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  البرغوثي يدعو لتشكيل قيادة جديدة لفتح في غزةمروان  .1
 دعا أمين سر حركة فتح مروان البرغوثي، الرئيس محمود عباس:  عبد الرؤوف أرناؤوط،رام اهللا

وإقالة "  في غزة من القيادات المتواجدة في القطاعإلى تشكيل قيادة جديدة لفتح" بصفته القائد العام للحركة"
قادة األجهزة األمنية وتعيين قادة جدد قادرين على إصالح وتطوير المؤسسة األمنية الفلسطينية بكافة 
فروعها وتشكيل لجنة طوارئ لقيادة الحركة من القيادات المناضلة تكون قادرة على النهوض بالحركة 

ودان البرغوثي في رسالة من سجنه  .محاسبة العاجزين والفاسدين والفاشلينمن جديد وبناء مؤسساتها و
 االنقالب العسكري على السلطة الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها في قطاع غزة" "الوطن"وصلت 

تهديداً خطيراً لوحدة الوطن وتهديداً للقضية الفلسطينية وانحرافا عن خيار المقاومة وتخريبا " واعتبره"
ودعم البرغوثي، في هذا الموقف وهو األول له منذ أحداث غزة،بشكل كامل  ."لشراكة الوطنيةلمبدأ ا

قرار الرئيس عباس تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة سالم فياض داعيا إسماعيل هنية إلى 
 . االستجابة لقرار الرئيس محمود عباس بإقالته وإقالة الحكومة طبقا إلجراء قانوني ودستوري

  19/6/2007طن السعودية الو
  

   تبدأ بوضع خططها وتسعى الى حسم ازدواجية والء الموظفين في غزةطوارئحكومة ال .2
الطـوارئ   بدأ اعضاء حكومـة      : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    19/6/2007الحياة  نشرت  

لحكومة سـالم فيـاض     الفلسطينية بوضع خططهم للمرحلة المقبلة، وقال احد الوزراء للحياة ان رئيس ا           
واوضح الوزير ان نجـاح حكـومتهم       . ابلغهم في اول اجتماع لهم امس ان ال خيار امامهم سوى النجاح           

وفي  .يعتمد على عاملين، االول فرض األمن والنظام، والثاني توفير المال الالزم إلعادة انعاش االقتصاد             
رض القانون والنظام يعتمد علـى تعـاون        ما يتعلق باألمن، قال الوزير الذي فضل عدم ذكر اسمه ان ف           

غالبية الميليشيات التي تكسر القانون     "ألن  " في يد فتح ان تُنجح هذه الحكومة او ان تفشلها         : "فتح، مضيفا 
  ".في الضفة تابعة للحركة

. وفي هذا السياق، اعلن سالم فياض امس ان السالح يجب ان يكون محصورا في ايدي اجهـزة األمـن                  
  .الداخلية اعداد خطة مفصلة قابلة للتطبيق لفرض األمن والقانونوطلب من وزير 

رياض المالكي ان وزير الداخلية قدم تقريرا عن الوضع االمني، وانه بدأ            .من جانبه، قال وزير االعالم د     
وفي شأن المال الـالزم     ". بوضع خطة امنية شاملة لمعالجة الوضع االمني والظواهر الشاذة في المجتمع          

كل المؤشرات في هذا الشأن ايجابية، ليس لدينا بعد اي وعود، لكن            : "نعاش االقتصاد، قال للحياة   إلعادة ا 
اتصل فياض مع وزراء خارجية دول االتحاد االوروبي وكنـدا الـذين            : "واضاف". لدينا مؤشرات قوية  

نا نمر في ظروف    سنطلب المزيد ألن  : "وتابع". اعربوا عن تأييدهم الكامل لتحويل اموال لموازنة الحكومة       
واوضح ان عالقة الحكومة مع موظفيها في قطاع غزة تقوم علـى جهـة الـوالء لهـؤالء                   ".استثنائية

، مشيرا الى ان    "من يقبل الشرعية سيكون جزءا منها، ومن يرفضها فإنها سترفضه         : "الموظفين، موضحا 
ولـيس اولئـك الـذين ينفـذون        حكومته ستدفع رواتب الموظفين الذين يعملون لديها وينفذون تعلمياتها،          

  ".تعليمات رئيس حكومة حماس المقال اسماعيل هنية
 قـال   :عبـدالرؤوف أرنـاؤوط    رام اهللا،  نقالً عن مراسلها في    19/6/2007الوطن السعودية   وأضافت  

سنعمل على تقليص هذا الوضع الشاذ وإنهائه وسوف نرى الخطوات التدريجيـة التـي              "رياض المالكي   
السلطة الوطنية ما زالت قائمة سواء في الضفة والقطاع وموظفي          "وأكد أن   ". قطاع غزة سنقوم بها داخل    

وحول الوضع اإلنساني في قطاع      ."السلطة يبقون تحت المسؤولية اإلدارية والوطنية واألخالقية للحكومة       
 اليومية  تؤكد رفضها ألي إجراءات عقابية ضد أبناء غزة والتي تمس احتياجاتهم          "غزة، أكد أن الحكومة     

 ".واإلنسانية
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: وفـا وعن وكالة    محمد إبراهيم    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    19/6/2007البيان اإلماراتية   وأوردت  
الجلسة األولى ناقشت برنامج العمل وتسلم الـوزارات        " مصدر حضر اجتماع حكومة الطوارئ أن        ذكر

وعقـب ذلـك، كـشف      ". ومة جلستين أسبوعياً  تم االتفاق على أن تعقد الحك     "، وتابع   "من الحكومة المقالة  
، لكنه شـدد فـي      "حكومته تواجه مشكلة مصداقية   "فياض في حديث مع هيئة اإلذاعة البريطانية عن ان          

وقـال إن   ". هذه الحكومة تمثل اإلدارة الشرعية الوحيدة في األراضي الفلـسطينية         "الوقت نفسه على أن     
المشاكل التي تواجـه حكومتـه      "وأوضح أن   ". ومة الطوارئ استعادة األمن ستكون األولوية األولى لحك     "

نجمت عن اإلخفاقات السابقة في لجم حالة الفلتان األمني وعن حقيقة وجود انهيار كامل هنـا وخاصـة                  
وشدد علـى أن    ". على الصعيد األمني لذلك ستكون األولوية الرئيسية لهذه الحكومة إحالل األمن والنظام           

، " فقط عندما يدرك كل شخص أن هناك سلطة وطنية شرعية فلسطينية واحدة            محادثات السالم ستتحرك  "
ما لم يع الجميع ذلك وبشكل كامل وهو ما يتطلب نوعاً من التغيير في العقليـة، فـإنني                  "محذراً من انه    

  ".أخشى أننا سنمضي من جولة حوار إلى أخرى بال نهاية
  

   يعيد تشكيل مجلس االمن القومي الفلسطينيعباس .3
اعلن مسؤول فلـسطيني     :رام اهللا وليد عوض    نقالً عن مراسلها في    19/6/2007القدس العربي   رت  نش

 قرر حل مجلس االمن القومي الذي يتولي رئاسته وكان دحالن امينه العام وأحد            عباسرئيس  الاالثنين ان   
 .اهم مسؤوليه

ام اهللا اكد ان الرئيس ابو       من مقاطعة ر   اً مقرب اً مصدر  أن بيت لحم من   18/6/2007وكالة معا   وذكرت  
مازن يعمل على اعادة تشكيل مجلس االمن القومي استناداً لصالحياته كرئيس للسلطة ورئيس لمنظمـة               

وبحسب المصدر فان فيـاض      .التحرير بحيث الغى عضوية اسماعيل هنية وعين بدالً عنه سالم فياض          
 المجلس وزير الداخلية عبـد الـرزاق        سيكون نائباً لرئيس مجلس االمن القومي فيما سيعين في عضوية         

 .اليحيى بدال من وزير الخارجية المقال ووزير العدل وقادة االجهزة االمنية في المجلس الجديد
  

  عباس يشكل لجنة للتحقيق في أحداث غزة .4
شكل الرئيس الفلسطيني لجنة برئاسة الطيب عبد الرحيم أمـين           : تغريد سعادة، وكاالت األنباء    -رام اهللا   

 وقالت مصادر فلسطينية إن اللجنـة       . الرئاسة، للتحقيق في مجريات األحداث األخيرة في قطاع غزة         عام
هي ليست لجنة مختصة بفتح، وإنما هي لجنة للتحقيق في ما جرى، خاصة أعمال النهب والسلب والقتل                 "

سـيتم  " أنه    وأضافت المصادر  .في قطاع غزة، إضافة إلى التقصير الذي حصل من قبل األجهزة األمنية           
  ."عرض نتائج هذه اللجنة على الشعب

  19/6/2007االتحاد االماراتية 
  

  لالستقرار بالقاهرةبو شباك يسلم مكاتبه وممتلكات السلطة التي بعهدته استعداداًأ .5
علمت القدس العربي من مصادر امنية فلسطينية امـس ان           : وليد عوض واشرف الهور    -غزة  ورام اهللا   

داخلي رشيد ابو شباك يقوم بتسليم مكاتبه وممتلكات السلطة التـي بعهدتـه اسـتعدادا               مدير عام االمن ال   
وحسب المصادر فان ابو شباك طلب من مدير عام الشرطة           .لمغادرة رام اهللا الي القاهرة لالستقرار فيها      

تـأمين  الفلسطينية في الضفة الغربية كمال الشيخ استيعاب مرافقيه في جهاز الشرطة اضافة الي سـعيه ل               
ووفقا للمصادر فان ابـو      . عنصرا امنيا كانوا يعملون معه كمدير عام لالمن الداخلي         30اوضاع حوالي   
   مـن   ى االستقالة السابقة رافضا تقديم استقالة جديدة خوفا من تحميله مسؤولية ما جـر             ىشباك يصر عل  
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ال منذ اسـابيع وال يتحمـل       انهيار سريع لالجهزة االمنية االسبوع الماضي امام حماس كونه كان مستقي          
 . خالل االسبوع الماضيىمسؤولية ما جر

  19/6/2007القدس العربي 
  

  التشريعي لن يتعامل مع حكومة الطوارئ: خريشةحسن  .6
حسن خريشة، أن مـن     . أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د        : فراس برس  -رام اهللا 

الة الطوارئ، ولكن ليس من حقه، تشكيل حكومة طـوارئ،          حق الرئيس عباس، حل الحكومة وإعالن ح      
وأضاف خريشة في تصريحات صحافية      .دون أن تعرض على المجلس التشريعي ألخذ الثقة من المجلس         

أن الرئيس أوقف التعاطي مع ثالث بنود في القانون األساسي، بحيث ال يجبر على إحضار هذه الحكومة                 
وأشار خريـشة، إلـى أن التـشريعي         .ير قانونية وغير دستورية   إلى المجلس التشريعي، وهذه قضية غ     

إن ": وقال .سيتعامل فقط مع الرئيس، باعتبار أن هذه الحكومة لم تأتي إلى المجلس التشريعي ألخذ الثقة              
  ."المجلس التشريعي لن يكون فاعال في هذه المرحلة

  19/6/2007عين على فلسطين 
 

  ئتراف بحكومة الطوار ترفض االع"االصالح والتغيير"كتلة  .7
صالح البردويل فى مؤتمر صحفي عقـد فـى المجلـس           .االصالح د و اكد النائب عن كتلة التغيير       :غزة

وكشفت عمـا   ،  التشريعي فى غزة ان االحداث التى وقعت فى الشهور وااليام الماضية جاءت متسارعة            
لقد ترجمت هذة   "وقال   ".المنيةبحجم المؤامرة الخطيرة التى يخطط لها مجموعة مدراء االجهزة ا         "وصفه  

المؤامرة الخبيثة التى كان اطرافها الواليات المتحدة واسرائيل وبعض االطراف االقليمية المحسوبة على             
واكد البردويل رفـض كتلـة التغييـر         ".فتح والتى عملت على تجنيد ابنائها لشطب المشروع التحريري        

ـ    أسها سالم فياض باالضافة النها حكومة غير شـرعية         حكومة دايتون التى يتر   "واالصالح لما وصفها ب
وحـذر البردويـل المجلـس       "ومخالفة للدستور الفلسطينى كونها لم تاخذ الموافقة من المجلس التشريعى         

من المساس يحماس ونضالها وجماهيرها تحت الضغط الصهيوامريكى الن العواقب سـتكون            "المركزي  
ة بالشراكة الوطنية والوفاق واتفاق مكة داعيـا مـن وصـفهم            واكد بان كتلته ما زالت متمسك      ".وخيمة

 مطالبا عباس بالتراجع عن مراسيمه  التى اصدرها بحـق           ،بشرفاء فتح للوقوف بجانب الشراكة الوطنية     
، وطالبت الكتلة بترجمة قرار مجلس وزراء الخارجية العرب بتقصى الحقـائق علميـا             .الحكومة السابقة 

ودعت الكتلـة العـالم      .منفلتة ودعوة الوحدة والشرعية الى الشعب الفلسطيني      لعزل من وصفها بالجهة ال    
الى عقد مقارنة بين االوضاع السائدة فى غزة حيث تسود حالة من االطمئنان والهدوء والتـسامح بعـد                  "

 واالوضاع السائدة فى الضفة تحت ظل حكومة دايتون التـى تمـارس     ،القضاء على رؤوس الفتنة البيان    
 ". ن الجرائم ضد ابناء الشعب فى الضفة تحت امن الرئيس عباس وعصابات دحالنالمزيد م

  18/6/2007وكالة معا 
  

  في غزة" االنقالب"عبد ربه يحمل ايران مسؤولية تشجيع حماس على  .8
 قال ياسر عبد ربه يوم االثنين ان ايران شجعت حركة حماس على استخدام العنـف للـسيطرة                  :رام اهللا 

ايران تدعم القوى المعادية للديمقراطية في فلـسطين ولبنـان          "اضاف قائال لرويترز    و .على قطاع غزة  
ونحـن نحمـل ايـران      . والعراق من أجل خدمة أغراضها االقليمية على حساب دول وشعوب المنطقة          

نحـن نـرفض    "وقال عبـد ربـه      ." المسؤولية عن تشجيع حماس على االنقالب الذي قامت به في غزة          
.  خطوة معادية للديمقراطية   ئرجية االيراني منوشهر متكي بان تشكيل حكومة الطوار       اتهامات وزير الخا  
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ال يحق لاليرانيين اعطاؤنا دروسا حول الديمقراطية ونأمل أن يطبقوا الحد االدنى من الديمقراطية تجـاه                
  ."المعارضة في بالدهم

وقال ابو   ."ضعيفة وكاذبة "وفي غزة وصف سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس تلك االتهامات بأنها             
تورط قادة كبار في فتح مع االحتالل اصبح واضحا وعبد ربه يحاول التـستر علـى هـذا                  "زهري ان   

  ."بترويج اتهامات ضعيفة وكاذبة لن تنطلي على الشعب الفلسطيني
  19/6/2007رويترز 

  
   جهات عربية وإقليمية ودولية أكدت أنها لن تفرض حصاراً على غزة: باسم نعيم .9

باسم نعيم، وزير الشباب والرياضة في حكومة الوحدة الوطنية، التي أقالها رئيس الـسلطة،              .أكد د : غزة
على عدم وجود نية لدى جهات عربية وإقليمية ودولية لفرض حصار خانق على قطاع غزة، حيـث أن                  

وقـال  . لت لهم ذلك  الحكومة أجرت اتصاالت مكثفة مع تلك الجهات العربية واإلقليمية والدولية والتي نق           
قد تحدث مضايقات هنا أو هناك ولكن لن تكون أكثر مـن            : " الثالثاء  اليوم في تصريحات صحفية نشرت   

، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة تتواصل مع المؤسسات الدولية التي تعاملت معهـا فـي                "الفترة الماضية 
وأكد أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية       ".مؤشرات إيجابية "الحكومة العاشرة، مؤكداً في الوقت ذاته وجود        

بصدد تسمية وزراء في الحكومة لشغل الحقائب الوزارية الفارغة، أو التي يرفض وزراؤها التعاون مع               
  .حكومة الوحدة

  19/6/2007 المرآز الفلسطيني لإلعالم
  

  وحماس تستنكر.. التشريعي الفلسطيني يحّمل عباس مسؤولية إحراق منزل دويك .10
 استنكرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني إقدام عناصر        :غزةمن    18/6/2007 سقدس بر نشرت  

أحمـد  .وقال رئيس المجلس بالنيابـة د      .عبد العزيز دويك  .على إحراق منزل رئيس المجلس التشريعي د      
شـهداء  " لسياسة استهداف الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية قامت مجموعات من             بحر إنه استكماال  

دويك، ولم تكتـف تلـك   .بإحراق منزل د) 18/6(واألجهزة األمنية الفلسطينية فجر يوم االثنين  " قصىاأل
كما . المجموعات اإلجرامية بحرق المنزل، بل منعت طواقم اإلطفاء من الوصول للمكان إلخماد الحريق            

ر عام المالية في    حسن خريشة ومدي  .استنكر بحر االعتداءات التي طالت النائب الثاني لرئيس المجلس، د         
المجلس عبد الكريم أبو طه، واقتحام مقر المجلس في رام اهللا، وتكسير األبواب وتخريـب الممتلكـات،                 

وأضـاف   .وتهديد موظفي المجلس، ضمن قائمة بأسماء قد أعدت باستهدافهم ومنعهم من دخول المجلس            
نة التي تستهدف تعطيـل المجلـس       بحر إن رئاسة التشريعي تنظر ببالغ الخطورة لهذه االعتداءات المشي         

التشريعي، وتحمل الرئيس عباس كامل المسؤولية عن هذه االعتداءات، وتدعوه للضرب بيد من حديـد               
منعها من مواصلة جرائمها التخريبية ضد المجلس التـشريعي         "على هذه المجموعات، ووضع حد لها، و      

  ".يض حياتهم للخطروالمؤسسات الفلسطينية والمواطنين في الضفة الغربية، وتعر
صالح البردويل، الناطق باسم كتلة حماس . د أنغزةمن  19/6/2007الشرق األوسط وذكرت 

من إحراق " االنقالبيين في حركة فتح بالضفة الغربية"البرلمانية، استنكر ما أقدم عليه من وصفهم بـ
اقصين على أنغام نصفق بحرارة للرئيس عباس وكل الر"وأضاف في تصريح صحافي . دويك.لمنزل د

وشدد على ". الدعم األميركي، ونقول ها هي باكورة حكومة الطوارئ بحرق منزل الشرعية الفلسطينية
هكذا : "، وقال"ال بد من محاكمة من خان وطنه وشعبه وسرق ما تبقى من أرضه بعدما تنازل عنها"أنه 

مرتزقة يمشطون األرض ويحرقون تتشابك أيدي العدو الصهيوني، فهو يعتقل من جهة ويترك أذياله ال
إن الذين يتلبسون عباءات : "وأضاف". بيوت القادة ويروعون أطفالهم ويقتلون المواطنين في الشوارع
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المقاومة وعباءات فتح ويحرقون الوطن وكل شيء، نقول لهم إن دروس غزة كافية ألن تعظهم، وإذا 
 ".هم واهمون وجهلة وأغبياء وال يقرأون التاريخكانوا يظنون أن يد العدالة الربانية لن تصل إليهم، ف

  
  عباس مسؤولية التناقض في عمل كافة الوزاراتالوحدة يحّمل زير االقتصاد في حكومة و .11

أكد المهندس زياد الظاظا وزير االقتصاد الوطني في الحكومة المقالة، أنـه سيواصـل               :كتب حامد جاد  
ن موظفي الوزارة عن العمل، مؤكداً في ذات الوقت انـه           مهام عمله، مقلالً من أهمية تغيب عدد بسيط م        

سيتم التعامل مع كل من يتغيب عن مهام عمله وفق ما يقتضيه القـانون، وشـدد علـى أن ال عالقـة                      
وحمل الظاظا الرئيس عباس مسؤولية التناقض في عمل كافـة           .بالموظف الحكومي بالخالفات السياسية   
 .ة الخالف السياسي عبر الحوار بين القوى بوساطة محلية وعربية         الوزارات، مشدداً على ضرورة معالج    

واعتبر الظاظا ان اعتراف المجتمع الدولي بحكومة الطوارئ من قبل أطراف أوروبية وأميركيـة، لـن                
: وختم حديثه بقوله   .يغير من صمود المواطنين في قطاع غزة وقدرتهم على احتمال الحصار االقتصادي           

  ".دوالرات، وسنواصل في الوزارة تقديم خدماتنافلسطين ال تباع بال"
 19/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  تهأولويات وزاريحدد   حكومة الطوارئوزير اقتصاد .12

أكد كمال حسونة، وزير االقتصاد الوطني في حكومة الطوارئ، أن أولويـات وزارتـه               :كتب حامد جاد  
كاالت التي تواجه إدارة الشأن االقتـصادي       ستتركز ضمن خطة عملها الطارئة، على معالجة جملة االش        

 .والمعيشي في قطاع غزة، إثر الحصار المفروض واالغالق المتواصل للمعابر منذ أكثر مـن أسـبوع               
ونوه حسونة في حديث لأليام، الى أنه سيعمل على مخاطبة موظفي الوزارة في قطاع غزة، وسيوجه لهم                 

مهامهم، مؤكداً أن العالقة بين مقري الـوزارة فـي رام اهللا            التعليمات الالزمة الستمرارية عملهم وأداء      
وغزة ستظل أشبه بجناحين لجسم واحد، وسيتم تذليل العراقيل الناجمة عما شهده قطاع غزة مؤخراً مـن                 

  .أحداث
 19/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  رئيس بلدية دير البلح يتهم أطرافاً في السلطة بتصفية المقاومة .13

أكد رئيس بلدية دير البلح في غزة أحمد الكرد أن اتفاق مكة كان يهدف في المقام                : حاميد خالد الم  - جدة
األول إلى مشاركة حقيقية في السلطة، من خالل إعطاء الصالحيات لوزراء حمـاس وإعـادة صـياغة                 

ل القوى األمنية لتحويلها إلى قوة وطنية مستقلة، لكن ذلك لم يحدث مطلقاً، وإن كل ما حدث هـو إدخـا                   
وأوضح أن حماس حرصاً منهـا       .وزراء من فتح إلى الحكومة وعزل وزراء حماس وإعاقة أداء مهامهم          

على إنجاح اتفاقية مكة غضت النظر عن كل التجاوزات التي كان يقوم بها أفراد من فتح، بما فيها تلـك                    
دث في غـزة كـان      إن ما ح  : وأبدى استياءه قائال   .التجاوزات التي منعت قيام وزراء حماس من مهامهم       

نتيجة لمؤامرة بدأت حياكة خيوطها منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، متهماً شخصيات في السلطة الفلـسطينية               
بأنها آثرت من عمليات الفساد الواسعة التي صاحبت قيامها خالل توليها إدارة الشؤون الفلـسطينية فـي                 

ف محسوبون على السلطة الفلـسطينية      وكشف عن الخطوات التي قام بها أطرا       .الضفة الغربية والقطاع  
 .بهدف تصفية المقاومة الفلسطينية

  19/6/2007الوطن السعودية 
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  وقاموس الفلتان يبدأ في التواري.. غابة األجهزة األمنية تختفي: غزة .14
الفوضى والفلتان، االقتتال واالشتباكات الداخلية، إنها المفردات التي ارتبطت بقطاع غزة في ظـل               :غزة
وقد بات واضحاً أن االتفاقات كافة، التي تم إبرامهـا فـي            .  مظلمة خيمت عليه بين منعطف وآخر      حقبة

الساحة الفلسطينية، بدت عاجزة عن تهدئة الموقف، بل جاء كل منها إيذاناً بتأجيج االحتراب الداخلي في                
" غابـة "منـه، رغـم     القطاع، والخروج من جولة اقتتال للدخول في أخرى، ليخسر المواطن الفلسطيني أ           

  .أجهزة األمن متعددة األسماء والشارات واأللوان
وما إن تشكلت حكومة الوحدة الوطنية قبل شهور قليلة، على ضوء اتفاق مكة، حتى أخـذ الفلـسطينيون                  

هي الخطة  . يعولون على استقرار األوضاع على جبهتهم الداخلية، بانتظار إنفاذ الخطة األمنية الموعودة           
ان ما انهارت لحظة االستحقاق، بارتطامها بالعقبة الكأداء المتمثلة باألجهزة األمنية ذاتها، ولـم         التي سرع 

يجد وزير الداخلية هاني القواسمى خياراً سوى مغادرة موقعه بعد أن اكتشف عبث الوعود التي أطلقهـا                 
  .أمام حالة مستعصية على العالج

حة، عبر تسارع خطير في وتيرة الخطف والقتل واإلعدامات،         في األسابيع األخيرة، عاد االقتتال إلى السا      
وكان المؤشر واضحاً، بأن اتفاق مكة المكرمة، بكل ما ُألقي به من ثقل وما انعقد عليه من آمال، يتهاوى                   

  .سريعاً، وأن اقتتاالً أشد خطورة يرتسم في األفق، وقد يأخذ شكل حرب أهلية ال تُبقي وال تذر
ت، أدخلت حماس، عنصر المفاجأة، واستبقت كافة االحتماالت، وأمسكت بزمام الموقف           في هذه المالبسا  

الميداني بالكامل في غضون يومين أو ثالثة، في حملة خاطفة أثارت الدهشة وأربكت التوقعات، سيكون               
  .لها ما بعدها

المفاجئة التي خلطـت    وبينما ينشغل الفاعلون السياسيون واألطراف اإلقليمية والدولية، بدالالت الخطوة          
األوراق، وينهمك المراقبون والمحللون في رسم مالمح اليوم التالي لذلك الحدث المدوي؛ فإن شـيئاً مـا                 
كان قد طرأ في قطاع غزة عبر األيام القليلة الماضية، رغم المتاعب المزمنة واألعباء المتراكمة التـي                 

  .يقاسيها القطاع
ى واجهة المشهد الميداني، دون الحاجة إلى اتفاقات ترفع الفتة التهدئـة أو    إنه الهدوء الذي أخذ يتسرب إل     

أيام قليلة هي التي انقضت، تعود فيها الحياة الغزية اليوميـة           . تعهدات ال تحرك ساكناً أو تسكن متحركاً      
س أما المفقود األساس فهو قـامو     . إلى وتيرة جديدة من االستئناف، مع لملمة الجراح وتطويق األضرار         

فالمواطنون أخذوا يخرجون   . المصطلحات المعتاد، الذي يبدأ بالفلتان وينتهي باالقتتال، وما بينهما الكثير         
إلى الشوارع كما لم يفعلوا منذ أمد طويل، وحركة مرور المركبات تمضي مجدداً بعد أن أحجمت عـن                  

واء التسوق قد انتعشت ربما     ولوال بعض القلق من نذر تشديد الحصار، لكانت أج        . اجتياز مفترقات الموت  
لم تكن كلفة الحسم الميداني الخاطف يسيرة بأي حـال، لكـن             .هي األخرى، كما يؤكد بعض الباعة هنا      

لـم تعـد    . كثيرين هنا يرونها مالذاً أخيراً، وحسبة مقبولة على قاعدة أخف الضررين وأهون الـشرين             
يتساءل الغزيون اليوم إن كان     . شوارع حلبات للقتل  األبراج السكنية عناوين للموت، ولم تعد الميادين وال       

األمن يطرق بابهم أخيراً؟ ويتعجب آخرون، أو يتندرون، لكون غياب العناوين العمالقة ألجهـزة أمنيـة                
ذات صولة وجولة، هو مفتاح من المفاتيح، التي قد توصلهم إلى حالة تبدو مستـساغة مـن االسـتقرار                   

  .الداخلي، كما يأملون
ن كانت الضفة الغربية ترقب بقلق ما يدور في غزة من نذر الفلتان والقتل المجاني، فإن الغـزيين                  وبعد أ 

اليوم يرقبون التفاعالت الميدانية المتصاعدة في الضفة، حيث قاموس الفلتان يتسع لمفردات جديدة تعجز              
  .عن وصف ما يستجد هناك

د تقريباً من الهياكل المعتادة ألجهزة األمن الوقائي،        توقّعات عدة، تلوح في الساحة الغزية، مع خلو المشه        
ونظيره الوطني وحتى حرس الرئاسة، وما شابه ذلك من العناوين التي لم تحرز نقاطاً إيجابية في وعـي         

أسـماء  . الجمهرة الفلسطينية عبر نحو أربع عشرة عاما من تاريخ النشوء والتدهور للسلطة الفلـسطينية             
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هي األسماء التي طالمـا     . ن الميدان حاملة معها رتبها التي بدت جزءاً من األزمة         قيادية بارزة اختفت م   
أثارت الجدل لدى بعض الجمهور وبعثت الحنق لدى بعضه اآلخر، لكنهـا رغـم مـساحتها الـسلطوية                

  .الواسعة لم تترك فراغاً أمنياً من ورائها، وهي المفارقة التي يستشعرها غير واحد في القطاع
وفوق ذلك؛ فإن هنـاك     . ي يجتاز منعطفاً حاداً وقسرياً، يتصرف وكأنه لم يعد لديه ما يخسره           القطاع الذ 

من يؤكد هنا، وبصوت مرتفع اآلن، أن الخسارة ليست قائمة إذا ما تعلّق األمر بهياكل أمنية لـم تنتـزع                 
  .لنفسها شهادة تقدير واستحقاق من مواطنيها، عبر منعطفات مأزومة وجوالت دامية
   18/6/2007 دس برسق

  
  67بو ردينة يدعو للشروع فوراً في مفاوضات تفضي لقيام دولة بحدود أ .15

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن إسرائيل ورئيس حكومتها في لحظـة            :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
بيل ابو ردينـة    وأضاف ن  .اختبار لمدى جديتها، وفحص لنواياها الحقيقية حيال انطالق عملية سالم جدية          

ان على  "في تعقيب له على تصريحات اولمرت التي قال فيها انه سيبحث في واشنطن افق عملية السالم                 
إسرائيل إجراء مراجعة شاملة لسياستها، وأحداث تغيير عميق في توجهاتها حيال عملية السالم، وذلـك               

ووقف كافة إجراءات العقوبات    من خالل وقف شامل لعمليات االستيطان، وبناء جدار الفصل العنصري           
الجماعية، وشق طريق مغاير، والشروع في مفاوضات جدية لتنفيذ حل الدولتين، المفضي الى قيام دولة               

 وعاصمتها القدس العربية المحتلة، وإيجاد حـل        1967فلسطينية على جميع األراضي التي احتلت العام        
واشار الى ان الوضـع      .194ساس القرار الدولي    عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين الفلسطينيين على أ       

الذي تشهده المنطقة يستدعي من اولمرت وجميع األطراف المعنية االقليمية والدولية بـأمن واسـتقرار               
قيام الدولة الفلسطينية على أساس     : المنطقة المسارعة إلى استئناف عملية السالم، وتحديد هدفها بوضوح        

رعية الدولية، ومبادرة السالم العربية، لقطع دابر العنـف، وهزيمـة           رؤية الرئيس بوش، وقرارات الش    
  .التطرف قبل فوات األوان، ونفاد الوقت

   19/6/2007الغد األردنية 
  

  البرلمان المصري قرر تأجيل لقاء مع برلمانيين فلسطينيين ألسباب فنية: مشير المصري .16
ن يكون لتأجيل مصر الدورة الخاصة بتـدريب         نفت مصادر برلمانية فلسطينية رفيعة المستوى أ       :القاهرة

برلمانيين فلسطينيين في مجلس الشعب المصري على وضع التـشريعات، أي عالقـة لموقـف القيـادة             
حاليا فـي   الموجود  مشير المصري   النائب  وأكد   .المصرية من الصراع الدائر في غزة بين فتح وحماس        

لقـد تـم    : " أن الدورة لم تلغ بل تأجلت، وقال       ص لقدس برس  خاالقاهرة لحضور هذا النشاط، في حديث       
تأجيل هذه الدورة أكثر من مرة وهي تؤجل اآلن أيضا ألسباب فنية مرتبطة بانـشغال مجلـس الـشعب                   

نتخابات الجارية في مجلس الشورى، وأيضا لقرب إجازة مجلس الـشعب، وأيـضا لعـدم               الالمصري با 
واستبعد أن يكون لقرار التأجيل المصري أي عالقـة          ".ةاكتمال الوفد البرلماني الفلسطيني القادم من غز      

  .بموقف يشي بانحياز مصري لصالح فريق فلسطيني ضد فريق آخر
صالح البردويل في تصريحات خاصة لقدس برس أن يكـون لقـرار تأجيـل الـدورة                .وفي غزة أكد د   

  ."ني الفلسطي-الفلسطيني "التدريبية البرلمانية أي عالقة بموقف مصري من الصراع 
وفي القاهرة كشف مصطفى عوض اهللا النائب في مجلس الشعب المصري عن كتلة اإلخوان المـسلمين                
في تصريحات خاصة لقدس برس أن تأجيل الدورة كان ألسباب مفاجئة وغير معروفـة ولـم توضـح                  

  .ألعضاء لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري
  18/6/2007 قدس برس
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 بير من النسيج الفلسطيني وهي شريكة في المشروع الوطنيفتح جزء مهم وك: حمدان .17
 استضافت قناة المنار في برنامج حواري بثته مساء يوم االثنين كال من اسامة حمدان ممثال :بيت لحم

واثناء حديثه قال اسامة  .عن حماس، وزياد ابو عين ممثال عن فتح، واالعالمي عبد الباري عطوان
ء مهم وكبير من النسيج الفلسطيني لها تاريخها النضالي المشرف، وهي ان حركة فتح هي جز: حمدان

شريكة في المشروع الوطني الفلسطيني، وتمنى عليها ان تكون هي االخرى شريكة وتعتبرهم كذلك، 
مشيرا الى ان حماس معنية بتصويب اي خطأ قد حدث، وانها مستعدة لمحاسبة اي طرف له عالقة 

انهم يرحبون باي لجنة عربية لتقصي الحقائق النها بذلك تحدد المسؤليات "واضاف حمدان  ".ثاباالحد
وتحاصر الخالفات، مضيفا ان موقف حماس واضح، فال بوارد حماس الغاء فتح، وانه ال يجوز كذلك 
لفتح ان تشطب دور حركة حماس في القضية، مشيرا الى ضرورة توحيد االتفاق على مبدأ ادراة 

حوار "ودعا حمدان الى  .، حسب قوله" وان هذا الشيء مشار اليه في اتفاق مكةالصراع مع االحتالل،
الن هناك ضرورة ملحة لحوار بناء، وهذا الحوار يجب ان يكون حوارا استرتيجيا على مبدأ سياسي 
يجمع كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، وليس على مبدا المحاصصة واقصاء االخر، مؤكدا رفضه النتقال 

 ". الى الضفةاالحداث
ان ما يجري في غزة هو تنفيذ لمشروع اسرائيلي، وانه من واجب حركة "من جانبه قال زياد ابو عين 

حماس االعتذار عن كل ما حدث في قطاع غزة، مؤكدا على ان كل مظهر مسيء لحركة فتح في الضفة 
 بافتعال االقتتال، وان ما اخالق فتح ال تسمح لها: الغربية، سيتم حصاره والسيطرة عليه ونبذه، قائال

يحدث في الضفة سيسيء للقضية والحركة، داعيا حركة حماس وحركة فتح ان يكونا تحت القانون ال 
 ".فوقه

  18/6/2007وكالة معا 
  

   يعلنون دعمهم لحكومة سالم فياضاإلسرائيلية حركة فتح في السجون أسرى .18
ان اسرى حركة فـتح الـستة االف   : جاء فيه  اإلسرائيلية فتح في المعتقالت أسرىصدر امس بيان عن   

سالم فياض الرجل الوطني المعروف بنزاهته وحرصه       .يعلنون دعم وتأييد الحكومة الفلسطينية برئاسة د      
كما ندعو ابناء شعبنا وابناء حركة فتح الى مساندة ودعم الحكومـة        . على مصالح شعبنا وثوابته الوطنية      
لحكومة الى تجسيد وحدة الوطن ووحدة الشعب ووحدة القضية والـى           الفلسطينية وتسهيل مهمتها وتدعو ا    

  . وقت ممكن ونتمنى لها النجاح والتوفيقأسرعفرض سيادة القانون والنظام وانهاء حالة الفوضى في 
  19/6/2007القدس الفلسطينية 

  
  حلس يرفض حكومة هنية ويدعو إلى محاسبة ثورية  .19

ح احمد حلس عن صمته الذي دام طيلة الفتـرة األخيـرة،             خرج عضو المجلس الثوري لحركة فت      : غزة
عدم مغادرة القطاع وإجراء محاكمة ثورية للمتسببين باألحـداث، وأعلـن رفـضه             " فتح"وطالب كوادر   

مكتب الرئيس ومكاتب السلطة ومنـزل الـشهيد   "على أن " الغاضب"وأكد حلس    لحكومة إسماعيل هنية،    
  ". من ذلك؟) حماس(استفادت ماذا "، وتساءل "عرفات تعرضت للعبث

  19/6/2007البيان اإلماراتية 
  

   الشرعية الفلسطينيةىالمشهراوي يتهم قيادات فتحاوية بالتنسيق مع حماس لـ االنقالب عل .20
اتهم سمير المشهراوي أحد قادة حركة فتح والذي يعتبر من ألد أعداء حركة :  من أشرف الهور-غزة 

زة بـ التواطؤ والتنسيق مع حماس لالنقالب واالعتداء علي الشرعية حماس، قيادات فتحاوية في قطاع غ
وطالب المشهراوي في تصريحات صحافية الرئيس  .الفلسطينية، من أجل إشباع رغبات شخصية
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الفلسطيني محمود عباس الذي يعتبر القائد العام لحركة فتح بتشكيل لجنة تحقيق لتكتشف للجميع مصيبة 
ذين خانوا حركتهم التي منحتهم وأعطتهم الكثير وجعلت منهم الكثير في مواقع ما حدث من قبل هؤالء ال

 أن هؤالء القيادات إلىوأشار القيادي المشهراوي الذي يشغل منصب عضو في قيادة ساحة الوطن  .شتي
 .معروفة، وأنها نسقت ذلك مع قيادات في الجناح المسلح لحركة حماس

 19/6/2007القدس العربي 
  

 "فتح الياسر"هالل يعلن عن تأسيس حركة خالد أبو  .21
في بيان صادر عن القائد العام لحركة فتح الياسر خالد أبو هالل وصل شبكة فراس اإلعالمية :  غزة

نسخة عنه أعلن فيه أن يوم األربعاء سيتم اإلعالن عن تأسيس حركة فتح الياسر من مقر رشاد الشوا 
متورط شخصيا في تيار محمد دحالن وشريكا مباشرا س بأنه  وقد اتهم أبو هالل محمود عبا.بمدينة غزة

سيكون النظام الداخلي قام بها التيار اإلنقالبي الدحالني، وأعلن أنه في كل الممارسات والمؤامرات 
األصلي لحركة فتح هو األساس في النظام الداخلي لحركة فتح الياسر مع بعض التعديالت والتغيرات 

 كما أكد أنه سيتم فتح مكاتب وفروع .ت الهامة الحاصلة على ساحتنا الفلسطينيةالتي تتناسب مع التطورا
للحركة في كافة أنحاء غزة خالل أسبوعين وكذلك في الضفة التي سيكون عمل الحركة فيها سرية 

 .لدواعي أمنية
  18/6/2007فراس برس 

  
  من فتح في محاكم شعبية حماس تعفو عن نشطاء .22

محاكم "ركة حماس إلى ابتداع جديد لم تعهده الساحة الفلسطينية من قبل بعقد لجأت ح:  رائد الفي-غزة 
 لعدد من نشطاء حركة فتح، بعدما غابت معالم الحياة السياسية والقضائية، عقب المعارك الدامية "شعبية

  .التي انتهت بسيطرة الحركة االسالمية على قطاع غزة
رارات القاء القبض التقليدية بحسب القانون واستعاضت حركة حماس عن استدعاءات الحضور وق

الوضعي، باالعالن عن جلسات المحاكمة الشعبية عبر مكبرات الصوت في المساجد، لمحاكمة عدد من 
نشطاء فتح الموالين لما تطلق عليه الحركة التيار الخياني، الذين ألقت القبض عليهم خالل المعارك 

  .وبعدها
 "المحاكم"عة االسالمية من قادة حماس تقمصوا دور القضاة في هذه وأصدر مشايخ ومختصون في الشري

 عقدتا في بلدة بيت الهيا، شمال "المحكمة الشعبية"ـ خالل جلستين ل"المتهمين"حكماً بالعفو العام عن 
  .القطاع، ومخيم النصيرات، جنوب مدينة غزة

هاء والمخاتير، بإجراءات تشبه وبدأت جلسة المحاكمة، التي حضرتها عائالت الضحايا وعدد من الوج
، حيث تلى أحد "هيئة دفاع"إلى حد كبير االجراءات التقليدية في المحاكم القانونية، لكن من دون وجود 
  .نشطاء الحركة آيات من القرآن الكريم، قبل تالوة اعترافات المتهمين األربعة

تستمر طويالً، حكماً بالعفو العام عن  في نهاية جلسة المحكمة التي لم "المحكمة الشعبية"وأصدر قضاة 
سماحة غير متناهية "المتهمين األربعة، وسط صيحات التهليل من نشطاء الحركة، الذين رأوا في الحكم 

  ."تستمدها الحركة من تعاليم االسالم
حماس جلسة محكمة مشابهة ألحد نشطاء حركة فتح، وبحسب سكان حركة وفي مخيم النصيرات عقدت 

، حيث أقر بالمشاركة في عمليات "كيس" أحضروا المتهم المذكور في "حماس"فإن نشطاء من في المخيم 
  .  حكماً بالعفو العام عنه"هيئة القضاة"إطالق نار، قبل أن تصدر 

  19/6/2007الخليج اإلماراتية 
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  حماس تحدد مهلة لخاطفي جونستون .23
 آالن جونستون " بي بي سي"لـ ا عدم االفراج عن مراسل"حماس" عزا مصدر في حركة :القاهرة

رفض الحركة استخدام القوة لتحريره من أيدي خاطفيه حرصاً على "المخطوف في غزة حتى اآلن إلى 
 إن البريطانيين يرفضون من حيث المبدأ اللجوء الى القوة، مؤكداً أن "الحياة"وقال المصدر لـ . "حياته

 مرتبطة بجهات خارجية مجهولة، "جيش اإلسالم"م الجهة الخاطفة لجونستون والتي تطلق على نفسها اس
 مصرة على اإلفراج عنه في أسرع "حماس"لكنه أشار الى أن . وهو ما سبب تأخير إطالق جونستون

 امس انذارا "حماس"في هذا الصدد، أصدرت  .وقت، وأنها لوحت لخاطفيه باستخدام القوة لتحريره
  . اية اليومللخاطفين، مهددة بتحريره بالقوة بحلول نه

  18/6/2007رويترز 
  

 وقائي سيئ السمعةأمن سنعيد ترتيب جهاز المخابرات على أساس وطني وال نريد : الزهار .24
 أن حركة حماس تريد إعادة ترتيب جهاز المخابرات ،محمود الزهار.دأكد :  محمود صالح- القاهرة

ي سيئ السمعة في غزة، مشير الفلسطيني، على أساس وطني، وال ترغب في وجود جهاز األمن الوقائ
 .إلى أن حركته لديها تحفظات على الملف األمني والذي يعتبر من أهم المشاكل التي فجرت األحداث

إن المقرات األمنية لحركة فتح بغزة موجودة ولم ": "الشرق األوسط"وقال الزهار في اتصال هاتفي مع 
يع األشياء التي نُِهبتْ أثناء الفوضى من بعض نسيطر عليها، فالسرايا والشرطة تعمالن، وسنقوم بتجم

المقار وحصرها إلعادتها، وسنشرع في ترتيب الوضع األمني من اآلن، فيما قال إنه ال هجمات 
 ".بالصواريخ على إسرائيل إال إذا اعتدت على غزة

تسببت هناك تيار قوى داخل حركة فتح في قطاع غزة يطالب بمحاكمة الرموز التي : "وأضاف الزهار
في تدمير الحركة وعلى رأسهم محمد دحالن، وإيقاع أقصى العقوبات في حقهم ونحن في حماس سندعم 

على المستوى األمني يشهد القطاع هدوءا لم : وحول الوضع على األرض في غزة قال ".هذا التيار
اد الغذائية والبترول ، مشيرا إلى أن جميع المعابر فُِتحتْ أمس وتعمل والسلع والمو1994يعرفه منذ عام 

دخلت إلى غزة، وكل احتياجات الشعب الفلسطيني تصل، ولدينا الكهرباء والماء ومعبر رفح فتح أيضا 
 .وسيتم ترتيب وضعه مع األوروبيين

هناك فلتان أمني وتشهد الضفة عمليات انتقامية ضد : "أما بالنسبة للوضع في الضفة الغربية قال الزهار
 في الضفة، وإذا استمر الوضع سيضطر أبناء الحركة في الضفة إلى الدفاع عن أبناء الحركة حماس،

أنفسهم بوسائل غير معروفه، مشيرا إلى أن هناك تيارا فتحاويا يقوى اآلن في الضفة الغربية وعلى 
رأسه جبريل الرجوب ال يريد نقل ما حدث في غزة، الى الضفة وال يريد لدحالن وزمرته السيطرة على 

 ".فتح
  19/6/2007الشرق األوسط 

  
  وقادتها يتهربون.. هناك فراغ تنظيمي في فتح: أبو زهري .25

المجلس الثوري عضو سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس، ما جاء على لسان أحمد حلس، نفى  :غزة
  من أن حماس هي التي قطعت االتصاالت مع فتح، مؤكداً أن ما جرى كان مؤامرة مدبرة حلحركة فت
ال 'أن ما جاء في المؤتمر الصحفي بشأن قطع االتصاالت مع فتح  وأكد أبو زهري.  أي حوارلتخريب

أساس له من الصحة، واألخ حلس من الغريب أن يتحدث عن ذلك، ألن حماس قدمت له ورقة 
االقتراحات إلنهاء األزمة، لكن عباس فاجأنا بقطع أي حوار من خالل القرارات التي اتخذها بحل 

تحاول تجييش عواطف كوادر فتح ألخذ "وقال إن قيادات حركة فتح . إعالن حالة الطوارئالحكومة و
، "شرعية لملء الفراغ الذي تعيشه الحركة بعدما حصل في قطاع غزة، وفرار عدد كبير من قادتها
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ندرك جيداً أن هناك تفاعالت كثيرة داخل التيارات في فتح وتحاول أن تبحث عن من سيحكم ": وأضاف
 . "ح بعدما جرىفت

  18/6/2007فراس برس 
 

  صالح البردويل يندد باالعتداءات على المؤسسات المسيحية .26
صالح البردويل باالعتداءات التي تمت على المؤسسات المسيحية من قبل بعض .ندد د:  غزة-رام اهللا 

نحن قلنا : "وقال. من يريدون تشويه صورة حماس، مشددا على أن المسيحيين في غزة هم إخوان لنا
وبصراحة أننا سنحمي مؤسساتهم كما نحمي المؤسسات اإلسالمية، فال يمكن أن نضيعهم وال يمكن أن 
نتركهم نهباً لهذه الفئران التي عملت على التخريب في مؤسساتهم ظناً منها أنها ستخرب العالقة فيما بيننا 

 .وبينهم
  19/6/2007الدستور 

 
  منظمة مع فتح واإلسالميون مع حماستوازن رعب في عين الحلوة فصائل ال .27

 في مخيم عين الحلوة، الحالـة العـسكرية         "حماس"ال توازي القوة العسكرية لحركة      : صيدا محمد صالح  
 فيه، لكن توازن الرعب الذي تشكلة بقيـة الفـصائل           "فتح"واالمنية واالنتشار الواسع والفضفاض لحركة      
ن الفلسطينيين في لبنان على االطالق، والذي يتراوح عدد         يمنع أي لعب بالنار، في اكبر مخيمات الالجئي       

واذا ).  آالف الجئ  7المية ومية الذي يضم حوالى      ( الف الجئ، او في اصغر مخيم        65ـ  60سكانه بين   
كان الموقف السياسي المسبق لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، محسوم من حيث وقوفها الـى جانـب         

مية في المخيم تجاهر في المقابل بوقوفها العلني سياسيا وعسكريا الى جانـب             ، اال ان القوى االسال    "فتح"
  . "حماس"حركة 

 "شن هجوم وقائي  " بصدد   "فتح"خالل الساعات الماضية سرت شائعات في المخيم عن ان مؤيدين لحركة            
الـى   الشائعة وصـل     -، وان هذا الخبر     "حماس"على مقرات ومراكز سياسية واجتماعية وثقافية لحركة        

 "فـتح " ابلغت من يعنيهم االمر في قيادة        "العصبة" فان   "للراوي"ووفقا  .  في المخيم  "عصبة االنصار "قيادة  
 فـي صـيدا     "فـتح "لكن قيادة   .  في المخيم  "حماس"انها لن تقف مكتوفة االيدي حيال أي هجوم يستهدف          

وان الحركة  . اقتتال داخلي سارعت الى نفي تلك الشائعة، واكدت ان مخيمات لبنان ستبقى بمنأى عن أي              
  . لن تنجر الى أي فتنة داخلية

. وتؤكد المصادر ان اصداء هذه الشائعات انتقلت فورا، كالنار في الهشيم الى مخيم المية مية المجـاور                
وتشير المصادر الى ان حالة من االستنفار غير المعلن، طغت على الوضع في المية ومية، والسـيما ان                  

 الفت وبين في هذا المخيم، ووضعها من كافة النواحي يعتبر مقبوال، اضافة الـى                تحظى بوجود  "حماس"
لكن االهم في هذه المـسالة،      .  تملك قوة عسكرية ومقرات ومراكز امنية وسياسية وتنظيمية فيه         "فتح"ان  

  الذي يشرف عليه المسؤول الفلسطيني جمال سليمان، فـي         "انصار اهللا "كان السؤال مع من سيقف تنظيم       
المخيمين، اذ ان لهذا التنظيم تواجدا عسكريا ملحوظا في المية ومية، فضال عن ان بيت سليمان موجـود        

 هو تنظيم فلسطيني بامتياز، وهو يترتبط من كل النواحي بقوى اقليميـة             "انصار اهللا "علما ان تنظيم    . فيه
  . "حماس"تتمتع بعالقة جيدة جدا مع حركة 

  19/6/2007السفير 
  

  شارون وأولمرت حلما به وحماس حققته: عزل غزة .28
بعد سنتين على انسحاب اسرائيل االحادي من غزة، تحقق على ما : أسامة العيسة من القدس، وكاالت

يبدو حلم ارييل شارون وايهود اولمرت بعزل هذا القطاع من خالل اعتمادهما سياسة تقضي باضعاف 
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يرا الى تاكيد نيتهم تقديم مساعدة مالية لرئيس ومسارعة االسرائيليين واالميركيين اخ. محمود عباس
السلطة الفلسطينية، انما تؤكد على هذه الرغبة االسرائيلية في التخلص من قطاع غزة بعد ان بات تحت 

وعكست تصريحات وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعازر الموقف ذاته اذ اكد . سيطرة حركة حماس
هذا كان حلم شارون "وذكر المحلل السياسي اكيفا الدار بان  .االثنين على وجوب عزل قطاع غزة

تعتقد اسرائيل انها ستنجح في عزل غزة عن الضفة الغربية، "، واوضح لوكالة فرانس برس "واولمرت
تلك كانت الفكرة الرئيسة غير المعلنة رسميا . والقدس الشرقية وغور االردن عن باقي الضفة الغربية

 ".  غزةخلف االنسحاب من قطاع
وكان شيمون بيريز واضحا بهذا الصدد حين قال معلقا على المسألة في تصريحات اوردتها الصحف 

واوضح  ".ما تريد اسرائيل القيام به اقرب الى اخراج البيض من العجة، انه امر ال يمكن تصوره"اخيرا 
ما يجري اليوم في "س برس مناحيم كالين االختصاصي في العالقات االسرائيلية الفلسطينية لوكالة فران

غزة هو النتيجة المباشرة لهذه المقاربة التي قامت على تقويض الحكومة الفلسطينية المركزية وتقليص 
ان الفوضى "وكتب جدعون ليفي في صحيفة هآرتس ". قدرتها العسكرية وابقاء عباس في وضع هش

وتابع ان . بسبب سياسة اسرائيل" لفلسطينيةالمتفشية في قطاع غزة هي النتيجة المباشرة النهيار السلطة ا
الفوضى "وحذر مناحيم كالين من ان ". حماس اندفعت لملء هذا الفراغ الذي ترافق مع الجوع واليأس"

في غزة تخدم مصلحة اسرائيل ولكن الى حد ما، الن االسرائيليين يفكرون بمنطق تكتيكي وليس 
اسرائيل تتجه شيئا فشيئا الى حملة "ورأى ان ".  عليناكل هذا سيعود ويرتد. استراتيجي بشأن عزل غزة

عسكرية في غزة التمام العملية التي تعتقد انها بدأت، والقاضية باثارة انهيار حماس في قطاع غزة 
طالما ان عباس ال يوافق على مبدأ قيام قوة "لكنه اضاف ". ومساعدة محمود عباس على العودة اليه

ل وتتولى احالل النظام في االراضي الفلسطينية، فان االسرائيليين لن مسلحة تكون في خدمة اسرائي
وهذا ما قامت به اسرائيل في جنوب لبنان عبر تشكيل وتمويل ميليشيا جيش ". يقدموا له مساعدة حقيقية

وختم . لبنان الجنوبي الموالية لها او ممارسة ضغوط على السكان الرغام حزب اهللا على االعتدال حيالها
 ". هذا لم ينجح في لبنان، ولن ينجح في غزة"ين كال

  18/6/2007موقع ايالف 
  

  إسرائيل تدرس خريطة طريق لحماس وأبومازن : يديعوت أحرونوت .29
خريطـة  "كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس، عن أن خيارات تدرس داخل إسرائيل من أجل وضع               

حماس في غزة من دون اسـتبعاد        ع قادة وم  تتعامل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس،      "طريق جديدة 
ونقلت الصحيفة عن المحاضر في قسم دراسات الشرق األوسط في جامعة بـن             . التحاور مع المتشددين  

يجب على حكومة إسرائيل أن تبادر إلى انتهـاز فرصـة وجـود كيـان               "غوريون درور زئيفي، قوله     
أصبح واضحا  "وقال  . "انجاز تسوية عاجلة  فلسطيني في الضفة مستعد لمحادثتها واالعتراف بها من اجل          

أحدهما في غزة يقوده محمود الزهار واحمد الجعبري، والثـاني فـي            . تماما أنه يوجد كيانان فلسطينيان    
  . "ورئيس الوزراء سالم فياض، ويبحث عن طرق لحل سلمي) أبو مازن(الضفة، يقوده الرئيس عباس 

بعد فشلهم المخزي في غزة، يجب على       .  الفلسطينيين خاصة  المرحلة األولى من العملية ملقاة على     "وقال  
وعلى رئيس حكومة فياض أن يبرهنا على أنه كما أن القطـاع خاضـع لـسيطرة                ) أبو مازن (الرئيس  

عليهمـا أن يـستعمال جميـع       . التامة برئاسة الرئيس   )فتح(التامة، فان الضفة خاضعة لسيطرة      ) حماس(
يجب أن نأمل أنه بازاء الـصور مـن         . ضاع الضفة إلى سلطتهما   قواتهما بتصميم وبشجاعة من اجل إخ     

غزة سيدرك أيضاً جميع رؤساء العصابات التي تُعرف نفسها أنها محاربو فتح أن هناك حاجة إلى توحيد                 
تبرهن إسرائيل على إرادتها المـصممة علـى   "ل على أن بوشدد بالمقا. القوات والى قبول سلطة الرئيس  

تحويل جميع األموال التي تعود للسلطة الفلسطينية إلى يـدي سـالم            : خطوات مهمة السالم باتخاذ ثالث    
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فـي هـذه   . فياض الثقة، وإزالة أكثر الحواجز داخل منطقة الضفة وإطالق واسع لعدة مئات من السجناء          
المرحلة ال داعي إلى إزالة مواقع استيطانية غير قانونية ستُحتل سريعا مـن جديـد أو تـضطر إلـى                    

بعد أن يتم تنفيذ هذه الخطوات، يجب الجلوس إلـى طاولـة            "وأضاف  . "وات كبيرة للحراسة  تخصيص ق 
ليس الحديث بعد عن اتفاق شامل، بـل        . في الضفة ) فتح(التفاوض ومحاولة التوصل إلى اتفاق مع قيادة        

ء عن تسوية تُمكّن الفلسطينيين من تصريف حياتهم بال أي تدخل إسرائيلي، وتشتمل أيضاً علـى إخـال                
في غـزة معادلـة قـوة       ) حماس(في مقابل ذلك يجب أن يقام مع حكومة         "وأضاف  . "مستوطنات كثيرة 

وارادة التحادث ستُجاب بالتحادث والبراغماتية ستجد      . فالعنف سيجاب بالعنف، والتهدئة بالتهدئة    . واضحة
  .ردا عند الجانب اإلسرائيلي

  19/6/2007البيان اإلماراتية  
  

  شروطه لدعم عباس وأبرزها منع تعاظم قوة حماس في الضفةاولمرت يبلغ بوش  .30
يبحث رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود اولمرت في واشنطن اليوم مع الرئيس           :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

جورج بوش السياسة الجديدة الواجب انتهاجها مع الفلسطينيين في أعقاب التطورات فـي قطـاع غـزة                 
، وسط تأكيدات عن توافق الطرفين األميركي واإلسرائيلي فـي شـأن            وتشكيل حكومة طوارئ فلسطينية   

حكومة " بين القطاع والضفة الغربية، وشروط إسرائيلية للتعاطي مع          "الفصل السياسي والجغرافي  "وجوب  
 اإلسـرائيلي فـي     "المقابل"، على أن ينحصر     )أبو مازن ( رئيس السلطة محمود عباس      "دعم" و "الطوارئ

تقويـة  "ن خالل اإلفراج عن جزء من أموال فلسطينية محتجـزة لـدى إسـرائيل و                الدعم االقتصادي م  
 لتفادي انتقال ما حصل في القطاع إلى الضفة، لكـن دون القيـام              "األجهزة األمنية التابعة لرئيس السلطة    

وذكرت أوساط قريبة من اولمرت انه سيؤكد في لقاءاته مـع كبـار المـسؤولين                .بتحرك سياسي جدي  
ونقلـت صـحيفة     ."ضرورة أن يعمل عباس بيد من حديد لمنع تعاظم قوة حماس في الضفة            "ن  األميركيي

إذا لم توجه حمـاس نيرانهـا       " إن إسرائيل ال تنوي الدخول إلى قطاع غزة          ،هآرتس عن حاشية اولمرت   
م بل على العال  "، كما أنها لن تتولى المسؤولية عن معيشة أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني               "نحوها

  .وأضاف ان إسرائيل ال تعتزم العودة إلى إدارة مدنية إسرائيلية في القطاع. "كله أن يشارك في ذلك
  19/6/2007الحياة 

  
  اسرائيل تريد التفاوض مع عباس وعزل حماس: ليفني .31

قالت وقبيل توجهها    ليفني   وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي    أن 19/6/2007 البيان اإلماراتية    ذكرت
إسرائيل ستنتهز فرصة أتاحتها    "وكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي، إن         إلى ل 

يجب أن نستغل هذا االنقسام حتى النهاية، إنـه         "وأضافت  . "لها االنقسامات السياسية بين الضفة والقطاع     
مستعدة الن تـدفع    وبعد وصولها لوكسمبورغ قالت ليفني إن إسرائيل        . "يفرق بين المعتدلين والمتطرفين   

 مليون دوالر من أموال الضرائب التي كانت تحتجزها منذ وصول           600للحكومة الفلسطينية الجديدة مبلغ     
إسرائيل ستعمل مـع    "إن  : وقالت.  يجب تسويتها  "تفاصيل"حماس الى السلطة مشيرة مع ذلك إلى وجود         

. "ض على تحويل هـذه األمـوال      سالم فيا ) رئيس الوزراء (محمود عباس و  ) السلطة الفلسطينية (رئيس  
ال نبحـث  " لكننا "على إسرائيل وفياض ان يتفقا على التفاصيل وعقد اجتماع لدراسة القرارات ": وأضافت

 . ولم تحدد موعدا لتحويل المبالغ المستحقة للسلطة الفلسطينية. "عن ذرائع لنقل هذه األموال
االثنين ان اسرائيل تريد التفاوض مع   صرحتليفنيأن : ووكاالت 18/6/2007 موقع ايالف وأضاف

وقالت ليفني ال بد من . الرئيس محمود عباس وعزل حماس بعد سيطرة هذه الحركة على كل قطاع غزة
من "واضافت  ".المرور بمراحل مختلفة لضمان ان الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تصبح دولة ارهابية

ركة حماس ومن المهم ان يواصل المجتمع الدولي جهة اخرى ينبغي عدم السماح باعطاء شرعية لح
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وقالت الوزيرة االسرائيلية اليوم وبعد الذي جرى في قطاع غزة باتت نظرة ". ممارسة ضغوطه عليها
ان اسرائيل تستخلص العبر من "وخلصت ليفني الى القول ". المجتمع الدولي الى حماس اكثر وضوحا

سنبقي اصبعنا على الزناد وسنواصل معركتنا ضد ...) (هذا الواقع ومن حقها الدفاع عن نفسها 
وقد ادلت ليفني بهذا التصريح قبل توجهها الى بروكسل ولوكسمبورغ خصوصا للقاء وزراء ". االرهاب

 . خارجية االتحاد االوروبي
اقب اسرائيل ال تريد ان تع"قال وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعازر في تصريح لالذاعة ان من جهته، 

بالمياه والكهرباء ) القطاع(جماعيا كل سكان غزة بسبب مجموعة من المتطرفين، وستواصل تزويد 
ان الهدوء السائد حاليا في "واضاف بن اليعازر ". والوقود لكن ال شيء اخر، ال بضائع وال مواد اولية

ل وال عمليات كما ينبغي ان ال ننسى ال عمليات القت. قطاع غزة خادع، ويجب عزل هذه االراضي
في المقابل اعرب بن اليعازر عن ". ارهابية"التي يقصد بها حماس التي تعتبرها اسرائيل منظمة " النهب

على الضفة الغربية وسيستمر الوضع ) محمود عباس(ابو مازن ) بزعامة(سيطرة حركة فتح "ارتياحه ل
  ". لفترة طويلة الننا نسهم في خلق كيان مختلف تماما فيها

ـ الـى مـا     : نورالدين الفريضي عن نراسلها   لوكسمبورغ   من 19/6/2007الحياة   ولفتت  مـصدر   هنقل
ضرورة تعزيز الفصل الـسياسي  " ان الوزيرة ليفني دعت خالل لقائها سوالنا الى       "الحياة"ديبلوماسي إلى   

يـين  لم تحظ لدى الـوزراء االوروب     "مشيراً الى ان طروحاتها     ،  والجغرافي بين قطاع غزة، وبين الضفة     
  ."بأدنى تفهم

 
  الضفة ى السماح للفلسطينيين بالهروب من غزة الىوزير القضاء االسرائيلي يدعو ال .32

 تمكين ىدعا وزير القضاء اإلسرائيلي، دانيئيل فريدمان، امس االثنين، ال:  زهير اندراوس-الناصرة 
قال الي الضفة الغربية سكان غزة الذين يسعون الي الهرب مما وصفه بإرهاب واحتالل حماس، من االنت

وبحسب الوزير االسرائيلي فانه يتحتم علي الحكومة اإلسرائيلية ان تساهم بالتخفيف عن هؤالء . المحتلة
والسماح لهم بالمرور، شريطة أن ال يكون بينهم أفراد من حماس أو أشخاص يشكلون خطرا أمنيا، علي 

 .حد تعبيره
 19/6/2007القدس العربي 

  
  حماس على قطاع غزةة مليون شيكل يوميا جراء سيطر8صاد يخسر االقت: اسرائيل .33

قدرت اوساط اقتصادية اسرائيلية حجم الخسائر التي مني بها االقتصاد  18/6/2007وكالة معا 
ونقلت صحيفة  .االسرائيلي جراء اغالق قطاع غزة بعد سيطرت حماس عليه بثمانية ماليين شيكل يوميا

 ان الكثير من المصانع ،تب منسق شؤون الحكومة االسرائيليةعن مصادر في مك" ذي ماركت"
االسرائيلية ستجد نفسها مضطرة على المدى البعيد للبحث عن اسواق جديدة بعيدة عن اسواق السلطة 

واضافت الصحيفة ان سلطات الجمارك االسرائيلية طلبت من جميع المستوردين التوقف عن  .الفلسطينية
  .ارني بعد ان توقفت االتصاالت مع الجانب الفلسطيني على المعبر المذكورشحن البضائع الى معبر ك

ما من أحـد فـي      "وقال مارك ريجيف المتحدث باسم وزارة الخارجية االسرائيلية          18/6/2007رويترز  
المجتمع الدولي يريد تعميق المعاناة الحالية ويجب ايجاد سبل لتسهيل تدفق المواد الغذائية واالدوية الـى                

وقال شلومو درور المتحدث باسم المنسق االسرائيلي لشؤون االراضي الفلسطينية ان اسـرائيل               ."ةغز
نحن نفكـر فـي     "وأضاف   .تحاول العمل من خالل مؤسسات المساعدات الدولية لتقديم مساعدات للقطاع         

غاثـة ان   وقال دبلوماسيون غربيون ومنظمات ا     ."تشغيل طرق أخرى لتوفير االمدادات بما في ذلك جوا        
  .اسرائيل تحاول ايجاد قنوات غير مباشرة لتنسيق الشؤون اليومية مع ادارة حماس في غزة
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  اسرائيل تستأنف امدادات الوقود الطبيعية لغزة .34
قالت شركة دور الون االسرائيلية التي تزود قطاع غزة بالوقود انها استأنفت االمدادات الطبيعيـة يـوم                 

 وقال صائب عريقات انه طلب من       .يون على خفض االمدادات لقطاع غزة     االثنين بعد أن احتج الفلسطين    
 مليون نـسمة والكثيـر      1.5اسرائيل السماح بوصول الوقود والمواد الخام الى سكان غزة البالغ عددهم            

   .منهم يقيمون في مخيمات الجئين ويعتمدون على المساعدات
  18/6/2007رويترز 

  
 دفاع في اسرائيلباراك يؤدي اليمين وزيرا جديدا لل .35

أدى ايهود باراك اليمين يوم االثنين وزيرا جديدا للدفاع في تعديل وزاري تقرر على عجل بعد أعمـال                  
ونال باراك موافقة البرلمان ليحل محل عمير بيريتس الذي خسر أيضا أمامه فـي   .العنف في قطاع غزة  

 .انتخابات رئاسة حزب العمل التي أجريت االسبوع الماضي
 18/6/2007 رويترز

  
  وسيأتي يومك.. أنت ممثل المخربين في الكنيست: ليبرمان للنائب طه .36

الفاشي أفيغدور ليبرمان، تهديداته العنصرية     " يسرائيل بيتينو "في هجومه العنصري المنفلت، وجه رئيس       
ـ   "، وتـابع    .."، اإلثنين،بالقول سيأتي يومكم   )التجمع الوطني الديمقراطي  (للنائب واصل طه     ف أنـت حلي

وكانت قد اندلعت    "..وأرجو أن تقوم حماس بمعالجتك أنت وكل الباقين       .. المخربين وممثلهم في الكنيست   
وكـان  . مواجهات كالمية حادة بين النائب طه والفاشي ليبرمان خالل النقاش على ضم براك للحكومـة              

مـن  " (د عناصر فتح  اللينش الذي نفذ من قبل عناصر حماس بأح       "ليبرمان قد تحدث في كلمته عما أسماه        
أبو مازن وحركة فتح تحولوا فجأة      "وأضاف ليبرمان   ). المرجح أن اإلشارة هنا إلى مقتل سميح المدهون       

  ".إلى محبي صهيون
  19/6/2007 48عرب

  
  في غزة" جرائم الحرب"تدعو الى محاكمة منفذي " بتسيلم" .37

فيه قيادة حماس في قطاع غـزة الـى          نشرت امس منظمة بتسيلم بيانا يدعو        - الحياة الجديدة    -رام اهللا   
اجراء التحقيق في جميع االحداث التي وقعت في اطار الصدامات مع فتح والتي يشتبه بوقـوع جـرائم                  

باالضـافة الـى ذلـك       .حرب خاللها وتقديم المشتبه بهم باقتراف مثل هذه االعمال الى محاكمة جنائية           
ص والمؤسسات المحسوبة على  حمـاس فـي         حذرت بتسيلم من المس والتعرض غير القانوني لألشخا       

الضفة سواء في اطار األعمال االنتقامية بأيدي األفراد او المجموعات المحسوبة على فتح او في اطـار                 
االعتقاالت التعسفية بأيدي أذرع السلطة الوطنية الفلسطينية، وأشارت المنظمة الى انه برزت خالل األيام              

ه االعمال، ويقع على عاتق األجهزة األمنية التابعة للسلطة مـسؤولية  األخيرة اشارات مقلقة حول مثل هذ     
  .منعها

  19/6/2007الحياة الجديدة 
  

  أنصار اهللا أطلقوا الصواريخ من لبنان بأوامر من سوريا: االستخبارات االسرائيلية .38
لـى بلـدة    ادعت مصادر استخباراتية اسرائيلية ان اطالق صواريخ الكاتيوشا ع        :  امال شحادة  -الناصرة  

 يطلق عليه انصار اهللا بزعامة فلـسطيني        "بالمتطرف"كريات شمونة نفذ من قبل تنظيم فلسطيني وصفته         
وادعت هذه المصادر عبر تقرير     . يطلق عليه جمال سليمان وباوامر من االستخبارات العسكرية السورية        

وجاء فـي سـياق     . عين الحلوة لها على االنترنت ان التنظيم يتواجد في مخيم الالجئين الفلسطينيين في            
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المعلومات االستخباراتية التي ادعت المصادر انها حصلت عليها في اعقـاب اطـالق الـصواريخ، ان                
وهذه الخطـة،  . العملية هي المرحلة الثالثة من خطة شاملة متوقع تنفيذ مراحلها في غضون اسابيع قريبة    

المرحلة االولى منها ما يحصل في نهـر        . تدعي المصادر، بلورتها اطراف من طهران ودمشق وبيروت       
البارد والثانية في قطاع غزة والثالثة اطالق الكاتيوشا على كريات شمونة اما المرحلة الرابعـة فيـدعي                 
التقرير ستكون اطالق كمية صواريخ في اكثر من موقع في اسرائيل في ان واحـد وتـستهدف مواقـع                   

مصادر ان الهدف من هذه الخطة اسقاط حكومة فـؤاد          ويضيف تقرير هذه ال   . للجيش وبلدات في الشمال   
وحسب التقرير االسـرائيلي فـان جمـال        . السنيورة وفي الوقت نفسه المس في قدرة الردع االسرائيلي        

سليمان شغل منصب ضابط في تنظيم فتح في سنوات الثمانينات في لبنان بعد ذلك توجه الـى سـوريا                   
السنة وصل بشكل مفاجئ الى عين الحلوة وفـي حوزتـه           هذه  من  وفي مطلع شهر نيسان     . وعاش هناك 

ويـضيف التقريـر ان معلومـات       . '' انصار اهللا ''مبالغ طائلة من االموال احضرها لتمويل اقامة تنظيم         
الستخبارات غربية تتابع تطورات االحداث في لبنان تقول ان نشاط هذا التنظيم يشابه نشاط فتح االسالم                

قرير ان اجتماعا سريا عقد قبل اسبوعين بين القائد العسكري لحزب اهللا عماد             ويدعي الت . في نهر البارد  
مورانية وجمال سليمان في بلدة مجدليون، جنوب صيدا وتتوقع المصادر الغربية ان يكون االثنان اتفقـا                

  .على بداية تنفيذ المرحلة الثالثة باطالق الصواريخ على اسرائيل
  19/6/2007الرأي األردنية 

 
  يل تطلب دخول الجيش اللبناني إلى القرى إسرائ .39

أبلغ أولمرت األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، في اللقاء الـذي جمعهمـا، أمـس     :حلمي موسى
األول، في نيويورك، أنه لو وقعت إصابات جراء القصف الـصاروخي لكريـات شـمونة الضـطرت                 

راتية اإلسرائيلية أكدت أنه ال دخل لحزب اهللا باألمر ال          إسرائيل إلى الرد، الفتاً إلى أن التقارير االستخبا       
وفي مستهل اللقاء، قال أولمرت لبان إن إسـرائيل قلقـة جـداً مـن إطـالق                 . من بعيد وال من قريب    

إطالق الصواريخ  "وشدد أولمرت على أن     . الصواريخ، ولذلك فإن على األمم المتحدة أن تعزز وجودها        
، فيمـا لفـت مرافقـون       "الحيات الممنوحة للجيش اللبناني وللقوات الدولية     يعزز الحاجة إلى تعزيز الص    

ألولمرت إلى أن إثارة موضوع الصواريخ يفيد إسرائيل عند انتهاء التفويض الحالي للقوات الدولية فـي                
وأشارت التقارير اإلسـرائيلية   . آب المقبل لتبرير أمر توسيع صالحياتها لالنتشار على الحدود مع سوريا          

ونشرت القناة العاشرة فـي  . ى أن تنظيم القاعدة أو أحد متفرعاته هو على األغلب من أطلق الصواريخ  إل
التلفزيون اإلسرائيلي حديثاً عابراً بين رئيس األركان غابي أشكنازي ورئيس شعبة االستخبارات عاموس             

ى استفسار مـن أشـكنازي      وقال يادلين في هذا الحديث رداً عل      . يادلين قبيل الدخول إلى مداوالت أمنية     
وبحسب يديعوت أحرنـوت    ". إنها القاعدة وهي موجودة هناك منذ ست سنوات        "حول ما يجري في لبنان    

فإن أولمرت حث األمين العام لألمم المتحدة على دفع الجيش اللبناني لنشر قواته على الحدود مع سوريا،                 
حة من الحدود اللبنانية ألنهم يتعرضون لضغوط       وقال له إن اللبنانيين يقولون إنه ليس هناك تهريب لألسل         

وحثّ أولمرت بان كي مون على بذل كل جهد من أجل اإلفراج عن األسيرين اإلسرائيليين لدى  .سورية
  .حزب اهللا إلداد ريغف وإيهود غولدفيسر

  19/6/2007السفير 
  

  ى فلسطين على حق العودة إليوم الالجئ العالميمنظمة ثابت الحقوقية تؤكد بمناسبة  .40
، إلـى أن    يوم الالجئ العـالمي   في بيان أصدرته بمناسبة     ) ثابت(المنظمة الفلسطينية لحق العودة     أشارت  

قضية الالجئين الفلسطينيين تعتبر القضية األطول واألقدم واألكبر بين قضايا الالجئين فـي العـالم، وأن                
 سنة وتداعياتها الـسياسية     59مدار  المشروع الصهيوني اإلحاللي، هو من يتحمل مسئولية اللجوء على          
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عدد الالجئين الفلسطينيين في ساحات الشتات المختلفة قد تجاوز الـستة ماليـين             أن   وذكرت   .واإلنسانية
نحو نصف هذا العدد في     مع االشارة إلى    من مجموع الشعب الفلسطيني،     % 70 ما يزيد على     وهونسمة،  

أن هناك ما يزيد على     في حين   عات رئيسية أخرى،    تجمستة  األردن في حين يتوزع النصف اآلخر على        
من سـكان قطـاع     % 70 الالجئين   فيما يشكل ربع مليون فلسطيني مهجر يعيشون خلف الخط األخضر،         

قـضية الالجئـين     وأعتبـر البيـان أن       .من سكان الضفة الغربية هم الجئون أيضاً      % 21أن  كما  غزة،  
انية استثنائية، وهي محمولة على حـق تـاريخي بـالعودة           الفلسطينيين تمتلك قوة قانونية وسياسية وإنس     

 مرات خالل النصف الثاني من      110واضح وثابت، أكدته المواثيق الدولية وأكدته األمم المتحدة أكثر من           
القرن الماضي، وهو حق غير قابل للتصرف وال يسقط بتقادم الزمن، وهو حق نابع من حرمة الملكيـة                  

 بعداً  تكتسبقضية الالجئين الفلسطينيين  ولفت إلى أن.تالل أو حتى بالسيادةالخاصة التي ال تزول باإلح
عالمياً باعتبار قدمها وتوزع الالجئين على مختلف دول العالم، ومسؤولية األمم المتحدة عن خلقها وأخيراً               

جانب فـردي  موضوع الالجئين الفلسطينيين له  وأكد أن . هي االنرواإنشاء وكالة خاصة للعناية بقضيتهم  
 وعليه فإن القضية ستبقى حية طالما لم يتنازل الالجئ الفلسطيني عن            ،إلى جانب أنه قضية شعب بأكمله     

فلسطينيين الالجئين  على أن ال   وشدد البيان    .حقه بالعودة كفرد ولم يحصل إجماع فلسطيني عام يوافق هذا         
 جميع أشكال التـوطين     يرفضونمنافي،   والفلسطينيون في جميع أماكن اللجوء وفي الشتات وال        ،في لبنان 

وأن ال   الفلسطينية وعدم ذوبانها في المجتمعات األخرى،        ةهويالحفاظ على   الأو التهجير أو التجنيس، مع      
 بعده السياسي الـشاهد      إال ألجل  تمسك بالمخيم ما ال ممتلكات في فلسطين، و   الديار و ال إلى   عن العودة  بديل

 الحكومة اللبنانية بتوفير الحقوق المدنية واالجتماعيـة لالجئـين          نظمةوقد طالبت الم  . على جريمة النكبة  
 في مخـيم نهـر البـارد      مؤخرا   واحدة من القضايا التي بسببها آلت إليه األمور          هي والتي   ،الفلسطينيين
  .شمالي لبنان

  19/7/2006 المنظمة الفلسطينية لحق العودة
  

   ألزمة فتح االسالمّصل إلى حّلعلماء فلسطين يطلقون خطة تحّرك شبه نهائية للتو .41
 لاللتقاء بمسؤولي  نهر البارد،على الرغم من أن وفد رابطة علماء فلسطين لم يدخل إلى مخيم: طرابلس

 ، عصر أمس،فتح اإلسالم منذ حادث االعتداء على أحد أعضائه، فإن دخول وفد جديد من الرابطة
س على هذا الصعيد، وإن كان البعض ما يزال يتشبث للمهمة ذاتها ال يبدو أنّه سيؤدي إلى تطور ملمو

وينبع تراجع نسبة التفاؤل  .بأمل ضئيل لتجنيب الجزء القديم من المخيم ما أصاب األجزاء الجديدة منه
هذه من أن يؤدي التحرك األخير إلى نتيجة ملموسة، إلى عدم انعقاد االجتماع المرتقب الذي كان مزمعاً 

 حالت تباينات عدة بين بعد أنرابطة وأعضاء اللجنة السباعية الفلسطينية، ال وفد التئامه في بيروت، بين
في موازاة ذلك، لفت الشيخ محمد الحاج إلى أن  و.األطراف الفلسطينية حول الموضوع دون انعقاده

ل فتح اإلسالم سيحدد مالمح التوص الرابطة وضعت خطة تحرك شبه نهائية لها، وأن اللقاء مع مسؤولي
إقرار وإعالن وقف إلطالق النار من جانب الحركة، ، إلى حلول، مشيراً إلى أن أبرز عناوين الخطة

  .الموافقة على موضوع اللجنة األمنية بالتنسيق مع لجنة المتابعة الفلسطينية وعودة النازحين إلى المخيم
  19/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  طروحات البديلةتفتح باب الالبارد مخيم عودة النازحين إلى صعوبات : تحقيق .42

أسئلة ومخاوف كثيرة بدأت تنبع حول إمكانية عودة النازحين من مخيم :  عبد الكافي الصمد-البداوي 
بعد تسرب معلومات عن تحركات واتصاالت بقيت طي الكتمان أجراها أكثر من طرف نهر البارد، 

  كما أن.كالة األونروا، وجهات عربية رسميةمعني بالموضوع، وخصوصاً من السلطات اللبنانية وو
طروحات عدة قد جرى تداولها، للوصول إلى صيغة حّل تسهل عودة النازحين، مع األخذ بعين االعتبار 
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تشكّل نحو وهي األبنية التي شُيدت خارج حدود المخيم القديم، والتي بمعظمها غير مرخصة، ة مسأل
شكل عام، والتي تحولت في السنوات األخيرة لتكون العصب  في المئة من مساحة المخيم ب35-40

  المخيموجود ألغام وفخاخ كثيرة في محيط إضافة إلى مخاوف .االقتصادي الرئيسي ألهالي المخيم
وبداخله، فضالً عن تضرر بناه التحتية بشكل واسع، وهو األمر الذي دفع األونروا إلى وضع خطّة 

األمم المتحدة في الشمال من أفراد طاقم  كما أن .ور توقف االشتباكاتطوارئ ستعمل على الشروع بها ف
 يضم خبراء في مجال إزالة األلغام والفخاخ، وهومخيم عن كثب، الزمة المتابعة تطورات حضرت 

ومعالجة األبنية اآليلة للسقوط، على أن تعمل األونروا عن طريق فريقها الخاص على إزالة الركام، 
غير أنّه قبل وأثناء مناقشة هذه المسائل، طرح أكثر من  . وإصالح البنى التحتية تدريجياًوفتح الطرقات،

طرف لبناني فكرة منع عودة مخيم نهر البارد إلى سابق عهده، وخصوصاً بعد أن تحول بسبب األزمة 
بناء مخيم في  ة إمكانيواوطرح. األخيرة، وكراً لإلرهاب والتهريب، وبؤرة آمنة للفارين من وجه العدالة

قطعة أرض في بلدة تل حياة في سهل عكار، كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد وهبتها منذ سنوات 
 دونمات، جعل هذا 7التي ال تزيد على و الصغيرة تهاعديدة إلى دار الفتوى لتكون وقفاً، غير أن مساح

على تسويق فكرة شراء أو في موازاة ذلك، كانت جهات أخرى تعمل  و.الطرح غير عملي والغياً
 ألف متر مربع، موجودة في محيط مخيم 53استئجار األونروا ثالث أراٍض، تقدر مساحتها بنحو 

البداوي، وذلك من خالل وضع بيوت ومساكن جاهزة فيها إليواء النازحين، بعدما تبرعت دول عربية، 
زمة، وتخفيف االكتظاظ السكّاني الحاصل على رأسها السعودية واإلمارات، بتقديم هذه المنازل لحّل األ

هذه الطروحات جميعها، رفضت غير أن الفصائل الفلسطينية  .في البداوي، الذي بدا يضيق بساكنيه
 مع األهالي على العودة إلى مخيم نهر البارد، ألنّه ال مصلحة ألحد في نكبة جديدة وتهجير تصرأو

وعلى الرغم من نفي األونروا كّل ما يشاع حول هذا . بنانجديد، أو إنشاء مخيمات إضافية أخرى في ل
الموضوع، وعدم التعاطي بجدية مع ما طرحه أحد نواب عكّار من أنّه مستعد لشراء مخيم نهر البارد 
بكامله بعد تسويته باألرض، فإن أوساطاً فلسطينية معنية أوضحت أن األونروا أبدت استعدادها للتعاون 

 مما يطرح تساؤالت .ازل جاهزة ومؤقتة، وأن وفداً منها استطلع قطع أرض مقترحةمع طرح بناء من
  .حول ما يمكن أن تأتي به االيام القادمة

  19/6/2007األخبار اللبنانية 
  

  فلسطينيو النقب يهددون بإقامة مخيم لالجئين في القدس  .43
بها في النقب جنوب فلسطين المحتلة      أعلن المجلس اإلقليمي للقرى العربية غير المعترف        : القدس المحتلة 

، احتجاجا على السياسات اإلسرائيلية ضـد عـرب         الكنيست، عن نيته إقامة مخيم لالجئين أمام        48عام  
النقب التي تتسم بالعنجهية، وتجاهل القوانين الحقوقية الدولية، باإلضافة للتمييز علـى أسـاس العـرق                

تم التوجه إلى األمم المتحدة وطلب حمايتها، مشيرا إلى أن          رئيس المجلس أنه سي    ومن جهته أكد     .والقومية
 هيووتسعى إلى هدمها،    الحديث يدور عن كم كبير من البيوت التي تعتبرها إسرائيل بيوت غير شرعية              

 . ألف نـسمة   85تأوي حوالي   علما أنها    ألف بيت في الوسط العربي في النقب وحده،          42قدرت بحوالي   
توجيه رسائل على فترات متقاربة إلى عمـرو موسـى، والـى            ب الحماية،   سيسبق طلب كما أن المجلس    

  .سفراء االتحاد األوروبي، وعدد من السفراء في تل أبيب
  18/6/2007 قدس برس

  
   لحماية المجتمع الفلسطيني دستورية عباسإجراءات : مركز حريات .44

جراءات التـي اتخـذها محمـود       ن اإل أ قال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية،         :وفا – رام اهللا 
أن ممارسة   وأكد .عباس والسلطة الفلسطينية لحماية المجتمع الفلسطيني هي إجراءات صحيحة ودستورية         
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 أنما تضع هذه الميليشيات فـي مـصاف         ،ميليسشيات حماس، وإدارة الظهر للقوانين الفلسطينية والعالمية      
  .القوى الخارجة عن القوانين

  18/6/2007عين على فلسطين 
  

  غزةفي منظمات حقوقية إسرائيلية تحذر من وقوع كارثة إنسانية  .45
 قـد تتفـاقم إذا      التـي حذرت منظمات حقوقية إسرائيلية من الضائقة الصعبة في قطاع غزة،           : الناصرة

استمرت إسرائيل في إغالق الحدود وعزل غزة عن العالم الخارجي، من خالل منع التـزود بالمعـدات                 
إلى أن منظمـة    كما أشارت   . هواطنين داخل القطاع، ومنع عودة الذين يمكثون خارج       الحيوية، وسجن الم  

  .إذا لم يتم فتح المعابر الغذاء العالمية حذرت هي األخرى من حدوث نقص في الغذاء
  18/6/2007 قدس برس

  
 شهيد وخمسة عشر جريحا برصاص االحتالل على معبر ايرز شمال قطاع غزة .46

 فلسطيني واصيب خمسة عشر أخرون بجراح إثر قيام قوات االحتالل استشهد: عال محمود - غزة
االسرائيلي بإطالق النار صوب مجموعة من  الفلسطينيين المتواجدين بالقرب من معبر بيت حانون 

 ان ثالثة فلسطينيين قتلوا على االقل في ،من جهتها قالت مصادر اسرائيلية في حين .شمال قطاع غزة
  .ادلة بين مسلحين فلسطينيين والجيش االسرائيلي في منطقة معبر ايرزعملية اطالق نار متب

  18/6/2007وكالة سما 
  

   حاجز ايريز محطة جديدة للجوء الفلسطيني:تحقيق .47
بضع مئات من الفلسطينيين عالقون في ساحة ضـيقة وسـط أسـوار مـن               :  امال شحادة  -حاجز ايريز 

 .يحاولون الهرب من قطاع غزة وال يعرفون الى أين        الباطون واألسالك الشائكة على حاجز بيت حانون،        
لكـن معظمهـم مـن      . العديد من الرجال بينهم نشطاء من فتح أو عناصر في اجهزة األمن الفلـسطينية             

المسنين والنساء واالطفال، وبينهم مرضى كثيرون، كلهم يحاولون الهرب، كما فعل آباؤهم واجـدادهم،              
، حيث ضرورية وتركوا كل شيء وراءهم وهرعوا الى هذا المكان     بعد ان حملوا ما خف حمله من امتعة         

االسرائيليون ال يسمحون لهم بالعبور الى اسرائيل، حتى         ف .الجيش االسرائيلي بكل قوته وأسلحته وصلفه     
حمـاس ال تـسمح   فيما لو تعهدوا بأن ال يستقروا فيها وأن يواصلوا الطريق الى الضفة الغربية مباشرة،    

. وحتى لو سمحت لهم، فإنهم يخشون من أن تكون بيوتهم قد أحرقت أو نهبـت              . ى القطاع لهم بالعودة ال  
الى ان اكثر من الفي فلسطيني يقضون اياماً عند هذا المعبر،           على هذا الصعيد،    وتشير االرقام المتوافرة    

 .اال عبـره   غير قادرين على مغادرة القطاع       حيث أنهم ينتظرون الرحمة من اسرائيل لتفتح لهم البوابة،        
، معظمهم من المصابين بالسرطان الذين يحتاجون الى العـالج فـي المستـشفيات               من العالقين  المرضى
وقد اعتادوا على مغادرة غزة يوميا وال يفهمون لماذا يحرمون اليوم من العالج الضروري              . االسرائيلية

ن ضحيتها المـدنيون االبريـاء      هذا الوضع آخذ بالتدهور وينذر بخطر كارثة حقيقية يكو        . لحياة كل منهم  
او العمـل او     أما االطباء في غزة فيشيرون إلى عجزهم عن التحرك           .وفي مقدمتهم المرضى والمسنون   

وفي شهادات حصلت عليها جمعية اطباء مـن اجـل          . حتى اتخاذ قرار بالعالج اال باوامر من المسلحين       
 جاء ان عدد مسلحي حماس يفوق       ، الشفاء حقوق االنسان في اسرائيل من عدد من االطباء داخل مستشفى         

عدد االطباء وهم منتشرون في كل اقسام المستشفى يقررون كيف يعمل االطباء ومـن يعـالجون مـن                  
ن تبين ان اسمه مدرج في القائمة التي        إف،  يدققون في هوية كل مصاب يصل     وهم  . المرضى ومن يهملون  

  .يخطفونهفهم اطلقوا عليها قائمة محمود عباس 
  19/6/2007اة الحي
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 يعارضون سيطرة حماس على قطاع غزة% 75 :استطالع .48

كشفت نتائج أول وأحدث استطالع للرأي نفذته شركة الشرق األدنى لالستشارات، بعد إعالن : رام اهللا
من الفلسطينيين لهذا االعالن مقابل % 54محمود عباس لحالة الطوارئ في األراضي الفلسطينية، تأييد 

أن كما . لذلك% 25سيطرة حماس على قطاع غزة، مقابل تأييد % 75ما عارض ، في%46معارضة 
قرار جاء في الوقت الأن % 19يعتبرون أن قرار إعالن حالة الطوارئ جاء متأخراً، في حين أكد % 48

أن التطورات األخيرة من المستطلعين، % 60اعتبر  إلى ذلك .متسرعاًه اعتبرو% 33المناسب، مقابل 
% 72في المقابل، أيد  و.، جعلت الفصل بين الضفة الغربية و القطاع أمراً واقعاً و مؤكداًفي قطاع غزة

. بهاستقالة محمود عباس من منص% 64إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، في حين عارض 
يعتقدون بأن األزمة بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة، ستنتقل % 55وأشار االستطالع إلى أن 

مقارنة بحماس التي نالت % 33كشفت النتائج ارتفاع شعبية فتح لتصل إلى في حين . إلى الضفة الغربية
ين ال يثقون بأي ، أما نسبة الذ%3والجهاد اإلسالمي على % 3حصلت الجبهة الشعبية على و%. 17ثقة 

وحول اإلستراتيجية األفضل لتحقيق  %.43فصيل سياسي موجود على الساحة الفلسطينية فوصلت إلى 
يفضلون % 30يفضلون إستراتيجية فتح مقابل % 70المصالح الفلسطينية العليا، أظهر االستطالع أن 

من الفلسطينيين % 62 ارتفعت شعبية محمود عباس ليحصل على ثقة إلى ذلك فقد .إستراتيجية حماس
من الفلسطينيين يشعرون % 88أظهرت النتائج أن من جهة أخرى، فقد و .إلسماعيل هنية% 38مقابل 

القضية الرئيسية التي تقلق حول و .ذلكفقط ال يعانون من % 12بالقلق نتيجة للوضع الحالي، مقابل 
للمعاناة % 7 لغياب األمن واألمان و %25، مقابل %55الفلسطينيين، جاء االقتتال الداخلي أوالً بنسبة 

توزعت النسب الباقية على وجود حماس بالسلطة، وجود فتح في المعارضة والمشاكل  فيما .االقتصادية
باألمان بعد مضي أكثر من عام على فوز حماس باالنتخابات التشريعية، بينت  وحول الشعور .العائلية

لم يتغير شعورهم باألمان، مقابل % 20ان أقل حالياً، ومن الفلسطينيين يشعرون بأم% 70النتائج أن 
ال يشعرون بأمان على أنفسهم و عائالتهم % 78أن  في حين .فقط أصبحوا يشعرون بأمان أكثر% 10

حماس مسؤولية أحداث االقتتال الداخلي، مقابل % 27حمل قد و .وممتلكاتهم في ظل الظروف الراهنة
أن % 76أكد قد و . معاًنحركتيالإلى أن اللوم يقع على % 51أشار ما في .ألقوا باللوم على فتح% 22

أعتبروا % 3اعتبروا حماس هي الرابحة و% 11إسرائيل هي المستفيد األكبر مما جرى في غزة، مقابل 
وحول احتمالية حدوث حرب  . هم الرابحينآخرينأعتبروا أن % 10 هي من ربح، في حين أن  فتحأن

من جهة و .هااستبعدو% 35مقابل ، حتماليةهذه االأقروا ب% 65 بينت النتائج أن أهلية بين الفلسطينيين،
مقابل معارضة  من الفلسطينيين يؤيدون توقيع اتفاق سلمي مع إسرائيل،% 63نتائج أن الأفادت أخرى 

 مقابل ، حماس تغيير موقفها الداعي إلى إزالة إسرائيل عن الوجود%65وفي السياق ذاته، طالب  %.37
من الفلسطينيين إطالق الصواريخ تجاه % 56عارض قد و .دعوها إلى الحفاظ على موقفها% 35

 وعلى . ال يخدم المصالح الفلسطينية العلياهاأن إطالق% 71أكد  في حين %.44إسرائيل، مقابل تأييد 
ضوا عار% 34تأييدهم الستمرار السلطة في إدارة شؤون الفلسطينيين، مقابل % 66أكد صعيد آخر فقد 

ونتيجة ألحداث االقتتال الداخلي .  في عملها، مفضلين أن تعود األوضاع إلى ما قبل أوسلوهااستمرار
أظهرت  كما .من الفلسطينيين يفكرون بالهجرة% 22واألوضاع األمنية المتردية، كشفت النتائج أن 

يعيشون في % 35هممن، %66، لتصل إلى %4النتائج ارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة 
  .فقر شديد

  18/6/2007فلسطين برس 
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  %4.2بنسبة الفلسطيني انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي  .49
ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء أن قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية تراجعت             : البيرة

الرابع من العام السابق، فـي حـين        مقارنة بالربع   % 4.2، بما نسبته    2007خالل الربع األول من العام      
  هي باألسعار الثابتة، علماً أن سنة األساس     % 31.4 بلغ   2006سجل تراجعاً عن الربع المناظر من العام        

وأوضح أن التقديرات األولية تشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي قـد بلـغ                   .1997
نة مع الربع الرابع من العام السابق، كما تراجـع بنـسبة            مقار% 5 دوالر، مسجالً تراجعاً نسبته      742.4

  .2006مقارنة مع الربع المناظر من العام % 51.9
  19/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  دور خفي للعمل االسالمي لثني المعارضة عن ادانة حماس .50

دور خفي كشفت مصادر حزبية في لجنة التنسيق العليا الحزاب المعارضة عن : اتاه خلف الط-عمان 
مارسته قيادات في حزب الجبهة للضغط على احزاب المعارضة لـ ثنيها عن تضمين بيان اللجنة ادانة 

  .مباشرة لما قامت به حركة حماس بشكل خاص من احتالل عسكري لغزة وقتل االبرياء المدنيين هناك
مل تفهمه وكان بيان صدر عن حزب جبهة العمل االسالمي، عصر امس، أعرب الحزب فيه عن كا

لمبررات الخطوة االضطرارية التي أقدمت عليها حركة حماس إلنهاء حالة الفوضى التي عانى منها 
  .الشعب الفلسطيني طويال وحالت دون تقدم المشروع الوطني في البناء والمقاومة

ت واشار القيادي الى ان كافة احزاب المعارضة اعلنت استنكارها وشجبها لما يجري في غزة، واعتبر
ان ما يحدث في غزة من اقتتال واستخدام القوة العسكرية جريمة بحق النضال الفلسطيني وبالتضحيات 

واعتبرت المعارضة احداث غزة جريمة تهدد بنسف . الجسام التي قدمها ويقدمها الشعب الفلسطيني
سرائيل وللقوى وتدمير الوحدة الوطنية الفلسطينية وبضياع القضية وتلحق افدح الخسائر وتقدم خدمة ال

  .المعادية التي ترى في هذا الصراع الدموي فرصة لاللتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
في ذات السياق، نفى أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب ان تكون أحزاب المعارضة 

  .سكرية في غزةأعطت الي احد أي مبرر لحركة حماس او أي تفهم لما قامت به من أعمال ع
وفي سياق متصل، شدد امين عام حزب االنصار العربي االردني عدنان زهران، على ان حالة من 
االستياء واالستنكار سادت اوساط احزاب المعارضة نتيجة لما عاشته غزة من نموذج لالستئصال 

  .الدموي على يد فصائل فلسطينية
  19/6/2007الرأي األردنية 

  
 دعو لمساندة الشعب الفلسطيني في محنتهي" العمل االسالمي" .51

، "في محنته"ناشد حزب جبهة العمل االسالمي االمة مساندة الشعب الفلسطيني :  رياض منصور-عمان 
  ".التداعي الحالل الوفاق على قاعدة انجاح المشروع الوطني الفلسطيني في الحرية واالستقالل"و

كزية لالمة، وال يمكن تجزئتها او افراغها من محتواها هي قضية مر"ولفت البيان الى ان قضية فلسطين 
الوطني والقومي والديني واالنساني، وكل جهد يسعى الختزالها وفصلها عن عمقها العربي واالسالمي 
يضر بوحدة الشعب الفلسطيني انسانيا وسياسيا وجغرافيا، ويخدم مشاريع التصفية للقضية بعلم او بغير 

توجيه أسلحتهم لصدور العدو "عب الفلسطيني االمتناع عن االقتتال الداخلي وواهاب بأبناء الش". علم
  ".المحتل

  19/6/2007الدستور 
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 العاهل االردني يؤكد أهمية تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية .52
أكد العاهل االردني عبداهللا الثاني في اتصال هاتفي، اليوم، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس : عمان
ة تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية وتفويت الفرصة على أي محاولة إلحداث انشقاق في الصف أهمي

وشدد على ضرورة دعم وحدة الشعب الفلسطيني خلف القيادة الشرعية له ممثلة بالسلطة . الفلسطيني
  .الوطنية الفلسطينيه

  18/6/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  

 ة العمل من أجل تهيئة األجواء إلطالق عملية سالم العاهل االردني يؤكد ضرور .53
أكد العاهل االردني عبداهللا الثاني، اليوم، ضرورة العمل من أجل تهيئة األجواء المالئمة إلطالق : عمان

وشدد خالل اتصال هاتفي مع . عملية سالم على أسس واضحة في المنطقة وفقا لصيغة حل الدولتين
هود أولمرت على أن إنهاء حالة الفوضى والتوتر في المنطقة يتطلب بذل رئيس الوزراء اإلسرائيلي اي

كما أوضح . المزيد من الجهود للبدء بمفاوضات تتناول مختلف القضايا بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
أهمية أن تعمل الحكومة اإلسرائيلية على تخفيف األوضاع االقتصادية الصعبة التي تواجه الشعب 

  .ي هذا الوقتالفلسطيني ف
  18/6/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
 العاهل االردني يامر بإرسال مساعدات غذائية ومواد إغاثة عاجلة لقطاع غزة .54

أمر العاهل االردني عبداهللا الثاني، اليوم، بإرسال مساعدات غذائية ومواد إغاثة عاجلة لقطاع : عمان
واجه الشعب الفلسطيني هناك جراء النقص الحاد في عدد من غزة للتخفيف من المعاناة االنسانية التي ت

  .المواد األساسية
  18/6/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
 البخيت يجري اتصاال هاتفيا مع فياض حول الوضع على الساحة الفلسطينية .55

ء اجرى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، اليوم، اتصاال هاتفيا مع رئيس الوزرا: عمان
وتمنى البخيت . الفلسطيني سالم فياض جرى خالله البحث في تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية

لرئيس الوزراء الفلسطيني وحكومته التوفيق وبخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية 
  .الفلسطينية

  18/6/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
 

  تعلن مسؤوليتها"كتائب بدر الجهاد"و ..يوشامجلس األمن يدين هجوم الكات .56
 مـسؤوليتها عـن اطـالق       "كتائب بدر الجهـاد   "أعلنت جماعة مجهولة تطلق على نفسها اسم         :بيروت

وهـددت الجماعـة التـي وصـفها مـسؤولون           . يوم أمس األول   ،صاروخين من الجنوب تجاه الجليل    
اننا وعدنا شعبنا بالجهاد، وها نحن      "ـضيفة ب  مواصلة هجماتها على اسرائيل، م     "المفبركة"ـفلسطينيون ب 

 ."نضرب الصهاينة مجددا بعدما قامت مجموعة تابعة لنا بضربهم في األراضي الفلسطينية المحتلة
واعتبرت نائبة الناطق الرسمي باسم القوات الدولية ان ما حصل خرق فاضح لقرار مجلس األمن الدولي                

انبي الحدود ملتزمة دعوة اليونيفيل الى ضبط الـنفس، فيمـا            الفتة الى ان األطراف على ج      ،1701رقم  
 .التحقيق حول هوية مطلقي الصواريخ ال يزال مستمرا

هذا العمل الذي يشكل اسـتفزازا وتهديـدا        "كما دان ممثل األمين العام لألمم المتحدة في لبنان بيدرسون           
 .لجهود لتوقيف االشخاص المعنيين، داعيا المسؤولين اللبنانيين الى بذل كل ا"بهدف زرع االضطراب
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من جهتها، دانت فرنسا امس اطالق صاروخين األحد من جنوب لبنان على كريـات شـمونة، داعيـة                  
 ."اكبر قدر من ضبط النفس"االطراف الى 

  19/6/2007القبس الكويتية 
  

  صواريخ الكاتيوشا لتوريط لبنان : تالسالح الفلسطيني خارج المخيما يذكر بجنبالط .57
إطالق صواريخ الكاتيوشا المعروفة المصدر والهوية يصب فـي إطـار           " رأى وليد جنبالط أن      :تبيرو

محاولة توريط لبنان في صراع متجدد مع إسرائيل وفي إطار إرباك الجيش اللبناني ودفعه فـي اتجـاه                  
. "معركة ال يشارك هو في تحديد ظروفها وشروطها وأهدافها الستنزاف طاقته وتـشويه دوره الـوطني               

تحية كبيرة للجيش اللبناني والقوى األمنيـة وإلـى         "وجه جنبالط   " األنباء"وفي موقفه األسبوعي لجريدة     
وهـي مناسـبة    ) التي أطلقت على إسرائيل   (القوى السياسية التي أوضحت أنها ليست مصدر الصواريخ         

معالجـة الـسالح    لتذكيرها بقرارات مؤتمر الحوار اإلجماعية والتي كانت إحدى أبرز نقاطهـا مـسألة              
الفلسطيني خارج المخيمات ألنه في معظمه يوظّف لخدمة أغراض إقليمية ال تتالقـى مـع المـصلحة                 

إن إعادة االعتبار لقرارات الحوار من شأنها أن تؤسس لمرحلـة جديـدة مـن               : "وقال ".الوطنية اللبنانية 
  ".بهدف تطويرها وتنظيمها الفلسطينية التي تستحق منحها اهتماماً خاصاً -العالقات اللبنانية 

  19/6/2007الحياة 
  

  " فتح اإلسالم" الجديد تضّيق الخناق على  نهر الباردعلى مخيماللبناني سيطرة الجيش  .58
قطعت أزمة مخيم نهر البارد شوطاً كبيراً على الصعيدين العسكري           :  عمر ابراهيم  -لبنان  / الباردنهر  

رته على النسبة الكبرى من محيط المخيم بعد معارك ضارية          والسياسي، تمثل بإحكام الجيش اللبناني سيط     
خاضها مع عناصر فتح اإلسالم، في حين سجلت المساعي السياسية تقدماً على صعيد المفاوضات تمثلت               
باالجتماع الذي عقدته رابطة علماء فلسطين مع قيادات من فتح اإلسالم لنحو ساعة شارك فيه ممثلـون                 

  .ل دين من داخل المخيمعن القوى اإلسالمية ورجا
وبالعودة إلى المواجهات العسكرية، أمس، شهد المخيم اشتباكات عنيفة ودارت معـارك ضـارية بـين                

ونجح الجيش في إحكام سيطرته الميدانية بشكل كامل على نحـو           . الجيش اللبناني وعناصر فتح اإلسالم    
وأفادت مـصادر   .  إلى داخل المخيم    في المئة من محيط المخيم، وأجبر عناصر الحركة على التراجع          90

  ". عناصر الحركة باتوا محاصرين عند الجهة الشمالية الغربية للمخيم"غير عسكرية للسفير أن 
وترددت معلومات من داخل المخيم، أن عدد المصابين في صفوف فتح االسالم يتجاوز الستين شخـصاً                

ق اإلعالمي السابق أبو سليم طه، وأن قسماً مـن          من بينهم شاكر العبسي ونائبه السابق أبو هريرة والناط        
هؤالء الجرحى إصاباتهم خطرة، وكشفت المعلومات أن عائالت عناصر فتح اإلسالم يواجهون صـعوبة              
في إيجاد أماكن يلجأون إليها بعد سيطرة الجيش على المخيم الجديد وقصف مجمع مـدارس االونـروا                 

  . بينهاوعدد آخر من المالجئ التي كانوا يتنقلون 
  19/6/2007السفير 

  
  مبادرة العربيةالوزير الثقافة اللبناني يؤكد ضرورة تفعيل  .59

كد وزير الثقافة اللبناني طارق متري ضرورة تفعيل المبادرة العربية          أ:  اخالص القاضي  -بترا   -عمان  
نيـة علـى    وقال لوكالة االنبـاء االرد     .التي تمر بها المنطقة    "الصعبة"للسالم خصوصا في ظل الظروف    

 اننا احوج ما نكون اليوم الى رؤية بعيدة المـدى           ، امس ،هامش المؤتمر الدولي لمجلس الكنائس العالمي     
ولعل مبادرة السالم العربية فرصة كبيرة لتحريك جهود السالم في المنطقة وصوال            "لحل القضايا العالقة    

على السياسات االسـرائيلية    " مؤثرال"ولفت متري الى الدور االمريكي       ".الى صيغ ترضي االطراف كافة    
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وحول ما يجري في مخيم نهر      .على تحقيق تقدم ملموس لجهة مبادرة السالم العربية        "قدرة امريكا " مؤكدا
 ".البارد اكد ان المعركة هناك ليست ضد الفلسطينيين على االطالق

  19/6/2007الدستور 
  

   في غزة افيين خصوصاًطالب بحماية الصحافة والصحاللبنانيين ينقيب المحررين  .60
طالب نقيب المحررين ملحم كرم نائب رئيس االتحاد الصحافيين العرب الفصائل الفلسطينية بوقف تدمير              
المؤسسات اإلعالمية ومطاردة الصحافيين وتوفير الحماية الالزمة والعاجلـة للـصحافة والـصحافيين             

عالميين الفلسطينيين الذين يتعرضون للقتـل      وتوفير الحماية الالزمة والعاجلة للصحافة والصحافيين واإل      
  .واالعتقال والتدمير في جهات عديدة خصوصا في غزة

  19/6/2007السفير 
  

  في جند الشام عين الحلوة يقتل فلسطينيين ويجرح مسؤوالًتعمير انفجار ملتبس في .61
ي محلة التعميـر    اثار وقوع انفجار عصر امس داخل محل معد لبيع الدهانات والدواليب ف            :لبنان/ صيدا

وفي التفاصـيل انـه      .في صيدا المحاذية لمخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، التباسا لجهة كيفية وقوعه            
قرابة الرابعة من بعد ظهر امس دوى صوت انفجار قوي في المنطقة تبين انه صادر من داخـل محـل                    

ور فيما جرح شخصان احدهما     محمود جمال لطفي الذي قتل على الفور مع ابن شقيقته ابراهيم علي منص            
يدعى شحادة جوهر الذي كان مسؤوال بارزا وهاما في عصبة االنصار االسالمية قبل الحديث عن انتقاله                

 .الى منظمة جند الشام
  2007 /19/6الشرق األوسط 

  
  به موسى يحصر التصريحات عن الوضع الفلسطيني .62

لعربية عمرو موسى قرر حصر أي تصريحات علمت الخليج أن األمين العام لجامعة الدول ا: القاهرة
تصدر عن الجامعة العربية بشأن الوضع الفلسطيني به شخصياً، وأصدر تعليمات إلى جميع مساعديه، 
والدبلوماسيين بالجامعة العربية باالمتناع عن اإلدالء بأية تصريحات تتعلق بالموقف من األوضاع في 

 .للدول العربية األعضاء في جامعة الدول العربيةفلسطين، بل وطال األمر السفراء الدائمين 
وعقدت، أمس، في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية لجنة تقصي الحقائق المكلفة بمتابعة تطورات 
األحداث على الساحة الفلسطينية أول اجتماع لها على مستوى المندوبين الدائمين للدول األعضاء برئاسة 

: وقال موسى إن االجتماع ركز على كيفية عمل اللجنة، وشدد على ثالثة محاور. ةاألمين العام للجامع
ضرورة احترام الشرعية الممثلة في الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمؤسسات التشريعية، والعودة 

كما شدد موسى على الرفض العربي لفصل قطاع غزة عن الضفة . باألوضاع إلى ما كانت عليه
لسماح بوجود كيانين فلسطينيين منفصلين، واعترف موسى في تصريحاته للصحافيين بما الغربية، أو ا

، وذلك في رده على تساؤل "هواجس لدى بعض األطراف الفلسطينية تجاه لجنة تقصي الحقائق"وصفه 
ال : "حول رفض السلطة الفلسطينية، والرئيس الفلسطيني التعامل مع اللجنة، غير أن موسى عاد ليقول

  ". د رفض فلسطيني للجنة العربية لتقصي حقائق ما جرى في غزةيوج
  19/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  دعوات للحوار وإيران ترى حكومة الطوارئ غير ديمقراطية .63

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم خالل استقباله، أمس، وزير  : وكاالت- عواصم -دمشق 
ضرورة السعي إلى وحدة الصف "فظين البريطاني وليام هيغ الخارجية في حكومة الظل لحزب المحا
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وعدم دعم أحد األطراف على حساب الطرف اآلخر والمساعدة في فك الحصار المفروض على الشعب 
  ".الفلسطيني

من ناحية ثانية، كشفت مصادر فلسطينية ان أجهزة األمن السورية منعت حركة حماس من إقامة مجالس 
وأرجعت هذه المصادر الموقف السوري الى خشية أن .  حماس على قطاع غزةلتقبل التهاني بسيطرة

وأيضاً خشية ان تحصل احتكاكات بين عناصر حماس وعناصر . يفسر ذلك تأييداً من قبل دمشق لحماس
  .فتح، الذين يتمتعون بحضور قوي في المخيمات الفلسطينية القائمة على األراضي السورية

مقاومة االختراق الصهيوني حركتي فتح وحماس إلى وقف االقتتال وتسوية ودعا الربط الموريتاني ل
الفتنة العمياء التي أصابت األمة في كيانها "واستنكر الربط في بيان . المسائل العالقة بينهما بالحوار

  ".وسددت ضربة موجعة لكل الجهود المبذولة في سبيل تحرير األرض والمقدسات
تشكيل حكومة طوارئ فلسطينية "خارجية االيراني مهدي مصطفوي ان إلى ذلك، قال نائب وزير ال

  ".مخالف للديمقراطية ويزيد من حدة التوتر السياسي في فلسطين المحتلة
  19/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  البعثة المصرية إلى رام اهللا قريباً والوفد األمني لن يكون مقيماً .64

 موثوق به، أن مصر تعتزم إرسال بعثتها الديبلوماسية كشف مصدر مصري:  جيهان الحسيني-القاهرة 
برئاسة السفير أشرف عقل إلى رام اهللا قريباً لدعم حكومة الطوارئ، موضحا أن عقل كان يرأس البعثة 

  .من مقرها الرئيسي في غزة قبل األحداث األخيرة التى تبعها استدعاء البعثة من غزة
ها تماماً مع حركة حماس، الفتاً إلى أن رئيس االستخبارات ونفى المصدر أن تكون مصر قطعت اتصاالت

المصرية الوزير عمر سليمان تلقى، أول من أمس، اتصاالً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي للحركة 
واستبعد المصدر عودة الوفد األمني المصري . خالد مشعل بحثا خالله كيفية إيجاد مخرج للوضع الراهن

  .راهنإلى غزة في الوقت ال
  19/6/2007الحياة 

  
  طهران تساند حماس والسعودية تدعو الى وحدة الفلسطينيين .65

دعم طهران إلى "نقلت وكالة األنباء اإليرانية عن وزير الخارجية منوشهر متقي :  الوكاالت–عواصم 
جنبية الحكومة اإليرانية تلقي باللوم على الواليات المتحدة وغيرها من األطراف األ"وتابعت أن " حماس

وجددت الحكومة السعودية موقفها الداعي إلى وحدة الفلسطينيين، ". في األزمة الفلسطينية الداخلية
  . وناشدت القادة الفلسطينيين الذين تعاهدوا أمام الكعبة المشرفة بأال يتقاتلوا بالعودة إلى الحوار
  19/6/2007البيان اإلماراتية 

  
 ر األورومتوسطيانتقادات لمشاركة إسرائيل في المؤتم .66

فرضت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى في مصر حالة من السرية على :  هاني المكاوي-القاهرة 
جلسات المؤتمر االورومتوسطى الذى بدأ اعماله، امس، بالقاهرة لوزراء التعليم واالبحاث بسبب مشاركة 

آثار حضور الوزيرين . حاث العلميةإسرائيل بوفد ضخم برئاسة وزيرين االول للتعليم والثانى لالب
اإلسرائيليين في حراسة عدد كبير من الحرس اإلسرائيليين حالة من استياء المشاركين في المؤتمر، 
وقامت قوات االمن بتفتيش المشاركين من االساتذة والباحثين واالعالميين بناء على رغبة الوزيرين 

ب بوساطة المفوض االوروبى للعلوم لتكوين عالقات وتردد ان الوفد اإلسرائيلى طال. اإلسرائيليين
تعليمية وبحثية طبيعية مع الدول العربية خاصة مصر التى ترفض هيئات التدريس والباحثون بها 
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المشاركة في مؤتمرات علمية مشتركة داخل إسرائيل بسبب قيام نوادى التدريس بحظر ذلك ووضع اسم 
 . ي قائمة سوداءأي استاذ أو باحث يتعامل مع إسرائيل ف

  19/6/2007الشرق القطرية 
  

  العاهل السعودي يزور أسبانيا ويبحث االزمة الفلسطينية .67
ذكرت وسائل اعالم سعودية، يوم االثنين، أن العاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز يأمل في : الرياض

دثات السالم مجددا مع الحصول على مساعدة االوروبيين النهاء العنف بين الفلسطينيين واطالق محا
  .اسرائيل خالل جولة تبدأ بأسبانيا هذا االسبوع

وفي الوقت الذي نبذل فيه "وأبلغ صحيفة الباييس في مقابلة نشرتها أيضا صحيفة الرياض السعودية 
جهوداً حثيثة لحل هذا النزاع االسرائيلي الفلسطيني بدأنا نشهد اتساع رقعة االضطرابات في المنطقة 

ومخاوفي هي مخاوف جميع العقالء من أن ينفجر الوضع "، "عديد من دولها في العراق ولبنانلتشمل ال
  ".والذي لن يقتصر تأثيره على المنطقة فحسب بل والعالم أجمع

  18/6/2007رويترز 
  

   احترام اتفاق مكة وتحذر من انهيار أركان القضية الفلسطينيةإلىالسعودية تدعو  .68
أعرب مجلس الوزراء السعودي خالل جلسته األسبوعية التي عقدت فـي           :  نورالدين الفريضي  -الرياض

عميق ألمه لمـا    "العزيز، عن    الرياض أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين األمير سلطان بن عبد          
يتقوا اهللا  "وناشد القادة الفلسطينيين أن     . "يجري على األرض الفلسطينية من اقتتال يسيء للكفاح الفلسطيني        

، مؤكداً أن مقتـضى     "ما تعاهدوا عليه أمام الكعبة المشرفة، وما أقسموا عليه بأن يتحدوا وأال يتقاتلوا            في  
الوقف الفوري لكل ما يجري من عمليات قتل وحشية وتصفيات جسدية، بـل تحـريم الـدم                 "ذلك العهد   

فلسطينيين أن يدركوا أن    اإلخوة ال "وقال ان على    . "الفلسطيني والعودة إلى الحوار والتفاهم لحل الخالفات      
تاريخ النضال شـوهته    "، معتبرا أن    "هذا الصراع لن يؤدي إال إلى هدم القضية الفلسطينية بكامل أركانها          

  ."األحداث الجارية بينهم
  19/6/2007الحياة 

  
  سوريا تنفي عقد اجتماعات سرية مع اسرائيل .69

لبنانية عن اجراء لقاءات بين وزير نفت سوريا، يوم االثنين، تقريرا لصحيفة المستقبل ال: دمشق
  ".هراء سياسي"الخارجية السوري وليد المعلم ومسؤولين اسرائيليين في واشنطن ووصفت النبأ بانه 

  19/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  رسالة من األسد إلى أولمرت: معاريف .70
 األميركية، مايا أنغل، أن أفادت مراسلة صحيفة معاريف اإلسرائيلية، المرافقة لوفد أولمرت إلى العاصمة

  . مايكل وليامز، الذي وصفته بأنه يؤدي دور الوسيط بين إسرائيل وسوريا، نقل رسالة إلى أولمرت
وأوضحت المراسلة أن الرسالة السورية تفيد أن دمشق مستعدة للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل لكن 

الى أولمرت الذي رد عليها، مشيرةً إلى أن وأضافت إن وليامز نقل الرسالة . من دون شروط مسبقة
  .وليامز سيتوجه في األيام القريبة الى دمشق ليلتقي الرئيس بشار األسد حامالً إليه الرد اإلسرائيلي

  19/6/2007األخبار اللبنانية 
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 أميركا وأوروبا تعلنان فك الحصار وتقديم المساعدات للحكومة الجديدة .71
أعلنت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، في وقت متزامن، مـساء          : ت وكاال -واشنطن، لوكسمبورغ   

أمس، انتهاء الحصار السياسي والمالي الذي فرض على حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أعلنـت               
وأعلنت وزيرة الخارجية األميركيـة، كونـدوليزا   . استئناف المساعدات بصورة مباشرة للحكومة الجديدة   

الى الحكومـة   " كاملة"واشنطن ان الواليات المتحدة قررت إعادة تقديم مساعدتها االقتصادية          رايس، في   
 مليون دوالر كانت الواليات المتحدة      68مساعدة قيمتها   " اعادة جدولة "وأشارت الى انه ستتم     . الفلسطينية

تحاد األوروبي قراره   من جهته، أعلن اال   . تنوي اإلفراج عنها للقوى األمنية التابعة للرئيس محمود عباس        
االستئناف الفوري للعالقات الطبيعية مع السلطة الفلسطينية، مشيراً الى انه سيطور مساعدة مالية وعملية              
عاجلة تشمل اوالً، مساعدة مالية عاجلة للحكومة وثانياً دعم الشرطة المدنيـة الفلـسطينية مـن خـالل                  

استئناف بعثة المساعدة األوروبية الحدودية فـي رفـح         استئناف برنامج الدعم األوروبي للشرطة وثالثاً،       
  .ورابعاً، بذل جهود مكثفة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية

  19/6/2007األيام الفلسطينية 
  

  بوش يدعم عباس هاتفيا والقنصل االميركي يلتقي فياض .72
س، رئيس الحكومة الفلـسطينية     زار القنصل االميركي العام جاكوب واالس، ام      :  محمد يونس  -رام اهللا   

الجديدة سالم فياض لتقديم دعم االدارة االميركية له ولحكومته، وصرح عقب اجتماع دام سـاعتين مـع                 
لقد تحدثت مع فياض عن     ": وقال واالس . فياض بأن البيت االبيض سيعيد عالقاته مع الحكومة الفلسطينية        

تلبيتها، واكدنا له حرصنا علـى اال يعـاني النـاس           الوضع في غزة والحاجات االنسانية التي ال بد من          
سنعمل مع شركائنا في المجتمع الدولي وفي وكاالت االمم المتحدة لتلبية هذه الحاجات             ": واضاف. "هناك

الى ذلك، تلقى الرئيس محمود عباس امس اتصاال من الرئيس جورج بوش اعرب فيه عـن                . "االنسانية
  .دعمه لخطواته االخيرة

  19/6/2007الحياة 
  

 نرفض تقسيم الشعب الفلسطيني: رايس .73
أعلنت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس، في بيان صحافي،         :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -القدس  

أود ان أتطرق الـى نقطـة       : "على نصه، على الوحدة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة         " األيام"حصلت  
ونحن نرفض ذلك،   . تسعى الى تقسيم الشعب الفلسطيني    " حماس"،  من خالل أفعالها  . واحدة واضحة تماماً  

انه موقف الواليات المتحدة بأن هناك شعباً فلسطينياً واحداً، وينبغي ان تكون هناك دولة فلسطينية واحدة،                
ولذا من اجل المساعدة في تخفيف معاناة الفلسطينيين جميعاً، وال سيما في غزة، نعتزم المساهمة بمبلـغ                 

يون دوالر الى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين، لن نترك مليونـاً ونـصف مليـون                  مل 40
  ".فلسطيني تحت رحمة المنظمات اإلرهابية

  19/6/2007األيام الفلسطينية 
  

  " حماس"موسكو تدعو حكومة الطوارئ إلى التفاوض مع  .74
مع جميع القـوى    "اض الى التحاور    دعت موسكو حكومة الطوارئ الفلسطينية برئاسة سالم في       : و ص ف  

موسكو تأمـل فـي ان تقـوم        "وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان        ". الفلسطينية بما فيها حماس   
حكومة الطوارئ بكل ما هو ضروري العادة الوضع طبيعياً وتحسين الظروف االنسانية في االراضـي               

الـرئيس  " حماس لم توافق علـى قـرار      "ى ان   واشارت ال ". الفلسطينية ووقف الصراع بين الفلسطينيين    
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اثر ذلك، قسمت االراضي الفلسطينية شطرين والوضع       "الفلسطيني محمود عباس تأليف حكومة طوارئ و      
  ".االنساني واالقتصادي واالجتماعي في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس يتفاقم

  19/6/2007النهار 
  

  الم في الشرق األوسطيدعو إلى إحالل الس" األديغيه"رئيس برلمان  .75
) ذات الحكم الذاتي في روسيا الفيدراليـة (أكد رئيس برلمان جمهورية األديغيه :  مؤيد أبو صبيح   -عمان  

رسالن حاج بيوك تطابق وجهتي النظر بين كل من األردن والفيدرالية الروسية حيال الصراع العربـي                
  . ي منطقة الشرق األوسطاإلسرائيلي في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة إحالل السالم ف

   19/6/2007الغد األردنية 
  

  روسيا تستعد إلجالء مواطنيها من القطاع   .76
 يستعد الدبلوماسيون الروس في إسرائيل إلجالء المواطنين الـروس مـن   :الوكاالت –واشنطن ، رام اهللا 

 141 تضم أسماء    وذكرت وكالة أنباء نوفوستي أن السفارة الروسية في تل أبيب أعدت قائمة           . قطاع غزة 
وتوجد لدى السفارة األوكرانيـة فـي       .  شخصاً من مولدافيا وبيلوروسيا وكازاخستان     19مواطناً روسياً و  

ونقلـت  .  شخصا معظمهم نساء متزوجات من فلسطينيين وأطفـالهن        166إسرائيل الئحة أخرى بأسماء     
دوروفا قولها إن عمليـة اإلجـالء    عن الناطقة باسم السفارة الروسية في تل أبيب انستاسيا فيو          "نوفوستي"

ومن المتوقع أن يـتم     . الوحيد مع قطاع غزة والمخصص لعبور األشخاص      ) إيريز(ستبدأ لدى فتح معبر     
نقل المواطنين الروس عبر إسرائيل إلى العاصمة األردنية عمان حيث ستكون بانتظارهم طائرة تابعـة                

   .لوزارة الطوارئ الروسية لنقلهم إلى روسيا
  19/6/2007ن اإلماراتية البيا

  
  مبادرة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي  : مجلس الكنائس العالمي .77

أطلق مجلس الكنائس العالمي مبادرة عالمية، من عمان أمس، لـدعوة الكنـائس             : ا ف ب، ا ش ا، ا ب       
 مـن   والمؤسسات الكنسية إلى العمل على وضع حد لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية،           

وأعلن األمين العام لمجلس الكنائس العالمي القس صـموئيل كوبيـا           . أجل إحالل سالم عادل في المنطقة     
إطالق مبادرة مسكونية تسعى إلى إنشاء منتدى عالمي من أجل          "عن نية مؤتمر مجلس الكنائس العالمي،       

ي الدكتور طارق متـري     وعرض وزير الثقافة اللبنان   . "السالم في الشرق األوسط، وال سيما في فلسطين       
  . للمبادرات العربية الهادفة إلى إحقاق السالم العادل في المنطقة

  19/6/2007السفير 
 

  على المجتمع الدولي أال يعزل غزة: االمم المتحدة .78
حذرت كارين كوننج أبو زيد المفوضة العامة لوكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين             : البحر الميت 
من عزل غزة في الوقت الذي يسمح فيه لالموال بالتدفق على حكومـة الوحـدة               ) االونروا(الفلسطينيين  

وقالت كارين أبو زيد    . الوطنية التي يدعمها الغرب والتي شكلها الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية           
ن يدرك  يتعين على المجتمع الدولي بأسره أ     "وهي مواطنة أمريكية لرويترز على هامش اجتماع لالونروا         

يحب رفع المعاناة من خالل السماح بـدخول        . "أن عليه عدم التمادي أكثر في عزل هذا القطاع الصغير         
وقالت كارين أبو زيد انه حتى التعليق الجزئي المدادات الوقـود قـد يتـسبب فـي                 ." االفراد والبضائع 

ت المتحدة واسـرائيل    وذكرت أنها تأمل أال تؤدي الخطة التي وضعتها الواليا        . صعوبات تفوق الوصف  
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وبعض الدولة االوروبية لرفع الحظر سريعا على المساعدات المباشرة لالدارة الجديدة التي حلت محـل               
  .حكومة الوحدة برئاسة حماس الى حرمان المعوزين في غزة من االموال

  18/6/2007رويترز 
 

  استشارية األونروا تطالب بزيادة دعم وكالة الغوث .79
  اكدت اللجنة االستشارية لوكالة الغوث الدولية التي تضم الدول المانحـة             -االمير  ماجد  -البحر الميت   

والمضيفة لالجئين على ضرورة دعم األونروا ماليا لكي تستطيع تنفيذ برامجها وخططها المستقبلية وقال              
 نائب المفوض العام للوكالة فيليبو غراندي ان االونـروا اطلعـت اللجنـة االستـشارية علـى خطتهـا           

واضـاف  . االستراتيجية للبرامج التي تسعى الى تحسين الخدمات التي تقدمها في جميع مناطق عملياتها            
في تصريح الى الرأي ان االونروا تأمل ان تحظى هذه الخطة بالدعم المطلوب من الدول المانحة لكـي                  

  . ي مليون الجئ فلسطين4,4تتمكن الوكالة من رفع سوية خدماتها التي تقدمها لحوالي 
  19/6/2007الرأي األردنية 

  
  لمنع االنتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين   لبنان منظمة العفو الدولية تدعو  .80

أعربت منظمة العفو الدولية، في رسالة بعثت بها إلى وزير الدفاع الياس المر، عن استمرار قلقهـا إزاء                  
ي مخيم نهر البـارد، وإزاء األنبـاء التـي          المحنة التي يعيشها آالف المدنيين الفلسطينيين المحاصرين ف       

تحدثت عن تعرض المدنيين الفلسطينيين للمضايقات واالنتهاكات على أيدي جنود الجيش اللبناني الـذين              
  . يتولون نقاط التفتيش األمنية، ودعت إلى إجراء تحقيق فيها وفي سواها من الحوادث

  19/6/2007السفير 
  

 "اتالنك"سكان غزة يداوون جراحهم بـ .81
عطب في إطار   (سيسير الراكب من غزة إلى بيت حانون ال يخشى إال اهللا، والبنشر             ":  رائد الفي  -غزة  
، هذه واحدة من النكات الساخرة التي لجأ إليها سكان قطاع غزة، للتعبير عن واقعهم المعيـشي                 ")السيارة
 .اع على مناحي الحياة في القط"حماس" وسيطرة حركة "االنقالب الدرامي"عقب 

سيسير الراكب من صنعاء إلى حـضرموت ال يخـشى إال اهللا            "وحول مبتدع هذه النكتة العبارة الشهيرة       
، التي سادت في أحد عصور الدولة االسالمية التي تميزت بالعدل، أمـالً منـه فـي                 "والذئب على غنمه  

  .استقرار األوضاع األمنية في القطاع خالل المرحلة المقبلة
 أن تغيراً ايجابياً سيطرأ على الوضع األمني الداخلي، بعد انتهاء المعارك الدامية بين              ويعتقد الفلسطينيون 

، وانتهاء موجات االقتتال الداخلي، رغم أن آخرين يرون أن الهدوء النسبي بمثابة             "حماس" و "فتح"حركتي  
ي ضيق وممتـد     في القطاع ذي المساحة الجغرافية المحدودة، والذي يتكون من شريط ساحل           "حالة مؤقتة "

  . من مدينة رفح في الجنوب، إلى بلدة بيت حانون في الشمال
، بإطالق مجموعة من النكات الـساخرة،       "النصر" التعبير عن فرحتهم ب    "حماس"وواصل نشطاء حركة    

لكل األمم والشعوب المقهورة والمظلومة والمستباحة دماؤها، وإلى كل األحرار فـي            ": ومنها نكتة تقول  
قسام أنتي فيروس، من إنتاج حركة المقاومـة اإلسـالمية          : حكم باستخدام مكافح الفيروسات   العالم، ننص 

  ."حماس
تمت بحمد اهللا وفضله عمليـة      ":  رسالة أخرى على أجهزة الهواتف النقالة، نصها       "حماس"وتداول نشطاء   

 في المئة   90كتمل  ، وقد ا  "إسرائيل"مسح لقطاع غزة من الفيروسات الفتحاوية واللحديين وعمالء أمريكا و         
  ."شكراً الستخدامكم برنامج قسام أنتي فيروس. من البحث والمسح، والوقت المتبقي هو يوم واحد
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 عبـر   "حمـاس "وطاولت النكات الساخرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه، حيث تبادل عناصـر             
م الذين اقتحموا مقر عبـاس فـي        الهواتف النقالة والبريد االلكتروني حواراً خيالياً بين أحد عناصر القسا         

تم رفع أبو مازن    .. ألو":  ووزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس، وجاء في الحوار        "المنتدى"غزة  
مؤقتاً من الخدمة، يرجى تحويل المكالمة إلى رام اهللا بأسرع وقت ألنه سيتم فصل المكالمة أيضاً هنـاك                  

  ."بهبعدم دفع فواتير شع) أي عباس(إذا استمر 
  19/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  وسوريا" حماس"األمم المتحدة خاضعة وُمنعتُ من االتصال بـ .82

يسخر الفارو دي سوتو الدبلوماسي البيروفي المخـضرم، بمـرارة تخـتلط            : خالد اسماعيل  - نيويورك
، الذي كان مـن     "مةنهاية الخد "بالفكاهة أحيانا وبتعبيرات فلسفية أحياناً أخرى، من أمور عديدة في تقرير            

المفترض أن يبقى سرياً وأن يراه فقط األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، وذلك بعد اسـتقالته فـي     
ـ      وكيل األمين العام لألمم المتحدة، والمنسق الخاص لمسيرة السالم في          "مطلع أيار الماضي من منصبه ك

لفلسطينية والسلطة الفلسطينية ومبعوث الرباعية     الشرق األوسط وممثل األمين العام لدى منظمة التحرير ا        
  ". الدولية

الذي لم يعِن شيئاً في النهاية      ... وأول ما يسخر منه دي سوتو هو بالضبط هذا المنصب الطويل العريض           
سوى القليل، وربما ال شيء، وذلك بسبب هيمنة الواليات المتحدة الكاملة على ملـف التـسوية العربـي                  

داً على عملية التسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، واستخدامها لهـذا الملـف فـي              اإلسرائيلي، وتحدي 
  . مواجهتها اإلقليمية األوسع مع إيران، وكمحاولة لتحسين وضعها المتدهور منذ غزو العراق

ويكرر دي سوتو الشكوى من عدم السماح له باالتصال بأي من األطراف المنوط به التعامل معها وفقـاً                  
... رئاستها العام الماضي، وكذلك سـوريا     " حماس"صبه، خاصة الحكومة الفلسطينية منذ تولي حركة        لمن

  . ألن الواليات المتحدة تحديداً ترفض التعامل معهما
واألسوأ، بالنسبة لدي سوتو، كان إجبار األمم المتحدة على تبني مواقف إدارة الرئيس األميركي جـورج                

  . د األميركيةبوش ذاتها، وإلزامها بالقيو
البريطانية األسبوع الماضي من أطراف غيـر       " الغارديان"ولكن تقرير دي سوتو السري تسرب لصحيفة        

ـ         إنه ال يعتقد أن دي سوتو قـام شخـصياً          " السفير"معلومة حتى اآلن، وقال مسؤول في األمم المتحدة ل
في ضوء االنتقادات الحادة التـي      ،  "إن هناك أطرافاً عدة لها مصلحة في ذلك       "بتسريب التقرير، في حين     

  . يوجهها لواشنطن واألمم المتحدة في تعاملهما مع الشرق األوسط
وأثار تسريب التقرير غضب أطراف عدة، بما في ذلك الواليات المتحدة وإسرائيل، وكذلك األمين العـام                

وجهـة نظـر إدارة     بان كي مون، الذي لم يخِف دي سوتو صدمته واستهجانه لموقفه الذي تبنى بالكامل               
شـروط  "وعدم الحوار معها قبل قبولها بما سـمي   " حماس"بوش في مقاطعة الحكومة الفلسطينية برئاسة       

االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والقبول باالتفاقيات الـسابقة الموقعـة مـع منظمـة              ": الرباعية الدولية 
  . التحرير

عية في واشنطن، قبل أسبوع مـن التوصـل         بل ويكشف دي سوتو أنه في أحد اجتماعات مندوبي الربا         
التفاق مكة، الذي تزامن مع وقوع اشتباكات بين حركتي فتح وحماس، أعرب المندوب األميركي ديفيـد                

ألنه يعني  "الدائر  " مرتين عن مدى إعجابه بالعنف    "ولش، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق األدنى        
  ". أن هناك فلسطينيين آخرين يقاومون حماس

ويذهب دي سوتو بعيداً في انتقاد خضوع بان كي مون للرغبات األميركية واإلسرائيلية، إلى حد المطالبة                
  . بانسحاب األمم المتحدة، أو على األقل تخفيض مستوى تمثيلها، كطرف من أطراف الرباعية الدولية
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ن سلطة على المستوى الدولي     وبقدر ما ينتقد دي سوتو استغالل الواليات المتحدة لألمم المتحدة بما لها م            
وتوريطها في تبني مواقف مخالفة لميثاقها، فإنه ينتقد بشدة صمت المنظمة الدولية والمجتمع الدولي على               
االنتهاكات اإلسرائيلية العديدة كقوة محتلة، قامت هي أيضا بالتوقيع على اتفاقيـات ومعاهـدات سـالم،                

اتها، فضال عن معاملتها شديدة القسوة للفلسطينيين، والتي بلغت         ولكنها ال تنفذ أياً منها وتتهرب من التزام       
درجة فرض حصار غير مسبوق عليهم أدى لتدهور حاد في مستوى معيشتهم وحرمانهم من مرتبـاتهم                

على تغيير موقفها أو على األقل اإلطاحة بها وإنهاء حكومة          " حماس"كل ذلك إلجبار    ... في غزة والقطاع  
لتي لم تحظَ أبداً باعتراف إدارة بوش أو بعض مستشاري الرئيس عباس، الـذين لـم                الوحدة الفلسطينية ا  

حركة فتح، واتهمهم بالتورط بشكل مباشـر بالتـآمر علـى           " بديناصورات"يتوان دي سوتو عن وصفهم      
  . ومنع المجتمع الدولي من التعامل معها" حماس"

انات الرباعية الختامية، وما يحمله ذلـك مـن    ويتساءل دي سوتو عن جدوى تبرع األمين العام بقراءة بي         
مخاطر على سمعة األمم المتحدة وتوريطها كطرف في الصراع الدائر، بل واعتبارها مسؤولة، من قبل               
شرائح واسعة من الفلسطينيين والعرب، عن فرض الحصار على الفلسطينيين، مـا قـد يعـرض أمـن                  

  . ر الوضع األمني الحاليالعاملين فيها ميدانياً إلى الخطر، نظراً لتدهو
وأعلن دي سوتو أنه تورط، كما اآلخرين ممن يتعاملون مع الملف الفلسطيني اإلسـرائيلي فـي األمـم                  

على نفسه، خشية إغضاب إسرائيل، الحليف المدلل لواشنطن، والتي قال          " رقابة ذاتية "المتحدة، في فرض    
سمح لها بالوصول إلى أعلى المستويات، وفـق        إن بعثتها في األمم المتحدة تحظى برعاية غير مسبوقة ت         

سياسة بدأها بشكل أساسي األمين العام السابق كوفي أنان، إلصالح العالقة مع إسرائيل، بدعوى تمكـين                
األمم المتحدة من أداء دور في الصراع، ودحض االتهام اإلسرائيلي الثابت لها بالتحيز للعـرب وتبنيهـا                 

  . ين الصهيونية والعنصرية، والذي ألغي في الجمعية العامة بتأييد من أنانقرارات شبيهة لقرار المساواة ب
ولم يكن غرض هذه السياسة إرضاء إسرائيل فقط، ولكن األهم بنظر مسؤولي األمم المتحدة، بدءاً مـن                 
األمين العام، هو تجنب التهديدات األميركية بالتوقف عن دعم ميزانية المنظمة الدولية، فيما لو وجهـت                

  . انتقادات حادة إلسرائيل، ما سيغضب الكونغرس األميركي المسؤول عن إقرار الميزانية
ويعترف دي سوتو أن الرقابة الذاتية التي فرضها على نفسه، خشية رد فعل واشنطن وتل أبيب، منعتـه                  

انية التابع  حتى من امتالك الشجاعة الالزمة ليقدم اقتراحاً، ينص على أن يقدم مكتب إدارة الشؤون اإلنس              
لألمم المتحدة، في القدس المحتلة تقريراً عن آثار الحصار على الفلسطينيين، وذلك في الجلسة الـشهرية                

  . التي يعقدها مجلس األمن لمناقشة الوضع في الشرق األوسط
غيـر  " بجـرأة "كما أن الخطيئة الكبرى التي ارتكبها دي سوتو، وكادت تفقده وظيفته، هو أنه تـصرف                

إلى وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفنـي يـسألها فيـه           ) نعم مجرد خطاب  (، موجهاً خطاباً    مسبوقة
عن األساس القانوني الذي استند عليه الجيش اإلسرائيلي عندما اقتحم سجن أريحا، عقب تـولي               " أدب"بـ

ات اعتقاله من قبل    رئاسة الحكومة، واعتقال أحمد سعدات، رغم االتفاق الموقع سابقاً بشأن ترتيب          " حماس"
  . السلطة الفلسطينية

ويوضح دي سوتو أنه التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي شكا له بمرارة عن الحـرج الـذي                  
ـ             دي سوتو  " اعتقد"شعر به إثر اقتحام إسرائيل سجن أريحا، وطالبه بإثارة الموضوع مع اإلسرائيليين، ف

األمر الذي رفض، وحدد له، عوضاً عن ذلك، موعد         ... ليفنيأن أقل ما يمكن أن يقوم به هو طلب لقاء           
  . مع نائب مدير إدارة األمم المتحدة في وزارة الخارجية اإلسرائيلية

ولما رأى دي سوتو مدى استخفاف اإلسرائيليين، قرر كتابة ذلك الخطاب، الذي كلّفه رفـض الـوزيرة                 
وساطة التي قام بها لصالحه كوفي أنان، الـذي         التعامل معه حتى خروجه من منصبه، رغم محاوالت ال        

تعرض، هو نفسه، للعقاب ذاته، رغم كل محاوالته الستمالة إسرائيل، بسبب خطاب ألقـاه فـي أيلـول                  



  

  

 
 

  

            36 ص                                      757:                                 العدد19/6/2007الثالثاء : التاريخ

وكان ذلك آخر اجتماع ترأسه أنان للرباعية، ولـم تنعقـد أي            . الماضي انتقد فيه الممارسات اإلسرائيلية    
  . ة أنان لمنصبه، ووصول بان كي مون مطلع العام الحالياجتماعات أخرى للرباعية حتى مغادر

 صفحة، والذي كُتب في أيار، تنبأ بما يحـصل حاليـاً مـن              53يبدو أن تقرير دي سوتو، الممتد بطول        
صراع بين حركتي فتح وحماس في غزة، وانهيار حكومة الوحدة الوطنية، بسبب إصرار واشنطن على               

حركة لها  "تهماً هذه السياسة بقصر النظر وإنكار حقيقة أن حماس          ورفض التعامل معها، م   " حماس"عزل  
  ". جذور عميقة ولن تختفي

ـ              ، "العبثيـة "ويشير دي سوتو إلى أن إسرائيل، وخلفها الواليات المتحدة، تضعان شروطاً مسبقة يصفها ب
 من المفتـرض    تطالبان بموجبها حماس أن تعترف بإسرائيل أوالً، ثم التخلي عن العنف، في الوقت الذي             

  . أن تكون تلك األمور نتيجة نهائية للمفاوضات وليست سابقة لها
بحق إسـرائيل فـي الوجـود، كدولـة       " حماس"ويشير دي سوتو إلى أن الشرط اإلسرائيلي بأن تعترف          

يهودية، شرط غير قائم كامالً داخل الدولة العبرية ذاتها، بسبب مواصلتها لالحـتالل القمعـي وتوسـيع                 
ات وتهويد القدس وإحالة حياة الفلسطينيين إلى جحيم عبر جدار الفصل ونقاط التفتيش واإلغالق              المستوطن

  . الكامل لحدود غزة واستمرار احتاللها
وال يخفي دي سوتو دهشته أيضا من طريقة تعامل األطراف العربية مع الملف الفلسطيني، وال سيما منذ                 

ي تضم مصر والسعودية واألردن واإلمارات، والتـي تعقـد          بروز ما يسمى بلجنة الرباعية العربية، الت      
  . اجتماعات مع أطراف الرباعية الدولية والواليات المتحدة

وما يثير دهشة دي سوتو أن مديري االستخبارات في دول الرباعية العربية يحضرون اجتماعات اللجنة،               
ولياً، خالفـاً لمـا يـردده وزراء        وعزلها د " حماس"وتنقل عنهم واشنطن تأييدهم الستمرار الضغط على        

  . الخارجية العرب من معارضة للحصار المفروض على الفلسطينيين منذ وصول حماس للسلطة
وعن السالم مع سوريا قال، أطراف الرباعية العربية للواليات المتحدة، وفقا لدي سوتو، أنهم ال يمانعون                

كامل مقابل السالم الكامل، فقط لو تم تحريك المـسار          البدء في تنفيذ المبادرة العربية الخاصة بالتطبيع ال       
  . الفلسطيني، وبغض النظر عن الجمود في الملف السوري وعدم االنسحاب من الجوالن المحتل

واهم من يعتقد أنه يمكن التوصـل إلـى         "، معتبراً أنه    "فاشلة"ووصف دي سوتو هذه االستراتيجية بأنها       
، محذراً من أن الرد سيأتي سريعاً عبر تطورات تنعكس          "دمشقتسوية للملف الفلسطيني من دون رضى       

  . عملياً على األرض
  مقتطفات من التقرير 

وفي اآلتي مقتطفات من تقرير دي سوتو، الذي قال إنه تولى مسؤوليته في فترة حساسة للغاية تزامنـت                  
ل شارون عـن الـساحة      مع إنهاء إسرائيل النسحابها من غزة، والحقاً غياب رئيس وزراء إسرائيل أريي           

  . في االنتخابات، ما قلب الموازين وخلق واقعاً جديداً" حماس"السياسية، وأخيرا فوز 
أعتقد أن أهم ما في قرار شارون االنسحاب من غـزة هـو حقيقـة أن مـشروع الهجـرة                    : "15الفقرة  

ل التي كان يتخيلها    الصهيوني، أي عودة اليهود لبناء وطنهم في إسرائيل، لم ينجح، بأي شكل من األشكا             
ونتيجة لذلك، فإن ثلثي يهود العالم بقوا خـارج         . شارون عندما أشرف على سياسة االستيطان قبل عقود       

إسرائيل، وحتى أحزاب اليمين قبلت بحقيقة أن اليهود لن يشكلوا الغالبية في المناطق التي احتُلَّـت عـام                  
1967 ."  
 من غزة، وسعي إسرائيل للحصول على اعتراف دولـي          حول حقيقة االنسحاب اإلسرائيلي   : (21الفقرة  

طالما أن معيار تقييم وجود االحـتالل،       ). "بانتهاء االحتالل من غزة والتمهيد لفصلها عن الضفة الغربية        
وفقاً للقانون الدولي ولما أعرفه، هو استمرار السيطرة على السكان، فإن عـدداً قلـيالً مـن المحـامين                   

رة أن غزة ما زالت محتلة، وأن صالتها مع العالم الخـارجي، عبـر األرض               الدوليين سيشككون في فك   
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واألمر الوحيد الذي تغير واقعياً هو أنه لم يعد هناك مستوطنون           . والبحر والجو، ما تزال في يد إسرائيل      
  ". أو جنود إسرائيليون، أو على األقل، ال يتمركزون هناك

ادي من األراضي المحتلة، والتي مثلت جوهر برنامج حزب         لقد منيت سياسة االنسحاب األح    : "22الفقرة  
فسياسة االنسحاب المنفرد، والتي بررت بحاجة إسرائيل العاجلـة إلـى توضـيح             . كديما، بهزيمة قوية  

حدودها، قبل انفجار القنبلة السكانية الزمنية من خالل نمو السكان الفلسطينيين واجتياحهم للدولة اليهودية،              
ولم تُستبدل بتجديد الحاجة العاجلة للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية، ولكـن             . لرفتم وضعها على ا   

بسياسة تقوم على عدم القيام بشيء، وهو ما يعكس ضعف الحكومة اإلسرائيلية وعدم استعدادها للقبـول                
ـ          .  تمثل حدود التسوية   1967بفكرة أن خطوط     ا وفي الواقع، يحق لمنظمة التحرير أن تتساءل عما إذا م

  ". كانت إسرائيل شريكاً، تماماً كما تسأل إسرائيل المنظمة والسلطة الفلسطينية
إن ). "التعليق على الغارات اإلسرائيلية على غزة بعد أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شـاليت    : (25الفقرة  

وكمـا  . ل يوم القنابل التي أطلقتها الطائرات اإلسرائيلية أرهبت شعب غزة في أوقات مختلفة من اليوم، ك             
حدث في حرب لبنان، فإن عملية أمطار الصيف فشلت تماما في تحقيق أهدافها المعلنة وهـي اسـتعادة                  

  ". الجندي المحتجز ووقف هجمات الصواريخ
من غير الواضح ما إذا كانت المقترحات والتغيرات المتوقعة في إسرائيل من شأنها أن تؤثر               : "29الفقرة  

ائيلية الفلسطينية بأي طريقة فاعلة، وذلك ألن الطرف اآلخر مـن المعادلـة             على ملف المفاوضات اإلسر   
يتمثل في سمعة الواليات المتحدة المتدنية، بشكل تاريخي، في أوساط العرب في المنطقـة، والمواقـف                
اإليديولوجية المسبقة إلدارة بوش ولدائرة صنع القرار السياسي في واشنطن، واالستثناء المحتمـل هـو               

ويبدو أن الواليات المتحدة بدأت تتراجع عن سياسـتها القائمـة           . الخارجية كوندليسا رايس نفسها   وزيرة  
والمدى الذي سيذهب إليه ذلـك التحـول        ). إيران وسوريا (على استبعاد طرفي محور الشر في المنطقة        

سيحددان ما  ) بشأن تشكيلة الحكومة  (وتوقيت وقوعه، باالشتراك مع تطورات الدراما القائمة في إسرائيل          
  ". إذا كان هناك احتماالت تحسن

اقترحتُ أن تتبنى الرباعية موقفاً موحداً ولكن متمايزاً بشأن التعامل مع حمـاس والحكومـة               : "44الفقرة  
وقلتُ أيضا أنه، مـع     . الجديدة، واقترحتُ على مقر األمم المتحدة عدم تقييد أيدينا بطرق نندم عليها الحقاً            

لواليات المتحدة وأوروبا قيوداً قانونية تمنعهم من تقـديم مـساعدات لحمـاس التـي               اإلقرار بأن لدى ا   
يعتبرونها إرهابية، يجب أن يقروا أنه ال يمكن التعامل مع مجموعة تحوز على غالبية مقاعـد المجلـس                  

وكان ال بـد مـن      ... التشريعي، بشكل فاعل، فقط من خالل العزل والضغط، وأن حماس قابلة للتطور           
اء على قناة مفتوحة للحوار، ويمكن لألمم المتحدة أداء ذلك الدور كما فعلت في مناطق أخرى مـن                  اإلبق

  ". العالم بنجاح، وأنه ال بد من منحها المساحة للقيام بذلك
ال بد من احترام رغبات الناس، الذين عبروا عن رأيهم في انتخابات حرة ونزيهـة شـجع                 : "45الفقرة  

  ". رائهاالمجتمع الدولي على إج
عندما عارض دي سوتو انضمام األمم المتحدة لقرار الرباعيـة بقطـع المـساعدات عـن                : (49الفقرة  

نائـب مستـشار   (ابرامز ) اليوت(ولش و) ديفيد(تعرضتُ لهجوم قوي من    ) "الفلسطينيين بعد فوز حماس   
جعة المشاريع التي تقوم    ، بما في ذلك تلميحات إلى أنه، في حال لم يدعم األمين العام مرا             )األمن القومي 

، فإن ذلك سيكون له آثار على مناقشات الميزانية الخاصة باألمم           )في فلسطين (بها وكاالت األمم المتحدة     
  ". المتحدة في الكونغرس

تحولت الرباعية من تجمع رباعي يدعو لدعم المفاوضات، بناء على وثيقة مـشتركة هـي               : "50الفقرة  
قوم بشيء سوى فرض العقوبات على حكومة منتخبة بشكل حر من قبـل             خريطة الطريق، إلى هيئة ال ت     

  ". شعب محتَّل، وكذلك لوضع شروط مسبقة ال يمكن تحقيقها من أجل بدء الحوار
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لم تؤد فقط إلى تهديد أسس قيام دولة فلسطينية في المستقبل، بل إلـى  "مقاطعة حكومة حماس : 51الفقرة  
ة في الحفاظ على القانون والنظام، وذلك من دون اإلشـارة إلـى             إضعاف قدرات أجهزة األمن الفلسطيني    

إن الخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي، بغرض الوصول لكيان فلسطيني          . إنهاء الهجمات ضد إسرائيل   
  ". يعيش في سالم مع جارته إسرائيل، قد أدت إلى نتائج عكسية

ذلك مسؤولياتها كقوة محتلـة وفقـاً للقـانون         يجب عدم تجاهل مسؤوليات إسرائيل، بما في        : "52الفقرة  
الدولي، والتي لم تتمثل فقط في قتل مئات الفلسطينيين المدنيين عبر عمليات اختراق متواصـلة وتـدمير          
البنية التحتية، ولكن شملت أيضا ضربات انتقائية جوية على محطة الطاقة الوحيدة وكذلك الجسور فـي                

 والتي تقوم إسرائيل    2006ائب إلى السلطة الفلسطينية منذ شباط ،      غزة، والتوقف عن تحويل أموال الضر     
هذه األموال تجمع من المستوردين والموردين الفلسطينيين وهي أمـوال          . بجمعها وفقا التفاقيات باريس   

فلسطينية، تمثّل، في الظروف العادية، ثلث دخل الفلسطينيين، وهي المصدر األساسـي لـدفع مرتبـات                
ينما يطالب المجتمع الدولي الحكومة الفلسطينية دائمـا بوجـوب قبـول االتفاقيـات              وب. موظفي السلطة 

وااللتزامات السابقة، فإن إسرائيل تحرم السلطة من القدرة على توفير االحتياجـات األساسـية للـشعب                
  ". الفلسطيني في خرق التفاقيات مماثلة سابقة

.  إزالة كل الضغوط التي تتعرض لهـا إسـرائيل         بشكل عام، أدت سياسة الرباعية أيضا إلى      : "54الفقرة  
وفي الوقت الذي يتم فيه التركيز على أوجه فشل حماس، فإن مشاريع االستيطان وبناء الجدار تواصـلت              

وفي الفترة الزمنية ذاتها، لقيت الفكرة القائلة بأن المشكلة فـي المنطقـة اآلن هـي إيـران                  . دون توقف 
 الرأي العام الغربي، وحتى لدى بعض الحكومـات العربيـة، وهـي             والهالل الشيعي، رواجاً في أوساط    

  ". وصفة تهدف لتشتيت االنتباه بعيداً عن القضية الفلسطينية
ولـم  ) لحركة حماس (بقي أبو مازن مخلصاً طوال الوقت الستراتيجيته القائمة على االحتواء           : "58الفقرة  

وكان ذلك يتضمن الدعوة النتخابـات مبكـرة،      . اروهيكن ملتزماً أبداً بالمؤامرات التي كان يحيكها مستش       
 إن أبو مازن غير راغب، سواء من الناحية         2006.األمر الذي كانت تدفع له الواليات المتحدة في نهاية          

أما الواليات المتحدة فهي تستمع     . الفلسفية أو االستراتيجية، بعبور الخط الفاصل بين الموازنة والمواجهة        
ولذلك، بدا أنها مقتنعة،    . لمحاورين الفلسطينيين والذين يقولون لها ما تريد سماعه       لمجموعة صغيرة من ا   

في عدة مناسبات، أن أبو مازن كان على وشك تحقيق النصر على حماس، ولكن كان هذا تقييماً يـسيء                   
  ". الحكم على الرجل وعلى توازن القوى الذي كان يواجهه

 شبيهة بمثال معضلة الدجاجة والبيضة، ولكنني أتـساءل مـا إذا            إن آلية االحتالل والمقاومة   : "75الفقرة  
كانت السلطات اإلسرائيلية تدرك، أنه في موسم وراء اآلخر، أنها تحصد ما تزرع، وأنها تدفع، بـشكل                 

وبعد قراءتي للتقارير الخاصة بالصاروخ الذي      . منتظم، دائرة العنف واالنتقام بطريقة تولد نفسها بنفسها       
هـل  : رة في بيت حانون مكونة من عشرين فرداً كانوا مختبئين في قبو منزلهم، تساءلتضرب منزل أس 

الذين سـنراهم فـي     ) يقصد االستشهاديين (بإمكان فريق من علماء النفس واالجتماع التنبؤ بعدد الشهداء          
جنـود  المستقبل، في كل مبنى في المنطقة، وذلك من بين األطفال الذين شاهدوا أهلهم يهانون من قبـل                  

  ". إسرائيليين اقتحموا منازلهم
يتحدث المصريون مع حماس ويؤدون دوراً حيوياً، على الرغم من أن حماس ال تشعر بـأن            : "97الفقرة  

والطرفان المحايـدان   . القاهرة العب حيادي، نظراً لظروف مصر الداخلية، المتعلقة باألخوان المسلمين         
ومـع األخـذ بعـين      . تجاه الصحيح كانا النروج وسويسرا    الوحيدان اللذان عمال على دفع حماس في اال       

وإذا حـدث   . االعتبار الضغوط الواضحة على حكومة الوحدة الوطنية، فإن تفككها أمر ال يمكن استبعاده            
ذلك فإنه سيمثل نكسة قوية إلسرائيل والفلسطينيين، على حد سواء، وكذلك انتكاسة لجهود حل الـصراع                

وأخشى أنه لن يكون بوسع األمـم المتحـدة   .  العنف في المنطقة وحتى خارجها   عبر الدبلوماسية بدالً من   
  ". القول إننا قمنا بما في وسعنا لمنع حدوث ذلك
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وأراضي سوريا تبقى   . ال يوجد قرار في مجلس األمن يمنع االتصال مع الحكومة السورية          : "112الفقرة  
لخاص لمـسيرة الـسالم فـي الـشرق         وفي ضوء تجاهل حدود صالحيات المنسق ا      . خاضعة لالحتالل 

األوسط، يمكن التسامح مع الحكومة السورية إذا تساءلت عما إذا كانت سياسة األمين العـام ال يـدفعها                  
  ". القانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس األمن، ولكن رغبات عضو أو اثنين دائمين في مجلس األمن

 على المحك اآلن هو ما إذا كان األمين العام سيمارس           ال يوجد لدي شك أن ما هو مطروح       : "113الفقرة  
مهامه بشكل مستقل بالفعل، آخذاً بعين االعتبار فقط القانون والميثاق وقرارات مجلس األمـن وحكمـه                
الشخصي على ما هو مناسب كحل للصراع العربي اإلسرائيلي، أم أنه سيوفر الغطاء الستراتيجية أوسع               

  ". لم يتبناها مجلس األمن
ما لم يحدث تغيير حقيقي في السياسة المتبعة، والتمسك بمواقف األمم المتحدة وجعل القبول              : "120الفقرة  

بها شرطاً للموافقة على بيانات الرباعية، ورفع كل القيود على االتصاالت مع أمثال حكومـة الـسلطة،                 
قـوم بمراجعـة حقيقيـة      وبالطبع مع حماس، وكذلك، بالطبع، مع سوريا، فإن األمين العام يجـب أن ي             

. لدبلوماسية األمم المتحدة في الشرق األوسط، وذلك قبل أن يتخذ أي قرارات تتعلق بتعيين أفراد محددين               
  ". كما ال بد أن يخضع دور األمم المتحدة في الرباعية إلى مراجعة حقيقية

كمـا هـي    (ومة منتخبـة     الحوار مع حزب اهللا الذي ليس حك       -خالفاً لما نقوم به في لبنان       : "96الفقرة  
، والذي بدأ في الصيف الماضي حرباً امتدت        )كما هي حماس وال تزال    (، وال هو حزب األكثرية      )حماس

، فإذا مـا ربطنـا   )على خالف حماس التي ال يمكن إنكار إحجامها على مدى العامين السابقين( يوماً   33
ولكننا نتحاور مع حزب اهللا، وهـذا       ... مقاطعاتنا بتصرفاتنا، لكنا تحاورنا مع حماس وقاطعنا حزب اهللا        

  ". أمر صائب ألنه حزب مهم وال حل لمشاكل لبنان من دونه، وعلينا أن نفعل المثل مع حماس
ال يمكنك شن حرب من دون مصر وال يمكنك         : هناك مقولة قديمة في الشرق األوسط تقول      : "99الفقرة  

ول من هذه المقولة صالحاً، أعتقد أن الشق الثاني ال          إرساء السالم من دون سوريا، وفيما لم يعد الشق األ         
  ". يزال حقيقياً

لم يعطني أحد أي سبب مقنع لماذا كان يتعين علي أن أتجنّب، على مدى العامين السابقين،                : "103الفقرة  
سمعت أحياناً شائعات تقول إنه، بما أن العمل األساسي مع سوريا مرتبط بـدورها فـي لبنـان،                  . دمشق
 سيكون من المضلل أن يتحدث عـضو        1701 ومؤخراً ،  1559صاً في تنفيذ قرار مجلس األمن ،      وخصو

خالل سنتين لم أتسلّم أي تقرير      : دعوني أسجل ذلك  . من األمم المتحدة مع سوريا في غيرها من المسائل        
ي أنه  رغم علم ) تيري رود الرسن   (1559عن االجتماعات أو نشاط المبعوث المسؤول عن تنفيذ القرار          

تلقّى بشكل منتظم المواد التي تناولتها مع المقر الرئيسي لألمم المتحدة، وأنه علـى اتـصال بالحكومـة                  
  ". السورية

  19/6/2007السفير 
 

  محاولة لفهم ما جرى في غزة  .83
  فهمي هويدي
                   بشدة حين تجمعـت لـدي علي هل الذي حدث في غزة انقالب أم أنه إجهاض النقالب؟ هذا السؤال ألح 

وها أنـا أضـع خالصـاتها وبعـض         . مجموعة من الشهادات والوثائق المهمة ذات الصلة بالموضوع       
  .نصوصها بين يديك، كي تشاركني التفكير في اإلجابة عن السؤال

األلمانية تقريراً لمعلقها الـسياسي فولـف       " يونجافليت" نشرت صحيفة    14/6يوم الخميس الماضي     )1(
لرئيس األمريكي جورج بوش خططت منذ فترة طويلة لتفجيـر األوضـاع            راينهارت قال فيه إن إدارة ا     

الداخلية الفلسطينية، وتحريض تيار موال لها داخل فتح على القيام بتصفيات جسدية للقادة العسكريين في               
وقد تحدث في هذا الموضوع صراحة الجنرال كيث دايتون مسؤول االتصال العـسكري             . حركة حماس 
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أيار الماضي لجنة الشرق األوسط     /تل أبيب، في جلسة استماع عقدتها في أواخر مايو        األمريكي المقيم في    
وفي شهادته ذكر الجنرال دايتون أن للواليات المتحدة تأثيراً قوياً فـي كافـة              . في الكونجرس األمريكي  

 وقـال إن  . تيارات حركة فتح، وأن األوضاع ستنفجر قريباً في قطاع غزة، وستكون عنيفة وبال رحمـة              
وزارة الدفاع األمريكية والمخابرات المركزية ألقتا بكل ما تملكان من ثقل، في جانب حلفـاء الواليـات                 

كما أن تعبئة األجهزة األمنية والعسكرية التابعة لـرئيس الـسلطة           . داخل حركة فتح  " إسرائيل"المتحدة و 
وهو ما يفسر أن الكونجرس لم      . يةالفلسطينية ضد حماس، تمثل خياراً استراتيجياً لإلدارة األمريكية الحال        

 مليون يورو لتدريب الحرس الرئاسي في بعض دول الجوار، وإعداده لخوض            59يتردد في اعتماد مبلغ     
  .مواجهة عسكرية ضد حركة حماس

داخل فتح لم ينجح رغم كـل       " اإلسرائيلي " أضاف المعلق السياسي للصحيفة األلمانية أن التيار األمريكي       
وهو ما دفع وكالة المخابرات المركزية األمريكية إلى        . ذي قدم إليه في كسر شوكة حماس      الدعم السخي ال  

استدعاء خبرتها السابقة في جمهورية السلفادور، وتوجيهها للعناصر الفتحاوية المرتبطة بها لتشكيل فرق             
بين فـرق   الموت الغتيال قادة وكوادر حماس، وتحدث راينهارت في هذه النقطة عن خيوط كثيرة تربط               

ونسب إلى خبيرة التخطـيط     . الموت والحرس الرئاسي الفلسطيني والمستشار األمني النائب محمد دحالن        
هيجا ياو مجارتن قولها إن دحالن مكلف من وكالـة المخـابرات            .د" اإلسرائيلية"السياسي في الجامعات    

" إسـرائيل "ت مقاومـة ل     المركزية وأجهزة أمريكية أخرى، بتنفيذ مهمة محددة، هي تصفية أي مجموعا          
  .داخل حركة حماس وخارجها

كانون الثاني الماضي، وجه رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنيـة رسـالة إلـى              /  يناير 10في  ) 2(
  :رئيس السلطة أبو مازن، نصها كما يلي

ونـة  لقد توافرت لنا بعض المعلومـات فـي اآل        . نهديكم أطيب التحيات، ونسأل اهللا لكم التوفيق والسداد       
. األخيرة، تشير إلى خطة أمنية تهدف إلى االنقالب على الحكومة والخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني             

  :ويمكن إيجاز هذه المعلومات في النقاط التالية
 إدخال كميات ضخمة جداً من السالح لصالح حرس الرئاسة، من بعض الجهات الخارجيـة، بمعرفـة                 -

  ."إسرائيل"ومباركة من أمريكا و
 تشكيل قوات خاصة من األمن الوطني تقدر باآلالف لمواجهة الحكومة الفلـسطينية والقـوة التنفيذيـة                 -

  .مقراً مركزياً لها" مقر أنصار في غزة"واعتماد 
  . تجهيز هذه القوات بالسيارات والدروع والسالح والذخيرة وصرف الرواتب كاملة للموالين-
ن ضباط األمن الفلسطيني في مقر السفارة األمريكية حيث تناقش           تعقد اجتماعات أمنية حساسة لعدد م      -

  .فيها خطط العمل
 البدء بإجراءات إقالة لعدد من الضباط واستبدالهم بشخصيات أخرى، مع العلم أن لجنة الضباط هـي                 -

، المختصة بهذه الشؤون، وكذلك تعيين النائب محمد دحالن من طرفكم شفوياً كقائد عام لألجهزة األمنيـة           
  .وفي ذلك مخالفة قانونية

 تهديد الوزراء ورؤساء البلديات بالقتل، حيث تم االعتداء على الوزير وصفي قبها وزيـر األسـرى،                 -
وكذلك تم تكليف أحد مليارديري فتح من غزة بتـصفية          . وإعالمه عبر مرافقه أن االعتداء القادم سيقتله      

  . ألف دوالر30قابل الوزير عبد الرحمن زيدان وزير األشغال واإلسكان م
بناء على ما سبق وغيره الكثير من المعلومات التي نمتلكها، فإننا نعبر عن بالغ أسفنا إزاء                : األخ الرئيس 

ما ورد، حيث إن ذلك يهدد النظام السياسي الفلسطيني والنسيج الوطني واالجتماعي، ويعرض القـضية               
 الالزمة لحماية شعبنا وقـضيتنا، ونحـن سـنظل          نرجو منكم اتخاذ التدابير واإلجراءات    . برمتها للخطر 

  .أوفياء وحريصين على وحدة الشعب ولحمته، واقبلوا وافر التحية
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، كانت أمامه معلومات محددة حول      "أبو مازن "في الوقت الذي أرسل فيه إسماعيل هنية هذا الخطاب إلى           
يين محمد دحـالن قائـداً عامـاً        تع: بعض تفصيالت اإلعداد للخطة األمنية، التي منها على سبيل المثال         

 ألف عنصر من الموالين لتشكيل قوة خاصة في األمن الـوطني لمواجهـة              15اختيار  -لألجهزة األمنية   
 مـدفع كالشـنكوف     2000توفير  - سيارة جيب مزودة بأجهزة االتصال الالسلكي        150 دخول  -حماس

 إعادة بنـاء كافـة      - للقوة الجديدة   توفير المالبس الخاصة والدروع    -إضافة إلى ثالثة ماليين رصاصة      
 من ضباط األمن الوطني     185 وإقالة   - من قادتها واستبدالهم بآخرين موالين       15األجهزة األمنية وإقالة    

  .لتنقية صفوف الجهاز من غير الموثوق بمواالتهم
)  األمنية منسق األجهزة (إلى جانب هذه المعلومات، كانت هناك مذكرة بخط الفريق عبد الرازق المجايدة             

كتبت على ورقة تحمل ختم ديوان الرئاسة، تحدثت عن مطالب موجهة إلى األجهزة األمنيـة وخاصـة                 
 ألف عنصر المرشـحين     15األمن الوطني، تضمنت سبعة بنود، من بينها وضع خطة العمليات وفرز ال           

  .للقوة الجديدة، وحصر كميات األسلحة والذخائر المتوفرة
 الماضي،  6/2شكوك والهواجس، أصدرت وزارة الداخلية تصريحاً صحافياً في         في هذا الجو المسكون بال    

أعربت فيه عن استنكارها وإدانتها للطريقة التي يتم من خاللها إدخال السيارات والمعدات اللوجستية من               
. المعابر الحدودية بصورة سرية وبتعتيم مريب، على نحو يتم فيه تجاوز الحكومة ووزاراتها المختـصة              

كر البيان أن وزارة الداخلية تحمل الجهات التي تقف وراء هذه العملية كامـل المـسؤولية عـن أي                   وذ
  .تداعيات تنجم عن هذا األسلوب المرفوض وطنياً وقانونياً

أن جهات في حركة فتح توجهت أخيراً إلى المؤسسة األمنية فـي            " هآرتس" نشرت صحيفة    6/6يوم  ) 3(
كة بإدخال كميات كبيرة من العتاد العسكري والـذخيرة مـن إحـدى دول              طالبة السماح للحر  " إسرائيل"

وأضافت الصحيفة أن قائمة األسـلحة      . الجوار إلى غزة لمساعدة الحركة في معركتها ضد حركة حماس         
والوسائل القتالية تشمل عشرات اآلليات المصفحة والمئات من القذائف المـضادة للـدبابات مـن نـوع                 

كما ذكرت أن مسؤولي فتح تقدموا بطلبـاتهم        . قنابل اليدوية وماليين الرصاصات   ، وآالف ال  "جي.بي.آر"
، كما أن المنسق األمني األمريكي الخـاص فـي المنـاطق            "إسرائيليين"في لقاءات مباشرة مع مسؤولين      

  ".إسرائيل"الفلسطينية المحتلة الجنرال كيث دايتون نقل طلباً مماثالً إلى 
 بندقيـة   2500سمحت لفتح في السابق بتلقي كميات من األسلحة شـملت           " إسرائيل"أضافت الصحيفة أن    
وقد تقرر إدخال اآلليات المصفحة التي ال تعتبر سالحاً يشكل خطراً على الدولـة              . وماليين الرصاصات 

  .العبرية، لكنها استبعدت الموافقة على طلب تلقي قذائف صاروخية، لخشيتها من أن تقع في أيدي حماس
السماح " إسرائيل" رفض    قوله في أحاديث مغلقة إن أمله خاب من       " أبو مازن "فة عن الرئيس    نقلت الصحي 

" اإلسـرائيلية "بإدخال األسلحة المطلوبة لفتح، وأضافت أن ثمة خالفاً في الرأي داخل المؤسسة األمنيـة               
الحتالل ومكتب تنسيق شؤون ا   ) شاباك(بخصوص الموضوع، خاصة أن غالبية خبراء جهاز األمن العام          

يعتقدون أن فتح ضعيفة للغاية في القطاع، وقد تنهار في المواجهة مع حماس، رغم الجهد الـذي يبذلـه                   
النائب محمد دحالن لتشكيل وتعزيز قوة مسلحة جديدة لفتح، تسمى القوة التنفيذيـة، رداً علـى تنفيذيـة                  

  .حماس
منية، أن سقوط مواقع األمن التابعة      ، نقالً عن مصادر في األجهزة األ      "معاريف" ذكرت صحيفة    13/6في  

للسلطة في أيدي حماس يدلل على خطأ الرأي القائل بوجوب تقديم الدعم العسكري لحركة فتح، ألن ذلك                 
نائب وزير الحـرب، الـذي      " أفرايم سنيه "السالح سيعد غنيمة تقع بأيدي حماس، وهو الرأي الذي تبناه           

. قي رشاشات ثقيلة لتعزيز موقفها في مواجهـة حمـاس         طالما ضغط على وزير الحرب للسماح لفتح بتل       
يرغبون في انتصار فتح، إال أنهم يـرون        " اإلسرائيلية"أن جميع قادة األجهزة األمنية      " معاريف"وأضافت  

  .أنه من الخطأ عدم التحوط لنتائج انتصار حماس
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جهزة األمنية في غـزة،     وهو اليوم التالي مباشرة الستيالء حماس على مواقع األ         ،15/6يوم الجمعة   ) 4(
على موقعها على شبكة اإلنترنت أن كال مـن اإلدارة األمريكيـة            " هآرتس"ذكرت النسخة العبرية لموقع     

والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفقا على خطة عمل محددة إلسقاط حكم حماس، عن طريـق إيجـاد                 
وأشارت الـصحيفة إلـى أن      . ركةالظروف التي تدفع الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة لثورة ضد الح          

  :تضمنت الخطوات اآلتية" الجانبين"خطة العمل التي تم التوصل إليها بين 
 حل حكومة الوحدة، وإعالن حالة الطوارئ لنزع الشرعية عن كل مؤسسات الحكم التـي تـسيطر                 -1

  .عليها حماس حالياً في قطاع غزة
كمشكلة منفردة، بحيث تقـوم اإلدارة األمريكيـة         فصل غزة عن الضفة الغربية والتعامل مع القطاع          -2

والقوى اإلقليمية واالتحاد األوروبي لعالج هـذه المـشكلة، وال تـستبعد            " إسرائيل"وعباس بالتشاور مع    
  .الخطة أن يتم إرسال قوات دولية إلى القطاع

مارها في زيـادة    باإلفراج عن عوائد الضرائب، وتحويلها إلى عباس الذي يتولى استث         " إسرائيل" تقوم   -3
بتحـسين ظـروف    " إسرائيل"الفلسطينيين في الضفة، إلى جانب محاولة الواليات المتحدة إقناع          " رفاهية"

األهالي في الضفة، لكي يشعر الفلسطينيون في قطاع غزة بأن أوضاعهم لم تزدد إال سـوءا فـي ظـل                    
هور الفلسطيني فـي القطـاع      سيطرة حركة حماس على القطاع، األمر الذي يزيد من فرصة تململ الجم           

  .ضد حماس، وبالتالي التمرد عليها
 اتفق عباس واإلدارة األمريكية على وجوب شن حمالت اعتقال ضد نشطاء حمـاس فـي الـضفة                  -4

  . الغربية، من أجل ضمان عدم نقل ما جرى في القطاع إلى الضفة
باس في أعقاب قراره حل حكومـة       والحكومة التي سيعينها ع   " إسرائيل" إحياء المسار التفاوضي بين      -5

  .الوحدة الوطنية
حرص على إطالع مصر واألردن على القرارات التـي توصـل           " أبو مازن "وأشارت الصحيفة إلى أن     

طالب الدولتين بتأييد قراراته وقطع أي اتصال مع حكومـة          " أبو مازن "إليها قبل إعالنها، مشيرة إلى أن       
  .حماس في القطاع

حـل  " أبو مـازن  "عن طورهم وهم يشيدون بقرار      " إسرائيل"كبار المسؤولين في    في الوقت ذاته، خرج     
 إن  -قبل تعيين باراك مكانه   -عمير بيرتس   " اإلسرائيلي"الحكومة وإعالنه الطوارئ، فقال وزير الحرب       

ذلك القرار ساهم في تقليص اآلثار السلبية جداً لسيطرة حماس على القطاع، واعتبر أن الخطـوة تمثـل                  
  ".إسرائيل" استراتيجية عليا ل مصلحة

حـل  " أبو مـازن  " أنه في ظل قرار      6،/15في عدد الجمعة    " معاريف"من ناحية أخرى ذكرت صحيفة      
تدرس بإيجابية إمكانية اإلفراج عن مستحقات الـضرائب التـي          " إسرائيل"حكومة الوحدة الوطنية، فإن     

قد تعلن عن قطاع غزة     " إسرائيل"فة إلى أن    وأشارت الصحي . تحتجزها، لكي تحولها إلى الحكومة الجديدة     
كياناً عدواً، ومن غير المستبعد أن يتم قطع الكهرباء والماء عن القطاع، خصوصاً إذا اسـتمر إطـالق                  

  .الصواريخ منه
إنها تراهن بقوة على تعاون الدول العربية، ورئاسة السلطة الفلـسطينية           " إسرائيل"على صعيد آخر قالت     

اح لحركة حماس بترجمة إنجازاتها العسكرية إلـى مكاسـب سياسـية، معتبـرة أن               معها في عدم السم   
وقـال الجنـرال    ". إسـرائيل "التطورات األخيرة تحمل في طياتها تحوالت إقليمية بالغة الخطورة على           

والمـسؤول عـن بلـورة      " اإلسـرائيلية "عاموس جلعاد مدير الدائرة السياسية األمنية في وزارة الحرب          
تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى       " إسرائيل"تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، إن       " إلسرائيليةا"السياسة  

مساعدة الدول العربية، وتحديدا مصر في مواصلة خنق حركة حماس، السيما بعد إنجازها السيطرة على               
فإن هـذا   كامل قطاع غزة، معتبراً أنه في حال لم يتم نزع الشرعية عن وجود حركة حماس في الحكم،                  

باللغة العبرية ظهـر    " اإلسرائيلية"وفي مقابلة مع اإلذاعة     ". إسرائيل"ستكون له تداعيات سلبية جداً على       
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من الدول العربية بشأن إحكام الخناق على حركة حمـاس،          " إسرائيل"، عدد جلعاد مطالب     15/6الجمعة  
ة أو دولية عن حكومة الوحدة الوطنيـة        مطالبة بنزع أي شرعية عربي    " المعتدلة"معتبراً أن الدول العربية     

وعدم إجراء أي اتصاالت معها، وأن الحصار العربي لحكومة الوحدة الوطنية مطلب أساسـي وحيـوي                
وحذر جلعاد من أنه في حال لم تقدم الدول العربية على هـذه             . لنجاح الحصار على الحكومة الفلسطينية    

د حماس في الحكـم وستـستأنف ضـخ المـساعدات           الخطوة، فإن الكثير من دول العالم ستعترف بوجو       
  .للفلسطينيين

اآلن، إذ هو وحده الذي يـستطيع تقلـيص         " إسرائيل"أصبح مهماً للغاية ل     " أبو مازن "أضاف الرجل أن    
غير أن بنيامين إليعازر وزير البنى التحتية قال في تصريحات          . اآلثار السلبية لسيطرة حماس على غزة     

وشدد على وجوب بذل كـل      . أن تتحوط للوضع الدراماتيكي الجديد بكل حذر      " لإسرائي"لإلذاعة إن على    
في الوقت ذاته أشار عوديد     . جهد ممكن إلقناع الدول العربية بالوقوف إلى جانبها في حربها ضد حماس           

أبـو  "ظهر الجمعة إلى أن قرار      " اإلسرائيلي"جرانوت معلق الشؤون العربية في القناة األولى للتلفزيون         
من حيث إنه يعني إسدال الستار على اتفاق        " إسرائيل"حل حكومة الوحدة الوطنية يمثل مصلحة ل        " زنما
  هل فهمت ما فهمته أنا؟.. مكة

  19/6/2007الخليج اإلماراتية 
 

  غزوة حماس في غزة .84
  طالل سلمان

 الـسلطة،   فـي " حماس"لعل اللبنانيين كانوا األسرع واألصدق في التعبير عن عدم أسفهم لسقوط تجربة             
وارتكابات عناصرها أو المتلطين بشعارها أو سلطتها، وهي االرتكابـات المهينـة للتـاريخ النـضالي                
العريض للشعب الفلسطيني الذي حمل راية التحرير وقدم شبابه أرواحهم باآلالف وهم يحاولون استعادة              

  . حقهم في أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة فيها
قلين بهمومهم المصيرية، والذين يعيشون في قوقعة مخـاوفهم متعـددة المـصادر             ذلك أن اللبنانيين المث   

الهاجس األعظم، قد تعرضوا لغزوة تحمل الشعار اإلسـالمي فـي           " الفتنة"ومتنوعة األسباب، وإن ظلت     
ـ              ، "فتح اإلسالم "مخيم نهر البارد وعبره، فضالً عن مغامرات دموية أخرى لتنظيمات شقيقة أو مشابهة ل

ثـم أنهـا هـددت      ... فتهم العزيز من األرواح وأثقلت عليهم بخسائر معنوية ومادية تتجاوز قدراتهم          فكلّ
عالقاتهم بأشقائهم الفلسطينيين، على وجه الخصوص، وبالتحديد منهم من يحملون الشعار اإلسـالمي أو              

  . يتلطون به
متعاطفين مع القضية الفلسطينية فـي      ثم إن اللبنانيين قد رأوا ما رآه غيرهم من العرب، أساساً، وسائر ال            

المنتمين إلى فتح مـن     "  األعداء -األخوة  "مع السلطة في غزة، وما رافق محاولة تصفية         " حماس"تجربة  
وكان منطقياً أن يصلوا إلـى      ... تصرفات يندى لها الجبين ومن ارتكابات تجاوزت في وحشيتها كل حد          

 تؤتمن على مصائر األوطان والشعوب، برغم ادعائهـا أن          إن مثل هذه التنظيمات ال    : االستنتاج البديهي 
  . الدين الحنيف يستبطن وجدانها ويهديها إلى طريقها السوي نحو أهدافها

بهذا المعنى، لم يخطئ الرأي العام الفلسطيني، بمن فيه المخلصون وأصـحاب الـوعي الـسياسي مـن                  
التي أقـدم عليهـا     " الخطيئة المميتة " تشبيه   ، بصورتها الجهادية األصلية، في    "حماس"المنتمين إلى حركة    

في غزة، وهي صاحبة الحق الشرعي فيهـا،        " السلطة"في االستيالء على    " حماس"السلطويون من حركة    
وباالنتخابات الديموقراطية، بمغامرة الراحل صدام حسين في غزو الكويت واحتاللها بالقوة الهمجية قبل             

  . خمسة عشر عاماً إال قليالً
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لرأي العام العربي، وحتى الدولي، يميل آنذاك إلى مطلب صدام حسين تعويـضه عـن خـسائره                 كان ا 
الفادحة في حربه على إيران الثورة اإلسالمية، التي استطالت لثماني سنوات مرعبة بخسائرها في البشر               

  . والعمران والقدرات المادية
تي كلفت العرب، بالنتيجة، خسارة العراق،      لكن صدام حسين استأخر تلبية مطالبه، فأقدم على مغامرته ال         

وباختصار التعجيل فـي خـسارة العـرب يـومهم          .. ولجوء أقطار الخليج إلى ما يشبه الحماية األجنبية       
  . وغدهم

ومناصريها في غزة قد تصرفوا بعمى الرغبة في احتكار السلطة، فارتكبوا           " حماس"وهكذا فإن محازبي    
بل إنهـم   ... روا تاريخ نضالهم، وأساؤوا إلى رموز تسكن وجدان شعبهم        كثيراً من األعمال المشينة، وحقّ    

لجأوا في بعض ارتكاباتهم إلى التشبه بالعدو اإلسرائيلي، فتصرفوا مثله، وباألساليب ذاتهـا، بـل وفـي                 
  . المواقع ذاتها

وا يواكبون  لقد انفضت عنهم أكثرية العرب، كمواطنين، ممن كان       : وها هم يحصدون ثمرة ما جنت أياديهم      
بل ووقفوا  ... تجربتهم في خوض االنتخابات، وخضوعهم آلليات الديموقراطية، ومن ثم تسلمهم الحكومة          

" شـركائهم "في فتح الذين لم يتورعوا عن االسـتعانة علـى           " السلطويين"وضد  " الرئيس"في صفهم ضد    
  . باألميركيين والغرب عموماً، وباالحتالل اإلسرائيلي، قبل ذلك وبعده

التـي كانـت تريـد      " الدول"ل إنهم اآلن يحاصرون أنفسهم، بخطيئتهم السياسية، بأقسى مما تحاصرهم           ب
، كاثوليكيـة كانـت أو      "المـسيحية "قبـل   " اإلسالمية"، و "األجنبية"منها قبل   " العربية"لتجربتهم أن تفشل،    

  . بروتستنتية
بينهـا، ضـدها، وكتبـت بأخطائهـا        في تكتيل القوى المتنافرة والمتصارعة في ما        " حماس"لقد نجحت   

ولن يأسف أحد على هذا السقوط الذي سـيعكس         ... السياسية صك عدم جدارتها، بتحمل مسؤولية السلطة      
  . نفسه على طموحات تنظيمات مشابهة في العديد من األقطار العربية واإلسالمية

اً قد أصيبت بخسارة فادحة     قد وفّر تزكية لسلطة فتح إال أن فلسطين قضية وشعب         " حماس"ومع أن سقوط    
جديدة، من شأنها أن تكشف يأسها من حاضرها وتضعف إرادة الصمود فيها أمام عدوها الذي سيكـسب                 

في رام اهللا   " السلطة"في غزة، ويغدق على     " الفلسطينيين"وهو يضيق على    " العرب"المزيد من المناصرين    
مثله مثل اإلدارة األميركيـة وسـائر مـن         " الشرعية"ليديم الحرب األهلية بين األخوة، بذريعة أنه يساند         

  ! في أوسلو.. تسبب في اغتيال السلطة الفلسطينية مع إعالن والدتها
  19/6/2007السفير 

  
  "حماس"أسئلة الى : الطريق الى التقسيم

  عبداإلله بلقزيز
 "نازلـة "اس مـن     كي أدافع عن موقف السيد محمود عب       – سياسياً أو عاطفياً     –ال أجد من نفسي وازعاً      

 المتسرعة حول اإلقالـة     "الرئاسية" "مراسيمه"في غزة، ومن    )  الحمساوي –الفتحاوي  (االقتتال اإلجرامي   
جميـع  " فـي    "فـتح "ولست شغوفاً بالدفاع عـن      ! التي ال يأتيها عاقل حذر متحسب للعقابيل      : والطوارئ

 من صنف مختلف عمن عهدناهم      "دةقا"، وخصوصاً حينما يكون قرارها السياسي بيد        "الظروف واألحوال 
وقطعاً لست في جملة من أدمنـوا علـى         . قادة تاريخيين لها فاختلفنا معهم حيناً وانتصرنا لهم في أحايين         

. "حمـاس " اعتراضاً دائماً في كل وقت وحين لسبب أو من دون أسباب أو لمجرد أنهـا                 "حماس"معاداة  
وت جهير بأنها المرة األولى التي يتملكني فيها شعور         لكنني أجد في نفسي ما يدعوني الى االعتراف بص        

مدفوعة بضغط األعصاب ومشاعر الثأر     :  تتصرف سياسياً بغير حساب للعواقب     "حماس"حاد بأن حركة    
  !ونزوات النصر الرمزي

كان في سيرتها السياسية، في ما مضى من شهور، ما يقوم به أكثر من دليل على هشاشة قدرتها علـى                    
كان قرارها بالمـشاركة فـي انتخابـات        . اختيارات سياسية أتتها على غير حكمة وروية      حساب عواقب   
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ذلك أنه  .  واحداً من تلك األدلة على إساءتها قراءة العواقب        "حكومة" ثم بقبول تشكيل     "المجلس التشريعي "
ذعـان   كاتفـاق إ   "اتفاق أوسـلو  " في موقفها السياسي المعلن من       "حماس"إذا كان على المرء أن يصدق       

كمؤسسات غير  ) "الحكومة" و   "المجلس التشريعي "ومنها  (تفريطي، ومن المؤسسات السياسية المنبثقة منه       
 كيف أصـبح    – وللناس عموماً    – أن تفسر له     "حماس"شرعية، على ما أعلنت الحركة طويالً، فإن على         

مقـدمات وتمهيـد    من دون تقـديم     " مقبوالً وكيف صارت مؤسساته شرعية على نحو مفاجئ و           "أوسلو"
كان ذلك التفـسير أقـل      ! أصبحت فيها ) "حماس"أي  ( على قول علماء أصول الفقه، لمجرد أنها         "أصول

الواجب األخالقي الذي كان على الحركة أن تقوم به حفظاً لشرفها السياسي أمام جمهورها والرأي العام،                
اً يبدد االنطباع عنها بأنها تأتي خيـارات        لكنها ما فعلت شيئ   . ومنعاً إلساءة فهم موقفها المفاجئ من الناس      

  .غير محسوبة
كانـت  . وعلى النحو نفسه كان موقفها من التهدئة مع إسرائيل مثاالً ثانياً إلساءتها تقدير عواقب خياراتها              

، ضد سياسـة التهدئـة،   )رئاسة ومجلساً وحكومة( على مؤسسات السلطة "فتح"في المبتدأ، خالل سيطرة  
 بالحق الشرعي   – على األقل    –انها تفريطاً بالحق الشرعي في مقاومة االحتالل، أو         ولم تتوقف عن حسب   

االغتيـاالت، االجتياحـات، هـدم المنـازل،        (في الدفاع عن النفس ضد عدوانـه المتعـدد األشـكال            
ولم تقبل جزئياً بالتهدئة إال بعد إحداث منصب رئيس الوزراء والمجيء بمحمود عبـاس              ...). االعتقاالت

ثم لم تلبث أن اعتمدت     )! في سياق سعي أميركي لتحجيم نفوذ الشهيد ياسر عرفات        (= هذا المنصب   الى  
التهدئة سياسة رسمية منذ وصلت الى الحكومة قبل عام ونصف العام تقريباً، واحترمتها أشد االحترام من                

 تكون نقضاً لفكـرة     دون أن تبرر ألحد من المتسائلين كيف يمكن هذه السياسة المخملية مع االحتالل أال             
 الثمن السياسي الـذي يمكـن دفعـه مـن صـورتها             – مرة أخرى    –المقاومة، أي من دون أن تحسب       

  !وصدقيتها كحركة مقاومة لقاء وقفها المعركة الوطنية لالحتالل كممر إجباري للتنعم بالسلطة
ن تقـدير عواقـب سياسـات       نعم، كان في سيرتها السياسية الكثير مما يقيم دليالً على أنها ال تُحـس             ... 

 فـي مـا     –لكنها المرة األولى    .  وتهدد بتغريمها سياسياً وأخالقياً    "على حين غرة  "ومواقف تصدر عنها    
 أي تحفظ منها على مستقبل صورتها لدى الناس، فتختار أن تقدم نفسها             "حماس" التي تُسقط فيها     –أحسب  

كحركـة سياسـية شـغوفة      : ت أيديولوجيـة  الى العالم من دون مساحيق ومن غير حاجة الى اكسسوارا         
الجغرافية : بالسلطة كائناً ما كان الثمن المدفوع من أجلها، حتى لو كان الدم، حتى لو كانت وحدة الوطن                

 والرئاسة ال   "فتح" في موقف دفاع عن النفس أمام تجاوزات         "حماس"من يقول إن    !!! والسياسية والبشرية 
اتفاق " خرقاء ورعناء وطفيلية أسقطها      "قيادات" المختطفة من    – "فتح"ذلك أن   . يفسر وإنما يبرر ويستذرع   

 لم ترتكب على عظيم أخطائها وهول تلك األخطاء خطيئة المساس بوحدة الوطن             – إسقاطاً مظلياً    "أوسلو
 من خالل عصابات لها في أجهزة األمـن ال          – إن فعلت ما فعلت      "فتح"ثم إن   . أرضاً وشعباً ومؤسسات  

، فكيف يجوز الرد عليه باختطـاف       )"حماس"معقل  ( فقد فعلته في غزة      –جميع الفتحاويين   يرضى عنها   
  !غزة؟

 أي نفق تدخل فيه وهي تسيطر على غزة بالسالح والدماء؟ دعك من أنها لم تُسفك من                 "حماس"هل تدرك   
ودعـك مـن    .  ضد األمن الوقائي واالستخبارات    "القسامية"الدم غير الدم الفلسطيني في بطوالت كتائبها        

 غزة من العمالء ومما يرافق تلك التصريحات        "تحرير"تصريحات بعض ألسنتها الرعناء المشؤومة عن       
من أفعال ظفراوية لمقاتلين موتورين فقدوا القدرة على حفظ المعنى الفلسطيني، بل المعنـى اإلنـساني،                

عـم  :  وما إليه آيل   "العظيم" الحمساوي   "النصر"دعك من ذلك كله ومن غيره وتأمل في مشهد هذا           . فيهم
في غزة؟ بئس النصر هذا النصر إن       ) حمساوية صافية ( العسكري؟ عن سلطة فرعية      "الظفر"سيسفر هذا   

الى جماعة  ) من النهر الى البحر   (كان سينتهي بحركة سياسية من مقاومة كافحت من أجل تحرير الوطن            
غيرة، ثم معركة السلطة األصغر، لتتفرع لبناء       مسلحة نسيت معركة الوطن الكبير، ثم معركة الدولة الص        

  !غيتو غزة الميكروسكوبي
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 أن الوضع الداخلي الفلسطيني، والوضعين العربي والدولي، ستسمح لها بإقامة دويلة            "حماس"ثم هل تعتقد    
 في غزة، على ما صرح، وينصح دولتـه         "فتح"علماً بأن اإلرهابي عمير بيريتس سعيد بتصفية        (في غزة   

 –؟ وحتى على فرض أن العالم كله سلّم لها بهذه الحصة لسبب أو آلخر، فما هي                 !)حماس"يث مع   بالحد
أِمـن  !  لحركة التحرر الوطني الفلسطيني وللشعب؟     "حماس" هذه المساهمة العظيمة التي قدمتها       –يا ترى   

الف مـن   أجل هذا استشهد أحمد ياسين ويحيى عياش وعبدالعزيز الرنتيسي وإسماعيل أبـو شـنب واآل              
  !!المجاهدين

ماذا تريد؟ إن كانت تريد حرية واستقالالً ودولة، فهذه ليست طريقـاً            :  أن تسأل نفسها اليوم    "حماس"على  
وإن كانت تريد سلطة مسخاً على أربعين كيلومتراً، فبئس ما تطلب وعلـى القـضية               . الى تلك األهداف  
  !الوطنية السالم

  19/6/2007الحياة 
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