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  اتخذنا قراراً استراتيجياً ال رجعة عنه باستئصال حماس: سطينيمسؤول أمني فل .1

 قررت اجهزة االمن الفلسطينية امس تحصين مقارها ومنع دخـول الـسيارات             : محمد يونس  -رام اهللا   
واتخذ قادة اجهزة االمن في الساعات االخيرة سلسلة من القرارات المهمة للحيلولة دون تكرار مـا                 .اليها

ومنها . في الضفة، في مقدمها تفكيك الخاليا العسكرية لكتائب القسام والقوة التنفيذية          " زةتجربة غ "يسمونه  
: وقال مسؤول كبير في اجهـزة االمـن للحيـاة          .ايضا تجفيف مصادر تمويل حماس واغالق مؤسساتها      

نحـن  "و" معركة حياة او موت   "باستئصال حماس، فمعركتنا معها     " اتخذنا قراراً استراتيجياً ال رجعة عنه     "
نتحرك ضدهم وامام اعيننا ما قاموا به ضد اخواننا هناك في غزة وهو ما لن يتورعوا عن القيـام بـه                     
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وقال مسؤول امني للحياة ان حماس تدفع فوائـد          ".ضدنا هنا في ما لو فتحنا لهم الطريق لينموا ويكبروا         
د حماس استدعت اجهزة االمن     وإلنجاح حملتها ض   . في المئة  20مجزية عن التحويالت المالية تصل الى       

  .جميع منتسبيها
  20/6/2007الحياة 

  
   تسند بعض الحقائب الوزارية لوزراء لتسيير األعمالالوحدة المقالةحكومة  .2

 أعلن مكتب إسماعيل هنية     :غزة، رائد الفي   نقالً عن مراسلها في    20/6/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
وقال المكتب إن بيانا رسميا سوف يـوزع علـى          . لحكومته أمس رئيس الوزراء المقال أنه عقد اجتماعا       

   .الصحافيين يستعرض كافة التطورات على الساحة الفلسطينية
كشف وزير الشباب والرياضة في حكومة هنية باسم نعيم، النقاب عن مشاورات يجريها             من جانبه، فقد    و

لك التي يرفض وزراؤها التعـاون مـع        هنية الختيار وزراء جدد لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة، أو ت         
وأكد نعيم، أمس أن اإلجراءات الوزارية تسير بشكل تـدريجي، حيـث اسـتهل هنيـة                 .حكومة الوحدة 

مشاوراته في شأن الوزراء الجدد، بالحديث مع شخصيات لشغل حقيبتي المال والسياحة، فيما ال تـزال                
نه الكشف عن أسماء الوزراء الذين وقـع علـيهم          واعتبر أنه من السابق ألوا     .بقية الوزارات قيد البحث   

  ".من المقرر أن يشغل بعض الوزراء أكثر من حقيبة وزارية"اختيار هنية، مكتفياً بالقول إنه 
فى بيان صـدر    هنية  أكدت حكومة   : ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     19/6/2007 48عربوأضاف موقع   

 والعودة للعمل وأن تؤدي األجهزة الشرطية واجبها         الدوام ىعقب اجتماع لها على ضرورة المحافظة عل      
وشدد بيان الحكومة على وحدة األراضي مستنكرة فى نفس الوقت كل إجراء يخلق فجـوات أو                 .الوطني

 أرواحهم وأموالهم داعية    ىتقطيع لشطري الوطن الضفة والقطاع مطمئنة كافة أبناء الشعب الفلسطيني عل          
عودة إليه مثمنة خطوات العفو والمصالحة التي تجري داخل القطاع وفي           العناصر التي غادرت القطاع بال    

كما أبدت الحكومة احترامها الكبير للخطوة التـي         .مقدمتها العائالت التي قامت بذلك مستجيبة لنداء هنية       
 اتخذتها الجامعة العربية بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق واالطالع على مدى االستقرار األمني في قطاع غزة              

واستعدادها لتسهيل مهمة األطراف ذات الصلة داعية إلي ضرورة استئناف الحـوار الفلـسطيني تحـت      
المظلة العربية واستنكرت الحكومة األصوات التي وصفتها بالشاذة والتي تطاولت علي مكانـة ومنزلـة               

 علـى أيـدي     وطالبت الحكومة الرئيس عباس بتحمل المسؤولية والضرب       .األمين العام للجامعة العربية   
 .التي ترتكب بشكل يومي في الضفة الغربية" الجرائم" منفذي

  
   فصائل تطالب بإجراء انتخابات مبكرة5 و..منظمة التحرير يجتمع لدعم عباس" مركزي" .3

يبدأ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليـوم         :  عبدالرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا، القدس  
اطعة في رام اهللا لبحث المستجدات في قطاع غزة وسبل الخروج من الوضع القـائم               اجتماعا في مقر المق   

هناك والتطورات السياسية فيما من المقرر أن يؤيد المجلس خطوات وقرارات عباس فيما يتعلق بإقالـة                
 منظمة حنا عميـره،   لوقال عضو اللجنة التنفيذية ل     .الحكومة السابقة وتشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ      

يأتي انعقاد هذا المجلس من أجل دعم خطوات الرئيس بإقالة حكومة هنية وإعالن حالة الطوارئ               "للوطن  
وتشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ وأيضا من أجل وضع عناوين واضحة ومحـددة لتفعيـل منظمـة                 

 ".ةالتحرير ومتابعة ذلك من خالل عقد اجتماعات دورية للمجلس المركزي خالل المرحلة المقبل
وذكر عميرة أن خمس فصائل هي حزب الشعب والجبهتان الـشعبية            .وسيرأس االجتماع سليم الزعنون   

والديموقرايطة لتحرير فلسطين وحزب فدا وجبهة النضال الشعبي ستتقدم باقتراح إلى المجلس المركزي             
هيئة األجواء المالئمـة    إلجراء انتخابات مبكرة والقيام بحملة شعبية للترويج إلجراء هذه االنتخابات مع ت           

وأشار إلى أن هذه الفصائل تعتبر أن هـذه هـي الوسـيلة              .إلجراء االنتخابات بمعنى العودة إلى الشعب     
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للخروج من المأزق الحالي ومع ذلك فقد استبعد قرارا من المركزي بالدعوة إلجراء االنتخابات في موعد             
 .محدد

  20/6/2007الوطن السعودية 
  

  حماس من كل المواقع وإعادة الشرعية إلى نصابها شرط ألي حوارانسحاب: أبو ردينة .4
نبيـل  الفلسطينية   قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة       :رام اهللا من   20/6/2007األخبار اللبنانية   نشرت  

يوضح فيه ما جرى في     "أبو ردينة، إن عباس سيلقي خطاباً أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير اليوم             
ودافع أبو ردينة، عن قـرار الـرئيس         ".لخطوات التي ستتخذ وطبيعة القرارات التي ستطبق      القطاع، وا 

الطريق الوحيد للحفاظ على المكاسب الوطنية، ووحـدة        "عباس بتأليف حكومة طوارئ، على أساس أنها        
 ألحـد   القيادة الفلسطينية لن تسمح   "، موضحاً أن    "األراضي الفلسطينية، وعلى مستقبل القضية الفلسطينية     

ال حوار وال مفاوضات مع حماس وال       "وجدد التأكيد أنه     ".بإجراء أي انفصال أو عزل للقطاع عن الضفة       
البداية ألي حـوار يجـب أن       "، مشيراً إلى أن     "عالقات معها، ألنها قامت بانقالب وبجريمة ضد القانون       

 ".طبيعييسبقها االنسحاب الكامل من كل المواقع، وإعادة الشرعية إلى نصابها ال
 أبـو   قال: رام اهللا، عبدالرؤوف أرناؤوط    نقالً عن مراسلها في    20/6/2007الوطن السعودية   وأضافت  

إن ما جرى في غزة لن يؤثر على السياسة الوطنية الثابتة لمنظمة التحرير، وال علـى الـرئيس                   "ردينة
طينية لن تسمح ألحد بـأجراء      القيادة الفلس "وأضاف  ". وقراراته التي يمكن أن تصدر في المستقبل القريب       
  ".أي انفصال أو عزل لقطاع غزة عن الضفة الغربية

  
    الجماركسرائيلية لصرف أموالاالشروط الرفض ون.. لن نتخلى عن غزة: فياض .5

سالم فياض، رئيس وزراء حكومـة الطـوارئ الفلـسطينية إن           .قال د :  وكاالت -رام اهللا، فرانكفورت    
واعتبـر فـي حـديث مـع صـحيفة           . كل من الضفة الغربية وقطاع     حكومته تعتبر نفسها مسؤولة عن    

رئيس وزراء الحكومة الشرعية الوحيدة والذي أدى اليمـين         "امس، نفسه   " فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج  "
وقال  ".كيف لطائر أن يطير بجناح واحد؟     : "، وتساءل "الدستورية والمسؤول عن جزأي الوطن الفلسطيني     

من أن حكومته ال تتمتع حاليا بنفوذ في غزة إال أن ذلك ال يعني أنها ستتخلى عنها                 فياض إنه على الرغم     
وأشاد  ".نعتزم وبشتى السبل إعادة الترابط بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتعزيز هذا الترابط            : "وأضاف

ـ                  م أن ال   فياض بالدعم الدولي لحكومته مطالبا في الوقت ذاته بعدم نسيان قطاع غزة وقال إنه مـن المه
كما حذر فياض الحكومة اإلسرائيلية من المماطلة فـي اإلفـراج عـن     .يتوقف األمر عند مجرد الوعود   

إن أكبر خطر بالنسبة لنـا هـو أن         : "اموال الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل وقال       
  ".يعتقد المجتمع الدولي بأنه لم تعد هناك ضرورة لتقديم مساعدات لنا

 20/6/2007يام الفلسطينية األ
  

  ستحاول التحضير النتخابات مبكرةو ..كومة الطوارئ قد تستمر شهرينح: مستشار عباس .6
قال ماجد الخالدي المستشار في مكتب عباس إن حكومة الطوارئ قد تـستمر لمـدة               :  رائد الفي  -غزة  

  .كرةشهرين، ثم تصبح بعدها حكومة تصريف أعمال، ستحاول التحضير النتخابات مب
  20/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
 حكومتا الضفة والقطاع ال تمثالن طموحات الفلسطينيين: همارجح فشليالقدومي  .7

رجح فاروق القدومي فشل الحكومتين في الضفة والقطاع، وقال في تصريحات في عمان إن الحكومتين               
 .دات خاصة لكـال الحـركتين     ال تمثالن الطموحات الوطنية للشعب الفلسطيني كونهما تشكلتا ضمن أجن         
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وأعاد القدومي جذور الصراع األخير الى دخول منظمة التحرير في عملية التسوية وتوقيعها على اتفاق               
إن الصراع كان متوقعاً بعد ان أسقطت حركتا فتح وحمـاس خيـار             "أوسلو وما تاله من اتفاقات، وقال       
 في الخارج عن الصراع الـدائر فـي         ]فتح [ركتهونأى القدومي بح   .المقاومة، وقبلتا بهدنة مع االحتالل    

إن قيـادة فـتح     "مسؤولية الصراع الدائر، وقال     " قيادة فتح الداخل  "األراضي الفلسطينية، محمالً ما أسماه      
اوسلو تتصرف من دون العودة إلينا في الخارج، ما دفعنا الى عدم الدخول في الصراع، حتى ال يـؤدي                   

  ". الداخل والخارجالى خالف بين أبناء الحركة في
  20/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
 تورط دحالن في اغتيال عرفات لدينا وثائق تؤكد: رئيس اللجنة القانونية في التشريعي .8

اتهم قادة في حركة حماس، محمد دحالن بالتورط في اغتيال الـزعيم الراحـل              :  أحمد رجب  -القاهرة  
راء الفلسطيني اسـماعيل هنيـة والوفـد األمنـي          ياسر عرفات، واطالق النار على موكب رئيس الوز       

فقد وجه رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني فرج الغول اتهامـاً              .المصري في غزة  
خطيراً إلى دحالن، وقال للخليج ان حماس حصلت على وثائق خطيرة تؤكد بالدليل القاطع تورط دحالن                

فـرق  "وأضاف ان الوثائق تدين دحالن بالفـساد، وانـشاء           .و عمار وفريقه في اغتيال الزعيم الراحل أب     
لـدينا  "وأكد بالقول   " كالماً مرسالً "، وشدد على ان اتهام دحالن بالتورط في اغتيال عرفات ليس            "الموت

وثائق حالية، وسابقة واعترافات لقادة األمن الوقائي الذين تم توقيفهم في غزة مؤخراً، ومع ذلك نحن مع                 
، ورفـض   "حاكمة عادلة لدحالن ورفاقه، والتحقيق النزيه والمجرد في هذه األدلة والمـستندات           تشكيل م 

  .الغول أي تدخل خارجي في هذه المحاكمات
 مشير المصري للخليج ان دحالن وفريقه وراء واقعة         البرلمانيةمن جهته قال المتحدث باسم كتلة حماس        

، أحد اعضائه، وأشار إلى     "العميد شريف "حيث أصيب   اطالق النار على الوفد األمني المصري في غزة         
أن دحالن مسؤول أيضاً عن حادثة اطالق النار على موكب هنية عند معبر رفح عقب عودته مـن أول                   

فبراير الماضي، وأكد ان حركته سبق ان حذرت الرئيس عبـاس، وسـلفه             / جولة خارجية له في شباط    
ملم بالكامل بتفاصيل   "ى ان الوفد األمني المصري في غزة        الراحل أبو عمار من أعمال دحالن، وأشار ال       

  .في قطاع غزة" ما حدث ويحدث
  20/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  اعادة تشكيل مجلس األمن القومي ودحالن يحتفظ بموقعه  .9

علمت المنار أن الرئيس محمود عباس بدأ عملية توحيد كافة األجهزة االمنية، بما فـي ذلـك اصـدار                   
وقـال   .تعيين واقالة وترفيع، وستكون تحت اشرافه، شخصيا وتحت قيادة مجلس األمن القومي           قرارات ب 

مصدر مطلع للمنار أن عباس سيقوم خالل األيام القليلة القادمة بزيارة هامة الى كل من عمان والرياض                 
ام اهللا،  والقاهرة، وقبل جولته هذه سيقوم عدد من المسؤولين في دول عربية واجنبيـة بزيـارة الـى ر                 

وأضاف المصدر للمنار أن عباس سيعيد بمرسوم رئاسي تشكيل مجلس األمن القومي،             .عباسوااللتقاء ب 
 21وسيقيل هنية من عضويته، وسيحتفظ دحالن بمنصبه مستشارا لألمن القـومي، وسيـضم المجلـس                

  .سالم فياض وعبد الرزاق اليحيى.شخصا بينهم د
    19/6/2007المنار الفلسطينية 

  
  يمس الوحدة العربية والفلسطينية والنظام الديمقراطي عباسما يقوم به : بحرمد أح .10

احمد بحر، رئيس المجلس التشريعي باالنابة انه توجه برسالة لكافـة رؤسـاء البرلمانـات               . قال د  :غزة
م العربية واإلسالمية واألجنبية واالتحاد البرلماني العربي والدولي وكذلك لعمرو موسـى األمـين العـا              
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ـ          التـي اتخـذها    " غير الدسـتورية  "لجامعة الدول العربية أطلعهم خاللها على اإلجراءات التي وصفها ب
أن ما يقوم به الرئيس أبو مازن هو عمل يمـس           :"وقال في رسالته     .الرئيس عباس خالل األيام األخيرة    

، وذلـك تحـت الـضغط       الوحدة العربية والفلسطينية والنظام الديمقراطي واالستقرار في المنطقة جمعاء        
انقالبه على الدستور والـشرعية الفلـسطينية،       "ودعا بحر للضغط على الرئيس عباس ليوقف        " الخارجي

ويجلس للحوار الوطني الفلسطيني تثبيتاً التفاق مكة المكرمة ألن البديل سيكون خطيراً علـى مـستقبل                
 . "الشعب الفلسطيني

  19/6/2007وكالة معا 
  

   إلى انتخابات مبكرة للخروج من األزمة الراهنةالبرغوثي يدعومصطفى  .11
مصطفى البرغوثي، إلى إجراء انتخابات ديمقراطية مبكرة، للخروج من األزمـة           . دعا النائب د   :رام اهللا 

وأكد، في بيان على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة إلجـراء           .الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية     
ينية من أجل حماية وحدة الـوطن والـشعب وحمايـة النظـام والقـانون               انتخابات في األراضي الفلسط   

  .والديمقراطية الفلسطينية
  19/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
   بدفع رواتب موظفي قطاع غزةهامالتزالطوارئ تؤكد احكومة  .12

عيل محفوظ أنه   أكد وكيل وزارة المال الفلسطينية إسما     : من غزة  20/6/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
سيتم صرف رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية مطلع الشهر المقبل،              

وطمأن، أمس، آالف الموظفين في القطاعين العسكري والمدني، بعدما انتابت قطاعات            .بالطريقة المعتادة 
على رواتبهم الشهرية، عقب سيطرة     كبيرة منهم في القطاع حال من القلق والخوف، خشية عدم حصولهم            

إن حكومـة الطـوارئ     : "وقال .حماس على المؤسسة األمنية، ومقاليد األمور في القطاع قبل بضعة أيام          
الخالفات "، مشدداً على أن     "وعدت بأن يرفع الحصار المالي ونحن ننتظر التطبيق العملي في هذا المجال           

  ".مالي ومستحقات العاملين تنعكس على الجانب ال السياسية ال ينبغي أن
 شدد وزير الزراعة زيـاد البنـدك   :رام اهللا من 20/6/2007 وفـا  -وكالة االنباء الفلسطينيةوأضافت  

اليوم، على أن حكومة إنفاذ الطوارئ، ملتزمة بدف رواتب الموظفين في قطاع غزة، مشيراُ إلى أن مـن      
  .يلتزم بالحكومة ستلتزم بدفع راتبه

  
  سيطرة على زمام األمورال في محاولة إلعادة غزةتعد للعودة إلى يس األمن الوقائي .13

علمت األخبار أن عدداً من قادة حركة فتح الموجودين حالياً فى األراضي المصرية يستعدون للعودة إلى 
وقالت  .األراضي الفلسطينية في محاولة إلعادة سيطرة حركة فتح على زمام األمور في قطاع غزة

طلعة لألخبار إن رئيس جهاز األمن الوقائي الفلسطيني يوسف عيسى، الموجود منذ مصادر فلسطينية م
يومين في مدينة العريش المصرية، يتأهب للعودة في إطار خطة أمنية عاجلة وضعتها السلطة الفلسطينية 

  .الستعادة نفوذها المسلوب في غزة المحتلة
  20/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  وسنضرب حماس في الضفة قبل أن تضربنا.. لسالح عناإسرائيل منعت ا: دحالن .14

 إن العنف الذي حمل حماس إلى السلطة في غزة قد يتكرر في الضفة الغربية محمد دحالن قال :رام اهللا
واعترف دحالن الذي يدير قوات األمن الموالية  .إذا لم يتم إصالح حركة فتح الحاكمة وقواتها األمنية

بارتكاب أخطاء خالل المعركة التي منيت فيها تلك القوات بالهزيمة أمام عباس المدعوم من الغرب ل
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واآلن وبعد أن أصبح  .حماس االسبوع الماضي وقال انه سيتعاون مع أي تحقيق بشأن دوره فيما حدث
بعيدا عن قاعدته في غزة وفي حديثه مع رويترز في شقة في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية قال دحالن 

 .ماس وتغلبها على مقاتلي فتح لم يكن مفاجئا على الرغم من التفوق العددي الظاهر لفتحإن قوة ح
كما اتهم الواليات المتحدة . وأضاف أن رجال عباس يفتقرون إلخالص اإلسالميين الصارم لهدف واضح

جعل في  واتهم اسرائيل بعرقلة إمدادات األسلحة عمدا للمساعدة ،بالتقاعس عن الوفاء بوعودها بالدعم
من "وعن الضفة الغربية قال دحالن  .قطاع غزة تحت إدارة حماس والضفة الغربية تحت سيطرة فتح

 ."السهل جدا على قليل من الناس لديهم هدف أن يتغلبوا على جيش كبير ليس لديه هدف وال تسليح جيد
ا التأييد يتراجع ورغم ذلك جادل بأن حماس تخسر الدعم الشعبي بسبب أفعالها في غزة وستجد أن هذ

وأصر دحالن  .نصبته لها اسرائيل" وقعت في فخ"وقال ان حماس . أكثر عندما تضطر الدارة القطاع
الذي ما زال يتعافى من جراحة في ركبته أبقته خارج غزة أثناء االقتتال على أنه ليس لديه طموحات 

 عاما والذي طالما 46لغ من العمر لكن الناشط السابق البا .شخصية أكثر من استمراره في دوره الراهن
كان شخصية مثيرة للجدل في سياسة فتح وإن أصبح يحرص اآلن على حسن هندامه قال إنه يتعين على 

اذا لم تستغل فتح . الشعب الفلسطيني فقد الثقة في كل من حماس وفتح"واضاف  .عباس اجراء تغييرات
  ."زب ثالثالفرصة لتغير من نفسها فليس أمامنا اال التطلع لح

  19/6/2007رويترز 
  

  وسبب االنهيار المفاجئ أن حماس أفضل تسليحاً.. رجالنا سيعودون سرا إلى غزة: عوض .15
 كشف عبد الحكيم عوض الناطق الرسمي باسم حركة فتح في غزة أن الحركة تخطط لعودة :بيت لحم

 القطاع، ورجح أن يدعو رجالها سرا إلى غزة إلعادة بناء قواعدهم، تمهيدا الستعادة السيطرة على
قال عبد الحكيم عوض و .إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة) أبو مازن(الرئيس محمود عباس 

أن القانون األساسي الفلسطيني يتيح : الموجود حاليا بالقاهرة في تصريحات خاصة بالشرق االوسط
يوما أخرى أو أن يكلف شخصا آخر للرئيس ثالثة خيارات، فله أن يمدد حكومة سالم فياض لمدة ثالثين 

برئاسة حكومة الطوارئ ذاتها أو يقرر تشكيل حكومة طوارئ جديدة برئاسة جديدة لمدة ثالثين يوما، 
يتعين عليه بعدها العودة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني للحصول على موافقته فإن رفض المجلس، 

 ".فإنه سوف يدعو إلى إجراء انتخابات تشريعيةوهذا هو األرجح بسبب سيطرة أغلبية من حماس عليه، 
لم نكن ندق طبول الحرب ضد حماس، : وعن أسباب االنهيار المفاجئ لحركة فتح وقواتها في غزة، قال

 ومستوى - واإلمكانيات -رغم أن مقاراتنا تعرضت للقصف سابقا، فضال عن معوقات لوجستية 
في ما يتعلق بقوات فتح التي لجأت إلى مصر قال و. إن مستوى تسليح حماس أفضل: التسليح، وأضاف

، جزء منهم في معسكر على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والجزء )القوات الموجودة في مصر(إنهم "
الثاني في معسكر تابع لألمن المركزي في العريش، ونحن بانتظار انتقالهم إلى القاهرة، ريثما تقرر قيادة 

 ".ون إليه الحقاالحركة المكان الذي سيتوجه
  20/6/2007وكالة معا 

  
   الى التزام الحياد الدول العربيةمصر تنفي اتخاذ إجراءات عقابية وحماس تدعو .16

وعدم وجود أي " حماس" نفت مصر نيتها اتخاذ اجراءات عقابية في حق حركة : فتحي صباح-غزة 
 االخبارية المحلية المستقلة، ردا "معاًً"وقال مصدر مصري مسؤول لوكالة  .توتر في العالقة مع الحركة

مصر ال يمكن ان تتخذ أي قرارات او اجراءات عقابية ضد أبناء الشعب "على تقرير نشرته الوكالة، ان 
مصر "واضاف ان  .العرب الى التزام الحياد" حماس"ودعت ". الفلسطيني او فصائله او قياداته السياسية
على القطاع واستيالئها " حماس"ية الناجمة عن سيطرة حركة تعكف حالياً على احتواء التداعيات السلب



  

  

 
 

  

            10 ص                                      758:                                 العدد20/6/2007األربعاء : التاريخ

" فتح"مصر تبذل جهوداً متواصلة لرأب الصدع بين حركتي "وشدد على ان ". على االجهزة االمنية
حماس، والعمل على لم الشمل الفلسطيني الى مائدة الحوار ثانية اليجاد حل للخالفات كافة التي كانت "و

ونفى المصدر ان يكون رئيس الوفد االمني المصري المقيم  ".ال المؤلم والمؤسفسببا في اندالع االقتت
او " حماس"في غزة اللواء برهان حماد قد صرح بأن مسلحين من كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة 
ع الماضي القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية اطلقوا النار على مسيرة جماهيرية دعا اليها حماد االسبو

كما نفى قيام مسلحين من كتائب القسام او القوة التنفيذية بإطالق النار على مقر الوفد  .رفضا لالقتتال
ليست لدينا معلومات تؤكد رغبة : "وقال ابو زهري في تصريح صحافي .االمني المصري في مدينة غزة

ومات العربية الى الحياد التام في مصر نقل سفاراتها الى رام اهللا، لكننا ندعو في جميع االحوال الحك
سحب الوفد االمني والبعثة الديبلوماسية في هذا "واعتبر ان  ".التعامل مع االطراف الفلسطينية كافة

   ".ترك تساؤالت كثيرة هي بحاجة الى اجابات واضحة من المسؤولين المصريينيالتوقيت 
  20/6/2007الحياة 

  
 حماس قوة محتلة في قطاع غزة: دحالن .17

 قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد دحالن، أن السلطة الفلسطينية تعتبر حركة حماس : رام اهللا
وأضاف دحالن في  .قوة محتلة في قطاع غزة لكنها لن تخوض في الوقت الحاضر القتال معها

وقت تصريحات صحافية أن السلطة الفلسطينية لن تتنازل عن مسؤوليتها عن قطاع غزة، محذراً في ال
 .ذاته من امتداد األحداث في القطاع إلى الضفة الغربية إذا لم يقف القادة الفلسطينيون بالمرصاد لذلك

  19/6/2007فراس برس  
  

  مقاتلوا فتح الفارون إلى مصر قد ينقلون إلى الضفة عبر األردن: األمن المصري .18
نقلون إلى الضفة الغربية عن الفارين الى مصر قد ي" فتح"قال مسؤولو أمن مصريون امس ان مقاتلي 

هناك اتصاالت تتم اآلن مع الجانب األردني من اجل بحث كيفية نقل "وقال مسؤول  .طريق األردن
 فلسطينيا على األقل من الذين 97واوضح أن هناك نحو ". رجال فتح إلى الضفة الغربية عبر األردن

م عدد من القادة األمنيين الموالين وصلوا إلى مصر على متن قارب صيد الجمعة الماضي وكان بينه
بغزة هم الذين يتم التنسيق مع الجانب األردني ألعادتهم بعد حصولهم على وثائق مؤقتة من " فتح"لـ

 فلسطينيا من رجال الشرطة 344واشار المسؤول الى ان لدى مصر اآلن نحو  .الجانب المصري
 آخرين بعد 108ا أعادت مصر إلى غزة والمدنيين فروا إلى الجانب المصري على عدة مراحل فيم

 .على عودتهم شريطة ترك سالحهم بالجانب المصري" حماس"موافقة 
  20/6/2007المستقبل 

  
  تفاوض الجهاد لتهدئة صواريخحماس تتخذ مجموعة قرارات لمواجهة التطورات في غزة و .19

قطاع غزة اتخذت خالل أن قيادة الحركة في " األخبار"لـ" حماس"ذكرت مصادر مقربة من : رام اهللا
األيام الماضية مجموعة من القرارات لمواجهة التطورات األخيرة، سعياً إلحكام السيطرة على األوضاع 

 يذكر اسمها، إن قادة الحركة وضعوا أيضاً أالّوقالت المصادر، التي اشترطت  .الميدانية في القطاع
 مع إسرائيل والدول العربية، وخصوصاً مجموعة سيناريوهات لمواجهة تطورات العالقة المستقبلية

وكشفت المصادر أن أهم القرارات التي اتخذت في السياق، هي تشكيل لجان لحصر كل األجهزة  .مصر
" كتائب القسام"والمعدات التي تمت مصادرتها من مقار األجهزة األمنية، وموجودة اآلن لدى عناصر 

لحة والتجهيزات المكتبية، إضافة إلى محاولة استعادة أي والقوة التنفيذية بما في ذلك السيارات واألس
  .تجهيزات تمت سرقتها خالل الفوضى التي عمت قطاع غزة خالل األيام الماضية
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أكبر تحد يواجه حكومة الوحدة المقالة هو عدم تجاوب كبار الموظفين في "وأشارت المصادر إلى أن 
تح، حيث سيعين رئيس الوزراء المقال إسماعيل الوزارات معها، وخصوصاً المحسوبين على حركة ف

معنية " حماس"إن "وقالت ". هنية أشخاصاً إلدارة الوزارات التي ال يتعاون كبار الموظفين فيها معه
بسيطرة الحكومة المقالة على كل األمور في القطاع بما في ذلك عودة الشكل المدني إلى الحياة واختفاء 

إن حكومة مصر قد " األخبار"لـ" حماس"وقال قيادي كبير في  ".دنية بدورهاالمسلحين، وقيام الشرطة الم
، لكنها ستجد نفسها مضطرة إلى التعامل معها، ألن "حماس"تبدو إعالمياً وسياسياً غير معنية بحكومة 

مصر ال يمكنها أن "وشدد القيادي، الذي رفض الكشف عن اسمه، على أن  .األمور لن تبقى بهذا الشكل
وكشفت  ".ص من مسؤولياتها تجاه غزة، إال إذا أرادت قتل أهل غزة بعدم مباالتها باألوضاع الجديدةتتمل

إلقناع حركة الجهاد بقبول إعالن " حماس"عن مساع من حركة " األخبار"مصادر فلسطينية مطلعة لـ
طة اإلسرائيلية تهدئة جديدة مع إسرائيل تلتزم فيها الحركتان بوقف إطالق الصواريخ مقابل وقف األنش

في قطاع غزة وعدم التعرض للمساعدات الدولية وعدم إغالق المعابر أو منع الكهرباء والمياه عن 
وذكرت المصادر أن اجتماعاً عقد أمس في غزة بين قيادتي الحركتين للتشاور حول األوضاع  .القطاع

لم " الجهاد"حال إعالنها، لكن قادة بالتهدئة الجديدة في " الجهاد اإلسالمي"المقبلة ودراسة مدى التزام 
 .يعطوا رداً أخيراً، وقالوا إنهم سيتشاورون مع قيادتهم في دمشق حول التهدئة الجديدة

  20/6/2007األخبار اللبنانية 
  

   حماسةاطعرر مقفتح تق .20
قررت حركة فتح عدم الحوار مع حركة حماس، وقال رئيس كتلة فتح  :الفتاح  أحمد عبد-القدس 
عدم "ية عزام االحمد ان اللجنة المركزية للحركة اتخذت قرارا اثر اجتماعها امس في رام اهللا البرلمان

 ".اجراء اي حوار او اتصال او لقاء مع حركة حماس االنقالبية على اي مستوى
  20/6/2007القبس الكويتية 

  
  وبون لها في نابلس تقول أنهم مطلحمساوياً قيادياً 32 تنشر قائمة بأسماء األقصىكتائب  .21

 شخـصا مـن     32 في نابلس امس قائمة بأسماء       ىنشرت كتائب االقص  :  مراسل القدس الخاص   -نابلس
" القيادة المركزية "وقالت في بيان لها حمل ترويسة كتائب شهداء االقصي           .حماس قالت أنهم مطلوبون لها    

ها ستالحقهم وعليهم تسليم     في نابلس، أن هذه األسماء مطلوبة للكتائب وان        واألقصىوتوقيع كتائب العودة    
 البيان ان هذه الخطوة جاءت بعد اعالن كتائب       وأوضح. أنفسهم أو سيكون التعامل معهم بكل قسوة وحزم       

االقصي العفو العام عن حماس في الضفة، ولكن حماس لم تقدر ذلك وفسرتها تفسيرا خاطئا حيث قامت                 
بدورها استنكرت حركـة     . جاء في البيان    خمسة من عناصر الحركة في قطاع غزة، على حد ما          بإعدام

حماس بشدة هذا البيان، وقالت ان نشر هذه األسماء بهذه الصورة يبعـث برسـالة واضـحة لالحـتالل      
  . الستهداف هذه الشخصيات العامة، ويتجاوز كل الخطوط الحمراء

  19/6/2007القدس الفلسطينية 
  

 ي الضفةفلقيادات حماس عمليات اعتقال فلسطينية وإسرائيلية  .22
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي وأجهزة األمن الفلسطينية عمليات اعتقال :  وكاالت-غزة  -نابلس 

 مواطنا فلسطينيا خالل عمليات توغل في عدة 11اعتقلت قوات االحتالل  قدف .منفصلة في الضفة الغربية
 من "حماس" اعتقلت عشرة من وقالت مصادر فلسطينية إن االجهزة األمنية الفلسطينية . من الضفةمناطق

وفي منطقة طولكرم داهم أفراد جهاز األمن الفلسطيني منازل  .أصل اثنين وثالثين يجري البحث عنهم
وفي رام  . شمال المدينة"عتيل"جبارة أحد نشطاء الحركة في بلدة  لنشطاء من حماس واعتقل أحمد أبو
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لحكم المحلي وهم فواز ربايعة وعلي أبو عياش اهللا اعتقل األمن الفلسطيني ثالثة من موظفي وزارة ا
  .ومحمد زكارنة

  20/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الضفةإلى اإلضراباتحماس تهدد بنقل  .23
االعتداءات على مؤسسات وأبناء حماس في الضفة " أبو زهري إن ساميقال الناطق باسم حماس : غزة

كل هادئ وضبط النفس حتى ال تنفجر مثلما ما زالت متواصلة بأشكال متعددة، ونحن نحاول حلها بش
لن تتمكن من مواصلة سياسة "فان حماس " اذا استمرت االعتداءات"وحذر من انه  ".انفجرت في غزة

لكن أبو زهري أشار الى وجود اتصاالت مع أطراف  ".ضبط النفس وهذا ما يجب ان ينتبه اليه الجميع
 المجزرة في الضفة الغربية على أيدي أجهزة أمنية للتدخل لوقف"عربية ومع جامعة الدول العربية 

وأوضح ان لقاء عقد بين وفدين قياديين من حركتي فتح وحماس أول من أمس في رام اهللا في  ".رسمية
وعدوا بالعمل على تطويق األحداث، لكن في الميدان حتى اللحظة هناك "الضفة الغربية، موضحا أنهم 

 ".إمعان في االستمرار باالعتداءات
  20/6/2007الشرق األوسط 

  
  كتائب األقصى في قطاع غزة تتهم كتائب القسام بخطف أحد عناصرها .24

فتح، صباح االثنين، في  اتهمت كتائب األقصى، مجموعات من كتائب القسام باختطاف أحد عناصر
من جهته دعا جهاز  .قطاع غزة ونقله إلى جهة مجهولة، ولم تعرف عنه أية معلومات حتى اللحظة
 .األمن الوقائي، جميع أفراد الجهاز في قطاع غزة بعدم التعامل مع حركة حماس

  19/6/2007 48عرب
  

  حماس تعرب عن استعدادها لحوار فتح وترحب بلجنة تقصي الحقائق العربية .25
أكدت حركة حماس الثالثاء استعدادها الكامل للحوار مع حركة فتح مستنكرة االصوات التي : ألفت حداد
وقالت حماس فى بيان لها تاله خليل الحية القيادى  .ع الحوار معها بسبب ما حدث فى غزةتحرم وتمن

نستغرب ونستهجن االصوات التي تحرم الحوار معنا بينما يستجدى الحوار " فيها فى مؤتمر صحفى بغزة
لجاد  موضحا ان حماس اعلنت منذ اليوم االول استعدادها للحوار الوطني البناء ا"مع االسرائيليين

والمسؤول فى كل الملفات الوطنية العادة االمور الى نصابها الصحيح ويرضى عنها كل ابناء الشعب 
ورحبت حماس بالدور  .مطالبا بعدم تضييع الوقت مكابرة وعنادا الن الوقت ليس فى مصلجة احد

ب للتحقيق حول ما العربي البناء واستعداد حركته للجنة تقصي الحقائق التي اقرها وزراء الخارجية العر
  .حدث فى غزة

  19/6/2007 48عرب
  

  احترام القانون اللبناني وتحييد المخيمات عن األزمات  يؤكد علىحمدان .26
استقبل مفتي صيدا ومنطقتها الشيخ سليم سوسان في دار األوقاف في صيدا ممثل حركة حماس : صيدا

لحركة في لبنان أحمد عبد الهادي في لبنان اسامة حمدان على رأس وفد من الحركة ضم عضو قيادة ا
ومسؤول العالقات السياسية علي بركة ومسؤول الحركة في منطقة صيدا أبو أحمد فضل، بحضور أمين 

وقال حمدان اثر اللقاء ان الزيارة بدعوة كريمة  .سر دار االفتاء الشيخ حسين المالح وعدد من العلماء
ي بشكل عام وداخل األراضي المحتلة، وما وقع من من المفتي سوسان في ظل تطورات الوضع الفلسطين

ودار حديث حول هذا الواقع وشرحنا . أحداث مؤسفة في األيام الماضية وفي بعض المخيمات الفلسطينية
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وبالتالي . فأكدنا اننا معنيون بتطويق ما جرى من أزمات ولسنا معنيين بتوسيع األزمة. موقف حماس
شاكل الى المخيمات الفلسطينية في لبنان ألكثر من اعتبار، ومنها أن امن نحن معنيون بأن ال ننقل هذه الم

وقد استمعنا الى رأي الشيخ سوسان بوجوب ان يكون الموقف . هذه المخيمات جزء من أمن لبنان
الفلسطيني في لبنان موحداً وأن ال يسمح بنقل هذه المشكلة وأن يتم التجاوز عن بعض ما حصل منعاً 

ونأمل أن تلعب دار الفتوى التي عهدناها منها دوماً وهو دور التوفيق واالصالح والوقوف . رلتفاقم األمو
 .ضد أية ممارسات ال يقرها ال منطق شرعي وال وطني

وزار حمدان ووفد حماس كالً من رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد ورئيس بلدية صيدا 
 قال حمدان رداً على سؤال عن موضوع اطالق الصواريخ عبر ،خيرواثر لقائه األ. عبد الرحمن البزري

الحدود الجنوبية، ان مسارعة اسرائيل الى اتهام أطراف فلسطينية بالوقوف وراء اطالق الضواريخ من 
جنوب لبنان يضع عالمات استفهام كبيرة، فلماذا يباشر االسرائيليون بالقول ان أطرافاً فلسطينية هي التي 

" اليونيفيل"لعملية، واذا كانت لديهم معلومات مسبقة، فلماذا لم يتم تبليغ قوات الطوارئ الدولية نفذت هذه ا
 . في الجنوب إلحباط هذه العملية، أو األمم المتحدة إلبالغ الحكومة اللبنانية والجيش لوقف هذا األمر

 20/6/2007المستقبل 
  

  قطاع غزة" صوملة"ى حسم الصراع السياسي بالقوة المسلحة قاد إل: حواتمة .27
 أكد نايف حواتمة األمين العام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم، أن استيالء حماس على               : دمشق

وجـاءت   .القطاع، ويهدد بفصله عن الضفة الغربيـة " صوملة"مؤسسات السلطة في قطاع غزة، قاد إلى  
 .تو األمين العام لحزب الشيوعيين اإليطـاليين      تصريحات حواتمة خالل استقباله اليوم، أوليفييرو ديلليبر      

بإعـادة  "وأضاف، أن حل األزمة الدامية يستدعي تنفيذ قرار وزراء خارجية جامعة الـدول العربيـة،                
، وااللتزام بقوانين الشرعية وفق القـانون       "األوضاع إلى ما كانت عليه قبل استيالء حماس على السلطة         

ذ وثيقة الوفاق الوطني، التي تمثل اإلجماع الفلسطيني، مـشدداً علـى            األساسي للسلطة الفلسطينية، وتنفي   
أهمية العودة إلى الشعب بقوانين انتخابية جديدة تقوم على أساس التمثيل النسبي الكامل لمؤسسات السلطة               
التشريعية والتنفيذية، وإجراء انتخابات لمجلس وطني جديد وموحد لمنظمة التحريـر الفلـسطينية فـي               

 .ي الفلسطينة والشتات، إلعادة إعمار وبناء مؤسسات منظمة التحريراألراض
 19/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  "حل الدولتين"تأكيد على و عن حماس "المشروعية"اولمرت طلب من بوش نزع  .28

هـود  رئيس الحكومة اإلسرائيلية اي   أن  : أسعد تلحمي  عن مراسلها    الناصرة من 20/6/2007الحياة   قالت
وجوب إخـراج   " طلب من الرئيس األميركي جورج بوش، في لقائهما أمس في البيت األبيض              ،اولمرت

حركة حماس من اللعبة بصورة نهائية والعمل على الساحة الدولية من أجل نزع الـشرعية عـن هـذه                   
ـ  ."الحركة ومنع عودتها إلى الملعب الدولي بكل ثمن بل مواصلة مقاطعتهـا وجعلهـا منبـوذة                رب واع

اولمرت عن انزعاج إسرائيل من جهود تبذلها دول اوروبية وعربية لمصالحة حركتي فتح و حماس من                
   ."القضاء على هذه المحاوالت وهي في المهد"اجل إعادة الشراكة الحكومية بينهما، داعياً إلى 

بأن يعلن علـى    ،  للرئيس محمود عباس  ونقلت اإلذاعة العبرية العامة عن أوساط اولمرت مطالبة األخير          
المأل قبول حكومة الطوارئ الجديدة شروط الرباعية الدولية وأن يصد الضغوط للمصالحة مـع حمـاس                

وأضافت انه في حال تأكدت القطيعـة بـين          .ويؤكد أنه يغلق الباب نهائياً أمام إمكان عودة التعاون معها         
 عبر تحرير العائـدات الـضريبية       فتح وحماس فإن إسرائيل سترد على ذلك بتوفير الدعم المالي للسلطة          

 ومنح تسهيالت في الحـواجز      "رفع شأنها دوليا  "المحتجزة لديها والتعاطي بإيجاب مع الحكومة الجديدة و       
  ."حتى الدخول في مفاوضات سياسية تتناول قضايا الصراع الجوهرية"العسكرية والمعابر الحدودية و
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الذي يرافق اولمرت فـي زيارتـه الحاليـة الـى           ،  "هآرتس"لكن ألوف بن المعلق السياسي في صحيفة        
 التي ترجوها   "توفير البضاعة "واشنطن، شكك في قدرة رئيس السلطة الفلسطينية والحكومة الجديدة على           

السد األخير الذي يحول دون وصول الطوفان اإلسالمي إلى الضفة          "واشنطن وتل أبيب أو أن يكون فعالً        
مجرد جيـب فلـسطيني خاضـع لـسيطرة         "يطرة عباس وسلطته    وأضاف إن ما تبقى تحت س     ،  "الغربية

ال "وتابع ان استئناف الدعم األمني والمالي من الواليات المتحدة واوروبـا للـسلطة               ."عسكرية إسرائيلية 
واستبعد الكاتـب أن     ."يضمن أن يحظى عباس وحكومته الجديدة بدعم جماهيري في أوساط الفلسطينيين          

 حقيقياً يتعدى بعض التصريحات عن خطوات هامشية مثل اإلفراج عن أموال            تبدي إسرائيل كرماً سياسياً   
وخلص الكاتب إلى االستنتاج ان العناق الذي يحظى به عباس من الواليات المتحدة واوروبـا               . فلسطينية

  ".قصير األمد"وإسرائيل 
له اولمرت،  جورج بوش، جدد لدى استقبا    أن  :  هشام ملحم   عن واشنطن من 20/6/2007 النهار   وذكرت

في الـشرق   " صوتاً عقالنياً بين المتطرفين   "ولكونه  " رئيساً لكل الفلسطينيين  "دعمه للرئيس عباس بصفته     
بمهاجمة حكومة الوحدة الفلسطينية، وحملهـا      " حماس"االوسط وتعهد دعم حكومته الجديدة، واتهم حركة        

ية االخيرة في المنطقة بما فيها      وكرر وضع الظروف والتطورات السياس     .المسؤولية عن الوضع الراهن   
االقتتال الفلسطيني في غزة وبروز حكومتين فلسطينيتين في سياق الصراع االيديولوجي المـستعر فـي               

. وأوضح انه سيناقش مع أولمرت الحرب االوسع ضـد المتطـرفين          . المنطقة بين المتطرفين والمعتدلين   
رق االوسط، وهذا دليل اضـافي علـى وجـود          المتطرفين يهاجمون الديموقراطيات في الش    "والحظ ان   

وأعرب عن تمسكه باستراتيجية دعم الديموقراطية في المنطقة لهزيمـة          . في المنطقة " صراع ايديولوجي "
انا ملتزم بقوة هذه القضية، أكانت في العراق، أم فـي لبنـان أم فـي االراضـي                  : "قوى التطرف قائالً  

وقالت مصادر مطلعة ان بوش سيحض أولمرت        ."...الوسطالفلسطينية أم في اي مكان آخر في الشرق ا        
على االسراع في االفراج عن العائدات المالية والضرائب على البضائع الفلسطينية التي جمدتها اسرائيل،              

  .والتخلص من بعض االجراءات االمنية القاسية التي تعطل الحياة االقتصادية في الضفة الغربية
نشترك في رؤية تدعو لوجـود دولتـين        "  ألولمرت،  بوش هقالما   :االتوك 20/6/2007 السفير   ونقلت

استراتيجية مشتركة لمكافحة هؤالء المتطرفين فـي غـزة       "ودعا الى   . "تتعايشان في سالم جنبا إلى جنب     
هذا التصور حيال سبل التحرك إلى األمام والـذي         "، معربا عن أمله في أن تدعم الدول العربية          "وغيرها

أريـد، مـثلكم،    "من جهته، قال أولمرت     . "عتراف بحق إسرائيل في الوجود والعيش بسالم      يقوم على اال  
تعزيز المعتدلين والتعاون مع الرئيس ابو مازن، رئيس كل الفلسطينيين، وربما الشخص الوحيـد الـذي                

لـصديقي  الرؤية االساسية   " الدولتين هي    "رؤية"وأكد ان   . "انتخبه جميع الفلسطينيين بكثافة وديموقراطية    
وأشار اولمرت الى   . "قيام دولة فلسطينية  : وهي الهدف النهائي  . انها الرؤية التي نتقاسمها   . الرئيس بوش 

. "التمكن من اجراء مفاوضات جادة بشأن قيام دولة فلـسطينية         .. علينا ان نضع األسس التي تتيح لنا      "انه  
اكثر فاعلية وهو لألسف ما لم تقم بـه         االرهاب بطريقة   "لكنه اكد ضرورة ان تحارب السلطة الفلسطينية        

  . "باستمرار"كما ذكر انه سيتحدث مع عباس . "ادارة اكثر مصداقية وأكثر جدية"، وان تقيم "حتى اآلن
 تقارير إسرائيلية أن أولمرت تحدث هاتفيا مع هذكرت الى ما 20/6/2007 الراي الكويتية وأشارت

التي يمكن بواسطتها تعزيز قوة عباس، مشيراً إلى أن الطرق "العاهل األردني الملك عبد اهللا حول 
وكان أولمرت التقى  ."إسرائيل ستقوم من جهتها بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى السلطة

وسادت الشارع األميركي في الساعات  .كوندوليزا رايس، كما التقى مستشار األمن القومي ستيف هادلي
الضفة "بدأ يتم تداولها بكثرة بعد استيالء حركة حماس على غزة، وهي استراتيجية القليلة الماضية عبارة 

 من 50 مع "بهدوء"وجاء اجتماع بوش وأولمرت بعد لقاء كان الرئيس األميركي عقده ". الغربية أوال
وذكرت صحيفة واشنطن . كبار الشخصيات السياسية والدينية والمالية اليهودية في كروفورد الخميس

بوش عادة ما يجتمع مع مجموعات صغيرة من اليهود األميركيين، لكن هذه المرة األولى "ت، أن بوس
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 من قادة الجماعات الدعوية والخدمية 50التي يجتمع فيها إلى كامل قيادة اليهود األميركيين، أي نحو 
سرعة التي جاء بها واعتبر مراقبون سياسيون، ال". والدينية اليهودية المنتمية إلى أكثر من طيف سياسي

خاطفة ومثلت اقترابا من "قرار اإلدارة تقديم الدعم الديبلوماسي والمالي لحكومة سالم فياض، بأنها 
الخطوة األميركية قد "لكن مراقبين يحذرون من أن . "استراتيجية اإلدارة المسماة الضفة الغربية أوال

وقال بعض ".  تأخر أكثر من الالزمتعمل على إضعاف عباس، بدال من تقويته ألن وقت مساعدته
بوش ربما استخدم اجتماعه مع أولمرت الستكشاف إمكانية الدفع نحو إطالق عملية سالم "المراقبين إن 

  ".مخففة
الضفة الغربية "وفي سياق أنه : محمد دلبح عن واشنطن من 20/6/2007األخبار اللبنانية  وأضافت

ط في مجلس األمن القومي في عهد الرئيس بيل كلينتون، روبرت ، قال المدير السابق للشرق األوس"أوالً
حكومة بوش بعدما صدقت الوهم أن بمقدورها عزل حماس "، مضيفاً إن "هذا لن يكون مجديا"مالي، إن 

الموت لغزة وطول العمر "وإيقاع الهزيمة بها، فهي اآلن على وشك أن تتبنّى وهماً خِطراً آخر هو 
ق على الضفة الغربية األموال وتعزز القوات األمنية لحركة فتح، وتساعد على قيام ، فتغد"للضفة الغربية

عباس اليوم ال يحظى بتأييد عدد كبير من الفلسطينيين وأضحى "ورأى مالي أن . "عملية مفاوضات هادفة
ت لقد انتف"وقال . ورأى مالي أن الوضع هو على العكس مع حركة حماس ."أقل قدرة بكثير عن ذي قبل

حركة فتح عن كونها حركة متماسكة أيديولوجياً أو تنظيمياً، كما تشهد على ذلك أن غالبية الهجمات ضد 
إسرائيل منذ االنتخابات شنتها كتائب شهداء األقصى، ضاربة بعرض الحائط مناشدات عباس المتكررة 

الغربية، وهذا غير هذه النظرية تفترض أن لحماس نفوذاً ضئيالً في الضفة "وأضاف . "لها بالتوقف
فمن الجائز أن يكون بحوزة فتح عدد أكبر من البنادق، لكن حماس تظل تتمتع هناك بمساندة . صحيح

  .سياسية عارمة، وهذا هو األهم
  

 وسوريا" إسرائيل"لدمشق تقرع طبول الحرب بين " 31ميغ "صفقة طائرات  .29
لون في االجهزة االمنية االسـرائيلية      ابدى مسؤو  : آمال شحادة، يوسف كركوتي    -القدس المحتلة، دمشق    

 لتوقيع صفقات بيـع     "تطور االتصاالت "تخوفهم من توثيق العالقات بين سوريا وروسيا حول ما اسموه           
وقالوا إن تقدما حصل خالل االسبوعين األخيرين في االتصاالت بين البلدين سينتهي بـالتوقيع              . األسلحة

ووصـف  .  لـسوريا  "31-ميغ"روسية األكثر تطورا في العالم      على صفقة ضخمة لبيع الطائرة القتالية ال      
الرئيس السابق للجنة الخارجية والحرب في الكنيست يوفال شتاينتس، الصفقة بالنبأ المقلق جدا السرائيل              
حيث ال تقتصر على هذه الطائرة المتطورة إنما أسلحة وطائرات أخرى تعـزز مـن قـدرات سـوريا                   

 ."، فال يمكن إال أن نقدر أن الحديث عن دولة تستعد للحـرب            31ائرة ميغ   إذا أضفنا ط  "وقال   .العسكرية
ومع إثارة النشر حول التسلح السوري من جهة واحتمال ان تكون سوريا مشاركة في التخطيط إلطـالق                 
الكاتيوشا على كريات شمونة األحد، عاد إسرائيليون ليحذروا من خطر توتر على الحدود الشمالية، مـن                

وقال الوزير رافي إيتان إن حزب اهللا يعزز قدراته ويتزود بمزيـد مـن األسـلحة                 .ولبنانجهة سوريا   
والوسائل القتالية في جنوب لبنان مشيراً إلى أن هذا األمر ينطوي على خطورة حتى إذا لـم تـتم هـذه                     

. لثانيـة النشاطات على خط الحدود نفسه، كما كانت األوضاع عليه في الفترة ما قبل اندالع حرب لبنان ا                
  .وفي مقابلة إذاعية أشار إيتان الى ان األوضاع تنذر بخطر معركة جديدة على الحدود الشمالية
  20/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
  اولمرت يهون من احتمال اجراء مفاوضات مع سوريا .30

ـ             : من جيفري هيلر   ا هون ايهود اولمرت يوم الثالثاء من احتماالت اجراء مفاوضات مع سوريا رافضا م
وقال اولمرت للصحفيين في بداية لقائه مع        .قال انه شرط مسبق من قبل دمشق لوساطة الواليات المتحدة         
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اذا أراد احد ان يجرى حوارا مباشرا فال اعتقد أنه سيحتاج الى تدخل امريكا حتى يمكـن                 "الرئيس بوش   
ي يمكـن ان يـضع      لست متأكدا من ان فهم الرئيس الـسور       "واضاف اولمرت   . "اجراء هذه المفاوضات  

وردا على سؤال بشأن احتمال ان تقوم الواليات المتحـدة   . "االسس لمباحثات فورية بين سوريا واسرائيل     
اذا أراد رئيس الوزراء التفاوض مع سوريا فلن يحتـاج الـى            "بوساطة بين سوريا واسرائيل قال بوش       

هـي  ) االسد(لمسبقة التي يريدها    احد الشروط ا  "وقال اولمرت   . "هذا يرجع الى رئيس الوزراء    .. وساطة
وقال الرئيس عن حق هذه     . ان يعمل بوش اكثر مما يعمله بالفعل في القضايا االقليمية وان يكون الوسيط            

وتحدث اولمرت عن رغبة في عقد مباحثـات مـع سـوريا دون             . "ليست مهمة رئيس الواليات المتحدة    
ا كانت دمشق مستعدة لقطع عالقاتها مع ايـران         شروط مسبقه لكنه قال ان اسرائيل تريد ان تعرف ما اذ          
  .ومقاتلي حزب اهللا في لبنان والفصائل الفلسطينية المتشددة

  19/6/2007رويترز 
  

  البرغوثي مروانانقسام في إسرائيل حول اإلفراج عن .31
االنقسام دب في أوساط الحكومة أن :  صالح النعامي-غزة  من 19/6/2007 موقع إسالم أون الين ذكر
وبينما دعا وزير البيئة اإلسرائيلي جدعون عيزرا . سرائيلية حول قضية اإلفراج عن مروان البرغوثياإل

حكومته إلى اإلفراج عن البرغوثي لتعزيز موقف الرئيس محمود عباس في مواجهة حركة حماس، وأيده 
 ، الثالثاءوقال عيزرا اليوم. في ذلك عدد من الوزراء، رفض آخرون أي تحرك يقضي بإطالق سراحه

إنه ال يوجد أي مبرر لعدم إطالق إسرائيل سراح البرغوثي؛ لتعزيز : "في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية
أفرجت عن الكثير من الشخصيات  ، مشيرا إلى أن إسرائيل سبق أن"قوة المعتدلين في الجانب الفلسطيني

د عدد من وزراء الحكومة موقف ويؤي .ضد إسرائيل" إرهابية"الفلسطينية التي شاركت في عمليات 
عيزرا بشأن اإلفراج عن البرغوثي، ومن بينهم وزير اإلسكان مائير شطريت وعدد من وزراء حزب 

لكن دعوة عيزرا قوبلت بمعارضة شديدة من بعض . "نت.إسالم أون الين"العمل، بحسب مراسل 
 اإلسرائيلي آفي ديختر؛ واعتبر األصوات داخل الحكومة اإلسرائيلية وعلى رأسها وزير األمن الداخلي

أنه يحظر على إسرائيل إطالق سراح البرغوثي على اعتبار أن " الشاباك"ديختر الذي كان رئيسا لجهاز 
ذلك يمس بقوة ردع إسرائيل في مواجهة حركات المقاومة، وشكك في الوقت ذاته في مدى مساعدة 

 قد أبلغ عددا من النواب العرب زن شمعون بيريوكا.. اإلفراج عن البرغوثي في تعزيز مكانة أبو مازن
واليساريين في الكنيست بأنه لن يتردد في التوقيع على قرار بالعفو عن البرغوثي في حال إذا تقدمت 

  .الحكومة بهذا الطلب إليه
لم يستبعد وزير البنية التحتية فؤاد بن اليعيزر قيام اسرائيل باالفراج  19/6/2007 وكالة معا وقالت

ان تفعل " ان اسرائيل مستعدة, يةوقال في مقابلة تلفزيون .لفوري عن االسير الفتحاوي مروان البرغوثيا
  ".اي شيء من اجل استقرار االوضاع في الضفة الغربية حتى لو كان ذلك االفراج عن مروان البرغوثي

  
  منع التحويالت المالية الشخصية: إسرائيل تعزز حصار غزة .32

س نيتها تعزيز الحصار على قطاع غزة ليشمل التحويالت المالية الشخصية، وقال أعلنت إسرائيل أم
مسؤوالن إسرائيليان بارزان إن إسرائيل تعتزم منع وصول أموال الضرائب الفلسطينية التي يتم تحويلها 

وقال  .إلى الرئيس محمود عباس إلى غزة لتشغيل الوكاالت التي تديرها حماس ودفع رواتب الموظفين
ال يمكن . غزة كيان يسيطر عليه اإلرهابيون اآلن" :سؤول إسرائيلي يعمل مع إدارة بوش لعزل حماسم

إيصال المساعدات المالية إلى أي كيان أو شخص على صلة باإلدارة التي تسيطر عليها حماس في 
  . "غزة
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حويل األموال وأضاف إن إسرائيل تفكر في حظر التحويالت الخاصة لألفراد في غزة من خالل شركة ت
  . والمؤسسات المالية األخرى"وسترن يونيون"

  20/6/2007األخبار اللبنانية 
  

  "معتدلة"سالمية إدول عربية ومع عالقات إستراتيجية لأحداث غزة مهدت الطريق : معاريف .33
 أن أحداث غزة مهـدت      ،قال بن كاسبيت كبير المراسلين السياسيين في صحيفة معاريف        : صالح النعامي 

، مشيراً إلى أن    "المعتدلة"ق أمام إرساء عالقات إستراتيجية بين إسرائيل والدول العربية واإلسالمية           الطري
هذه العالقات تجد تعبيرها في تزايد االتصاالت التي يجريها قادة الدول العربية سراً مع قادة إسرائيل منذ                 

جري سراً يتبين أن هناك شـعور       سيطرة حماس على القطاع، وأشار إلى أنه من خالل المداوالت التي ت           
لدى بعض الدول العربية أنها موجودة في نفس المركب الذي تتواجد فيه إسرائيل، بعد سـيطرة حمـاس                  

  . على قطاع غزة مؤخراً
  19/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  واتفاق ثالثي على حل مشكلة العالقين" إيريز"خلي المصابين من معبر يإسعاف إسرائيل  .34

 مصابا فلـسطينيا مـن معبـر إيريـز إلـى      11ت سيارات إسعاف إسرائيلية بعد ظهر اليوم حوالي  أخل
قسم منهم أصيب في مواجهات قطاع غزة في األيام األخيرة والقسم اآلخـر فـي               . مستشفيات إسرائيلية 

ـ . وقد جاء قرار اإلخالء بقرار من مكتب االرتباط اإلسرائيلي .اشتباكات يوم أمس قرب المعبر    د تـم  وق
إخالء المصابين وعالج آخرين في المكان وسط إجراءات أمنية مشددة ووصفت مصادر طبية إسرائيلية              

ونقلـت   .وكان جيش االحتالل اإلسرائيلي يمنع دخول طواقم اإلسعاف إلى المعبر         . إصاباتهم بأنها طفيفة  
ن مـصريين   صحيفة معريف عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن ثمة مفاوضات تجـري مـع مـسؤولي              

 .وفلسطينيين إليجاد حل لمشكلة العالقين على المعبر، وأن المفاوضات أصبحت فـي مرحلـة متقدمـة               
وحسب الصفقة التي يتم بلورتها بين األطراف، حسب معريف، ستساعد السلطات اإلسرائيلية بنقل حوالي              

 الغربية، ومقابل ذلك     فلسطيني هربوا لمصر في فترة المواجهات إلى األردن ومن هناك إلى الضفة            300
ولم توضح الـصحيفة لمـاذا تـستبعد        " إيريز"تتولى مصر المسؤولية عن الفلسطينيين العالقين في معبر         

  .األطراف نقلهم إلى الضفة الغربية
  19/6/2007 48عرب

  
   فلسطينيا ويزعم أنهم خططوا لتفجير كنيس12الشاباك يعلن عن اعتقال  .35

 فلسطينيا تابعـة للجبهـة الـشعبية        12قبل عدة أشهر خلية مكونة من       انه اعتقل   " الشاباك" أعلن جهاز   
ويزعم الشاباك أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تـستهدف           .لتحرير فلسطين في منطقة الخليل    

ويـزعم تقريـر     ".رعايا امريكيين في الضفة الغربيـة     "واختطاف  " موديعين"كنيسا يهوديا في مستوطنة     
" لممارسات اليهود "نتقاما  اكنيس  الؤولين عن الخلية في غزة طلبوا منهم تنفيذ هجوم على           الشاباك أن المس  

  .في القدس، واختطاف رعايا أمريكيين للمساومة عليهم من أجل إطالق سراح أحمد سعدات
  19/6/2007 48عرب

  
 القاعدة طلبت وقف االتصاالت حول شليط: تلفزيون اسرائيل .36

ف التلفزيون االسرائيلي امس النقاب عن ان تنظيم القاعدة توجه بشكل كش:  زهير اندراوس-الناصرة 
 حركة حماس في قطاع غزة، قبل عدة ايام، وطلب منها قطع كافة ىسري عبر قنوات لم يفصح عنها ال

وقال التلفزيون ان  .االتصاالت مع الدولة العبرية فيما يتعلق باالسير االسرائيلي، الجندي جلعاد شليط
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اعدة اكد لحماس ان هدف اسر الجندي االسرائيلي ال يجوز ان يكون المساومة عليه الطالق تنظيم الق
  . فلسطينيينىسراح اسر

  20/6/2007القدس العربي 
  

  2008ابتداء من مطلع عام " 4مركافا"نظام دفاع جديد لدبابة  .37
ى إيجاد حلول لمـواطن     تسعى القيادة العسكرية اإلسرائيلية منذ نهاية عدوان تموز الماضي على لبنان إل           

، قررت قيادة سالح البرية إدخال نظام       "4المركافا"الضعف التي تكشفت في الحرب، ونظرا لهشاشة دباية         
وهو نظام العتراض الصواريخ المضادة للدروع التي تطلق        " سترة الرياح "حماية متطور يطلق عليه اسم      

لى الكشف عـن الـصاروخ ضـد الـدروع          وحسب الصحيفة يشمل النظام رادارا قادرا ع      ،  على الدبابة 
في إسقاط  " نجح في تجارب كثيرة   "وتقول الصحيفة إن النظام     . المعادي وإطالق صاروخ باتجاهه لتدميره    

" سترة الرياح "وتبلغ تكاليف نظام     .عدة صواريخ أطلقت في نفس الوقت اتجاه الدبابة التي زودت بالنظام          
وتـضيف   . ألف دوالر للدبابـة الواحـدة      300كرية، حوالي   للصناعات العس " رفائيل"التي تنتجها شركة    

سـترة  " نظام دفاعي من نوع      100 تقرر وبموافقة القيادة العامة للجيش ووزارة األمن شراء          هالصحيفة أن 
 بحيث تخرج الدبابة مـن المـصنع مـزودة          2008، وسيتم تركيب النظام ابتداء من مطلع عام         "الرياح
  .بالنظام

  19/6/2007 48عرب
  

    في أحداث مخيم نهر البارد الحترام اتفاقية جنيف الحقوقية تدعوشاهدسسة مؤ .38
المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان الى أن العدد الحقيقي المتبقي من ساكني مخيم نهر البارد ال                اشارت

ـ  اللبنانين اجراءات الجيشأولفتت الى . ن عدد الضحايا المدنيين غير معروف  كما أ يزال مجهوال،    د  عن
ن هناك تخوفا حقيقيا مـن  أ فضال عن داخل المخيم،  فلسطينيين  أسباب بقاء الجئين   ، هي من  نقاط التفتيش 

كما أن  .  مستحضرين أمامهم تدمير مخيمي النبطية ومخيم تل الزعتر        ،عدم تمكنهم من العودة الى المخيم     
 مؤسسة من جهـة أخـرى،      ال أكدتقد  و.  يصعب عليهم التنقل   الذينهناك أشخاصا من فئة فاقدي الهوية       

ن القتال الحاصل حاليا فـي مخـيم        ضحة أ ومضرورة احترام حقوق االنسان في حاالت الحرب والسلم،         
  .نهر البارد يندرج تحت اتفاقية جنيف الرابعة

  20/6/2007السفير 
  

  متفائلون بحل قريب ألزمة مخيم نهر البارد: رئيس رابطة علماء فلسطين في لبنان .39
عرب عن أمله فـي أن      أداوود مصطفى،   ن الشيخ   أ: بيروت من   19/7/2006 رس قدس ب  ذكرت وكالة 

 .للتوصل إلى حل بين جماعة فتح اإلسالم والجيش اللبنـاني بالنجـاح           علماء فلسطين   تكلل جهود رابطة    
مخيم، والتقوا بجماعة من قيادات فتح اإلسالم، واستمعوا منهم لخطاب وصفه بالمرن،            الوأكد أنهم دخلوا    

ي انتظار أن يبلغوا قادة المؤسسة العسكرية بما تم التوصل إليه، من دون أن يشير إلـى أي مـن      وأنهم ف 
حماس فـي لبنـان، أن جهـود         من جهته أكد المسؤول السياسي لمكتب      و .األفكار التي تم التداول بشأنها    

لمعالجة أزمة نهر   الفصائل الفلسطينية لم تتوقف في التواصل مع القيادات السياسية والعسكرية في لبنان،             
البارد من خالل التوصل إلى وقف شامل إلطالق النار، وأن تضبط الفصائل األمن في المخيم، وأن تـتم                  

 اإلفصاح عن الصيغة السياسية العمليـة لمثـل هـذا           افضار .، وانتهاء ظاهرة فتح اإلسالم    هإعادة إعمار 
  .االتفاق
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مع القائد العـسكري     أن اللقاء    أوضحوسف،   الشيخ علي ي   أن: بيروت من   20/6/2007 الحياة   وأضافت
أبدى استعداداً تاماً لتسليم المواقع     قد  كان ممتازاً وايجابياً الى ابعد الحدود، و      لفتح االسالم شاهين شاهين،     

وعما إذا وافق على تسليم المطلوبين الذين قتلـوا          .كلها والسالح أيضاً واالنكفاء الى داخل المخيم القديم       
ويمكن الوصول الى مثـل هـذه       هم،  هناك حالة ارباك وضعضعة في صفوف     أوضح أن   عناصر الجيش،   

أشـار إلـى    و. النتيجة لكن الخطوة األولى تكمن بانسحاب من تبقى منهم خصوصاً بعدما قتل معظمهـم             
قتلوا خالل المعارك   قد  ورطوا فتح االسالم في هذه القضية،       و أن الذين اعتدوا على الجيش       تأكيدهم على 

أصيبا إصابات بالغة   هما   المؤكد ان  إلى أن  يوسف   شار أ ، فقد أبو هريرة و العبسي   حول مصير و. ةالضاري
استغرب مصدر قيادي في    من جهة أخرى    .  بسبب عدم وجود إمكانيات طبية لديهم      جداً، ما يؤكد مقتلهما   

. لـسطين  ما يشاع من حين الى آخر عن مبادرة لوفد علمـاء ف            ،الباردمخيم  فصائل منظمة التحرير في     
 ،ونقل عن مسؤولين فلسطينيين مقيمين في البارد ان وفد العلماء لم يجر معهم حتى الساعة أي اتـصال                 

.  وان ما يقال على هذا الصعيد تتداوله معظـم وسـائل االعـالم             .وان ال علم لهم بوجود وساطة فعلية      
لوفد يتحرك بطلب مباشـر      الى ان ا   الفتا. منظمة عن الحوار  العن المصلحة في استبعاد فصائل      متسائال  

 وانه يشكل لهما الغطاء المباشر ظناً منه انه قادر علـى اسـتبعاد              ،الجهاد االسالمي وحماس   من حركتي 
 .فصائل منظمة التحرير من اعادة الهدوء الى المخيم بعد القضاء على ظاهرة فتح االسالم

  
  لتوطين بفرض ا نهر الباردربطوا أحداثمن فلسطينيي لبنان % 42: استطالع .40

 8الشركة الدولية للمعلومات اجرت استطالعا للرأي الفلـسطيني فـي           أن  : 20/6/2007 النهار   نشرت
ان الحروب االسرائيلية والحـرب      أعتبروا   من المستطلعين % 38مخيمات في لبنان، أظهرت  نتائجه أن        

 تلك الظاهرة ابلس  من المستطلعين في طر   % 59في العراق هي اهم اسباب نشوء فتح االسالم، بينما عزا           
أما حول وصف هذه المنظمة فقـد       . في صيدا % 20انخفضت النسبة الى    فيما  الى المخابرات السورية،    

، فيمـا وصـفها     زء من تنظيم القاعـدة    ج% 23، في حين اعتبرها      ارهابية ومرتهنة  أنها %49.6أعتبر  
ة تـساهلت فـي نـشوء فـتح         عتقاد ان الحكومة اللبناني   ال ا %78.5 ىوابد. اسالمية سنية بأنها  % 15.4
 ومن جهة أخـرى     .عم احد االطراف اللبنانيين المحليين     د  تحوز ايضا  رأى أنها % 67.5، كما أن    االسالم
 فتح االسالم المسؤولية عن التفجيرات التي شهدها لبنان في المدة االخيرة، بينمـا حملهـا                %14.4 حمل

 حملوا اطرافا محليين لبنـانيين      % 4.3ن  أ مع االشارة إلى   المسؤولية عن تفجيرات عين علق،       39.4%
 األخيـرة   اما اسباب االحداث   .سرائيلال ذلك% 17.8في حين حمل    المسؤولية عن التفجيرات االخيرة،     

زعزعة أنها ل % 24.8، بينما أعتبر    نهاء المخيمات لفرض التوطين   بإ %42قد حصرها    ف في نهر البارد،  
وتأتي بعدها اسباب اخرى كإنهاك الجـيش وتعطيـل انـشاء        ،االستقرار الستقدام قوات اجنبية الى لبنان     

 ضرورة ليشعر السكان انهـم      %46.6 هاعتبر وعلى صعيد السالح داخل المخيمات فقد        .المحكمة الدولية 
ارتفعـت نـسبة     وعلى صعيد التأييد للفصائل الفلسطينية، فقـد         .%45.2خالفهم الرأي   بينما  اكثر امنا،   

عـل  و. %18.6في حين انخفضت نسبة المؤيدين لحماس، لتبلـغ         ،  %39.6بلغت  حيث   ،المؤيدين لفتح 
 في حال تعذرت العودة الى فلسطين،       ،البقاء في لبنان مع تحسين ظروفهم     % 48.5صعيد آخر فقد فضل     

  . الى احدى الدول العربيةفضلوا الهجرة %6.9، مقابل  الهجرة الى دولة اجنبية%34.8بينما فضل 
 من المستطلعين   %31أن  : بيروتمن    مراسلها أواب المصري  عن   20/6/2007 الجزيرة نت    وأوردت

كما أن نـسبة مماثلـة      يفضلون أن تكون قوات منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولة عن أمن المخيمات،            
أن األفضل  % 10رأى   و  القيام بذلك،  القوى األمنية اللبنانية  % 12فضل   ، فيما  الفصائل الفلسطينية  فضلت

 .حماس% 8، في حين فضل ح فتأن تتسلم ذلك
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    من مخيم نهر الباردالنازحينالفلسطينيين مشاريع إيطالية لمساعدة  .41
أطلقت السفارة االيطالية اربعة مشاريع جديدة لمساعدة العائالت النازحة من مخيم نهر البارد الى مخـيم                

ت قيمة التمويـل االجماليـة   بلغ، حيث البداوي، وذلك من خالل برنامج الطوارئ التابع للتعاون االيطالي  
  .  يورو220.828

  20/6/2007السفير 
  

  القطاع ىمسيحيو غزة يأملون اال تتغير اوضاعهم مع سيطرة حماس عل: تحقيق .42
يرفض المسيحيون الذين يشكلون مجموعة صغيرة من نحو اربعـة          :  أ ف ب   –  صخر ابو العون   -غزة  

 بينمـا   ، احد االديرة التابعة لمدرسة مـسيحية      آالف شخص في قطاع غزة االستسالم للذعر رغم احراق        
 االب مانويل مـسلم ان مـا        قد أعتبر و. اكدت حماس انها ستضمن حمايتهم وحماية مقدساتهم في القطاع        

جذرية العالقات  ، مشيرا إلى ال    كان بهدف اشاعة الفتنة وليس عمال منظما       ،حدث من حرق لدير الراهبات    
 بحسب مـا     بما حدث من دمار للدير     هم تعويض ى عل ة حريص ماسوقد أشار إلى أن ح    .  مع حماس  قويةال

عبـر احـد    ، حيـث    اال ان هذا ال يمنع البعض من الشعور بـبعض القلـق           . أكد مسؤولون في الحركة   
 ذكر أنـه  و.  الفرصة ه اتيحت ل  إذالخروج من البلد    با ، موضحا رغبته  المسيحيين عن تخوفه من المستقبل    

لبسها وبها الصليب المسيحي   ي امسك بالقالدة التي     ، حيث اد القوة التنفيذية   من قبل احد افر    هتم االعتداء علي  
قال سامي ابـو    من جهته   و. االسالم هو الحل  ، وأن    حرام على اعتبار أن ذلك    بالقوة   هوانتزعها من صدر  

حماس لهـم   ستوفر   و ،ان المسيحيين الفلسطينيين جزء اساسي من الفلسطينيين لهم كامل الحقوق         ،  زهري
 ان بعض االشخاص وبهـدف      ىلكنه اشار ال  .  العادة الحماية الكاملة النفسهم وممتلكاتهم وبيوتهم      كما هي 

السلب والنهب يتعرضون لبعض البيوت وبعض المواقع بعد انتهاء المشاكل، مؤكدا ان هنـاك حراسـة                
 أن بإمكـان   الفتـا إلـى    .توفرها القوة التنفيذية لكل المؤسسات في البالد بما فيها المؤسسات المـسيحية           

 مؤسـسات الالمسيحيين اذا كان لهم اي مالحظات او اشكاالت ان يرفعوها مباشرة، مؤكـدا ان حمايـة                 
  .هم امر ضروري بالنسبة لالمسيحية،

  20/6/2007القدس العربي 
  

  دعوات إلخراج الصحفيين الفلسطينيين من دائرة االستهداف .43
 اعتصام نظمته كتلة الصحفي في غزة حوادث        دان إعالميون وحقوقيون شاركوا في    : غزة – أحمد فياض 

ن الجرائم التي يتعرض لها الـصحفيون        وأعتبروا أ  .قطاعالاالعتداء على الصحفيين في الضفة الغربية و      
تنذر بخطورة كبيرة على الحركة اإلعالمية وتهدد حرية الرأي والتعبير، معربين عن اسـتهجانهم لمـا                

    .مبالصمت المطبق حيال تلك الجرائ وصفوه
  20/6/2007الجزيرة نت 

  
  2006اإلحصاء الفلسطيني يصدر كتاب القدس اإلحصائي السنوي للعام  .44

صدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني كتاب القدس اإلحـصائي الـسنوي للعـام             أ: رامي دعيبس 
قد جاء   و .، والذي يعتبر من التقارير الهامة التي تلخص البيانات واإلحصائيات عن محافظة القدس            2006

 3.0 متوسط عدد الغرف في المسكن في محافظـة القـدس بلـغ              ، أن المساكن وظروف السكن  فيه حول   
، فقد أورد   القوى العاملة  وعلى صعيد    . فرد لكل غرفة   1.7، وبلغ متوسط كثافة السكن      2006غرف عام   
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، حيـث   %39.4 حـوالي    ، سنة فـأكثر   15 بلغت، حسب معايير منظمة العمل الدولية لألفراد         أن نسبتها 
 .من القـوى العاملـة    % 13.2 بلغت نسبة البطالة     فيما. لإلناث% 11.3للذكور و % 67.1تتوزع بواقع   

بلغ  في حين    . منشأة 5,817 بلغمحافظة  العدد المنشآت االقتصادية العاملة في      وذكر من جهة أخرى أن      
بلغت نسبة اشغال الغـرف     ا  فيم،  2006 فندقاً في نهاية عام      22  على صعيد السياحة،   عدد الفنادق العاملة  

 2006/2007في العام الدراسـي      أما التعليم فقد ورد أن عددها        %.19.0ونسبة اشغال األسرة    % 20.4
بلغ ، في حين     مدرسة 188 ، بلغ باستثناء رياض األطفال ومدارس البلدية ووزارة المعارف االسرائيليتين       

بلغ عدد بطاقات الهوية    ، فقد   االسرائيليةهاكات   أما على صعيد االنت    . طالباً وطالبة  59,710عدد الطالب   
 بطاقـة فـي العـام       1,363 بطاقة هوية منهـا      8,269،  2006–1967المقدسية المصادرة خالل الفترة     

لـغ عـدد     فيما ب  . منزالً J1 47 في المنطقة    2006بلغ عدد المنازل المهدومة في العام       في حين   ،  2006
بلغ عدد االفـراد    في حين    بسبب بناء جدار الضم والتوسع،       ، وذلك  أسرة 1,635األسر التي تم تهجيرها     

 أمـا   .2005 دونماً وذلك للعام     11,100 أفراد، كما بلغت مساحة االراضي المصادرة        9,609المهجرين  
 من مجموع   ، شهيدا 68،  31/12/2006شهداء حتى   ال بلغ عدد    ، فقد نتفاضة االقصى ما قدمته المحافظة إل   

 31,187بلغ عدد الجرحى فـي األراضـي الفلـسطينية          في حين    شهيدا،   4,673 همالشهداء البالغ عدد  
  . اصيبوا بالرصاص الحيهممن % 25.8جريحا، 

  19/6/2007 48عرب
  

   هم الجئون او نازحون الفلسطينيشعبالأكثر من ثلثي ابناء : شبانه .45
افية عـشية اليـوم     استعرض رئيس اإلحصاء الفلسطيني أوضاع الالجئين وخصائصهم الديموغر       : البيرة

حـوالي  بلـغ   العالمي لالجئين، مشيراً الى أن تقدير األمم المتحدة لالجئين الفلـسطينيين بعيـد النكبـة                
، قدر عدد الالجئين الفلـسطينيين فـي        2007وبين أنه خالل النصف االول من عام         . الجئ 957,000

 بينما يقدر عدد غير المسجلين      ،وا مليون مسجلون لدى االونر    4,5 ماليين، منهم حوالي     6حوالي  بالعالم  
بحوالي مليون ونصف المليون حسب تقرير وكالة الغوث الدولية الخاصة بمعدل النمو السنوي لالجئـين               

 مليـون   1,9وأضاف أن الالجئين الفلسطينيون المسجلين يتوزعـون بواقـع           .2000-1953في الفترة   
 أمـا فـي األراضـي       ، الجيء في سوريا    ألف 444 آالف الجىء في لبنان، و     409الجىء في االردن و   

 الف الجىء، ومليون الجىء مسجل في قطاع        727  الغربية الفلسطينية فقد بلغ عدد المسجلين في الضفة      
البيانـات المتـوفره لعـام      ولفت إلى أن    . 67 الف فلسطيني نزحوا عام      950 يضاف اليهم حوالي     ،غزة

من مجمل السكان   % 44,6لسطينية شكلوا ما نسبته      تشير الى ان السكان الالجئين في األراضي الف        2006
 أوضاع الالجئين وخصائصهم    في هذا السياق  واستعرض   .الفلسطينيين المقيمين في األراضي الفلسطينية    

التركيبة الديمغرافية للمجتمع الفلسطيني بشكل عام تتسم بقاعدة        أن  بيانات الى   ال حيث تشير    ،الديموغرافية
  .العمرعريضة تنخفض مع التقدم ب

  20/6/2007الحياة الجديدة 
  

  48العنصرية في إسرائيل تحكم العالقات مع فلسطينيي : تقرير حقوقي .46
أكدت المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان داخل الخط األخضر في تقريرها          :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   

ية والقانونية اإلسرائيلية    ترسخ في السياسات الرسم    48 ـ أن التمييز العنصري ضد فلسطينيي ال      ،السنوي
إلى تصاعد الخطاب الديمغرافي،    لها  وأشارت في تقرير     .وأصبح نهجا وقاعدة قانونية تحكم العالقة معهم      

الذي لم يعد خطاباً مرافقاً لألحزاب العنصرية الهامشية فحسب، بل أصبح قانوناً تشرعه أغلبية األحزاب               
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لتي أدخلت على قانون منع لـم الـشمل المعـروف بقـانون             السياسية وتجيز استعماله في التعديالت، ا     
  .المواطنة

 20/6/2007الخليج اإلماراتية 
  
  

  األسهم الفلسطينية ترتفع وسط تفاؤل برفع الحصار .47
بعد تراجعها ألكثر من عام قفزت أسعار األسهم الفلسطينية وسط تفاؤل بوعود            : محمد السعدي  - رام اهللا 

قـال رئـيس مجلـس إدارة سـوق          حيث   .حسار القتال في قطاع غزة    غربية لرفع حظر المساعدات وان    
منذ أعلن محمود عباس حالة الطواريء وعـين        % 15فلسطين لألوراق المالية إن االسهم ارتفعت بنسبة        

  .حكومة جديدة
  19/6/2007رويترز 

  
 محدودية التجارة بين األردن وفلسطين تقلص اآلثار السلبية لألوضاع الراهنة  .48

أكد خبراء اقتصاديون محدودية تأثر التجارة بين األردن وفلسطين بفعل األحداث : أبو حجلة هال -عمان 
، خصوصا وأن حركة التجارة البينية بين البلدين تواجه معيقات فنية بسبب مشاكل  األخيرةالسياسية

 .ينار مليون د30الحدود والتي ساهمت في ضعف حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يقدر بنحو 
ولفت الخبراء الى أهمية رفع الحصار عن األراضي الفلسطينية في توفير الدعم المالي وتزايد القوة 

وبحسب البيانات  .الشرائية، األمر الذي ينعكس على الوضع االقتصادي ونشاط المؤسسات والشركات
اضي الفلسطينية خالل بلغ حجم الصادرات الوطنية إلى األرفقد الصادرة عن دائرة االحصاءات العامة، 

 مليون دينار خالل الفترة ذاتها من 6,4ينار مقارنة مع د مليون 8,2العام الحالي نحو من الثلث األول 
 ماليين دينار خالل الثلث 4 مليون دينار مقابل 6,5العام الماضي، فيما ارتفع حجم المستوردات إلى 

  .األول من العام الماضي
  20/6/2007الدستور 

  
  ت االهلية تعبر عن قلقها من تدهور االوضاع الصحية واالنسانية في غزةالمنظما .49

عبر القطاع الصحي في اتحاد المنظمات األهلية الفلسطينية عن بالغ قلقه من تـدهور األوضـاع                 :غزة
وشدد على ان استمرار الحصار سيؤدي إلى تفـشي األوبئـة واألمـراض              .الصحية واالنسانية في غزة   

 كما أن الوضع الحالي يشكل حافزاً قوياً لتدهور الصحة النفسية فـي المجتمـع               ،ذيةوخصوصاً سوء التغ  
  .وخصوصاً لدى األطفال والشباب وذوي االحتياجات الخاصة الفلسطيني عامة

  20/6/2007القدس الفلسطينية 
  

  ال يوجد في األردن أي تنظيمات فلسطينية: البخيت .50
 خالل مؤتمر صحافي عقده أمس في عروف البخيت،شدد رئيس الوزراء م:  مؤيد أبو صبيح-عمان 

ال يوجد في االردن أية تنظيمات فلسطينية وإن وجدت فهي غير شرعية سواء "، على أنه رئاسة الوزراء
قد يظهر بعض المواطنين الذين يتعاطفون مع "، مشيرا الى انه "فتح أو حماس أو غيرها من التنظيمات

  ".غير مسموح لها اطالقاهذا الطرف أو ذاك ولكن التنظيمات 
الدولة االردنية قوية وال تخشى أي امتدادات لما يحدث على االراضي "وأكد رئيس الوزراء أن 

  ".الفلسطينية بالمعنى التنظيمي وبالمعنى العملياتي
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، "أمر مؤسف إلى حد الحزن"وأكد رئيس الوزراء أن ما جرى أخيرا على صعيد القضية الفلسطينية 
 ال يؤثر فقط على القضية الفلسطينية بالجانب المادي فقط بل بالجانب المعنوي وخاصة مشيرا الى انه

  . المشروع الوطني الفلسطيني
ال تتعامل مع فصائل بل مع سلطة تعبر عن ارادة الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة "وبين ان الحكومة 

  ". الفلسطينية التي هي مصلحة فلسطينية مثلما انها مصلحة اردنية
ورداً على سؤال حول ارسال قوات بدر الى اراضي الضفة الغربية للوقوف إلى جوار الرئيس محمود 

انه وفيما يتعلق "عباس في ظل تطورات األوضاع الجارية حاليا في األراضي الفلسطينية، قال البخيت 
الردن منذ فترة في الجزء االول فهذا موضوع قديم حديث وقوات بدر هي قوات فلسطينية موجودة في ا

واذا ارتأت القيادة الفلسطينية مع موافقة االطراف االخرى ان تكون هذه القوات الى جانبها نحن على 
  ".استعداد الرسالها

   20/6/2007الغد األردنية 
  

  اتفاق بين حماس وايران على تدريب عناصر من الحركة وامدادها بالسالح: البخيت .51
وزراء االردني عن اتفاق بين حركة حماس وايران يقضي بقيام كشف معروف البخيت رئيس ال: عمان

واكد البخيت في حديث صحفي ان هذا االتفاق . االخيرة بتدريب عناصر من الحركة وتزويدها بالسالح
جرى التوقيع عليه، خالل الزيارة التي قام بها الى ايران وزير الداخلية االسبق في الحكومة الفلسطينية 

  .اسماعيل هنية رئيس الوزراء المقالالعاشرة برئاسة 
  20/6/2007القدس الفلسطينية 

  
  أحزاب سياسية تؤكد وقوفها مع الشرعية الفلسطينية .52

دانت أحزاب سياسية وسطية ومعارضة ووطنية سيطرت حركة حماس :  خلف الطاهات-عمان 
لة في الرئيس محمود العسكري لقطاع غزة، وشددت األحزاب على وقوفها مع الشرعية الفلسطينية المتمث

عباس، داعين كل األطراف الى نبذ العنف واالقتتال واعتماد الحوار والتواصل كحل وحيد لوقف 
ودعت األحزاب حركة حماس الى عدم االنجرار وراء مشاريع . المسلسل الدموي الذي سببته حماس

سطيني وتوجه فيها البنادق إقليمية مشبوهة تستخدم السالح الفلسطيني ضد القضية األساسية للشعب الفل
  .إلى األخ والمناضل بدال من العدو

  20/6/2007الرأي األردنية 
  

  يدعون للقاء وطني السبت يطلق مبادرة لحل خالفات الفلسطينيين" اإلخوان" .53
دعت جماعة االخوان المسلمين واللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الذي يضم :  ماجد توبة-عمان 

 ومؤسسات مجتمع مدني لعقد ملتقى مساء السبت المقبل في مقر الجماعة، شخصيات وقوى وطنية
  . ، بحسب الجماعة"اطالق مشروع مبادرة مقترح حول األحداث في الساحة الفلسطينية"لـ

يدعو حركتي فتح وحماس الى بدء حوار جاد وسريع "وحسب مصدر في الجماعة، فإن مشروع المبادرة 
وصل الى صيغة من الشراكة والتفاهم والتوافق على ترتيب االوضاع في لمعالجة تداعيات االزمة والت

الساحة الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من مواصلة جهده إلنجاز حقوقه المشروعة ومواجهة 
  ".المؤامرات التي تستهدف وحدته ومسيرته النضالية

   20/6/2007الغد األردنية 
  

   على قبول مبادرة الحل  " اإلسالمفتح" تُرغم  اللبنانيسيطرة الجيش .54
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لها في      20/6/2007السفير  نشرت   أفادت معلومات من داخـل     : عمر ابراهيم ،  الباردنهر نقًال عن مراس
 عن مقتل امير حركة فتح اإلسالم شاكر العبسي ونائبه ابو هريرة من دون إعطـاء أي                  نهر البارد  مخيم

لتزامن مع استمرار التحركات السياسية التي تقوم بهـا         وتأتي هذه التطورات الميدانية با    . تفاصيل أخرى 
أكثر من جهة وعلى أكثر من صعيد بهدف بلورة صيغة نهائية لحل هذه األزمة، التي بحسب المعلومات                 

ويمكن القول إن هذا    . المتوفرة شارفت، أو تكاد، على نهايتها لكنها تحتاج إلى بعض الوقت لتبصر النور            
تح اإلسالم جاء بالدرجة األولى نتيجة الضغط العسكري والحصار األمني الذي           التحول في موقف قيادة ف    

 يوماً على المخيم، ما اسفر عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الحركة،             31يفرضه الجيش اللبناني منذ     
هذا باإلضافة إلى الدور الكبير الذي لعبته رابطة علماء فلسطين وحركة الجهاد اإلسـالمي علـى خـط                  

في غضون ذلك، أفادت معلومات ان القوة االمنية المزمع انشاؤها لحفـظ االمـن داخـل                . ضاتالمفاو
المخيم، تواجه صعوبات تتمثل بعدول فصائل منظمة التحرير الفلسطينية عن المشاركة الى جانب حماس              

ـ                 شف على خلفية االشكاالت التي يشهدها قطاع غزة، إضافة إلى استبعاد فتح االنتفاضة السـباب لـم يك
  . عنها

ليها في        20/6/2007عكاظ  وأضافت   ًال عن مراس قال مـصدر   : هشام عليوان و زياد عيتاني    ،بيروت نق
سياسي فلسطيني ان مجموعة من الوسطاء الفلسطينيين اجتمعوا مع شاهين شاهين وهو عضو بارز بفتح               

اجع بعده المتشددون الى    وتشمل الخطة اتفاقا لوقف اطالق النار يتر      . االسالم االثنين لبحث تفاصيل هدنة    
 فردا من الفصائل الفلسطينية في المخـيم وتعلـن          150وبعد ذلك تنتشر قوة من      . الحدود الرسمية للمخيم  

 مـضيفا ان الوسـطاء      "تحدثنا الى شاهين وكان ايجابيـا     "وقال المصدر   . جماعة فتح االسالم حل نفسها    
 . ينتظرون االن رد الجيش على الخطة

 
  مخيم نهر البارد  دولة إلعمار 21تعداد السنيورة يتبلغ اس .55

 في لبنان ريتشارد كوك     "أونروا" أعلن رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، أنه تبلغ من مدير            :بيروت
، مـشيراً   " دولة مانحة طلبت موجزاً عن وضع مخيم نهر البارد، وسألت عن كلفة إعادة األعمار              21"أن  

وأضاف أن   ."نازل بديلة إليواء أهالي البارد في انتظار إعادة اإلعمار        م"الى أنها طرحت إمكان استخدام      
عودة النازحين إلى مخيم البارد ربما تستغرق وقتاً نظراً لتنظيف المخيم، لذا وجـب تـوفير الظـروف                  "

 /هذه اإلقامة ستنتهي منتـصف شـهر أيلـول        "، مؤكداً أن    "اإلنسانية إلقامتهم الحالية في مدارس البداوي     
  . " المقبلسبتمبر

 مشاريع جديدة لمساعدة العائالت النازحة من مخيم نهر البارد الـى مخـيم              4وأطلقت السفارة االيطالية    
  . ألف يورو220وبلغت قيمة التمويل االجمالية . البداوي

  20/6/2007الحياة 
  

  القيادة العامة في البقاع الغربيالجيش اللبناني يشتبك مع مجموعة من  .56
 أمس، إجراءات أمنية مشددة في بلدة غزة ومحيطها في البقـاع الغربـي              ،ش اللبناني  اتخذ الجي  :بيروت

وأفادت مصادر أمنيـة     .بعدما سجل إطالق نار كثيف بعد منتصف ليل أول من أمس، قرب مدافن البلدة             
 - أمس، أن مجموعة مسلحة انطلقت من بلدة لوسي حيث مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين                ،في البقاع 

وأكدت المصادر ان قاعدة     . واصطدمت بدورية للجيش اللبناني قبل أن تفر إلى مقابر البلدة          ،يادة العامة الق
  .القيادة العامة في لوسي جرى تعزيزها أخيراً

  20/6/2007الحياة 
  

  الكاتيوشا الستباق السالح الفلسطيني والتهويل بإعادة الجنوب ساحة صراع: تحقيق .57
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دد حزب اهللا كما تقول مصادر مقربة منه، في اعتبار إطـالق صـواريخ               لم يتر  : محمد شقير  –بيروت  
الكاتيوشا من منطقة عمليات الجيش اللبناني واليونيفيل جنوب الليطاني موجهاً ضده، وضد االستقرار في              

 لن يؤدي الى إخـراج      1701الجنوب في محاولة مكشوفة لتوجيه رسالة الى المجتمع الدولي بأن القرار            
وبصرف النظر عن الجهة الفلسطينية التي تقـف         .ب من دائرة الصراع في الشرق األوسط      ساحة الجنو 

وراء إطالق الكاتيوشا، سواء كانت معروفة أم مجهولة، فإنها اختارت التوقيت المناسب لتوحي بأن مـا                
 .بـارد  في مخيم نهر ال    "فتح اإلسالم "حصل امتداد أمني وسياسي لالشتباكات بين الجيش اللبناني وتنظيم          

 عالقة مباشرة او غيـر مباشـرة بـاطالق          "فتح اإلسالم "لكن قيادات سياسية بارزة تستبعد ان تكون لـ         
الصواريخ، مؤكدة انها ال تسعى الى تبرئته بمقدار إدراكها انه لم تعد لديه القدرة على التمدد الى الجنوب                  

وتضيق هذه   .ضد مجموعات العبسي  وان هناك من استغل المواجهة في نهر البارد لتكون التهمة جاهزة            
القيادات ان جهات فلسطينية معروفة اعتادت في السابق، وفي ظروف أمنية وسياسية مماثلة، اسـتغالل               
األوضاع السائدة في لبنان لتوجه رسالة تتجاوز الساحة المحلية الى المجتمع الدولي، وأن هذه الجهـات                

إلطالق الصواريخ ان تقول للبنـانيين وللعـالم ان مـن           الفلسطينية أرادت من خالل تسللها الى الجنوب        
 . قادر على إحداث ارباك في الجنوب وخلط األوراق بمـا يخـالف القـرار              1701يستطيع خرق القرار    

وترى القيادات نفسها ان الجهات الراعية مباشرة إلطالق الصواريخ أرادت توجيـه رسـالتين للـداخل                
ن يستطيع الوصول الى عمق الجنوب قـادر علـى اسـتهداف            وللخارج مضمونها ان يدها طويلة وان م      

ولفتت القيادات الى ان هذه الجهات الفلسطينية ارادت ان          ."يونيفيل"ـالوجود العسكري واألمني المباشر ل    
تقدم نموذجاً لما سيكون عليه الوضع في لبنان في حال قررت الحكومة االنصراف بعد القـضاء علـى                  

معالجة السالح الفلسطيني خارج المخيمات وتكليف الفصائل الفلسطينية ضبطه          الى   "فتح االسالم "ظاهرة  
اال ان القيادات نفسها لم تستبعد ان يكون إلطالق الكاتيوشا عالقة مباشرة باإلنجـاز               .وتنظيمه في داخلها  

 على  الذي حققه الجيش اللبناني في نهر البارد لناحية التحضير لمواجهات أخرى ضده إلنهاكه واستنزافه             
امتداد الساحة اللبنانية، خصوصاً ان نجاحه في القضاء على مجموعات العبسي يتيح البحث في حل على                

 النكفاء بعض الفصائل الفلسطينية من خارج المخيمات الى داخلها انسجاماً مع اإلجمـاع الـذي                "البارد"
ذ مـن بعـض المنـاطق       وأوضحت ان الفصائل التي تتخ     .تحقق في هذا الشأن في مؤتمر الحوار األول       

 " القيـادة العامـة  –الجبهة الـشعبية   "خارج المخيمات قواعد عسكرية لها، باتت معروفة، والمقصود بها          
 إضافة الى قواعد أخرى مخصصة لتدريب عناصر لبنانيين ينتمـون الـى بعـض               " االنتفاضة –فتح  "و

 "لقاعـدة "لكاتيوشا الزج بتنظيم    وسألت القيادات اذا كان الهدف من إطالق ا        .أطراف المعارضة في لبنان   
 تحت ستار ان مجموعـات      "اليونيفيل"في لعبة خلط األوراق في الجنوب إلدخاله على خط التهويل ضد            

وسـألت عـن توقيـت إطـالق         .تابعة لها تسللت الى لبنان لخوض معركة مفتوحة مع المجتمع الدولي          
جلس األمن تحت الفصل السابع، وقالـت ان        الصواريخ بعد إقرار القانون الخاص بالمحكمة الدولية في م        

 جاء أيضاً في إطار التهديدات التي اطلقتها ضدها شخصيات حليفة لسورية في             "اليونيفيل"التحريض على   
 بهدف إخراجه عـن تعاونـه مـع         "حزب اهللا "وأكدت ان اطالق الكاتيوشا أحرج       .حال انشئت المحكمة  

ة في الوقت نفسه الى ان الحزب قادر على توجيه رسـائله             في الجنوب، مشير   "يونيفيل"الجيش اللبناني و  
اذا كانت لديه مالحظات انما بغير هذا األسلوب الهادف الى زعزعة االستقرار، خصوصاً ان الحادث هو                

  .األول منذ توسيع رقعة انتشار القوات الدولية لتشمل منطقة جنوب الليطاني الى جانب الجيش اللبناني
  20/6/2007الحياة 

  
 نراقب سلوك حماس ونرفض قيام إمارة دينية على حدودنا: سؤول مصريم .58

، قال مسؤول مصري رفيع المستوى: إلهامي المليجي، ومحمود صالح، وعبد المنعم مصطفى: القاهرة
تجري اتصاالت مكثفة مع الجانب اإلسرائيلي لضمان عدم تعرض قطاع غزة ألي أزمة "إن القاهرة 
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بالرغم من رفض : وقال. "ذاء والبترول والغاز والماء والكهرباء والمواد الطبيةإنسانية في ما يتعلق بالغ
ال تسمح بحال من األحوال بمزيد من المعاناة "مصر الشديد لقيام امارة دينية على حدودها، إال أنها 

ها أبلغت هذا الموقف للسلطات اإلسرائيلية ونعتقد أن"، مشيرا إلى أن مصر "للشعب الفلسطيني في غزة
إن مصر ستدعو حركتي فتح وحماس للحوار مرة أخرى من أجل : وأضاف ."أبدت تفهما لهذا الموقف

 .حل األزمة الحالية والتوصل التفاق حول خطة للعمل الوطني الفلسطيني في المرحلة القادمة
أن القاهرة تراقب عن كثب سلوك وتصرفات قادة حماس في "إلى ذلك أشار المسؤول المصري إلى 

اع غزة، وما إذا كانت ستلتزم باالتفاقات التي وقعتها السلطة، خاصة عمليات التصدير واالستيراد، قط
ومعبر رفح، واستعدادهم إلعادة مقرات السلطة، وإلغاء كل اإلجراءات التي ترتبت على ذلك، ومدى 

توجيه الدعوة استعدادهم للوصول إلى توافق مع فتح حول النقاط المختلف عليها وعلى ضوء هذا سيتم 
أن مصر لم تسأل أحدا من الذين لجأوا إليها عن اتجاهاته "وحرص المسؤول على التأكيد . للحوار
مصر استقبلت العشرات من كوادر فتح وبينهم مطلوبون من قبل السلطات اإلسرائيلية "، وقال "السياسية

مة تضم أسماء كوادر من وأشار إلى أن قيادة حركة فتح كانت قد تقدمت بقائ ."أو من حركة حماس
 .الحركة تمنت على مصر أن تتيح لهم فرصة الدخول إلى أراضيها

إنه ال يوجد اآلن أي تنسيق بين الجانبين "وعلى صعيد متصل، قالت مصادر أمنية وحدودية مصرية 
. "المصري والفلسطيني بشأن مرور آالف الفلسطينيين العالقين على جانبي الحدود بين مصر وغزة

إنه بعد سيطرة القوة التنفيذية لحماس على معبر رفح الحدودي أصبحت االتصاالت "فت المصادر وأضا
 ."بين مسؤولي االرتباط من الجانبين شبه مقطوعة

  20/6/2007الشرق األوسط 
  

  مصر تنفي اتخاذ إجراءات عقابية ضد أبناء الشَعب الفلسطيني .59
 ال يمكن ان تتخذ أي قرارات او اجراءات مصر"قال مصدر مصري مسؤول، ان :  فتحي صباح-غزة 

  ".عقابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني او فصائله او قياداته السياسية
ونفى المصدر ان يكون رئيس الوفد االمني المصري المقيم في غزة اللواء برهان حماد قد صرح بأن 

ية التابعة لوزارة الداخلية اطلقوا مسلحين من كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس او القوة التنفيذ
كما نفى قيام مسلحين من . النار على مسيرة جماهيرية دعا اليها حماد، االسبوع الماضي، رفضا لالقتتال

  .كتائب القسام او القوة التنفيذية بإطالق النار على مقر الوفد االمني المصري في مدينة غزة
  20/6/2007الحياة 

  
  دبلوماسية من غزة إلى رام اهللامصر تنقل مقر بعثتها ال .60

 من غزة إلى رام  ، قررت مصر إيفاد السفير المصري لدى السلطة الوطنية الفلسطينية والبعثة الدبلوماسية
، وسيتم تنفيذ القرار   وأصدر وزير الخارجية أحمد أبوالغيط قرارا بذلك، أمس . ، لتمثيل مصر هناك اهللا

   . خالل أيام
اتفيا أمس بالدكتور سالم فياض رئيس الوزراء ووزير الخارجية في السلطة وقد أتصل أبوالغيط ه

 وكذلك جهود السلطة للسيطرة  ،  تناول تقويم األوضاع في الضفة الغربية خالل الفترة المقبلة ، الفلسطينية
  كما أجرى أبوالغيط مشاورات مع أعضاء اللجنة الرباعية . على األمن واستعادة األوضاع الطبيعية

   .  يونيو الحالي 27  و 26  انتهت إلى تأجيل االجتماع الذي كان من المزمع عقده بالقاهرة يومي ، الدولية
  20/6/2007األهرام المصرية 

  
  موسى يعلن دخول مجلس السلم واألمن العربي حيز التنفيذ .61
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مين العام للجامعة يجري الوفد الوزاري العربي برئاسة األ:  الوكاالت– حسن عبداهللا -بيروت، القاهرة 
العربية عمرو موسى اتصاالت مع أطراف دولية وعربية وإقليمية خالل زيارته لبيروت، التي بدأت 

وأوضح مصدر رسمي لبناني أن الوفد سيلتقي رئيس مجلس النواب المعارض نبيه . أمس وتستمر يومين
 شخصية لبنانية من 20حو بري، ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ورئيس الجمهورية إميل لحود، ون

 .األكثرية والمعارضة
وكان عمرو موسى قد أعرب قبيل مغادرته القاهرة، أمس، عن ثقته في أن مجلس السلم واألمن العربي، 
الذي دخل حيز التنفيذ، أمس، يشكل إضافة هامة في دعم منظومة العمل العربي بوصفه آلية لتطويق 

  . ألمن واالستقراراألزمات والخالفات وإدارتها لتحقيق ا
 20/6/2007الوطن السعودية 

 
  ليس هناك أقوى من شرعية حكومة هنية: عاكف .62

أكد المرشد العام لحركة اإلخوان المسلمين محمد مهدي عاكف على أن القضية الفلسطينية يتنازعها : غزة
ضية الفلسطينية اتجاهين مختلفين اتجاه مع الصهاينة واألمريكان وآخر يتسم بالوطنية والحرص على الق

 .ومصالح الشعب الفلسطيني مشيراً إلى ثقته بأن ما فعلته حركة حماس في قطاع غزة له مبرراته
وأوضح عاكف خالل حديثه مع إذاعة صوت األقصى في قطاع غزة إعجابه الكامل وتأييده لتصريحات 

شعل للشرعية خالد مشعل األخيرة الذي وصفها بالصدق والوضوح التام كما أثنى على حماية م
واستهجن عاكف ما قام به عباس من إقالة لحكومة . الفلسطينية ممثلة بالمجلس التشريعي والرئيس عباس

إن " الوحدة الوطنية رغم ثناءه عليها في اتصال هاتفي أجراه مع عاكف قبل يومين من اإلقالة قائالً له
عاكف اإلغداق المالي والدعم واستنكر ". أفضل حكومة تعاملت معها هي حكومة الوحدة الوطنية

الصهيوني واألمريكي الكبيرين لتيار فلسطيني على حساب القضية الفلسطينية ودعا عباس إلى أن يكون 
رئيساً للفلسطينيين جميعاً منبهاً الشعب الفلسطيني للمؤامرة الكبرى التي ال تحاك فقط ضد فلسطين بل 

 أن هذه المؤامرة تهدف إلى تحطيم الشعوب العربية مضيفاً إلى. ضد كافة دول المنطقة على حد قوله
وشدد عاكف على أن الشعب الفلسطيني هو األولى بالدعم والمؤازرة مبيناً في ذات الوقت . واإلسالمية

ليس هناك أقوى من شرعية حكومة "تقديره لما تقوم به حكومة هنية الشرعية كما وصفها وأضاف قائال 
  ."هنية

س أبو مازن للضرب بيد من حديد على كل فئة خارجة عن اإلطار الفلسطيني ووجه عاكف دعوة للرئي
نافياً أن يكون ما حدث في غزة هو انقالب عسكري طالباً من رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية 

 .للجميع  حدث في غزة لتتضح  األمور وتبرز الحقائقماالوثائق واإلثباتات حول 
  

  ربات من غزةمصر ترفض ادخال مصريات ها .63
قالت مصادر مصرية بمعبر رفح الحدودي، يوم الثالثاء، ان السلطات في المعبر رفضت، مساء : رفح

االثنين، مرور مصريات متزوجات من فلسطينيين في غزة الى االراضي المصرية لعدم حصولهن على 
  .تأشيرات دخول

  19/6/2007رويترز 
 

  فر الى اسرائيل نواب في البرلمان المصري يطالبون بمنع الس .64
قام مجلس الشعب المصري بفتح ملفات العمالة المصرية في إسرائيل وعالقتها بالتجسس لصالح : القاهرة

  .بمبادرة من أعضاء ينتمون لجبهة اإلخوان المسلمين والنواب المستقلين-جهاز الموساد 
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ر النواب فتح ذلك وقد قر.  الف مصري يقيمون في اسرائيل28وقد دعا النواب الى ضرورة إعادة 
الملف بعد الجدل الدائر في المجتمع حاليا بشأن إزدياد عدد حوادث القبض على جواسيس مصريين 

وقد دعا عالء عبد المنعم عضو مجلس الشعب عن جبهة  .يعملون لصالح المخابرات اإلسرائيلية
جل مقاومة تلك المستقلين لضرورة إصدار قانون من الحكومة يجرم الذهاب إلسرائيل وذلك من أ

  .الظاهرة، باإلضافة لمنع أي مصري قادم من تل أبيب من العودة إليها مجددا
  20/6/2007الدستور 

  
  دمشق ال تعارض بقاء مستوطنين في الجوالن والخيمي ينفي: هآرتس .65

 نقلت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، أمس، عن السفير :20/6/2007 األخبار اللبنانية ذكرت صحيفة
سوريا ستسمح ببقاء المستوطنين اإلسرائيليين في هضبة " لندن، سامي الخيمي، قوله إن السوري في

كما نقلت الصحيفة عن الخيمي، الذي يعد بحسبها من مقربي الرئيس  ".الجوالن بعد انسحاب إسرائيل منه
ولة التفاوض السوري بشار األسد، قوله إن بإمكان السوريين واألميركيين واإلسرائيليين الجلوس إلى طا

وطرح قائمة مطالبهم، مقترحاً التخلي عن فكرة أن يكون السالم مع إسرائيل ومصالحة الواليات المتحدة 
  . على حساب عالقات دمشق بطهران وحزب اهللا وحماس

نفى سفير سوريا في بريطانيا :  زيـاد حيـدر-حلمي موسى : 20/6/2007 السفير وأضافت صحيفة
بأن سوريا ستسمح ببقاء المستوطنين : هآرتس"عن صحيفة " يو بي آي"وكالة سامي الخيمي ما نقلته 

  ". غير دقيق"اإلسرائيليين في هضبة الجوالن بعد انسحاب إسرائيل منه، معتبراً أنه 
  

  المؤتمر العربي الصيني يوصي المجتمع الدولي بدعم االقتصاد الفلسطيني     .66
ون في المؤتمر الثاني العربي الصيني لرجال األعمال دعا المشارك:  بترا– وسام السعايدة -عمان 

المجتمع الدولي إلنقاذ االقتصاد الفلسطيني وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني سواء لجهة التجارة الدولية أو 
  . تنمية القطاعات الواعدة وربطه باالقتصاديات العربية والدوليه

  20/6/2007الدستور 
  

  م ُيِقر حكومة عباس والحل بتوافق األطراف التشريعي الفلسطيني ل: جاكرتا .67
أكدت إندونيسيا أهمية توافق األطراف الفلسطينية على إيجاد مخرج لألزمـة الراهنـة، الفتـة               : جاكرتا

التي أمر رئيس السلطة الفلسطينية     " الحكومة"االنتباه إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني لم يصادق على          
إن جاكرتـا كانـت     " وزير الخارجية اإلندونيسي حسن ويرايودة، الثالثاء،        وقال. محمود عباس بتشكيلها  

تتابع التطورات في االراضي الفلسطينية عن كثب ولم يقم البرلمان الفلسطيني الى االن بالمصادقة علـى                
  ". الحكومة الجديدة

  20/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  هنيةي عباس على إسقاط حكومة  عملت وبالتواطؤ مع مقرباأمريك:  سوتو-دي  .68
 كشفت صحيفة هآرتس في عددها الصادر يوم الثالثاء، أن نائب األمـين العـام لألمـم المتحـدة                   :غزة

 سوتو، بعث إلى األمين العام بان كي مون بوثيقة سرية هامة            -ومبعوثه إلى الشرق األوسط، إلفيرو دي       
تواطؤ مع مقربي رئيس السلطة محمود عبـاس علـى          تؤكد أن اإلدارة األمريكية عملت منذ البداية، وبال       

بأي ثمن، حتى لو كان ذلـك بـثمن         "إسقاط الحكومة الفلسطينية التي تشكلت بعد االنتخابات التشريعية،         
كان من الممكن تشكيل حكومـة      : "سوتو قوله في الوثيقة    -ونقلت الصحيفة عن دي     ". حرب أهلية دامية  

حكومة التي شكلت في أعقاب اتفاق مكة بعد االنتخابات التـشريعية           وحدة وطنية في البداية على غرار ال      
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كان هذا سيحدث لوال أن قادت الواليات المتحدة الرباعية إلى          : "، وأضاف "في الضفة الغربية وقطاع غزة    
إن اإلدارة األمريكية دفعت منذ     : "وتابع". اشتراط شروط غير ممكنة وإلى معارضة حكومة الوحدة مبدئياً        

، مشيراً إلى أنه خـالل اجتمـاع        "بات وحتى التوقيع على اتفاق مكة إلى مواجهة بين فتح وحماس          االنتخا
اللجنة الرباعية، الذي عقد قبل أسبوع من لقاء مكة حيث كانت المواجهات على أشدها بين حركتي فـتح                  

فلـسطينيون  ُأحب هذا العنف، ويعني هذا أنه يوجـد         "وحماس؛ قال المندوب األمريكي في اللجنة مرتين        
وأردف سوتو في وثيقته ليدلل على تواطؤ رئيس السلطة محمود عباس ومن حوله مع              ". يقاومون حماس 

إن المستشارين المقربين من عباس كشفوا لنا على نحـو خـاص عـن أنهـم         : "المخطط األمريكي قائالً  
طلـب فيـه إلـى      لقد خططوا لفعل ذلك باستفتاء شعبي ي      : "وأضاف". صاغوا مبادرة لحل حكومة حماس    

الفلسطينيين أن يصادقوا على تأييد حل دولتين على أساس اتفاق أوسلو، وكما فـي عـدة حـاالت فـي                    
الماضي، فقد اعتقد األمريكيون أن عباس كان مستعداً لتحدي حماس، ولم يعرفوا تقدير الرجل وميـزان                

  ". القوى الذي واجهه
  19/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ب الفلسطينيين بتطبيق اتفاق مكّةسويسرا تطال .69

أبدت سويسرا قلقها إزاء األحداث الجارية في قطاع غزة، معبرة عن األمل فـي              :  ماجد الجميل  -جنيف  
وقالت وزارة الخارجية، فـي      .عودة الفلسطينيين إلى حوار وطني والرجوع إلى تطبيق مبادئ اتفاق مكة          

طوارئ من قبل الرئيس محمود عباس، وإنها تُعبـر عـن           بتعيين حكومة   " أحيطت علما "بيان أمس، إنها    
دعمها لجهوده الرامية إلى إيجاد مخرج سلمي لألزمة، مع قناعتنا بأن أمل عودة األطراف المتـصارعة                "

 ."، مازال أمراً ممكنـاً حتـى اليـوم        2007إلى حوار وطني لتطبيق مبادئ اتفاق مكة المبرم في فبراير           
استتباب "ف بالعدول عن العنف واحترام القانون اإلنساني الدولي والعمل على           وطالب البيان كافة األطرا   

 ."األمن والنظام في قطاع غزة والحفاظ على وحدة التراب الفلسطيني
  20/6/2007الوطن السعودية 

  
  النمسا تدعو األطراف الفلسطينية إلى التهدئة والعودة إلى الحوار

وية أورسوال بالسنيك اليوم، عن قلقها جراء التطورات األخيرة في          أعربت وزيرة الخارجية النمسا   : فيينا
وقالـت الـوزيرة    . األراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت جميع األطراف إلى التهدئة والعودة إلى الحوار          

إن ما حدث في الضفة الغربية وقطاع غزة هو تطور خطير يهدد السالم ويقوض األمن ويزيد                : بالسنيك
  . مآسي الشعب الفلسطيني، مؤكّدةً دعم بالدها لتقديم المساعدات إلى جميع أبناء الشعب الفلسطينيمن

   19/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  "عزل غزة" من دون "خيار الضفة أوالً"واشنطن قد تلجأ الى  .70
يين سـابقين، آرون    قال المسؤول السابق، مستشار ستة وزراء خارجية أميـرك        :  جويس كرم  -واشنطن  
من دون عـزل    " لكن   "الضفة أوالً " إن الفرصة الوحيدة الباقية لواشنطن اليوم هي خيار          "الحياة"ميلر لـ   

ويستبعد خبراء آخرون دخول االدارة األميركية سريعاً في عملية السالم ويؤكـدون أن المرحلـة               . "غزة
نع أي انفجار أمني في غزة أو انتقال لعناصـر    لم "لمراقبة الوضع وضخ الجهود االقليمية    "المقبلة ستكون   

اشـراك مـصر    "ويقول ميلر، الذي يقدم استشاراته لالدارة األميركية، إن         .  الى هناك  "القاعدة"من تنظيم   
واألردن في العمل على ضمان استقرار غزة بالتوازي مع تضافر جهود االدارة واللجنة الرباعيـة فـي                 

والضغط على اسرائيل لتفكيك الحواجز والمستوطنات، قد يساعد في         الضفة الغربية من خالل دعم عباس       
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كسر الجمود في عملية السالم ويغير المعادلة السياسية باستعادة فتح بنيتها التنظيمية وتقديم نموذج ناجح                
  ."للفلسطينيين والمجتمع الدولي

  20/6/2007الحياة 
  

  توقعات بإلغاء اللجنة الرباعية الجتماع القاهرة .71
قالت مصادر دبلوماسية، يوم الثالثاء، إن اللجنة الرباعية الدولية لوسطاء الشرق األوسط يرجح             : هرةالقا

  .أن تؤجل او تلغي اجتماعا كان من المزمع عقده في القاهرة في االسبوع القادم
نا ان"وقال دبلوماسي   ."  في المئة  90االجتماع لن يعقد بنسبة     "قال مصدر دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه        

في (لم يتقرر شيء بشأن االجتماع سنرى ما سيحدث هناك          "واضاف الدبلوماسي   ." ال نخطط للقيام بزيارة   
  "). االراضي الفلسطينية

  19/6/2007رويترز 
  

 الغرب كان منافقا دعا لالنتخابات وعندما فازت حماس حاصرها: الفايننشال تايمز .72
يل فصيل فلسطيني على آخر وترجيح كفة طـرف         حذرت صحيفة الفايننشال تايمز من سياسة تفض      : لندن

وقالت الصحيفة ان موقف الغرب كان منافقا من ناحيـة ان           . على آخر في النزاع الدائر بين الفلسطينيين      
امريكا واوروبا شجعتا االنتخابات، ولكن عندما فازت حماس، قاموا بفرض الحصار، اما االن فقد اعلن               

الدعم لحكومة الطوارئ وهي حكومة تكنوقراط يرغب الغرب بنجاحها         االتحاد االوروبي عن نيته معاودة      
مع ان سلطتها ال تمتد خارج الضفة الغربية، ويريد الغرب ان يجعل من الضفة الغربية مثاال عن منـافع                   
التعاون مع الغرب وفوائد نبذ العنف، كما ان هناك رغبة في تقليل االتصال مع غزة، والداعمون لهـذا                   

وما يثير الدهشة هو ان فرنسا وبريطانيا تتراجعان عن مواقفهمـا  . مريكيون واالسرائيليونالمدخل هم اال 
ولكن هناك حاجـة إلـى اجـراء        . السابقة الداعية إلى حكومة ممثلة فيها كل اطراف الطيف الفلسطيني         

 ان  مصالحة وطنية وعلى الغرب واالتحاد االوروبي ارسال رسالة قوية لمحمود عباس وفصيله انه يجب             
ال يكونوا المستفيدين الوحيدين من الدعم والتوقف عن تصفية الحسابات مع حماس في الضفة، ومـع ان                 
حماس يجب ان تجيب على العديد من االسئلة خاصة العنف الذي مارسته في غزة لكنهـا فـازت فـي                    

لجنـاح الـسياسي   االنتخابات االخيرة والن فتح كانت عقيمة وفاسدة، حتى الواليات المتحدة اعترفت ان ا   
وقالت ان الحقيقة القاسية في المنطقة انها       . لحماس الذي يمثله اسماعيل هنية افضل من الجناح العسكري        

االسرائيلية وكلما بالغنا فـي عـزل        -لن تنعم باالستقرار طالما لم يتم التوصل لحل لالزمة الفلسطينية           
 انها ستعمل على توسيع الخـالف بـين         حماس كلما ساهمنا في تشددهم، وهذا هو خطر سياسة الغرب،         

  . الفلسطينيين بدال من جمعهم
  20/6/2007القدس العربي 

  
 التعاون مع حكومة فياض خيارنا الثالث ونفضل التعاون مع الجميع : ايدبولز .73

قال ايدبولز، اقرب مساعدي ومستـشاري رئـيس وزراء بريطانيـا المنتخـب             :  سمير ناصيف  -لندن  
ونحن قلقـون ازاء    . د اي جهة ترغب بتفاقم الوضع االقتصادي السلبي في غزة         غوردون براون، ال توج   

والكل يدرك ان اكثر من نـصف       . التطورات في غزة، وكيف يمكن خلق حالة توازن بين غزة والضفة          
ـ     وال اعتقد  ). الضفة وغزة ( من اعمارهم، والمطلوب قيادات فاعلة في الجانبين         15سكان غزة هم دون ال

 التعامل فقط مع حكومة فياض هو الحل االفضل ولكنه ربما الثاني او الثالث من حيـث                 شخصيا بأن حل  
وطرح ايدبولز انشاء خريطة طريق اقتصادية من اجل الدولة الفلسطينية التـي ستنـشأ فـي                . االفضلية

ـ   . المستقبل الن انشاء البنية التحتية االقتصادية اساسي النشاء الدولة     سطين واكد بان قـادة اسـرائيل وفل
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واعتبر بان فلسفة غـوردون بـراون      . يؤيدون مثل هذه الخريطة وخصوصا اذا حصلت على دعم دولي         
  .هي ان معالجة الشأن االقتصادي ال بد وان تنجح في معالجة الشأن السياسي، والعكس صحيح ايضا

  20/6/2007القدس العربي 
  

  جيمي كارتر يقول ان أمريكا تستهدف تقسيم الفلسطينيين .74
قال الرئيس االمريكي االسبق جيمي كارتر، يوم الثالثاء، إن دعم واشنطن لحركة            :  جوناثان سول  -دبلن  

وقـال  . فتح الفلسطينية ومنع المساعدات عن غزة جزء من سياسة خاطئة تهدف الى تقسيم الفلـسطينيين              
وية الخالفات بين   كل ما بوسعهما لمنع تس    "كارتر خالل زيارة لدبلن إن الواليات المتحدة واسرائيل فعلتا          

مـؤخرا  "وأبلغ كارتر الصحفيين بعد إلقاء خطاب أمام منتدى لحقوق االنسان في دبلن أنه              ". حماس وفتح 
لم تتمكن  "وأضاف  ." دأبت الواليات المتحدة على تقديم مساعدات عسكرية لفتح الخضاع حماس في غزة           

وقال كـارتر  ." ماس وبسبب انضباطهمبسبب االلتزام التام لبعض مقاتلي ح) على حماس(فتح من التغلب   
  .أعتقد أنها خطوة في االتجاه الخاطيء. .هذا المسعى لتقسيم فلسطين الى شعبين االن"

  19/6/2007رويترز 
  

  أيتام عراة وجوعى ثيابهم وأغذيتهم تباع في األسواق: فضيحة جديدة في العراق .75
 طفالً يحتضرون وايديهم مكبلة إلى      20ته لتجد    ميتم وسط بغداد فاقتحم    ،اثار انتباه دورية أميركية   : بغداد

 إدارة  حيـث ان  . األسرة، وهم مرميون أرضاً مثل دمى، غارقون في أوساخهم، ويحوم حولهم الـذباب            
  .الميتم تجاهلت األطفال وراحت تتاجر بالمساعدات التي تحصل عليها

 20/6/2007الحياة 
  

  انقالبان على فلسطين .76
  طالل سلمان

في ما تتعرض له فلسطين وشعبها شأن لبناني بامتياز، خصوصاً فـي هـذه اللحظـة                وألن الحديث   ... 
  نكمل من حيث توقفنا باألمس؛ " الباردة"

فليس انتقاد الممارسات الخاطئة لسلطة حماس، وبالتحديد للفظائع التي ارتكبها بعـض محازبيهـا أو               ... 
إلى حركة فتح أو مناصريها في غزة، تزكية        من المنتسبين   "  األعداء -األخوة  "المتلطين بشعاراتها بحق    

" مخاتير"مجانية، بأي حال من األحوال للسياسة التي اعتمدها رئيس السلطة محمود عباس ومن معه من                
  . حركة فتح وجنراالت الفساد الذين استقالوا من وطنيتهم منذ زمن بعيد

اآلمال التي كانت معلقة علـى حركـة        ولربما رأى البعض أن االنتقاد كان قاسياً، لكنه يتوازى مع حجم            
النحرافـات  " تأديبـاً "حماس، خصوصاً وهي تدرك أن الفلسطينيين قد التفوا حولها، من خارج حزبيتها،             

آمالً أن يقدم النموذج    " منافسها"جماعة فتح في السلطة وخارجها، والتي استفزت وطنية شعبها فاتجه إلى            
زامه األخالقي والديني المتكامـل بالـضرورة مـع التزامـه       المرتجى في ممارسته السلطة من داخل الت      

  . الوطني
ذلك أن حركة حماس كانت، عبر سنوات نضالها وعبر دماء مجاهديها في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي،               
قد نجحت في ضخ زخم جديد في حركة التحرر الوطني الفلسطيني، ثم نجحت في تقديم نفسها كحركـة                  

حين وافقت على خوض انتخابات المجلس التـشريعي وحققـت         ) ي اإلرادة الشعبية  أ(تلتزم الديموقراطية   
  ... فيها فوزاً باهراً بتزكية شعبية واسعة

من الفلسطينيين لتنبيه قيادة فتح إلـى أخطـاء         " إنذار"وكان يمكن تفسير التأييد الشعبي لحماس على أنه         
اف السياسي الذي تفاقم بعد رحيـل الـزعيم         سلطتها التي غرقت في الفساد وأضافت إليها خطيئة االنحر        
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ياسر عرفات، فقارب في حاالت كثيرة حدود الخيانة لتاريخها ودماء مجاهديها وأمـاني شـعبها التـي                 
تواضعت في ظل الواقع العربي البائس بانحرافه المشين، إلى حد التسليم باتفاق أوسلو الـذي ال يحقـق                  

المشروعة للشعب الفلسطيني في سلطة وطنية فوق أرضـه،         حتى الحد األدنى من األدنى من الطموحات        
  ! فكيف بحلم الدولة واالستقالل؟

فضالً عن أن هذا االتفاق البائس لم ينفذ، فعالً، واكتفت إسرائيل بأن تقبل منه ما يالئمها ثم تركـت                   ... 
  .. الباقي يموت باإلهمال

" دول العـالم  "نتائج االنتخابات، وقد وجدت     ومن اإلنصاف لحماس القول إن قيادة فتح لم تستطع أن تقبل            
جمعاء تحرضها على رفض الشراكة مع حماس، فخضعت لالبتزاز اإلسرائيلي وقـدمت المزيـد مـن                

السفاح أرييل شارون، ومـن بعـده إيهـود         " حالفت"التنازالت الجوهرية، حتى لقد بدا في لحظة وكأنها         
وإلـى جهـنم االنتخابـات واألصـوات        ... أولمرت، ومن خلفهما اإلدارة األميركيـة، ضـد حمـاس         

  ! والديموقراطية
ومن اإلنصاف لحماس، أيضاً، القول إن حكومتها األولى قد أخضعت لحصار شديد شاركت فيه الكثـرة                

، إضافة إلى إسرائيل التي كـادت       "األنظمة اإلسالمية "الكاثرة من دول العالم، غرباً وشرقاً، عرباً ومعظم         
  .. تمنع الهواء عن غزة

كانت الكيدية تحكم مسلك سلطة فتح، ومعها االرتباطات والتعهدات التي تورط في إعطائها أو اندفع إليها                
محمود عباس مع اإلسرائيليين، أساساً، ومع اإلدارة األميركية التي أغرقته بالمدائح والوعـود وإغـراء               

بمـا  (والـدولي   !!) باإلجماع(عربي  المساعدات إذا ما قطع مع حماس وانقلب عليها مستفيداً من التأييد ال           
  ... الذي اتخذ في لحظات محددة شكل التحريض على الحرب األهلية) يشبه اإلجماع

، والحجر عليها، وحجب المساعدات التي كانت تأتي للسلطة عنها،          "حكومته"ولعل مقاطعة محمود عباس     
األمنية، قد دفعت بحماس    ) لتعييناتوا(ورفض مطالبتها بالشراكة، سواء بالقرار السياسي أو باإلجراءات         

  . حيث تقدر، أي في غزة" سلطة ظل"إلى إقامة 
لحماس، وبينهم رئـيس    " الرموز المدنية "كان حصار الرئاسة يتكامل مع الحملة اإلسرائيلية الشرسة على          

موقف اعتراضـي جـدي،     " الرئيس"المجلس التشريعي ومعه بضعة عشر نائباً، من دون أن يصدر عن            
هل يمكن نسيان صوره وهو يتبـادل       (ون أن يوقف اتصاالته بل ولقاءاته مع الحكومة اإلسرائيلية          ومن د 

القبالت مع إيهود أولمرت بينما الطائرات الحربية اإلسرائيلية تطارد المجاهـدين فـي غـزة والـضفة                 
  !). من يتحرك منهم بين بيته ومكتبه، مثالً؟" تتصيد"و

وأعيدت صياغة الحكومة بعمليـة     .. وقعه الطرفان باإلحراج أو باإلكراه    الذي  " اتفاق مكة "حتى كان   ... 
قيصرية وافق عليها الكل اضطراراً، وإلى حين يتمكن كل طرف من إحراج اآلخر إلخراجه، في ظـل                 
تعبئة واسعة للمحازبين والمناصرين، حتى غدت غزة غابة من المسلحين يتجولون بعنترية وسط حـشود       

ن، والمؤسسات أو الدوائر الخاوية على عروشـها، ألن المـوظفين ال يتقاضـون     من مواطنيهم المجوعي  
وأرجأوا سـداد الـديون المتراكمـة       ... رواتبهم، فإذا ما نالهم منها نصيب صرفوه لتأمين الخبز لعيالهم         

  ".. حتى يفرجها اهللا"للدكاكين 
  ! بكان القرار بحصار الحكومة دولياً، يحمل في طياته التحريض على االنقال

فتح في رام اهللا مـع احتمـال أن         : وأغلب الظن أن الطرفين فتح وحماس كانا يعدان لمثل هذا االنقالب          
  . تسبق في غزة، وحماس في غزة، على أن تنظر في أمر الضفة في ضوء الضربة االستباقية وتداعياتها

ة وشهادة التأييـد الـدولي   كانت جاهز" الجديدة"محمود عباس " حكومة"وفي ضوء النتائج يمكن القول إن  
وهكذا أخرجت إلى النور خالل ساعات، بينما كانت حمـاس          ... فالحماسة الدولية كانت فضاحة   .. الواسع

بأسلوب انكشاري، جللته ممارسات ال يقبلها عقل أو ضمير، ويرفـضها أشـد             " العسكري"تنجز انقالبها   
من فـتح التـي فجعهـا       " البديل األفضل "ثيرين  الناس تأييداً لحماس بتاريخها الجهادي الذي جعلها عند ك        
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ياسر عرفات، على أيدي اإلسرائيليين فكشف ترهلها وانغماسها في لعبة الفساد عبر ممارسـاتها              " اغتيال"
  . السلطوية التي تنقض سجل أمجادها النضالية وتطمسها

بتهـا، وال فـتح     وهكذا خسر الشعب الفلسطيني على الجبهتين، فال حماس تعلمت من أخطاء فـتح فتجن             
  . اتعظت بدروس التجربة االنتخابية التي كشفت ابتعادها عن قواعدها الشعبية

وسيكون على هذا الشعب األسطوري في صموده وثبات روحه النضالية، واستعداده غير المحدود مـن               
  . أجل حقه في أرضه المقدسة، أن يعيش فصالً جديداً من فصول نكبته الممتدة جيالً بعد جيل

ومع الغياب العربي المفجع، الذي يضمر التواطؤ، يترك الشعب الفلـسطيني وحيـداً فـي مواجهـة          . ..
مخاطر الحرب األهلية، معززة بالحصار الذي يكاد يمنع عن غزة الهواء، وبالمساعدات التي تنهال على               

ظـيم فـي   سلطة محمود عباس بأكثر من قدرته على تلقيها والتصرف بها في ما ينفع هـذا الـشعب الع            
اإلسرائيلي معـززاً ـ كمـا دائمـاً ـ      " القدر"خصوصاً في غده الذي صار رهينة ... حاضره وفي غده

  . بالتأييد بل التحريض األميركي المكشوف
هل تنفع بعد النداءات في وقف سيل األخطاء المتبادلة والتي تكاد تدمر ما تبقى من القضية ومـن حلـم                    

  ! الوطن؟
  ! لك اهللا يا شعب فلسطين

  20/6/2007السفير 
  

 انقالبات تعم ومعادالت سياسية جديدة .77
   محمد السعيد إدريس. د

، فإنها تكشف عن معلومات وتوجهات يجب الوعي بها "اإلسرائيلية"أياً كان مستوى صدقية التقارير 
 بعض هذه التقارير تحدث عن محادثة هاتفية أجرتها. وأخذها في االعتبار في هذه األوقات العصيبة

كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل إعالنه قرار حل 
هذه المصادر والتقارير كشفت أيضاً عن ارتياح لقرار حل الحكومة، كونه . حكومة الوحدة الوطنية

مع حماس وقطع كلما سار أبو مازن في مسار رفض الشراكة "، وقالت إنه "يعزز المعتدلين في السلطة"
 ." والعالم"إسرائيل"العالقة معها، تحول إلى شريك شرعي يستحق مساعدة 

اتفاق "يبدو أن هذه هي المعادلة المطلوبة، إما أن يكون أبو مازن شريكاً في حكومة وحدة وطنية حسب 
تبط بدرجة  مشروط ومر"اإلسرائيلي"بمعنى آخر، إن االقتراب . "إسرائيل"، وإما أن يكون شريكاً ل"مكة

 في حكومة وحدة وطنية، بما يوحي بأن حكومة الوحدة "حماس"ابتعاد أو اقتراب أبو مازن من حركة 
 أيضاً كان مستهدفاً، وهو االتفاق الذي استقبل بفتور، إن لم "اتفاق مكة"الوطنية كانت مستهدفة، وأن 

  ."الخداع"د عباس بيكن، برفض أمريكي وبسببه اتهم ايهود أولمرت الرئيس الفلسطيني محمو
 كان "حماس" و"فتح" يوحي أيضاً بأن التصعيد الدامي بين حركتي "اتفاق مكة"استهداف الحكومة و

مستهدفاً أو متعمداً لفض الشراكة السياسية بين الحركتين، ومؤشرات ذلك كثيرة اآلن، أخطرها ما كشفت 
لرئيس الفلسطيني على خطة عمل محددة  بقولها، إن اإلدارة األمريكية اتفقت مع ا"هآرتس"عنه صحيفة 

 من السلطة، وذلك من خالل خلق ظروف تدفع الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة "حماس"إلسقاط 
وتتضمن هذه الخطة حل الحكومة وإعالن حالة الطوارئ لنزع الشرعية عن كل . للثورة ضد الحركة

ن الضفة، والتعامل مع القطاع  في غزة، وفصل غزة ع"حماس"مؤسسات الحكم التي تسيطر عليها 
 وأمريكياً "إسرائيلياً"كمشكلة منفردة، ثم التحول لإلغداق على الرئيس الفلسطيني والضفة الغربية، 

وأوروبياً، أي إنهاء الحصار االقتصادي على الضفة وإحكامه على القطاع، وإحياء المسار التفاوضي بين 
  . كبديل لحكومة الوحدة الوطنية والحكومة التي أعلنها محمود عباس"اسرائيل"
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 من حماس ضد السلطة الفلسطينية، ترمي الى "انقالبية" في مواجهة ما وصف بأنه عملية "انقالبية"خطة 
 إخفاءها، بل أسرعوا في الترويج لها "اإلسرائيليون"عزل قطاع غزة واالنفتاح على الضفة، لم يشأ 
سبق مع الرئيس الفلسطيني حول هذه الخطة أرادت واإلفصاح عن أن واشنطن التي كانت على اتفاق م

تأمين عدم دخول السالح إلى القطاع، وعدم انتشار : ضرب ثالثة عصافير بحجر واحد من خاللها
بالتركيز على تسريع الحوار ..  سيطرة حماس على الحكم"مساوئ"الجوع، وأن يفهم سكان القطاع 

سين الظروف المعيشية في الضفة، ليتمكن محمود عباس ، وتقديم تسهيالت وتح"اإلسرائيلي"  الفلسطيني
من عرض إنجازاته على شعبه، وليقتنع الشعب بأن من األفضل له العيش تحت حكم عباس وليس تحت 

 بتحويل األموال المجمدة إلى الحكومة "إسرائيل"وإضافة إلى هذا كله ستطالب واشنطن . "حماس"سلطة 
  .تحدة دعم بناء قوات الحرس الرئاسيالجديدة، فيما تواصل الواليات الم

، فإن األخيرة تريد ما هو أكثر، وهذا ما ذهب إيهود "إسرائيل"إذا كان هذا ما تريده واشنطن وترضى به 
، "هآرتس"أولمرت حسب صحيفة . أولمرت من أجله للقاء الرئيس األمريكي وكبار المسؤولين هناك

تجاه إحكام عزل القطاع، ومنع تكرار المواجهات التي سيؤكد على أهمية الفصل بين القطاع والضفة با
حدثت في القطاع بالضفة، أي منع أي دور قوي لحركة حماس في الضفة عن طريق تدخل الجيش 

  ."اإلسرائيلي"
هل كان المجلس الوزاري العربي واعياً : سؤال مهم يفرض نفسه اآلن في ظل كل هذه المعلومات هو

  الفلسطينية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة؟بهذا كله وهو يناقش األزمة 
، وتورط في " الفلسطينية  األزمة الفلسطينية"السؤال مهم، ألن المجلس الوزاري ناقش ما سماه ب

 فلسطيني، في حين ان هناك أطرافاً متعددة في هذا الصراع،  توصيفها على أنها صراع سلطة فلسطيني
  . رئيسيان في األزمة"لياإلسرائي"وان الطرفين األمريكي و

 غير واقعية وبعيدة عن جوهر األزمة، "التوافقية"بهذا المعنى تبدو قرارات أو توصيات المجلس الوزاري 
الذي يتلخص اآلن في أن طرفاً من طرفي السلطة، وبالتحديد الرئيس محمود عباس ورجاله عقدوا 

كومة الوحدة الوطنية والدفع باألحداث كي شراكة مع غير شركائهم الفلسطينيين، استهدفت التخلص من ح
تصل إلى هذا المستوى لخلق فراغ دستوري وإحداث انهيار في الشرعية يبرر قرار حل الحكومة 
وتشكيل حكومة بديلة، وربما يكون القرار القادم هو حل المجلس التشريعي، ألن المجلس القائم لن يعطي 

 في المجلس "فتح" للحل هو استقالة جماعية لممثلي حركة الشرعية للحكومة الجديدة، وقد يكون البديل
التشريعي، إلحداث انهيار في المجلس، وتمكين الحكومة الجديدة من القيام بمهامها من دون ضغوط أو 
رقابة من المجلس التشريعي، وتأجيل أمر االنتخابات التشريعية المبكرة إلى أجل غير مسمى، وعندها 

 "حماس"النتائج المترتبة على االنتخابات السابقة وعلى األخص فرصة حركة تكتمل خطة اإلطاحة بكل 
  .أن تكون شريكاً قوياً في الحكم

 طرفاً قوياً في المقاومة وعندها ستفرض "حماس"قد يحدث هذا كله، وقد ينجح، لكنه لن ينجح في فرض 
  .معادالت جديدة نفسها على الواقع السياسي الفلسطيني كله

  20/6/2007راتية الخليج اإلما
  

  رسالة أخيرة إلى خالد مشعل .78
  منذر أرشيد

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  أحببناك يا أبا الوليد )1(

  ،،السيد خالد مشعل
  ال سالم إال على من اتبع الهدى 
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اسمك ظهر كنجم في سماء الدنيا وقد توقف نبض القلوب لـدى أبنـاء الـشعب الفلـسطيني والعربـي                    
 وصلّى أبناء الوطن من أجل أن يمن اهللا عليكم بالـشفاء            ،ولة إغتيالكم في عمان   واإلسالمي يوم تمت محا   

  . وتم إنقاذ حياتكم- رحمه اهللا -حتى تم إرسال الترياق الذي طلبه الملك حسين 
 وأنها مسرحية مـن     ، ومما قيل يومها  أن هذا فيلم هوليودي مركب         ،قيل بعدها الكثير حول هذه المسألة     

  .وتقوية نفوذكم كبطل قومي وطني مسلم حتى يكون لك دور مستقبليأجل رفع شأنكم 
كنا من أشد المستنكرين لهذا القول واعتبرناه يصدر عن مشبوهين يريدون تشويه صـورتك الناصـعة                

  .!كمجاهد مسلم مؤمن طاهر وصالح يحمل في قلبه قرآناً كريماً وفي عقله شرعاً عظيماً
 يوم جلست جانبي ومعي خالي في مسجد المـزة فـي            ،يت بك صدفة  أنا شخصياً أحببتك وتذكر يوم التق     

 وأذكر أنك أعطيتني رقم هاتفك وطلبت مني زيارتك ولكن الظروف لم تسمح رغم اعتزازي بك                ،دمشق
  .ذاك الوقت

 كيف ال وأنت القائد الحر المؤمن الذي تم استهدافه من           ،وال أخفي عليك أني أحببتك كما أحبك الكثيرون       
وأنا ممن شرد من وطنه وتعرض إلى ما تعرض من إجحـاف وظلـم   !!!  وكيف ال أحبك؟   ،يلقبل إسرائ 

  !!وقهر
 حيث كان هناك كالم من طـرفكم        ،كنت قد كتبت رسالة قبل أسبوع وقبل وضوح الصورة بشكل فاضح          

 مما دعانـا نتريـث فـي    ،عن مدسوسين ومسلحين من كال الطرفين،  وأنهم ال يلتزمون بأوامر قياداتهم        
  .كمالح

وأنت ..   يا طاهر يا مؤمن    ،فاعتقدنا بأن صوت الحق والعقل والمنطق واإليمان سيصدر منك يا أبا الوليد           
 ورغـم أن هنـاك      ، وبغباء مني وصل إلى درجة الهبـل       ،تمثل المسؤول األول ورأس الهرم في حماس      

وقبل عـشرة    إال أنني كتبت رسالة سابقة       ،دالالت واضحة أصبحت تؤكد صمتك كصمت ساكني القبور       
 ولم أرسلها واحمد هللا أنها لم تنشر ألنها كانت تحمل في طياتها باقي أمل ورجاء من رجـل كنـت                     ،أيام

  !!!!!ولكن.. .اعتقد أنه فعالً يستحق األمل ومنه يمكن أن يأتي الرجاء
 وأنا المسلم الـذي عرفـت       ، وال أخشى في الحق أو الصدق  لومة الئم         ،ودعني أقول لك يا خالد مشعل     

 وقد زاد   ، ومن خالل تربيتي البيتية اإلسالمية التي هي الغالبة على مجتمعنا الفلسطيني           ،"فتح"اإلسالم قبل   
 بـل   ، ألنها لم تكن حزباً ولم تكن فكراً أيـدولوجياً         ،"فتح"إيماني وتواصلي مع اهللا بعد انضمامي لحركة        

 ال بل كان هناك نهج إيماني       ،ءكانت حركة تحرر وطني، ولكل شخص حرية االعتقاد واإليمان كما يشا          
 وكان قادتنا يحترمـون مـن       ،1967 حيث كنا نصلي الجماعة في معسكر الهامة عام          ،كبير عند قادتها  

 ودعني أعطيك معلومة ال بد وأنت في دمشق حدثك عنها العـارفون             ،يصلي ومن يلتزم بالخلق والشرف    
  أتعرف لمن كانت يا خالد ؟)  عصا( الذي كان يحمل باكورة ،بالقائد التاريخي أبو علي إياد

  . باكورة أبو علي إياد كانت أشهر من نار على علم،كانت عصاة لمن عصا
 كانت تنزل على رأس كل فاجر أو سكّير أو سارق           ،وأقسم باهللا أنها كانت مدرسة بحد ذاتها رغم قساوتها        

  .)من يجرؤ أن يفطر في شهر رمضان( ال بل على ،أو معتٍد على حقوق الناس
التي تربينا علـى    " فتح"وهذه هي   " فتح"هكذا كانت   : علمانية أو كافرة أقول     " فتح"إذاً ولكل من يقول أن      

  .نهجها األصيل
  . وأنا من أوائل من جاهر وصرخ ضد الفساد والفاسدين،نعم حصل فساد وال ننكر هذا

" فـتح "أساءوا لتاريخ    ممن   ،وكفتحاوي ومثلي الكثيرون ممن كانوا غاضبين على تصرفات بعض القادة         
  ...الذي بنيناه بدماء أحبائنا ودموع نسائنا وتضحيات آالف الشهداء

  !!وصلتم إلى السلطة ألسباب )2 (
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 كان من أهم أسبابها هو الغضب مـن القاعـدة           ،إن ما جرى خالل اإلنتخابات التي أوصلتكم إلى الحكم        
التي كانت تاجاً على رأس كل شريف فـي          ممن أساءوا لتاريخ الحركة      ،الفتحاوية على تصرفات البعض   

  .العالم
 كنا وما زلنا نقـاوم      ،"فتح" فنحن أبناء    ، وال أنتم من قومتموه    ،لستم أنتم من أظهرتم الفساد    :  وسأقول لك 

 مهما عمل من عمـل فـي        ، فأصلها ما زال ثابتاً    ،كما كانت "   فتح" حتى تعود    ، وسنبقى ما حيينا   ،الفساد
  .فروعها

 ، وشاهدنا كتائـب األقـصى     ، قدمت الكثير الكثير وما زالت إلى اليوم       ،كحركة" فتح" يعيب   وال يعيبنا وال  
 ونساؤهم ملتزمات بدينهن    ،وكثير من الصناديد الفتحاويين الذين هم مثل أعلى لشعبنا في التقوى واأليمان           

  .وبسنة نبيهن
العظيمة، يـوم   " فتحنا" ذاكرتنا في     بأن تكون القدوة والمثل األعلى الذي يعيد لنا        ،"حماس"كنا نتطلع إلى    

 وليفكر الفتحاويون تفكيراً جـدياً      ، وتستمر أربع سنوات   ، وقلنا فلتكن    ،كانت وهي مفجرة النضال الوطني    
 ، وكنا نقول تداول سلطة وتنافس الفرقـاء يحـسن أداءهـم    ،حتى يعودوا لرشدهم بعد أن تهزهم الصدمة      

شعوب العالم المتحضرة في تداول السلطات وتحسين األداء        وهكذا دواليك كبقية    . ويتعلمون من أخطائهم  
  .وخدمة الوطن
 وذلك عن اإلنتهازية والغلو فـي       ،كبديل" حماس" ليس بعيداً على أبناء شعبنا أن انتخبوا         ،دعني أقول لك  

" فـتح " كنت شخـصياً وكأحـد كـوادر حركـة           ،االستئثار بالسلطة بعيداً عن مصلحة الوطن والمواطن      
 يؤيد شخص ويدعم تنظـيم غيـر        ، وألول مرة في تاريخ التنظيمات واألحزاب      ،ت أؤيدكم المعروفين كن 

 حتى أنه أتهم من البعض أنه خارج        ، ال بل كان ينتقد تنظيمه وسلطته التي كان موظفاً رسمياً بها           ،تنظيمه
قـبض   وأكثر من ذلك أنه ي     ، ال بل وصل األمر أن اتهم بأنه حمساوي الهوى         !الصف التنظيمي الفتحاوي  

  !!!"حماس"المال من 
 كتبت رساالت محبة وتحذير من دخـولكم إلـى          ،كتبت الكثير من المقاالت التي أشادت بكم وبنضاالتكم       

 والتي أهمها تحرير فلسطين من      ،السلطة خوفاً عليكم من فخ الحكم الذي ال يستقيم مع طموحاتكم المعلنة           
  !!البحر إلى النهر

وكيف تدخلون سـلطة شـنّعتم بوصـفها        !! ! وكيف وأوسلو خيانة   !!!وأوسلو أم المصائب  . .وكيف هذا 
  !!ومسختموها كما مسخ اهللا القرود؟

 الـسلطة تعنـي   ،فإن فالسلطة ال تتساوق مع الكفـاح والجهـاد   " حماس"حذاري يا أحباءنا في     . .قلنا لكم 
  . وخنق الناس ووضعكم في عنق الزجاجة، السلطة تعني الحصار،اإلعتراف

 وسمعنا منكم جميل الكالم بحسن      ، واستلحمتم عليها استلحاماً، وعضضتم عليها بالنواجذ      إال أنكم أصريتم  
  .الختام

 ،1967حتى وصلتم إلى ما وصلتم إليه من استعدادكم لدولة على حـدود عـام               .. تراجع تراجع وتراجع  
إعترافاً وإنمـا    وان المسألة لن تكون      ، وقلتم أنكم مع الشرعية الدولية     ،وذهب شعار من البحر إلى النهر     

  .ماشي الحال... تساوقاً مع المجتمع الدولي من أجل كذا وكذا وكذا
  !قمنا بما قمنا به من أجل تطهير الوطن )3(

بعد صمت طويل والذي كان كصمت أهل القبور خرج علينا يا سيد خالد مشعل وفي مـؤتمر صـحفي                   
فاسدين والقتلـة والمجـرمين وخلـصنا       لقد قامت حماس بتطهير األجهزة األمنية من ال       : "تتحدث وتقول   

  ".السلطة من زمرة الفساد
 وهل ألغيت عقول البشر ؟ وهل تعتقد أن الناس جهلة إلى هذا الحـد               ،وما شاء اهللا يا رجل    .. .اهللا اهللا اهللا  

  !؟
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ومن هم رؤوس الفتنة الذين خلّصتم الشعب والسلطة منهم ؟ هل هم هؤالء الغالبة والمساكين من أبنـاء                  
  الوطني ؟ أم الجنود والحراس الذين كانوا في المقرات أو البيوت ؟األمن 

أم الضحايا من النساء واألطفال الذين وصلهم الرصاص الطائش ؟ أم خلصتم الناس مـن شـر رؤوس                  
  الفتنة ؟

من خالل ترويع األطفال في مدارسهم والطالب الذين يقدمون اإلمتحانات ؟ أم اآلالف الذين شردوا إلـى             
  ز والحقتهم قوات التنفيذية السوداء التي ال يعرف الناس ألكثرهم وجهاً وال اسماً ؟معبر إير

 وبقيت صورتك عندنا صـورة القائـد        ،يا ليتك يا خالد بقيت صامتاً لكنا احتسبناك عند اهللا شهيداً مقبوراً           
  . كالبطل فتحي الشقاقي،البطل الذي قامت إسرائيل بمحاولة اغتياله

 وأنتم تزورون الحقائق وتقلبون الـشمس       ، استخفاف بعقول الناس يا خالد مشعل      أي كذب وأي دجل وأي    
  !)وليس غريباً فنحن في زمن الدجال( والقمر تقولون عنه بقر ،إلى قمر

!  ! أم قلـة معلومـات     ، وال ادري هل هو جهل مني      ،واهللا أني كنت واهماً بوهم كبير     . .هل تعلم يا مجاهد   
  .يادة حماس لستم كغيركم من بني البشر أنكم في ق،ووهمي كان يقول لي

  ! وشعاركم سنعيد لإلسالم مجده، ال اله إال اهللا،وأنتم ترفعون كتاب اهللا عالياً وعلمكم!! كيف ال ؟
 أطهار مشهود لهـم بالنزاهـة   ، قادرين مقتدرين  ،كنت أعتقد أن لديكم مجلس شورى من حكماء شرعيين        

  .واإليمان
 لذي يضع المعايير اإلسالمية في كل       ، يخضع إلى هذا المجلس الشرعي     وال يصدر منكم قرار إال بعد أن      

 حتى تضمنوا رضى اهللا أوالً، وهو جل غايتكم ومنتهى مرادكم وهذا ما كنت اعتقده أنـا                 ،نواحي الحياة 
  !شخصياً

 ولكن صدقني أني شخصياً ذهلت لخطابك أكثر من ذهولي لهول ما حـدث              ،لقد أذهلنا ما حدث في غزة     
 وكأن  ، واهللا أن ما صدر منك وبهذا الشكل وهذه الصورة وبراءة األطفال في عينيك             ، في غزة  من مجازر 

 وكأنكم تقفون على تخوم روما بعد أن قهرتم جيوش الصليبيين           ،ما جرى هو مجرد عصيان قمتم بانهائه      
 قال لكـم     وفتحتم القسطنطينية وقد خلصتم البشر من الكيان الصهيوني بعد أن          ،كما وعد الرسول الكريم   

 ولم يبقى إال أن تصلي إماماً بالنـاس فـي           ،يا أبا الوليد هذا يهودي خلفي تعال واقتله       ... الشجر والحجر 
 وقـد   ، بعد أن قتل الخنزير وكسر الصليب على أبواب بيت المقـدس           ،صالة يرعاها المسيح عليه السالم    
  !وننتظر القيامة.. مغربها ولم يبقى إال أن تشرق الشمس من ،خلصتم البشر من الكيان الصهيوني

  ! وكيف سيكون حال شعبنا في غزة؟،هل سيستقيم حالكم )4(
هل ستقوم إسرائيل بإجتياح غزة أو تدميرها على رؤوس أهلها وخاصة أنكم تـدعون أن الـشعب كلـه                   

  يؤيدكم ؟
  والذي مضى عليه أكثر من شهر يدك فوق أهله الـذين أصـروا     ،وهل سنشهد مخيم نهر البارد في غزة      

  ! وهل سنشهد قريباً مجزرة من أضخم مجازر التاريخ في غزة هاشم ؟،على الموت وال الرحيل
  كيـف سـيكون حـالكم يـا حمـاس ؟ هـل               ،ولكن السؤال األدهى واألمر وهو  يطرح من كل عاقل         

  !ستستطيعون االستمرار وتقديم العون  لشعبكم ؟
  !ير لكم كل وسائل النجاح ؟هل ستضمنون أن الدول العربية ستفتح أبوابها لكم  وستس
 هل ستترككم   ،يا من كنتم تقصفونها بالصواريخ    ! والسؤال األهم هل ستترككم إسرائيل يا أعداء إسرائيل؟       

  !تحكمون ؟
ويا فرحة اإلخوان المـسلمين بكـم وبـدولتكم    .. ويا فرحة األمة العربية بكم    .. فيا فرحتكم .. إن كان هذا  

  ....اإلسالمية في غزة
  ! وكفى اهللا المؤمنين القتال،عدها أنكم لم تسيروا ضمن مخطط مرسومفمن سيصدق ب

  هل تعرف اهللا ؟..يا خالد مشعل )5(
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 وصدقني أني كلما أحاول أن أقول لك يا أخ  فان قلبي يكاد يتفجـر عنـد محاولـة                    ،سؤالي يا أبا الوليد   
  .لفظها

  ،فال الفظها على األقل حتى استطيع إنهاء رسالتي إليكم
 أنهيتم الفاسدين والمجـرمين فـي األجهـزة         ، هل هذا ما أمركم به اهللا ؟       ،ن وبعد كل ما جرى    أسألك اآل 
  !األمنية

  .وقد كنتم تقولون عن دحالن أنه رأس الفتنة!!!  أال تخجل من اهللا؟،وباهللا عليك يا خالد مشعل
  !لماذا جلستم مع دحالن في مكة ؟ وكيف صافحتموه  وعانقتموه ووضعتم أيديكم بيده؟

  .هل الغاية تبرر الوسيلة ؟ وهل ميكافيلي سن قانونه من القرآن ؟  والعياذ باهللاو
كبر مقتاً عند اهللا أن تقولوا ما       : (كيف تستمرأون الكذب والنفاق وهو أكثر ما يمقته اهللا تعالى وهو القائل           

  ).ال تفعلون
   شيء ؟ من سيتحمل مسؤولية ما يحصل اآلن في غزة بعد انفالت كل،وأسألك يا مشعل

! من سيتحمل مسؤولية أعمال الثأر واالنتقام والفوضى والهدر والسرقات والجرائم في بلد مثـل غـزة ؟                
  .وهي مفتوحة على كل من هب ودب للتهريب والمخدرات والسالح

  .باهللا عليك من سيتحمل مسؤولية آالف قطع السالح التي نثرت على الطرقات وتباع بأرخص األثمان ؟
واتقوا فتنة ال تـصيبن     ( يتحمل ما يجري وسوف يجري مما تخبئه األقدار واهللا تعالى قال             باهللا عليك من  

  ).واعلموا أن اهللا شديد العقاب،الذين ظلموا منكم خاصة
  .سنقول لكم أمركم عجب! ستقولون لماذا ال تسألون عن السبب؟

هنـاك مخطـط يعـد      مهما حاولتم تبرير ما حصل وحتى لو أحضرتم كل صور ووثائق تثبت أنه كان               
ومؤامرة تحاك ضدكم وان هناك من يجهز ويدرب اآلالف في مصر وغيرها ألجل االنقضاض علـيكم                 

أقَل ما فيه أنكـم محـوتم       . .كل هذا لن يغفر لكم ما قمتم به من إجرام         ! وتدمير بنيتكم وصرحكم العالي   
 واعدتم قضيتنا إلـى متاهـات       الصورة الرائعة لنضاالت وتضحيات شعبنا الذي كنا نتباهى بها في العالم          

  !!!عدمية ال يعلم إال اهللا متى تعود
تركتم من تآمر عليكم وجهز لإلنقضاض عليكم كما ادعـى أبـو            " حماس"يا ليتكم يا    .. كلمة أخيرة أقولها  

  !!؟)دخلك مش القين أفضل من هذا الخنزير(زهري رضي اهللا عنه 
حتم ضحايا للظلم والعدوان والتآمر الخيـاني  كمـا   يا ليت كان هذا صحيحاً وحدث لكنتم على األقل أصب     

 ولكنتم أبقيتم صورتكم كما كانت في الماضي أيام الشيخ ياسين والرنتيسي وأبو شنب   ولقال الناس                  ،قلتم
 إن اإلسالم مستهدف وان أعداء اإلسالم هم القتلة والمجرمون وتكون المسألة ما هي إال جولة                ،كما يقال 

  !الحق واإلسالممن جوالت الباطل ضد 
 لوال أن اإلسالم    ،لقد خنتم اهللا ورسوله وطعنتم اإلسالم طعنه قاتلة       :  أما وبعد ما حصل فدعني أقول لك        

 ولكن اهللا غالب على أمره والمؤمنون يعرفون بعلم الـشرع           ،محفوظ بأمر اهللا لكفر الناس باإلسالم وأهله      
  .حق له موازين أحق أن تتبع وليس هوى متبعوما نزل على رسول اهللا من قوانين عادلة  يدرك أن ال

  .وأقول لك كلمة أخيرة ومن صادق أمين أحبك يوماً في اهللا
 لبقي  ،يا ليتك قضيت يوم عمان ولم يجلبوا لك ترياق الحياة  ويا ليتك أصبحت شهيداً من أصحاب القبور                 

  .اسمك في سجل الشرف الوطني واإلسالمي إلى أبد الدهر
 18/6/2007الحقائق 

  
  عندما تكون الجراحة ضرورة لحياة أفضل .79

  أحمد الحيلة
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 صاحب الخبـرة والمفـاوض بيـد        -من الرئيس الراحل ياسر عرفات      " القوم"بعد أن تخلص االحتالل و    
، صعد الرئيس عباس كقيادة بديلة يرفض عسكرة االنتفاضة، ومستعداً ألن يـذهب بعيـداً فـي                 - قاسية

، لكن شارون ومن بعده أولمرت كانوا قد حسموا أمرهم بأال يتفاوضوا            ..السياسة مع االحتالل اإلسرائيلي   
مع الفلسطينيين إال بشرط القضاء على المقاومة التي شكلت عقبة في طريق التسوية الـسياسية المقننـة                 

وهذا يذكرنا بخارطة الطريق التي كانت بمثابة وصفة أمنية         . بوصفات وشروط إسرائيلية أمريكية مسبقة    
  .على المقاومة كمدخل لتحريك المسار السياسيللقضاء 

وما زاد االحتالل إصراراً على القضاء على المقاومة كشرط مسبق إال علمهم بضعف شخصية الـرئيس                
عباس، وشكهم في قدرته على التحكم والسيطرة بالمشهد الفلسطيني الذي أصبحت فيـه حركـة حمـاس        

  .القفز عنهركناً أساسياً ال يسهل تجاوزه أو ) المقاومة(
أو المقاومة، ألن في ذلك تجسيد لقناعاتـه الشخـصية          " العسكرة"الرئيس عباس بدوره لم يكن ضد إنهاء        

التي دأب على التصريح بها، لكن عباس في حينه كان يعلم بأنه ال يقوى على القـضاء علـى حركـة                     
قضية الفلـسطينية ـ عربـاً     حماس، أو إنهاء برنامج المقاومة، لذلك كان الحل المقترح من المعنيين بال

  :  على النحو التالي-وعجماً 
إذا كان ليس باإلمكان القضاء عسكرياً على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، فال ضير من االلتفـاف                
حولها بجذب حماس إلى مربع العمل السياسي الرسمي وإلى مربع السلطة السياسية، من خالل مشاركتها               

مجلس التشريعي كطرف أساس في المعادلة، ولكن على قاعدة المعارضة، وهذا           في االنتخابات ودخول ال   
  :إن تحقق سيخدم القوم في اتجاهين

في المجلس التشريعي علـى قاعـدة احتـرام     ) فتح(إلزام حركة حماس بقرارات األغلبية      : االتجاه األول 
  .الديمقراطية التي قبلت حماس أن تكون جزء منها

ة تدجين حماس سياسياً ونقلها تدريجياً من مربع المقاومة إلى مربع العمل السياسي             محاول: االتجاه الثاني 
الرسمي، إي باتجاه المسار السياسي التفاوضي إن أمكن، أو إبطال مفعول المقاومة عمليـاً كحـد أدنـى             
خدمة للتسوية، وبالتالي يكون عباس والطرف الفلسطيني المفاوض قد وفّي بشرط خارطـة الطريـق أو                

  .رط االحتالل اإلسرائيلي بإنهاء المقاومة وإن بشكل غير مباشر كضرورة الزمة للتفاوضش
أجريت االنتخابات بشفافية ونزاهة، والقوم مطمئنون إلى أن نتائجها ستكون لصالح حركة فـتح، ولكـن                
ـ           اً المشهد انقلب رأساً على عقب بفوز حركة حماس باألغلبية المطلقة، مما اضطر الطرف اآلخـر كاره

على االعتراف باالنتخابات ولكن مع رفضه التعامل مع نتائجها أو التسليم لحركة حماس كقيادة منتخبـة                
للشعب الفلسطيني  في الضفة والقطاع، ومن هنا نبتت بذرة الشر المؤسس للفتنة الفلسطينية واالحتـراب                

 مـن الـدول العربيـة،       الداخلي بين األخوة واألشقاء، حيث ذهبت واشنطن وتل ابيب ومعهمـا العديـد            
إلى التخطيط إلسقاط التجربة الديمقراطية أو إلغـاء نتائجهـا بإسـقاط            ) فتح(وبمشاركة فلسطينية فاعلة    

الحكومة الفلسطينية التي شكلتها أو شاركت فيها حماس، ولم يخف القوم هذا التوجه من خالل الـشروع                 
ب الفلسطيني لدفعه للتخلـي عـن خيـاره         المبكر  بالحصار السياسي واالقتصادي على الحكومة، والشع       

  .الديمقراطي الذي جاء بحركة حماس وبرنامج المقاومة على قمة الهرم السلطوي
عندما أدرك المشاركون في الحصار أن الحكومة لن تسقط، وأن الـشعب لـن ينقلـب علـى خيـاره                    

لـى الديمقراطيـة    الديمقراطي، ذهب القوم إلى درجة أعلى في التصعيد بالتحضير النقالب عـسكري ع            
الفلسطينية بإثارة الفوضى والفلتان األمني، وتشويه حركة حماس واتهامها بأنها جزء من المشكلة األمنية              
وليس طرفاً في الحل، من خالل جر الحركة إلى شرك الصدام واالقتتال الداخلي في موجات متالحقة من                 

  .العنف المسلح
  :عض المعلومات التي كشفها اإلعالم على النحو التاليوتأكيداً على ما ذهبنا إليه فإننا نسوق ب
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جـاء  " فولف راينهـارت  "تقريراً لمعلقها السياسي    ) 14/6/2007(األلمانية  " يونجافليت"نشرت صحيفة   *
إن إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش خططت منذ فتـرة طويلـة لتفجيـر األوضـاع الداخليـة                  : فيه

اخل حركة فتح على القيام بتصفيات جسدية للقادة العسكريين فـي           الفلسطينية وتحريض تيار موال لها د     
وقد تحدث في هذا الموضوع الجنرال كيث دايتون مسؤول االتصال العسكري األمريكـي             . حركة حماس 

أيار الماضي لجنة الـشرق األوسـط فـي         / المقيم في تل ابيب في جلسة استماع عقدتها في أواخر مايو          
ادته ذكر الجنرال دايتون أن للواليات المتحدة تأثيراً قوياً في كافة تيـارات  الكونغرس األمريكي، وفي شه   

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

كما أن تعبئة األجهزة األمنية والعسكرية التابعة لرئيس السلطة الفلـسطينية           . إسرائيل داخل حركة فتح   و
وهذا ما يفسر موافقة الكونغرس األمريكي      . ضد حماس تمثل خياراً استراتيجياً لإلدارة األمريكية الحالية       

إعداده لخوض مواجهـة    لتدريب الحرس الرئاسي في بعض دول الجوار و       $ مليون  60على اعتماد نحو    
  )19/6/2007نقالً عن مقال للمفكر فهمي هويدي نشر في صحيفة الخليج . (عسكرية ضد حركة حماس

أن جهات في حركة فـتح توجهـت مـؤخراً إلـى         ) 6/6/2007(اإلسرائيلية  " هآرتس"نشرت صحيفة   *
تاد العسكري والـذخيرة    المؤسسة األمنية في إسرائيل طالبة السماح للحركة بإدخال كميات كبيرة من الع           

وأضافت الصحيفة أن   . من إحدى دول الجوار إلى غزة لمساعدة الحركة في معركتها ضد حركة حماس            
قائمة األسلحة والوسائل القتالية تشمل عشرات اآلليات المصفحة والمئات من القذائف المضادة للـدبابات              

كما ذكرت الـصحيفة أن المنـسق       . اصاتوآالف القنابل اليدوية، وماليين الرص    " جي. بي. آر"من نوع   
 .نقل طلباً مماثالً إلى إسرائيل" كيث دايتون"األمني األمريكي في تل ابيب 

. صرح مصدر أمني مصري رفيع المستوى بأن محمد دحالن يتحمل مسؤولية كل ما جرى في غـزة                *
على أجهزة األمن   إن سبب الصراع المسلح الذي جرى في غزة أخيراً هو مجموعة تسيطر             : وقال أيضاً 

إن هذه القوة التابعة لدحالن مفروضة بـالقوة مـن          : مضيفاً. وتقاتل في القطاع بأوامر من السيد دحالن      
 )17/6/2007الشرق القطرية . (إسرائيل وأمريكا

هناك الكثير مما يمكن أن يقال في هذا المجال، ولكن المهم أن المشهد الفلسطيني كان ذاهبـاً إن أرادت                   
إبادة أمريكية إسرائيلية   " حرب"م ترد، وإن استعدت حماس أم لم تستعد، كان المشهد ذاهباً إلى             حماس أم ل  

وبأيد فلسطينية من أجل القضاء على حماس في قطاع غزة الذي يشكل مخزوناً بشرياً وعسكرياً للحركة،                
  .ضفة الغربيةبعد أن قامت إسرائيل بقتل واعتقال مئات وآالف من نشطاء ومسؤولي حركة حماس في ال

  ماذا كان يمكن لحماس أن تفعل في ظل هذه المعطيات؟؟: هذا يقودنا إلى السؤال
 فإنها ستعتبر حركة    - في هذا التوقيت بالذات      -إن استقالت الحكومة وخرجت حماس من اللعبة السياسية         

 وهـذا بالمناسـبة   انهزامية، ضعيفة، غير مسؤولة، وال تستحق الثقة التي منحها إياها الشعب الفلسطيني،       
  .سيغري الطرف اآلخر في مالحقتها بالقوة والنيل منها بغية القضاء على قوتها العسكرية المقاومة

وإن هي بقيت متفرجة، فإن سيف الفتنة والغدر سيقضي عليها تصفية جسدية، كما حدث للعديد من قادتها                 
  .وخاصة العسكريين منهم على يد فئة باغية مرتهنة باالحتالل

ن لم يتبق أمام هذه الحركة إال الدفاع عن نفسها والدفاع عن خيار الشعب الذي منحها الثقة، وحملهـا                   إذ
  .المسؤولية في حفظ األمن وقيادته في هذه الحقبة العصيبة

أيها السادة، ال يوجد عاقل أو وطني أو إنساني يرغب ويريد سفك دم أي فلسطيني، ولكن المرض عندما                  
إما االستسالم للمرض ليقضي    : عه العالج تلو العالج، فأنت أمام خيارين ال ثالث لهما         يستفحل، وال ينفع م   

وفي اعتقادنا أن تخليص األجهزة األمنية من الغـدة         . عليك، وإما محاولة استئصاله أمالً في نجاة الجسد       
 بانتماء  الخبيثة لم يكن مصلحة لحماس فقط، وإنما أيضاً مصلحة لحركة فتح التي تشوهت وخسرت كثيراً              

  .، أي أن العافية يفترض أن تنعكس على الجسم الفلسطيني كله يمينه ويساره..هذه الفئة إلى جسدها
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يبقى القول، أن بعد هذه العملية الجراحية االضطرارية مع ما رافقها من ألم، على الجميع أن يتوجه إلى                  
عادة النظر في كل الملفـات الـسياسية   إل) بنوايا حسنة، وإرادة صادقة(طاولة الحوار الوطني الفلسطيني  

 بعيداً عـن العواطـف وردات       -وللجميع اآلن   . على أسس وطنية خالصة بعيداً عن األجندات الخارجية       
 فرصة سانحة لالستجابة إلى دعوة جامعة الدول العربية للحوار برعايتها استناداً إلـى مـا تـم                  -الفعل  

  .االتفاق عليه في مكة والقاهرة
20/6/2007  
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