة في الجو والبحر والبر، عليها مسؤولية قانونية وأخالقية بإبقاء معابر الحـدود مفتوحـة،                 
وأكدت كتلة السالم، أّن من يـرفض        .بدون أن تكون هناك عالقة بهوية الحكومة الحاكمة في قطاع غزة          

يث مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية عليه أن يتحدث من اليـوم مـع حكـومتين فلـسطينيتين                  الحد
فرق "بالرغم من التصريحات الرنانة لسياسيين ومعلقين الذين يلعبون لعبة          "وأضافت الكتلة،   . متخاصمتين

عاني الفلـسطينيون   ، فان هذا األمر سيكون أكثر صعوبة وتعقيدا، وستعاني إسرائيل ومواطنيها كما ي            "تسد
  ".والمنطقة كلها

16/6/2007 48عرب   
  

  الشركة اإلسرائيلية توقف تزويد الوقود لقطاع غزة .29
، تزويد الوقود لقطـاع     ماإلسرائيلية المزودة للوقود في قطاع غزة، صباح اليو       " دور ألون "أوقفت شركة   

وقالـت الـشركة أن     . لغـاز وقد استمرت الشركة حتى نهاية األسبوع بتزويد القطاع بـالوقود وا          . غزة
المسؤولين الفلسطينيين عن عملية نقل الوقود تغيبوا ولم تفلح الشركة في االتصال بهـم لـذلك أوقفـت                  

لم يعرف بعد إذا كان القرار منسقا مع السلطة الفلسطينية أو الحكومة             .الشركة تزويد الوقود لقطاع غزة    
وتشير تقديرات وزارة البنى اٍإلسرائيلية إلـى أن         .را لهما الفلسطينية الجديدة اللتان تتخذان من رام اهللا مق       

  .مخزون الوقود في قطاع غزة يكفي السكان لمدة أسبوعين على األقل
17/6/2007 48عرب   

  
  فلسطينيو الشتات يطالبون بإعادة البعثة المصرية إلى غزة .30
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 ،سطيني في قطاع غـزة    ناشد فلسطينيو الشتات الرئيس المصري حسني مبارك عدم مقاطعة الشعب الفل          
كما طالبوا الفلسطينيين في الداخل بـسرعة       . وإعادة البعثة الدبلوماسية والوفد األمني المصري إلى هناك       

 . تضميد الجراح والعمل على إيقاف نزيف الدم وتهدئة الشارع والعودة إلى الحوار برعاية مصر
17/6/2007الخليج اإلماراتية   

  
  حالة وفاة ثانية خالل أسبوع واحد في سجون االحتالل .31

 ولم تذكر إدارة    ،استشهد أسير فلسطيني من سجن شطة في الثالثين من عمره اليوم في مستشفى العفولة             
 وحملت مؤسسات حقوقيـة وإنـسانية سـلطات االحـتالل           .سجون االحتالل اسم األسير أو مكان إقامته      

  .همالها ألوضاع السجناء الصحية واإلنسانيةالمسؤولية عن وفاة األسير بسبب إ
16/6/2007 48عرب   

  
 مطالبة جميع الموظفين الحكوميين بالتعامل مع حكومة الطوارئ .32

طالبت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، أمس، جميع الموظفين الحكوميين، وأصحاب القرار في 
 .س محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بتشكيلهاالوزارات، بالتعامل مع حكومة الطوارئ التي أصدر الرئي

وأكدت النقابة أنها ستباشر الحديث مع حكومة الطوارئ المكلفة، للتأكيد على مطالبها العادلة بصرف 
استحقاقات الموظفين الحكوميين ممن يعانون من مخاطر االنهيار االقتصادي، مع تحذيرها كافة الجهات 

 تجزئة بين أبناء الشعب الفلسطيني ووحدته الجغرافيةالتي تسعى لفرض حالة االنقسام وال
17/6/2007األيام الفلسطينية   

  
  محافظ جنين يستنكر إتالف األراضي الزراعية على يد سلطات االحتالل .33

 اإلسرائيلي في قرية االحتالل محافظ جنين قدوره موسى اإلجراءات التعسفية التي قام بها جيش استنكر
 بإحراق وإتالف جميع أراضي المواطنين الواقعة خلف جدار  االحتالل، حيث قامت سلطاتالعرقة

  شجرة3000بـ  ، قدرت  هذه األراضي المزروعةر أضرا وأشار المحافظ إلى أن.الفصل العنصري
   . لوزيات1500العنب ومن  500تين و شجرة  500و زيتون 

16/6/2007 48عرب   
  

 يغلق الشركات والمحالت التجاريةاالقتتال الفلسطيني يشل الحركة االقتصادية و .34
دماراً شديدا طال "قال رئيس هيئة رأس المال الفلسطينية ماهر المصري إن :  رهام زيدان-عمان 

المنشآت االقتصادية الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة تدمير البنى التحتية خالل عمليات االقتتال الداخلي 
أمس أن المؤسسات االقتصادية " الغد"تفي أجرته معه وأضاف في اتصال ها". األخيرة بين فتح وحماس

وشركات القطاع الخاص والمحالت التجارية مغلقة منذ ما يزيد على خمسة أيام نتيجة حالة العنف في 
شوارع القطاع وتخوف المواطنين على حياتهم خالل تجوالهم نتيجة انتشار المسلحين في الشوارع وعلى 

وأكد المصري وجود نقص كبير في كميات . قف كامل للحركة االقتصاديةأسطح المباني، ما أدى إلى تو
األغذية واألدوية في قطاع غزة، إذ استنزفت كميات ال يستهان بها في عالج المصابين في عمليات 
االقتتال خالل األيام السابقة من دون توريد أي إمدادات صحية بديلة، مشيراً إلى فقدان بعض أصناف 

  .ية من القطاعاألدوية الضرور
  17/6/2007الغد األردنية 

  
   في غزةسلطة المياه تحذّر من انعكاسات خطيرة على مشاريع المياه والصرف الصحي .35
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حذّرت سلطة المياه، أمس، من انعكاسات خطيرة على مشاريع المياه والصرف الـصحي             :  وفا -رام اهللا   
 سلطة المياه في بيان وصلت نسخة منـه         قالتو .المركزية بسبب تدهور األوضاع األمنية في قطاع غزة       

في ظل األوضاع والمتغيرات الجديدة يخشى أن تتوقف كافة اإلجراءات والتحضيرات لمشروع            : إلى وفا 
إنشاء محطة معالجة مياه المجاري الذي يجري اإلعداد لتنفيذه بشكل سريع وعاجل، ويعتبر هذا المشروع               

 في حالة تعذّر استكمال     :وأضافت .ياه المجاري شمال القطاع   من أهم المشاريع الحيوية لمعالجة مشكلة م      
تجهيز أحواض التشريب الثالثة في منطقة شرق بيت حانون، وهي المرحلة األولى العاجلة، والبدء فـي                

 يونيو/ تشغيل محطة الضخ والخط الناقل، بهدف التخفيف عن الحوض العشوائي قبل نهاية شهر حزيران             
 . انهيار كامل في الحوض العشوائي ستكون حتمية، ومسألة وقت ليس إالالجاري، فإن مخاطر حدوث

وفيما يخص المياه، أوضحت أن هناك عدداً كبيراً من آبار مياه الشرب ال زالت تعمل بواسطة السوالر،                 
  .ويخشى توقفها في حالة انقطاع هذه المادة نتيجة لألوضاع األمنية المتدهورة

 17/6/2007األيام الفلسطينية 
  

  يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية األردنيالملك .36
 الثاني ووزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس أمس تطورات الوضع في اهللا جاللة الملك عبدبحث 

المسلحة بين عناصر  منطقة الشرق األوسط، خصوصا في قطاع غزة، في وقت تواصلت فيه التهديدات
 ضرورة تحمل المجتمع هخالل اتصالالثاني  عبد اهللا وأكد .  وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزةفتح

 الملكوفي هذا اإلطار شدد ، بها القضية الفلسطينية الدولي لمسؤولياته في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر
 الشعب الفلسطيني سريع لتقديم جميع أشكال المساعدات التي يحتاجها على أهمية وجود تحرك دولي

 .الفلسطينية  وضمان إدامة عمل المؤسسات الوطنية،الظروف االقتصادية الصعبة التي تواجهه لتجاوز
17/6/2007الغد األردنية   

  
  معارك عنيفة في نهر البارد تنذر باقتراب الحسم .37

 ،سالمسلحي فتح اإلشهد مخيم نهر البارد أمس يوماً جديداً من االشتباكات بين الجيش اللبناني وم: بيروت
صابة واستسالم معظم القادة الميدانيين إيذاناً باقتراب موعد الحسم العسكري، بعد معلومات عن قتل وإ

لهذه العصابة اإلرهابية، فيما بقيت المعلومات متضاربة حول مصير قائدها شاكر العبسي ونائبه أبو 
  . هريرة والمسؤول اإلعالمي فيها أبو سليم طه

لى حل يفضي الى استسالم باقي مسلحي فتح اإلسالم، فقد عقد في إالوساطات الساعية على صعيد و
مسؤول ومسجد الغزاوي في المنية لقاء موسع حضره عدد من مسؤولي الجماعة االسالمية في المنية، 

ن حركة أ"واعتبر المجتمعون . العالقات السياسية في حركة حماس علي بركة، ووفد من علماء فلسطين
، وشددوا "ن الجيش اللبناني وقع ضحية ما يجريأسالم ظاهرة غريبة عن مخيم نهر البارد، و اإلفتح

لى صراع لبناني إن ال يتطور الصراع أ، ون يكون موحداًأن الخطاب اللبناني الفلسطيني يجب أ"على 
بنائه أومشاركة سالم زالة اللبس واالتهامات التي تطلق حول احتضان المخيم لظاهرة فتح اإلإفلسطيني، و
  . "لى جانبهم ألن هذا األمر عاٍر من الصحةإفي القتال 

  17/6/2007الشرق األوسط 
  

  وحكومة فياض هي الحكومة الشرعية.. نا الشرعية الفلسطينية مطلبىالحفاظ عل: أبوالغيط .38
ارجيـة  أكد أحمد أبوالغيط أن القرار الصادر عن االجتماع االسـتثنائي لـوزراء الخ             :كتبت سالي وفائي  

 . هو قرار يعكس الرؤية المصرية ويقترب الي حد كبير مما صدر عـن مـصر مـن مواقـف                   ،العرب
 وهو المطلب الرئيسي    ، الشرعية الفلسطينية  ى الحفاظ عل  ىوأضاف أن ما يتمثل أيضا أهمية الحرص عل       



  

  

 
 

  

            18 ص                                    755:                                 العدد17/6/2007األحد : التاريخ

وكـذلك   ، وكذلك رئاسة الرئيس عباس تحديدا مع الحفاظ علي السلطة الفلـسطينية           ،لمصر من االجتماع  
 ى،وحذر من خشية حدوث افتراق بين غزة من ناحية والضفة من ناحية أخر             .وحدة األراضي الفلسطينية  

 أن هنـاك حكومـة      ى شدد عل  ، سؤال عن وجود حكومتين فلسطينيتين حاليا في غزة والضفة         ىوردا عل 
  .  وهي الحكومة التي كلف الرئيس عباس بتشكيلها،واحدة من وجهة النظر المصرية

  17/6/2007رام المصرية األه
  

   الفسطينيةواشنطن تتعهد رفع الحصار فوراً عن حكومة الطوارئ .39
 فـي   ابلغ القنصل االميركي العام: محمد يونس،رام اهللا نقًال عن مراسلها في   17/6/2007الحياة  نشرت  
دة فـور    امس ان االدارة االميركية سترفع الحصار عن الحكومة الجدي         الفلسطيني واالس الرئيس    القدس
 ان واالس زار عباس وابلغـه ان ادارتـه سـترفع             الفلسطينية وقال مسؤول في مكتب الرئاسة    . تشكيلها

  .الحصار عن الحكومة فور تشكيلها
قال جاكوب واالس لرويتـرز     :  وفاء عمرو  ،القدس نقًال عن مراسلتها في    16/6/2007رويترز  وأضافت  
فيما يتعلق باالنخراط مرة ُأخرى     .. اقتصاديا وسياسيا .. تانه لن تكون هناك أي عقبا     .. أعتقد"في مقابلة   

وقال ان واشنطن وشركاءها في اللجنة       ."بدعم كامل ) حكومة الطوارئ (نعم سيحظون   . مع هذه الحكومة  
وقال واالس ان ادارة بـوش      .الرباعية سيصدرون إعالنات هذا االسبوع بشأن رفع العقوبات االقتصادية        

 من اجل التنمية االقتصادية ولقوات االمن التابعـة         ئلحكومة الطوار " كبيرة"الية  تريد بدء تقديم مساعدة م    
  .لعباس

  
 بضرب حماس ودعم عباس" إسرائيل" تطالب أمريكا .40

على ضرب حركة حماس بشدة من أجل عـدم الـسماح           " إسرائيل"حرضت الواليات المتحدة    : يو بي آي  
ل جورج بوش في اتصال هـاتفي مـع الـرئيس           وقا. لمن سماهم اإلرهابيين برفع رؤوسهم واالنتصار     

أمـس أن   " اإلسرائيلية"ونقلت اإلذاعة   .  إنه يتوجب ضرب حماس بشدة     يزالجديد شمعون بير  " اإلسرائيلي"
فـي الـسلطة    " المتطرفين والمعتدلين "بوش اتصل هاتفيا ببيرس الجمعة وقال له إنه يتوجب التفريق بين            

 ".بيين أن يرفعوا رأسهم واالنتصاريحظر السماح لإلرها"الفلسطينية وأضاف 
يتوجب النظر إلى الوضع الحالي علـى       "وأنه  " مأساويا" أن ما حدث في غزة كان        يزمن جانبه اعتبر بير   

إسرائيل ستفعل كـل    "وأضاف أن   ". أنه ال ينطوي على مصاعب فحسب وإنما على إمكانيات جديدة أيضا          
ثمـة  "ورأى إنه عشية زيارة أولمرت إلى واشنطن         ".شيء من أجل تقوية مؤيدي السالم بين الفلسطينيين       

  .فيما رد بوش على ذلك بأن زيارة أولمرت ستكون ناجحة" فرصة سانحة يحظر إهدارها
  17/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
 غزة والضفة وحدة سياسية واحدة وما حدث لن يغير ذلك:  في القدسكييمرالقنصل األ .41

ميركي العام في القدس، في حديث خص به وب واالس، القنصل األقال جاك :رناؤوطأكتب عبد الرؤوف 
على  ":مر خلقته حماس بأفعالها، ومع ذلك قالأن الفصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة هو إاأليام، 

ن الضفة الغربية وغزة هما وحدة سياسية واحدة ونحن بالتأكيد ال نود رؤية ذلك أ الدوام كان واضحاً
 ".التي تسببت بالوضع الذي نراه) هي(ي شيء آخر، أكثر من أانت تصرفات حماس، يتغير ولكنها ك

سالم فياض، .نفاذ حالة الطوارئ برئاسة دإ ليس هناك عقبات في التعامل مع حكومة  أنهضاف واالسأو
دة عاننا على استعداد إلإ ولذا ف،نها حكومة ستلبي متطلبات اللجنة الرباعيةأنحن نتوقع بالكامل  ":وقال

أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من  ":، وأضاف"و اقتصادياًأاالنخراط معها بسرعة كبيرة سواء سياسياً 
وروبا أن أالدعم الدولي لهذه الحكومة، وبالفعل فقد جرت نقاشات في داخل اللجنة الرباعية، وأعتقد 
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 وبعض "سرائيلإ"في ذلك ن الجيران سيقدمون الدعم بما أيضا أعتقد أستكون داعمة بشكل كبير لها، و
 ".يضاًأالدول العربية 

ن ما جرى في قطاع غزة كان انقالباً نفذته ميليشيات حماس المسلحة على المؤسسات أواعتبر واالس 
ال  ":ن تتحمل عواقب ما قامت به، وقالأالشرعية الفلسطينية، مشدداً بأنه سيتوجب على حركة حماس 

 لكنهو ".لطريقة العادية طالما الوضع في غزة على ما هو عليه اآلنياً من المعابر ستعمل باأن أأعتقد 
ن المساعدات أن نتأكد من أنريد .. ن يعانوا المزيدأنحن ال نريد للسكان العاديين في غزة  ":ضافأ
نهم إ ف"سرائيلإ"ولية التي تلقيناها من من خالل المؤشرات األ ": وتابع،"نسانية ستصل للسكان هناكاإل

ي شيء من أو أتوقع قطع المياه والكهرباء ألى الناس، ولذلك ال إن تصل أنسانية لمساعدات اإليريدون ل
 ".هذا القبيل

ميركي ن يلقي الرئيس األأمكانية إميركية بشأن دارة األنه يجري نقاش في اإلأوكشف واالس النقاب عن 
علن خالله عن سعيه أالذي ه  سنوات على خطاب5هذا الشهر لمناسبة مرور نهاية جورج بوش خطاباً في 
وفي هذا الصدد، فقد  .ن قراراً نهائياً بهذا الشأن لم يتخذ بعدألى إشار أنه أال إلتطبيق حل الدولتين، 

ن القرار بالسعي لتطبيق هذه الرؤية ما زال أال إن ما حدث في غزة وجه ضربة لرؤية الدولتين، أاعتبر 
يجاد الطريق إ ذلك اآلن في غزة، ولكن ذلك لن يمنعنا من محاولة قد ال يكون ممكناً تطبيق ":قائماً، وقال

  ".للتقدم
  17/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  "منظمة إرهابية"لن نترك مئات اآلالف في غزة تحت رحمة : واشنطن .42

ألمحت الواليات المتحدة الي أنها لن تسمح لحماس بمواصلة السيطرة علي            : عاصم عبدالخالق  -واشنطن  
 القوات التابعـة    ى وأعلنت أنها تبحث حاليا تقديم مساعدة أمنية ال        ، وشنت هجوما حادا عليها    ،ةقطاع غز 

 واعتبرت أن الحكومة الفلسطينية الجديـدة       ،للرئيس عباس واستمرار تدريبها وتزويدها بمعدات عسكرية      
 إنـه ال أحـد      ،وقال المتحدث باسم البيت األبيض     .هي حكومة لكل الفلسطينيين سواء في الضفة أو غزة        

 ولن نشارك فـي القـضاء   ،يريد ترك مئات اآلالف من الفلسطينيين في غزة تحت رحمة منظمة إرهابية       
 وقـال إن    ،علي آمال الجانب األكبر من الفلسطينيين الذين يريدون العيش في دولة مسالمة ديمقراطيـة             

  .ذه اآلمالهؤالء الذين هاجموا قوات األمن الشرعية في غزة يريدون أن يقضوا علي ه
  17/6/2007األهرام المصرية 

  
  عباسل هادعمتعرب عن  اللجنة الرباعية .43

وسطاء السالم في الشرق االوسط يوم السبت عن دعمه للرئيس          " رباعي"أعرب  :  ارشد محمد  -واشنطن  
أدرك الرباعي ضرورة وشرعية    "بيان أصدرته وزارة الخارجية األمريكية      ت اللجنة في    وقال،  الفلسطيني

القرارات التي اتخذت بموجب القانون الفلسطيني ورحب بنية الرئيس عباس المعلنة استشارة الشعب             هذه  
وأوضحت انها قلقة بشأن الوضع االنساني في غزة حيث قالت وكـاالت             ."الفلسطيني في الوقت المناسب   

سية لنقل مزيـد    المعونة ان الوضاع قد تتدهور بسرعة اذا لم تعد اسرائيل بسرعة فتح معابر حدودية رئي              
  .من االمدادات

  16/6/2007رويترز 
  

 األونروا تطالب بفتح حدود غزة أمام المساعدات اإلنسانية .44
وقـال  . طالبت وكالة األونروا، بسرعة فتح حدود قطاع غزة أمام المساعدات اإلنسانية          : أ.ب. د -برلين  

 ." بد من فتح الحدود في األيام المقبلة       ولكن ال  ..ما زال لدينا مواد غذائية كافية     ": جون جينج مدير الوكالة   
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 ألف الجئ فلسطيني في غزة يعيشون على المساعدات التي تقـدمها لهـم األمـم                860وأضاف أن نحو    
وأشار إلى أن وكالة غوث أصبحت قادرة على استئناف عملها بعد انتهاء االقتتال الداخلي فـي                . المتحدة

وأعرب عن أمله بأال تعيق حماس دخول        ." زال سيئا جدا   ولكن الوضع اإلنساني في غزة ما     ": غزة قائال 
لقد أعلنت حماس أن العمل اإلنساني يمكن أن يستمر في مناخ آمن وال توجد مشاكل               "المساعدات مضيفا   

 ."حتى اآلن
 17/6/2007الشرق األوسط 

  
  لقاء أولمرت بوش هو لقاء خيول عاجزة في إسطبل يحترق: محللون أمريكيون .45

 متوجها إلى الواليات المتحدة، وسيلتقي يوم غـد مـع الـرئيس             ،زراء اإلسرائيلي، أمس  غادر رئيس الو  
وسـتلقي  . األمريكي، وسيلتقي خالل تواجده في الواليات المتحدة مع كبار مـسؤولي البيـت األبـيض              

المستجدات في قطاع غزة بظاللها على اللقاء، بعد أن فشلت الخطط األمريكية اإلسرائيلية فـي قطـاع                 
  . وعلى رأسها خطة دايتونغزة،

". لقاء خيول ميتة في اسطبل يحتـرق      "محللون أمريكيون أطلقوا على اللقاء المرتقب بين أولمرت وبوش          
فإذا كان أولمرت قد خطط ألن يحتـل الملـف          . وقالوا أنه على األرجح لن يخرج االجتماع بنتائج عملية        
  .  غزة لتنسف تخطيطهالنووي اإليراني مركز الصدارة في اللقاء، جاءت أحداث

  17/6/2007 48عرب 
  

  سنة90 مأساة الفلسطينيين بدأت منذ ":سرائيلا"غالوي يدعو إلى مقاطعة  .46
طالب عضو البرلمان البريطاني جورج غالوي المجتمع الدولي بمقاطعـة البـضائع            :  راشد العيد  -لندن  

الكل يعلم ان اسرائيل دولة عنصرية،      "ل  وقا. "الملطخ بالدماء "ـواصفا البرتقال االسرائيلي ب   . االسرائيلية
وأكـد   ."حيث ان لديها مواطنين يملكون حقوقا أكثر من غيرهم، كما ان هناك من ليس له حقوق اصـال                 

 سنة، وذلك عندما منح وزير الخارجية جـيمس         40 سنة وليس    90مأساة الفلسطينيين بدأت منذ     "على أن   
 سنة مضت وفلسطين مسحت     60"وأضاف   ." الحق في ذلك   بلفور وعدا باقامة دولة لليهود، وهو ال يملك       

 سنة مضت وما تبقى من فلسطين مسح من الخارطة، وفي الفترة االخيرة             40من الخارطة وشعبها شرد،     
وضع الملح على الجرح، واصبح الضحايا الفلسطينيون يعاملون كإرهابيين، واالرهابيون االسـرائيليون            

 ."يعاملون كضحية
  17/6/2007ية البيان اإلمارات

  
  قطاع غزة رؤية من الخارج .47

  منير شفيق
ان ما حدث في قطاع غزة من وصول الصراع السياسي والعسكري إلى مرحلة الحسم الميـداني بـين                  
حركتي فتح وحماس أو بين القوات التابعة للرئاسة الفلسطينية والقوات التابعة لرئاسـة الـوزراء كـان                 

تباكات المسلحة المحدودة، واالختطافات واالرتكابات، بمـا فيهـا         التطور الذي مهدت له سلسلة من االش      
  .القتل واالغتياالت

فمن يتابع مسلسل اتفاقات وقف اطالق النار وما استتبع كل اتفاق من حمالت إعالمية ومواجهات سياسية                
.  يـشبهه  حادة ثم عودة إلى االشتباكات كان البد له من أن يوصل األمور إلى ما وصلت اليه، أو إلى ما                  

الن الوضع السياسي واألمني في قطاع غزة ما كان له ان يستمر مع عدم تثبيت اتفاق لوقـف اطـالق                    
النار، والسير على طريق التوافق الوطني، وحصر للخالفيات في حدود التعايش بين شرعيتين واألهم في               
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جيش اإلسـرائيلي فـي     ظل مواجهة االحتالل والحصار واستمرار االغتياالت واالعتقاالت من جانب ال         
  .الضفة الغربية

بل يمكن للمرء ان يعود إلى الوضع السياسي الذي نشأ بعد االنتخابات التشريعية الفلسطينية وفوز حماس                
وقد حدث التنـاقض    . فيها بأغلبية كبيرة وتشكيلها لحكومة حازت على ثقة مريحة في المجلس التشريعي           

والثانيـة التـي مثلتهـا      " فتح" الرئيس الفلسطيني محمود عباس      األول هنا بين شرعيتين، األولى التي بيد      
  ".حماس"الحكومة برئاسة إسماعيل هنية 

اجرت انتخابات نزيهة وتعددية وهـو مـا حـاول          " الديمقراطية الفلسطينية "فمنذ اللحظة األولى تبين ان      
ـ             ن حمـاس علـى     الرئيس الفلسطيني أن يسجله لحسابه وحساب فتح، بحق، وبتقدير فلسطيني عام، وم

الخصوص، ولكن ما ان تشكلت الحكومة وأصبح من الضروري، والمنطقي، تسليمها السلطة بما في ذلك               
باالخفاق في اسـتتباع انتخابـات نزيهـة        " الديمقراطية الفلسطينية "المسؤولية عن أجهزة األمن ارتطمت      

اريد اتباعه من دون تبصر دقيق      من النمط الغربي وقد     " الديمقراطية"بتداول للسلطة كما تقتضيه بدهيات      
بما في ذلك االستعداد لتحمل تبعاته فاالنتخابات الحرة يتقضي االعتراف بنتائجها قوال وعمـال وتـسليما                

  .للسلطة
بقوة أشد اذ رفضت نتائج االنتخابات وتداعياتها من حيـث          .. وهذه االشكالية صدمت الديمقراطية الغربية    

وضربت عليها وعلى الشعب الفلسطيني حصاراً ماليـاً        . تجة ديمقراطيا وأعلنت مقاطعة للسلطة المن   . أتى
  .ولم تتردد اإلدارة األمريكية بممارسة التحريض السياسي والعلني السقاط الحكومة. محكما

فقد أصبح من الممنوع ان تتعايش الشرعيتان وتتفقـان حتـى     . مما يعني دفع األمور إلى ما وصلته اآلن       
يقة الوفاق الوطني، واألهم بعد ان عقدتا اتفاق مكة واقيمت سلطة وحـدة وطنيـة               بعد ان توصلتا إلى وث    

فلسطينية بقيادة حماس وفتح وبمشاركة الفصائل األخرى مباشـرة، أو دعمـاً، إلـى جانـب مـشاركة                  
  .فلسطينيين مستقلين، مرضيا عنهم في الغرب وتسليمهم حقائب المالية واإلعالم والخارجية

لة الوضع العربي وما حدث من تناقض أو تباعد سياسي مصري ـ سعودي إثر  يجب ان يضاف هنا حا
 تـشادي برعايـة     -وقد ظهر هذا التباعد، أو التناقض بعد عقد اتفاق سوداني           . االنتهاء من قمة الرياض   

وقـد جـاء    . وهو ما عبر عنه لقاء طرابلس الذي شارك فيه الرئيس المصري حسني مبـارك             . سعودية
  .مذكورلينسف االتفاق ال

هذا على المستوى الرسمي العربي، اما على المستوى الشعبي أو الداخلي، فقـد تفاقمـت االنقـسامات                 
الداخلية إلى ما يشبه ما حدث في قطاع غزة، في كل من لبنان والعراق والصومال والسودان، طبعا مـع   

 أخذ يتجه إلى حالـة مـن   ولكن في الجوهر فان المناخ العام في المنطقة   . الفارق من حيث الحدة والشكل    
  .الفوضى وفقدان السيطرة، وألوان من الحسم الداخلي للصراعات، أو الالحسم في ظل بنادق متواجهة

هنا يجب أن توضع مسؤولية خاصة على ما اصاب الوضع العربي الرسمي بعد قمـة الريـاض مـن                   
المتضامن الحداث سيطرة،   تصدع، وفتور، أو عجز، أو في االصح استقالة عن التدخل الجماعي العربي             
 - فلـسطيني، ولبنـاني      -ولو نسبية، بهدف الحيلولة دون ما حدث ويحدث من تدهور داخلي فلسطيني             

 عراقي على الخصوص، وبما يشمل بصورة عامة األوضاع عموماً فـي الـصومال              -لبناني، وعراقي   
  .والسودان

فتح كما تجلـت فـي قطـاع غـزة     ولكن بالرغم من كل ذلك فان مجريات تطور الصراع بين حماس و          
والضفة الغربية يحتم ان تسارع مختلف القوى الشعبية والعربية الرسمية إلى وضع حد أوالً السـتمرار                

" وكيانين"وثانيا عدم ترك األمور من ناحية سياسية لتتدهور إلى مستوى قيام حكومتين             . الصراع الدموي 
الن مثل هذا التدهور غيـر قابـل        . لو لبضعة أيام  منفصلين احدهما في قطاع غزة واآلخر في الضفة، و        
  .للبقاء واالستمرار ويعود باشد االضرار على الجميع
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فال الحسم العسكري يوصل إلى حل دائم الزمة ابعادها تتعدى معادالت القوات العسكرية في الميدان، وال           
حة على المستوى المحلي    االنقسام السياسي وصراع شرعيتين يمكن ان يكتب له الدوام، وليس هناك مصل           

الن عدواها، أو األسباب التي أدت اليهـا،       . والعربي في دفع األمور إلى ما وصلت اليه بين فتح وحماس          
األمر الذي يوجب التذكر ان ال حل       . مع الفارق، قابلة للتعميم في لبنان والعراق والبلدان العربية األخرى         

ائيلي، وما تدبره اإلدارة األمريكية من فوضى داخلية بعد          اإلسر -إال في التوجه ضد االحتالل األمريكي       
  . اإلسرائيلي-ان عجزت عن فرض مشروعها الشرق أوسطي األمريكي 

  .وعندئذ تجترح الوسائل والخطوات.. أما كيف؟ فالبداية تكون باالتفاق على الهدف
  17/6/2007الشرق القطرية 

  
  فظائع غزة وأحكام الطوارئ .48

  عبد اإلله بلقزيز. د
تاريخهما السياسي والوطني بإطالق مشروع تحرري للوطن، ال يساوم على          " حماس"و" فتح"بدأت حركتا   

وحين أجبرتهما حقائق ميزان القـوى علـى الجنـوح          . شبر واحد من ترابه الممتد من النهر إلى البحر        
مرحلـي يقـضي    للواقعية السياسية واألخذ بفكرة المرحلية في العمل الوطني، تمسكتا ببرنامج وطنـي             

 عاصمتها القـدس مـع      67باالستقالل الوطني، وقيام دولة على المناطق الفلسطينية المحتلة في حرب ،          
: أما اليوم، فما لبثتا أن قبلتا بمـا دون االسـتقالل المنقـوص            . تطبيق حق العودة لالجئين إلى أراضيهم     

المياه، بل تقاتلتا عليهـا أشـرس   بسلطة شوهاء ال سلطان لها على األرض والحدود والمعابر واألجواء و   
 من أجل     وفقط  فقط،": اإلسرائيليين"قتال وأحقره وأزهقتا من أرواح مقاتليهما والمدنيين ما لم تفعاله مع            

  .تلك السلطة الشوهاء التي فضحت أخيراً معنى المشروع الوطني لدى كل من الحركتين
) واحدة" فتح"ال ب   " (بفتحين"إن األمر يتعلق    : ، نقول إذا تحرينا الدقة، ووزعنا المسؤوليات توزيعاً عادالً      

الـراهنتين  " حماس"و" فتح"التاريخيتين األصيلتين و  " حماس"و" فتح): "واحدة" حماس"ال ب   " (بحماسين"و
اللتين تعمالن تحت هذين العنوانين من دون صلة تشدهما إلى الرصيد الكفاحي للحركتين األصل وإلـى                

: الشهداء والرمـوز الكبـار    " فتح"األولى هي   " فتح. "حلى بها رجاالتهما السابقون   األخالق الثورية التي ت   
" حمـاس "و..! ياسر عرفات وأبوجهاد وأبو إياد وأبو السعيد وأبو الهول وكمال عدوان وأبو الوليد            " فتح"

 أمـا   .الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل أبو شنب        : الشهداء الكبار " حماس"األولى هي   
، مـن   "الزعران"مفتوح للفوضى والتسيب وتخريج القتلة و     " تنظيمي"هذا الزمان، فمسرح    " حماس"و" فتح"

  .كوادر ومقاتلي الفتنة والحرب األهلية، بال قيادات حقيقية في مستوى المسؤولية
 بوعي  األصيلتين مشروع سياسي، هو المشروع الوطني الفلسطيني قاتلتا من أجله         " حماس"و" فتح"كان ل   

وكانت سـيرة   . وشجاعة، وقدمتا في سبيل ذلك قوافل من الشهداء وأفواجاً من آالف األسرى والمعتقلين            
قادتهما ومناضليهما مما صنع لهما صدقية وهيبة في جماهير الشعب فحولهما إلى أكبر تنظيمات الحركة               

هذا الزمان، فليس   " حماس"و" فتح "أما. الوطنية الفلسطينية بسبب شدة اإلقبال الشعبي على االنتساب إليهما        
مـن أجـل احتكـار تلـك     " النضال"و" أوسلو"من أجله سوى سلطة     " تناضالن"لهما من مشروع سياسي     

  .ولهذا المشروع السياسي اليوم اسم رسمي دقيق هو الفتنة والحرب األهلية. السلطة
ولـت بعـض فـصائل      وكيف تح . إلى حركة فتنة وحرب أهلية    " فجأة"كيف تحولت حركة تحرر وطني      

  الثورة والمقاومة إلى ميليشيات والبندقية الوطنية إلى سالح عصابات إجرامية تعيث في األرض فساداً؟
غيـاب  : سببان رئيسيان يفسران اليوم هذا االنحرف الخطير الذي دخلته الحركة الوطنيـة الفلـسطينية             

  .ية واألمنية على القرار السياسي، وسيطرة األجنحة العسكر)ومعه األفق السياسي(المشروع السياسي 
فأما المشروع السياسي الغائب، فهو المشروع الوطني الفلسطيني الذي أطلقته الثورة منذ ما يزيد علـى                

هـذا  " اتفاق أوسلو "أنهى  .  صورة مشروع االستقالل الوطني وبناء الدولة        في ما بعد    أربعين عاماً وأخذ  
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ثم لم  . تستأنفه في حقبة التسوية المغشوشة    " حماس"ة كما لو أن     وبدا لفتر . المشروع وزوره وتحايل عليه   
ال . تلبث هي األخرى أن ازورت عنه ازوراراً حين أعرضت عن المقاومة وانصرفت بهمة إلى السلطة              

وعلى هذا  . وسلطتها الفاسدة المفسدة  " أوسلو" سوى    "حماس"و" فتح"" خاصة    مشروع اليوم لدى الفصائل   
انتقلنا ! تها وكوادرها ومقاتلوها قتاالً عقائدياً ما شهدنا له مثاالً في أية موقعة مع العدو             المشروع يتقاتل قاد  
على جزء مـن    (إلى بناء سلطة    ) على جزء من الوطن   (إلى اقامة الدولة    ) كل الوطن (من تحرير الوطن    

د فعـل   وها هو قتال اليوم، وقرار محمود عباس بإعالن الطوارىء وحـل الحكومـة، ور             ). ذلك الجزء 
وما .. بأن ننتقل من سلطة إلى سلطتين     " يعدنا"المتحدي، واالحتقان المرتفع حدة في كل األرجاء،        " حماس"

  .خفي أعظم
وأما سيطرة األجنحة العسكرية واألمنية على القرار السياسي، فهي أوضح من هالل رمضان في يومـه                

  .الثاني
عباس أو اللجنة المركزية أو المجلـس الثـوري         اليوم ليس في يد محمود      " فتح"من يجادل في أن قرار      

ومستـشاري  " كتائب شهداء األقصى  "للحركة، وانما في يد األمن الوقائي واالستخبارات وأمن الرئاسة و         
اليوم ليس في يد اسماعيل هنية أو المكتب السياسي         " حماس"األمنيين؟ ومن يجادل في أن قرار       " الرئيس"

؟ المـسلحون وحـدهم اليـوم يحكمـون         "القوة التنفيذية "و" الدين القسام كتائب عز   "للحركة، وانما في يد     
كم مرة اتفق محمود عباس وإسـماعيل       !  لقادتهم السياسيين    أدنى اعتبار   ويفرضون شريعتهم وال اعتبار   

فهل توقف؟ ماذا لـذلك أن      :  على وقف االقتتال     وبرعاية مصرية   هنية، أو محمود عباس وخالد مشعل     
مة السياسيين لم تعد مسموعة لدى ميليشيات من الموتورين الخارجين على تقاليد الحركة             يعني غير أن كل   

الوطنية وأخالق الفدائيين والمجاهدين؟ لكن ذلك يعني ثانية أن هؤالء السياسيين مسؤولون عن تمكين هذه              
  !الميليشيات من كل أسباب القوة التي تأكلهم اليوم

ضي الفلسطينية المحتلة وعـار علينـا جميعـاً وعلـى الـسياسيين             مخجل هذا الذي يقع اليوم في األرا      
الفلسطينيين بصورة خاصة الذين سلموا مصير قضيتهم ووطنهم لجمهور من الطائشين الموتورين وقدموا             

لقد سقطوا جميعاً في أوحال غزة وسـقطت شـرعيتهم، وإن أي            . للعدو أمثل خدمة يمكنه انتظارها منهم     
ه أن يتساءل عما إذا كانت هذه الطبقة السياسية الفلـسطينية تـستطيع أن تـدير                أحد في العالم قد يحق ل     

   !دولة
  17/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  نهاية القضية وبداية فصل فلسطيني جديد .49

  وحيد عبد المجيد
من مخيم نهر البارد وامتداداته إلى قطاع غزة، أحداث تصنع مشهداً قد ال يكون فيه جديد نوعياً لمن 

غير أن هذا المشهد المؤلم ربما يكون األخير قبل . د على التدهور المتواصل في الوضع الفلسطينيتعو
إسدال الستار على فصل طويل في مأساة فلسطين الممتدة التي سيكون فصلها التالي، والحالي هكذا، أكثر 

  .إيالماً
ع الدولي في معظمه من أهم قضايا فإذا كان الستار يسدل اآلن على فلسطين القضية، التي اعتبرها المجتم

التحرر الوطني، فلكي يرفع من فوره عن حالة فلسطينية لم تكتمل معالمها بعد بانتظار ما سيفعله في 
  .بعضهم البعض من كانوا لسان، أو ألسن، حال هذه القضية

قفون على وسواء وقعت الحرب األهلية التي حذر الرئيس محمود عباس قبل أيام من أن الفلسطينيين ي
وفي هذا الفصل، ستكون قضية التحرر . أعتابها، أو أمكن تجنبها، ثمة فصل جديد في الحالة الفلسطينية

الوطني تاريخا بمقدار ما حدث من تغيير في تكوين واتجاهات وأهداف القوى التي شكلت في مجموعها 
ام عميق نتج عن دخول اإلسالم وال يعود ذلك فقط إلى انقس. حركة التحرير التي حملت لواء تلك القضية
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السياسي الفلسطيني على خط القضية بقوة منذ العقد الماضي، والشيخوخة التي دبت في القوى التي 
صحيح أن هذا االنقسام أحدث خلال بنائيا وخلق وضعا لم يتعود . عملت في إطار منظمة التحرير

ين للتعامل معه، غير أن األخطر من هذا الفلسطينيون عليه، ولم يطوروا أدوات ولم يفرزوا قادة مؤهل
االنقسام شيوع الفوضى الناجمة عن صراع القوة والنفوذ بين مجموعات وميليشيات متصارعة في 

وتنقسم كل منها بدورها إما بين ) فتح وحماس(الحركتين الرئيسيتين اللتين ينقسم الفلسطينيون بينهما 
  ".أجندات"وشلل أو " أمراء"

فهي تنطوي، . ضلة أبعد من صراع بين حركتين، وأعمق من تناقض بين مشروعينولذلك باتت المع
وأجهزة " فتح"، في "أجندته"فوق هذا وذاك، على صراعات مصالح بين قادة لكل منهم مجموعته، وأحيانا 

ومن هذه صراعات ما بات . وبعض هيئات الحكومة من ناحية أخرى" حماس"األمن من ناحية، وفي 
ومنها مثال، وحتى ال نبقى .  يصعب اقتالعه عبر اتفاقات بين قيادتي حركتي حماس وفتحمتجذرا إلى حد

في إطار التجريد، الصراع بين جماعتي محمد دحالن في فتح ومحمود الزهار وسعيد صيام في حماس 
 بما تمثله كل منها، وما يتوفر لهما من استقالل ذاتي، وما يمتلكه رأس كل منها من نفوذ على قيادة

  .حركته
ويعني ذلك أننا إزاء معضلة تحول ميليشيوي لبعض من أهم أجنحة ومجموعات حركتي فتح وحماس 
على نحو يؤدي إلى تحويل المسألة الفلسطينية برمتها من حالة إلى أخرى، وينقلها من فصل في تاريخها 

  .إلى فصل آخر
اعات المصالح والقوة والنفوذ على وفي هذا الفصل الجديد، تطغى التناقضات الداخلية الناجمة عن صر

وال يعني ذلك . التناقض مع االحتالل الذي يتحول يوما بعد يوم إلى أداة تُستخدم في إدارة تلك التناقضات
. أن الصراع ضد االحتالل، والذي يمثل التناقض الرئيس في قضايا التحرر الوطني، يضمحل أو يتالشى

 بتحقيق أحد طرفيه نصرا حاسما واستسالم الطرف اآلخر، فهو معطى موضوعي غير قابل لإللغاء إال
  .أو بالتوصل إلى حل البد أن يأخذ صورة تسوية تاريخية نهائية

أما وأن ال هذا ممكن، وال ذاك وارد حتى في ظل التدهور المتزايد في الوضع الفلسطيني، يصبح 
ار متزايد للصراعات الداخلية على السيناريو األقرب إلى الواقع في الفصل الفلسطيني الجديد هو انفج

حينا آخر من دون أن يلغيه أو يغير طابعه أو " الكادر"نحو يحجب الصراع ضد العدو حينا ويبعده عن 
  .يضفي عليه طابعا آخر

وألن هذه الحالة الفلسطينية الجديدة اآلخذة في التشكل اليوم ليست ساكنة، بل تتسم بديناميكية شديدة، 
حاول استشراف الصورة التي ستكون عليها بعد سنوات، وليس فقط بعد شهور، في يصبح ضروريا أن ن

ظل انخراط أعداد متزايدة من الناشطين والمقاومين مناضلين كانوا أو مجاهدين ضد االحتالل في 
  .االقتتال الداخلي وتحولهم من حماة شعبهم وقضيتهم إلى مقاتلين يرهبون هذا الشعب ويمثلون عبئا عليه

يعد خفيا أن قادة المجموعات األكثر قوة ونفوذا في الحركتين عاكفون على تطوير قدراتهم العسكرية ولم 
وما أكثر األسلحة التي يتم تهريبها بوسائل مختلفة بدءا بكثير من البنادق العادية . تدريبا وتسليحا

يل من قاذفات  ورشاشات الكالشنيكوف، وصوال إلى قل16واألخرى المتطورة وخصوصا من طراز إم 
وصواريخ مضادة للدروع، فضال عن كميات وفيرة من الذخيرة والعبوات الناسفة واأللغام . جي. بي. آر

  .والمواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات
وفي ظل مثل هذا التحول، ال تبدو مجدية الوساطات التقليدية من نوع الوساطة المصرية الجارية التي 

وها هو طموح الوسطاء المصريين . في إمكانهم إعادة األمور إلى ما كانت عليهيظن القائمون بها أن 
يتراجع من اتفاق سياسي شامل بين فتح وحماس إلى اتفاق لوقف االقتتال بينهما بشكل عام إلى اتفاق 

وها هو رئيس الوفد األمني المصري في القطاع . يسري في مدينة غزة فقط أو مدينة رفح وحدها، وهكذا
تلعب " أيادي شيطانية"واء برهان حماد يصيح، بعد أن بلغ به اإلحباط أشد مبلغ، محذرا مما اسماه الل
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وال يعني ذلك أن الوساطة المصرية ستنتهي بفشل تام بالضرورة، وإن كان هذا ! بالساحة الفلسطينية
  .بما أسابيعولكن أي اتفاق ستسفر عنه لن يصمد ألكثر من شهور قليلة، ور. االحتمال سيظل كبيرا

فلم تعد أدوات إدارة الصراعات الفلسطينية في الفصل المنتهي، الذي يسدل الستار عليه اآلن، مجدية في 
ومن دون أدوات جديدة، وداخلية باألساس من خالل حركة شعبية تهدف إلى التحرر من . الفصل الجديد

تشكل معالمه اآلن إلى تقسيم سطوة أمراء فتح وحماس، قد ينتهي الفصل الفلسطيني الجديد الذي ت
  . بين الحركتين في أحد أكثر السيناريوهات سوءا وهزال1967األراضي المحتلة عام 

ويجد هذا السيناريو أساسه في واقع مؤلم يقول إن ما يفصل بين غزة والضفة الغربية بات أكبر بكثير 
  . كيلو مترا فقط45من المسافة الجغرافية التي ال تتجاوز 

ان الصغيرتان تتجهان ألن تصبحا عالمين مختلفين، حيث تمتلك حماس القوة األكبر في غزة فالمنطقت
فإذا تصاعدت الصدامات المسلحة، التي باتت متواترة يفصل بين كل اثنين . بينما تتفوق فتح في الضفة

ناسبة منها فاصل قصير، وتحولت إلى الحرب األهلية المجنونة التي حذر منها أبو مازن في كلمة بم
، فربما ال تنتهي المعركة إال بسيطرة أمراء حماس على غزة وهيمنة 1967الذكرى األربعين لحرب 

  .أمراء فتح على الضفة
وعندئذ قد ينتهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة بدويلتين بائستين تسيطر على كل منهما ميليشيات إحدى 

  .ندما وضعوا قضيتهم بين أيديهماالحركتين اللتين خدع معظم الفلسطينيين أنفسهم ع
وربما ال يكون ثمة سبيل للنجاة من هذا المصير إال بأن يفيق أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين ويأخذوا 
قضيتهم بأيديهم ويشرعوا في انتفاضة شعبية مدنية تتجاوز الفصائل كلها وتواجه االحتالل في كل شارع 

انيين المناضلين القادرين على استعادة الطابع الوطني وميدان وعند كل حاجز وتفرز قادتها الميد
 .التحرري لقضية فلسطين

  17/6/2007الحياة 
  

  !اآلن فهمنا لماذا سمحوا لحماس بالفوز باالنتخابات .50
  فيصل القاسم. د

األمريكي واألوروبي واإلسرائيلي والفتحاوي    " الكرم"ال شك أن الكثيرين تساءلوا، وربما تعجبوا من هذا          
ـّلوا لها المشاركة في االنتخابات التشريعية الفلـسطينية               والعر بي مع حركة حماس عندما سمحوا، ثم سه
وقد زادت عالمات التعجب أكثر فأكثر بعد فوز الحركـة الكاسـح بمعظـم مقاعـد المجلـس                  . األخيرة

هل يعقـل أن يـصل الـسخاء والتـسامح األمريكـي            : هرش معظمنا رأسه وقتها، وتساءل    . التشريعي
إلسرائيلي والرسمي الفلسطيني بأن يتركوا حركة مغضوباً عليها تدخل االنتخابات، ثم تفوز بها لتشكل              وا

  أول حكومة فلسطينية ذات توجه إسالمي ثوري؟
لقد حظي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد قبوله لنتائج االنتخابات الفلسطينية األخيرة بإطراء ومديح              

أمام حركـة فلـسطينية     ) فتح(كيف ال وهو الذي اعترف بهزيمة حركته        . غزيرين من القاصي والداني   
معادية برحابة صدر، ال بل دعمها في تشكيل الحكومة الفلسطينية، بالرغم مـن امتنـاع حركتـه عـن                   

  .المشاركة في الحكومة الجديدة في البداية
 سمحت للفلسطينيين بأن    وبدورها بدت إسرائيل في أعين العالم دولة ديموقراطية متسامحة، خاصة وأنها          

لقد كان القبول اإلسرائيلي    . يشاركوا في االنتخابات، ويصوتوا لحركة حماس، العدو اللدود للدولة العبرية         
  .فيها مثيراً لإلعجاب والتساؤالت في آن معاً) حماس(بإجراء االنتخابات ومشاركة 

فـي  ) حمـاس (حول اشتراك حركـة     ومما زاد في حيرة المراقبين وقتها أن أمريكا لم تثر ضجة تُذكر             
  .االنتخابات، فقد باركتها بطريقة غير مباشرة، مع علمها المسبق أن الحركة ستكتسح صناديق االقتراع
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أما الموقف العربي فبدوره فقد ساير الموقفين اإلسرائيلي واألمريكي، فاعتبر مشاركة حماس في اللعبـة               
 العلم أن بعض األنظمة العربية تعتبر حماس رجساً من عمل           الديموقراطية الفلسطينية شأناً فلسطينياً، مع    

وقد ظننا وقتها أن تلك األنظمة رضخت لإلرادة الشعبية الفلـسطينية التـي اختـارت               . الشيطان فاقتلعوه 
  .حركة المقاومة لتقود الشعب الفلسطيني

لو كنا  ! في فلسطين ومن ثم صعودها إلى سدة الحكم       ) حماس(آه كم كان بعضنا مغفالً عندما صفق لفوز         
أبعد نظراً لكنا قد بكينا وذرفنا الدموع وقتها على تلك اللعبة الخبيثة التي يحـصد الـشعب الفلـسطيني                   

  !نتائجها الوخيمة هذه األيام حصاراً واقتتاالً وتناحراً وجوعاً
مجـرد  لم يعد يخفى على أحد أن تسهيل اشتراك حركة حماس في االنتخابات ووصولها إلى السلطة كان                 

فقد رأى اإلسرائيليون واألمريكيـون واألوروبيـون وأزالمهـم         . قشرة موز أو فخ منصوب بدهاء شديد      
العرب واألسلويون أن حركات المقاومة عصية على التركيع والترويع، ومن الـصعب كـسر شـوكتها                

زيمة المحتلـين  بالوسائل العسكرية التقليدية، خاصة وأن تلك الحركات أثبتت تاريخياً قدرة عظيمة على ه       
  .فكان ال بد من إيجاد طريقة لحرفها عن مسارها، ومن ثم تمييعها. في الجزائر وفيتنام ولبنان وغيره

الطعم، وتخلت عن المقاومة، بحجة أنها ستحمل السالح فـي          ) حماس(ومن سوء الحظ فقد ابتلعت حركة       
ركة الطيبة لتحرير الشعب الفلـسطيني      طبعاً ال أحد يشكك في نوايا الح      . يد والكومبيوتر في اليد األخرى    

وقيادته إلى بر األمان، بدليل أن السواد األعظم من الفلسطينيين صوتوا لها بطيب خاطر في االنتخابـات                 
لكن ألم يأت فـوز     . التشريعية، ناهيك عن أن الشارع العربي من المحيط إلى الخليج فرح كثيراً بفوزها            

   ألم يحقق كل ما خطط له الخبثاء في تل أبيب؟الحركة وباالً على الشعب الفلسطيني؟
ما أن تسلمت حماس السلطة حتى طالبوها باالعتراف بإسرائيل بحجة أنها ملزمة بـاحترام االتفاقيـات                

وكان ذلك المطلب بداية تطويق الحركـة وإفـراغ         . الدولية الموقعة بين منظمة التحرير والدولة العبرية      
لكن نتيجة الرفض جعلت    . فرفضت الحركة طبعاً  . من ثم محاصرتها  انتصارها االنتخابي من مضمونه و    

القوى الفاعلة دولياً تفرض على الشعب الفلسطيني حصاراً مرعباً أوصل الكثيرين إلى حافة الجوع، ولم               
وبالرغم من الحصار المطبق على الشعب الفلـسطيني عربيـاً          . يستلم الموظفون رواتبهم لشهور وشهور    

طينيون، وظلوا متمسكين بحكومتهم بعـدما نـاورت قلـيالً كـي تمـتص الـضغوط            ودولياً صمد الفلس  
  .والمؤامرات المحدقة بها من كل حدب وصوب

ولّما وجد العدو أن خططه السابقة لم تؤت ُأكلها تماماً انتقل إلى المرحلة الثانية من المخطـط، فـأوعز                   
عب الفلسطيني وجوعته، ولم تحقق أيـاً       ألزالمه بأن يبدأوا التحرش بحركة حماس بحجة أنها أساءت للش         

وقد سمعنا قبل شهور صوت الجنرال محمد دحالن امبراطور األمن في فلسطين            . من وعودها االنتخابية  
ومنذ ذلك الوقت والتوتر يتصاعد بين ممثلـي الـشعب          . لحماس" الصاع صاعين "وهو يلعلع مهدداً برد     

التي نبذها الفلسطينيون في صناديق االقتراع، حتـى        ) سلوجماعة أو (الحقيقيين الذين فازوا باالنتخابات و    
األلمانيـة بـاألمس   " يونجا فيلت "وقد نشرت صحيفة    . تحولت التهديدات إلى حرب حقيقية بين الجماعتين      

تقريراً موثقاً يفيد بأن واشنطن خططت لصعود حماس ومن ثم ضربها بحلفاء البيت األبيض في منظمـة                 
واهد كثيرة على تسليح جماعة أبو مازن حتى أسنانهم للتصدي للحركـة التـي              والش. التحرير الفلسطينية 

  .جاءت بها صناديق االقتراع إلى السلطة
هل كانت تريد إسرائيل أكثر من أن ترى الحركة التي كانت تقض مضاجعها في الماضـي وهـي اآلن                   

بيـة بعيـداً عـن      منخرطة حتى إذنيها في معارك ضارية ضد حركة فتح في قطاع غزة والـضفة الغر              
تحظى بنفس القدر من االحترام في الشارعين الفلـسطيني         ) حماس(الصراع مع المحتلين؟ هل ما زالت       

رب : والعربي؟ ألم تفقد الكثير من هيبتها؟ أال يردد الشعب الفلسطيني في أعماقه هذه األيام البيت الشهير               
فـي  ) حماس( محقاً عندما اعتبر تورط      يوم بكيت فيه، فلما صرت في غيره بكيت عليه؟ ألم يكن البعض           

اللعبة الديموقراطية خطيئة كبرى على ضوء سقوطها في الحضن السعودي، ومن ثـم انجرارهـا إلـى                 
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االقتتال الداخلي اآلن؟ ألم يكن البعض مصيباً عندما استهجن هذا التالقي بين حركة مقاومة عتيدة وأنظمة                
  ها عليها غوندوليزا رايس؟التي تغدق" االعتدال"عربية تستمتع بألقاب 

آه لو قرأ الشعب الفلسطيني تاريخ بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، لربما تردد في اختيـار حركـة                  
فمن المعلوم أن الشعب البريطاني لم يصوت لوينستون تشيرتشل بعد الحرب، بالرغم من             . حماس لحكمه 

وبالتالي اختاروا  . في الحرب قد ال ينجح في الحكم      انتصاره الساحق على هتلر، على اعتبار أن من ينجح          
  .شخصاً آخر لقيادتهم

وتبتعد عن إغراءات السلطة وشـراكها؟ ألـيس        ) حماس(فهل تتعظ حركات المقاومة العربية من تجربة        
حرياً بحركة المقاومة اللبنانية ممثلة بحزب اهللا أن ال تتورط كثيراً في لعبة السلطة إذا كان لها أن تحافظ                   
على هيبتها ومكتسباتها؟ فكما فعلت إسرائيل مع حماس تريد اآلن بالتعاون مع واشنطن وأزالمهـا فـي                 

. بيروت أن تنتقم من حزب اهللا الذي مرغ أنفها بالتراب، وذلك بزجه في صراعات داخلية ليذهب ريحه                
الخـضراء وذلـك    وكذلك تفعل أمريكا مع حركات المقاومة العراقية بالتعاون مع معاولها في المنطقـة              

  .بعد أن أعياها القضاء عليها عسكرياً.بإغرائها بالمشاركة في السلطة
أليس حرياً بالمقاومين إذن أن يظلوا في مواقعهم النظيفة، وأن ال ينجروا إلى مالعب السياسة القذرة، كما                 

  ء ويرثها األوغاد؟فعل كل الثوريين األنقياء على مدى التاريخ، مع االعتراف بأن الثورات ينجزها الشرفا
  17/6/2007الشرق القطرية 

  
 التمسك بالشرعية ال يكون باالنقالب عليها  .51

 إبراهيم حّمامي. د
هكذا يقول المثل الشعبي والذي يبدو أنه ينطبق تماماً على محمود عّباس ومن معه في .... الثالثة ثابتة 

 . اجأة االنتخابات التشريعية الماضيةمحاوالتهم المتكررة لالنقالب على الشرعية الفلسطينية بعد مف
 حاول محمود عّباس وبأشكال متعددة القفز على نتائج االنتخابات من خالل سحب 2006في العام 

الصالحيات والتلويح بمنظمة التحرير وتنظيم ومباركة اإلضراب المسّيس واستالم والتصرف باألموال 
ؤامرات المتوالية المتتالية، لكن أبرز محاوالته المخصصة لمساعدة الشعب الفلسطيني وغيرها من الم

تموز الماضية /كانت الدعوة الستفتاء غير شرعي و غير دستوري وتحديد موعد له في شهر يوليو
 . ليسجل أول خرق رسمي للقانون األساسي ومحاولة أولى لالنقالب على الشرعية الفلسطينية

كانون أول الماضي بإعالنه عن انتخابات تشريعية /المحاولة الثانية لالنقالب كانت في شهر ديسمبر
ورئاسية مبكرة لم يحدد لها موعدا، وهو ما ال يملكه كرئيس للسلطة وبحسب القانون األساسي الفلسطيني 

 خصيصاً من أجله بعد استحداث منصب رئيس الوزراء وتفصيله على مقاسه 2003الذي عدل عام 
 . لمواجهة عرفات

، لكن درجة الفلتان األمني وصلت لدرجة ال تطاق بعد سقوط المئات من الضحايا فشلت تلك المحاوالت
برصاص الغدر، وتحول قطاع غزة تحديداً إلى غابة من السالح تحت مسمى الشرعية، وكأن الشعب 

في األردن ولبنان، لتحل عليه شرعية غابة السالح من " ديمقراطية غابة البنادق"الفلسطيني لم تكفه مآسي 
 .  وغيرها17 رئاسي وقوة ال حرس

انتفض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقضى على مراكز القوى وقالع الشر وسقطت في ضربة 
واحدة رغم عشرات الماليين من الدوالرات التي ضخت، واألسلحة المتطورة التي خُزنت، وهو ما لم 

سطينية عبر تشكيل حكومة عسكرية يرق لعّباس ومن حوله، فقرروا االنقالب الكامل على الشرعية الفل
 . تحتمي وتستقوي باالحتالل ودباباته

دون شك أن من صالحيات رئيس السلطة وبحسب القانون األساسي إقالة الحكومة، ومن صالحياته أيضاً 
إعالن حالة الطوارئ، لكن ودون شك أيضاً أن الحكومة المقالة تبقى حكومة تسيير أعمال إلى حين نيل 
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ديدة الثقة من المجلس التشريعي قبل أداء اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة، ودون شك أي حكومة ج
 يوم هي الحكومة الحالية بصفتها السلطة التنفيذية القائمة سواء 30أيضاً أن من ينفذ حالة الطوارئ لمدة 

يل حكومة تحت كحكومة كاملة أو حكومة تسيير أعمال، ودون شك أيضاً أن رئيس السلطة ال يملك تشك
 . أي مسمى خارج التشريعي وبحجة الطوارئ

المرسوم العباسي الثالث هو خرق فاضح للقانون األساسي الفلسطيني يستوجب إسقاط األهلية القانونية 
عنه، هذا لو كانت هناك دولة وسلطة حقيقية فعلية، وهو ما ال ينطبق على الوضع الحالي الذي يستقوي 

ة دبابات المحتل، والحكومة التي كُلف فّياض بتشكيلها هي حكومة انقالبية فيه طرف على آخر بحماي
عسكرية بامتياز، وأداء قسمها أمام عّباس دون نيل الثقة من التشريعي وتحت أي مسمى كان هو تمرد 
على النظام السياسي الفلسطيني، ورئيس تلك الحكومة االنقالبية العسكرية وأعضاؤها هم متمردون على 

وخرق الدستور ) المجلس التشريعي(ية برعاية رئيس انقالبي متمرد قرر تجاوز أعلى سلطة الشرع
 ). القانون األساسي(

لنتساءل وبشكل سريع من هو الذي ينقلب على الشرعية ليشكل حكومة عسكرية خارج اإلطار القانوني، 
ن لديه ذرة شك في موقف ويوعز في ذات الوقت بتدمير كل مظاهر الشرعية الفلسطينية، وليحاول كل م

 : عّباس ومن معه أن يجيب على األسئلة التالية
من الذي يقوم اليوم بحرق مقرات التشريعي في الضفة الغربية وفي ظل حالة الطوارئ التي أعلنها  -

 عّباس؟ 
  من الذي يعتدي على الكتل البرلمانية ويحرق مقراتها؟ -
 عّباس بعزل المجالس البلدية المنتخبة في نابلس والخليل  من الذي قام وباسم الحركة التي يتزعمها-

 وقلقيلية وعّين مجالس أخرى نيابة عنها؟ 
 من الذي أصدر اليوم قرارات غير شرعية بعزل مدراء وموظفين وتعيين بدالً منهم من لون عّباس؟  -
على مصراعيه حتى الفلسطيني ويفتح باب الحوار مع المحتل - من الذي يغلق باب الحوار الفلسطيني-

 ؟ )عائلة هدى غالية(وان كانت أيدي المحتل تقطر دماً كما حدث بعد مجزرة شاطئ السودانية 
 من الذي يتمسك بالشرعية الفلسطينية وبوحدة أراضي السلطة ويدعو للحوار؟ ومن هو الطرف الذي -

 يصر على عزل قطاع غزة؟ 
ل وجرائمه لسنوات، ويدعو اليوم الستقدام  من هو الطرف الذي غض الطرف عن ممارسات االحتال-

 بينما الضفة مستباحة من قبل االحتالل وال يستدعي لها أحداً؟ ! قوات دولية لقطاع غزة فقط
 من هو الطرف الذي يسمح له االحتالل بالتحرك عبر حواجزه في الضفة الغربية وبسالحه الكامل -

 ليحرق وينهب ويقتل؟ 
 ورائه عشرات الماليين من الدوالرات على محمود عّباس ومن معه؟  لماذا ضخ االحتالل ومن -
 لماذا تخزين كل تلك األسلحة التي شاهدناها في معتقالت عّباس بالقطاع؟ وهل كانت لحماية الشعب -

 الفلسطيني؟ 
 هل تحول الشعب الفلسطيني رهينة في أيدي أبو جبل والزبيدي في الضفة بعد أن تخلص من دحالن -

 باك في غزة؟ وأبو ش
 هل يقبل أي فلسطيني مهما كان انتماؤه بعزل قطاع غزة وقتله كما يريد عّباس مقابل إنعاش الضفة -

 الغربية إلثبات أنهم القادرون على حكم الشعب الفلسطيني؟ 
 ألم يتعظ هؤالء مما جرى؟ وهل مصالحهم الشخصية والفئوية أهم من مصلحة الشعب الفلسطيني -

 وقضيته؟ 
هم هل تقزمت الشرعية الفلسطينية اليوم لتتجسد في شخص واحد سيلقى ربه يوماً، ليقرر ما يشاء  األ-

 وكأنه الحاكم بأمره العّباسي، وخارج الشرعية الحقيقية؟ 
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إن من ينقلب اليوم على الشرعية الفلسطينية هو محمود عّباس وبقرار من مستشاري السوء حوله، بعد 
ر بالمعصم وعزلوه عن العقل والحكمة، ليخرجوا واحداً تلو اآلخر متحدثين أن أحاطوا به إحاطة السوا

ال ندري، فعّباس اليوم اختفى وال ينطق إال من خالل عبد ربه ونبيل عمرو ... باسمه، حقيقة أم غصبا 
 ! وأحمد عبد الرحمن والطيب عبد الرحيم وصائب عريقات

إنهم هم هم ! خيرة لعرفات بعد أن حجر عليه من قتلوههل يذكركم هذا المشهد بشيء؟ إنه مشهد األيام األ
لم يتغيروا ولم يتبدلوا، هم هم بأشكالهم وقراراتهم وآرائهم، هم هم في تأجيج الفتنة وقيادة الفساد، هم هم 
وهم يجتمعون في رام اهللا بالقيادات المجرمة بحق شعبنا دحالن وأبو شباك والمشهراوي وغيرهم، هم هم 

قلية المصالح واالنقالب على كل شيء، هم هم من يريدون اليوم إضاعة ما تبقى من وقد جمعتهم ع
 ! فلسطين بعد أن باعوا ما باعوه

ليتذكر هؤالء جميعاً ومن يدعمهم أن كل ماليين األرض وأسلحته لم تغن عنهم غضبة الشعب، وليتذكروا 
ى أيدي المجرمين من أمثال دحالن وأبو أن معتقالتهم التي عذّب وقُتل فيها أبناء الشعب الفلسطيني عل

شباك سقطت أمام إرادة الشعب، وفرت القيادات اإلجرامية بشكل جبان مخز، لتعود وتتموضع اليوم في 
رام اهللا، ليتذكروا أنه مهما طال الزمان فالشعب هو المنتصر ومصيرهم هو مصير كل مجرم عبر 

 . التاريخ
 الفلسطيني اليوم هي وحدة الضفة والقطاع، وأن تنصب إن أخشى ما نخشاه أن تصبح قضية الشعب

الجهود والحوارات واللقاءات والمبادرات حول هذا الهدف، لننسى فلسطين وحقوقنا، وليهنأ االحتالل 
ووكالؤه، لكن الشعب الفلسطيني لن يقف متفرجاً على من يعبث بمستقبله وحقوقه، وان لم يرتفع صوت 

 تلوح في األفق، فإن للشعب الفلسطيني القول الفصل، فحذاِر من غضب العقل والحكمة لتفادي مصيبة
 . الشعب
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