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   من كان يسعى لالطاحة بمن؟...بعد غزة: تحقيق .1
  18/6/2007نشرت صحيفة السفير اللبنانية هذا التحقيق بتاريخ : مالحظة
 بدأت الحكومة االمريكية تمهد الطريق أمام الرئيس الفلسطيني لحل الحكومة           :  تحقيق ادم انتوس   -القدس  

وقالت مصادر غربية    .التي تقودها حركة حماس قبل عام على االقل من سيطرة الحركة على قطاع غزة             
 وتنصيب سالم فيـاض     ئواسرائيلية وفلسطينية رسمية في مطلع االسبوع إن اعالن عباس حالة الطوار          

الذي يتمتع بقبول لدى الغرب مكان رئيس الوزراء المنتمي لحماس لم يكن مجرد رد على هجوم حماس                 
  .لواليات المتحدةبل جاء تتويجا لشهور من المشاورات والتخطيط وراء الستار وتحريض ا

وفي نهاية االمر كان الضغط على عباس للعمل ضد حماس بنفس القدر من داخل حركة فتح ان لم يكـن               
  .أكبر من ضغط واشنطن التي تحاول التقليل من أهمية دورها

وال يمكن أن يقال ان أمرا كان بمثابة مفاجأة سيئة لالمريكيين اال االحداث االخيرة التي أسـفرت عـن                   
 حماس على كل قطاع غزة وذهبت أدراج الرياح خطط الواليات المتحدة وحلفائها لبنـاء قـوات                 سيطرة

  .عباس في غزة في مواجهة حماس
ويرى كثير من المسؤولين والمحللين الغربيين أن الهجوم كان ضربة وقائية وجهتهـا حمـاس قبـل أن                  

وقال  .تسانده الواليات المتحدة  " قالبان"وتقول حماس إنها تحركت لمواجهة      . تتمكن واشنطن من بناء فتح    
كانوا يعرفون أن عباس سيحاول بناء      . كانوا يعرفون ما يجري   "دبلوماسي غربي كبير إن زعماء حماس       

  ."قرأوه في الصحيفة مثل كل االخرين. سلطته
 وذكر معين رباني المحلل في المجموعة الدولية لمعالجة االزمات أن التساؤل عمن كان يسعى لالطاحـة               

ستجادل حماس بأنها لم تكن تسعى اال للدفاع عن فوزها فـي االنتخابـات بينمـا                "وقال   .بمن في محله  
هناك عناصر قوية داخـل حمـاس رأت أن         . سيزعم عباس أنه يدافع عن شرعية المؤسسات الفلسطينية       

  ."الوقت ليس في صالحهم
 منذ وقت طويل والعضو في      القدس، في   مستشار عباس والقنصل االمريكي السابق    وقال ادوارد أبينجتون    

جماعات للضغط في واشنطن إن إدارة الرئيس بوش أبلغت الرئيس الفلسطيني بنواياها بعد قليل من فوز                
حماس منظمـة غيـر     "وأضاف أنه جرى ابالغ عباس بأن       . 2006حماس في االنتخابات في مطلع عام       

وحكى ابينجتون عن اجتماع عقد      ."السلطةمشروعة وأنهم يفعلون كل ما يستطيعونه الجبارها على ترك          
أن االمريكيين يحثونه على حـل الحكومـة        ) عباس خالله (ذكر لي   "يوليو العام الماضي قائال     / في تموز 

لم يكن يريد الـدخول فـي       . رفض أن يفعل ذلك النه سيؤدي الى حرب أهلية        " .ئوتشكيل حكومة طوار  
  ."فروضا عليهمواجهة لكنه قال في نهاية االمر إن ذلك كان م

وقال مسؤولون غربيون إن عباس استطاع أن يتحرك بسرعة االسبوع الماضي لتشكيل حكومة جديـدة               
وكان مسؤول أمريكي كبير قد أبلغ عددا من        . الن جزءا كبيرا من العمل التحضيري كان قد أنجز بالفعل         

تطيع أن يحكم بمرسوم لمدة     المشرعين االمريكيين في جلسة مغلقة في وقت سابق هذا العام بأن عباس يس            
وفي مواجهة مادة في الدستور تنص على موافقة         . شهرا قبل اجراء انتخابات    12تتراوح بين ستة اشهر و    

البرلمان الفلسطيني الذي تتمتع فيه حماس باالغلبية على أي حكومة جديدة أصدر عباس مرسوما بتعطيل               
  .هذا البند

 أن االطاحة بالحكومة في حد ذاته كان هدفهم بقطع االموال           وينفي مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون    
العام الماضي عن السلطة التي تقودها حماس وبتحويل أموال لمحاولة اعادة بناء فتح واالعداد النتخابات               

ويقولون إن هدف واشنطن كان حرمان حماس من المساندة المالية والدبلوماسية لتسقط في نظـر                .جديدة
  .الناخبين
 مليون دوالر تولى تنسيقه دايتون قـد حـصل علـى الـضوء              60تمويل أمني أمريكي مجموعه     وكان  

وقـال   .االخضر من الكونجرس لكنه كان في مرحلة التحويل بعد عندما شنت حماس هجومها في غـزة               
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دبلوماسيون إن سوء تخطيط فتح وتأخير اسرائيل شحنات االسلحة الى غزة ساعدت حماس في السيطرة               
وقال وزير االمـن العـام    .وعلق الكونجرس أمواال وعرقل تدريب العديد من قوات عباس . ععلى القطا 

وسوء هيكل القيـادة ال عـن تـأخر         " االفتقار الى القيادة  " االسرائيلي ديختر إن مشاكل فتح نجمت عن        
  .اسرائيل في الموافقة على شحنات االسلحة

لم يتمكنـوا مـن ارسـال أي        . رضتها على نفسها  قيود سياسية ف  "وقال معين رباني إن واشنطن عطلتها       
  ."لم يتمكنوا من ارسال كل االموال). أمريكية(أسلحة 

ورغم هزيمة فتح في غزة يرى بعض المسؤولين االمريكيين واالسرائيليين أن النصر الذي حققته حماس               
.  حماس وفـتح   وكانت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها عباس قد أذابت الخط بين          . يتيح بعض الفرص  

وقال مسؤول سـابق     ".وضوحا"ويقول أحد الدبلوماسيين االوروبيين إن االمور ربما أصبحت االن أكثر           
وربما يساعد اسرائيل والواليات المتحدة في تشكيل جبهـة أعـرض           " انه يوضح االمور  "في ادارة بوش    

حماس أصبحت معزولة فـي     ويشير المسؤولون والمحللون الى أن       .ضد حماس وحليفتها الرئيسية ايران    
وربما يساعد استئناف تدفق االموال على عباس في الضفة الغربيـة           . شريط ساحلي مغلق مكتظ بالسكان    

االكبر مساحة وحيث االستقرار أكثر أهمية اسرائيل في دق اسفين بين قيادة حماس وسكان غزة الـذين                 
  .يتزايد فقرهم

 بأن واشطن أذكت النار بمجرد انتهاء حماس وفتح فـي           ويجادل بعض المسؤولين الغربيين والفلسطينيين    
وحث مسؤولون أمريكيون عباس علـى مـنح        . لم تستمر طويال  " وحدة" مارس من تشكيل حكومة      /اذار

أن نرى بمثل   " وقال ابينجتون    .محمد دحالن السيطرة على االمن ثم حثوه على نشر قوات فتح في غزة            
ة ضد أخرى هو موقف بالغ الخطورة وفشل تماما فـي حالـة             هذا الوضوح نساند قوات فلسطينية مسلح     

  ."غزة
 /لكن ماثيو ليفيت الذي كان مسؤوال عن مكافحة االرهاب في وزارة الخزانة االمريكية حتى كانون الثاني               

الناس يتساءلون كيف تستطيع الواليات المتحدة أن تدعو الى الديمقراطية          "يناير برر موقف واشنطن قائال      
وأضاف ليفيت الذي يعمل حاليا في معهـد واشـنطن لـسياسة             ."ة ثم ال تساند حكومة منتخبة     في المنطق 

منها أنك ال تستطيع أن تتوقع من الغرب أن يوافق          . هناك عواقب النتخاب ارهابيين   "الشرق االدنى قائال    
  ."عليهم

  17/6/2007رويترز 
 

  2006التقرير االستراتيجي الفلسطيني للعام  .2
. 2006ونة للدراسات واالستشارات في بيروت تقريره االستراتيجي الفلسطيني للعـام           أصدر مركز الزيت  

وهو تقرير سنوي يتناول على نحو شامل الوضع الفلسطيني ويناقشه من خالل رؤية استراتيجية تحليلية               
تتناول التطورات في الشأن الفلسطيني، ويأتي موثقاً بالمعلومـات واإلحـصاءات، ومـدعماً بالجـداول               

واستعان المركز بثالثة من كبار المتخصصين فـي        . حرر التقرير محسن محمد صالح    . الرسوم البيانية و
انـيس الـصايغ، وعبـدالوهاب المـسيري،     : القضية الفلسطينية ليكونوا الفريق االستشاري للتقرير وهم  

شـارك فـي     صفحة من القطع الكبير، ويشمل تسعة فصول         330ويقع التقرير في    . واألستاذ منير شفيق  
  .كتابتها عدد من الباحثين واألكاديميين المتخصصين

، داللة على أبرز أحـداث      "سنة التغيير والحصار  "تناول التقرير الوضع الفلسطيني الداخلي، في ما سماه         
 على الصعيد الفلسطيني الداخلي، والذي افتُِتح بفوز حركة حماس في االنتخابات التـشريعية              2006عام  

ورأى التقرير أن األطراف الفلسطينيين الذين أسهموا في إفـشال          . تشكيلها الحكومة منفردة  الفلسطينية، و 
  .جهود تشكيل حكومة الوحدة يتحملون مسؤولية تاريخية كبيرة



  

  

 
 

  

            7 ص                                    756:                                 العدد18/6/2007اإلثنين : التاريخ

. وناقش التقرير الحصار الذي فُرض على الفلسطينيين بهدف إسقاط الحكومة وفرض انتخابـات جديـدة              
أ بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، والذي كـان تـشكيل القـوة      وتطرق إلى صراع الصالحيات الذي نش     

التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية محطة التصعيد الرئيسة فيه، وإلى االنفالت األمني والصدامات المـسلحة              
  .بين القوى التابعة لحماس واألخرى التابعة للرئاسة، أو المحسوبة على أجنحة معينة داخل حركة فتح

 إلى أن األزمة الفلسطينية ولدت من خالف متعدد المستويات بين حكومة حماس ومعسكر              وخلص التقرير 
الرئيس الفلسطيني حول السياسات والصالحيات، وحول الحكم والقرار؛ لكنها ولدت أيضاً من الـرفض              

ـ               ى اإلسرائيلي واألميركي لتبلور نهج سياسي فلسطيني وطني جديد للتعامل مع القضية الوطنية، ودعا إل
 األوروبية، مـا يعنـي      –ضرورة إدراك خطورة اعتماد السلطة الفلسطينية على المساعدات األميركية          "

االرتهان لإلرادة اإلسرائيلية، ورأى أن التحرر من هذا االرتهان يجب أن يكون أولوية مـن أولويـات                 
  .العمل الوطني

 2006الفلسطيني، وذكر أن سـنة      وعرض التقرير المشهد اإلسرائيلي الداخلي وانعكاساته على الوضع         
، شهدت فشالً في تقدير قوة حماس وفي إسقاط         "أوراق مختلطة " و "ارتباك"كانت بالنسبة الى إسرائيل سنة      

حكومتها، وفشالً في الحرب على حزب اهللا ولبنان، ونهايةً لسيطرة القادة التاريخيين، وتراجعاً في قبضة               
إضـافة إلـى    . لي، الذي كان آرييل شارون أبرز الغائبين عنه       الجنراالت على المشهد السياسي اإلسرائي    

التراجع عن فكرة االنسحاب األحادي الجانب، الذي كانت القناعات اإلسرائيلية مع بداية السنة تتجه الـى                
  .فرضه

وبحث في جذورها   . 2006) يوليو(ثم تناول الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حزب اهللا ولبنان في تموز             
دوافعها، مع التمييز بين أسبابها المباشرة ودوافعها الظاهرة أو المعلنة، وبين أسبابها الحقيقيـة              وأسبابها و 

  .ودوافعها الكامنة
  18/6/2007الحياة 

  
  "ليست مستحيلة"المهمة صعبة ومتشابكة ولكنها : هضع األمن على رأس أولوياتيفياض  .3

 أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة     :محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    18/6/2007الحياة  نشرت  
واعلن رئيس الوزراء   . المكلفة انفاذ حال الطوارئ اليمين الدستورية امس في رام اهللا امام الرئيس عباس            

وقـال  . الجديد سالم فياض امس ان االمن سيكون على رأس اولويات حكومة الطوارئ التـي شـكلها               
وفي ". المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة    : "ته بحضور عباس  للصحافيين عقب اول اجتماع عقدته حكوم     

بالتأكيد قطاع غزة هو جزء من فلسطين، لكن خطتنا االمنية ستطبق فـي هـذه               : "شأن قطاع غزة، قال   
. ، مضيفا ان حكومته ستكون في حال انعقاد دائم من اجل فرض القـانون والنظـام               "المرحلة في الضفة  

نؤكـد الوحـدة    : " الى االمة بعيد ادائه اليمين الدستورية امام الرئيس        وكان فياض قال في اول خطاب له      
وخاطب ابناء غزة بالقول ان حكومتـه       ". العضوية واالدارية والسياسية لجناحي الوطن في غزة والضفة       

ستبذل كل جهد ممكن لوضع حد للخلل واالرتباك الناشئين عن طبيعة االحداث المستشرية فـي قطـاع                 "
سببت شلال نأمل في ان يكون موقتا للمؤسسات الرسمية والشرعية في           " هذه االحداث    واضاف ان ". غزة

  ".ذلك الجزء الحبيب من الوطن
ستتحمل مسؤولياتها الكاملة ليس    " عن عباس قوله في اول اجتماع للحكومة الجديدة انها           "وفا"ونقلت وكالة   

هذه الحكومة تـسعى    "، مضيفا ان    " غزة فقط في الضفة الغربية، بل في كل ارجاء الوطن، بما فيه قطاع           
اللحظات التاريخية تحتاج الـى رجـال       "وان  " الى فك الحصار، وتقديم الدعم المالي واالقتصادي لشعبنا       
  ".شجعان يستطيعون ان يقوموا بواجبهم الوطني تجاه شعبهم

يـاض أن   أكـد سـالم ف    :  جمال جمال  ،رام اهللا   نقالً عن مراسلها في    18/6/2007الدستور  وأورد ت   
، واخراج شعبنا مـن دائـرة       ]غزة[الحكومة ستعمل على توفير االحتياجات الضرورية ألهلنا في القطاع        
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وتوجه رئيس الحكومة إلى سـكان قطـاع   . الفقر والحرمان ضمن عمل مؤسسي يتسم بالنزاهة والشفافية  
 النيل من جـوهر غـزة،       انتم في صميم أولوياتنا ، ولن تستطيع البرامج الغريبة على شعبنا          : "غزة قائال 

سنعمل بجد رفع الحصار عـن شـعبنا بـشكل نهـائي     : "وقال فياض للدستور .غزة الصمود والتضحية  
المهمة صعبة ومتشابكة ولكنهـا     : واضاف. قطاعالوالمحافظة على وحدة الوطن الفلسطيني في الضفة و       

 ". ليست مستحيلة
رأى نبيل عمرو فـي     :  نائل موسى  ،رام اهللا  فينقالً عن مراسلها     18/6/2007الحياة الجديدة   وجاء في   

هنـاك  : وقـال ،  تصريحات عقب مراسم اداء القسم ان هذه الحكومة حملت بشائر خير منذ يومها االول             
اعتراف عربي غير منقوص بها واعتراف دولي كامل واستعداد للتعاون معها فيما هناك حكومة سـابقة                

وقال هذه الحكومة    .ترف بها على الصعيدين العربي والدولي     تجاهد من اجل البقاء يومياً ولن تجد من يع        
ستكون ملتزمة بالمطلق ببرنامج الرئيس عباس وبالتزامات منظمة التحرير بالكامل مقدراً ان الهـوامش              

  .بين الحكومة والرئاسة التي عانينا منها الكثير في الفترة الماضية قد انتهت
نة ان مرحلة جديدة بدأت مع تشكيل هذه الحكومة ورؤيتها النور،           وقدر الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردي      

  .حكومة قال انها ملتصقة ببرنامج وسياسة منظمة التحرير
  

  حكومة فياض هي كل ما نستطيع تقديمه بعد انقالب حماس: عباس .4
ب علـى   الحكومة الجديدة هي ما نستطيع أن نقدمه بعد االنقـال         "، أن   ]األحد [أكد الرئيس الفلسطيني اليوم   

حماس انقلبت  "وقال عباس خالل أول اجتماع للحكومة        ".الشرعية والسلطة الوطنية الذي قامت به حماس      
على كل الموازين والقيم، وعلى القانون األساسي، الذي يفترض من الجميع االلتزام به واحترامـه، وأن                

، دفعه إلى تشكيل الحكومـة      وأوضح أن ما جرى من انقالب على السلطة والقانون         ".يكون نافذ المفعول  
الجديدة، بعد إعالن حالة الطوارئ، مؤكدا أنها ستتحمل مسؤولياتها الكاملة ليس فقط في الضفة الغربيـة،    

وشدد عباس، على أنه سيمضى قدما بالشرعية، وصـوال         . بل في كافة أرجاء الوطن بما فيه قطاع غزة        
 هناك فئة أرادت ان تدمر هـذا الـشعب، وتقلـق            إذا كانت "وأضاف،   .إلى االستقالل الوطني الفلسطيني   

، راجيـاً   "راحته، وتعتدي على الناس االبرياء، وأن تنهب مقار السلطة وبيوت الناس، فهذه مرحلة مؤقتة             
 ".أن ال تطول، ولن تطول ألن اهللا سبحانه وتعالي اليمكن أن يدعم الظالمين البغاة"من اهللا 

  17/6/2007 48عرب
  

   خارجة عن القانون"ميليشيات حماس"لتنفيذية وعباس يعتبر القوة ا .5
أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا اعتبـر بموجبـه القـوة التنفيذيـة              : أشرف أبوالهول  -غزة  

 خارجة عن القانون بسبب قيامها بالعصيان المـسلح علـي الـشرعية الفلـسطينية               "ميليشيات حماس "و
تثبت عالقته بها نظرا للقـوانين الـسارية وأنظمـة          وأضاف المرسوم أنه سيعاقب كل من       . ومؤسساتها

 .وتعليمات حالة الطوارئ
  18/6/2007األهرام المصرية 

  
 حكومة الطوارىء بدعة ال أساس لها في القانون: هنية .6

رفض إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني تشكيل الرئيس عباس حكومة طوارىء           :  ا ف ب   -غزة  
اإلجراءات التي قام بها رئيس السلطة بتشكيل       "كر بيان رئاسة الوزراء أن      وذ. ووصفها بأنها غير قانونية   

". ما يسمى بحكومة الطوارىء جاءت مخالفة ألحكام القانون األساسي وهي بدعة ال أساس لها في القانون               
وأعربت رئاسة الوزراء عن استغرابها من إصرار عباس على رفض عـرض هـذه الحكومـة علـى                  
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وشدد البيان  . حية في منح أي حكومة فلسطينية الشرعية الالزمة لممارسة عملها         التشريعي صاحب الصال  
  .على أن حكومة الوحدة الوطنية ستمارس عملها بموجب أحكام القانون

  18/6/2007الدستور 
  

 "االنقالب على الدستور الفلسطيني" يتهم عباس بـ أحمد بحر .7
أحمد بحر، على اإلجراءات التي اتخذها عباس،       . د  باإلنابة،  الفلسطيني  رد رئيس المجلس التشريعي    :غزة

انهيار النظام الدستوري بأكمله فـي      "، ومحذرا من    "االنقالب الدستوري األول من نوعه    "واصفا إياها بـ    
بحر في بيان صحفي مطول، إن إجراءات الرئيس عباس، والمرسوم الرئاسي بـشأن             .دوقال   ".فلسطين

ة هي األخطر من نوعها في تاريخ العمل التشريعي في عهد الـسلطة             يمثل سابق "تعليق مواد في القانون     
فـي  " انهيار النظام الدسـتوري بأكملـه  "كفيٌل بأن يؤدي إلى "إن التعطيل   : وأضاف ".الوطنية الفلسطينية 

من خالل هذا المرسوم الرئاسي     ) الوقائع الفلسطينية (ألول مرة، ستوثّق الجريدة الرسمية      "وقال  ". فلسطين
ال القادمة بأن رئيس السلطة الحالي السيد محمود عباس، قد سجل انعطافاً خطيراً باتجاه أقـصى                ولألجي

درجات الحكم الشمولي في عهده، وأنه قد تجرأ على القانون األساسي الفلسطيني، وهو التشريع األسمى،               
ايـة لمـستقبل    بما يحمل في طياته من قيم ومبادئ وأحكام دستورية سامية، وأنه قد رسـم طريـق النه                

 ".الديموقراطية والحكم الصالح في فلسطين، وأن األمر قد وصل إلى حد مرحلة االنقـالب الدسـتوري               
من الذي أعطى رئيس السلطة الصالحية الدستورية للقيام بتعليق العمـل بمـواد             : "، قائال بحر.دوتساءل  

  " ...القانون األساسي
 17/6/2007 قدس برس

  
 لن نترك غزة للتيار الظالمي وسنقاومه: خطة أمنية بيق عن بدء تط يعلنعبد ربه .8

كـشف أمـين سـر      : القاهرة، أحمد رجب   نقالً عن مراسلها في    18/6/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
منظمة التحرير ياسر عبد ربه في تصريحات خاصة للخليج عن بدء تطبيق خطة أمنية فلسطينية لفرض                

وقال إن  . وم االثنين ومنذ الساعة األولى لتقلد الحكومة الجديدة مهامها        القانون في غزة أعلن أنها ستبدأ الي      
قرار الرئيس برفض اللجنة العربية لتقصي الحقائق يأتي في إطار رفض عام ألي موقف يريد التعامـل                 

ال توجد حاجة للجنة تقصي حقائق، ما حدث واضح للجميع، وأي تعامل            : مع ما يسمى بطرفين، وأضاف    
لكن عبد ربه قال إن الرئيس يرحب باللقاء مع         . عتبره تدخال في الشأن الداخلي الفلسطيني     بخالف ذلك سن  

  .أية لجنة عربية أو دولية بشرط أال تكون بغرض تقصي الحقائق
وحول اتهامات أبو مازن لحماس باالتصال بجهات خارجية وتلقي الدعم لتنفيذ ما حدث في غزة قال عبد                 

ديد خالد مشعل، قد عقد اجتماعا سريا في بيروت تم رصده من قبل أجهـزة  إن قيادة حماس، وبالتح  : ربه
وقال عبد ربه إن هذه الجهة التي تم لقـاء مـشعل            .. السلطة الفلسطينية، لتنسيق الخطوة القادمة في غزة      

يـة  معها ال تنتمي للدولة اللبنانية وحكومتها، لكنها ذات ارتباطات إقليمية معروفة جيدا، في المنطقة العرب              
وفي محيطها، لكنه رفض اإلفصاح عن هذه الجهة، وقال إن هذا سيتم إعالنـه الحقـا، وكـشف كافـة                    

  .تفاصيله
 إن غزة تم نهبها بيتا بيتا، وأصاب بعض مراسلي الفضائيات الرعب بعد تهديدهم من قبل                عبد ربه وقال  

يتحدث عن الحوار ألنـه     إن مشعل   : وأضاف.. الخارجين على القانون بأال ينقلوا ما يحدث على األرض        
: وقال.. يعتقد أن الوسيلة الوحيدة للتسليم باألمر الواقع هي ما حدث، وهذا األمر مرفوض جملة وتفصيال              

  ". لن نترك غزة لهذا التيار الظالمي وسنقاومه"
اتهم عبد ربه مشعل    :  سامي سعيد  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    18/6/2007األخبار اللبنانية   وأضافت  

وقـال، فـي    . على مؤسسات السلطة بالتنسيق مع أطراف إقليمية في بيروت        " االنقالب العسكري "بتدبير  
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نعرف جيداً مع من التقى مشعل وماذا دار في اللقاء للتحضير لهذا            "التونسية،  " الصباح"مقابلة مع صحيفة    
يراني منوشهر متكي خالل    العملية، وكذلك نعرف ما هي طبيعة األقوال التي أدلى بها وزير الخارجية اإل            

  ".زيارته إلى دمشق وحديثه إلى بعض الفصائل بما فيها قيادة حماس
كشفت مصادر فلسطينية مقربة من الرئيس عباس، لألخبار أمس، عـن تـأليف قـادة               هذا وقد كانت قد     

 من أجـل    أمنيين، فروا خالل األيام القليلة الماضية من غزة، غرفة عمليات في مقر الرئاسة في رام اهللا               
وذكرت المـصادر، أن محمـد       .تدارس األوضاع وما ستؤول إليه األمور في ظل ما جرى في القطاع           

دحالن ورشيد أبو شباك وسمير المشهراوي وماهر مقداد وقادة فتحاويين مـن الـضفة، ألفـوا غرفـة                  
الحمـساوي علـى    االنقالب  "العمليات بضغط من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لدراسة األوضاع بعد           

 ".سلطة فتح في غزة
  

  إقرار المحكمة الدولية لقتلة الحريري وراء أحداث غزة ونهر البارد: األحمدعزام  .9
كشف عزام األحمد، عن أن ما يدور في لبنان ليس معزوالً عما حدث ويحدث فـي    :كتب يوسف الشايب  

المـسؤولين عـن اغتيـال رفيـق        عندما أقر مجلس األمن المحكمة الدولية لمعاقبـة         : غزة، وقال أمس  
الحريري، حصل انفجار نهر البارد، وأرادت العديد من الجهات الزجَّ بالفلـسطينيين عنـوةً فـي هـذه                  

وأكد األحمد   .، وكون موقع الحدث في مخيم لالجئين الفلسطينيين       "فتح اإلسالم "األحداث، من خالل تسمية     
ع الوزاري، في القاهرة، مؤخراً، شريطاً كانت بثتـه         أنه عمم على الوفود العربية، المشاركة في االجتما       

الفضائية الفلسطينية، قبل أيام، يبين النفق الذي كان يعده عناصر في كتائب القـسام، الغتيـال الـرئيس                  
نفـس  "مـضيفاً   . عباس، لدى قدومه إلى قطاع غزة، بالطريقة نفسها التي اغتيل بها رفيـق الحريـري              

  ". المصدرنفس.. نفس المعلّم.. الطريقة
 18/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  لألمن الداخليعاماً هنية يصدر قرارا بوقف أبو شباك عن عمله مديراً  .10

 أصدر إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة، ووزير الداخليـة، أمـس، عـدة                 :غزة
 .اً عام لألمن الداخلي   قرارات بخصوص األجهزة األمنية، من بينها وقف رشيد أبو شباك عن عمله مدير            

وقال بيان لرئاسة وزراء حكومة الوحدة إن هذه القرارات قضت بتشكيل لجنة من كل من العمداء خضر                 
عباس، وتوفيق جبر، وحسن العجرمي، ليكون مهام تلك اللجنة وضع دراسة شرطية حـسب األصـول                

م توصيات بما تراه مناسـباً      تتناول وضع هيكلة عامة للشرطة، ووضع خطة عمل للمرحلة القادمة وتقدي          
  .لشغل مراكز الهيكلة

 تعميماً إلى جميع الجنود وصف الضباط، والضباط العاملين في أجهزة قوى األمن الداخلي              هنيةكما وجه   
بضرورة االلتزام في أماكن عملهم وممارسة مهامهم حسب األصول وإمكانية إجـراءات نقـل الجنـود                

  .جهزة قوى األمن الداخلي حسب األصول المتبعةوصف الضباط والضباط العاملين في أ
  17/6/2007 قدس برس

  
 ويباشر عمله على رأس الشرطة في غزة العميد توفيق جبر يتحدى قرار فصله .11

شدد العميد توفيق جبر رئيس المجلس األعلى للشرطة في قطاع غزة، على مواصلة تنفيذ مهمتـه                : غزة
عيل هنية، في تحد واضح لقرار مدير عام الشرطة كمال الشيخ           التي أوكلها له رئيس الوزراء المقال إسما      

بفصله من عمله، لقبوله المنصب الجديد، مؤكدا أن المؤسسة الشرطية ستباشر عملها خـالل األسـبوع                
الحالي على أقصى تقدير، مبيناً أن بعض المراكز الشرطية بدأت امس فعالً بفتح أبوابها ومباشرة عملها                

 جبر، أن اللحظات الحالية التي يمر بها المواطنون الفلسطينيون في غزة هي لحظات              واعتبر .المنوط بها 
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وهاجم جبر، الشيخ لفصله مـن الخدمـة،         .سعادة ألنهم تمكنوا من التخلص ممن أرق الساحة الفلسطينية        
عـام  إذا كان الشيخ أصدر قراراً بفصلي من الخدمة، فأنا أحمل قراراً بإعدامه من أبو جهاد منـذ                  "وقال  
قبور الشهداء في بيروت تتأذى من وجوده على رأس الشرطة          "، الفتاً إلى أن     " لهروبه من بيروت   1982

ودافع عن القوة التنفيذية باعتبارها جهازاً أمنياً رسمياً شكله وزير الداخلية الـسابق سـعيد               ". الفلسطينية
سة الشرطية والقـوة التنفيذيـة      صيام بقرار رسمي وضمن صالحياته وسيتم التعامل والتعاون بين المؤس         

ولفت إلى أن المعارك األخيـرة التـي        . التي تعد هي أيضاً ضمن المؤسسة الشرطية الفلسطينية الكبرى        
 سجيناً جنائياً على الهرب من السجون، األمر الـذي ينـذر بخطـر تجـدد                920شهدها القطاع ساعدت    

دة وتسليم أنفسهم من دون تأخير، وهو ما سـيتم          عمليات الفلتان وتجدد الجريمة، داعياً السجناء إلى العو       
  .أخذه بعين االعتبار

  18/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مئات العناصر األمنية عادوا إلى عملهم في الشرطة واألمن في غزة: القوة التنفيذية .12
لفلـسطيني   أكد الناطق اإلعالمي باسم القوة التنفيذية أن مئات العاملين في قطاع الشرطة واألمـن ا   :غزة

عادوا لمزاولة عملهم من دون أي إشكاليات تذكر، غير عابئين بالدعوات التي وجهت لهم مـن الـضفة                  
وأشار إسالم شهوان في تصريحات خاصـة لقـدس          .بلزوم بيوتهم وعدم الذهاب ألداء مهامهم، كما قال       

لم يباشروا عملهـم،    برس أن عددا آخر من قيادة الشرطة وعناصرها التزموا بدعوة قادتهم في الضفة و             
هناك مفاوضات تجري مع هؤالء حول الوضع الجديد في غزة، ونحن لن نجبر أحـدا ال يريـد                  : "وقال

االلتحاق بعمله بعيدا عن الفصائلية والحزبية الضيقة، ألننا نريد بناء أجهزة أمنية بعيدة عـن الفـصائلية                 
  ."جتماعيةوتخدم مصالح الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته السياسية واال

  17/6/2007 قدس برس
  

  قيادة األمن الوقائي في غزة تعلن االستنفار وتُحذر من المساس بضباطها .13
أعلنت قيادة األمن الوقائي في غزة، أمس، حالة االستنفار القصوى في المؤسسة األمنية، وفي كافة               : غزة

ادة األمن الوقائي، في بيان لها      وحذرت قي  .مقارها وأفرادها، لتطبيق القانون وفرض األمن وحفظ النظام       
من المساس بأي من ضباطها، وذلك في أعقاب االنقالب العسكري الذي نفذته حماس في قطـاع غـزة،                  

  .وما تاله من مسلسل االختطاف واإلعدام لضباط األجهزة األمنية الشرفاء
 18/6/2007األيام الفلسطينية 

  
   جونستون عنفة لإلفراج األمن عاد إلى غزة وجهود مكث: القوة التنفيذية .14

، بأن جهودا مكثفة بدأت يوم السبت في قطاع غـزة،           "القوة التنفيذية "كشف الناطق اإلعالمي باسم      :غزة
، وقال إسالم شهوان، في تصريحات لوكالة قدس        "جونستون"لإلفراج عن الصحفي البريطاني المخطوف      

ان مفقودا بسبب ما كان يقوم به تيار، وصفه         برس، إن الفلسطينيين في غزة بدأوا يشعرون باألمن الذي ك         
فوضى وإرهاب وقتل للناس على الهوية، وإفشال جميـع الخطـط األمنيـة             "، من   "الدحالني"شهوان بـ   

تـنفس النـاس    "مضيفا أنه بعد أن تمت السيطرة على مقرات األمن الوقائي، وإزالة الحواجز،             ". السابقة
يتنقلون دون خوف كما كان سابقا، ولم يتم تسجيل أي أعمـال            الصعداء وبدأوا يمارسون حياتهم بحرية و     

  .، حسب قوله"فوضى حتى اآلن
 إمكانية تنفيذ إسرائيل، بعد إعالن دعمها للخطوات التي قام بها الرئيس أبو مازن تجـاه                شهوانواستبعد  

  .حكومة هنية، عمليات عسكرية ضد حماس، واغتيال قياداتها السياسيين والعسكريين
  16/6/2007 قدس برس
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  الحصار والتدخالت والمؤامرات الخارجية أدى النهيار حكومة الوحدة: المبادرة الوطنية .15
 أكدت المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن استمرار الحصار على حكومة الوحـدة الوطنيـة وتعـاظم                :غزة

في فـخ التعـصب     التدخالت والمؤامرات الخارجية ضد الشعب الفلسطيني وحكومته الموحدة، والوقوع          
الفصائلي على حساب المصلحة الوطنية، أدى في نهاية المطاف إلى انهيار حكومـة الوحـدة الوطنيـة،                 

  .واشتعال االقتتال الداخلي وتعمق االنقسام الفلسطيني
  16/6/2007 قدس برس

  
  بسام الصالحي يطالب بإجراء انتخابات مبكرة واالحتكام إلى الشعب .16

ام الصالحي، وزير الثقافة السابق، والقيادي في حزب الشعب الفلسطيني،          طالب بس  :كتب يوسف الشايب  
الرئيس عباس، بإصدار مرسوم رئاسي يلزم جميع األطراف بالتحضير النتخابات رئاسـية وتـشريعية              
مبكرة، داعياً في الوقت ذاته حماس إلى تبني ودعم خطوة كهذه إلتاحة المجال أمام الـشعب الفلـسطيني                

 .لجنة التحقيق وتقصي الحقائق ويصدر أحكامه بشأن كل الروايات عبر صناديق االقتـراع            ليشكل بنفسه   
ال تغيير حقيقياً على األرض عبر االنقالب الدموي في         : وقال خالل مؤتمر صحافي عقده برام اهللا، أمس       

ومـة  قطاع غزة أو من خالل اإلجراءات اإلدارية أو بادعاءات إسرائيل واإلدارة األميركيـة بـدعم حك               
التغيير الحقيقي البد أن يتم عبر صناديق االقتراع، بما يسمح بإعـادة تفعيـل              ... الطوارئ وفك الحصار  

المؤسسات الدستورية، والتركيز على القضية األساسية للشعب الفلسطيني وهي إنهاء االحـتالل وإقامـة              
 بخـصوص حـل حكومـة       كما أكد شرعية مراسيم وقرارات الرئيس عباس       .الدولة الفلسطينية المستقلة  

الوحدة، وإعالن حالة الطوارئ، مطالباً ببذل كل جهد ممكن للحيلولة دون نقل الـصراع إلـى الـضفة                  
  .الغربية

 18/6/2007األيام الفلسطينية 
  

  "تعميقا لألزمة"أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني يرون في حكومة الطوارئ  .17
ـ باألردن، من دور حكومة الطوارئ التي أعلنها        قلل أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني       :عمان يس ال

قال حمدي مطـر،     .محمود عباس، في الحد من حالة التأزم الفلسطينية الداخلية الحالية بين فتح وحماس            
عضو المجلس وعضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في حديث مع قدس برس إن                

سيزيد مـن تـأزيم     "شكيل حكومة طوارئ على خلفية أحداث غزة        قرار حل حكومة الوحدة الوطنية، وت     
، مشيرا إلى أنه يتوقع بأن ال تتمكن تلك الحكومة من تحقيق شيء على              "وتعميق الحالة الفلسطينية الراهنة   

  ."خصوصا في مجال السيطرة على المليشيات المسلحة"األرض 
 17/6/2007 قدس برس

  
  نتخابيةحماس فقدت شرعيتها اال: النائب قراقع .18

 قراقع أن حركة حماس فقدت شرعيتها االنتخابية وانقلبت على الدسـتور             عيسى  صرح النائب  :بيت لحم 
 .الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني من خالل األعمال التي نفذتها في قطاع غزة بشكل غير مسبوق              

لتـشريعي للمـصادقة   وأشار الى أن حكومة الطوارئ هي حكومة انقاذ وطني ال داعي لعرضها علـى ا           
عليها باعتبار أن القانون األساسي قد تم انتهاكه بشكل فظيع من قبل حركة حماس التـي تحولـت الـى                    

  .حركة خارجة عن الدستور والنظام الفلسطيني
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  18/6/2007القدس الفلسطينية 
  
  

  حكومة الوحدة ستوفر رواتب موظفي قطاع غزة :محمد األغا .19
إنه سـيكون أول الـوزراء      : " األغا وزير الزراعة في حكومة الوحدة      محمد.قال د  : فلسطين اآلن  -غزة

الملتزمين بقرار الرئيس عباس بإقالة الحكومة، إذا ما تم ذلك حسب القانون والدستور، مؤكداً أن حكومة                
الوحدة الوطنية حسب القانون الدستوري هي حكومة تسيير أعمال، طالما أن الرئيس عباس لـم يـشكل                 

واعتبر األغا أن إبطال الرئيس عباس العمل بمواد القانون          .سب أصول القانون والدستور   حكومة جديدة ح  
األساسي يعني أن حكومة الطوارئ ستكون فاقدة للشرعية ولم تمنح الثقة من التشريعي، مؤكداً أن قبـول              

ا تـم   وزراء حكومة الوحدة بذلك يعني تخليهم عن األمانة التي أستأمنهم الشعب عليهـا وعلـى أساسـه                
وأشار األغا أن ما يتعلق بمسألة تهديدات االحتالل بمضاعفة الحصار على قطاع غـزة، مـن                 .تكليفهم

إغالق للمعابر والحدود وقطع للتيار الكهربائي والمياه ، فإن ذلك ال يمكن أن يتواصل، حيث أنها أمـور                  
ر أن مسألة رواتب الموظفين لن      واعتب .إنسانية من الدرجة األولى ولن ينجح الكيان الصهيوني في تثبيتها         

تكون عقبة أمام حكومة الوحدة إذا ما أقدم عباس على استثناء موظفين قطاع غزة، مؤكداً أن ذلك يعنـي                   
أن الرئيس بدأ أول خطوات الفصل بين الضفة وغزة، غير أن حكومة الوحدة لن تتـأخر عـن تـوفير                    

  .ألصول القانونيةالرواتب للموظفين في غزة والذين يواصلون عملهم حسب ا
  18/6/2007عين على فلسطين 

  
  وزارة الحكم المحلي تمنح موظفيها بالمحافظات الجنوبية إجازة مفتوحة .20

 طالب مجلس التخطيط في وزارة الحكم المحلي اليوم، موظفي الوزارة في المحافظات الجنوبية              :رام اهللا 
ودعـا   .الحمساوي على الشرعية الفلـسطينية    عدم اإللتزام بالدوام تحت طائلة المسؤولية، إثر االنفالت         

المجلس في بيان له، إلى الهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية لإللتزام بتوجيه الرسائل والمخاطبـات               
وأكد على ضرورة االلتزام بوقف التعامل مع كافة الموظفين، الذين ينطبق            .الى مقر الوزارة في رام اهللا     
  .اعتبار القوة والتنفيذية، وميلشيات حماس خارجة عن القانونعليهم قرار الرئيس القاضي ب

  18/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  لمنظمة التحرير في رام اهللا" اجتماع طارئ"المجلس الوطني يدعو أعضاءه لـ  .21
 أكد مصدر فلسطيني مطلع، أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنـون وجـه دعـوة                 :عمان
اء في المجلس الوطني المقيمين في األردن لحضور اجتماع طـارئ للجنـة التنفيذيـة لمنظمـة                 ألعض

أوضح المصدر في تصريح لقدس      .في رام اهللا  ) يونيو/  حزيران 20(التحرير، سيقام يوم األربعاء المقبل      
ناقشة برس أن االجتماع سيناقش تفعيل دور منظمة التحرير وسبل ضم حركة حماس إليها، إضافة إلى م               

  .الوضع الفلسطيني الداخلي الراهن
 17/6/2007 قدس برس

  
   لحماسبعد ان باتت بوقاً "الجزيرة"ال يمكن السكوت على قناة : عبد ربه .22

، متهماً إياهـا بانهـا   "الجزيرة"حمل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه أمس على قناة  
قناة الجزيرة شريكة في جرائم ميليـشيا التنفيذيـة         "وقال إن   ". "يذيةالقوة التنف "شريكة في جرائم ميليشيا     "

ال "وأضـاف   ".  لخدمة الميليشيات تغطي على جرائمها     والقسام االنقالبية ضد ابناء شعبنا النها باتت بوقاً       
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يمكن السكوت على الجزيرة بعد اليوم لتهديدها المباشر لوعي المواطن والتشجيع على جرائم االنقالبيين              
  ".رفين وعدم االشارة إلى جرائمهمن خالل تبنيها لإلرهابيين الظالمين المتطم

القناة ابتعدت عن المهنية والموضوعية من خالل ابرازها اعماال فردية غير مسؤولة ومدانـة              "ورأى ان   
ضد بعض مؤسسات حماس في الضفة وتهميش تغطية افظع الجرائم في غزة، واظهار الحيـاة طبيعيـة                 

  ".هناك
  18/6/2007يان اإلماراتية الب

  
 مسلحون يقدمون على إحراق منزل دويك برام اهللا .23

 أقدم مسلحون فجر اليوم االثنين بإضرام النار في منزل رئيس المجلس التشريعي المختطف لدى :رام اهللا
 .عزيز دويك بمدينة رام اهللا. الجانب اإلسرائيلي د

وا منزل الدويك في رام اهللا وأضرموا النار بداخله أن مجموعة من المسلحين اقتحم"قالت حركة حماس و
 ."وبكل محتوياته

 .من جانبها استنكرت الحملة الوطنية للدفاع عن ممثلي الشرعية الفلسطينية االعتداء على منزل الدويك
  18/6/2007شبكة فراس برس 

  
  "كم لصبح القاعدة جاراًتاذا خسرت حماس القطاع س: "مصر  حذرمشعل: القدس العربي .24

قبل سيطرة حماس علي قطاع غزة بعدة ايام كان رئيس المكتب السياسي للحركة :  بسام البدارين-عمان 
خالد مشعل يدير خطا ساخنا مع القاهرة تحت عنوان نقاش في التوتر االمني في القطاع، وكان قادة 

لمصرية التي كانت حركة فتح وتحديدا الميدانيين منهم في القطاع علي الخط اآلخر لمقر المخابرات ا
وفي لحظة حرجة جدا خالل النقاش الشائك الحظ مشعل واركان حماس في  .بدورها تحاول ايجاد حل

الخارج ان مصر تتجه لدعم حركة فتح في القطاع وانها تضغط اكثر مما ينبغي علي وفد حماس مما قد 
 تحديدا استخدم مشعل وفي هذه اللحظة .يساهم في عرقلة الخطط الميدانية الموضوعة علي االرض

عبارة اذا خسرت حماس القطاع وتسيدت فتح سيصبح تنظيم القاعدة جارا قريبا له، مراهنا علي انتاج 
 .مساحات من القلق واالرتباك عند مؤسسة االمن المصرية حتي يخف الضغط علي رجاله وممثليه

ن شروحات، فقدمت حماس المؤسسة المصرية حاولت قراءة العبارة وايحاءاتها ورسائلها وبحثت ع
تقريرا مفصال تتحدث فيه عن وجود عدد ال يستهان به من الخاليا لتنظيم القاعدة في قطاع غزة، وعن 
احتمال انضمام كثيرين من ابناء الحركة الي هذه الخاليا النائمة والغاضبة اذا ما تدخلت مصر وحسمت 

للمصريين حول وجود حقيقي للقاعدة في حركة حماس قدمت معلومات مقنعة  .االمر لصالح حركة فتح
القطاع والمحت الحتماالت حصول انشقاقات ميدانية فيها لصالح جماعة القاعدة اذا ما تسيدت فتح، 

 .والمحت الي ان االيرانيين قد يكونون مستعدين للدعم
 يستطع وتقرير حماس المعنون بـ سري ومختوم وضع تحليال استراتيجيا للواقع االمني علي االرض لم

وبعد شعور المصريين بقدر من القلق كانت . خبراء المخابرات المصرية تجاهله بحكم اطالعهم المباشر
الخيارات الي حد ما تضيق، وتراخت القاهرة قليال في مساندتها لحركة فتح او في ضغطها علي حركة 

دنا في موقع السيادة في وجو: حماس، والفرصة بالتالي كانت متاحة لكي يقدم الحماسيون عرضهم التالي
القطاع هو الضمانة االكبر لضبط نشطاء القاعدة وللحفاظ علي الحدود مع مصر وبالنتيجة الحفاظ علي 

 .االمن الداخلي والقومي المصري 
والمصريون هنا بطبيعة الحال شعروا بان المعلومات الميدانية التي قدمت في السياق تنطوي علي شكل 

بطن، فحماس قالت انها لن تخسر الكثير في حال المجازفة الن وجودها الفيزيائي من اشكال التهديد الم
وتكتيك خالد مشعل . في القطاع سينتهي اذا ما دعمت مصر بوضوح حركة فتح وميدانيا بشكل محدد
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ورفاقه كان يقضي بردع المصريين وتخفيف ضغطهم واقالقهم قليال ودفعهم للتفكير بالعواقب وليس 
م التكتيكي لمساندة حماس ضد فتح في الحركة، ومشعل نفسه اقترح علي القاهرة خالل تغيير موقفه

اشتباكات التفاوض المعقدة التعامل مع الموقف كوسيط لحل النزاع وعدم التدخل لصالح أي من الطرفين 
 .قائال بوضوح للمصريين نريد حيادكم فقط وليس دعمكم 

دمت للمصريين تضمنت حديثا عن المناخ االصولي في قطاع ومن الواضح ان البيانات الحماسية التي ق
غزة وعن وجود بيئة خصبة لتفريخ جماعات متشددة، والتقرير السري المكتوب تضمن اسماء وعناوين 
الشخاص متشددين في القطاع يعرف االمن المصري انهم تسللوا في السابق لالراضي المصرية او 

 .المتسللين من االتجاه المعاكسحاولوا التسلل او حاولوا حماية بعض 
والتقرير نفسه تضمن اسماء وقوائم لتنظيمات علي االرض قالت حماس انها تنشط في القطاع وال احد 
يعرفها من ضمنها جماعة تطلق علي نفسه تسمية سيوف الحق واخري جيش االسالم، وثالثة دار الحق 

يال بعض النساء في القطاع بدعوة انهن وهذه الخاليا حسب حماس نجحت في االندساس، وقامت باغت
سافرات وفجرت فعال بعض مقاهي االنترنت في القطاع وهاجمت حفال مدرسيا واخر ثقافيا الحدي 

 .البلديات
وفد حماس قال للمصريين بوضوح ان الحركة فقط هي التي تستطيع ضمان حدودهم ولجم افراد هذه 

 .تحت شعار مقاتلة اعداء اهللالخاليا التي تسعي لتحويل القطاع الي كابول 
وهذا الجو النفسي الذي وجدت المؤسسة المصرية فيه من قبل حلفائها ساهم في استرخاء القبضة 
المصرية قليال وفي العودة النسبية الي دائرة الوساطة والحياد او علي االقل ادعاء ذلك في لحظات 

عة االن بان بنتيها الفيزيائية مهددة بالفناء، وتقدير المصريين كان يشير الي ان حماس تبدو مقتن. حرجة
وبالتالي فهي مستعدة الي مجازفات للحفاظ علي البقاء بما في ذلك المساهمة في رعاية وتفريخ نشطاء 

 .متشددين يقولون انهم وجدوا موطئ قدم في غزة ويحملون اسم وصور الشيخ اسامة بن الدن
فعال استراتيجية كانت قد اتفقت عليها مع االمريكيين واطراف وعليه تقول المعلومات بان القاهرة اوقفت 

عربية معتدلة لدعم عنصر التفوق الميداني لصالح حركة فتح وحسم المعركة المسلحة ضد حماس واعادة 
حماس الي الواجهة السياسية واتفاق مكة، لكن حماس كان لديها تقدير اخر اذا ما حسمت المعركة 

ها وهو الفناء والنهاية وليس العودة للمساحة السياسية خصوصا وان من تبقي الميدانية في القطاع ضد
من قادة فتح الميدانيين في القطاع ضغط ألقصي حدود علي عناصر حماس بتعليمات مباشرة من ثالثة 
. اشخاص كانوا في االثناء في القاهرة وهم محمد دحالن والجنرال رشيد ابو الشباك وسمير مشهراوي

المشار اليهم نقلوا تعليماتهم الميدانية باالنقضاض علي حركة حماس وعناصرها بمجرد والثالثي 
شعورهم بان المؤسسة المصرية في دائرة التحول معها ميدانيا قبل حصول االستدراك المصري القائم 

اوض ولذلك يعتقد االن بان تراجعات الموقف المصري التكتيكية في دائرة التف. علي تقرير حماس االمني
الضيقة كان لها دور اساسي وحاسم في نجاح حركة حماس في تنفيذ خطة الهجوم المعاكس وبالتالي 
السيطرة علي القطاع دون ان يعلم احد او يعترف احد من المصريين حصريا بذلك، فمصر لديها اسبابها 

طرة حماس علي ومبرراتها ولن تعترف بانها تراخت، وفرصتها للمراجعة تأخرت بعد ان اتهمت اثر سي
 .القطاع ثالثي القيادة الفتحاوية الذي تستضيفه بتقديم معلومات مضللة عن الواقع الميداني

  18/6/2007القدس العربي 
 

  "وليدة اللحظة"خطة الحسم في غزة كانت : القسام .25
التيار "كشفت مصادر في كتائب القسام أن خطة معركة الحسم ضد ما تسميه :  رائد الفي-غزة 
وقالت  ."الجبهة المنهزمة"، ولم يتم إعدادها سلفاً كما تدعي أوساط في "وليدة اللحظة" كانت "بياالنقال

 ساعة فقط 72المستوى العسكري طالب المستوى السياسي في الحركة بمنحه "المصادر لألخبار إن 
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ة فتح، وهو ما إلعالن النصر على المؤسسة األمنية الرسمية التي توفر الغطاء للتيار الخياني في حرك
وقالت مصادر أخرى إن حماس  ."تمت الموافقة عليه بإجماع قيادة الحركة في غزة والضفة والخارج

 وأجهزة أمنية أخرى، إلنجاح خطتها العسكرية، من "المنتدى"استغلت تعاون عدد من القادة األمنيين في 
  .ب للجناح العسكري في حماسخالل معلومات عن تحركات للمؤسسة األمنية تم تسريبها في وقت مناس

 الوفد األمني المصري قطاع ةغادرمعلمت األخبار من مصادر متعددة في حماس أن من جهة أخرى، 
احتجاجاً على اعتقال عناصر القسام عدداً من قادة فتح الذين لجأوا إلى مقر إقامة الوفد جاءت غزة 

  . في مدينة غزة"المنتدى"القريب من 
  18/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  قيادات من فتح في غزة تدعو لتشكيل محكمة ثورية لمحمد دحالن .26

 طالب عدد من كوادر حركة فتح في قطاع غزة خالل مؤتمر :غزة من 17/6/2007 وكالة معاً أفادت
وطالبت  . تشكيل محكمة ثورية لعضو الحركة النائب محمد دحالن)الماضية (صحفي عقدوه الليلة

 وعلى أسموهم الرموز التي تسببت بتدمير حركة فتح في غزةأمة ثورية لمن جراء محاكإالمجموعة ب
حمد أ القيادي البارز في فتح - مؤتمرالالذي تحدث في  - وناشد حسام عدوان .سهم محمد دحالنأر

جراءات الفورية لحماية قواعد الحركة، والبدء بتشكيل لجان ن يبدأ اإلأخذ زمام المبادرة، وأحلس القيام ب
" نفس التيار"وحذر عدوان من خطورة قيام  .زمات التي تمر بها فتحارئ للتعامل مع القضايا واألالطو

ان من وك .ناويقافهم وطردهم قبل فوات األإل فتح هناك  داعياً،عمال في الضفة الغربيةبممارسة نفس األ
مين سر فتح في أ ى، ويوسف عيسىقصبو الوليد الجعبري، من قادة األأ عالء طافش، و: الكوادربين

  .ىالمنقطة الوسط
معنت في خيانة الحركة أن هذه الخطوات االستباقية من مجموعة أعتقد أ ":من جانبه قال سمير مشهراوي

ن أوتابع المشهراوي  ".ن يخرج ليقول ما قالوه عن الحركةأ وال يمكن لفتحاوي شريف ..منذ سنوات
  .لناس فهم قاموا بخطوات استباقية كيال يحاكموانما عن حفنة من اإموقعهم ال يعبر عن الفتحاوية و

مصادر  أن رام اهللا سامي سعيد عن مراسلها في 18/6/2007 األخبار اللبنانية من جهة أخرى، نقلت
ن غضباً فتحاوياً في الضفة الغربية ، إ لألخبار أمس قالتفلسطينية مقربة من الرئيس محمود عباس

قادة فتح اتهموا دحالن وأبو شباك والمشهراوي بالمسؤولية يسيطر على الموقف، وخصوصاً أن بعض 
كذلك اتهموهم .  في غزةسعن ضياع الحركة، وسرقة األموال التي كانت تتدفق لتقويتها في مقابل حما

وذكر مسؤولون أمنيون لألخبار أن بعض قادة فتح،  .بتسليم المقار األمنية بسهولة إلى عناصر حماس
، طالبوا بمحاسبة دحالن وتحميله مسؤولية تدمير فتح في غزة وتسليمها إلى ومنهم من الصفوف األولى

  ."مجرمين وقطّاع طرق"
وقال هؤالء المسؤولون إن أحد عناصر كتائب األقصى حاول االعتداء على دحالن في رام اهللا ووجه 

تقادات أيضاً، إذ حمله ولم يفلت عباس من االن .إليه عبارات قوية تتهمه بالعمالة والتواطؤ لبيع حركة فتح
تردد كثيراً في إصدار األوامر، "قادة فتحاويون مسؤولية عدم تحريك عناصر األمن التابعة له، قائلين إنه 

  ."وهو ما أدى إلى خسارة فتح وهزيمتها شر هزيمة في غزة
  

  قياديون في فتح يحذرون من استمرار القطيعة مع حماس ويدعون لحوار على أسس جديدة .27
ورافض للعودة إلى صفوفها اآلن، النقاب عن فتح كشف مفيد عبد ربه قيادي سابق في حركة  :القدس

بداية تشكل لمبادرة فلسطينية وطنية وإسالمية لوقف انهيار األوضاع الميدانية في األراضي الفلسطينية 
وتوقع أن تشهد وأوضح أن هدف المبادرة وجوهرها هو إيقاف االغتيال واالغتيال المضاد،  .إلى الهاوية

المرحلة القريبة المقبلة تصعيدا ميدانيا قال إنه قد يلجأ إلى استخدام السيارات المفخخة في غزة وفي 
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الضفة الغربية، على اعتبار أن الخالف الدائر في الوقت الراهن يوفر المناخ المناسب لبروز هذه الحالة، 
ال شك أن الحوار هو : "ذه األزمة إال بالحوار، وقالالسابق أكد أنه ال مخرج له" فتح"لكن قيادي  .كما قال

السبيل للخروج من هذه األزمة، ولكنه حوار يختلف عن حوار الطرشان والعميان الذي أوصل األوضاع 
الفلسطينية إلى ما هي عليه في المرحلة الراهنة، إنه حوار مهني وفني يخوض في التفاصيل من الوظيفة 

  ".يعي مرورا بالرئاسة وال يكتفي بحوار الجملةالعمومية حتى المجلس التشر
  17/6/2007قدس برس 

  
  يهددون بقتل كوادر حماس في مخيمات لبنان ونقل أزمة غزة إلى الخارج" فتح"ناشطو  .28

 حماس في لبنان أنهم يبذلون مساعي سياسية وأمنية  لحركةأكد رأفت مرة المسؤول اإلعالمي: بيروت
إلى المخيمات في الخارج، وحذر من مغبة " فتح"و" حماس"ياسية بين كبيرة لمنع انتقال األزمة الس

مرة رأفت وكشف  .وأعضائها وأنصارها في لبنان" حماس"االنجرار وراء التهديدات المتوعدة بقتل قادة 
في تصريحات خاصة لقدس برس النقاب عن أنهم طلبوا من األمن والقضاء اللبنانيين أخذ الحيطة 

في لبنان بقتل كل قادة " فتح"دية مع توعد بعض المسلحين ممن ينتسبون إلى حركة والحذر والتعامل بج
 أن مسلحين من فتح نزلوا - والكالم لرأفت مرة -أو المتعاطفين معها أو أصحاب اللحى، حيث " حماس"

 في" حماس"وأشار قيادي  .إلى شوارع مخيم البص في لبنان وتوعدوا قادة حماس بالقتل، على حد تعبيره
وضعوا القيادات السياسية الفلسطينية واللبنانية في لبنان في أجواء هذا التوتر األمني، "لبنان إلى أنهم 

  . وأكد أنهم لن ينجروا إلى اقتتال داخلي فلسطيني
  18/6/2007قدس برس 

  
  "حماس" و"فتح"تطويق اشتباكات في مخيمات لبنان بين عناصر من  .29

متفرقة في بعض مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان، على نشطت المساعي امس لتطويق اشكاالت 
  . في غزة"فتح" و"حماس"خلفية االقتتال بين حركتي 

وشهد أمس، مخيم البص في صور إشكاالً بين أنصار الحركتين، بعدما شهد مخيم البداوي في الشمال 
  .أول من أمس، اشتباكات باألسلحة الخفيفة بين عناصر الحركتين

حادث بعد تالسن بين الطرفين تطور إلى إطالق نار متبادل في بعض أحياء المخيم من دون ووقع ال
  .سقوط إصابات

وتداركاً النتقال الفتنة إلى بقية المخيمات، عقدت قيادات المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية اجتماعات 
  .في مقر اللجنة الشعبية، للبحث في تجنيب المخيمات أي حادث

لمجتمعون بياناً شددوا فيه على الوحدة الوطنية الفلسطينية ولغة الحوار وسيلة وحيدة لمعالجة وأصدر ا
  . التباينات السياسية

كما عقد في دارة آل الحريري في مجدليون اجتماع ضم النائب بهية الحريري ورئيس المكتب السياسي 
  . في لبنان أسامة حمدان"حماس" في لبنان علي الشيخ عمار وممثل حركة "الجماعة اإلسالمية"لـ 

وأكدت الحريري والشيخ عمار على ضرورة إنهاء هذه اإلشكاالت ومعالجة أسبابها والعمل على تحصين 
الساحة الفلسطينية في لبنان وقطع الطريق على أي محاولة لشقها أو إلثارة الفتنة بين األفرقاء 

  .التواصلالفلسطينيين في لبنان، ومعالجة أي مشكالت بالحوار و
 يستخدم لإلغاثة "حماس"هناك مركز لحركة ": ومن جهته، روى حمدان ما حصل في البداوي، قائالً

 مسلحاً معروفي االنتماء النار على 20وقبل يوم أطلق نحو . ومساعدة النازحين من مخيم نهر البارد
 ابناء مخيم البداوي والبارد دور"كما ثمن ". لم تقع أضرار بشرية"، مؤكداً أن "المركز ما أدى الى أضرار
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الذين تصدوا لهذه المجموعة ودور الفصائل التي تدخلت فوراً لوقفها ومنعها من مواصلة اعتدائها على 
  ".المركز

أمس فجراً اعتدي في مخيم البص على سيارة اسعاف وجرى تدميرها اضافة الى القيام ": وأضاف حمدان
فتات ولوحات وصور للشهداء وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين بعدد من األعمال االستفزازية من حرق ال

  ."هذا المناخ بالنسبة إلينا مرفوض. والدكتور عبدالعزيز الرنتيسي
  18/6/2007الحياة 

  
  ا في الضفة تاتي بتنسيق مع االحتاللن االعتداءات على عناصر:حماس .30

 استهداف عدد من حداأليوم استمر  أنه رامي دعيبس نقالً عن 17/6/2007 48 عربذكر موقع
أحد سطة  أدت إلى مقتل جمال األ،المؤسسات والنشطاء التابعين لحماس في محافظات الضفة الغربية

 في حين تم اختطاف . بعد إطالق النار عليه من قبل عدد من المسلحين،في نابلس نشطاء حماس
 أماكن عملهم إضافة إلى مواطنين من نابلس ومنع عدد من الموظفين التابعين لحماس من التوجه إلى
كما تم استهداف عدد من  .استهداف عدد من المحال التجارية والمؤسسات التابعة لحماس في المدينة

 أما في رام اهللا فقد منع مدير عام .المؤسسات التابعة لحماس في طولكرم إضافة إلى جميع مساجد قلقيلية
 تربية قباطية من مزاولة عمله إضافة إلى حد موظفيأ وكذلك منع ،وزارة األسرى من مزاولة عمله

 .مديرية تربية وتعليم طوباس
ن االعتداءات على عناصرها في إ قالت حركة حماس :بيت لحم من 17/6/2007 وكالة معاً وأوردت

 فقد تعرضت الحركة ومنذ تسلمها المجلس التشريعي الفلسطيني ألكثر ،الضفة الغربية ال زالت مستمرة
  . خالل الخمسة أيام األخيرة300منها ما يقارب الـ ، اعتداء450من 

ن االعتداءت على قادتها في الضفة لم تكن ردة فعل لما أ معا نسخة عنه توقال بيان لحركة حماس وصل
 حجم االعتداءات وطبيعتها يكشف أنها تنفيذ لخطة معدة مسبقاً للنيل من كل ما له ن أل،يجري في غزة

إن الحملة التي تتعرض لها الحركة في الضفة تأتي بالتنسيق  ":بيانالابع وت. عالقة بالحركة في الضفة
 وما يدل على ذلك وقف كل العمليات العسكرية في الضفة الغربية لتفسح المجال ،الكامل مع االحتالل

وكذلك األمر األهم المتمثل بالسماح ألجهزة السلطة الدخول بسياراتهم العسكرية إلى المناطق .. للحملة
وقد نفذوا فيها حمالت اختطاف .. وسلوأوالتي تعتبر محرمة عليهم بناء على اتفاق ) C(تي تعتبر ال

إن العفو العام الذي أصدرته كتائب شهداء األقصى عند منتصف  ":واستطرد البيان". ومداهمة واسعة
ألمنية الفلسطينية الليلة الماضية ليس أكثر من االنتقال والدخول في مرحلة جديدة تتسلم فيها األجهزة ا

   ..".زمام األمور كاملة
  

31. وتدعو األطراف الخارجية لعدم التعامل معها حكومة فياض غير شرعية حماس تعد 
 ،أكد القيادي في حركة حماس: سمير حمتو غزة نقالً عن مراسلها في 18/6/2007 الدستور نشرت
رض االستقرار والهدوء واألمن في ن حركته قادرة على االستمرار في برنامجها لفأبو زهري، أسامي 

 على أن حماس المسيطرة على قطاع غزة مشدداً. قطاع غزة، رغم كافة المعوقات التي تفرض عليها
 في حديث خاص ،بو زهريأشدد و. لديها من األدوات الكثيرة لمواجهة حالة العزلة المفروضة عليها

كل ما يشاع بمستقبل سوداوي وأوضاع  على أن المستقبل في قطاع غزة يبشر بخير رغم ،للدستور
لى أن حكومة الوحدة الوطنية ستواصل دورها في متابعة أمور المواطنين في قطاع إوأشار . صعبة

ثبت أن أ  أن الهدوء الذي يشهده قطاع غزة حالياًغزة، وقد نجحت في فرض االستقرار والهدوء، مبيناً
ن حكومة فياض أواعتبر أبو زهري .  قطاع غزة منهااالنفالت سببه المجموعات الدموية التي تم تطهير

 إلى عدم التعامل مع ، وخاصة الدول العربية،األطراف الخارجيةأبو زهري ودعا . حكومة غير شرعية
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ن التعامل معها هو تدخل سافر في الشأن الداخلي الفلسطيني، أ حكومة فياض لعدم شرعيتها، معتبراً
وعبر أبو زهري عن تقدير حركته لمواقف  .حساب طرف آخروتغذية للخالفات، ودعم لطرف على 

  .الشخصيات والفصائل والقوى التي رفضت المشاركة في هذه الحكومة
ال يمكن الحديث اآلن عن : وحول األدوات الموجودة لدى حماس للخروج من المأزق الحالي، قال

دة اتصاالت مع زعماء وقادة عرب ولكن نعتبر أن الحوار هو المخرج لالزمة، وقد أجرينا ع.. األدوات
 .للضغط على الرئيس محمود عباس للبدء في الحوار، ولكن الرئيس مصمم على رفض الحوار

مشير المصري ، أن  محمود صالح،القاهرة عن مراسلها في 18/6/2007 الشرق األوسط ونقلت
 والقرارات التي اتخذها جميع اإلجراءات"ن أ اعتبر البرلمانيةالمتحدث باسم حركة وأمين سر كتلتها 

وفي حديث للشرق  ." ونعتبرها غير شرعية، حماس بهاة باطلة ولن تعترف حرك..الرئيس محمود عباس
ستكون لها تداعيات " :، وقال"مؤامرة سياسية على حماس"األوسط وصف المصري هذه اإلجراءات بأنها 

 "انحياز الدول العربية"اعتبر ما سماه بـو. "خطيرة ليس على الساحة الفلسطينية بل على المنطقة برمتها
 المصري أن رأىو ."ال يخدم القضية الفلسطينية وال يخدم هذه الدول نفسها"للقرارات التي اتخذها عباس 

حيكت منذ اليوم األول في الواليات المتحدة لالنقالب على الشعب الفلسطيني، وأن الرئيس "هذه القرارات 
لدينا معلومات دقيقة مفادها أن قيادات في " :وقال. " لإلمالءات األميركيةاًعباس اتخذ هذه القرارات وفق

السلطة طلبت من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبى بعد تشكيل حكومة الوحدة عدم فك الحصار عن 
 على سؤال حول أعمال القتل التي تردد عن ارتكاب حماس لها في صفوف قيادات فتح ورداً ."الحكومة
 أن  وطنياً، وكان واجباً بل قتلنا من يستحق القتل شرعاًءنحن لم نقتل أي بري": هذه المعارك، قالخالل 

 ."نقتله ألنه كان يعمل ضمن تيار خياني ينفذ مؤامرة صهيونية أميركية ضد إرادة الشعب الفلسطيني
وفي . ز القانونبو مازن بتجاوأاتهم يحيى موسى نائب رئيس كتلة حركة حماس البرلمانية وفي غزة، 

كافة األطراف السياسية والفصائل الفلسطينية ومؤسسات "تصريحات للشرق األوسط، طالب موسى 
المجتمع المدني والحقوقية وغيرها، بالتكاتف من أجل تشكيل جسم يحمي النظام السياسي الفلسطيني، 

 موسىواتهم . "ي الفلسطينيوليقف هذا الجسم أمام ما قد يرتكبها الرئيس من جرائم بحق النظام السياس
 عمليات االعتداء التي يتعرض لها عناصر ومؤسسات الحركة في خلفبو مازن، بالوقوف شخصياً أ

إن دعوة الرئيس األجهزة األمنية مجدداً بالتمرد والمؤسسة الشرطية بالعصيان في غزة، ": وقال، الضفة
 أن يكون األمن واألمان يعمان غزة، وكأن يؤكد رعايته الجريمة ومساعدته عليها، وكأن الرئيس يغيظه

  ."لسان حاله يقول إني كنت المسؤول عن الفلتان وتنفيذ مخططات أميركا واالحتالل
  

  "أمر مؤقت" الوفد األمني المصري غياب شهر وستنتهي بعدحكومة الطوارئ : مرزوق أبو .32
كتور موسي أبومرزوق  أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الد:كتب فتحية الدخاخني

التوجد حلول أخري، فإما الحوار : وقال .ضرورة الحوار لحل الخالفات بعد األحداث الفلسطينية األخيرة
وأضاف أبومرزوق إن الرئيس أبومازن تسرع في إصدار قرار تشكيل  .وإما االستمرار في االقتتال

القانون بهذا القرار، ألنه ال يوجد في حكومة الطوارئ بشكل سيئ، مؤكداً أن الرئيس الفلسطيني تجاوز 
وأوضح أن هذه الحكومة لن تدوم أكثر من شهر حيث تحتاج . القانون حكومة طوارئ بل حالة طوارئ

وأكد أبومرزوق أن  .لتمريرها موافقة المجلس التشريعي والذي تحظي فيه حركة حماس باألغلبية
 كل الخيارات المتاحة في حال إصرار أبومازن منفتحة علي جميع االقتراحات والحلول، وتدرس" حماس"

لن نقبل بحكومتين أو دولتين، ولن نخطو في هذا االتجاه وندرس : وقال. علي تشكيل هذه الحكومة
وأشار أبومرزوق إلي أنه كانت هناك دعوة مصرية لعقد  .الخيارات المتعددة للخروج من هذا المأزق
  نتوقع أن تكون هناك دعوة قريبة، : تمرار هذا التوجه، وقالحوار ثنائي وجماعي، معربا عن أمله في اس
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. مشيراً إلي أن استدعاء الوفد األمني المصري من غزة أمر مؤقت وأن غياب هذا الوفد لن يدوم طويالً
 . ضرورات استدعاء الوفد كانت واضحة وضرورات عودته واضحة أيضاً: وقال

  17/6/2007المصري اليوم 
  

   عباس مع المبادرة العربية ذهاب بالوضع الفلسطيني نحو المجهولعدم تجاوب: الرشق .33
عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق الرئيس محمود عباس إلى التجاوب مع  دعا: دمشق

المبادرة العربية التي انتهى إليها اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة بفسح المجال للجنة تقصي الحقائق 
قدس "وانتقد الرشق حديث خاص لـ  . الفلسطيني برعاية عربية-الحوار الفلسطيني بالعمل، وتفعيل 

تصريحات ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية التي هاجم فيها المبادرة العربية، " برس
تعيشها هذه المواقف التي يعبر عنها جوقة من المنتفعين تظهر حالة االرتباك والتوتر الشديد الذي : "وقال

ونحن نعول على أن يتجاوب الرئيس محمود عباس مع الجهود العربية، ألن عدم التجاوب . هذه القيادات
وكشف النقاب عن مساعي سياسية عربية وأوروبية قال إنها لم تتوقف  ".معها يعني الذهاب إلى المجهول

، وذكر "حماس"سي لحركة للدعوة إلى حوار بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السيا
بالتحديد الجهود المصرية والسعودية واليمنية والقطرية والليبية، وعدد من قناصل الدول األوروبية الذين 

  .التقوا خالد مشعل وعبروا عن دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة اسماعيل هنية، كما قال
  18/6/2007قدس برس 

  
  شاورية إلعادة بناء الحركة والحفاظ على أبنائهايعقدون لقاءات ت" فتح"قياديون من  .34

عقدت قيادات وكوادر فتحاوية في قطاع غزة، خالل اليومين الماضـيين، اجتماعـات              :كتب حسن جبر  
تشاورية متواصلة بهدف إعادة بناء الحركة والحفاظ على مكانتها وأعضائها، بعد ما حصل في القطـاع                

اءات عدد من أعضاء المجلس الثوري للحركة من محافظات         وشارك في اللق   .من انقالب وحسم عسكري   
وقال هشام عبد الرازق، عـضو المجلـس         .غزة، إلى جانب قادة ميدانيين من مناطق مختلفة في القطاع         

الثوري لحركة فتح، في ختام اجتماعات اليوم الثاني، إن كوادر وقيادات فتحاوية عقدوا لقاءات مـستمرة                
جل تدارس األوضاع التنظيمية والوضع العام لحركة فتح، ليتم إعـادة بنائهـا   في اليومين الماضيين من ا    

، إلى أن قيـادة الحركـة       "االيام"وأشار عبد الرازق، في حديث لـ        .والحفاظ على أبنائها في قطاع غزة     
االتصال مع حركة حمـاس     " أبو ماهر "اتخذت قرارا بتكليف عضو المجلس الثوري للحركة أحمد حلس          

 للتعامل معها وضمان عدم المساس بأي من أبناء حركة فتح في قطاع غزة ومن أجل حل                 لوضع ضوابط 
قيادة الحركة لم تتحدث عن اتصاالت سياسـية مـع          : وتابع .اإلشكاليات التي قد تنشأ نتيجة الوضع القائم      

جـرى اتخـاذ    : وقال .، بل عن وضع حياتي ووقف معاناة أبناء الحركة والحفاظ على أرواحهم           "حماس"
قرار بتشكيل قيادة ميدانية للحركة في قطاع غزة، وتم اقتراح عدة أسماء جرى رفعها للجنة المركزيـة                 

وأشار عبد الرازق إلى أن المجتمعين اتخذوا قرارا، كذلك، بتشكيل           .لحركة فتح التخاذ قرار بخصوصها    
" فتح"قع بين أعضاء كل من      لجان اتصال بالمناطق واألقاليم التابعة لحركة فتح لحل اإلشكاليات التي قد ت           

، مطالبا أبناء الحركة بالخروج وممارسة حياتهم الطبيعية رغم الصعوبات التي تـواجههم فـي               "حماس"و
  .قطاع غزة

 18/6/2007األيام الفلسطينية 
  

  فتحىنرفض إقامة إمارة إسالمية في غزة والمواطنون ساعدونا في االنتصار عل: المصري .35
إن حماس :  سر كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصريقال أمين: كتب محمد عزام

ترفض إقامة إمارة إسالمية في غزة، وترحب بأي قوات أمنية تابعة للرئيس الفلسطيني في القطاع 
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وأضاف المصري في تصريح خاص .لفرض النظام، لكنها ستواجه أي محاولة انقالبية بكل قوة
ن الفلسطيني يسير حالياً من جنوب القطاع إلي شماله ال يخشي إال اهللا أن المواط" المصري اليوم"لـ

ويعيش في سعادة كبيرة، مشيراً إلي أن كثيراً من الفلسطينيين ساعدوا عناصر حماس في السيطرة علي 
وقال  .مقار األمن التي كانتتستخدمها ميليشيات فتح في فرض اإلتاوات علي المواطنين وتعذيبهم

القاتنا مع فتح وطيدة، وأعضاءها إخواننا ورفقاء الدرب لكن المشكلة تكمن في التيار إن ع: المصري
وحول قتل السميح المدهون القيادي في كتائب شهداء  .االنقالبي داخل فتح وقد حسمنا مشكلة هذا التيار

ل األقصي التابعة لفتح علي يد قوات حماس، وتعارض ذلك مع العفو العام الذي أعلنته حماس قا
 .إن المدهون صاحب سجل أسود من القتل واإلجرام االختطافات: المصري

  17/6/2007المصري اليوم 
  

  تفاؤل فلسطيني بإمكانية عودة الحوار بين فتح وحماس .36
أكد رئيس المحكمة الحركية العليا لحركة فتح رفيق النتشة في حديث           : الضفة الغربية  –عوض الرجوب   

 أية عالقة بين حماس وفتح إال من خالل الحوار والتفاهم، واصـفا مـا               للجزيرة نت، أنه ال يمكن توقع     
وقال إن من يريد أن يخدم وطنه ويقاوم         .يجري بأنه تدمير للقضية والشعب الفلسطيني وللحركتين أيضا       
ليس الخروج عن كل القوانين واألنظمـة       "االحتالل ال طريق أمامه غير الحوار والتفاهم وتحكيم العقل، و         

  ".ح والعقل كما يحدث اآلن في األراضي الفلسطينيةوالمصال
    18/6/2007الجزيرة نت 

  
  كتائب االقصى تؤكد التزامها والتفافها حول قرارات الرئيس ابو مازن .37

 اكدت كافة تشكيالت كتائب شهداء االقصى على التزامها والتفافها حـول قـرارات الـشرعية                :رام اهللا 
ف وعلى رأسها وعنوانها الرئيس محمود عباس جاء ذلك فـي           .ت. وم الوطنية المتمثلة بالسلطة الوطنية   

بيان وزع امس وجاء فيه ان القيادي في الكتائب محمود مرار اكد التزام كافة التـشكيالت وانـضباطها                  
لسلطة وسيادة القانون، وحرصها على حماية المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدة التزامها بكل ما من شأنه ان               

 االمن واالمان ورفضها ألي شكل من الممارسات والمظاهر التي قد تخل بالنظام العـام               يحقق للمواطنين 
وشددت الكتائب على التزامها بوضع حد ألي ممارسة خاطئة عـن            .واالمن واالستقرار في بلدنا الحبيب    

ـ              سطينية النظام مثل االختطاف او االعتداء على ممتلكات العامة والمؤسسات الرسمية للسلطة الوطنية الفل
  .وغيرها النها هي مؤسسات الشعب وثمرة الشعب وقيادته وثورته

              18/6/2007الحياة الجديدة 
  

  تنفي ذلك" حماس"تتحدث عن استبدال العلم الفلسطيني في غزة و" فتح" .38
ت دعت حركة فتح مؤيديها ومؤيدي فصائل منظمة التحرير إلى التضامن مع العلم الفلسطيني وحث: غزة

أنها تفسر " فتح"يان لحركة وجاء في ب .السياسيين على التزين به في ظهورهم العلني وخصوصا المتلفز
 بإنزال العلم الفلسطيني من سماء غزة واستبداله بعلمها الحركي كناية عن التفرد بكل شيء قيام حماس

القوة "عالمي باسم وقد نفى إسالم شهوان الناطق اإل .وإقصاء باقي مكونات الوطن، حسب تعبيرها
، التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، في تصريحات خاصة لقدس برس أي توجه من حماس وال "التنفيذية

ليس : "من القوة التنفيذية وال من حكومة الوحدة الوطنية الستبدال العلم الفلسطيني بأي علم فصائلي، وقال
  أصال، ولكن قد تكون هناك بعض التصرفات صحيحا أن حركة حماس دعت إلى ذلك، وال هي مارسته 
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الفردية جرت هنا أو هناك، وهذا أمر ترفضه حماس وحكومة الوحدة الوطنية وقد أصدرت الحكومة 
  ."ى جميع المؤسسات الرسمية في غزةأوامر برفع العلم الفلسطيني وحده عل

  17/6/2007قدس برس 
  

 ضد آخردول عربية تدعم طرفاً حماس مستعدة للتحاور مع أمريكا وهناك : أبو زهري .39
انتقد سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس بعض الدول العربية في  :أشرف الهور -غزة 

وقال أبو زهري في حديث مع القدس  .تعاملها مع األزمة السياسية القائمة بين حركته وحركة فتح
 أن هذه الدول ىلإطينية دون آخر، الفتاً  واضح أن هناك دوالً عربية تدعم طرفاً في الساحة الفلس:العربي

 . القنص وتفجير السيارات المفخخةىساهمت في تدريب أفراد من ممن سماهم أعضاء التيار الخياني عل
 هذه الدول ى نحن نقول بكل وضوح هناك دول عربية تتدخل في الشؤون الفلسطينية كون أن لد:وتابع
نا لموقفنا القاضي باحترام كل الدول الشقيقة وإقامة  الرغم من إعالنى عل، من حركة حماسهاجساً

واعتبر أبو زهري تدخل بعض هذه الدول في الشؤون الداخلية  .عالقات طيبة معها وخاصة دول الجوار
أكد أن  و.الفلسطينية يأتي جراء ضغوط خارجية، مشيراً الي أن هذا األمر ليس من مصلحة هذه الدول

وعن فرار عدد  . رفض التحاور مع حماسىالرئيس محمود عباس علهناك بعض الدول العربية تحض 
 هذا يضع :أبو زهري الضفة الغربية عبر مصر، قال ىلإ األراضي المصرية وىلإمن أعضاء فتح 

 ؟ هؤالء القتلة"إسرائيل"كيف استقبلت القاهرة و.. عالمة أسئلة واستفهام
 . معها هم ضدها ومن هم المتوازنة مع من عالقاتهاى أن حماس سوف تحافظ عل إلىوأشار أبو زهري

 . وهذا ليس سراً، ضدنا لو دعونا للحوار فلن نمانع األمريكان الذين يقودون حرباًى حت:وقال
 18/6/2007القدس العربي 

  
  "جونستون "نفي التوصل التفاق حول اإلفراج عنت "جيش اإلسالم"جماعة  .40

و ذراعها المسلح إلطالق سراح أع حركة حماس نفت جماعة جيش اإلسالم في غزة توصلها التفاق م
نه لن يفرج عن جونستون إال بعد إ"وقال ناطق باسم الجيش ويدعى أبو خطاب  .الصحفي آلن جونستون

 من أي اتفاق مع إطالق سراح جونستون لم يكن جزءاً"ن أ  موضحاً،"تنفيذ المطالب التي قدمتها الجماعة
 ،ه فى حال لم تلب مطالب الجماعة فلن يتم اإلفراج عن المحتجزنأ الناطق أكدو ."أي فصيل أو تنظيم

  ".إذا زادت صعوبة األمر فستسعى الجماعة لذبح الصحفي"وأنه 
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم  .فراج عن جونستونوكانت حماس نفت األنباء التي تحدثت عن اإل

لكن ال " ،قرب وقت ممكنأتون فى جل االفراج عن جونسأ حثيثة تبذل من اًن هناك جهودإحماس 
  ."طالق سراحه خالل ساعاتإنه سيتم أكيد أنستطيع ت

  17/6/2007 48عرب
  

  البضائع وفتح محالتهم" تخزين"تدعو التجار الفلسطينيين إلى عدم " حماس" .41
تعهدت حركة حماس، للتجار الفلسطينيين في قطاع غزة، عقب سيطرتها عليه، بحفظ أمنهم : غزة

". كل التجار الذين مارسوا عملهم يوم السبت بشكل اعتيادي"عدم المساس بهم، شاكرة وأموالهم، و
التجار الذين وقفوا إلى جوار شعبهم في "نسخة منه، بـ " قدس برس"، في بيان تلقت "حماس"وأهابت 

من المحن وما زالوا يقفون دون كلل أو ملل، أن يلتزموا مواقفهم الرجولية، بعد أن تمكنا بعون اهللا 
وطالبت الحركة، التي باتت تسيطر .، حسب تعبيره"تخليص المجتمع من قطاع الطرق وعصابات اإلتوات

التجار بعدم تخزين المواد الغذائية، أو رفع أسعارها، أو احتكار المواد ألن في ذلك "على قطاع غزة 
، "اظ على القضية والثوابتمخالفة لشرع اهللا، وفيه خذالن لشعبنا الذي قدم األرواح والدماء من أجل الحف
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تجار المواد الغذائية، إلى فتح محالهم التجارية وممارسة حياتهم " حماس"ودعت  .حسب قول البيان
واالطمئنان إلى أن المواد الغذائية لم يصبها أي نقص، وان األمور ستسير على ما يرام، وعليهم "العادية، 

  .ه، حسب قول"اك الشارع الفلسطينيأن ال يستجيبوا لما يشاع هنا أو هناك بهدف إرب
  17/6/2007قدس برس 

  
 "حماس"و" فتح"حرب فضائيات بين ... تقرير إخباري .42

هدأت االشتباكات المسلحة في قطاع غزة بين حركتي فتح وحماس التي سيطرت على كامل القطاع، لكن 
 التابعة للسلطة "سطينفل"اشتباكات من نوع آخر ال تزال قائمة بينهما مسرحها القناتان الفضائيتان 

 ."حماس" التي تديرها "االقصى"الفلسطينية و
وفي سياق اخباره عن الهجمات التي نفذتها االجهزة األمنية الفلسطينية وكتائب االقصى ضد مراكز 

 لهذه األجهزة "االقصى" في الضفة الغربية، بات الوصف الرئيسي المستخدم في تلفزيون "حماس"لحركة 
  ."التيار الخياني"في الضفة الغربية ب وكتائب االقصى 

التيار الخياني في االجهزة االمنية مع حركة فتح يعبث في "ونشرت قناة االقصى على شريطها االخباري 
  ."منازل المحسوبين على حماس في الضفة الغربية

س وقوتها  لوصف حركة حما"الميليشيات االنقالبية"أما التلفزيون الفلسطيني الرسمي فيستخدم مصطلح 
  .التنفيذية في قطاع غزة

  18/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  نعترف بحكومة فلسطينية ال تضم حماس: إسرائيل .43
 بين "الفصل السياسي والجغرافي"بدأت اسرائيل ترجمة مشروعها لـ :  محمد يونس-غزة ,رام اهللا 

اولمرت الذي وصل الى نيويورك وكان ايهود  الضفة والقطاع، معلنة انها ستقدم دعما اقتصادياً لعباس،
امس، أبلغ الصحافيين المرافقين له ان إسرائيل ستعترف بحكومة فياض وستتعاون معها بصفتها شريكاً، 

وأفادت اإلذاعة العبرية ان إسرائيل قررت رسمياً اإلفراج عن . خصوصاً انها ال تضم وزراء من حماس
ماس إلى الحكم، وان اولمرت قد يعلن رسمياً  مليون دوالر تحتجزها منذ صعود ح700جزء من نحو 

تحرير نصف هذا المبلغ في المؤتمر الصحافي الذي يعقده مع الرئيس جورج بوش بعد لقائهما في البيت 
وزادت ان بوش سيطالب ضيفه باثبات نيات حقيقية للتعاون مع عباس، مثل إزالة الحواجز . األبيض غداً

سطينيين، فيما سيطالب اولمرت األميركيين بممارسة ضغط على العسكرية في الضفة وإطالق أسرى فل
وأعلن وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعازر انه سيبحث بعد غد في  .عباس ليواصل القطيعة مع حماس

سأوقف كل االمدادات إلى حين معرفة ": وقال لإلذاعة العسكرية. مواصلة تزويد القطاع بالماء والكهرباء
 بكل بساطة، يجب تعميق الفصل بين غزة والضفة وإغالقهما بشكل كامل، على أن يبقى .ما يدور هناك

  ).باتجاه مصر ("المنفذ الوحيد للقطاع معبر رفح الحدودي
  18/6/2007الحياة 

  
  "كارثة القرن"وتل أبيب تعتبره  "كنز استخباراتي"تسيطر على " حماس" ":ابكيد"موقع  .44

، أمس، أن أجهزة االستخبارات الغربية "إسرائيلي"ف موقع كش:  وديع عواودة-القدس المحتلة 
 بيد حركة حماس، بعد بسط سيطرتها "كنزاً استخباراتياً" تبدي قلقاً بالغاً من سقوط ما سمته "اإلسرائيلية"و

 قد أشار في تقرير خاص، أمس، إلى "ابكيد"وكان موقع  .على قطاع غزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية
، تعتبر أن سالحاً ثقيالً )الموساد والشاباك وأمان ("اإلسرائيلية" و"16.آي.إم"و) إيه.آي.سي( أن أجهزة

 بعد هيمنتها على غزة، يتمثل بنظم "حماس"وأكثر حدة وتهديداً من الناحيتين األمنية والسياسية، سقط بيد 
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إضافة لماليين الوثائق أجهزة استخباراتية أمريكية وبريطانية متطورة، شغّلتها المخابرات الفلسطينية، 
  . التي كانت بحوزتها

، أن سقوط مقار المخابرات الفلسطينية في غزة بيد حركة "إسرائيلية"واعتبرت مصادر استخباراتية 
يشكل أكبر كارثة استخباراتية في القرن األخير لم يحصل ما يشبهها في تاريخ أجهزة "حماس 

زية عقب الحرب العالمية الثانية، وانهيار النظام الشيوعي االستخبارات العالمية، بما في ذلك سقوط النا
ستكشف هذه الوثائق لحماس وقريباً إليران وسوريا عمليات "وأضافت . "في ألمانيا الشرقية في التسعينات

الموساد والشاباك وأمان، ووكاالت استخباراتية للبلدان الغربية، بما يشمل قوائم الوكالء المزدوجين 
  ." تعاونت مع الفلسطينيين في مجاالت مختلفة لقاء أموال"إسرائيلية"ت وأسماء شخصيا

 للموقع المذكور إن األرشيفات التي خلفها نظام صدام حسين في "إسرائيلي"وقال مصدر استخباراتي 
 مقارنة مع ما خلفته أجهزة المخابرات التابعة للرئيس محمود "لعبة صبية" تعتبر 2003العراق عام 
 حقيقية كانت موجودة في "قنبلة موقوتة"ه محمد دحالن، مشيرا الى أن الحديث يجري عن عباس ومساعد

 في تل الهوى ومقر المخابرات الفلسطينية القائم بجوار ميناء غزة، ستستخدمها "األمن الوقائي"مقر 
  الدولية"الشرعية"حماس وسوريا وإيران وحزب اهللا ببطء، وحذر من أجل الحصول على ما وصفه ب 

  .لعملياتهم
سيطرت حماس على وثائق حول عمليات سرية لمنظمات استخباراتية غربية جرت في الشرق "وأضاف 

األوسط، عالوة على معلومات تلقي الضوء على اتصاالت تمت بين الفلسطينيين مع جهات مخابراتية 
  . منذ أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات

لى أجهزة التنصت والتعقب التي زودتها أمريكا للسلطة وقالت المصادر المذكورة ان حماس سيطرت ع
ستكون سوريا وإيران مستعدتين القتنائها "وأضافت . وإن حماس ستستخدمها ألغراض داخلية الوطنية،

. بمبالغ ضخمة مقابل الحصول عليها بغية فهم ما جرى في الماضي، وما يجري في الوقت الراهن
ابراتي هذا ألغام كبيرة بالنسبة لكل نظام سياسي في الغرب يستبطن الكنز المخ"وتابعت المصادر 

  . "وألجهزته االستخباراتية
  18/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  خطة اسرائيلية من ثالث مراحل لمواجهة حماسستان .45

دعا المحلل السياسي االسرائيلي روني بن يشاي المؤسسة السياسية واالمنية االسرائيلية عدم اضاعة 
مشيرا الى ان اي تلكوء سيمكن ايران من احاطة " حماسستان"ين والعمل لمواجهة ما اسماه الوقت الثم

واضاف . اسرائيل بجدار من الصواريخ واالنفاق لن تترك زاوية واحدة على طول البالد وعرضها امنة
ضد الكاتب بانه اذا رغبت اسرائيل في تجنب حرب على ثالث جبهات في ذات الوقت عليها العمل فورا 

وطرح ". حماسستان"النقطة الضعيفة لتجنب اكتمال دائرة الصواريخ وعدم االنتظار حتى تترسخ دولة 
الكاتب خطة من ثالث مراحل اولها حصر تهديد حماس في منطقة القطاع والحد من خطرها هناك 

مع عدم ووقف تعاظمها العسكري ومنع امتداد حماس الى الضفة الغربية وتعزيز سلطة ابو مازن هناك 
  .السماح بوقوع ازمة انسانية في غزة واالستمرار في حربنا ضد مطلقي الصواريخ 

اما المرحلة الثانية فتتمثل بتدمير قوة حماس العسكرية ومؤسسات سلطتها من خالل عملية عسكرية 
ناة مائية على طول الحدود واسعة النطاق تهدف الى اغالق محور فالديلفيا امام تهريب االسلحة وحفر ق

المصرية وزيادة مساحة المنطقة العازلة بين رفح والحدود المصرية اضافة الى تدمير مصانع السالح 
واختتم روني بن يشاي خطته بمرحلتها الثالثة والمتمثلة بنشر قوات دولية تحل . ومخازنها وردم االنفاق 

اللها على ترميم البنى المدنية في القطاع والسماح مكان الجيش االسرائيلي لفترة محددة يتم العمل خ
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بادخال المساعدات وتمنع عمليات انتقامية بين السكان وتسمح بالشروع بمفاوضات سياسية حول الوضع 
  .النهائي 

  18/6/2007وكالة معا 
  

   وتضارب في االراء حول ما يتوجب عمله تجاه قطاع غزة الحمساوياسرائيليةحيرة  .46
دعا افريم هليفي رئيس الموساد السابق رئيس الوزراء االسرائيلي الى   18/6/2007  وكالة معاقالت

عدم السفر الى الواليات المتحدة، والشروع بمشاورات امنية وسياسية مع قادة االجهزة االمنية والوزراء 
 معهم لبلورة سياسة امنية جديدة اتجاه غزة، اضافة الى مباحثات سريعه مع زعماء المنطقة والتوصل

وخلص هليفي الى وجوب طرح القيادة  .لتفاهمات، واقتراح خطوات عملية لمواجهة الوضع الجديد 
  :السياسية لالسئلة المهمة التي يتوجب على المستوى التنفيذي االجابة عليها ملخصا االسئلة باربعه هي

نة على صـمود هـذه       على ضوء انهيار قوات فتح المدربة والمجهزة جيدا هل هناك احتمال للمراه            -1
القوات في الضفة الغربية وهل تستطيع االدارة االمريكية تدريب قوات فتح في الضفة وتحويلهـا الـى                 

  .ضمانة امنية وسياسية وقيادية 
 كيف نقيم قدرات ابو مازن القيادية على ضوء ادارته الزمة غزة وما هي فرص بقاءه قائدا للـشعب                   -2

  .الفلسطيني
 اسرائيل حتى يتمكن ابو مازن ليس فقط من النجاة بل ليصبح قائـدا فلـسطينيا                 ما هو المطلوب من    -3

صاحب صالحيات ويتمتع بالثقة سواء في الشارع الفلسطيني او على صعيد المجتمع الدولي هل الـثمن                
  .الذي سندفعه يساوي النتيجة المرتجاه ؟ وهل النتائج مضمونة

 وهل نستطيع امتحانها في ظل احتمالية فشل ابو مـازن            هل يوجد بدائل لحكم ابو مازن ؟ وما هي ؟          -4
  .في االمتحان القادم ؟

بانه يتوجب على اسرائيل استغالل الفرص الكامنة في ثنايـا          " كرمي غيلون "وقال رئيس الشاباك السابق     
ازمة غزة خاصة وان نقطة المفاوضات الرئيسية حول ضرورة ربط الضفة بقطاع غزة، وهـي اكثـر                 

  .يدا قد اصبحت خلف ظهورنا االنالقضايا تعق
اعرب رئيس لجنة الخارجية واالمن البرمانية تساحي  17/6/2007عين على فلسطين وذكرت نشرة 

هنبغي عن اعتقاده ان الوضع الجديد ال يحمل في طياته فرصة جديدة نظرا ألن مكانة رئيس السلطة 
ي تشبه مكانة رئيس بلدية رام اهللا الفلسطينية محمود عباس اصبحت أضعف حاليا من أي وقت مضى وه

ورأى الميجر جنرال احتياط غيورا ايالند انه يجب على اسرائيل وقف دعم قطاع غزة اقتصادياً الجبار 
  .العالم العربي خاصة واالسرة الدولية عامة على االهتمام به وتحمل مسؤولياتها

ارييه " عضو الكنيست هقال ما) : الترجمة(جوزيف حرب  عن مراسلها 18/6/2007 عكاظ وأوردت
واضاف ان " تزويد العرب في غزة حتى بحبة واحدة من المواد الغذائية" ان اسرائيل ليس عليها "الداد

الغزيين التوجه جنوبا للحصول على حاجياتهم االساسية وان عليهم جلب االدوية واالغذية والمياه "على 
 ان على اسرائيل ان "االتحاد الوطني" عن حزب " ايتامايفي"كذلك قال النائب  ."والكهرباء من المصريين

تطبق خطة تدريجية تدوم بين ثالثة وستة اشهر تتملص خاللها من اية مسؤولية عن البنى التحتية وعن 
 ةغير ان النائبة اليساري ."توفير المواد الغذائية الى قطاع غزة حيث نشأت دولة اسالمية على تخومنا

ان اسرائيل : حكومة اولمرت امس بارسال مساعدات انسانية الى غزة وقالتزيها فاغالون؛ طالبت "
علينا " واضافت "كارثة في غزة"التستطيع التملص من مسؤوليتها على صعيد العمل لتفادي حصول 

ارسال الغذاء والدواء الى غزة فورا مشيرة الى ان ؛القانون الدولي واالخالق اليسمحان لنا بالتنكر 
  ."1982 في بيروت عام "لى غرار ما حصل في مجزرة صبرا وشاتياللواجباتنا، ع
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  إعالن حالة تأهب قصوى وتوغل وحدات عسكرية شمال غزة: إسرائيل .47
التطـورات  "س، حالة التأهب القصوى في صفوفه بعـد         سرائيلي، أم أعلن الجيش اإل  :  وكاالت -القدس  

 اإلسرائيلية أن حالة التأهب تشمل كافة األجهزة        وذكرت اإلذاعة  ".األمنية األخيرة في المناطق الفلسطينية    
  .األمنية المعنية بمتابعة األوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة

إنه يجب على إسرائيل بذل كل جهد ممكن لمنع تهريب األسلحة           "قولها  " مصادر أمنية بارزة  "ونقلت عن   
حلة الراهنة إلجراء أي حوار مع حركـة        ال مجال في المر   "، مؤكدة أنه    "والوسائل القتالية إلى قطاع غزة    
وأعلنت اإلذاعة اإلسرائيلية، استناداً لمصادر أمنية رفيعة المـستوى،          ".حماس، التي تسيطر على القطاع    

أن إسرائيل ستواصل سياسة عزل قطاع غزة حتى ال تسمح لحماس بتهريب األسلحة والـذخيرة، ونقـل              
وأضافت اإلذاعة أن إسرائيل ستواصل أيـضاً        .حر المتوسط األموال ومواد اإلغاثة الدولية عن طريق الب      

وصـرح   .رفض الحوار مع ممثلي حماس طالما رفضت الحركة االعتراف بحق إسرائيل في الوجـود            
، أمــس،   "بصورة احترازية "نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي، أفرايم سنيه، بأن وحدات إسرائيلية انتشرت           

 .ود اإلسرائيلية مع هذا القطاع، الذي سيطرت عليه حركـة حمـاس       داخل شمال قطاع غزة بمحاذاة الحد     
  ".هناك انشطة ذات طابع احترازي، حتى اللحظة لن نشن هجوماً على قطاع غزة: "وأضاف

 18/6/2007األيام الفلسطينية 
  

  من الضفة خوفا من سيطرة حماس  عدم تنفيذ انسحاباتتقرر إسرائيل .48
 تنفيـذ انـسحابات مـن       إمكانية كان يدرس    اإلسرائيليأن الجيش   ) المنار( لـ   إسرائيليةذكرت مصادر   

مناطق محددة في الضفة الغربية بعد لقاءات ومحادثات مع السلطة الوطنية الفلـسطينية، اال انـه بعـد                  
، عدم القيام بهذه االنسحابات تحت ادعاء       اإلسرائيلياألحداث األخيرة في قطاع غزة، قررت قيادة الجيش         

  . في الضفة يمنع حركة حماس من السيطرة عليها مستقبالإسرائيلأن وجود 
  18/6/2007المنار الفلسطينية 

  
   ستتسلح بالكاتيوشا بعيدة المدىحماس: إسرائيل .49

في غضون بضعة أيام سيكون بوسع حماس ان تستغل سيطرتها  ":قدرت محافل أمنية إسرائيلية كبيرة أنه
، وربما أيضا وسائل قتالية لم تكن األسلحةية كبيرة من على محور فيالدلفيا كي تدخل الى قطاع غزة كم

 وتقدر محافل أمنية بأن حماس ستستغل سيطرتها على المعبر كي تدخل الى غزة ."اآلنبحوزتها حتى 
 صواريخ كاتيوشا إدخال على نحو خاص من اإلسرائيليويخشون في الجيش . إيرانسالحا مصدره 

، يمكنها أن تضرب مدن عديدة في جنوبي البالد وتشل حركة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للطائرات
  . المطارات في المنطقة

  18/6/2007وكالة سما 
  

  إسرائيليين سراً في واشنطن المعلم التقى مسؤولين: تل أبيب .50
كشف مسؤول إسرائيلي مقرب من المدير العـام لـوزارة الخارجيـة            :  حسن مواسي ووكاالت   -القدس  

راموفيتش، أن وزير الخارجية السورية وليد المعلم قام قبل أسابيع عـدة بزيـارة              اإلسرائيلية أهارون أب  
سرية الى واشنطن، حيث اجتمع مع مسؤولين إسرائيليين في منزل السفير السوري في واشنطن عمـاد                

واكد المسؤول االسرائيلي أن االجتماع كان بحضور ضـابط          .مصطفى، والتقى مع مسؤولين أميركيين    
الوسـيط الـسري    "ستخبارات السورية، مرجحاً أن يكون محمد ناصيف الذي وصفه بانـه            كبير في اال  

 12، والمفاوض االميركي من اصل سوري إبراهيم سليمان الذي زار إسـرائيل رسـميا فـي                 "السوري
 مايو سراً إلطالعها علـى نتـائج محادثاتـه فـي            / أيار 4و3الماضي ثم زار دمشق في      ) أبريل(نيسان  
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ضافة الى كبير مستشاري وزارة الخارجية األميركية لشؤون عملية الـسالم فـي الـشرق               إسرائيل، باال 
 .األوسط آهرون دافيد ميلر والرئيس السابق لمكتب االستخبارات والبحث في وزارة الخارجية االميركية            

 ورجح المسؤول أن تكون المحادثات السرية تمحورت حول فحص اإلمكانية بين الجانبين ونوايا كل من              
الطرفين تجاه اآلخر في ظل تدفق المعلومات االستخبارية عن الحشود والمناورات العسكرية على طرفي              
الحدود، والحيلولة دون وقوع سوء فهم قد يؤدي إلى اندالع حرب بغنى عنها، وأنهمـا بحثـا إمكانيـة                   

بين دمـشق وتـل     وكشف أن مسارا لالتصاالت المباشرة       ".رابين"استئناف المفاوضات بناء على وديعة      
 أشهر عن طريق السفير السوري عماد مصطفى وعيتسيوني وسليمان، مشددا علـى   3أبيب بدأ فعال منذ     

  .ان هذه المعلومات أكيدة وان عيتسيوني سيقوم شخصيا بالكشف عنها قريباً جداً
  18/6/2007المستقبل 

  
   شحادةمحكمة العليا تأمر اسرائيل بالرد حول لجنة تحقيق في اغتيال صالحال .51

ذكرت مصادر صحفية من داخل اسرائيل اليوم أن محكمة العدل العليا االسرائيلية أصدرت أمـرا إلـى                 
اغتيال  ق بحادث ي يوما ما إذا كان بنيتها تشكيل لجنة تحق        45الدولة االسرائيلية، تلزمها فيه أن ترد خالل        

اغتيال شحادة، وردا علـى     وكان حالوتس صرح في إحدى المقابالت الصحفية على أثر           .صالح شحادة 
إنه ال يشعر سوى باهتزاز في جناح الطائرة        : "سؤال ما إذا كان يشعر باهتزاز وتأنيب ضمير، فرد قائال         

يشار الى أن العليا اتخذت قرارها أعاله على أثر توجـه حركـة              ".ما يلبث أن يزول وكأن شيئا لم يكن       
  . المعروف أفيغدور فيلدمانإليها بهذا الشأن وذلك بواسطة المحامي " يوجد حد"

  18/6/2007وكالة معا 
  

   حماس أسرىسرى فتح عنأل يرفضون فصل إسرائيل فلسطينيونأسرى  .52
 أن أسرى سجن ،أكد الناشط في قضايا األسرى والمعتقلين في سجون إسرائيل، فؤاد الخفش :الناصرة

سرى فتح عن أسرى نفحه الصحراوي، رفضوا تنفيذ قرار مصلحة السجون القاضي بضرورة فصل أ
  . إلى سجن نفحه غزةأنهم لن يسمحوا أن تنتقل أحداث قطاعأكدوا  األسرى أنوأوضح  .حماس

  17/6/2007 قدس برس
  

   تتهم مسلحي فتح باالعتداء على بيوت قادة حماس المأسورينحقوقيةجمعية  .53
لفئة المارقة، باالعتداء اتهمت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين، من سمتها با :رام اهللا

جمعية العلى بيت األسير عدنان عصفور، الناطق باسم حماس في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها 
كانت قد ويشار إلى أن مسلحين تابعين لفتح،  .اعتداء على األسرى بدال من الوقوف إلى جانب عائالتهم

 واختطفت ثالثة من أفراد ،ثت فيه فسادااعتدت األسبوع الماضي على بيت األسير جمال الطويل وعا
  .العائلة

  17/6/2007 قدس برس
  

   الفلسطينية تتهم تيارا خائنا في فتح بنهب مقرها في القدساألوقافوزارة  .54
استنكرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اقتحام مئات المسلحين من فتح : القدس المحتلة

  .، شرق مدينة القدس المحتلة، والقيام بنهبه، في بلدة العيزرية الوزارةمقر
  16/6/2007 قدس برس
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  آالف الموظفين الحكوميين حائرون بين أوامر الرئاسة وقرارات هنية: تحقيق .55
 ، غزة  ألف موظف حكومي مدني وعسكري في قطاع       100نحو  سيطر القلق على    :  فتحي صباح  -غزة  
عان، ففريق عباس طالب موظفي السلطة بعدم العودة الـى          القراران اللذان اتخذهما الفريقان المتصار    اثر  

وظائفهم واعمالهم وعدم التعاون مع حكومة هنية أو التزام قراراتها، في حين تهدد االخيرة بفصل كـل                 
موظف من عمله في حال لم يلتحق بوظيفته ويؤدي دوره كما كان قبل إحكـام سـيطرة حمـاس علـى       

يد رواتب الموظفين شهريا وهم في منازلهم، وعدم تسديدها للـذين            كما تعهد فريق الرئاسة تسد     .قطاعال
 اال  ،ان التزم قرار الرئاسة وجلس فـي البيـت         فيما يعبر بعضهم عن خشيته،       .يعملون مع حكومة هنية   

الشيء نفسه يمكـن ان     بالمقابل فإن هناك    و. همتتمكن بعد شهر أو شهرين أو حتى أكثر من دفع الراتب ل           
بدأ الهـدوء يعـود     فقد   ذلك،    إلى .عن اتخاذ القرار  مما يجعلهم في خانة العجز      ية،  يحدث مع حكومة هن   

من % 90بدا ان اكثر من     حيث  قطاع، على رغم استمرار بعض األعمال المخالفة للقانون،         التدريجاً الى   
ة مظاهر االنفالت االمني التي كانت سائدة قبل المعركة االخيرة، انتهت، اذ اختفـت المظـاهر المـسلح                

وظاهرة حمل السالح من كل من هب ودب، كما اختفى المقنعون، خصوصا بعدما اصـدرت الحكومـة                 
 بعض المظـاهر     إال أن  .المقالة قرارا بعدم ارتداء القناع باستثناء مناطق التماس مع االحتالل االسرائيلي          

المؤسـسات  مثل اقتحام مقر نقابة الصحافيين وسرقة ما فيها من ممتلكات وسـرقة بعـض المنـازل و                
كما ان كثيرا   . وعمليات التفتيش على السالح وغيرها من المظاهر السلبية، ظلت تنغص على الفلسطينيين           

 الصور البشعة التي تعرضها     إضافة إلى  ، من قيام مسلحين وغيرهم بسرقة مصاغ زوجة دحالن        وااستاء
  .فضائية االقصى لجثة سميح المدهون الذي أعدم رمياً بالرصاص

  18/6/2007الحياة 
  

  وترقّب للمجهول...  في غزةهلع: تحقيق .56
تسيطر حال تشبه الهوس على سكان غزة، حيث تهافتوا على األسواق والمخابز :  رائد الفي-غزة 

ومحطات الوقود، لتأمين أنفسهم بكميات إضافية من المواد األساسية، تحسباً من المستقبل المجهول الذي 
غابت المظاهر المسلحة التي في حين و .صل الحياة في القطاعينتظرهم بعد سيطرة حماس على مفا

 عن خشيته من عودة االقتتال إلى ينمواطنأحد الميزت شوارع وأزقة القطاع في األشهر الماضية، عبر 
غير أن . الشوارع، بعد فترة وجيزة تعيد في خاللها فتح توازنها إثر الضربة القاسية التي تعرضت لها

ن فتح لن تجرؤ على الرد أو محاولة استخدام العنف من جديد، بعد أ أكد لحماس، معروف بوالئهآخر 
هددت حماس باتخاذ اجراءات من جهتها فقد و. هروب عدد كبير من قادتها إلى الضفة الغربية ومصر

سيتم اعتقالهم ، مشيرة إلى أنه قاسية ضد التجار الفلسطينيين الذين يحتكرون أو يرفعون أسعار السلع
  .ادرة كل ما لديهم من مواد تموينيةومص

  18/6/2007األخبار اللبنانية 
  

  هربا من قطاع غزةمئات يحتشدون عند معبر بيت حانون ال .57
 سبيل العبور إلـى      في  معبر ييت حانون    عند الجهة الجنوبية لحاجز    فلسطينييناحتشد المئات من ال   : غزة

 قلقين وهم ينتظرون بصمت كبير قـرار        هم أغلب وبدا .الضفة الغربية بعد ما آلت إليه األوضاع في غزة        
تبادل بعضهم األحاديث الجانبية عن مصيرهم الذي قد يتحدد في الساعات القريبة مـن              فيما  السماح لهم،   

، خوفـاً مـن      حيث البعض يصر على عدم العـودة       .حيث السماح لهم بالمرور أو مغادرة مكان الحاجز       
   واالمنتظرين عند الحاجز في ظروف إنسانية صعبة وقاسـية، قـال          ومع تزايد أعداد     .عتقال أو التنكيل  الا
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قالـت   في حـين     .نهم سينظمون إضراباً عن الطعام، للتعبير عن حجم المأساة الحقيقية التي يمرون بها            أ
  . بمواد غذائية وأغطية وحليب لألطفالهم بأنها تبحث تزويد،ونروااالمصادر في وكالة 

  18/6/2007األيام الفلسطينية 
  

   األسبوع الحالي غزةتوقع إعادة فتح كافة معابر قطاع .58
 بما فيهـا معبـرا رفـح        غزة أن تتم إعادة فتح كافة معابر قطاع      ،  توقع مدير عام المعابر والحدود    : غزة

النقاب عما بذله محمود عباس وصائب عريقـات         كاشفا   .والمنطار التجاري، خالل أيام األسبوع الحالي     
  .ذلك مع مختلف األطراف الدولية والعربية واالسرائيلية ذات العالقة من اجل من جهود واتصاالت حثيثة

 18/6/2007األيام الفلسطينية 
  

   الفلسطينيين لدى االحتاللالتدخل الفوري إلنقاذ حياة األسرىب تطالباللجان الشعبية  .59
 األحمر واألسرة طالبت اللجان الشعبية الفلسطينية، كافة المنظمات الحقوقية والصليب: رامي دعيبس

الدولية التدخل الفوري والسريع من أجل وقف سياسة اإلرهاب والقمع التي تمارسها سلطات االحتالل 
 يالقون همحيث أفادت المعلومات أنهم، كما أكدت على ضرورة تقديم العالج المناسب ل .بحق األسرى

  .ذلكشحا في 
  17/6/2007 48عرب

  
   قرار اإلفراج عن أسيرة وطفلها في تل أبيب ترفضالمركزيةالمحكمة  .60

رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب قرار لجنة الثلث في هشارون القاضي باإلفراج : علي سمودي
 ،لتماس النيابة العامة المبني على إدعاءات الشاباكااستندت على حيث عن األسيرة سمر صبيح وطفلها، 

جمهور وأمن المنطقة حتى لو تم األخذ بعين التي تعتبر أن إخالء سبيلها يشكل خطرا على أمن ال
  . أم لطفل يعيش معها في السجنهااالعتبار أن

  17/6/2007 48عرب
  

   قدس سنة من المحاوالت اإلسرائيلية البتالع ال40: تقرير .61
على رغم ما تتعرض له القدس من مصادرة أراٍض وإقامة مـستوطنات            :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

ين داخل كانتونات وحرمانهم من الحد األدنى من حقهم بالعيش كبـشر وأصـحاب              ومحاصرة الفلسطيني 
 إال أنها لم تصل بعد الى الوضع الذي تخططـه لهـا             ،أرض، وعلى رغم أن المدينة بدأت تفقد مقوماتها       

ي وما يزعج رئيس البلدية أوالً هو نتائج األبحاث اإلسرائيلية التي تؤكد أن عدد السكان اليهود ف                .إسرائيل
ـ     .خذ باالنخفاض آالقدس   ، وذلـك   ة المقبلة ستشهد احتالالً فلسطينياً للمدين     12 وفي المقابل فإن السنوات ال

حظـي  هو قـد    و .من خالل الزيادة العالية في الوالدات وما تشكله من خطر ديموغرافي على إسرائيل            
لموازنة التي تطلبها   أولمرت، ووزراء في الحكومة سيدعمونه للحصول على ا       من  بعطف وتأييد مطلقين    

 وتساهم في إزالة الخطر الديموغرافي وقلب المعطيات التي تدل على ان نسبة العرب تـضاعفت                ة،بلديال
مـع  . 2035 عدد السكان في العام      ي، ما يعني تساو   %140فيما لم تتجاوز نسبة ارتفاع اليهود       ،  245%

. مـن العـرب   % 34من اليهـود و   % 66 ألف نسمة،    720عدد سكان القدس يبلغ اليوم      االشارة إلى أن    
 ى القدس، اولئـك    عاد إل  ، حيث بزيادة عدد السكان الفلسطينيين   ساهم  جدار الفصل العنصري    الالفت أن   و

إلى ذلك فقد   . الذين اضطروا الى تركها بسبب األوضاع األمنية المتدهورة وتراجع أوضاعهم االقتصادية          
       نيت أحياء جديدة لليهود في القدس الشرقية، تحـيط         تواصلت مصادرة األراضي في إطار الهدف ذاته وب

باألحياء الفلسطينية داخل حدود المدينة، ما أدى الى إخراج غالبية السكان الفلسطينيين الى خارج منطقـة      
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، في الوقت الذي يمنع فيه المواطنون العـرب مـن           %72نفوذ القدس للحفاظ على غالبية يهودية تعادل        
أصبح عدد السكان اليهود الذين يقطنون القدس الشرقية مساوياً تقريباً لعدد           كما   .السكن في القدس الغربية   

السكان العرب، بسبب اضطرار آالف العائالت لالنتقال للعيش خارج المدينة، خوفاً من فقـدان مكـانتهم         
  فإن عملية التخطيط البلدي في القدس تولتهـا الحكومـة،          ،  لميبتسمنظمة  وبموجب   .كمواطنين مقدسيين 

وبحسب األبحاث اإلسـرائيلية   .67لضمان عدم ازدياد نسبة المواطنين العرب عما كان عليه منذ احتالل      
، بحسب اإلحصاء السكاني لمن تواجد      67فقد منح كل واحد من سكان القدس مكانة مواطن دائم منذ عام             

ضـحة بينهـا،    في المدينة فقط، مع إمكان الحصول على مواطنة إسرائيلية لمن يرغب ضمن شروط وا             
اإلخالص لدولة إسرائيل وعدم الحصول على جنسية أخرى، ومعرفة اللغة العبرية، ما أفقد أكثـر مـن                 

منعوا غالبية الفلسطينيين    في حين أن     . خالل عشر سنوات   مدينةأربعة آالف فلسطيني بطاقة هويتهم في ال      
 المشاركة فـي االنتخابـات       فال يحق لهم   ،من الحصول على المواطنة ويجري التعامل معهم كمهاجرين       

 في حيرة من أمره     يقدسمما يجعل ال  . ومشاركتهم تقتصر على االنتخابات الفلسطينية وبقرار من إسرائيل       
   .إذا كان تابعاً للسلطة الفلسطينية أو إلسرائيل

 س البلدية والحكومة فإن غياب العلمانيين والجيل الشاب ورجال        يإذا كان الخطر الديموغرافي يرعب رئ     ف
  .األعمال عنها الى جانب غياب الوجود الدولي فيها من سفارات وقنصليات ال يخفف من القلق واإلزعاج

 17/6/2007الحياة 
  

 النقد الفلسطينية تطلب من البنوك عدم قبول أي توقيع من حكومة الوحدةسلطة  .62
طلبت ، لفلسطينيةسلطة النقد اأن : رام اهللا مراسلها من  خليل العسلي عن18/6/2007 الدستور نشرت

في حين من جميع البنوك العاملة في االراضى الفلسطينية عدم قبول اي توقيع من قبل حكومة الوحدة، 
لسلطة طلبت تجميد  كما أن ا.سالم فياض للبنوك قائمة باالسماء المخولة لتوقيع اية معاملة رسميةسيقدم 

من ناحية اخرى اكدت  و. حكومة الطورائحسابات الوزارات المختلفة بانتظار تعليمات جديدة من قبل
مصادر مختلفة ان سلطة النقد تمكنت من نقل جميع اعمالها من قطاع غزة الى الضفة الغربية، مضيفة 

ويشار في هذا الصدد إلى . ان العمل في القطاع المصرفي يسير بشكل طبيعى وانه لم يتأثر بما يجري
قطاع الى رام اهللا على ضوء التطورات المتالحقة، الامل من  قد نقلت اداراتها بالك كانتبعض البنوكأن 

  .بقية كيفية التعامل مع الواقع الجديد واالنفصال الواضح بين قطاع غزة والضفة الغربيةالفي حين تدرس 
سلطة النقد نفت أمس مـا تـردد مـن          إلى أن     : أ.ب. د  نقال عن  18/6/2007 الخليج اإلماراتية    ولفتت

وذكرت أن الحسابات فـي جميـع البنـوك العاملـة ملـك          .سابات حكومة الوحدة  تقارير حول تجميد ح   
ألصحابها كما أن حسابات السلطة تحت تصرف وزارة المالية، مشددة على أنها ال تمتلـك الحـق فـي                   

  .التدخل في حسابات العمالء إال وفقا ألحكام القانون
  

  زةاقتصاديون يحذرون من كارثة اقتصادية واجتماعية في قطاع غ .63
ة فـي قطـاع     يحذر اقتصاديون من حدوث كارثة إنسانية واجتماعية حقيق       : ابراهيم ابو كامش   -رام اهللا   

. غزة، خشية من انهيار المنظومة االقتصادية في أعقاب األحداث الدراماتيكية التي شهدها القطاع مؤخرا             
ـ     ال على وجوب أن تتعامل حكومة الطوارىء مع الضفة و         واواجمع صادية وسياسـية   قطـاع كوحـدة اقت

وجغرافية وديمغرافية واحدة، بما في ذلك توزيع المساعدات المالية واإلنسانية المتوقعة بعد الوعـودات              
الدولية برفع الحصار المالي واالقتصادي عن الشرعية الفلسطينية التي يمثلها محمود عبـاس وحكومـة               

  .الطوارىء
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ع الخاص التي تركت قطاع غزة خـالل الفتـرة          ومن ناحية ثانية فإن هناك العشرات من شركات القطا        
 ةهناك المئات من المنـشآت الـصغير      كما أن   الماضية بدأت تستثمر إما في مصر أو األردن أو الضفة،           

  .التي أغلقت أبوابها لعدم قدرتها على الصمود والتكيف مع ما حصل في خالل الفترة الماضية
  18/6/2007الحياة الجديدة 

 
  لحل الخالفات الفلسطينية" غير منحاز" يدعون لدور عربي "المسلموناإلخوان " .64

في اول بيان رسمي للحركة االسالمية، منذ اندالع : عمان: 18/6/2007الغد األردنية ذكرت صحيفة 
األحداث في غزة والضفة الغربية والسيطرة العسكرية لحماس على غزة، أكد اإلخوان المسلمون ان 

لتي سقط فيها عشرات الضحايا من الشعب الفلسطيني، لم تكن لتحدث لوال األحداث المؤسفة األخيرة، وا"
وصول "واعتبرت ان ". استمرار حالة التمرد على شرعية الحكومة الفلسطينية التي أفرزها اتفاق مكة

حالة التمرد حداً غير معقول من االعتقاالت واالغتياالت، وعقد االتفاقيات السرية بهدف إنهاء سيطرة 
واكدت ". ى الحكومة، جاء بدعم واضح من جهات دولية وإقليمية لخدمة المشروع الصهيونيحماس عل

معالجة الوضع الفلسطيني الداخلي ال يكون بقرارات فصائلية منفردة، وإنما "الحركة االسالمية على ان 
س بتوافق فلسطيني صادق، وخضوع الجميع لذلك التوافق، والتأكيد على شرعية الرئيس محمود عبا

كما طالبت الجماعة الرئاسة الفلسطينية وحركتي فتح ". والحفاظ على القانون الفلسطيني واالحتكام إليه
ضبط النفس وعدم تعميق الخالفات، واحترام اإلفرازات الشرعية لالنتخابات األخيرة، "وحماس بـ 

 بنيوية في أجهزة األمن واالعتراف العملي بها، وعدم القفز على حقائق التاريخ القريب بوجود اختالالت
  ".الفلسطيني ال بد من معالجتها

موقفا متوازنا، والعمل على رأب الصدع في الجسم الفلسطيني، "وطالبت ايضا الدول العربية بما أسمته 
  ".وعدم الخضوع للضغوطات األميركية المنحازة مسبقاً لصالح طرف على حساب آخر

ص االردن بقيادة عبداهللا الثاني على وحدة االراضي  وكان رئيس الوزراء معروف البخيت أكد حر
  .الفلسطينية والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق

الوقوف بحزم امام "من جهته، دعا حزب االنصار العربي االردني االحزاب والقوى السياسية العربية لـ 
ب الفلسطيني وقيادته، منظمة النموذج االستئصالي الدموي في حل الخالفات، والوقوف الى جانب الشع

  ".التحرير الفلسطينية والشرعية الفلسطينية
 في بيان اصدره امس، نداء الى الفلسطينيين لحقن الدماء ،الى ذلك، وجه المنتدى العالمي للوسطية

  ". امتثاال للشريعة االسالمية"وتجنب القتال بين امة المسلمين 
طالبت جماعة االخوان المسلمين في :  تيسير النعيمات- عمان :18/6/2007الدستور وأضافت صحيفة 

االردن حركة حماس باعتماد سياسة الحوار، وإعادة األوضاع في قطاع غزة إلى واقع العمل المؤسسي 
  .السليم، وإثبات حسن النوايا مع األطراف كافة

  
  ني يؤكد فشل مساعي التطبيع في اوساط الشعب ويدعو لحقن الدم الفلسطيشبابيمؤتمر  .65

أكد رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة طاهر الشخشير ان تطبيع العالقة مع الكيان الصهيوني : عمان
وشدد . الغاصب تم فقط على المستوى القانوني من خالل معاهدات السالم األردنية والمصرية اإلسرائيلية

 أن يقوم على المستوى الشعبي، على ان اية نتائج حقيقية لهذا التطبيع لم تتحقق، ألنه لم يقم وال يمكن
  .بسبب حقائق التاريخ ومنطق العالقات االجتماعية بين البشر

الشعب األردني "من جهته، قال رئيس اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع حمزة منصور ان 
 تطبيعية يقودها واٍع ومدرك ألبعاد المشروع الصهيوني األميركي، ولكن هذا ال ينفي أن هنالك ممارسات
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بعض الرسميين وبعض أصحاب المصالح الضيقة ممن يقيمون المشاريع المشتركة ويرتبون للقاءات مع 
  ".العدو على األرض العربية وخارج األرض العربية

وقف االقتتال الفلسطيني الداخلي المخزي "من جانبه، طالب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر فاخر بـ 
ضرورة ان تعود فوهة "وشدد على ". لتاريخ ونضال الشعب الفلسطيني األسطوريفي غزة والمسيء 

  ".البندقية موجهة إلى العدو الصهيوني
واقع وآثار التطبيع مع "ثم قدم عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر فادي الشدفان ورقة عمل رئيسية بعنوان 

امتالء الساحة األردنية بمجموعة "يها إلى ، واشار ف"الكيان الصهيوني على الشباب في الساحة األردنية
من المنظمات غير الحكومية والتي تعنى بفئة معينة وهي المراهقون والشباب تهدف إلى إحالل حالة من 

  ".القبول لهذا المراهق أو الشاب للتنمية الدولية لفكرة السالم مع العدو
   18/6/2007الغد األردنية 

  
      بمساندة الشرعية الفلسطينية  األحزاببيطال" األنصار العربي األردني" .66

طالب حزب االنصار العربي االردني األحزاب والقوى السياسية العربية بالوقوف بحزم أمام : عمان
النموذج االستئصالي الدموي في حل الخالفات، والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته، ومنظمة "

ما آلت اليه "واعتبر الحزب في بيان، صدر عنه أمس، ان ". نيةالتحرير الفلسطينية والشرعية الفلسطي
األمور في غزة أنما هو وضع القضية برمتها في المجهول والظالم الدامس ويعيد مشروعنا التحريري 

  ". الى المربع االول
  18/6/2007الدستور 

  
   للفلسطينيين اسرائيلي واتهامعلى كريات شمونة لبنان جنوبمن كاتيوشا  .67

 2006في اول حادث من نوعه منذ توقف القتال في الرابع عشر مـن آب                18/6/2007السفير   ذكرت
في اطار حرب تموز، اطلقت ثالثة صواريخ من خراج بلدة العديسة على شمال فلسطين المحتلة، سـقط                 

نية، اثنان منها في مستوطنة كريات شمونة وأحدثا أضراراً مادية، فيما سقط الثالث داخل االراضي اللبنا              
ان تكون لـه    " حزب اهللا "وفيما نفى   . وتمكن الجيش اللبناني من تفكيك صاروخ رابع في منطقة االطالق         

أي عالقة بإطالق هذه الصواريخ، اكدت مصادر امنية لبنانية ان الجيش اشتبه بسيارتين مـدنيتين يقـوم                 
فلسطينياً بالقيام بهذه العمليـة     بمالحقتهما، وتعاطت إسرائيل مع الحادث بنوع من البرودة واتهمت تنظيماً           

وقد سارع الجـيش اللبنـاني وقـوات        . نافية ان يكون أي دور لحزب اهللا، وقالت إنها لن تنجر الى الرد            
الطوارئ الدولية الى اتخاذ إجراءات عاجلة في كل الجنوب وأعلنت حالة االستنفار وأقيمـت الحـواجز                

فيمـا  . 1701 هذه االعمال هي مخالفة لمضمون القـرار          قيادة الجيش الى ان    واشارت. الثابتة والمتنقلة 
أعلنت نائبة الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في الجنوب ياسمينا بوزيان ان إطالق الصواريخ               

 وخرقاً خطيـراً التفاقيـة      1701من االراضي اللبنانية باتجاه اسرائيل يشكل خرقاً خطيراً للقرار الدولي           
وقالت بوزيان ان اليونفيل ايضا تحث جميـع االطـراف علـى ضـبط الـنفس           . دائيةوقف االعمال الع  

 رئيس مجلس الوزراء فؤاد الـسنيورة       اعتبرو.  من اجل منع التصعيد    1701واالحترام التام للقرار الرقم     
ان االستهدافات السياسية من هذا الحادث ال تخفى على احد، والمقصود منها التـشكيك بقـدرة الجـيش             "

  ".  ي وقوات الطوارئ على حماية الجنوب، وهذا كله بمثابة محاوالت فاشلة لن يكتب لها النجاحالوطن
 نقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مراسليها الذين يرافقون أولمرت الذي يـزور الواليـات               ة ثانية من جه 

يوشا هـو محاولـة   إطالق صواريخ الكات "المتحدة في هذه األثناء عن رئيس الوزراء االسرائيلي قوله إن           
وأجرى أولمرت مشاورات بهذا    ". الستفزاز إسرائيل لكن إسرائيل ال تعتزم االنجرار وراء هذا االستفزاز         

ونقلـت إذاعـة الجـيش      . الخصوص مع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع عميـر بيـرتس           
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ر بخطورة إلى الحدث    ينظ"  قوله في بيان مقتضب إن أولمرت      اولمرتاإلسرائيلي عن مصدر في مكتب      
  . بان كي مون" ويعتزم طرح الموضوع أثناء لقاء يتوقع أن يعقده مع األمين العام لألمم المتحدة

وقالت المصادر العسكرية اإلسرائيلية إن الجيش اللبناني يعمل في اآلونة األخيرة بـشكل معقـول ضـد                 
يرة لدى هذه المنظمـات كـالتي لـدى         المنظمات الفلسطينية جنوبي الليطاني، ورغم عدم توفر أسلحة كث        

  .حزب اهللا فإن بوسعها تنفيذ استفزازات قد تقود إلى تصعيد
أفادت مصادر امنية لبنانية انها اشتبهت بأن عناصر فلـسطينية    18/6/2007 الشرق األوسـط     واضافت

اطلقـت خمـس    المدفعية االسرائيلية الثقيلة    ان  وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقال       .اطلقت الصواريخ 
  .قذائف من العيار الثقيل باتجاه المنطقة المجاورة لبلدة شبعا

 القيـادة   -نفى حزب اهللا والجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين          فيما   18/6/2007 األخبار اللبنانية    وافادت
أعلن الجـيش اإلسـرائيلي فـي ختـام          .العامة، في بيانين منفصلين، أي عالقة لهما بإطالق الصواريخ        

ت أعقبت سقوط الصواريخ أنه ال يوجد تهديد آخر على شمال إسرائيل، ولـذلك ال يجـب علـى                   مداوال
 .وقد قدم الجيش اإلسرائيلي احتجاجاً على الحادث لدى قائد اليونيفيل". المواطنين المكوث في مالجئ

ـ الجيش االسرائيلي سارع الى اتهام جهات فلـسطينية،          18/6/2007 المستقبل   السياق اوردت  يوف رد ف
 .في لبنان اسامة حمـدان    " حماس"في لبنان سلطان ابو العينين وممثل حركة        " فتح"عليه امين سر حركة     

اين المصلحة الفلسطينية في مثل هذه االعمال، وكيـف تمكـن           " لبيس"وقال ابو العينين، يبدو ان جسمنا       
 اتهام الفلسطينيين، يبدو انه     ان يبادر الجيش االسرائيلي الى    و. الفلسطينيون من الوصول الى تلك االمكنة     

وقال حمدان، ما دام االسرائيليون يعرفون ان الفلـسطينيون هـم مـن قـاموا بـإطالق                  .يبيت شيئاً لهم  
العدو ال يملك اي معلومات، والجهة الوحيدة التي تملك         . الصواريخ، فلماذا لم يبادروا الى اتخاذ اجراء ما       

  . ان يقبل الجميع بما تقوله السلطة اللبنانيةويجب. حق قول ما جرى هي الجهة اللبنانية
  

 قضية سالح حزب اهللا مسعى أمريكي لتدويل .68
 أن اإلدارة األمريكية تجري اتصاالت حاليا مع دول عربية بشأن نقـل قـضية               "الخليج" علمت   :القاهرة

 1701سالح حزب اهللا إلى مجلس األمن الدولي كقضية قائمة بذاتها، على خلفية قرار مجلـس األمـن                  
 . هذه المسألة في إطار استطالع أمريكي لمواقف الدول العربية يتضمن تقـدير التـداعيات              "تدويل"لجهة  

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الدول العربية المعنية أبلغت اإلدارة خطورة هذا المسعى وتداعياتـه               
   .ستقرار واألمنلن يؤدي إلى تحقيق االأنه الخطيرة على الوضع في لبنان وفي المنطقة، و

  18/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

   سبب سقوط غزة "مجموعة دحالن" يحمل المصري يألمنمصدر في الوفد ا .69
، قريب من الوفد األمني المصري العائد من غزة، إن القاهرة ىقال مصدر رفيع المستو: فتحية الدخاخني

 حوار ثنائي أو حوار شامل للفصائل تحاول حالياً إقناع حركتي فتح وحماس بالجلوس سوياً وإجراء
 قطاع غزة، وأضاف المصدر ىالفلسطينية، كما كان مخططاً قبل األحداث األخيرة وسيطرة حماس عل

 مائدة ىأن الدعوة للحوار التزال قائمة، وأن القاهرة تحاول بكل الطرق جمع الفصائل الفلسطينية عل
 أن ما ى في الضفة الغربية، مشيراً إلىي غزة واألخرواحدة، تجنباً الحتمال تكوين دويلتين إحداهما ف

  .يشغل تفكير مصر حالياً هو كيفية التعامل مع دولة إسالمية علي حدودها
وأكد أن الوفد األمني المصري في غزة والدور الذي يلعبه الوزير عمر سليمان، كان لهما تأثير كبير 

ي وقف الصراع الداخلي، لكن القتال كان يتجدد  الساحة الفلسطينية، ونجح الوفد أكثر من مرة فىعل
وأوضح أن أسباب الصراع بغزة حسبما تابع الوفد، هي مجموعة محمد  .ألسباب ال يمكن السيطرة عليها

 أنه اقتتال ى كل األجهزة األمنية، وتقاتل في القطاع بأوامره، فيظهر الصراع علىدحالن التي تسيطر عل
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من الشعب الفلسطيني، الفتاً إلي % ٧٠ صراع بين مجموعة دحالن وبين فتح وحماس، وهو في الواقع
إن حركة حماس واللجنة : وقال المصدر .أن مصر ال تملك قرار إبعاد هذه المجموعة عن الحكم

المركزية لحركة فتح، ال تريد هذه المجموعة، لكن لألسف فإن مجموعة دحالن مفروضة بالقوة من 
 .إسرائيل وأمريكا

 الحكم ألن الشعب الفلسطيني لم يكن يريد دحالن ومجموعته التي ىماس وصلت إلإن ح: وأضاف
 أن الشعب يشعر بأن هذه المجموعة لها أياد خفية ى حركة فتح ومؤسسة الرئاسة، مشيراً إلىتسيطر عل

 القيادة السياسية ى السلطة لالستيالء علىواتصاالت مع إسرائيل وأمريكا، وأن هدفها هو الوصول إل
وأوضح المصدر أن هذا ال يعني أن حماس  .رام اتفاقات مع إسرائيل بالطريقة التي تريدها األخيرةوإب

 أنها التزال ىبريئة، ولكنها ارتكبت أخطاء فادحة، منها إصرارها علي ربط الدين بالسياسة، مشيراً إل
س للسلطة حاولت تنفيذ عندما وصلت حما: وقال . أن تتعلم كثيراً، وتمتلك مرونة سياسية أكبرىتحتاج إل

مشروعها، وهو إبعاد مجموعة دحالن غير الوطنية، واالستقالل بالقرار لفرض نموذج للحكم اإلسالمي، 
وأضاف أن حماس طالبت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  . إشعال الصراعى إلىوهو ما أد

شخاص آخرين لكنه لم يقبل وبقيت أبومازن أكثر من مرة، بالتخلص من دحالن ومجموعته، واستبدالهم بأ
 . تأجيج الصراع في غزة بكل الطرقى السلطة والحكم، وتعمل علىهذه المجموعة مسيطرة عل

  17/6/2007المصري اليوم 
  

   الى استئناف الحوار الفلسطيني والجامعة العربية تدعم حكومة الطوارىءيدعوأوغلي  .70
ة حركتي حماس وفتح الى استئناف الحوار والى عقد دعت منظمة المؤتمر االسالمي قاد : جدة-القاهرة 

وفي بيان دعا االمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي .  يونيو20اجتماع للجنة الخاصة بفلسطين في 
القيادات الفلسطينية للعودة الى الحوار وتنفيذ اتفاق مكة واتفاق القاهرة "اكمل الدين احسان اوغلي 
ي للسلطة الوطنية الفلسطينية واحترام الشرعية، والحفاظ على المؤسسات وااللتزام بالقانون األساس

استنكر األمين العام بشدة اساليب احتالل مكاتب المرافق العامة بقوة "وفي البيان ". الوطنية الفلسطينية
". السالح لتحقيق مكاسب عابرة، ولخلق امر واقع على األرض، ودعا الى احترام المؤسسات العامة

 جامعة الدول العربية عن املها ان توقف حكومة الطوارئ الفلسطينية الجديدة برئاسة سالم وعبرت
وقال االمين العام لجامعة الدول . فياض خاصة فى هذه الظروف الخطيرة التى تشهدها فلسطين اآلن

ن اآلن العربية عمرو موسى نحن نتمنى التوفيق لهذه الحكومة فى هذا الظرف الخطير الذى تشهده فلسطي
وال نتحمل ان يكون هناك مزيد من الفوضى او الفرقة الفلسطينية ولهذا نتمنى التوفيق لهذه الحكومة 

وردا على ما نسب من تصريحات بان الرئيس محمود عباس لن يتعامل مع لجنة تقصى الحقائق . الجديدة
راء الخارجية العرب ولم العربية قال موسى ان مسار اللجنة لن يتغير النها شكلت بقرار من مجلس وز

وحول وجود حديث امريكى واسرائيلى لتشجيع انفصال . يرد من االطراف الفلسطينية اى اعتراض عليها
غزة عن الضفة قال موسى اذا حدث هذا تصبح كارثة على فلسطين كلها وطالب جميع الفلسطينيين 

لسطينية تتعلق بالضفة وغزة بالحفاظ على وحدة االرض والشعب فى فلسطين مؤكدا ان هناك قضية ف
  .والقدس اما الحديث عن انقسام فهو امر ضد مصلحة فلسطين

  18/6/2007الشرق القطرية 
  

  بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدةعربيترحيب  .71
بالحكومة الفلسطينية الجديدة، "رحب وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط :  وكاالت-عواصم 

ئيس الوزراء سالم فياض وألعضاء الحكومة التوفيق في المهمات الجسام الملقاة معرباً عن تمنياته لر
  ".على عاتقهم في هذا الظرف الدقيق، الذي تمر به األوضاع في األراضي الفلسطينية
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وفي عمان، اعرب رئيس الوزراء االردني معروف البخيت، أمـس، عن تمنياته للحكومة الجديدة 
مطالبة االردن لالطراف الفلسطينية بوقف "وجدد البخيت . لظروف الصعبةالنجاح في عملها في ظل ا

خطورة "وحذر رئيس الوزراء االردني من ". االقتتال ووقف اطالق النار فورا حقناً للدم الفلسطيني
االقتتال الفلسطيني على القضية الفلسطينية برمتها وعلى مصالح الشعب الفلسطيني وفرص استعادته 

  ".وعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنيلحقوقه المشر
  18/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  الحقائق تبحث دعم الجهود السعودية المصرية للوفاق الفلسطينيتقصيلجنة  .72

أكد هشام يوسف مدير مكتب األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان :  سيد عبد العال-القاهرة 
حقائق الذي قررها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ األخير ستعقد جلسة لجنة تقصي ال

 : اليوم على مستوى الممثلين عن المملكة ومصر واألردن وقطر وذلك لبحث محورين أساسيين هما
 كيفية دعم الجهود المصرية السعودية في خلق الوئام والوحدة الفلسطينية وإحياء الحوار بين حماس -1
 . ح كخطوة أولى نحو نزع فتيل األزمةوفت
 البحث في اآلليات المناسبة في هذه الظروف التي يمكن ان تشكل محور التحركات العربية في الفترة -2

المقبلة مع حماس وفتح لخلق قناة اتصال بينهما يمكن بعدها البناء عليها وتعزيز الثقة بين حماس وفتح 
 . زمة بكاملها للهدف األكبر وهو تجاوز األ"وصوال

وحول رفض فتح أي حوار مع حماس واذا كان ذلك يمكن ان يعطل مسعى لجنة تقصي الحقائق العربية، 
ان اللجنة هدفها فقط التعرف على رؤية كل طرف لما حدث ولماذا حدث، وأن كل طرف : قال يوسف

ب الذي سيعقد في غضون سيقدم رؤية ستتم دراستها وتقديم تقرير عنها في اجتماع وزراء الخارجية العر
شهرين كما جاء في بيان وزراء الخارجية العرب، وأضاف ان الطرف الذي لن يهتم بتقديم رؤيته للجنة 
تقصي الحقائق سيخسر أن تأخذ اللجنة برأيه، ووصف الوضع العربي بأنه صعب للغاية، وأن هذه الفترة 

وقال، . عدة في الخروج من األزمة القادمةتحتاج الى تكاتف وتعاظم كل الجهود العربية من اجل المسا
ان هناك اآلن اتصاالت مستمرة على مدار الساعة من جانب الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب 

  .الحتواء األزمة حتى ال تتفاقم األمور وتصل الى أوضاع ال يمكن الرجوع عنها
  18/6/2007عكاظ 

  
  خشية نزوح فلسطيني إليها الطوارئ على الحدود مع غزة حالمصر ترفع  .73

رفعت مصر حال الطوارئ القصوى واالستنفار األمني على الحدود مع قطاع :  رامي ابراهيم-القاهرة 
غزة عقب التطورات التي شهدها القطاع خالل األيام الماضية بعد سيطرة حركة المقاومة االسالمية 

  .على القطاع" حماس"
قوات األمن عززت مواقعها هناك كما تم نشر أعداد "ن وذكر مصدر أمني مصري رفيع المستوى، أ

إضافية من تلك القوات لتدعيم تلك المتواجدة على الحدود مع غزة منذ انسحاب القوات اإلسرائيلية قبل 
  ".عامين
إن عددا من سيارات فض الشغب المصفحة وأخرى مزودة مدافع المياه أرسلت على عجل لمنطقة "وقال 

 أجهزة األمن المصرية حدوث عملية نزوح جماعي من أهالي قطاع غزة باتجاه الحدود في وقت تخشى
األراضي المصرية بسبب األوضاع األمنية والمعيشية السيئة هناك والتي من المتوقع زيادة تدهورها بعد 

وتجري أجهزة األمن المصرية ". اعالن اسرائيل الحصار االقتصادي على القطاع ووقف مده بالطاقة
دقيقا في المنطقة الحدودية بحثا عن أي أنفاق قد تستخدمها عناصر فلسطينية للعبور من األراضي تفتيشا 
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واكد المصدر ان سحب الوفد األمني المصري والديبلوماسي من . الفلسطينية واليها قد يستخدمها نازحون
  .قطاع غزة كان ألسباب أمنية وليس للتشاور كما أعلن حينها

  18/6/2007المستقبل 
  

  في المنطقة" أيدي خفية بزيادة التوتر" تتهم طهران .74
في الوقت الذي تتابع فيه طهران بقلق التطورات في الداخل الفلسطيني، اتهم الناطق باسم وزارة : طهران

عدم "من خالل " ايادي خفية بالعمل على زيادة التوتر في المنطقة"الخارجية االيرانية محمد علي حسيني 
لوحدة الوطنية ومطالب الشعب الفلسطيني والعقوبات االقتصادية التي فرضتها الدول التعاون مع حكومة ا

  ".الغربية
، داعيا "على استعداد للتشاور مع دول المنطقة، خصوصا السعودية وسورية ومصر"وأكد ان ايران 

  ".قراطيةالجماعات الفلسطينية الى التوحد وقتال العدو الصهيوني واحترام نتائج االنتخابات الديمو"
  18/6/2007الحياة 

  
  مساعدات ضخمة دعما لحكومة فياضلتقديمامريكا تستعد  .75

قالت مصادر ان وكالة التنمية االمريكية المـسؤولة عـن صـرف التبرعـات              :  وليد عوض  -رام اهللا   
 ساعة من تكليف الـدكتور سـالم        12والمساعدات االمريكية الرسمية طلبت، امس االول، بعد اقل من          

كيل حكومة الطوارئ الفلسطينية، بالتقدم بافكار لمشاريع ضخمة لتنفيذها بالضفة، مشترطة ان            فياض بتش 
تنعكس تلك المشاريع ايجابيا وبشكل سريع على حياة اهالي الضفة الغربية واستيعاب اعداد كبيـرة مـن                 

 امـوال   وقالت المصادر للقدس العربي ان المطلوب مشاريع يضخ مـن خاللهـا           . الموظفين الفلسطينيين 
امريكية كبيرة لتحسين حياة اهالي الضفة الغربية ويلمسها المواطنون بشكل واضح وتكون ظاهرة للعيان              

وقالت المصادر المطلوب اقناع اهالي الضفة بانهم محظوظـون بحكومـة           . وملموسة على ارض الواقع   
طر على قطاع غزة    فياض وبقرار الرئيس عباس بتشكيل تلك الحكومة في مواجهة حماس التي باتت تسي            

وبشأن امكانية تنفيذ مشاريع في قطاع غزة قالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها للقـدس                . وسكانه
 .العربي محظور علينا ايصال اي دوالر امريكي إلى قطاع غزة

  18/6/2007القدس العربي 
 

  أوروبا ستدفع رواتب موظفي الحكومة في غزة رغم سيطرة حماس .76
قال مسؤولون من االتحاد االوروبي، يوم االحد، إن برنـامج االتحـاد االوروبـي              : س ادم انتو  -القدس  

للمساعدات يعتزم مواصلة تقديم أموال لدفع رواتب عشرات االالف من موظفي الحكومـة الفلـسطينية               
وقـد تكـون    . ومعاشات المتقاعدين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة االسالمية حمـاس            

تحاد االوروبي احدى وسائل المساعدات المالية القليلة بالنسبة لسكان غزة بعد سيطرة حمـاس              أموال اال 
  . على القطاع اثر اقتتال عنيف مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس

  17/6/2007رويترز 
  

  سياستنا حيال الفلسطينيين لم تفاقم العنف: بريطانيا .77
طانية مارغريت بيكيت، امس، ردا على اتهامات سـاقتها منظمـة           أكدت وزيرة الخارجية البري   : ب.ف.أ

 .غير حكومية، ان سياسة بريطانيا حيال فلسطينيي حماس لم تؤد الى تفاقم العنف في الـشرق األوسـط                 
وكانت منظمة كريستشن اد شاريتي البريطانية غير الحكومية، ذكرت ان سياسة توني بليـر فـي هـذه                  
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عضاء الحكومة الفلسطينية المنبثقة من حماس ساعدا على اندالع العنف في           المنطقة ورفضه التحاور مع أ    
  . قطاع غزة

  18/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  بنغالدش تدعو الفصائل الفلسطينية لرص الصفوف .78
دعت جمهورية بنغالدش الشعبية الفصائل الفلسطينية، اليوم، إلى الوحدة الوطنية ورص الـصفوف،     : دكا

وقال الـدكتور افتخـار أحمـد       . تباكات واألحداث المؤسفة التي اندلعت في قطاع غزة       وعدم تكرار االش  
إننا محزونـون   : تشودري مستشار الشؤون الخارجية في حكومة جمهورية بنغالدش في تصريح صحفي          

بشدة لألنباء التي تتحدث عن القتال بين الفصائل الفلسطينية، ألن هذا لن يجلب النصر ألي فريق وعلـى           
إننا ندعو الجميع للتهدئة، ألنها عامل أساسي لتحقيـق         : وأضاف.  ال يجلب الخير للقضية الفلسطينية     االقل

تطلعات الشعب الفلسطيني، التي نشاركهم بها، والمتمثلة بإقامة الدولة المـستقلة وذات الـسيادة، وهـذا                
  .الهدف الذي يجب على الفلسطينيين والمجتمع الدولي التركيز عليه

  18/6/2007 وفا -باء الفلسطينيةوكالة االن
  

  األونروا تعلن استئناف خدماتها كاملة في غزة .79
" االونـروا "قالت المفوض العام لوكالة الغوث الدولية كـارين ابـو زيـد أن              :  خليل رضوان  -الشونة  

استأنفت، صباح أمس، تقديم خدماتها الكاملة في قطاع غزة بشكل عادي بعد أن أوقفتها جزئيا اثر مقتـل                  
في " حماس"وأكدت ابو زيد حصول الوكالة على تطمينات من حكومة          . وظفين من العاملين في الوكالة    م

وقالت أن الوكالة ستستمر فـي      . الدوليين والمحليين المتواجدين في غزة    " االونروا"غزة بحماية موظفي    
لهـا  " الونـروا ا"في غزة على المستوى التقني والفني، مشددة علـى أن           " حماس"اتصاالتها مع حكومة    

وعبرت عن تفاجئها باالنباء التـي تقـول ان         . عالقات على المستوى الفني والتقني بالمسؤولين في غزة       
ان الوضع في غزة سيكون مقلقا للغايـة        "إسرائيل قد تقرر قطع اإلمدادات النفطية عن قطاع غزة وقالت           

ان المجتمع الدولي سـيمارس ضـغطا       ، معربة عن اعتقادها ب    "إذا تم قطع اإلمدادات النفطية عن القطاع      
  .على إسرائيل من اجل اعادة اإلمدادات النفطية إذا تم قطعها

ا في مخيم نهر البارد، مؤكدة أن عمل الوكالـة ينـصب علـى الالجئـين                "االونرو"وتحدثت عن عمل    
ان مـن   "وقالت  .  الف الجئ  25الفلسطينيين الذين خرجوا من مخيم نهر البارد والذين يقدر عددهم نحو            

عمل الوكالة في المستقبل بعد انتهـاء       "، مشيرة الى أن     "بقي في المخيم االن ال يتجاوز ثالثة االف الجئ        
". المعارك هناك ستتركز على مسألة اعادة إعمار المخيم وإزالة األلغام والمتفجرات التـي لـم تنفجـر                

 مخيم البارد وتـم تغطيتهـا        مليون ونصف دوالر من اجل     12لقد اطلقنا مناشدة طوارئ قدرها      "أضافت  
وأبلغت ابو زيد الصحافيين بان     . مشيرة إلى تبرعات سعودية واماراتية لعمل الوكالة في المخيم        " بالكامل

ا لم تحصل على    "االونرو" مليون دوالر في موازنتها العادية إضافة إلى أن          25الوكالة تعاني عجزا قدره     
 2007وضعت موازنة للعـام     " االونروا"وأوضحت أن   . 2007الزيادة التي وضعتها في موازنتها للعام       

  . في المئة30 مليون دوالر بزيادة 487قدرها 
  18/6/2007المستقبل 

  
  الجزيرة بين األميركيين والتيار اإلسالمي قناة قصة الصراع على  .80

وضع  طالت، بين اخرى،     والتي. منذ شهر تقريباً تغير مجلس إدارة قناة الجزيرة القطرية        : ضحى شمس 
انتشرت الكثير من األقاويل بداية، ثم نشرت مقاالت على خلفية مـا            وقد  . مدير عام الشبكة وضاح خنفر    

فهل صحيح كما يقول داني شيختر من موقع        . يبدو، أو يراد له ان يبدو صراعا لإلمساك بالقناة من القلب          
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اإلدارة .. سالمية والغـرب عبـر    ان الصراع مستعر حالياً داخل الجزيرة بين التيارات اإل        ،  ميديا تشانيل 
هي بالحقيقة أسلوب أميركي    ،  القطرية؟ وان التغييرات الحالية التي طالت صالحيات ومركز رئيس القناة         

لوضع يدهم على القناة عبر تعيين حمد الكواري سفير قطر السابق في واشنطن في مركز قرار بمجلـس     
لخنفر بما يتعلق بالشؤون المالية واإلدارية؟ والـى        اإلدارة؟ وما صحة ما يتردد عن خالفة حمد الخليفي          

اي مدى تشكل أقوال حافظ الميرازي مدير مكتب واشنطن المستقيل، عن تغيير في المحطة وتحديدا منذ                
اليوم االول لعهد خنفر خصوصاً لجهة اختياره مساعدين ينتمون في غـالبيتهم الـى التيـار االسـالمي                  

فهل هذا صحيح؟ أم إن األمر ال يعدو هجوماً مـضاداً لمـا اعتبـره          . هالمتشدد؟ ما أحرجه مهنيا فأخرج    
. اسالميون متشددون في مقالة نشرت على األنترنت سيطرة الموالين للغرب واميركا علـى الجزيـرة ؟               

يستغرب غسان بن جدو الجدل الدائم حول شبكة الجزيرة وكأنه جدل حـول امـن قـومي،                 ومن جهته   
هذا يعني بان الجزيرة فرضت نفسها كقوة تأثير جدية داخل الـساحة            ، أن   فيهويضيف باعتداد ال يكاد يخ    

ينفي ان يكون لديهم شيء اسمه موجه سياسي، وال حتى مرجع ما عـدا مجلـس اإلدارة                 وهو   .العربية
أن  صراع التيار الديني والليبرالـي،       ويشير موضحا حول ما يقال عن     . مجتمعا او رئيس مجلس األدارة    

 علـى البعـد     إال ان هناك حرصا   .  من كل هذه التيارات المتمركزة في اشخاص معروفين        الجزيرة خليط 
لواقـع  ، موضحا أن ذلك بسبب التغطية ل      الحديث عن هيمنة التيار األسالمي مبالغ فيه      يؤكد أن   و. المهني

  . هذه التيارات نشطة ومتحركةحيث أن العربي، 
  18/6/2007السفير 

  
  ارئ الفلسطينيةقراءة قانونية في حكومة الطو .81

  محمود المبارك
المتابع للوضع الفلسطيني قد يلحظ كثيراً من المغالطات القانونية الشائعة، التي يرددها البعض بحسن نية               

 التي عادة ما يقصد بها رئيس السلطة        "الشرعية الفلسطينية "فمن ضمن تلك المغالطات لفظة      . أو بسوء نية  
هو أن الشرعية الفلسطينية وإن كانت تـشمل الـرئيس الفلـسطيني            ووجه الخطأ هنا    . الفلسطينية وحده 

فالحكومة التي أقالها الرئيس عباس قبل أيام، هي شرعية ومنتخبة          . المنتخب، إال أنها غير مقتصرة عليه     
وبالتالي فإن لفظة الشرعية الفلسطينية، يجـب أن        . بالطريقة نفسها التي جاء بها الرئيس الفلسطيني ذاته       

يس المنتخب والحكومة المنتخبة أيضاً، ال أن تقتصر على الرئيس وحده، كما تردد الحكومات              تشمل الرئ 
  .الغربية ومعها وسائل اإلعالم الغربية أيضاً

ومن تلك المغالطات أيضاً، إعطاء الرئيس الفلسطيني ما ليس حقاً دستورياً له، حين يقرر مصير األمـة                 
ارة باإلعالن عن الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة،         وقد تكرر ذلك منه، ت    . الفلسطينية بنفسه 

وقد تراجع عن ذلك بعد أن علم متأخراً أنه خارج عن صالحياته الدستورية، وتارة أخرى بإقالة الحكومة                 
المقرة من المجلس التشريعي المنتخب، وتشكيل حكومة أخرى بقرار فردي تعسفي، ثم تجريد المجلـس               

  . الطبيعي الذي انتخب من أجلهالتشريعي من عمله
، جاء متعـدياً    "حكومة إنفاذ حالة الطوارئ   "فالقرار التي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل         

وقد يبدو هذا واضحاً من صوغ المرسوم الـذي أعلـن بموجبـه             . صالحياته بحسب الدستور الفلسطيني   
 المرسوم المواد الدستورية التي اسـتند اليهـا         الرئيس عباس عن تشكيل حكومة طوارئ، إذ لم يحدد هذا         

. "...وبناء على الـصالحيات المخولـة لنـا       ... ": الرئيس في تشكيل تلك الحكومة، وإنما اكتفى بالقول       
 من دون تحديد مكانها في      "الصالحيات المخولة "ومعلوم أن في ذلك مغالطة قانونية، إذ إن إطالق عبارة           

  .ها تشمل حق تشكيل حكومة موقتةالدستور قد تعطي االنطباع أن
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ومعلوم أن صالحيات الرئيس الفلسطيني الدستورية لم تترك للتأويل الشخصي، بل حـددت فـي مـواد                 
وبفحص دقيق للدستور الفلسطيني نجد أنه ال يـشمل أي مـادة            . مفصلة من القانون األساسي الفلسطيني    

  ."حكومة إنفاذ حالة الطوارئ"تعطي الرئيس تفويضاً لتشكيل 
المـواد  (وشمل الباب الثالث من القانون األساسي الفلسطيني صالحيات الرئيس الفلسطيني الدسـتورية،             

يمارس الرئيس مهماته التنفيذية على الوجـه       " من القانون األساسي على أن       38وأكدت المادة   ). 34-46
والتي يعطيها الـرئيس    ، وبالتالي فإن الصالحيات غير المنصوص عليها صراحة         "المبين في هذا القانون   

  .لنفسه تكون قد تجاوزت الدستور
 التي نصت على أن الرئيس الفلـسطيني هـو          39وحددت صالحيات الرئيس في مواد عدة، منها المادة         

 الرئيس تعيين ممثلي السلطة الوطنية لدى الـدول         40القائد األعلى للقوات الفلسطينية، كما فوضت المادة        
 على إعطاء الرئيس صالحية إصدار القوانين بعد إقرارهـا مـن            41المادة  والمنظمات الدولية، ونصت    

 الرئيس حق العفو الخاص عن أي عقوبة أو خفْضها، وفوضـت            42المجلس التشريعي، وأعطت المادة     
 الرئيس إصدار المراسيم الموقتة في حال غياب السلطة التشريعية عن االنعقاد، فيمـا يعـرف                43المادة  

 الرئيس صالحية اختيار رئيس الوزراء وحق إقالتـه         45لقصوى، كما أعطت المادة     بحاالت الضرورة ا  
 109 الرئيس الحق في تعيين النائب العـام، وأعطـت المـادة             107وحق قبول استقالته، وأعطت المادة      

 110الرئيس الحق في التصديق على حكم اإلعدام الصادر عن المحاكم المختصة، كمـا بينـت المـادة                  
ولكن ليس بين هذا كله حق يخول الرئيس تشكيل         . ي يجوز فيها للرئيس إعالن حالة الطوارئ      الحاالت الت 

  .حكومة من تلقاء نفسه
بل إن الدستور الفلسطيني، يؤكد مسؤولية الحكومة المنتهية واليتها في القيام بعملهـا لتـسيير األعمـال                 

عنـد انتهـاء    "، التي نصت على أنه      )3( 79التنفيذية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، كما جاء في المادة           
والية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يمارسون أعمالهم موقتاً باعتبارهم حكومـة تـسيير أعمـال وال            
يجوز لهم أن يتخذوا من القرارات إال ما هو الزم وضروري، لتسيير األعمال التنفيذية إلى حين تـشكيل         

 يمكن القول إنه يجوز تجاوز الحكومة المقَالة في تسيير أمور           وقياساً على ذلك، فإنه ال    . "الحكومة الجديدة 
  .الحياة اليومية لحكومة أخرى يشكلها الرئيس نفسه

 من القانون األساسي تعطي المجلس التشريعي الحق في الموافقة على أي            67إضافةً إلى ذلك، فإن المادة      
 الذي من أجله سارع الـرئيس عبـاس الـى           ولعله السبب . حكومة مشكلة بمنحها الثقة بالغالبية المطلقة     

، وهو أمر ال يملكه دستورياً، إذ إن        67-65إصدار مرسوم آخر يوقف بموجبه العمل بمواد الدستور الـ          
  .ذلك نوع من التعطيل الفعلي للدستور

، أن للرئيس الحق    )1(110وبالرجوع إلى مواد الباب السابع المتعلق بإعالن حال الطوارئ، نصت المادة            
وجود تهديد لألمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عـصيان مـسلح أو              "ي إعالن حال الطوارئ عند      ف

تمديد حالة الطـوارئ لمـدة      " على أنه يجوز له      "لمدة ال تزيد على ثالثين يوماً     ... حدوث كارثة طبيعية  
نصت على ذلـك    ، كما   "ثالثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بغالبية ثلثي أعضائه          

  ).2(110المادة 
 من االستيالء على مقر جهاز األمن الوقائي ومقر االسـتخبارات           "حماس"وبقبول الزعم القائل إن تمكن      

العامة في غزة، يشكل تهديداً لألمن القومي بحيث يتطلب معه إعالن حالة الطوارئ، فإنه ربمـا جـاز                  
دة الوطنية، التي تطلب تـشكيلها تـدخالً سـعودياً          للرئيس الفلسطيني إعطاء نفسه حق إقالة حكومة الوح       

إال أن الرئيس لم يحدد فترة زمنية لحالة الطوارئ تلك، وهو أمـر مطلـوب بموجـب المـادة                   . كريماً
110)3.(  
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إضافةً إلى ذلك، فإن حكومة حماس المقَالَة لم تخلع اعترافها بشرعية الـرئيس عبـاس، بـل صـدرت                   
الرئيس الفلسطيني وقبولها جميع االتفاقات الموقعـة مـع الفـصائل           تصريحات من قادتها تؤكد شرعية      

الفلسطينية، بغض النظر عن الخالفات المحتدمة بينها، وهذا أمر يشكك في نزاهة قـرار حـل حكومـة                  
  .الوحدة الوطنية، الذي ربما جاء استجابة لضغوط خارجية أكثر منه حاجة داخلية ملحة

حكومـة إنفـاذ حالـة      "خلص إلى أن قرار الرئيس الفلسطيني بتـشكيل         النظرة القانونية الفاحصة إذاً، ت    
، أمر غير مخول له بنص الدستور من جهة، ومتعارض مع روح الدستور الفلسطيني من جهة                "الطوارئ
وبالتالي فإن حكومة الطوارئ التي أعلن الرئيس عباس عن تشكيلها تأتي خارجة عن القـانون،               . أخرى

رية تستند إليها، ومن هذا الباب يجب عدم االعتراف بها أو التعامل معهـا،              وليست لها أي شرعية دستو    
  .بغض النظر عن التأييد الدولي الذي قد تكسبه هذه الحكومة

فالدول الغربية التي سارعت إلى مباركة قرار حل حكومة الوحدة الوطنيـة وأيـدت تـشكيل حكومـة                  
ولعل في مـسارعة إسـرائيل      . ها مصلحة إسرائيل  الطوارئ، ال تهمها المصلحة الفلسطينية بقدر ما تهم       

والواليات المتحدة إلى تأييد خطوة الرئيس عباس ما هو كفيل بإثارة الشكوك حول المستفيد األكبر مـن                 
  .ذلك القرار

  18/6/2007الحياة 
  

  إسرائيل في مواجهة دولتي حماس وفتح بين الفرص والمخاطر  .82
  حلمي موسى

وتكاثرت التقارير والمواقف   . من خلف ستار أمام حركة حماس في غزة       وأخيرا باتت إسرائيل تقف ليس      
. حول رؤية الدولة العبرية لما جرى في قطاع غزة من صراع حول السلطة انتهـى بانتـصار حمـاس                  

ورغم ما يمكن أن يكون هنا وهناك في األطراف من مواقف متباينة فإن إسرائيل الرسمية ترى في نتائج                  
فالبعض، وخصوصا في المؤسسة العـسكرية اإلسـرائيلية،        . في الوقت نفسه  ما جرى فرصة ومجازفة     

سلطة واحدة،  : يعتقدون بأن ما جرى يدفع إلى تحقيق مطلب إسرائيل من السلطة الفلسطينية طوال الوقت             
ويقول هؤالء يأن الفرصة متوفرة ألن تحقق حركة حماس في قطاع غـزة هـذا المطلـب                 . سالح واحد 

ويشدد هؤالء على أن حماس . عدد من مسؤوليها أن غايتهم تحقيق األمن للمواطن      خصوصا بعد أن أعلن     
  . وإسرائيل ال تريدان في الجوهر التوصل إلى تسوية متفق عليها األمر الذي يتيح مقايضة الهدوء بالطعام

ميداني ويؤمن هذا القطاع من األمنيين اإلسرائيليين أن سيطرة حماس في قطاع غزة لم تغير من الواقع ال                
ولكن بات بوسع إسرائيل اليوم أن تعتمـد       . في شيء ألن هذه الحركة كانت تقوم بما تريده من دون تردد           

على إحساس حركة حماس بالمسؤولية تجاه المواطنين الفلسطينيين بعد أن غدت هي صـراحة وعمليـا                
ائيلي على ما سوف    ويؤكد هؤالء على أن أسلوب الرد اإلسر      . الجهة المسؤولة حصرا عن إدارة شؤونهم     

يجري الحقا من إطالق صواريخ أو قذائف هاون أو حتى عمليات تسلل لن يختلـف عمـا كـان فـي                     
  . الماضي

وفي هذا السياق ترفض أغلبية المصادر األمنية والسياسية اإلسرائيلية األفكار التي تتحدث عن اجتياح أو               
ر عنها في وسائل اإلعالم العبرية، على       وتصر هذه المصادر، وفق ما ينش     . عملية واسعة في قطاع غزة    

ومقابل ذلك ثمة في إسرائيل من      . فقد بات في نظرها شيئا من الماضي      . أنه ال عودة البتة إلى قطاع غزة      
األول قيام دولتين منفـصلتين     : يعتقدون بأن الفرصة الحقيقية هي التي تنتظر إسرائيل في واحد من اثنين           

والثاني حث التيـار    . ما عربيا، مصريا أو أردنيا على وجه الخصوص       تجعالن من المسألة الفلسطينية ه    
المعتدل في الجانب الفلسطيني على استخالص العبر من سقوط السلطة الفلسطينية وانهيارها في قطـاع               

ويرى هؤالء أن بوسع إسرائيل من اآلن فصاعدا التمييز بين الضفة والقطاع ليس فقط من الناحية                . غزة
  . ا كذلك من الناحية الثقافية واالجتماعية أيضاالجغرافية وإنم
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ومن الجائز أن هناك في إسرائيل واإلدارة األميركية من يؤمنون بأن إقدام حماس على الـسيطرة علـى                  
 إلى أن واحدة من أهم النقـاط        "معاريف"وقد أشارت   . قطاع غزة خلق فرصة سياسية من الدرجة األولى       

ألميركي وجوب خلق عزل بين مناطق الضفة وبين غزة بهدف قطع           التي سيبحثها أولمرت مع الرئيس ا     
وفي نظر هؤالء فإن نتائج المعركة تكون قد حسمت لـدى فـتح أمـر               . قدرة التأثير لحماس في الضفة    

الشراكة مع حماس األمر الذي يعني انتقال العالقة بين الطرفين من الخصام إلى العداء ومن التراضـي                 
ن استخالص العبر حول ما جرى في غزة سوف يجد ترجمته على الفور فـي               وهذا يعني أ  . إلى الصدام 

وما إعالن حالة الطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ وإخراج القوة التنفيذية وكتائب القسام            . الضفة الغربية 
  . عن القانون إال مقدمة إلخراج حماس أيضا عن القانون
 فإنهـا، وربمـا     "تحارب معركة فتح  "رت بأنها لن    وإذا كانت إسرائيل حتى اليوم قد عملت وفق مبدأ أولم         

 سلطة الرئيس عبـاس مـن       "تحررت"وبعد أن   . بضغط أميركي وإقليمي عربي مضطرة لتغيير سياستها      
عبء حركة حماس تجد نفسها باسم حالة الطوارئ منخرطة في عملية إعادة بناء أساسها أن الحصار في                 

طة، التي تعاطت مع حماس بعداء ولكن غير معلن لـن           فالدول العربية المحي  . جانب سوف يخدم الخطة   
وهذا بالطبع يساعد السلطة الفلسطينية التي باتت في نظر كل هؤالء           . تخفي بعد اآلن عداءها لهذه الحركة     
  . أكثر شرعية بخروج حماس منها

ا تجـد أن  وفي كل األحوال ال تجد إسرائيل نفسها في موضع أسوأ بعد االنقسام الفلسطيني الدموي بل أنه 
فرئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت استفاد من تعاظم خطر غزة فـي            . هذا االقتتال منحها فرصة   

ويمكن لخطر  . ذهن الجمهور اإلسرائيلي فعمد إلى تمرير تغيير وزير الدفاع من بيرتس إلى إيهود باراك             
. رت أو التلهي بالخالفات الداخلية    قطاع غزة أن يعاظم ابتعاد اإلسرائيليين عن مالحظة قضايا فساد أولم          

وال ريب في أن عمال كهذا في هذا الوقت وقبل وقت قصير من نشر تقرير لجنة فينوغراد يقـدم أكبـر                     
واألهم أن شـدة اإلحـساس بـالخطر تعنـي تقنفـذ           . خدمة لرئيس حكومة ضعيف ولحلبة سياسية هشة      

  . ن عن تأييد بنيامين نتنياهو ولو إلى حيناإلسرائيليين حول أية زعامة قائمة أي ابتعاد اإلسرائيليي
  18/6/2007السفير 

 
  عن سالح الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها .83

  ماجد كيالي
تثير المعارك الدامية والمدمرة الدائرة في مخيم نهر البارد، قضية السالح الموجـود داخـل المخيمـات                 

وقبل مناقشة هـذه المـسائل      .  القريب والبعيد  ، ووظائفه والجدوى السياسية منه، على المديين      )وخارجها(
  :ينبغي لفت االنتباه الى عدة مسائل، ضمنها

ان الفصائل التي ظلت تحرص إبقاء وجودها العسكري في المخيمات وخارجها، لم تعد تمارس الكفـاح                
لمسلحة المسلح ضد اسرائيل، منذ زمن طويل، وهي لم تعد تقوم، من لبنان، بأي فعل من أفعال المقاومة ا                 

ومعنى ذلك أن حديثنا عن الـسالح الفلـسطيني فـي المخيمـات             . في مواجهة اسرائيل، ألسباب متعددة    
، يتوخى الجهر بحقائق يجري حجبها عن عمد، ألغراض التنافـسات الفـصائلية،             )في لبنان (وخارجها  

ض مـن   وألغراض وظيفية، ودعائية، وكل هذه األغراض ال تمت بصلة الى الغرض الحقيقي المفتـر             
  .وجود السالح الفلسطيني في لبنان، أي مواجهة العدو الصهيوني، والدفاع عن المخيمات ضده

وهذه الفصائل في حرصها الشديد على إبقاء تشكيالتها العسكرية، في مخيمات لبنان، كانت استقالت تماماً               
أن تقوم بها فـي اطـار       من باقي الوظائف السياسية واالجتماعية والثقافية والخدمية، التي كان يفترض           

وهكذا فإن الصرف على سالح المخيمات، وهو ما وضح فـي مخـيم   . المجتمع الفلسطيني في المخيمات  
، يفوق كثيراً الصرف على إعادة تأهيـل المخيمـات، وتـأمين            )وكذا في مخيم عين الحلوة    (نهر البارد   

تليق بالعيش، وهي كناية عن نكبة      الخدمات والبنى التحتية لها، وهي كما هو معلوم مخيمات مزرية وال            



  

  

 
 

  

            42 ص                                    756:                                 العدد18/6/2007اإلثنين : التاريخ

اننا نتحدث  . مالزمة للفلسطينيين فوق نكبة التشرد والحرمان من الوطن والهوية والحقوق التي تحيق بهم            
عن السالح الفلسطيني في المخيمات وخارجها بعد تجربة مريرة دفع خاللها فلسطينيو لبنان ثمناً باهظـاً،   

ن دون أن تجلب عليهم هذه التجربة أية عوائد، على صـعيد حـل              من أرواحهم وممتلكاتهم ومعاناتهم، م    
 االجتماعية، كمقيمين موقتين علـى      -قضيتهم من الناحية السياسية، أو على صعيد تأمين حقوقهم المدنية           

وكما هو معلوم فإن الفصائل الفلسطينية مجتمعة، وعلى رغم نفوذها الكبير في لبنـان فـي                . أرض لبنان 
ل أهمية كبيرة للحقوق المدنية واالجتماعية للفلسطينيين الالجئين، ربما رغبة منها فـي             السبعينات، لم تو  

ثم ان الظـروف    . استمرار توظيف قضيتهم، من منظور ضيق، ال يمت لمصلحة الوطن والشعب بصلة           
 الدولية والعربية المحيطة جعلت من لبنان مجاالً للتصارع االقليمي، وبذلك باتت مخيمات لبنـان مجـاالً               

رحباً للتنافسات والتوظيفات السياسية، ودليل ذلك الوضع الشاذ الذي جعل من مخيم عين الحلـوة بـؤرة                 
للجماعات األصولية المتطرفة والمتعصبة، وموئال للخارجين عن القانون، وعن سلطة الدولة اللبنانيـة،             

، وهو مـا يلحـق أفـدح        وكلها جماعات يسهل توظيفها من قبل القوى الفاعلة في لبنان وعموم المنطقة           
  .الضرر بالقضية الفلسطينية، وبأحوال الالجئين في المخيمات، كأنهم بحاجة لبالٍو جديدة فوق بالواهم

ال شك أن الخالفات الداخلية الفلسطينية بدورها تخلق أوضاعاً متوترة في مخيمات لبنان، ومشكلة الساحة               
يالتها العسكرية، وأنها أغفلت كثيراً البنـى الـسياسية         الفلسطينية أنها بالغت كثيراً في التركيز على تشك       

وبديهي أن هـذه الخالفـات      . واالجتماعية والثقافية، وأنها تفتقد للمأسسة والنظام وللعالقات الديموقراطية       
المعطوفة على اشاعة البنى العسكرية، وفلتان السالح، وتمجيد ثقافة العنف، ورفض اآلخر، من شأنها أن               

، الى الفوضـى، واالنفـالش، وغيـاب        )وهي الوظيفة الوطنية للسالح   (ياب المقاومة   تؤدي، في ظل غ   
، وهو ما حصل    )الحظ الوضع المتفجر والمؤسف في غزة     (المرجعيات، وارتداد شحنة العنف الى الداخل       

، مـروراً بحـروب     )في البقاع وطرابلس   (1983مراراً وتكراراً في مخيمات لبنان خصوصاً منذ العام         
، وصوالً للمعركة الجارية في نهر البارد بين الجـيش اللبنـاني   )في بيروت(ت أواسط الثمانينات    المخيما

، من دون أن ننسى األوضـاع الـشاذة واالشـتباكات المتكـررة بـين               "فتح اإلسالم "وما يسمى جماعة    
لك فالحديث  كذ. الجماعات المسلحة، المنفلتة من عقالها، والمتضاربة في مشاريعها، في مخيم عين الحلوة           

عن سالح الفلسطينيين في مناطق اللجوء والشتات، بات يقتصر على لبنان فقط، وعلى وجود جماعـات                
على أرضه، تمارس نوعاً من السلطة والهيمنة في المخيمـات، وربمـا            ) وغير ذلك (عسكرية فلسطينية   

 هذا السالح، بنتيجة    خارجها، من دون مشروعية سياسية وطنية، خصوصاً بعد انتفاء صبغة المقاومة عن           
 على المنـاطق الجنوبيـة المتاخمـة        "حزب اهللا "الظروف الحاصلة في لبنان، وباألخص بنتيجة سيطرة        

  .للحدود مع اسرائيل، واحتكاره منذ زمن للمقاومة
على ضوء كل ما تقدم، وفي ظل انتفاء المقاومة، وغياب المشروعية السياسية، فالفلسطينيون، كفـصائل               

فهو ليس غاية بذاتـه، ال سـيما        .  معنيون بمراجعة أوضاعهم، خصوصا وظيفة السالح      ومجتمع مدني، 
  .لجهة رفع الغطاء عن القوى التي تتعاطاه لتوظيفهم في مهب السياسات على انواعها

في الواقع ال شيء يجعل من فلسطينيي لبنان استثناء بين كل الفلسطينيين في مناطق اللجوء بالنسبة لحمل                 
طبعاً ثمة من يبرر    . صاً في ظل المعطيات السياسية السائدة، الفلسطينية والعربية والدولية        السالح، خصو 

السالح الفلسطيني في لبنان، بضرورة ايجاد نوع من الرد على اعتداءات اسـرائيلية محتملـة، بنتيجـة                 
 فـي مواجهـة     أحداث معينة، ولكن هل يستطيع الفلسطينيون فعالً حماية أنفسهم بالسالح الذي يمتلكونه،           

وما هو مصير الدولة اللبنانية إذا كان ثمـة تـسليح ذاتـي لكـل               . طائرات ومدفعية وصواريخ اسرائيل   
الجماعات في لبنان؟ ثم أال يضع ذلك الفلسطينيون في احتكاك مع باقي الجماعات اللبنانية، على تفاوتاتها                

ضرورة األمـن الـذاتي تخوفـاً مـن         وتالوينها؟ أيضاً ثمة من يبرر السالح الفلسطيني في المخيمات ب         
وبرغم من مشروعية ذلك، على ضوء التجربة الفلسطينية في لبنـان، فـإن             . التحوالت الداخلية اللبنانية  

 اللبنانية، وانما هو    -وجود السالح الفلسطيني في لبنان ال يقلل من هذه المخاوف واالحتكاكات الفلسطينية             
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كذلك . سيكون عرضة للتوظيفات والحسابات الداخلية واالقليمية     يغذيها ويستفزها، خاصة أن هذا السالح       
ورغم . فثمة من يرى إمكان مقايضة سالح المخيمات بالحقوق المدنية واالجتماعية للفلسطينيين في لبنان            

 اللبنانية، لكن هكذا مقايـضة      -مشروعية هذه الحقوق وأهميتها للفلسطينيين ولسالمة العالقات الفلسطينية         
في محلها، في الظروف الراهنة، ألن هذه الحقوق تحتاج الى مجال ثقة متبادلة، كما تحتاج الـى                 ال تبدو   

  .عنوان سياسي، وال يمكن أن تأتي تحت الضغط وال سيما في الظروف اللبنانية الراهنة
على ذلك، فثمة ضرورة الخراج السالح الفلسطيني مـن لبنـان مـن دائـرة المزايـدات والتنافـسات                   

. ت، التي ال تخدم القضية الوطنية للفلسطينيين، والتي تشوه عدالة نضالهم، وتضر بهم كـشعب              والتوظيفا
ويمكن للفصائل التي تحبذ السالح أن تركز جهودها على المقاومة ضد االحتالل، وأن ترحم الفلسطينيين               

 والـسلطة، فهـي   وبالنسبة لقيادة الشعب الفلسطيني، في المنظمة. في لبنان، في ما تبقى لهم من مخيمات      
معنية بطي صفحة الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان، والتنسيق مع الدولة اللبنانية بهذا الشأن، وتركيز               
جل اهتمامها على رعاية وضع فلسطينيي لبنان، وتأمين الخدمات لهم، والتخفيف من معاناتهم ومأساتهم،              

 اللبنانية بشأن منحهم الجنسية الفلسطينية، لـدفع    وتعزيز ارتباطهم بكيانهم السياسي، وفتح نقاش مع الدولة       
أما الدولـة   . شبهة التوطين عنهم، وضمان تمتعهم بحق المقيم، مثلهم مثل المقيمين من أي جنسية أخرى             

اللبنانية فمسؤولة عن وضع حد لمعاناة الالجئين الفلسطينيين، مـن خـالل مـنحهم الحقـوق المدنيـة                  
وال وجودهم في لبنان منذ ستة عقود، ويكفي أن هؤالء محرومين مـن          واالجتماعية، التي حرموا منها ط    

الوطن والهوية، ما يجعلهم في دائرة اإلحباط واليأس، وما يدفعهم دفعـاً لـدوائر التعـصب والتطـرف                  
لذلك ثمة أهمية للتنسيق بين القيادة الفلسطينية والدولـة اللبنانيـة بـشأن وضـع الالجئـين                 . والتوظيف

لبنان، بعيداً عن المزايدات واالبتزازات المتعلقة بالتوطين أو الحق بالمقاومة، أو غيرهـا             الفلسطينيين في   
   .من الشعارات التي تبتغي أشياء أخرى غير مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

  18/6/2007الحياة 
 

 التوافق هو الحل.. حكومة غزة وحكومة الضفة .84
 ياسر الزعاترة

 قطاع غزة، يمكن القول إن حماس قد أعادت توحيد حركة فتح، ربما تحت ظل               بسيطرتها العسكرية على  
ذات الفئة التي عملت منذ االنتخابات على التحرش بها وجعل وجودها في الحكومة صـعباً، بـل ربمـا                   

 .مستحيال
لطة من المؤكد أن حماس لم تتعامل مع خطوتها العسكرية بوصفها انقالباً على الشرعية الفلسطينية أو الس               

بتعبير أدق، بل تعاملت معها بوصفها خطوة لتحسين شروط الشراكة السياسية التي لم يشأ الطرف الحاكم                
نقول ذلك ألن   . في السلطة منحها أفقاً حقيقياً يحقق للحركة فرصة التجذر في المعادلة السياسية الفلسطينية            

والخالصة أن ما   .  والدولية المعادية لها   حماس ليست غبية كي ال ترى واقع المعادلة اإلسرائيلية والعربية         
تريده حماس هو العودة إلى اتفاق مكة ال أكثر، رغم علمها أن حصتها في الحكومة بحـسب نـصوص                   

 .االتفاق هي أقل من حصة الرئيس وحركة فتح
كانت رؤية حماس هي وقف لعبة التحرش المتكررة وحسم الموقف على نحو يؤدي إلى التفـاوض مـع                  

 رؤساء جدد لألجهزة األمنية ووزير داخلية بكامل الصالحيات، وصوالً إلى تكريس حكومة             الرئيس على 
الوحدة القادرة على وقف االنفالت األمني وتحسين شروط حياة الناس، ولو في الحد األدنى، والخالصـة                

ة وصـوالً   بحسب تعبيرها بأن لعبة طردها وتنغيص حياتها في الحكوم        " االنقالبيين"أنها سعت إلى إقناع     
، أي الزجاجة، زجاجة البيبسي أو ما شابه، بحسب تعبير بعض           "القنية"إلى إقصائها لن تنجح، وأن زمن       

 .لزعماء حماس لن يعود من جديد أياً يكن الثمن" أي التعذيب بالطريقة المعروفة"عناصر فتح، 
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لتحقيق ذلك، هو الذي لم     لكن مشكلة هذا التصور تكمن في الوضع العربي الذي ينبغي أن يقود الوساطة              
تكن بعض محاوره بعيدة عما جرى ويجري، وها هو الموقف المصري المساند للسلطة فـي مواجهـة                 
حماس يؤكد هذا المسار الرافض إلنجاح تجربة الوحدة والشراكة الفلسطينية، أكان في سياق الرد علـى                

 .اس في خاصرته الفلسطينيةالدور السعودي في اتفاق مكة، أم في سياق الرفض الواضح لوجود حم
الموقف العربي ليس وحيداً بالطبع، فها هو جورج بوش يدخل على الخط من خالل دعم الرئاسة، فيما لم                  

الشهيرة سوى محاولة لقلب الوضع في غزة على غير ما انتهى إليه، وتبقى المحاور              " دايتون"تكن خطة   
 .اوت في حدة موقفها من حماسالدولية األساسية التي ذهبت في ذات االتجاه على تف

قد أصبح تحت سـيطرة حمـاس، فيمـا         ) الداخل بالطبع (في ضوء ما جرى يمكن القول إن قطاع غزة          
لسيطرة حركة فتح، وفيما كان هناك قدر من القتال بـين           ) السكان وليس األرض  (تخضع الضفة الغربية    

تملك فيهـا حمـاس قـوة عـسكرية،         الطرفين في غزة، فإن شيئاً من ذلك لن يحدث في الضفة التي ال              
والنتيجة هي تعرض عناصرها للتنكيل من قبل كوادر فتح في سياق الرد واالنتقام والتحذير، فضالً عـن            
المؤسسات التي استبيح أكثرها، سواء تم ذلك بقرار قيادي، أم تم بقرارات ميدانية من قبل عناصر فالتـة                  

 .تستمتع باستثمار أجواء الفوضى المشابهة
س في غزة لن يكون بوسعها تقديم أي دعم لعناصرها في الضفة، اللهم سوى تعداد خـسائرهم فـي                   حما

فضائية األقصى ومواقع اإلنترنت، بينما هم واقعون بين مطرقة عناصر فتح وسندان االحتالل الذي لـم                
هم مـن دون  يترك منهم الكثير في المواقع العامة، إذ اعتقل وزراءهم ونوابهم وأعضاء بلـدياتهم وقـادت            

 .حساب
اآلن تستعيد فتح روحها الحزبية وتتوحد خلف قرار الرئاسة بإعالن حالة الطواريء وحل حكومة هنيـة                
وتشكيل أخرى برئاسة سالم فياض، ولكن المشكلة أن قراراً كهذا لن يوضع موضع التنفيذ إال في الضفة                 

وضع في قطاع غزة علـى حالـه،        الغربية، وحيث يخضع كل شيء للسلطة وحركة فتح، بينما سيبقى ال          
اللهم إال إذا قرر المصريون الدخول على الخط مباشرة لتعديل ميزان القـوى، أو قـرر اإلسـرائيليون                  

 .التدخل بطريقتهم، األمر الذي يبدو مستبعداً في الوضع الراهن
الثـاني يفـتح    هكذا يمكن القول إننا إزاء مسارين أحدهما يحقق الحد األدنى من المصلحة الفلسطينية، و             

الباب أمام مزيد من الفوضى، ما دام المسار الثالث األفضل لن يتحقق، أعني حل الـسلطة التـي تأكـد                    
العقالء أن وجودها مصلحة إسرائيلية من الناحية األمنية والسياسية واالقتصادية، وبالطبع بسبب رفـض              

نطن التي غدت منذ سـت سـنوات        قيادة السلطة ومرجعيتها العربية ذلك خوفاً على الذات من عصا واش          
 .الحارس األمين للمصالح اإلسرائيلية، ولو على حساب المصالح األمريكية

المسار األول هو وساطة عربية تؤدي إلى تعامل السلطة مع الواقع الجديد والتوافق مع حمـاس علـى                  
يادة جديدة ليـست لهـا      إعادة هيكلة لألجهزة األمنية في قطاع غزة، ربما بذات الكوادر القديمة، ولكن بق            

أجندة سياسية مناهضة لحماس، وبقاء أو إعادة حكومة الوحدة التي تتمتع فيها قيـادة الـسلطة بـالمواقع                  
، والخالصة هي العودة إلى اتفـاق مكـة         )اإلعالم والمالية والخارجية، مع وزير داخلية مستقل      (الرئيسة  

، )أعني االنتخابات التاليـة   (ديد بعد ثالث سنوات     ومبدأ الشراكة السياسية المتوازنة ريثما يستجد وضع ج       
 .أو تعود االنتفاضة الشاملة بعد اليأس من المسار السياسي الذي تتبناه قيادة السلطة

المسار الثاني هو استمرار االرتباك والفوضى السياسية، أي ال حكومة وال توافق، أو حكومة جديدة إلى                
من في القطاع واستهداف ما لحماس في الضفة الغربيـة، مـع   جانب أخرى قديمة، مع استتباب نسبي لأل  

مواصلة العمل من طرف السلطة بدعم عربي وإسرائيلي ودولي من أجل إعادة األمور إلى ما كانت عليه                 
 .قبل التحول الجديد

حماس في هذه الحالة ستخضع لحصار متعدد األبعاد من أجل فرض وضع سياسي خانق وواقع شـعبي                 
حصار المالي واالقتصادي وإغالق المعابر، بل حتى قطع الماء والكهربـاء مـن قبـل               مناهض بسبب ال  
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اإلسرائيليين، األمر الذي سيثير سخط الناس على مختلف االتجاهات، لكـن االسـتتباب األمنـي ربمـا                 
 .أشعرهم بجانب حسن فيما يجري

يا الفلسطينية هي الحاكمة علـى      معادلة بالغة التعقيد من الصعب الجزم بمآالتها، ولو كانت المصلحة العل          
سلوك الجميع لكان المسار األول هو المفضل، السيما أن حماس ال تريد االنقـالب، بقـدر مـا تريـد                    
االعتراف بها شريكاً سياسياً حقيقياً، وليس طارئاً يجري العمل على إقصائه بكل الوسـائل المـشروعة                

  .وغير المشروعة
 18/6/2007الشرق األوسط 

 
  !!!أم انتحارية؟" راريةاضط"خطوة  .85

  علي جرادات
خطوة اللجوء إلـى    " حماس"، هكذا برَّر خالد مشعل كرئيٍس للمكتب السياسي لحركة          "خطوة اضطرارية "

خيار الحسم العسكري الزدواجية السلطة في غزة، ما يعني أن عملية تدمير مقرات األجهـزة األمنيـة                 
.  لم يكن باإلمكان السيطرة عليها، بل تمَّت بقرار سياسـي والسيطرة عليها، لم تكن وليدة تداعيات ميدانية    

قررت تَحمَل مسؤولية كـل مـا       " حماس"وهذا يفترض ضمناً أن القرار كان مدروساً، وبالتالي فإن قيادة           
نتج عن هذه العملية ِمن خسائر بشرية ومادية ومعنوية، وأنها أخذت بالحسبان كل ما قادت وستقود إليـه                  

  .وأنه لم تغب عن ذهنها كيفية معالجة كل ما ترتب وسيترتب عليها ِمن مخاطرِمن تداعيات، 
أن تتخذ ما تشاء ِمن قرارات، فإن ِمن حق اآلخرين، بـل            " حماس"والحال؛ فإنه، وإن كان ِمن حق قيادة        

 ِمن حق كل مواطن فلسطيني أن يقيم هذه القرارات وتداعياتها ومخاطرها على راهن الحياة الفلـسطينية               
  .ومستقبلها بالمعنيين الوطني والديمقراطي

ِمن جانبي، وِمن باب التقييم لخطوة اإلقدام على الحسم العسكري تحديداً، وليس ِمن باب تقييم كل ما وقع                  
ِمن اقتتال فلسطيني داخلي على مدار عام تقريباً، فإنني فضالً عن جزمي بأن هـذه الخطـوة لـم تكـن            

ة إلى أنها غير ديمقراطية، وتعمق أزمة الخيـار الـديمقراطي فـي             ، وإضاف "اضطرارية"ضرورية وال   
التغلب على المأزق الفلسطيني الداخلي، وعالوة على أنها تنطوي على مخاطر بعيدة المدى على القضية               

التي أقدمت على هذه الخطوة قـد أخـذت   " حماس"الوطنية والمجتمع الفلسطيني، فإنني أشك في أن قيادة     
 يمكن أن يترتب على قرارها ِمن تداعيات وطنية وقومية وإقليمية ودوليـة، وأعتقـد أن                بالحسبان كل ما  

بهذا القرار كانت مثل طياٍر صعد إلى طائرته وكان على دراية بظروف وشروط اإلقالع،              " حماس"قيادة  
 ولكنه لم يدرس أين يهبط وكيف سيهبط؟؟؟ أي لم يكن على دراية أن هبوطه يمكن أن يكـون ارتطامـاً                   

  .بصخور قاسية تحطم الطائرة والطيار والركاب في آن
كلما زادت تعقيدات المعادلة تحتاج إلى معطيات أكثر لحلها، فإن المعادلة الـسياسية             : وإن كان في الجبر   

هي األعقد في معادالت الحياة، ذلك أنها معادلة تنطوي على فواعل نفسية واجتماعية وعالقات إقليميـة                
هذا . المعادلة السياسية تحتاج ألعقد العقول وأكثرها تركيباً في إدارتها والتعامل معها          ودولية، ولذلك فإن    

حول المعادلة السياسية بشكل عام، فما بالك بالمعادلة السياسية الفلسطينية التي تنطوي علـى تعقيـدات                
  !!!إضافية أخرى؟

يار الحسم العسكري، بينما كانت     عندما قررت خ  " حماس"ويبدو أن تلك التعقيدات قد غابت عن ذهن قيادة          
بأمس الحاجة إلدراكها، ذلك أن حسم السلطة، وفي الواقع الفلسطيني تحديداً، هو مسألة أعقد بكثير ِمـن                 
السيطرة على مجموعة ِمن المقرات بما فيها مقر الرئاسة وقتل من فيها، ففي اليوم التالي إلنجـاز هـذه                   

ومـاذا  : اجه العقل السياسي الذي أمر بتنفيـذها ألـف سـؤال          الخطوة العسكرية غير االضطرارية، سيو    
  !!!بعد؟
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من مالمح التفكير الطفولي في القيادة، أنه يفتقر للمنطق، ويتوهم أن الربح يكون بمجرد الرغبـة فيـه؛                  
ويتوهم أصحاب هذا التفكير أن إلرادتهم سلطاناً مطلقاً، مثلهم مثل من يظن أن للتعويذة قدرة على تغيير                 

. قع، ومثلهم، أيضاً، المقامر الذي يبقى في حالة أمل دائم، وأن المكسب سيأتيه بطريقة ما أو بشكل ما                 الوا
ويعتقد قليلوا البصيرة والحنكة السياسية أن تعقيدات الواقع هي طوع بنانهم؛ ولذلك تدمرهم هذه التعقيدات               

ذي لم يعطهم حقهم ولم يسمح للحظ       حينما يصطدمون بها، ويكتشفون أنها ليست كذلك، فيلومون الواقع ال         
أن يحالفهم، ويحقدون على المجتمع بكل مكوناته، فيسلكون سبيل المغاالة التي قد تـصل إلـى درجـة                  

  .اإلدمان، بما ال يسمح لهم بالتوقف أمام الذات ونقدها ومراجعة حساباتها الخاطئة
تلك ِمن خبرة وإمكانيات قد وقـع فـي         في السياق، كان النظام العراقي السابق بقيادة صدام، ورغم ما ام          

شيء ِمن هذا القبيل عندما لم يدقق في الحسابات كثيراً، ولم يقدر جيداً، ولم يفكّر مليـاً فـي تعقيـدات                     
وتداعيات ونتائج خطوة احتالل الكويت، ولم يستمع إلى دعوات التراجع عنها في الوقت المناسـب، مـا                 

        ن تعاطف معه الدفاع عنه، فأصبح بالنتيجة مثاالً للمغـامر          أفضى إلى عزله إلى درجة لم يستطع حتى م
الذي يسهل اصطياده، وباتت معروفة وغنية عن الشرح تداعيات خطوته والنتائج الكارثية التي ترتبـت               

  .عليها، ليس على العراق ومقدراته ونظامه السياسي وحسب، بل على المنطقة بأسرها أيضاً
الساحق في االنتخابات التشريعية خشيتُ ِمن عدم تقدير قيـادة          " حماس "منذ اليوم األول لفوز كتلة حركة     

بـين  ) أوسلو(الكافي لحقيقة أن السلطة التي فازت بها هي سلطة صورية يحكمها تعاقد سياسي              " حماس"
في حقيقة  " حماس"قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومات اإلسرائيلية، وخشيتُ ِمن أن ال تدقق قيادة             

أن االحتفـاء   " حمـاس "فوزها كان بدرجة عالية بسبب أخطاء غيرها، وخشيتُ ِمن أن ال تُقدر قيادة              أن  
الشعبي العربي واإلسالمي بفوزها هو شيء آخر عن رأي النظام الرسمي العربي، بل أن ذاك االحتفـاء                 

ذات، وخشيتُ ِمن أن    الشعبي عبَّر عن رغبة عفوية وليس عن قراءة دقيقة لتعقيدات الواقع الفلسطيني بال            
أن فك االرتباط اإلسرائيلي مع غزة أحادياً لم يكن بفعل المقاومة فقط، بل ينـدرج               " حماس"ال تقدر قيادة    

في إطار مخططات إسرائيلية بعيدة المدى أيضاً، لعل في مقدمتها محاولة تحويل الفصل الجغرافي بـين                
 والمجتمع والقرار الفلسطيني، وخشيتُ ِمن      الضفة وغزة إلى فصل سياسي يضرب وحدة الشعب والوطن        

جيداً معنى أن فوزها جاء في مرحلة سيطرة القطب األميركي الواحـد علـى              " حماس"أن ال تقدر قيادة     
  .السياسة والعالقات والمؤسسات الدولية

تشكيل الحكومة العاشـرة للـسلطة      " حماس"زادت مخاوفي، ووضعت يدي على قلبي عندما قبلت قيادة          
لسطينية، ولم تأخذ بخيار االكتفاء بما حازت عليه في السلطة التشريعية وتحديد ومراقبة حكومة تتشكل               الف

في خطيئـة   " حماس"أما عندما سقطت قيادة     . ِمن خارجها، بل وأقدمت على تشكيل تلك الحكومة بمفردها        
 تأكدت أن الحالة الفلـسطينية      الغير، فقد " أبلسة"الذات و " تقديس"االقتتال الداخلي بكل ما رافقه ِمن خطاب        

عبـر  " حمـاس "تسير رويداً رويداً صوب كارثة بالمعنيين الوطني والمجتمعي، وأيقنت أن تنقُّل قيادات             
معبر رفح المحكوم بقرار أوروبي وإسرائيلي، قد غيب عن ذهنها أن غزة لم تكن أكثر ِمن سجن كبيـر،                 

  .شرطي إسرائيلي على معبروأن ماءها وكهرباءها وخبزها ووقودها محكوم بإذن 
" حمـاس "ويبدو أن عدم أخذ كل تلك الحقائق الواقعية بعين االعتبار بصورة جيدة، عزز إحساس قيـادة                 

بالتفوق بما امتلكته ِمن قوة جماهيرية وقوة عسكرية فاقت قوة أجهزة األمن الفلـسطينية التـي دمرهـا                  
  .الجيش اإلسرائيلي

 عمياء تم فرضها على الواقع، وكأنها الواقع، األمر الذي أنتج وهـم             بكل هذا تحولت الرغبات إلى إرادة     
أن تدمير مقرات األجهزة األمنية في غزة والسيطرة عليها يشكالن حسماً للسلطة، وأن قرارا فـي هـذا                  
االتجاه يمكن أن يكون دون تداعيات ونتائج خطيرة على القضية الوطنية والمجتمع الفلـسطيني، وذلـك                

 إلى أن الدبابات والطائرات والصواريخ اإلسرائيلية ما زالت قادرة على حرث غـزة ِمـن                دون االلتفات 
شمالها إلى جنوبها وقتما وكيفما شاءت، وأن المؤسسة الوطنية التي تم تدمير مقراتها يقف خلفها تنظـيم                 
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ـ                 ومي سياسي شعبي عريق وواسع االنتشار في الوطن والشتات، ومعتَمد رسـمياً علـى المـستويين الق
، وبالتالي ال يمكن أن يذوب ويختفي بمجرد االستيالء على عـدد            "حماس"والدولي أكثر بما ال يقاس ِمن       

  .ِمن المقرات
، بل كانت عملية انتحارية     "اضطرارية"على ما تقدم يمكن القول إن عملية الحسم العسكري لم تكن عملية             

  .في غير مكانها
 18/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  :ركاريكاتي
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