
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 75 21/6/2007الخميس

ــع   ــوار م ــرفض الح ي
 خضوعاً  دهوحمدان يع .. "ن

  مريكية وصهيوينة

 4ص ... 

  "تدين قادة في فريق عباس" لوثائق "مخزون استراتيجي"يهدد بكشف  
  يعرب عن امله باالفراج عن البرغوثيو ..غزةقطاع مستقبل حدث عن 

   من أعضاء الحركة حتى اآلن في الضفة120ة أمن السلطة تختطف 
  نقوي قوات عباسسوقطاع الفي  خل اذا ارتكبت حماس مجزرة

  في غزة" على المدى القصير"ستبعد نشر قوة دولية 
 ئحكومة هنية انتهت وحكومة فياض عادية أعلنت حالة الطوار
9

 
 
 
 
 
ــاس  عب 
الظالميي"

لضغوط أ
  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

يمشير المصر
يتحمد يوسف أ
أجهز": حماس"

سنتد: اولمرت
االمم المتحدة ت
: عزام األحمد



  

  

 
 

    :السلطة
 7  الشعب الفلسطينيصراع شرعيات تمثيل  .2
 7  يبحر يصف خطاب عباس بالتوتيري ويطالبه باالعتذار للشعب الفلسطينأحمد  .3
 8  ! فمتى سيتكلم؟ الفلسطينيةإذا كان الرئيس صمت على تدمير الشرعية: الدويك .4
 8   مشروع انتحاري بالكامل، وهو ورطة تاريخية لحماسغزةما جرى في : عبد ربه .5
 9  يعرب عن امله باالفراج عن البرغوثيو ..غزةقطاع  مستقبليتحدث عن حمد يوسف أ .6
7. 
8

"استراتيجي  "تدين قادة في فريق عباس" لوثائق مخزون " يهدد بكشف يمشير المصر
  قدومي يحمل حماس مسؤولية تصاعد األحداث

9 
. 10 
 10  يةعلى أسس قانون" البيت الفلسطيني"ميرة يدعو إلى ترتيب حنا ع .9
   بالضفةالقطاعقرارات لربط الطوارئ الفلسطينية تتخذ حكومة  .10

 حيد لغزة
11 

 11حكومة الطوارئ ال تمانع من أن يكون معبر كرم أبو سالم المعبر البري الو .11
 12 وحماس تعدها شائعات ..معقد جداالخطير وبالغزة ب الوضع  يصفعريقات .12
31 2  عبد ربه يكشف عن التحضير للقاء بين عباس وأولمرت بحضور اطراف عربية .1
    

:مة     المقاو
 12  يين خالل اعتداءات اسرائيليةاستشهاد ستة مقاومين فلسطين .14
  سهلة ألنها كانت عامالً داخلياًهزيمة فتح كانت  ..حماس تواجه المجهول في القطاع: تقرير .15

 
   الوطني يباشر عمله

  يهددون مجددا بقتله

  ة فتح

 6    من أعضاء الحركة حتى اآلن في الضفة120أجهزة أمن السلطة تختطف ": حماس" .2
 7  ئب االقصى يرفض إذابة الكتائب في األجهزة األمنية

 

13 
 13  في غزة" فرق موت"تتهم دحالن بالتخطيط لتشكيل " حماس" .16
 14وتقول العفو لمرة واحدة "التيارالعميل"كتائب القسام تهدد كل من يتصل بمن وصفهم بـ .17
 14واألمن.. أالف العناصر الجدد يلتحقون بالشرطة و القوة التنفيذية .18
 14" ونألن جونست"خاطفو الصحافي البريطاني  .19
 14 لن نكون حماة الحدود اإلسرائيلية: الزهار .20
21. 
22

 15  صيام في القاهرة لبحث حل األزمة الفلسطينية
. 
23

ركمصلحة حرفض الحوار ليس من : فتوح..ال زلنا نحترم الرئيس عباس: الرشق
  بحكمة

15 
 15السيد الرئيس استنفذ مرحلة الحوار بحلم وبدأ مرحلة الحسم : الزعارير .
  عضو مجلس قروي عن حماس يعلن براءته من الحركة ويدعم خطوات الرئيس .24

 ة الوطنية
16 

 16الرئيس عباس خارج إطار الشرعي: أبو هالل" سرفتح اليا"مؤسس  .25
61

1قيادي في كتا .27
    
    :االسرائيليانالكي
 17  نقوي قوات عباسسوقطاع الفي  سنتدخل اذا ارتكبت حماس مجزرة: اولمرت .28
 17  محللون يشككون بنوايا اولمرت تجاه الفلسطينيين .29
  "اإلرهاب"سطينية على حملة فل ويشترط للتفاوض "الضفة أوالً"يتحدث عن ديختر  .30

  عناصر فتح بالدخول السرائيل
18 

 18 يسمح شخصيا للعشرات من أفراييم سنيه .31
 19  إسرائيل نهبت الضفة والقطاع بصورة ممنهجة: هآرتس .32
 19  "الطوارئ"إسرائيل تباشر االتصال بحكومة  .33

  

            2 ص                                      759:                                 العدد21/6/2007الخميس : التاريخ



  

  

 
 

  ائيل
  زة
  سافرين عراة

 0   على لبناناتصاالت دبلوماسية حالت دون غارة إسرائيلية .3
  حرب تموز تفتك بآالف اإلسرائيليين

ض

 20باراك يتجنب قرارا قضائيا إلزاميا ويسمح بعالج جرحى في إسر .34
 20منظمات إسرائيلية تحمل االحتالل مسؤولية تردي الوضع بغ .35
 20لماجهزة تفتيش جديدة في مطار تل ابيب تظهر ا .36

72
 21" عوارض" .38

    
:، الشعب     األر

39. 
40

  عراقالهند بعد رحيلهم من الالجئون فلسطينيون يجدون األمان في : تحقيق
  أنفاسهم

  األجنبيات
  م أبو سالم

 3   الفلسطينيينمعبر الظاهرية الجديد محطة إذالل للعمال: تحقيق .4
 3  ر من خطر الحفريات اإلسرائيلية في القدسيحذيجدد التنجم ف 

21 
 21دون والمواطنون يستعي.. حمالت في غزة لضبط األوضاع الداخلية: تحقيق .
  قطاع غزة يخرج في مسيرات حاشدة وغاضبة للتنديد بخطاب عباس .41

ن فتح وحماس
22 

 22  جئون الفلسطينيون في األردن غاضبون مالال: تقرير .42
 22 تحرم عشرات الفلسطينيين من زوجاتهم  في غزةحرب األشقاء .43
 22 عبر معبر كر  غزةدخول مساعدات طبية وغذائية طارئة إلى قطاع .44
 23  بلدية غزة تؤكد على انها مؤسسة خدماتية محضة .45

62
2رائ .47
 23  فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية13اعتقال  .48
   

  :اقتصاد
  يس الرئيس

 
 23القد - مليون دوالر لشارع رام اهللا1.7الوكالة األميركية للتنمية تقدم  .49
   

   :صحة
  24  مستشفيات اإلسرائيليةإخالء مجموعة من المصابين في غزة إلى ال .50
   

: ردن   األ
 4  "جريمة غزة"يحتج على بيان حلفائه في المعارضة الذي يدين " العمل اإلسالمي

 
51. "2
 24  إسرائيل تعتقل أردنيا منذ سبعة أشهر بتهمة التخطيط لعمليات خطف .52
   

   :لبنان
  ل مسسؤولياتها داخل المخيماتالفصائل الفلسطينية الى تحملحود يدعو  .53
 5  سعد الحريري يتخوف من انتقال سيناريو غزة إلى لبنان إذا لم يتدخل العرب .5

   جريحا60ً 

24 
42

مهمة العلماء والجهاد تبحث تسليماالنقسام الفلسطيني يصعب : الباردأزمة نهر  .55
  األمم المتحدة تخشى التدهور في لبنان

25 
26 56. 

   
: إسالمي    عربي،

57. 
58

 26  قرار وزراء الخارجية العرب تجاهلت تأييد التشريعي الفلسطينيتالوة : سوريا
. 
59. 

وليد المعلم يشدد على تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح
 القاهرة تجري اتصاالت مع االسرائيليين لعدم التعرض لقطاع غزة

  26 
27 

  

            3 ص                                      759:                                 العدد21/6/2007الخميس : التاريخ



  

  

 
 

   الحدودازحين فلسطينيين في مخيمات على

 7 الخارجية المصرية تنفي تجسس أحد دبلوماسييها لمصلحة الموساد .6
 8  اإلعداد لقمة عربية إسرائيلية األسبوع المقبل

 27قد نستقبل ن: مصر.. إيريزإجالء النازحين عن  .60
 27   مخاوف من ارتدادات داخلية للتطورات في غزة .61

22
63. 2
 28  الجمارك السورية تصادر مقطورتي شحن من منشأ إسرائيلي .64
   

   :دولي
65. 
66

  "إسرائيلأمن وتفو"بوش يلزم الرئيس األميركي المقبل باتفاقية 

 0  بريطانيا تقدم مليون جنيه إسترليني للجهود اإلنسانية في غزة والضفة الغربيه .7
 0  الخدمات العامة البريطاني يقرر دعم فرض المقاطعة على إسرائيل

ق 
غفي " على المدى القصير"االمم المتحدة تستبعد نشر قوة دولية 

28 
 28  زة .
 29  أمريكا وأطراف اللجنة الرباعية قد يعينون مبعوثا للشرق األوسط .67
 29   ألمانيا لن تشارك بأي عملية محتملة في قطاع غزة .68
 29  يةاالتحاد االوروبي يقول انه سيدفع متأخرات للسلطة الفلسطين .69

03
3اتحاد عمال  .71
 30    البالغ نحو الحالة االنسانية في غزةن قلقها تعرب عاألمم المتحدة .72
 31  غزة قد تواجه نقصا في األغذية بعد ُأسبوعين أو أربعة: األمم المتحدة .73
    

:ت ومقاالت     حوارا
 31  ئرحكومة هنية انتهت وحكومة فياض عادية أعلنت حالة الطوا: عزام األحمد .74
  وضتها لتحقيق مكاسبوجهات محلية فا... جاءت من سورية" فتح اإلسالم: " الحاجالشيخ .75

  الحكومة نجاح للمخططات الصهيوأمريكية
 7  فهمي هويدي... اجب الوقتتقصي الحقيقة و .7

  محمد خالد األزعر. د... ! خطوات أمريكية وإسرائيلية الستئصال حماس
 44    صالح القالب...دوقيَّة"من التحرير الكامل إلى ".. حماس" .79
 46   يسرائيل هرئيل...هو وْهمأبو مازن  80

  

33 
 35قرار عباس بإقالة : خبراء وسياسيون .76

73
 40ثالث .78

غزة" 
.

  
7  :كاريكاتير

***  
  

   خضوعاً لضغوط أمريكية وصهيوينةدهوحمدان يع.. "الظالميين"يرفض الحوار مع  عباس 
 الحـوار   الفلسطيني رفض الرئيس    : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    21/6/2007الحياة  نشرت  

ـ   مع حركة حماس     ، داعيا في خطاب امام المجلـس المركـزي         "القتلة واالرهابيين "التي وصف قادتها ب
فـي  " االسـرائيلي  "ودان عباس التصعيد  . الفلسطيني الى اطالق مفاوضات سلمية في اطار مؤتمر دولي        

التصعيد الدموي يضع عالمة استفهام على جدية       "، وتساءل عن مغزى توقيته، معتبرا ان        الضفة والقطاع 
في رام اهللا، افتتح عبـاس جلـسة المجلـس          ف". يحات اولمرت في شأن فتح أفق جديد لعملية السالم        تصر

واوضـح  .  بخطاب اتهم فيه رئيس خالد مشعل بالضلوع في مؤامرة الغتياله          ]لمنظمة التحرير  [المركزي
شريط فيديو من شخص من حماس، ورأيت ستة اشخاص وجـوههم مكـشوفة وعلـى               "انه حصل على    

هذا البـو   :  كيلوغراما، وردد ثالثة منهم    250كانوا يجرون لغماً ال يقل عن       ... اشارات حماس رؤوسهم  

4  

1.
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 للشعب ولقيادة منظمة التحرير علـى الجريمـة وتـسليم            

ودعا في كلمته لبناء جهاز الشرطة وجهاز        

واوضح انه ارسـل    ". كانوا ينتظرون ساعة الصفر لتنفيذ جريمتهم     ... مازن، واللغم القادم لالمن الوقائي    
واشار  ".االنقالبيةالى كل الدول العربية ليروا االجرام الذي تتصف بها هذه الحركة            "الشريط الى مشعل و   

مخطط لسلخ غزة عن الضفة واقامة امارة او دويلة من لون واحد            "الى ان السيطرة على قطاع غزة هي        
استبدلت العلم الفلسطيني بعلـم فـصيلها       "واكد ان حماس    ". يسيطر عليها تيار واحد من ميزاته التعصب      

والذي توافقت عليه قيـادة حمـاس فـي         المخطط المعد سلفا    : "واضاف". القامة امارة او دويلة في غزة     
 ".الداخل والخارج مع بعض اطراف اقليمية، كان اسبق من محاوالتنا لتجنيب شعبنا الويالت والنكبـات              

تفعيل دور منظمة التحرير بمشاركة اللجنة التنفيذية والفصائل الفلسطينية باستثناء االنقالبيـين            "ودعا الى   
القوة التنفيذية االداة المنفذة لهـذا االنقـالب،        "لى قرار سابق بأن     وشدد ع . في اشارة الى حماس   " الخونة

ـ " خارجة على القانون   اعتذار حماس"وطالب ب
وتابع ". جميع مؤسسات السلطة للحكومة الجديدة الشرعية الفلسطينية الواحدة والعمل على اساس القانون           

 ".النقالبيين قصير العمر ال مستقبل له وسيصبح جزءاً من ذكرى مأسوية في اقصر وقـت              مشروع ا "ان  
قدم االنقالبيون عبر اعمالهم الهوجاء اثمن الفرص لكل من يريد فصل غزة عن الضفة ومـن                : "واضاف

  ".يعمل على معاقبة شعب بأكمله بسبب حماقة
وقـال   ".اكاذيـب "رة ان الخطاب يتضمن     وردت حماس بتحميل عباس مسؤولية قطع الحوار معها، معتب        

وضع نفسه في مصاف التيار االنقالبي ولـم يتعامـل كـرئيس            "الناطق باسم حماس ايمن طه ان عباس        
، "مسؤولية ما يترتب على خطابه من نتائج      "، وحمل عباس    "للشعب الفلسطيني في هذا الخطاب التوتيري     

  ". بقطع الحوار ووتر االجواء من خالل خطابهالذي قطع االتصاالت مع حماس وهدد"واتهمه بأنه هو 
الصراع " محمود عباس، إن     قال: رامي دعيبس نقالً عن مراسله،     20/6/2007 48عربوأضاف موقع   

".ليس بين فتح وحماس بل بين القتلة الظالميين وبين الوطنين         
 .ون وان المدارس والجامعات ستبقى مراكز للتعليم وليس للظالمية        القضاء وتمكينه من إعادة احترام القان     

كما دعا المجلس المركزي إلى أخذ القرارات المناسبة لهذا الوقت باعتبار المجلس المركزي هو من أقر                
وأكد على الرفض التام ألية مبادرات وحلول تقوم على          .تشكيل السلطة، ودعاه إلى مساندة قرار السلطة      

  .ة ذات الحدود المؤقتة وأية مبادرات شبيهة بذلكأساس الدول
استهجن أسامة حمدان، ممثل حماس في لبنان، في بيان، الخطاب الـذي ألقـاه عبـاس،    ومن جانبه، فقد   

ال يليـق بـرئيس     : "وقال ".قصص كاذبة ومفبركة، ومنطق ال يمت لمنطق القادة       "مؤكداً أنه اشتمل على     
باب الحوار مع فصيل هو يعرف كم وزنه في الشارع الفلسطيني،         شعب ورئيس منظمة التحرير أن يغلق       

كما أكد على أن حمـاس متمـسكة بـالحوار          ". وكل ذلك من أجل لقاء أولمرت أو المسؤولين الصهاينة        
إن الحديث عن إغالق باب الحوار نهائياً داللة        : "وأضاف، في تصريح صحفي له     .الفلسطيني الفلسطيني 

روط األمريكية، بل إن هناك خوف من عباس للجنة تقصي الحقائق، التـي             على الخوف والعجز من الش    
قطع الحوار مع حماس هـو خـضوع        "، مؤكداً في الوقت ذاته أن       "قررت جامعة الدول العربية تشكيلها    

سيكـشف  "وأوضح حمدان بأن ما ستقدمه حماس للجنة تقصي الحقائق           ".للضغوط األمريكية والصهيونية  
، مؤكداً بأن الحركة ال تقبل أن يفرض عليهـا شـروط            "التي لم نكن نريد أن نكشفها     كثيراً من التفاصيل    

نحن جزء غالب من هذا الشعب، وال يستطيع أحد أن يشطبنا سواء بقـراره الـذاتي أو                 "لتحاور الشعب،   
أكدنا أن ما جرى ليس معركة ضد فتح، بدليل       : "وتابع يقول  ".الخارجي أو حتى بقرار صهيوني وأمريكي     

 قادة فتح يصرحون في غزة بكل حرية، لم يتم االعتداء على أي مقر أو بيت لفتح في غزة، نحن قلنا                     أن
أن المسألة موجهة ضد فريق أمني حمل خطة دايتون، وهي خطة تريد بناء جهاز أمني له والء كامـل                   

يط الغتيالـه   أما بشأن اتهام عباس لحماس بـالتخط       ".لمن يبنيه ويقوم بدوره بإخضاع الشعب الفلسطيني      
قصة الشريط بدأ بأن قام عباس باالتصال باألخ خالد مـشعل           : "والزعم عن وجود شريط يثبت ذلك؛ قال      

وأبلغه عن الشريط، وفي البداية قال مشعل بأن هذا الشريط قد يكون مفبركاً، وطلب مشعل من عبـاس                  
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 دولـة                 

ن 

لتعـديل نظـام     عباسدعا  : خالد أبو بكر  نقالً عن مراسله     20/6/2007ن الين    

المـدارس  : "وقـال عبـاس   . طنية الفلسطينية ودعم الحكومة الجديدة       

                 

هم أبناء شعبنا لهم نفس الحقوق وعلـيهم        .. يحيين يعرفون موقف حماس منهم     

ظالميـة               

ـف رفـض عبـاس      

اذا لم يرسله حتى اآلن، وهـل       لم"، متسائالً   "بأن يرسل له نسخة من الشريط وإلى اليوم لم يصل الشريط          
إن قضية الشريط هي محاولة لتبرير إنهاء اتفاق مكة المكرمة، ال سيما وأنـه              : "وقال ".فعال هناك شريط  

، متسائالً في الوقت ذاتـه عـن        "تم التوصل إلى هذا االتفاق بعدما ظن البعض أنه لن يكون هناك اتفاق            
وذكّر حمدان رئيس السلطة     ".نقلب على حكومة منتخبة؟   معنى الدعم األمريكي الفوري لعباس بمجرد أن ا       

وعلى مدار عـام    "بأن حماس فازت في االنتخابات وشكلت الحكومة ومن بعدها حكومة الوحدة الوطنية،             
ونصف العام حمل السالح من قبل أجهزة األمن التي حماها ورعاها ضد الحكومة، ثم يكذب ويقـول إن                  

وبشأن حدود الدولة المؤقتة، حيث استشهد عبـاس         ".ح ضد الشرعية  هذه الحكومة هي التي حملت السال     
لقد قلنا من البداية أن الورقة التي وزعـت مـن دولـة             : " بالقيادي في حماس أحمد يوسف؛ قال حمدان      

أوروبية نحن كحركة أعلنا رفضنا لفكرة حدود الدولة المؤقتة، وأصدرنا بيانا في ذات اللحظة أن
لماذا يحاول عباس استعارة قصص مفبركة؟، ألنـه ال يملـك أن            : "، وقال "وضة تماماً بحدود مؤقتة مرف  

أ"أما فيما يتعلق بقول عباس أنه لن ينقل الفتنة إلى الضفة؛ فقـد أشـار إلـى                   ".يقول الحقيقة كما هي   
، مشيراً إلى أن أمن السلطة اختطف حتـى         "اختطاف عصابات األمن لكوادر حماس في الضفة متواصلة       

 . اعتداء ارتكبت ضد حماس450فلسطينياً من أعضاء وأنصار الحركة، هي من أصل 120ن اآل
إسالم أووجاء في موقع    

 .حاليابدال من نظام االنتخاب الفردي المعمول به " نظام التمثيل النسبي الشامل"االنتخابات ليصبح وفق 
إن الحديث عن تغييـر قـانون االنتخابـات يعنـي أن            : "حمدانأسامة  وحول تغيير نظام االنتخاب قال      

االنتخابات التي جاءت بحماس إلى السلطة هي الهدف، وأن التجويع الذي عاناه الشعب الفلسطيني طيلـة                
 ." شهرا كان بسببها15

المـشروع  "دائمة لبحث كيفية مواجهة ما سـماه   المجلس المركزي ليكون في حالة انعقاد         عباس كما دعا 
ومساندة قرار السلطة الو" االنقالبي

كما أن  : "وأردف بقوله ". والجامعات ستكون مراكز للتعليم والتنوير ونشر الفكر، وليس لنشر الفكر الحاقد          
كما  ". لتصبح مراكز للعبادة، وال تكون مخازن سالح أو مراكز للتحقيق          المساجد يجب دعمها وتطويرها   

اتهم عباس حماس باالعتداء على دور عبادة مسيحية، وقال إن المسيحيين اآلن في فلـسطين تعتبـرهم
 ."أعداء وعليهم أن يرحلوا"حماس 

المتـاجرة  " قبيـل    لكن حمدان نفى بشدة أن تكون حماس استهدفت المسيحيين واعتبر أن هذا األمر مـن              
إن المس: "وقال" بالمشاعر

 ."إن من قاموا باالعتداء تمت مالحقتهم واعتقالهم، وهم ليسوا من أبناء حماس"أضاف و". نفس الواجبات
قال محمود عبـاس    :  سامي سعيد  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    21/6/2007األخبار اللبنانية   وأشارت  

إن هدف الهجوم الحمساوي في غزة جاء صراعاً بين المشروع الوطني ومشروع الميليشيات ال"
  ".ومشروع إمارة الظالم

إن عباس هو   : " بالسعي لتكريس فصل الضفة عن قطاع غزة، وقال        عباسفي المقابل، اتهم أسامة حمدان      
كيف نفسر الدعم األميركي الفوري     "وتساءل قائالً   ". ع إمدادات الغاز عن غزة    من طلب من االحتالل قط    

  ".لحكومة فياض التي انقلبت على الحكومة الشرعية، وكيف نفسر دعم االحتالل المعلن لعباس؟
قال أسامة حمدان للجزيرة إن الخطاب يمثل محاولة لالنـسجام          : 21/6/2007الجزيرة نت   وأورد موقع   

ووص .وربما بعض المواقف اإلقليمية األخرى    " االسرائيلي"ميركي و مع الموقف األ  
للحوار بمحاولة للهروب من مواجهة الحقائق التي قال إن كتائب القسام توصـلت إليهـا عبـر وثـائق                   

 تعرض عناصرها لمنزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر        حمدانونفى   .أصبحت اآلن بحوزتها في غزة    
وصف سـامي    و .ائس بغزة، وقال إن عناصر الحركة هم من كانوا يحمون منزل عرفات           عرفات أو الكن  

  ".ال تليق برئيس فلسطيني"مشيرا إلى أنها " بالمقززة"أبو زهري تصريحات عباس 
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 تلهث فيه هذه القيادة لمجرد اللقاء مع أولمرت، هي ترفض الجلـوس                 

يكـي         

ن درس غزة لم يستخلص العبر منه، ويبدو أن األمور ستـستمر              
  ".ى أن يصحو عباس ذات يوم وتسقط أمبراطيرية األمن في الضفة مثلما سقطت في قطاع غزة

]: في اشارة إلـى حمـاس     [قال   عباس   حمودرام اهللا إلى أن م     

2.
أن  ..الرئيس الفلسطيني محمود عباس    

الرئاسة برام اهللا الى وضع نظام انتخـاب علـى أسـاس                

لى المجلس الوطني ممثل الشعب الفلـسطيني بـصفته أعلـى           يات تنتقل االن ا    
 .رجعية للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات

ال يوجـد   "الزعنون انه     

3.

قـال فـى   و .تماع لمستـشاريه  
ان المجلس الوطني الذى اتى بالتعيين ولم ينعقد منذ عدة سن " 48تصريح لعرب   

 هذا حقيقة كالم فيه مغالطة وقـد        -شرعيه يريد ان يتجاوز الشرعية المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني         

حمـاس اسـتهجنت     أن    وائل بنـات   ،غزة نقالً عن مراسلها في    21/6/2007الوطن السعودية   وذكرت  
حركة ووضع شروط أمامها الستئناف الحوار للخروج من األزمـة          رفض مؤسسة الرئاسة الحوار مع ال     

وقال سامي أبو زهري للوطن إن اشتراط مؤسسة الرئاسة الفلسطينية إعادة األمور كما كانـت                .الراهنة
قبل سيطرة حماس على األجهزة األمنية، الستئناف الحوار معها يبرز الطرف المسؤول عن المـشكلة،               

واستغرب أبو زهري موقـف الرئاسـة،        .سؤولية عن جميع التطورات والتبعات    ويحمل قيادة السلطة الم   
الغريب أنه في الوقت الذي: "وقال

ولفـت  ". "االسـرائيلي "مع أبناء الشعب الفلسطيني، ما يبرز أن هناك تواطئا من هذه القيادة مع االحتالل  
 أن هناك اتصاالت مكثفة مع قيادات عربية عديدة للضغط باتجاه فرض الحوار كمخرج وحيد لحـل                 إلى

مـام  وأكد أن حماس ستتخذ كل اإلجراءات الالزمة لتفادي العقبات التي توضع أمام الحركـة وأ               .األزمة
 .حكومة تسيير األعمال الشرعية

زهري خطاب عباس بأنه خطـاب   وصف سامي أبو    :غزة من 21/6/2007 قدس برس وأضافت وكالة   
 بأنه متورط في مخطط إسـرائيلي أمرعباسواتهم   وقح ومليء باألكاذيب واالفتراءات والبذاءات،    

لكن كل من يراهن على ذلك هو فاشل، حاول طويال على مـدار العـام               "للعمل على عزل حماس، وقال      
ن كلمات عباس كانت واضحة عن الخطة       أ"وأضاف  ". والنصف العام، واأليام القادمة ستثبت فشل رهانهم      

األمنية ضد حماس، ولكن من الواضح أ
إل

من  21/6/2007الخليج اإلماراتية   ولفتت  
هؤالء يريدون أن يعاقبوا الشعب الفلسطيني ألن األموال التي نعرف مصادرها يستطيعون أن يصرفوها              "

  ."على أنفسهم كما فعلوا أثناء حكومتهم
  
  الشعب الفلسطينيصراع شرعيات تمثيل  

أكد : رام اهللا من   21/6/2007 وكالة األنباء األردنية بترا   نشرت  
محمـال   .. هو الجهة الشرعية الوحيدة للشعب الفلـسطيني       ة الفلسطيني  لمنظمة التحرير  المجلس المركزي 

 ودعا عباس المجلس المركزي    . اشهر 6حماس مسؤولية تعطيل عمل المجلس التشريعي فترة تزيد على          
المجلس التي عقدت بمقر في كلمته أمام دورة     

  .التمثيل النسبي الكامل واالنعقاد الدائم لمواجهة االنقالب في غزه
أن انقالب غزة عطل عمل المجلـس        ..من جهته أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون        

وان الصالح ..التشريعي
م

 سليم أكد: رامي دعيبس نقالً عن مراسله،     20/6/2007 48عربوأضاف موقع   
 أي فراغ تشريعي في فلسطين الن انقالب غزة الذي عطل عمل التشريعي جعـل المجلـس المركـزي                 

  ".يتحمل هذه المسؤولية
  
  بحر يصف خطاب عباس بالتوتيري ويطالبه باالعتذار للشعب الفلسطينيأحمد  

وصف احمد بحر رئيس المجلس التشريعي باالنابة خطاب الرئيس محمـود عبـاس امـام               : ألفت حداد 
المجلس المركزى بالتوتيرى مطالبا ابو مازن باالعتذار لشعبه وعدم االس

وات فهل هذا الذى يفقد               
ال
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4.

وأكـد   
لو كان هناك طرفين متخاصمين في الضفة لما وجدت مؤسس"الدويك على انه    

حرق دون أن يحرك أحدا ساكنا ولكنها فئة واحدة، لطالما أشعلت شوارع غزة وها هي تعود إلى الضفة                  
وعدم "وطنية العليا،     

5.

بعدم شرعية ما أطلـق عليهـا       وجدد بحر التاكيد على رأي المجلس التشريعي         ".جانب الصواب فى ذلك   
  .حكومة الطوارئ واستمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشر

  21/6/2007 48عرب
  
  ! فمتى سيتكلم؟ الفلسطينيةإذا كان الرئيس صمت على تدمير الشرعية: الدويك 

، فـي   "لاسرائي"عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقل، لدى سلطات          . قال د  :الناصرة
وإحراق البيت دليـل    .. لم أكن يوما عدوا ألحد    : "تعقيبه على إحراق بيته من قبل مجموعة من المسلحين        

وأضاف خالل زيارة محامي جمعية نفحة له، أن ما يجري على الـساحة فـي                ".على ضعف من أحرقه   
". الـضفة  بأبشع صوره من شوارع غزة إلى شـوارع       "الضفة الغربية إنما هو نقل للفلتان األمني        

ات أهلية ومدنية وبيـوت              
ت

ب المصلحة ال جميع العقالء في حركة فتح، إلى تغلي       الدويكودعا   ".لتحرقها من جديد  
صمت الرئيس عبـاس علـى      "واستهجن ما سماه    ". جر الشارع إلى ما يريده االحتالل من اقتتال وتفرقة        

  ".تدمير مقر المجلس التشريعي، وقال إذا كان الرئيس صمت على تدمير الشرعية فمتى سيتكلم؟
  20/6/2007 قدس برس

  
  اري بالكامل، وهو ورطة تاريخية لحماس مشروع انتحغزةما جرى في : عبد ربه 

قال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن ما حدث              :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   
مشروع انتحاري بالكامل،   "في قطاع غزة لن يتكرر في الضفة الغربية، معتبراً ما جرى في القطاع بأنه               

ة اإلسالمية األصولية المتطرفة، التي تـدعمها فـي المنطقـة           وهو ورطة تاريخية لحماس، ولكل الحرك     
لن يتكرر ما حدث في غزة، ألنه ال توجد فرصة اآلن لقـوة انقالبيـة؛               : وقال في حديث لأليام    ".العربية

فالذي حدث في غزة هدفه فصل غزة عن الضفة الغربية، وإنشاء إمارة إسالمية في غزة يمـارس فيهـا           
فيذ أفكاره الظالمية وتطبيقها على الشعب الفلسطيني، مثلما سعى بول بوت فـي             الزهار كل إبداعه في تن    

كامبوديا، ومثلما سعى المال عمر في أفغانستان، وبالتالي نحن سنكون أمام مزيج من بول بوت والمـال                 
عمر لتنفيذ أفكار متخلفة تعبر عن مصالح فئات هامشية اجتماعية وسياسية، وتحاول أن تستجدي الـدعم                

هذه الفئات ال مستقبل لها، وال تـستطيع        : وأضاف .ها من الخارج باسم أنها تقيم دولة اإلسالم ألول مرة         ل
هذه فئات ال تستطيع أن تعيش بالقمع وبالمزيد من         .. أن تقيم حياة حقيقية متطورة ومزدهرة لشعب بأكمله       

 عن رغيف الخبز، دون أن      القمع واإلفقار حتى يصبح هم المواطن الذي يعيش تحت سيطرتها هو البحث           
أعلـن نهايـة عهـد      "وأشار عبد ربه الى أن الزهار في تصريحاته األخيـرة            .يستطيع أن يرفع رأسه   

الصواريخ الحماسية والتي أصبحت اآلن وظيفتها واضحة وهي التمهيد لالنقالب من خالل ارتداء لبـاس               
من ناحية  : وقال .د انتهى عهد الصواريخ   الجهاد والمجاهدين وإضعاف السلطة، أما بعد إتمام االنقالب فق        

أخرى الزهار يبشر بشكل واضح بأن العهد القادم هو عهد فصل غزة عن الضفة الغربية، وطبعا للتغطية                 
على ذلك فانه يحمل ابو مازن المسؤولية، ولكنه في حقيقة االمر يقول إن ما وقع قد وقـع وإنهـم لـن                      

 قائمة الى حين ان نسلم بما وقع كأمر واقع، فهو كـان، وال              يتراجعوا عنه، وان دولة غزة ستظل حقيقة      
يزال، يحضر العتبار دولة غزة بمثابة امر واقع، وهذا اللون من الهامشيين الذين يمثلهم الزهـار لهـم                  

مـشلولة كـذلك    " اسـرائيل "تحليل طريف عن العالم، فهو يعتبر أن اميركا مشلولة بسبب االنتخابـات و            
وقال عبـد   .وفي إطار المخطط النووي االيراني أن يفرض امراً واقعاً على الجميع       وبالتالي فهو يستطيع    

من خالل اقامة دولة غزة تريد خطف القـضية الفلـسطينية ألنهـا تعتبـر أن القـضية         "ربه إن حماس    
، "الفلسطينية مركزها في غزة وأنها من خالل خطف السلطة تصبح كل اوراق القضية الفلسطينية بيـدها               
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 خارج الشرعية وقوة معزولة ومحاصرة عربيا ودوليا، وقوة سوف تقدم               
نفسها لالحتالل وتستجديه الى أبعد الحدود، الى حد العمالة لالحتالل مقاب

 حتى النهايـة، لـيس      "االسرائيليين" سيعصرونهم كالليمونة ثم يلقونهم وهم سيستجدون        "االسرائيليين"  
صفحة الجهـاد     

  يعرب عن امله باالفراج عن البرغوثيو ..غزة .6

عن االسير النائب مروان البرغوثي ألن الوطن وفتح والوحـدة الوطنيـة            " ئيل
 فـي           

 : غزة على النحو التالي

 .ال تمانع في ذلك
"قال  ،  حماس بجمع سالح فتح    لدى سؤاله عن سبب قيام       :السالح: سادساً
ان حمـاس تجمـع     : وردا على سؤال اذا كان سالح فتح شرعيا او غير شرعي قال يوسـف             " شرعي

في بيتـه؟ اعتبـر                 

7.

ا قاموا به هو عمليا هو فك ارتباط بينهم وبين القضية الفلسطينية، وبينها وبين اي تـأثير علـى                   م: وقال
مجراها ألنهم اوالً اصبحوا قوة

اعتقد "واضاف   .قائهال ضمان ب            
أن

 وطي "االسرائيليين" وإبداء حسن النوايا تجاه      "االسرائيليين"عندهم وسيلة سوى استجداء     
ون بها في رمال غزة حتى يستطيع االنقـالب ان          المزعوم والمقاومة ودفن الصواريخ التي كانوا يتبجح      

  ."هذه هي اللعبة.. يثبت أقدامه
 21/6/2007األيام الفلسطينية 

  
قطاعمستقبل يتحدث عن حمد يوسف أ 

نيـة  حمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال اسماعيل ه        أ.عرب د أ : خاص معا  - بيت لحم 
اسرا"عن امله بان تفرج     

ان مروان قائد مهم ومناضل ورمز وطني مطلوب بشدة"واضاف في حديث لوكالة معاً       .بحاجة له 
سـمها حمـاس    واوضح في حوار سريع افاق الصورة التي تر        .هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الوطن     

لمستقبل قطاع
 ان الشرطة تضبط االمن في القطاع ولم يعد هناك اية مشاكل تمنـع الـشرطة مـن اداء                   :الشرطة: اوالً

 .مهامها وتنظيم ادارتها
 . فلسطين فوق جميع المؤسسات وانزال الرايات االخرىم هناك قرار برفع عل:علم فلسطين: ثانياً
 هناك مصالحات واسعة وغير معقدة لفك عقد الدم واالقتتال بين العائالت ونشر التسامح    :ئالتالعـا : ثالثاً

 .بدل االنتقام
 صدر عفو عام من جانب حماس وجرى مسامحة علنية لبعض ضباط فـي اجهـزة                :العفو العام : رابعاً  
 .واكد يوسف ان العفو جرى تنفيذه) كانت حماس تتهمهم بالقتل( االمن 
 قال المستشار يوسف ان بامكان موظفي هيئة االذاعة والتلفزيون الفلـسطيني العـودة              :لصحافةا: خامساً

الى عملهم وحين سؤاله عن المدراء والمسؤولين االعالميين في السلطة اذا كانوا يستطيعون العودة الـى                
نشاطاتهم قال ان الحكومة 

اننـا نجمـع الـسالح غيـر        
ال

السالح غير القانوني وحين سألناه عن سبب سحبهم سالح فتحاوي يمتلك كالشينكوف 
السالح يبقى مع االجهزة االمنية فقط وسـالح الحكومـة          " يوسف ان السؤال مبالغا فيه ثم اردف قائال         .د

 ".يجب ان يعود للحكومة
  20/6/2007وكالة معا 

  
  "تدين قادة في فريق عباس" لوثائق "مخزون استراتيجي" يهدد بكشف يمشير المصر 

م هدد الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية، مشير المصري امس حكومة سـال           :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
، باإلعالن عن الوثائق التي تم العثور عليها في األجهزة األمنيـة            "حكومة دايتون "فياض التي أسماها بـ     

تؤكد ضلوع أسماء كبيرة من فريق الرئيس عباس فـي أعمـال قتـل للمقـاومين                "في غزة، وقال إنها     
مـده بمعلومـات    و) موساد ("االسرائيلي"واستهداف شخصيات فلسطينية وتعاون مع جهاز االستخبارات        

لدينا كٌم مـن    ": وقال للحياة . "تفصيلية عن عناوين قيادات المقاومة الفلسطينية وأماكن صناعة المتفجرات        
والتنسيق معهـم   " االسرائيليين"الوثائق يبرهن على تعامل أسماء كبيرة في حكومة فتح وفريق عباس مع             
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سلطات االحـتالل لـضمان عـدم انقطـاع            
التي تكمن في ال"ووصف القيادات   . "االمدادات االساسية عن غزة من طاقة وغذاء      

حماس أصبحت اآلن تـسمى هـذه المقاطعـة بالمنطقـة     "، موضحا أن  "عزولة عن قطاع كبير من فتح     
طف وحرق لمؤسات ولكوادر حماس في الضفة تحـت          

8.

من شأنه الوصـول           
كون أساسه اتفاق مكة، الفتا الى أن الشعب الفلسطيني هو الالى حل قد ي   

وفيما  .بقطع سبل الحياة على الشعب الفلسطيني بأكمله      " االسرائيلي"عاني منها، خاصة مع قيام الجانب       
والدول األعضاء  عا الجامعة العربية    

9.

تعبيـر عـن    "، وإنمـا    "وإدانة النهج االنقالبي العسكري في غزة ال يعتبر مواالة ألي طرف          "سطينية  

واعتبـر   ".ة إلى وضع خطة مفصلة لمعالجة األوضاع الناشئة في غزة         ودعا الحكوم 
فان ال"أنه مهما بلغت حدة المواجهات والصدامات العسكرية وعمليات التدمير،          

   تهيئة األجواء للحوار يجب أن يكون من خـالل اسـتجابة             إن"، وقال   "ال حال سياسيا ووطنيا ووحدويا    

هذه الوثائق التي ما زالت محـل بحـث         ، واصفاً   "وضلوعهم في عمليات ارهابية ضد الشعب الفلسطيني      
نحـذرهم مـن    ": وأضاف. "مخزون استراتيجي ستستخدمه الحركة في الوقت المناسب      "وتمحيص بأنها   

عدم تحويل مرتبات الموظفين هو إخالل      "واعتبر المصري أن    . "كشف ملفاتهم، وهم يعلمون أنفسهم جيداً     
ناك قيادات في فتح، منها أمين سر الحركة في المنطقة          ه"، وقال إن    "باالتفاق الذي تم مع الجامعة العربية     

الوسطى من قطاع غزة، تتمنى الخطوة التي قامت بها حماس بتخليص فتح من التيـار المتـواطئ مـع                   
شخصيات لها وزنها في قطاع غزة من طواقم فنية وأصحاب مواقع رفيعة فـي              "، موضحا أن    "االحتالل

ين، تتواصل مع المؤسسات والوزارات في فتح ومن مستقل     
قيادات " بأنها   "مقاطعة   

م
عمليات خالسوداء ألن من يقطنونها ضالعون في       

أولمرت رفـض طلبـا     "ونقل المصري عن التلفزيون الروسي أن       . "سمع عباس ومرآه وتنفيذا لتعليماته    
  ."للرئيس عباس باجتياح قطاع غزة من أجل اسقاط حماس

 21/6/2007الحياة 
  
 قدومي يحمل حماس مسؤولية تصاعد األحداث 

اروق قدومي حركة حماس مسؤولية تصاعد األحداث األخيرة على الـساحة الفلـسطينية             حمل ف : القاهرة
وقال في تصريحات صحافية عقب وصوله الى القاهرة، أمس، ان الصدامات الحالية ليس لها من هـدف                 

وأضاف أن تقديم أطراف الصراع بعض التنازالت  .سوى السلطة أو رئاسة الوزارة    
ذي يدفع ثمن هـذه الخالفـات                 

وي
د" اسرائيل "ـانتقد قدومي االنحياز األمريكي واألوروبي الواضح ل      

فيها الى مساندة الفلسطينيين في التغلب على المأساة الحالية وازالة أسباب التوتر، وقال انه سـيعقد فـي                  
  . مصر عدة لقاءات يمكن لها أن تساعد على الوصول إلى حل لهذه األزمة الطاحنة

  21/6/2007الخليج اإلماراتية 
  
   على أسس قانونية"البيت الفلسطيني"حنا عميرة يدعو إلى ترتيب  

حكومـة  " أعرب حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عـن أملـه فـي نجـاح                  :رام اهللا 
ودعا إلى توحيد الجهود من أجل إعادة ترتيب        ". المهام الصعبة التي تنتصب أمامها    "، في تنفيذ    "الطوارئ

اتخاذ جميع الخطوات واإلجراءات    " إلى   كما دعا ". احترام الشرعية والقانون  "البيت الفلسطيني على أسس     
التي تحول دون تكريس حالة االنقالب على المؤسسات الرسمية وعدم إعطائها أي شرعية، وتوفر األمن               

التي لم تحصل على موافقة المجلس      " حكومة الطوارئ "واصفا خطوات إنشاء    ". واألمان للوطن والمواطن  
وأشار إلى أن الوقوف إلى جانب الشرعية        ".باس اضطرارية إجراءات اتخذها الرئيس ع   "التشريعي، بأنها   

الفل
الحرص على المشروع الوطني وعلى النظام السياسي الفلسطيني بمضمونه الديمقراطي وعلـى وحـدة              

. الشعب الفلسطيني 
حل في النهاية لن يكـون       

إ
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10.

 وضبط السالم وضـبط سـيادة              

 ". جهة دولية أياً كانتيتم احترامه أو قبوله من أي
اقرينـا  : "لكي  

 وزارة        

 مـدير عـام     نفى:  منتصر حمدان  ،رام اهللا  
  .جوازات في الضفة، يوسف حرب االنباء االتي تحدثت عن الغاء العمل بجوازات السفر الحالية

خدمة المدنيـة   ال

حكومة الطوارئ ال تمانع من أن يكون معبر كرم أبو سالم المعبر البري الو .11
سالم فياض لن تمانع . أفادت مصادر مطلعة لشبكة فراس اإلعالمية أن حكومة الطوارئ برئاسة د:زة

غزة، بعد أن أحرق جماهير 

ات الشرعية الفلسطينية، واحترام مؤسساتها وعلى إعادة األمور إلى ما كانـت عليـه قبـل                حماس لقرار 
  ."األحداث األخيرة

  20/6/2007 قدس برس
  
   بالضفةالقطاعقرارات لربط الطوارئ الفلسطينية تتخذ حكومة  

 وزيـر   أعلن:  عبدالرؤوف أرناؤوط  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    19/6/2007السبيل االردنية   نشرت  
رياض المالكي في مؤتمر صحفي مـا بعـد الجلـسة الثانيـة             الفلسطيني في حكومة الطوارئ     اإلعالم  

إلغاء كافة قرارات التعيين التي صدرت ألفراد القـوة التنفيذيـة والميليـشيات             "للحكومة، قرار الحكومة    
 الشروع في تنفيـذ خطـة       وأشار إلى أنه تم   ". الخارجة عن القانون واعتبار هذه القرارات وكأنها لم تكن        

أعمدتها األساسية هي وقف حاالت التعدي على القانون" أمنية في الضفة  
بعد تدمير دائرة الجوازات في غزة سوف نعمل على انتقال دائرة الجوازات            "وأعلن أنه   . "القانون والنظام 

 بإخراج وطباعة جوازات جديدة وهـذه  بشكل كامل إلى الضفة وسوف نحضر أجهزة حديثة وسوف نقوم    
الجوازات الجديدة سوف يتم التعامل الدولي معها فقط، بمعنى أن على كل مواطن أن يقوم بتجديـد هـذا                  
الجواز فقط وفقط هذا الجواز الذي يؤهله للسفر والتنقل خارج الوطن وأي جواز آخر سابق لـن يكـون                   

ساري المفعول ولن 
قال رياض الما:  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    21/6/2007الحياة  وأضافت  

واضاف ان  ". خطة امنية قصيرة المدى لها هدف محدد، وبدأنا بتنفيذها بالتعاون مع قيادات اجهزة االمن             
هو سالح السلطة وأي سالح آخر سـيكون غيـر          السالح الوحيد المسموح به في االراضي الفلسطينية        "

 عضو في حماس ممن اعتقلوا في الحملة االخيـرة          200واشار في هذا الصدد الى اطالق       ". مسموح به 
  .بعد التحقيق معهم

  .من الجهاز الحكومي "القوة التنفيذية"وقررت حكومة الطوارئ ايضا فصل جميع اعضاء 
 صرح أمين مقبـول، وكيـل:رام اهللا  من 20/6/2007 وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية  وأشارت  

الداخلية أن التباساً حصل في فهم تصريح وزير اإلعالم حول جواز السفر الفلسطيني، موضحاً أن جواز                
والجواز الجديد في حال إصداره ال يلغي القديم إال في حالة إنتهاء مـدة              السفر بشكله الحالي ال زال قائماً     

  .يدهصالحيته أو تجد
نقالً عن مراسلها في    21/6/2007الحياة الجديدة   وجاء في   

ال
دعت الحكومة جميع موظفي :21/6/2007األيام الفلسطينية  في كتب حسام عز الدين   و

قطاع إلى القيام بمهامهم، وتقديم الخدمات للجمهور، واحترام التسلسل اإلداري، وفقاً للقانون            الفي الضفة و  
وأصدرت الحكومة قرارات اعتبرت فيها      .ولقرارات وزراء الحكومة الحالية باعتبارها الحكومة الشرعية      

  ".باطالً وغير شرعي"أي قرار يصدر عن الحكومة المقالة 
  

 حيد لغزة
غ

بشكل مؤقت من اعتبار معبر كرم أبو سالم المنفذ الوحيد ألهالي قطاع 
حماس صورة الرئيس الفلسطيني في مهرجان جماهيري حاشد نظمته حماس مساء أمس في شمال قطاع 

 .غزة، عقب خطاب عباس
  21/6/2007فراس برس 
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12.

ـة لتـأمين الغـذاء          

المـسؤولين     
ستتابع هذه الجرائم مع جهات قانونية دول"، وأن السلطة "عن الجرائم في القطاع

 التي روج لها عريقات، عـن       "الشائعات"ما وصفها بـ    نفى إسماعيل رضوان، المتحدث باسم حماس،       
عن الصحة، ونحـن       

13.

هذا واكدت مـصادر    . ين عباس وأولمرت االسبوع القادم بحضور اطراف عربية          
في مكتب عباس امس انه يعتزم القيام بزيارة لمصر االسبوع القادم في 
د عبـد ربـه لالذاعـة       وشـد . مرتقب يجب أن يتناول العملية السلمية برمتها وإقامة الدولة الفلسطينية         

ى في قطاع غزة كذريعة، وقال يجـب أن                  

14.

صادر ان اثنان من الشهداء هم من نشطاء كتائب القـسام           

 وحماس تعدها شائعات ..معقد جداالخطير وبالغزة ب الوضع  يصفعريقات 
انقالب حمـاس   "ا سماه    أكد صائب عريقات، عدم وجود سلطة فلسطينية في قطاع غزة، نتيجة م            :رام اهللا 

إن : "وقال". ضد مؤسسات السلطة وأجهزتها األمنية، وما أعقبه من فرض سيطرتها الكاملة على القطاع            
لن تتخلـى   "، مؤكدا أن السلطة     "الرئيس عباس كلفه بمتابعة تأمين االحتياجات األساسية لسكان قطاع غزة         

الـسلطة  "وأضـاف    ".اع على حـد سـواء     عن مسؤولياتها اتجاه أي مواطن فلسطيني في الضفة والقط        
الفلسطينية ال تملك حاليا أي زمام للسيطرة على المعابر التي يتم من خاللها إدخـال المـواد التموينيـة                   

، ملوحا إلى أنهـم قـد       "ألهالي القطاع نتيجة لمغادرة المراقبين الدوليين للمعابر بعد سيطرة حماس عليها          
وأشار إلى أن االحتياجـات اإلنـسانية     .حمل مسؤولياتهم في القطاع   بت" باالنقالبيين"يطلبون ممن وصفهم    

األساسية، التي يحتاجها سكان قطاع غزة، أكبر من أن توفرها المنظمات الدولية، مؤكدا علـى التـزام                 
 450وأوضح أن قطاع غزة بحاجة يوميا       . السلطة الوطنية بدعم وتوفير احتياجات المواطنين في القطاع       

لغذائية، وأن ما تبقى في مخازن القطاع ال يكفي سوى لتسعة أيام فقط، كما يحتاج إلـى                 طن من المواد ا   
 طن من الـدواء، أمـا       37 طن من األلبان والحليب، و     35 طن من األرز، و    72 طن من السكر، و    111

 طن مـن الغـاز،      3200 مليون لتر من السوالر، ومليونا ليتر من البنزين ، و          8شهريا فهي بحاجة إلى     
وأكد أن عباس، أجرى اتصاالت مع منظمة الغـذاء العالمي .لف لتر من الكاز    أ 63و

 ألف مواطن في قطاع غزة، إلى جانب تأمين وكالة الغوث وتـشغيل الالجئـين               230والمساعدات لنحو   
، "خطير للغاية "وشدد على أن الوضع الصحي       . ألف فلسطيني  870الغذاء والحاجات األساسية ألكثر من      

 مصاب بجروح خطيرة للغاية بحاجـة       55 جريح منهم    650حيث تشير تقديرات الصليب األحمر بوجود       
لن تتسامح مع "وهدد عريقات بأن السلطة      .للعالج" االسرائيلية"ماسة لنقلهم إلى المستشفيات     

  ". ية
و

هذا الكالم عار : "وقال رضوان . تدهور خطير في الوضع اإلنساني في قطاع غزة       
تـنعم اآلن   "زة  ، مؤكداً أن غ   "ندعو كافة الصحفيين لزيارة القطاع ومشاهدة الوضع الحقيقي على األرض         

  ."باألمن واألمان، حيث يسير المواطنون دون حواجز أو خوف عن النفس والمال والعرض
  20/6/2007 قدس برس

  
 عبد ربه يكشف عن التحضير للقاء بين عباس وأولمرت بحضور اطراف عربية  

 وجـود   كشف ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر عـن             :  وليد عوض  -رام اهللا   
تحضيرات لعقد لقاء ب

حين اوضح عبد ربه أن اللقـاء                   
ال

الفلسطينية على ان الجانب الفلسطيني لن يقبل باستخدام ما جر
 عن استخدام ذرائعه بغياب الشريك وسياسات الحكومة السابقة من أجل إغالق            "االسرائيلي"يقلع الطرف   

  .باب العملية السلمية
 21/6/2007القدس العربي 

  
  ة مقاومين فلسطينيين خالل اعتداءات اسرائيليةاستشهاد ست 

اعلنت مصادر طبية فلسطينية عـن      : رامي دعيبس  نقالً عن مراسله   20/6/2007 48عربموقع   ذكر
استشهاد خمسة مقاومين فلسطينين خالل عملية عسكرية تنفذها قوات االحتالل االسرائيلي فـى منطقـة               

وقالت الم ،  معبر كيسوفيم شرق مدينة خانيونس    
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ونجـا   .غّل في قطاع غزة والـضفة الغربيـة       صاص قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل تو      
 .م في بلدة بيت حانون شمال القطاع      اومون من سرايا القدس من عملية اغتيال إسرائيلية فاشلة استهدفته         

ش بينهمـا           

15.

رات 
لكن شهوان يعلم أن الهدوء ربما . والجرائم الصغرى والخالفات العائلية الصاخبة

. الموالية لمستشار األمن القومي محمد دحالن" فتح" القوة التنفيذية تستعد لهجمات محتملة من بقايا 
العبث باألمن الداخلي ولن تأخذها بهم  

  

16.

ارب إلى رام اهللا، بعدد من عناصر ها معلومات مؤكدة عن اتصاالت بين دحالن اله

 صحافي، دحالن بالعمل على إعادة تشكيل 
 كما كانت تفعل سابقاً، ممن جديد، لتعود وتروع اآلمنين" فرق الموت"

هذه االتصاالت وباألسماء، ومواقع هؤالء األفراد الذين يفكرون في التحرك، وعلى اطالع مباشر في كل

والثالث من الوية الناصر صالح الدين فيما الرابع من نشطاء سرايا القدس اما الخامس لم تعرف هويتـه                  
من جهة اخرى اعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن اطالق سـت            .ينينبعد واصيب عدد اخر من الفلسط     
ناسفة خالل محاولتها التصدي للدبابات المتوغلة شرق خان يونس فـي           قذائف ار بي جي وتفجير عبوة       

كما اعلنت سرايا القدس أنها تمكنت من نصب كمين لقوة اسـرائيلية خاصـة               .عملية مستمرة منذ الفجر   
  .شرقي بلدة القرارة بالقرب من معبر كيسوفيم

استشهد سـتة مقـاومين      :الفي رائد   ،غزةنقال عن مراسلها في        21/6/200األخبار اللبنانية    وأضافت
فلسطينيين بر

مق
ي تحدثت عن وجـود مبـادرة ونقـاالمعلومات الت " الجهاد اإلسالمي "و" حماس"ونفت حركتا   

لم تفكر في المطلق بعد فرض      " حماس"محمود الزهار إن    .د وقال. للتوصل إلى تهدئة مع دولة االحتالل     
سيطرتها األمنية على القطاع، في وقف إطالق الصواريخ المحلية الصنع على البلـدات والمـستوطنات               

  .اإلسرائيلية
  
  هزيمة فتح كانت سهلة ألنها كانت عامالً داخلياً ..ي القطاعحماس تواجه المجهول ف: تقرير 

ربما تكون هزيمة القوات الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة هي : رويترزنقالً عن 
لكن حركة حماس تواجه مشكلة إدارة قطاع ساحلي يعتمد على ..  ألنها كانت عامالً داخلياًالجانب السهل

قتصادياً ودبلوماسياً ليس فقط من قبل إسرائيل وقوى غربية وعربية رئيسية بل المساعدات ومعزول ا
وقال شرطي في غزة . أيضاً عن الضفة الغربية حيث تجلس حكومة الطوارئ التي أنشأها الرئيس عباس

 وقال". نحن مثل أوالد انفصل أبويهم وال نعلم من الذي سيقوم باإلنفاق علينا"هاني باكتفى ان عرف نفسه 
تواجه تحديات هائلة إليجاد طرق إلدخال " حماس"المحلل االقتصادي الشهير في غزة عمر شعبان إن 

وقال الناطق باسم . وأمريكااألموال والبضائع على الرغم من تضييق الخناق المتوقع من قبل إسرائيل 
مكافحة المخدرجاله كانوا مشغولين بمشاكل الحياة اليومية و القوة التنفيذية إسالم شهوان، إن

وقال . لن يدوم طويالً
إن

ستضرب بيد من حديد على كل من يريد"وتعهد بأن حماس 
. حملة على شكل ميليشيات لبث االضطرابات في القطاع" فتح"ويتوقع محللون أن يشن أتباع ". رحمة

  . ويعتبر بعض المسؤولين اإلسرائيليين واألميركيين سيطرة حماس على قطاع غزة نذيراً لسقوطها
 21/6/2007البيان 

  
 في غزة" فرق موت"يط لتشكيل  بالتخط"دحالن"تتهم " حماس" 

يعكف على تنفيذه محمد دحالن، إلعادة تشكيل " مخطط"كشفت حركة حماس النقاب عما سمته : غزة
: وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري .لتنفيذ عمليات تصفية واغتيال في قطاع غزة" فرق الموت"

وصلت" "حماس"إن 
وقادة فرق الموت، الذين شملهم العفو العام الذي أصدرته حركة حماس، بعد سيطرتها على القطاع، وبعد 

واتهم أبو زهري، في تصريح ".مسامحة أهل الضحايا بقتالهم
تعرف بكل " "حماس"شدداً على أن 

 
   ".ما يدور حولهم
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17.
ثبت العفو العام قد أصدر من الكتائب لمرة واحدة ومن ي" اليوم االربعاء، أن ،ب القسام

التيار الع"عليه العودة إلى االتصال أو التنسيق أو العمل مع من وصفته بـ
 القسام في بيان لها ارسل وأكدت".لتنفيذ سياسات اسرائيلية فانها ستجعله عبرة لكل المفسدين ولن ترحمه

ملة و من يريد 

18.

ل فيذية والشرطة خال
األيام القليلة الماضية بعد سيطرة حماس على األجهزة األمنية في قطاع 
 آالف رجل، ويتوقع أن يصل 6ي أسسها وزير الداخلية السابق سعيد صيام يبلغ تعدادها أكثر من 

 أيام 6 إلى 5 ما بين  عملها في فترة

19.

ص االنكليزي لفحوى الشريط اذا لم يستجيبوا 
واذا تفاقمت االمور. لمطلبنا، فلن يكون هناك مخرج لالسير) البريطانيون(

واضاف المتحدث الذي كان يقرأ خطابا موجها  .وف نفعله مع هذا المراسل حتى ولو اقتضى االمر قتله
الفضائية القطرية وقد " الجزيرة"حماس امام ميكروفون قناة 

20.

كة في المرحلة وقال القيادي البارز الذي يعتقد انه سيتولى قيادة الحر .لية

ر الذي كاد يدمر غزة، ودم) دحالن(أننا سنمنحهم فرصة أخيرة لعدم االنصياع لهذا الرجل "وأشار إلى 
  ".وحركة فتح، وهرب إلى الضفة ليدمرها) األمنية(األجهزة 

  21/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

 وتقول العفو لمرة واحدة "التيارالعميل"كتائب القسام تهدد كل من يتصل بمن وصفهم بـ 
 كتائأعلنت: غزة

أو تلقي األموال منه " ميل
 

خضع لمراقبتهم الكاإن كل بقايا العصابات المشبوه هي تحت أعينهم و ت"الى وكالة سما 
على "  الهاربين أن يقرأوا ما بين السطور و قد اعذر من انذرلىعوان يعود إلى غيه فال يلومن إال نفسه 

 . حد قول البيان
  20/6/2007وكالة سما 

  
  واألمن الوطني يباشر عمله.. أالف العناصر الجدد يلتحقون بالشرطة و القوة التنفيذية 

أنه تم " الوطن"لـ " المقالة"كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة الوحدة الوطنية : بنات وائل - غزة
استيعاب عدد إضافي كبير للقوة التنفيذية التي تتبع وزارة الداخلية، باإلضافة لعدد آخر من عناصر 

 عنصر جديد انضموا إلى القوة التن2000وقال المصدر إن أكثر من  .الشرطة
يشار إلى أن القوة التنفيذية  .غزة

الت
وأضاف المصدر أن الشرطة ستباشر . ألف رجل12قوامها إلى 

لضبط األمن في القطاع، الفتا إلى أن قوات األمن الوطني سيتم تنظيمها لتباشر عملها خالل الفترة 
 .القريبة أيضا، مؤكدا أن هناك تجاوبا من رجال الشرطة بالعودة إلى أماكن عملهم

  21/6/2007الوطن السعودية 
  
  ن مجددا بقتلهيهددو" ألن جونستون"خاطفو الصحافي البريطاني  

مساء االربعاء في شريط فيديو على موقع انترنت تهديده بقتل مراسل هيئة " جيش االسالم"  جدد:غزة
االذاعة البريطانية في غزة االن جونستون اذا لم يتم االفراج عن مسؤول اسالمي معتقل في بريطانيا، 

متحدث باسم مجموعة الخاطفين عبر وقال ال .بحسب منظمة تراقب المواقع االسالمية مقرها في واشنطن
 بحسب الن"سايت انتليجنس غروب"موقع المنظمة 

، سنلجأ الى اهللا لنرى ما 
س

الى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة 
اسلحتنا  ان . ال تكونوا سبب زرع الفتنة بيننا ال يعرف نتائجها اال اهللا"احاط به ثالثة مقاتلين ملثمين 

 .هود والصليبيين وحلفائهماموجهة فقط الى صدور الي
  21/6/2007وكالة سما 

  
 لن نكون حماة الحدود اإلسرائيلية: الزهار 

 حماس تريد ان تبقي االمن في قطاع غزة إال انها لن تقوم بدور  حركةقال محمود الزهار إن: غزة
للحدود االسرائي" الحامي"
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 إن الحركة مستعدة إلعالن "اسوشييتد برس"الراهنة في مقابلة مع وكالة 
عندما نقرر ذلك سنفعل، اال اننا لن نتحول الى الحامي للحدود "وقال  .قفت عملياتها في الضفة والقطاع

عادة اعمار القطاع قائال انه مستعد للتفاوض مع  االن ال

21.

 مطلعة فإنه من المنتظر أن يلتقي صيام مسئولين أمنيين مصريين لبحث سبل حل األزمة 
الحالية، موضحة أن صيام سيكون مفوضا من جانب مشعل للحديث

وبين طه أن االتصاالت بين حماس والمسئولين المصريين متواصلة الستيضاح  .عوث له إلى القاهرة
شق مع اإلخوة 

22.

ورفض الرشق  . أو الرئيس محمود عباسجرى في غزة حركة فتح
حماس لم : "شرط روحي فتوح للحوار مع حماس إال بعد استعادة غزة، وقال

حصل أن ضربة وجهت لهذا التيار االنقالبي، وأن بعض قيادات األجهزة األمنية تركوا أماكنهم وهربوا
س إال بعد استرداد غزة، 

23.

سم الحركة فهمي الزعارير، أن الرئيس، أعلـن          
     إنتهاء مرحلة الحوار والتفاوض بعدما استنفذ خالل عام 

وختم الزعارير، إن حركة    . ن حلم، وقد بدأت مرحلة الحسم والحزم بحكمة، تتكفل بضمان حقوق شعبنا           
 تقـف إلـى جانـب                

وقف إطالق نار مع اسرائيل إذا 
او

وقال الزهار إن اولوية حماس هي ".االسرائيلية
قادة فتح اال ان البعض منهم، بمن فيهم الرجل القوي سابقا في القطاع محمد الدحالن، سيكون ممنوعا 

 .عليه العودة الى القطاع
 21/6/2007الشرق األوسط 

  
  صيام في القاهرة لبحث حل األزمة الفلسطينية 

 أن سعيد صيام رئيس كتلة حماس حماسر أيمن طه الناطق باسم حركة ذك : محمود علي-عال عطا اهللا 
البرلمانية سيتوجه إلى القاهرة مساء اليوم قادما من سوريا كمبعوث لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي 

وبحسب . بحماس من أجل التباحث مع مسئولين أمنيين مصريين بشأن سبل حل األزمة الفلسطينية الحالية
مصادر مصرية

 في هذا الشأن وسيكون بمثابة 
مب

عدة اتصاالت تجرى من قبل قيادات الحركة في دم"مور والمواقف، الفتا إلى أن بعض األ
 خالل - خاصة الوزير عمر سليمان -المصريين والعرب، وهناك لقاءات ستتم مع اإلخوة المصريين 

 ."األيام القادمة
  20/6/2007إسالم أون الين  

  
  ض الحوار ليس من مصلحة حركة فتحرف: فتوح..ال زلنا نحترم الرئيس عباس: الرشق 

أكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة تكن كل االحترام : ألفت حداد
ولرئيس السلطة محمود عباس، وأنهم لن يسحبوا أيديهم الممدودة للحوار " فتح"والتقدير لقادة حركة 

وأوضح في تعليق على تصريحات  ".ار والتفاهمال بديل عن الحوار والتفاهم إال الحو"والتفاهم، ألنه 
ال مصلحة ألحد في محاولة تأزيم األمور أكثر مما هي عليه اآلن، وأن رفض الحوار "روحي فتوح أن 

ونفى الرشق، في تصريح  ".ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني وليس من مصلحة حركة فتح نفسها
صحفي أن يكون المستهدف مما 

تحتل قطاع غزة، والذي 
 

والقول بأننا لن نتحاور مع حمامنها، وحماس معنية بترتيب األمور، أما العناد 
فغزة ليست ملكا لحماس وال لفتح، ونحن مع حوار ال يستثني وبرعاية عربية بعيداً عن تهديدات الفئة 

   ".التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه
  20/6/2007 48عرب

  
  م بحكمةالسيد الرئيس استنفذ مرحلة الحوار بحلم وبدأ مرحلة الحس: الزعارير 

أشادت حركة فتح، بخطاب محمود عباس أمام إجتماع المجلس المركزي، وبقرارته الحاسمة،            :  رام اهللا   
واعتبر المتحدث با .في معالجة الوضع الفلسطيني برمته    

سبل والخيارات، بما اتصف بهمن الحوار كل ال           
م

فتح ومعها فصائل منظمة التحرير، بكافة أطرها ومؤسساتها ومنظماتها وقطاعاتها،
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24.

تباره عضواً في الحركة ال مناصراً أو مؤيداً أو موافقاً           باع      
وعن خطوته وبعد نقاش لم يطل كثيراً العتبارات عديدة، أكد ال. لمواقفها

ويقول ما  . ذه المرتبة الدينية، أن ما يجري من اعمال قتل وتدمير هو خارج عن تعاليم الدين اإلسالمي               
ؤولية توضيح ذلك لجموع              

   

25.
ومؤسس حركة " ية

خارج إطار الشرعية الوطنية، وأن كل الرئيس عباس" أن ":فتح الياسر"
ه واتضح بالدليل أن عباس متورط شخصياً في تيار محمد دحالن وشريك القناع سقط عن الوجو" 

 وطي هذا الملف 

26.

مون على جرم ارتكبوه، علم ألهاليهم بمصيرهم، فال هم محاك
وأكدت في بيانها ر". وال تهمة تقدم ضدهم فيعلموا مصيرهم

ال مبرر أن تنتهك حرمة العائالت بكل شراسة، فتقتحم المنازل من أفراد األجهزة األمنية الملثمين وهم 
يت من نساء وكبار سن وأطفال، وال يسمح ججون بالسالح من غير استئذان أو مراعاة ألهل الب

، كما أكدت رفضها القتحام أماكن "معتقل بالحد األدنى أن يحضر دواءه أو أن يستبدل مالبسه البيتية

سوده الحريات وحقوق المواطنـه فـي ظـل         الرئيس، تسنده وتدعمه في كل قراراته، نحو بناء مجتمع ت         
  .التعددية الديمقراطية والسياسية وبعيداً عن قوى الظالم

20/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية  
  
  عضو مجلس قروي عن حماس يعلن براءته من الحركة ويدعم خطوات الرئيس 

لعمر، وهو شاب يحمل درجة     الشيخ محمود جبارين في العقد الرابع من ا       أعلن   -عاطف أبو الرب  -جنين
الماجستير في اللغة العربية، يعمل مدرساً إلى جانب قيامه بأعباء اإلمامة والخطابة في المسجد لما لديـه                 

هو يعترف أنه أحد أبرز وجوه حماس في المنطقة، وكان ممثالً لها في المجلس              . من علم في أمور الدين    
القروي، حيث خاض االنتخابات ضمن قائمتها

شيخ، الذي يرى أنه لم يـصل                 
ه

 من العلماء الذين يدركون حكم ما يجري، وعلى عاتقهم مسجرى بحاجة لوقفة  
وأضاف أنه وهو يدرك ما قد تسبب له هذه الخطوة من متاعب، إال أنه يشعر بضمير مرتـاح                  . المسلمين

  . ويحتسب ما قد يواجهه من مشاكل عند اهللا
 21/6/2007الحياة الجديدة 

  
 الرئيس عباس خارج إطار الشرعية الوطنية: لأبو هال" فتح الياسر"مؤسس  

هن"هالل الناطق بإسم الداخلية الفلسطينية في حكومة أعلن خالد أبو : "الخليج "-غزة 
، الفتاً إلى " قراراته باطلة والغيه

أن
مباشر في كل الممارسات والمؤامرات بدءاً من التآمر على الشهيد القائد ياسر عرفات

مروراً بالتآمر مع االحتالل واإلدارة األمريكية لتجويع وتركيع شعبنا، وانتهاء بالجرائم التي ينفذها عباس 
  .، حسب تعبير أبوهالل"آلن ضد شعبنا عبر احتضان التيار الخائن الهارب من غزةا

  21/6/2007الخليج اإلماراتية 
  
  من أعضاء الحركة حتى اآلن في الضفة120أجهزة أمن السلطة تختطف ": حماس" 

بعة االعتقاالت التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة، التا" مهزلة" بوقف حماسطالبت حركة : نابلس  
 شخصاً حتى 120رئيس عباس، ضد أعضاء وأنصار الحركة في الضفة الغربية والتي طالت أكثر من لل

الضفة  إن األسرى الذين اختطفتهم األجهزة األمنية الفلسطينية في: "وقالت الحركة في بيان لها. اآلن
الغربية، ما زالوا مغيبين في السجون وال 

فضها ألسلوب االعتقاالت جملة وتفصيالً 
ف"
مد
لل

 . العمل أو بيوت العبادة والمراكز الطبية
  20/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  جهزة األمنيةقيادي في كتائب االقصى يرفض إذابة الكتائب في األ .27
 قال القيادي البارز في كتائب األقصى ناصر أبو رجب اننا نرفض إذابة -علي ابو عياش  - لس

 .القوات اإلسرائيلية قبل 

28.

: اضـاف       

 .ق الضفة الغربية، وبتقوية قوات االمن الخاضعة لرئيس السلطة محمـود عبـاس              
اننا سنقدم كل مـا هـو ضـروري لتلبيـة           " وفيما يتعلق بوضع الفلسطينيين في قطاع غزة قال اولمرت        

امـا   ".هذه المعاناة سببها فلسطينيون البناء شـعبهم      

29.

ناب
 في األجهزة األمنية ما لم يكن هناك انسحاب ووقف للمالحقة منكتائب األقصى

ائب األقصى وذلك لعدم اراقة الدماء وأضاف أنه على عناصر القسام تسليم أنفسهم لألجهزة األمنية او كت
  . ال تتعامل كما يتعامل الطرف األخر "فتح"الن 

  21/6/2007القدس الفلسطينية 
  
  نقوي قوات عباسسقطاع والفي  سنتدخل اذا ارتكبت حماس مجزرة: اولمرت 

ء يبدو ان االتفاق بين رئـيس الـوزرا       :  زهير اندراوس  ،الناصرة من 21/6/2007 القدس العربي    قالت
االسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس االمريكي جورج بوش، يشمل بندا مفاده ان الدولة العبرية لن تتدخل               
االن فيما يحدث في قطاع غزة، ولكن التقارير الصحافية التي نشرت امـس كـشفت النقـاب عـن ان                    

ار نقلت صحيفة   االحتالل االسرائيلي يخطط لعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، وفي هذا االط            
جيش سيتدخل وبقوة في حال ارتكبت حركـة حمـاس مجـزرة بحـق              المعاريف عن اولمرت قوله ان      

وقالت الصحيفة ايضا ان اسرائيل ال تـستطيع        .  حد تعبيره، في قطاع غزة     ىالمواطنين المحاصرين، عل  
ئيل التدخل لحل    االسوأ، االمر الذي سيحتم على اسرا      ىان تضمن ان ال يتحول الوضع في قطاع غزة ال         

 ان اقوال اولمرت وردت في حديث       ىمشكلة المواطنين العزل، على حد قول اولمرت، ولفتت الصحيفة ال         
واضاف اولمرت انه اذا وقع الـسيناريو الـذي         .  به مباشرة بعد انتهاء اجتماعه بالرئيس االمريكي       ىادل

 االمر ال يعنيها، وبالتـالي يتحدث عنه، فان اسرائيل ال تقدر ان تلتزم موقف الحياد وتعلن ان           
ـ نا ان نكون جاهزين لكل سيناريو قد يحدث في القطاع بعد السيطرة الكاملة لحمـاس عل               يعل وفـي  . هي

معرض رده على سؤال قال اولمرت انه ال يستبعد البتة القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في غـزة،                  
واردف . ذه االيام على راس سلم اولويـات اسـرائيل        واجتياحها بريا، ولكن هذه المسألة غير موجودة ه       

ها مع بوش تقضي بمساعدة عباس بصورة كبيرة جدا، ولكن          يقائال ان االستراتيجية الجديدة التي اتفق عل      
  .بموازاة ذلك، العمل بكل ما اوتيت من قوة، اسرائيل وامريكا، لمنع أي اتصال بين حماس وفتح

 بان حكومته ستقوم بخطوات وصـفها ببعيـدة المـدى           ، اولمرت هقال ما 20/6/2007 وكالة معا    ونقلت
بانه سـيطلب مـن الحكومـة       "عن اولمرت قوله    " هارتس"ونقلت   .لمساعدة الحكومة الفلسطينية الجديدة   

االسرائيلية خالل جلستها االسبوعية االحد القادم الموافقة مبدئيا على االفراج عـن امـوال الـضرائب                
بفتح الحواجز وتخفيف حرية حركـة      " خطوات أبعد مدى  "سرائيل ستوافق على    واضاف بان ا   .الفلسطينية

الفلسطينيين في مناط

, نية ولن نكون غير مكترثين بهم     االحتياجات االنسا 
ال مانع من أن يتمكن أولئك الذين نفحـصهم         "بخصوص الالجئين العالقين على حاجز ايرز قال اولمرت         

 ونتأكد من انهم غير مخربين ومدسوسين، الدخول الى الضفة الغربية هذا هو التوجيه وسينفذ حتـى لـو                 
 ".استغرق وقتا قليال

 
  محللون يشككون بنوايا اولمرت تجاه الفلسطينيين 

شكك محللون سياسيون اسرائيليون    : برهوم جرايسي  عن   الناصرة من  21/6/2007 الغد األردنية    قالت
بارزون، أمس بنوايا ايهود اولمرت، تجاه القيادة الفلسطينية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجديـة              

ويقول  .ن الشروع بمفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وهذا مع ختام زيارة اولمرت الى واشنطن            حديثه ع 
لقـد حـاول رئـيس      "، ألوف بن وشموئيل روزنير، في مقال مـشترك،          "هآرتس"المحلالن في صحيفة    
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ذا لـيس      

  ". الفلسطينية

  .ت
ـ ما  :  زهير اندراوس   عن الناصرة من 21/6/2007 القدس العربي    ضافت  مـصادر صـحافية     هقالت

إجراء مفاوضات مع        

30.

. "وفقط بعد ذلك يمكن دخول مسار عملية سلمية       "         
وزاد ان إسرائيل ستتعاطى مع القطاع على أنه كيان معاد، وستطالب مصر بأخذ ز

وعندها يمكن لبقايا فتح هناك أن تعمل من أجل استرداد قوتها، لكـن األمـر" إلى القطاع    تهريب السالح 
ة إلى إطالق األسـير فـي الـسجون               

31.

في اعقاب أحداث قطاع غزة، فرصة التحادث مع أبـو          " فرصة كبيرة "الحكومة اولمرت، االدعاء بوجود     
إال أن اولمرت، ولكي ال يكـون       "ويتابع بن وروزنير،     ".، الذي تحرر من ائتالفه مع حركة حماس       مازن

أنا اقترح أن نميز ما بين التفاؤل وبين الفرصة،         : مقيدا بأي التزام، فقد سارع للمسك بطرفي العصا وقال        
تقدم، ولكن هـوبمعنى آخر فإن اولمرت يريد القول ان التطورات األخيرة قد تفتح المجال امام              

 ".مدعاة للتفاؤل، اي أن اولمرت ال يعد بشيء، واألهم من ناحية اولمرت، أنه لم يقيد نفسه بـأي التـزام                  
لقد فاخر الرئيس األميركي جورج بوش بالقول ان اولمرت ملتزم برؤية دولتـين،             "ويشير بن وروزنير    

ن رئيس الحكومة تحفظات كثيرة، فالتقدم الذي       ولربما ان هذا صحيح من الناحية النظرية، ولكننا سمعنا م         
يتحدث عنه قد يقود الى مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين، ولكن ليس اآلن، وكل ما يقولـه اولمـرت                  

اآلن، أنه علينا ان ننشغل بالتحضيرات، التي تستوجب تغييرات اساسية في السلطة
إن الحـديث عـن     "ناحوم بـارنيع،    " يديعوت احرنوت "حيفة  وبنفس التوجه، يقول المحلل البارز في ص      

مفاوضات حول الحل الدائم مع حكومة ابو مازن، هو ليس أكثر من مجرد كالم، فالفجوة بين المواقف ال                  
تزال بعينها، والمتغير هو أن الشريك يضعف من معركة الى أخرى، والسؤال المطروح إذن، حول ماذا                

ويتابع بارنيع كاتبا، على الرغم من هذا، فهناك شك في مـا إذا سـيكون                ".ستفاوض اسرائيل أبو مازن؟   
لدى اولمرت وبوش اي بديل لما يطرحانه، وكالهما في حضيض االستطالعا

وأ
مريكية انتهت بتعهد إسرائيلي بعدم إسرائيلية ان زيارة أولمرت للواليات المتحدة اال      

 دعم الرئيس عباس وحكومة الطوارئ برئاسة فياض، وزيادة ىسورية، وبتوافق إسرائيلي ـ أمريكي عل 
 مليار دوالر في الـسنة      1.8 الدولة العبرية من     ىالدعم المالي السنوي من الواليات المتحدة االمريكية ال       

 .  وهذا بحد ذاته انجاز كبير لرئيس الوزراء اولمرت مليار دوالر،2.4الي 
  
  "اإلرهاب" ويشترط للتفاوض حملة فلسطينية على "الضفة أوالً"يتحدث عن ديختر  

قال وزير األمن الداخلي، عضو الحكومة األمنية المصغرة آفي ديختر لإلذاعة           :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
 خلـق   " نفذته حركة حماس في قطاع غزة بإيحاء من ايران         االنقالب العسكري الذي  "اإلسرائيلية أمس إن    

تحركاً فـاعالً ألجهـزة     " الذي يتطلب قبل كل شيء       "الضفة الغربية أوالً  "الفرصة لمشروع يمكن تسميته     
حيث لـم تتحـرك     " لتفادي واقع مماثل لما آلت إليه األوضاع في القطاع           "األمن الفلسطينية ضد اإلرهاب   

وأضاف أنه فقط في حال قامت األجهزة األمنية بـالمطلوب منهـا يمكـن              . "أجهزة األمن ضد اإلرهاب   
إلسرائيل أن تسلمها المسؤولية األمنية عن مدن الضفة

مام األمـور لوقـف                  
          

ورفض ديختر، دعوة الوزير جدعون عزرا الحكوم. "يتطلب وقتاً 
فقط بعد  "اإلسرائيلية مروان البرغوثي، وقال بلهجة المتعجرف الشامت إن البرغوثي سيخرج من السجن             

  ." سنة أخرى30أن ينهي محكوميته لخمسة مؤبدات و
  21/6/2007الحياة 

  
   يسمح للعشرات من عناصر فتح بالدخول السرائيلأفراييم سنيه 

كشف النقاب امس االربعاء عن ان نائب وزير االمن االسرائيلي، افـراييم            :  زهير اندراوس  -الناصرة  
 بسيارته الخاصة وامر الجنود والـضباط        ايريز بر مع ىسنيه، قام شخصيا يوم السبت الفائت بالوصول ال       

 اسرائيل، بسبب اهميتهم لها، كما قـال        ىالذين اغلقوا المعبر بالسماح لعدد من رجاالت فتح، بالدخول ال         
ـ                    ىمصدر امني اسرائيلي لصحيفة معاريف، وقال سنيه للصحيفة انه قام بذلك مـن اجـل الحفـاظ عل
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س        
 الضفة الغربية بتنـسيىقطاع ال التقال مسؤولين فلسطينيين من      ان ىوفتح عل 
في سياق ذي صلة، كشف النقـاب امـس ايـضا عـن ان              .  في السلطة الفلسطينية في رام اهللا      ىمستو

ن علي المعبر باالنتقال الي اسرائيل ومن ثـم               

32.

اعتبرنا سكان  "وتابعت  . "انةناعة اإلسرائيليين، واستغلت قوتهم العاملة الرخيصة المه        

عندما كان للفلسطينيين قائد قوي ومقبول من الجميع، اسمه"وخلصت إلى القول انه     
وعندما . لى اتفاق دائم معه، أظهرته إسرائيل كغول وحبسته في المقاطعة حتى مات           ن الممكن التوصل إ   

. ته إسرائيل وأضعفته وألحقت األذى بالـسلطة الفلـسطينية               

2007  

33.
ات 

ي حصول  من الخطوات تمثلت ف
أول اتصال إسرائيلي بحكومة الطوارئ الفلسطينية التي يرأسها سالم فيا

زيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني، فيما أشار ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية إلى لقاء بين إيهود 
 اتصالها مع سالم فياض، ي خالل

واضاف سنيه انه تم ادخـال العناصـر   .  حد تعبيرهىوم بذلك، عل  سالمتهم، وان منصبه يحتم عليه ان يق      
 ان االمر تم بالتنسيق مع الرئاسة الفلسطينية، وفي هذا          ى رام اهللا، دون ان يشير ال      ىالمذكورة بعد ذلك ال   

ان المواجهات في قطاع غزة بين حركتي حماابالسياق يشار الي ان سلطات االحتالل كانت قد وافقت          
ق مـع مـسؤولين رفيعـي           

ال
االجهزة االمنية االسرائيلية مجتمعة ترفض السماح للعالقي

 الضفة الغربية المحتلة، زاعمة انه يساورها الشكوك بان يكون بين هؤالء العالقين من يعرف جيـدا                 ىلا
  . آلية صناعة الصواريخ، وبالتالي فانه سينقل ما يعرفه، االمر الذي يشكل خطرا امنيا علي االحتالل

 21/6/2007القدس العربي 
  
  إسرائيل نهبت الضفة والقطاع بصورة ممنهجة: هآرتس 

حملت صحيفة هآرتس ، دولة االحتالل مسؤولية القتال بين حركتي فتح وحماس، متهمة إسرائيل بالعمل               
أن الوضـع   "وأوضحت هـآرتس    . الممنهج على إفقار األراضي الفلسطينية ودفع الفلسطينيين إلى اليأس        

ئيل اسـتخدمت   االقتصادي البائس في قطاع غزة، انتجته إسرائيل بطريقة ممنهجة، وأشارت إلى أن إسرا            
وأشـارت إلـى ان     . "موارد الضفة الغربية وغزة بصورة مخجلة ومخزية واستغلتها حتى آخـر رمـق            

خالل السنوات الماضية على منع الفلسطينيين من النمو والتطوير وإقامة المصانع بسبب            "إسرائيل عمدت   
معارضة أرباب الص

وخـالل   "الضفة وغزة الثالثة ماليين ونصف، سوقا أسيرة للبضائع اإلسرائيلية من الدرجـة الـسابعة،             
 مليون إنسان في مخيم الجئين كبير مهملة إيـاهم، وأوقعـتهم فريـسة              4,1أربعين سنة سجنت إسرائيل     

ة بطالة يعتمدون في معيشتهم علـى وكالـة          في المئ  60التخلف حتى أصبحوا فقراء عصاة متمردين مع        
ال توجد عائلة في غزة لم يسقط فيها قتلى أو جرحى، ولـم             "وأكدت انه    .هذا وضع بال أمل   . أونروا لهم 

  ."تتعرض لإلهانات
 ياسر عرفات، وكان            

م
جاء في إثره القائد المريح محمود عباس أهان

 لذلك، لم يكن غريبا أن تنتـصر      . إسرائيل لم توافق حتى على إعطاء أبومازن انجاز االنسحاب من غزة          
  ."حماس في االنتخابات

/21/6البيان 
  
  "الطوارئ"إسرائيل تباشر االتصال بحكومة  

بدأت الحكومة اإلسرائيلية بترجمة ترحيبها العلني بحكومة الطوارئ الفلسطينية إلى خطو: مهدي السيد
سياسية عملية، بمباركة ودفع من اإلدارة األميركية، حيث ُأعلن عدد

ض، الذي تلقى اتصاالً من 
و

فنأكدت لي و.أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس األسبوع المقبل
حصول تقدم في المواضيع "على أهمية تأليف الحكومة الجديدة في السلطة، التي تتيح بحسب تعبيرها 

  ."التي كانت عالقة طوال والية حكومة الوحدة، وتقدم عملية السالم
  21/6/2007األخبار اللبنانية 
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34.

بمعالجة الجرحى الفلسطينيين العـالقين شـمال               
زارة الدورغم ان بيان و    .قطاع غزة، تجنبا لصدور أمر قضائي يلزمه بذلك       

راك السماح للفلسطينيين الجرحى بتلقي العالج في اسرائيل، جاء في اطار ابداء حسن النيـة، إال انـه                  
ر قرار من المحكمة العليا االسـرائيلية،                

  

35.

ض حياتهم للخطر من مغادرة قطاع غزة فورا والسماح لهم بـدخول               
العالج الطبي من االضفة الغربية وتمكين المرضى والجرحى الذين يحتاجون        

صر، وكذلك فتح المعابر البرية إلى القطاع أمام إدخال االحتياجات اإلنسانية، خاصة الوقود، واألدويـة               
ني في حال استمرار إغـالق الحـدود              
كان          

  20/6/2007الجزيرة نت 
  

 جهزة تفتيش جديدة في مطار تل ابيب تظهر المسافرين عراة  .36
 ستقوم خالل االيام القريبة ،طار تل ابيب

كما 

  

37.
 

 حيال الصواريخ التي اطلقت االحد الفائت من االراضي اللبنانية على 
واشارت المعلومات الى ان العاصمة ال. مستعمرة كريات شمونة في الجليل

ة ان تل ابيب قد تعطي االوامر الى طائراتها بشن غارات على ذا المجال، بعدما ذكرت تقارير عاجل
الل الناعمة على بعد كيلومترات جنوب بيروت، مع ما 

  جرحى في إسرائيلباراك يتجنب قرارا قضائيا إلزاميا ويسمح بعالج  
 آالف فلسطيني عالقين على معبري رفح وبيت حانون،         5استمرت معاناة اكثر من     :  حامد جاد  -الناصرة

فيما سارع وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك للسماح 
فاع زعم إن قرار الـوزير       

با
تبين أنه عمل بموجب رأي مستشارين له، نصحوه بتجنب صدو

جمعيات وأطر انسانية اسرائيلية ضـد وزيـر الـدفاع          التي كان من المنتظر أن تبحث أمس في التماس          
  .إللزامه بالسماح بمعالجة الجرحى والمرضى الفلسطينيين

 21/6/2007الغد األردنية 
  
  منظمات إسرائيلية تحمل االحتالل مسؤولية تردي الوضع بغزة 

 غزة للحيلولـة    طالبت منظمات حقوقية إسرائيلية سلطات االحتالل بفتح المعابر في        : حيفا-وديع عواودة 
وأكد بيـان صـدر أمـس        .دون وقوع كارثة إنسانية ودعتها إلى االلتزام بواجباتها طبقا للقانون الدولي          

" يـش ديـن   "، ومنظمة متطوعين من أجل حقوق اإلنسان        "هموكيد"ومركز  " بتسيلم"مشترك بين كل من     
لمعابر البرية وعلى المجـال     ، أن إسرائيل التي تسيطر على ا      "حاخامون من أجل حقوق اإلنسان    "ومنظمة  

ودعـا   .الجوي والمياه اإلقليمية للقطاع، تعوق مرور األشخاص أو البضائع عن طريق البحر أو الجـو              
إلى تمكين من تتعر"البيان إسرائيل   

لدخول إلـى إسـرائيل أو         
م

وحذرت هذه المنظمات من تفاقم الوضع اإلنسا ".والمؤن األساسية 
زويد فلسطينيي غزة باالحتياجات األساسية ومنع عـودة سـوعزل غزة عن العالم الخارجي ومنع ت      

  .غزة الذين يمكثون خارج القطاع

ا
 صحيفة معاريف ان سلطات الجمارك االسرائيلية في مقالت
ب اجهزة تفتيش جديدة تعمل على عرض صورة القادمين الى البالد عبر مطار تل ابيب عراة بتركي

 .ولدتهم امهاتهم وذلك بحجة محاربة عمليات التهريب
20/6/2007وكالة معا  

  
  على لبناناتصاالت دبلوماسية حالت دون غارة إسرائيلية 

ت الى اقناع حكومة ايهود اولمرت بصرفان اتصاالت دبلوماسية رفيعة المستوى اد' القبس'علمت 
النظر عن االقدام على اي ردة فعل

فرنسية لعبت دورا بارزا في 
ه

القيادة العامة في منطقة ت -موقع للجبهة الشعبية 
لذلك من تداعيات ان على الوضع السياسي الداخلي في لبنان او على المساعي الخاصة بتنفيذ قرار 

  .1701 رقم مجلس االمن الدولي
  21/6/2007القبس الكويتية 
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38.

وفيمـا ال    .ة كثير منهم الكوابيس الليلية والتبول غير اإلرادي وصعوبة التركيز            
يوجد أي تحديد رسمي لعدد المصابين بهذه العوارض، أفادت صحيفة يـ

 حالة هلـع، بينمـا تتحـدث مؤسـسة          2782عطيات وزارة الصحة اإلسرائيلية شخّصت أثناء الحرب        
صابين بهـذه العـوارض   

39.

لكـن   .ن الخيارات محـدودة   له، حيث أ   ا قريب كما أشار  ، اللجوء السياسي      
 افقر احياء نيودلهي صعبة مع كثافة سكانية كبيرةالظروف الحياتية في احد   

 حيـث.وال تشكل الظروف المعيشية المشكلة الوحيدة التي يواجهانهـا        . للشرب والكهرباء بشكل منتظم   
بـالقلق مـن    عور                

40.

ة واسعة النطاق لجمع سالح العائالت، وهو ما قد يخِرج القطـاع مـن                 
كما .رية التي ال نهاية لها    الحلقة الشيطانية المتمثلة بالقتل المتبادل واألعمال الثأ      

وفـي. الممتلكات العامة والخاصة المنهوبة، من أراٍض ومنشآت، وحتى سيارات وتجهيزات وبـضائع           

  
  حرب تموز تفتك بآالف اإلسرائيليين" عوارض" 

.  عوارض اضطراب نفسي أصيبوا بها خالل العدوان األخير على لبنان          ون اإلسرائيلي ييعان: محمد بدير 
عمل وبحسب تقارير إعالمية إسرائيلية، يخاف هؤالء الخروج من البيت، وهم غير قادرين على مزاولة ال              

وتنتابهم نوبات من الهلع لدى سماعهم صافرات سيارات اإلسعاف والـشرطة أو أصـوات المفرقعـات                
النارية، فضالً عن مكابد

نـوت أمـس أن     ديعوت أحرو            
م

 شخص من الم300وبحسب الصحيفة، فإن    . حالة 3300الضمان الوطني عن    
تحقون اعترفت بهم حتى اآلن السلطات المعنية بأنهم معوقون يحتاجون إلى مساعدة نفسية لـصيقة ويـس               

  .راتباً شهرياً من الدولة
  21/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  الجئون فلسطينيون يجدون األمان في الهند بعد رحيلهم من العراق : تحقيق 

غادر بعد أن   يعيش الفلسطيني نسيم في احد احياء نيودلهي البائسة         : اف ب  -  اليزابيث روش  -نيودلهي  
 واحد  هوو . ايدي مجموعات شيعية   ىفجيرات واالعتداءات عل   شهرا هربا من القصف والت     14بغداد قبل   

وقـد ال   .من حوالي الف الجيء فلسطيني كانوا يقيمون في احد احياء بغداد القريبة من مدينـة الـصدر      
تكون الهند الخيار االول لطلب

 وعدم توفر المياه الـصالحة              
   

يساور الفلسطينيون الذين فروا من العراق الي الهند ويقدر عددهم بحوالي مئـة الـش
ـ     ، كل شيء للمرة الثانية    واخسربل، حيث يشير الجيء آخر بأنهم       المستق ال بلـد وال    موضحا أنهم باتوا ب

  .جنسية وال حياة وال مستقبل
  21/6/2007القدس العربي 

  
  والمواطنون يستعيدون أنفاسهم.. حمالت في غزة لضبط األوضاع الداخلية: تحقيق 

فالمنظومة األمنية العمالقـة التـي      .  الذي طرأ عليه   مفارقة يعيشها قطاع غزة بعد أيام من التحول       : غزة
شكّلت العمود الفقري للسلطة الفلسطينية، توارت قسراً عن واجهة المشهد في القطاع، دون أن يستـشعر                

أصوات متفائلة أخذت تتحدث عن عودة الهـدوء         .الغزيون فراغاً في الميدان جراء ذلك، حسب تأكيدهم       
لق من تداعيات الحصار الذي يجري تشديده على القطـاع المطـوق فـي              واالستقرار الداخلي، رغم الق   

أما المشافي التي تحولت طويالً إلى مسارح        .األصل بأسوار من العقوبات واإلجراءات الخارجية المشددة      
 فأخذت تستعيد أنفاسها، وما تسهر عليه الطواقم الطبية اآلن هو كيفية تأمين العقاقير والتجهيـزات                ،للقتل
ورغم أن القلـق قـد تـسلّل       .بية الالزمة، في ظل التلويح اإلسرائيلي بجولة أشد من الحصار الخانق          الط

 فإن حالـة مـن      ،بالفعل إلى نفوس المواطنين وأرباب األسر، بشأن وفرة المواد التموينية في قابل األيام            
 باستغراب ذلك المـؤتمر     وابعض المواطنين قابل  إن  بل  . الهلع أو المخاوف الواضحة ال تبدو ملموسة بعد       

إلـى  . الصحفي الذي عقده صائب عريقات، والذي رسم فيه صورة مأساوية للوضع المعيشي في القطاع             
تخوض القوة التنفيذية، حملذلك  

حملة السترجاع   أن هناك    
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األسر، وقد أعلنت العديـد مـن                

  
 غزة يخرج في مسيرات حاشدة وغاضبة للتنديد بخطابقطاع .41

خرج عشرات اآلالف من الفلسطينيين في قطاع غزة في مسيرات حاشدة وغاضبة، دعت إليها :غزة
 ن أحرقوا صوريالمشارككما أن  

42.
تملكت مشاعر الغضب واإلحباط ال: يو بي آي   -  عريب الرنتاوي  -عمان  

 أنهم عـدد مـن    ىورأ .في األردن من حركتي فتح وحماس بعد قتالهما المرير طوال األسبوع الماضي           
الـشعب  هـو   ية  ان الـضح              

43.

أكدت امرأة أوكرانية متزوجة من فلسطيني ان عشرات النـساء          
لتدخل لدى اا روسيا واوكرانيا    الروسيات واألوكرانيات طالبن اخيراً حكومتي    

قال ومن جهة أخرى،     .البعض منهن طلبن العودة إلى بالدهن     فيما   ، إلى مكان آخر    غزة مغادرتهن قطاع 
 ،ها من الدول العربيـة             

   عبر معبر كر م أبو سالمة.44
 شاحن11ن أكثر من    أ ،أفادت مصادر حقوقية محلية    :كتب محمد الجمل  

لـصالح، المساعدات الطبية والغذائية الطارئة، دخلت إلى قطاع غزة من خالل معبر كـرم أبـو سـالم        
 الدوليـةأكد الناطق اإلعالمي باسـم اللجنـة      فقد  من جانبه،    و .قطاعالمؤسسات إغاثية دولية تعمل في      

 مـساعي اللجنـة     د من المساعدات الطارئة، ضمن           

  

 تنشط لجان اإلصالح االجتماعي في عقد المصالحات بين ،غضون ذلك 
والتنازل عن مطالبها الثأرية التي خيمت على النـسيج الـداخلي           العائالت عن الصفح عن قاتلي أبنائها،       

  .للمجتمع الفلسطيني في القطاع
  20/6/2007 قدس برس

  عباس 
 

.اً بخطاب محمود عباس الذي شن فيه هجوماً ضد الحركةحماس، تنديد
رفضه للحوار مع حماس واستجدائه للحوار مع منددين ب بجانب العلم األمريكي والصهيوني، عباس

  .الصهاينة
  21/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   فتح وحماس الالجئون الفلسطينيون في األردن غاضبون من: تقرير 

عديد من الالجئين الفلسطينيين        
  

الصراع بين الحركتين كان صراعاً علي السلطة وليس علي شيء آخـر و
في حين  . الحركتينبتنحي المسؤولين في     وقد طالب البعض منهم      .الفلسطيني وصورة قضيته أمام العالم    

  . لما حصل ما حصل، ورأوا أنهما لو كانا موجودينالشيخ احمد ياسينو بعض اآلخر أبو عماراستذكر ال
  21/6/2007القدس العربي 

  
  يين من زوجاتهم األجنبيات تحرم عشرات الفلسطين في غزةحرب األشقاء 

حرمت حرب االشقاء في غزة عشرات الفلـسطينيين مـن زوجـاتهم            : وكاالت - حامد جاد  - الناصرة
 حيث   .القطاعاالجنبيات، بعد ان غادرن     

لجانب اإلسرائيلي لتـسهيل      
 

أكثر من خمسة آالف فلسطيني كانوا داخل مصر وفي غيرهناك  ن  أشهود أمس   
ث لم يعد بإمكانهم العودة إلى غزة بعد إغالق معبـر  أكثر من أسبوع في مدن شمال سيناء حيمنذ  عالقين  

  .رفح عقب سيطرة حماس على القطاع
  21/6/2007الغد األردنية 

  
 غزدخول مساعدات طبية وغذائية طارئة إلى قطاع 

ـ       ن ة محملة بعشرات األطنان م
  
   

، أن األيام المقبلة قد تشهد دخول مزيللصليب االحمر 
  .الهادفة إلى تخفيف المعاناة اإلنسانية لسكان القطاع

  21/6/2007األيام الفلسطينية  
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  بلدية غزة تؤكد على انها مؤسسة خدماتية محضة .45
 أكدت بلدية غزة على صفتها كمؤسسة خدماتية محضة تقدم خدماتها األساسية اليومية لجميع أبنـاء:غزة

بنفسها وترفض زجها بأيـة مـسائل أو               

46.

ـدت  
 المتمركزين عليه واضحة من تأخير للعمال طقوس الجنود 

 من العمال الذين يحملون التـصاريحهملساعات، قبل أن يتم السماح لهم أو إعادتهم من حيث أتوا، مع أن            
ضمن خطة  طان، أن المعبر يندرج             

47.

السرائيليون في القدس لم تسعفهم بإيجاد دليل على حقهـم المزعـوم فـي                   
 أن ا،أضاف في محاضرة له   و .فلسطين وإقامة هيكلهم المزعوم   

ن خطـرأشار إلـى أ   و .تهدف إلى تقويض المباني اإلسالمية وخاصة المسجد األقصى والحي اإلسالمي         
، ممـا  د العالم العربي من النيل الى الفـرات 

  
   فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية13اعتقال  .48

تقال أكثر من ثالثـة عـشراعأن قوات االحتالل قامت ب    أكدت مصادر فلسطينية متطابقة     : رامي دعيبس 
ي العديد من القـرى                 

49.
يـون دوالر،    

رام ا -الستكمال مشروع أعادة تأهيل وتعبيد شارع القدس        
ن هذا التمويـل يـأتي تجـسيدإلى أ وأشار   .للتنمية الدولية لتغطية تكاليف المرحلة الثانية من المشروع       

هـذا   إلى أهميـة      الفتا .ر من عام           

                
نيف أو تمييز، مشددة على أنها تنأى المدينة دون استثناء أو تص    

 محذرة من أن ذلك سيؤدي إن حصل إلى تشتيت جهودها، وتفتيت            .مواضيع خارج إطار العمل الخدماتي    
  . ألف مواطن يقطنون أكثر مناطق العالم كثافة بالسكان600قدراتها في خدمة أكثر من 

  21/6/2007القدس الفلسطينية 
  

   الفلسطينيينمعبر الظاهرية الجديد محطة إذالل للعمال: تحقيق 
يتعرض العمال الفلسطينيون لعمليات إذالل وممارسات ال إنسانية على المعبر          : سامر أبو شرخ   - الخليل

ب و .48االسرائيلي الجديد الواقع جنوب الظاهرية بالخليل، على حدود الضفة الغربية وأراضي عام             
وتفتيشهم بشكل دقيق، وإجبارهم على االنتظار            
       

من جانبه، أوضح عبد الهادي حنتش خبير الخرائط واالستي .الالزمة
 معبراً مماثالً في المدن والبلدات الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية والقريبة مـن              32إسرائيلية إلقامة   

  .تعزيز العزل والحصار وتقسيم الضفة الى كانتونات، ومعازل، بهدف مناطق السيطرة االسرائيلية
  20/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  ر من خطر الحفريات اإلسرائيلية في القدسيحذجدد التنجم يرائف  

أن كل المحاوالت الدينية والتاريخيـة      ،  أكد نائب رئيس لجنة إعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة        : اربد
واألثرية التي قام ويقوم بها ا

لحفريات اإلسرائيلية في البلـدة القديمـة         
   

 بل يتهد،إسرائيل ال ينحصر بالقدس أو منطقة عربية واحدة    
جماعية في مواجهة هذا الخطر في ظل الدعم الالمحدود الـذي تتلقـاه اسـرائيل مـن              المسؤولية   يجعل

  .الصهيونية العالمية وامريكا
  20/6/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

       
مواطنا فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بعد توغالت لجيش االحتالل ف

كانت قوات االحتالل قد توغلت منتصف الليلة الماضية داخـل أحيـاء مدينـة              قد  و .والبلدات الفلسطينية 
  .ن مطلوبيننابلس والمخيمات المحيطة وسط اشتباكات بحجة البحث ع

 21/6/2007 48عرب
 

  يالقدس الرئيس - مليون دوالر لشارع رام اهللا1.7 األميركية للتنمية تقدم الوكالة 
 مل1.7أعلن رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار عن توفر مبلغ           : رام اهللا 

لرئيسي، وذلك بدعم من الوكالة األميركية      هللا ا  
اً        

للموقف األمريكي الرامي إلى إعادة تمويل المشاريع المتوقفة منذ أكث
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  زة إلى المستشفيات اإلسرائيلية.50
ساعدت  اللجنة الدولية للصليب األحمر امس  في إخالء ستة جرح: رام اهللا 

 50 أحصت اللجنة الدوليـة حـوالي        كما. ى مستشفيات في إسرائيل من أجل تأمين العالج العاجل لهم         
مـساعيها لـدى    ـت     

51.

طلب االمين العام للعمل االسالمي : اض منصور
كي بني ارشيد من رئيس لجنة احزاب المعارضة االمين العام للحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة، 
تح ويلغي البيان االول الذي أدان 

  
  سرائيل تعتقل أردنيا منذ سبعة أشهر بتهمة التخطيط لعمليات خطف.52

، أمس األربعاء، أنه "الشاباك" 

  

  الفصائل الفلسطينية الى تحمل مسسؤولياتها داخل المخيماتلحود يدعو  .53
 لدى لقائه بوفد الجامعة العربية برئاسة عمرو موسى، المكلف بالعمـل علـى ايجـاد لحود  اميل عرض

 بـين الجـيش اللبنـاني طبيعة المواجهات في مخيم نهر البارد      لجة األزمة الداخلية اللبنانية،   مخرج لمعا 
، مؤكدا على انه ال بديل عن تسليم قتلة العسكريين للقضاء اللبناني لمحاكمتهم وفـقوتنظيم فتح االسالم  

  .  المخيمات الفلسطينية

ـ يوياً للحركة التجارية واالقتصادية في الضفة الغربية، حيـث أنـه            عتبر شرياناً ح  يي  ذطريق ال ال ربط ي
  .محافظة رام اهللا مع جميع القرى والمدن الفلسطينية ابتداء من القدس والقرى المحيطة بها
  20/6/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
إخالء مجموعة من المصابين في غ 

ى إصاباتهم خطيرة من غزة                
إل

في ذات الوق تواصل   وهي. جريحاً آخرين قد يتوجب إخالؤهم في القريب العاجل       
السلطات اإلسرائيلية والفلسطينية من أجل ترتيب عمليات النقل للمرضى المصابين بـأمراض خطيـرة              

  .يحتاجون إلى العالج خارج غزةو
  21/6/2007الحياة الجديدة 

  
  "جريمة غزة"يحتج على بيان حلفائه في المعارضة الذي يدين " العمل اإلسالمي" 

اعترض حزب جبهة العمل االسالمي :  ماجد توبة-عمان : 21/6/2007الغد األردنية ذكرت صحيفة 
على بيان لحلفائه في لجنة تنسيق احزاب المعارضة، أدان فيه السيطرة العسكرية لححماس على غزة، 

الفقرة الخاصة بالشأن "واعتبر اإلسالميون ان ". جريمة بحق النضال الفلسطيني وتضحياته"باعتبارها 
  ".حماس"في اتهام غير مباشر باالنحياز ضد "  أحادية النظرةالفلسطيني في تصريح المعارضة جاءت

 ري- عمان :21/6/2007الدستور وأضافت صحيفة 
ز

المعارضة الصدار بيان يدين حركة فعقد اجتماع استثنائي الحزاب 
حماس فقط، بدعوى ان احزاب كثيرة غير موافقة على ما جاء في البيان، غير ان الثاني رفض طلب 
االول وابلغة ان موقف احزاب المعارضة صدر باالجماع وبغياب العمل االسالمي وانه ليس هناك من 

  .ي البيان النه صيغ جماعياحزب يعارض ما صدر ف

إ 
كشف جهاز االستخبارات اإلسرائيلية العامة،:  برهوم جرايسي-الناصرة 

ة حماس في دمشق، يعتقل شابا أردنيا، عالء حماد، منذ سبعة أشهر، بتهمة التخطيط بالتعاون مع حرك
  .للقيام بعمليات خطف إسرائيليين في مدينة القدس المحتلة

 21/6/2007الغد األردنية 
  

                
       
               

االصول، داعيا الفصائل الفلسطينية الى تحمل مسسؤولياتها في حفظ االمن داخل
  21/6/2007السفير 
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54.

. سطيني خـارج المخيمـات      
 عصابة بدعم ، ملمحا التهام سوريا نهر الباردإلى األزمة في مشيرا في سياق حديثه 

شاهدوا القاعدة العسكرية في بلدة     يذهبوا الى البقاع و   يان  ،  الموضوعهذا  حل  صح الوفد في حال رغبته      
ـل مطـار          

55.

ع واضحاً بعدما  

إال أن األمل الباقي في هذا المجال، يتمحور حول ما يمكـن أن  ، أخيراً 

 أمس، إن الجـيش     "نايتد برس انترناشونال  
بتنظيـف  "بناني أحكم بعد ظهر أمس سيطرته الكاملة على مجمل مخيم نهر البارد الجديد، ويقوم حالياً                

  لعربسعد الحريري يتخوف من انتقال سيناريو غزة إلى لبنان إذا لم يتدخل ا 
كشفت مصادر متطابقة في الوفد العربي عن أبرز ما دار في لقاء وفد الجامعة العربية وسعد الحريري،                 

ن تتحمل مـسؤولياتها    بأ الجامعة العربية    ، مطالبا وصلت الى مكان خطير   اللبنانية  األزمة  الذي أعتبر أن    
طارحـا  .  الداخلية هسوري في شؤون   واستمرار تدخل النظام ال    ،تجاه الحملة االرهابية المستمرة ضد لبنان     

 السالح الفلويبحث معهم قابل الفصائل الفلسطينية،    يسالتساؤل إن كان الوفد     
وقـد  . شاكر العبسي

ن
أحمد جبريل وبالتالي بشار األسد أن يقف، للتأكد من مقدرة      الى بلدة الناعمة   ، والذهاب قوسايا

عـرب  التحـرك   يلم   وقد شدد في سياق حديثه على أنه في حال           .رفيق الحريري في أي لحظة يريد ذلك      
  .نان ما هو أسوأ من غزة، وقد يتخطى حدوده في لبسيكونربما فبسرعة، 

  21/6/2007الحياة 
  
   جريحا60ًاالنقسام الفلسطيني يصعب مهمة العلماء والجهاد تبحث تسليم : أزمة نهر البارد 

 نزيـه  -عبد الكافي الصمد عن مراسليها    ، نهر البارد  -طرابلس   من 21/6/2007األخبار اللبنانية    قالت
فر عنه من نتائج اللقاء الذي عقد قبل ظهر أمس بين قيادة الجيش اللبناني ووفـد                بمعزل عما أس  : الصديق

، في مقر وزارة الدفاع في اليرزة، فإن ما يترجم على أرض المعركـة الـدائرة                "رابطة علماء فلسطين  "
ـ       "فتح اإلسالم "رحاها في مخيم نهر البارد بين الجيش ومسلحي تنظيم           ّل ال  ، يشير إلى أن أي مسعى للح
فالتقدم البارز الذي حقّقه الجـيش فـي األيـام           .يتضمن تلبية شروط الجيش وتنفيذها لن يكتب له النجاح        

األخيرة سمح له بعدما تمكّن من اإلطباق على المواقع الرئيسية في المخيم، بالتحكّم بحرية فـي مـسار                  
نانية أخرى، وفرض شروطه كاملـة      المفاوضات التي تجريها معه رابطة العلماء، وأطراف فلسطينية ولب        

فيها، في إشارة واضحة إلى من يعنيهم األمر بأنّه قادر على تحقيق أهدافه عن طريق الحسم العـسكري،                  
وبدا هذا االنطبا .وأنّه لن يرضى بأقّل من ذلك عبر سلوك طريق الحّل السياسي والسلمي           

في الجيش العميد جورج خوري، بدالً من التقائه قائد الجـيش           التقى وفد رابطة العلماء بمدير المخابرات       
العماد ميشال سليمان كما كان متوقعاً من جانب الرابطة، التي أوضح الناطق باسمها وعضو الوفد الشيخ                

ـ   فتح "في صورة االتفاق الذي توصلنا إليه مع حركة         " أنّه تم وضع العميد خوري       "األخبار"محمد الحاج ل
أنّه سيرفع نص هذا االتفاق إلى قيادة الجيش، التي ستطّلع عليه قبـل أن تعطـي رداً نهائيـاً                   ، و "اإلسالم

  ."لم نأخذ موعداً نهائياً منه للرد سلباً أو إيجاباً على االتفاق"، مشيراً إلى أنّنا "بخصوصه
ـ            الـسباعية    عقـد اللجنـة    "انفـراط "التطور السياسي األبرز الذي سجل مؤخراً، هو ما يمكن وصفه ب

الفلسطينية، التي لم تعقد أي اجتماع لها منذ أيام، كما ألغي اللقاء الذي كان متوقعاً عقده بينها وبين رابطة                   
العلماء، بسبب رفض ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، أحد أعضاء اللجنة، االلتقاء               

ته حركة فتح بقطع كّل االتصاالت بحمـاس، إثـر          بممثل حركة حماس، بعد القرار المركزي الذي اتخذ       
التطورات التي شهدها قطاع غزة 

 جريحاً  60تسفر عنه الجهود التي تبذلها حركة الجهاد اإلسالمي، وخصوصاً في ما يتعلق بنقطتي تسليم               
بناني، إضافةً إلى تسلّمها أسلحة المسلحين تمهيداً لتسليمها إلى الجيش أيضاً،           من المسلحين إلى الجيش الل    

فيما تبقى مسألة استسالم المسلحين إلى السلطات اللبنانية نقطة تجاذب حادة، ال يقبل الجيش دونها بديالً،                
      المسلحون على أن ه سيكون بانتظـارهم     يبقى الحّل األمثل لهم، أمام ما يتوقعون أنّ        "االستشهاد"فيما يصر

  .من تحقيقات ومحاكمات وإدانات
يو" مصدر أمني لوكالة     هقال ما 21/6/2007 البيان   وأضافت

الل
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ومع تواصـل  . "ح اإلسالم في عدد من األبنية المحيطة بالمخيم  

56.

مر ال  
 أن كل األطراف تقر يثحيمكن النظر إليه في إطار الممكن من الناحية السياسية،          

ن أ حيـث أعتبـر   .  حذر في تقريره أمام مجلس األمن من خطورة الوضع في الشرق األوسـط             قدن  
بذولـة لتحقيـق تقـدم                  

57.

ى الفهام المستمعين لقرار المجلس الوزاري الطارئ بأن العرب يمنحون الرئيس 
الفلسطيني تأييدا مطلقا، وطالب األحمد بدعم وحدة الفلسطينيين لمواجهة

لحماس واتهمها بارتكاب لسطيني المتوكل بحر كلمة رئيس الوفد السوري، ووجه سيال من االتهامات 
ودعم وفد األردن كلمة  .خارجي

58.

. ع غزة سيؤدي الى مزيد من عدم االستقرار والفوضى فيه

س 
ومما قال. جدد وساطات عربية لحل االزمة في االراضي الفلسطينيةوالجهاد قبل ت

سلحة من فتبعض الجيوب للمجموعات الم   
فتح "، إال أن مصدرا عسكريا أكد على أن المطلوب يتعلق بتسليم عناصر             "رابطة علماء فلسطين  "وساطة  
 أنفسهم للسلطات اللبنانية، وهو ما تزامن مع توقعات بأن يعلن وزير الدفاع إلياس المـر مـساء                  "اإلسالم
  . "فتح اإلسالم"م، انتصار الجيش في معركته ضد تنظيم اليو

  
  األمم المتحدة تخشى التدهور في لبنان  

 أمـس،   ،استبعد المنسق العام لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط         : نيويورك - خالد اسماعيل 
ذي ستقدمه إلى بان كي     أن توصي البعثة التقنية لتقصي أوضاع الحدود بين سوريا ولبنان، في تقريرها ال            

مون األسبوع المقبل، نشر قوات دولية على الحدود لضمان وقف ما تقوله أطراف دولية وكذلك حكومة                
هذا األ أن  ب اإلقرارأنه يجب   موضحا  . السنيورة من تهريب للسالح إلى جماعات معينة داخل لبنان        

يشار إلى أنـه    . بذلك     
كا

المنطقة بأكملها في حالة غليان كبيرة وعدم استقرار، مما يغطي على الجهود الم
دهور األوضاع في لبنان مع تواصل االشـتباكات بـين          سياسي، مشيراً على وجه التحديد إلى استمرار ت       

  .الجيش اللبناني ومسلحي فتح اإلسالم واغتيال وليد عيدو وإطالق صواريخ كاتيوشا تجاه إسرائيل
  21/6/2007السفير 

  
  تالوة قرار وزراء الخارجية العرب تجاهلت تأييد التشريعي الفلسطيني: سوريا 

ب اجتماعاتهم في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية باتهامات اختتم وزراء االعالم العر: القاهرة
متبادلة بين الوفد السوري، واألمين العام المساعد للجامعة السفير محمد الخمليش، وطال الخالف، 

وكان رئيس الوفد السوري وسفير سوريا لدى مصر، . واالتهامات السورية وفدي فلسطين واألردن
بأنه تال ) الخمليش(دى الجامعة السفير يوسف أحمد اتهم األمين العام المساعد للجامعة ومندوبها الدائم ل

تجاهل تماما تأييد "قرار وزراء الخارجية األخير الخاص باألوضاع الفلسطينية ناقصا، وعلى حد قوله 
 األحمد وشهد الخالف الحاد اتهام". القرار لحركة حماس واعتبار المجلس التشريعي الفلسطيني شرعيا

للخمليش بأنه سع
 االحتالل، ورفض رئيس الوفد 

الف
جرائم وفظائع في غزة، معتبرا ما حدث انقالبا على الشرعية بدعم 

رئيس الوفد الفلسطيني، وطالب بدعم الشرعية الفلسطينية من خالل منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية 
  . ورئيسها عباس

  21/6/2007الخليج اإلماراتية 
  
  علم يشدد على تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتحوليد الم 

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان االولوية يجب اال تكون للتفاوض :  ابراهيم حميدي-دمشق 
مع اسرائيل بل تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حماس من جهة وفتح والسلطة الفلسطينية من جهة ثانية، 

صار على قطامحذرا من ان فرض ح
وعلمت الحياة ان وزير الخارجية السوري التقى، امس، وفدا من الجهاد االسالمي بزعامة رمضان شلح 

ومن المقرر عقد لقاءات استشارية بين حما. بعد يومين على لقائه وفدا من حماس بزعامة خالد مشعل
سورية "ه المعلم ان 
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ترف بشرعية الرئيس عباس وحقه المشروع بحل الحكومة، وهي في الوقت نفسه تؤكد ان هناك 

 جري اتصاالت مع االسرائيليين لعدم التعرض لقطاع غزة.59
تج"إن القاهرة : قال مسؤول مصري رفيع المستوى:  وكاالت-القاهرة 

إلسرائيلي لضمان عدم تعرض قطاع غزة ألية أزمة إنسانية في ما يتعلق بالغذاء والبترول والغاز 
رة أخرى، 

60.

نقلوا بحافالت الى مصر اال ان بعضهم رفض البقاء         . جاه اسرائيل       
أكدت مصر، أمس، بص. في االراضي المصرية وطالب بالعودة الى معبر ايريز       

يناء السـتقبال   ، لكنها قالت توضيحا لما قيل بشأن إقامة مخيمات في س          "جئين فلسطينيين على أراضيها   
 فارين من غزة في مخيمات على الحدود مع القطاع،           

61.

 حركة حماس على االنقالب 
ما حصل في غزة يهدد األمن اعلى السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، واعتبر ان 

  .زة تقع على مرمى حجر من مصر
 ولكن لن تكون هناك اتصاالت مع 

  21/6/2007الحياة 

62.
دبلوماسي مصري في السفارة المصرية في تل ابيب يتجسس 

 اسرائيل في الخارجية السفير احمدقال مدير ادارة و .لحساب اسرائيل

تع
  .حكومة منتخبة شرعيا وبرلمانا شرعيا

وضات السالم مع اسرائيل من دون الى ذلك، قال وليد المعلم ان سورية اكثر من مستعدة الستئناف مفا
  .اذا قرر االسرائيليون استئناف المفاوضات سيجدون شريكا جاهزا: وزاد. شروط مسبقة من الطرفين

  21/6/2007الحياة 
  
القاهرة ت 

ري اتصاالت مكثفة مع الجانب 
ا

إن مصر ستدعو حركتي فتح وحماس للحوار، م: وأضاف". والماء والكهرباء والمواد الطبية
 للعمل الوطني الفلسطيني، في المرحلة من أجل حّل األزمة الحالية، والتوصل إلى اتفاق حول خطة

  .المقبلة
  21/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  قد نستقبل نازحين فلسطينيين في مخيمات على الحدود : مصر ..إجالء النازحين عن إيريز 

ـ والبالغ عددهم ستين فردا، على معبر اير       اجلي الليلة الماضية جميع الفلسطينيين العالقين،     : بيت لحم  ز ي
 كانوا فارين من قطاع غزة باتوالذين

لن تقبل  "ورة قاطعة أنها       
ال

قد نستقبل: "فلسطينيين فارين أو تقطعت بهم السبل     
أي وصاية خارجية علـى     "، فيما رفضت بشدة     "تمهيدا إلعادتهم إلى أراضيهم حين تسمح الظروف بذلك       

 .الفلسطينيين وبخاصة في قطاع غزة
  21/6/2007وكالة معا 

  
  رتدادات داخلية للتطورات في غزة مخاوف من ا 

أكَّد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط  في تصريحات له، أن القاهرة :  محمد صالح-القاهرة 
ستتعاطى مع الملف االيراني وفقا لمعطيات جديدة، متهماً طهران بتشجيع

لقومي المصري ألن 
غ

عالقات مصر مع حماس لن تنقطع"وقالت مصادر مصرية مطلعة إن 
ويمكن التواصل مع قادة الحركة في الخارج لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني، إذ . قادتها في قطاع غزة

  ". صل بين غزة والضفة الغربية يمثل كارثة على القضية الفلسطينيةأن الف

  
 الخارجية المصرية تنفي تجسس أحد دبلوماسييها لمصلحة الموساد 

نفت الخارجية المصرية اكتشاف  :القاهرة
  اسماعيل امام لجنة العالقات 
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  مقبلاإلعداد لقمة عربية إسرائيلية األسبوع ال .63
علمت إيالف من مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى بأن اإلعداد انطلق :  عامر الحنتولي-كويت 

 جانب رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

64.

بعد التدقيق بالوثائق " عن أمين جمارك نصيب، رضوان اليحيى، أنه 
والفواتير المرفقة بالبيان الجمركي للشاحنتين، تبين أن أنصاف المقطورا

واتضح أيضا أنها مرسلة من قبل شركة في المنطقة الحرة , ليألردنية هي من منشأ وصنع إسرائي
فقد "وبحسب الصحيفة  .حل السوري

65.

وتؤدي الى تقديم المساعدات التي تحتاجها ومواجهة التحديات الى تواجهها على حد               
وسي. عسكريوسيكون على رأس المساعدات الدعم ال     . تعبير الرئيس بوش  

 في البيت   2009الستراتيجية الجديدة إلزام الرئيس االميركي المقبل والذي سيخلف بوش في مطلع عام             
الميركي الى ان العمل في انجـاز          

66.
الم في الشرق االوسط مايكل وليامز االربعاء نـشر قـوة                  

ان هذه هي المرة االولى التي يسمع فيها مثل هذا الكالم الذي ليس له اساس من ": الخارجية بالبرلمان
 ."الصحة، وال يعدو كونه اشاعة مغرضة

  21/6/2007القبس الكويتية 
  

ال
من األردن ومصر لترتيب عقد قمة تجمع زعماء عرب الى

صمت حيال عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت، في وقت لزمت فيه عمان والقاهرة ال
  .المعلومات المتداولة عن القمة العربية اإلسرائيلية

  20/6/2007موقع ايالف 
  
  الجمارك السورية تصادر مقطورتي شحن من منشأ إسرائيلي 

الحدودي مع األردن، " نصيب"ضبطت عناصر الجمارك السورية في معبر :  بارعة ياغي-دمشق 
وس قاطرة أردنية، حيث قامت بضبطهما  لى رؤمركبة ع) 2عدد (شاحنتين تحمالن أنصاف مقطورات 

وأفادت تقارير نقال .ومصادرتهما
ت المركبة على رؤوس القاطرة 

ا
بالزرقاء إلى أحد المستوردين في المنطقة الحرة بالالذقية على السا

 ماليين ليرة سورية 7سجلت القضية بحق المخالفين وبلغت القيمة مع الغرامات المتوجبة عليها أكثر من 
 ).والر أمريكي ألف د130نحو (

  21/6/2007الوطن السعودية 
  
 "أمن وتفوق إسرائيل"بوش يلزم الرئيس األميركي المقبل باتفاقية  

جددت الواليات المتحدة امس في عبارات واضحة التزامها الحفاظ على أمـن            :  طلحة جبريل  -واشنطن  
ن وزعه البيت االبـيض     وقال الرئيس جورج بوش في بيا     . اسرائيل وتفوقها العسكري على دول المنطقة     

على المراسلين في واشنطن، إن واشنطن تعتزم توقيع اتفاقية استراتيجية جديدة مع اسرائيل تستمر مـدة                
عشر سنوات مقبلة، 

عني توقيـع هـذه االتفاقيـة       
ا

وأشار بيان الرئيس ا. االبيض بهذه االتفاقية وتستمر لفترتين رئاسيتين     
ود اولمرت رئيس الحكومة االسرائيلية الى واشنطن الذي كان التقى          هذه االتفاقية تواصل خالل زيارة ايه     

  .بوش اول من امس
  21/6/2007الشرق األوسط 

  
 في غزة " على المدى القصير"االمم المتحدة تستبعد نشر قوة دولية  

استبعد موفد االمم المتحدة من اجل عملية الس
موافقة جميع االطـراف    "وقال ان نشر مثل هذه القوة يتطلب         .في قطاع غزة  " على المدى القصير  "ولية  د

". قالت بوضوح انها ستعترض عليها    , وان حماس التي بالواقع تسيطر على غزة على المستوى السياسي         
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دى الطويل يجب ان تشارك االسـرة           
 ".الدولي في تسوية النزاع في الشرق االوسط

اعمال العنف الوحشي التي ارتكبت في غزة       "قال وليامز امام مجلس االمن الدولي ان        , من ناحية اخرى  
عباس وللحكومة التابعة للـسلطة     ) ود

67.
ات المتحدة وباقي أعضاء لجنة الوسـاطة            

عنية بعملية السالم في الشرق األوسط يبحثون تعيين مبعوث للالرباعية الدولية الم  
وسيكون الغرض من تعيين مبعوث للرباعية هـو        . محادثات بين اسرائيل والفلسطينيين والدول العربية     

ود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس              

68.
ير الدفاع االلماني فرانس جوزيف يونج أن الجيش االلماني لن يشارك فـي أي               

وذكر أن المشاركة العسكرية في مثل هذه الم. عملية دولية محتملة في قطاع غزة     
االلمانية أمس، إلـى    " باسور نويه تسايتونج  "ي حديث لصحيفة    وأشار الوزير، ف  . جهة النظر االوروبية  

وحـول  . ر قرارات من مجلس االمـن                

69.

ي إطار مساعيه لتعزيز              
وقالت في. حكومة الطواريء الجديدة التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس        

اشرة لسداد متأخرات   بصورة مب )  مليون دوالر  30( مليون يورو    22نحن نعتزم دفع    "رلمان االوروبي   
عـدت لنقـل األمـوال           

اسرائيليون , واوضح مع ذلك ان مسألة نشر قوة دولية في غزة كانت مدار بحث من قبل جميع االطراف                
هذا يدل انه على الم"واضاف   .وفلسطينيون وكذلك الدول المجاورة   

و
محم(لمؤسسات الشرعية التابعة للرئيس     والهجمات التي استهدفت ا   

المر حيوي ان تقدم االسرة الدوليـة واسـرائيل         "واكد انه   ".الفلطسينية هي كليا غير مقبولة ويجب ادانتها      
ان االجراء االولي يجب    "معتبرا ان   " على الفور دعما سياسيا وماليا للرئيس عباس والحكومة الفلسطينية        
  ".يكون تحويل جميع عائدات الضرائب والجمارك الى الفلسطينيين

  21/6/2007وكالة سما 
  
  أمريكا وأطراف اللجنة الرباعية قد يعينون مبعوثا للشرق األوسط 

قال دبلوماسيون، يوم االربعاء، ان الوالي:  ادم انتوس  -القدس  
شرق االوسـط ليقـود              

ال
تشجيع المفاوضات بين رئيس الوزراء االسرائيلي ايه

وقالت ميري أيسين المتحدثة باسـم      . ن دعم مبادرة عربية تقوم على مبدأ األرض مقابل السالم         فضال ع 
يعتقد أن توني بلير شخصية إيجابية للغاية وأنه سيكون سعيدا للغايـة وهـو              "أولمرت ان رئيس الوزراء     

  ."يراه مستمرا في المشاركة بفعالية في قضية الشرق االوسط
  20/6/2007رويترز 

  
   لن تشارك بأي عملية محتملة في قطاع غزةألمانيا 

أكد وز:  د ب أ   -برلين  
همة غير مطروحة من           

و
الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية في هذه المهمة في إطا

الصراع الداخلي الفلسطيني أكد الوزير دعم االتحاد االوروبي لحركة فتح وللحكومة الفلسطينية الجديدة،             
سه بالعمل على عزل حركة حماس في قطاع غزة وبذل كل الجهد في سبيل نجـاح                وطالب في الوقت نف   
  .الرئيس محمود عباس

  21/6/2007الدستور 
  
  االتحاد االوروبي يقول انه سيدفع متأخرات للسلطة الفلسطينية 

، قالت مفوضة العالقات الخارجية في االتحاد االوروبي بنيتا فيريرو فالدنر، يوم االربعـاء            : ستراسبورج
ان االتحاد سيدفع متأخرات قدرها ماليين الدوالرات تجمعت للسلطة الفلسطينية ف

ريـرو فالـدنر أمـام       
الب

واضافت أن اآللية المؤقتة التي ُأ." للسلطة الفلسطينية وخصوصا للقطاع الخاص    
الدولية للفلسطينيين مع تجاوز الحكومة السابقة التي تقودها حركة حماس ستستمر في الوقت الحالي رغم               

الوروبي وهو أحد أكبر المانحين للمنطقـة       وتابعت أن االتحاد ا   . عدم إشراك حماس في الحكومة الجديدة     
  ".بما في ذلك لغزة بالطبع"سيواصل في الوقت الحالي تقديم المساعدات االنسانية 
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بريطانيا تقدم مليون جنيه إسترليني للجهود اإلنسانية في غزة  .70
إلعالن عن تقديم وزارة التنمية الدولية البريطانية       أصدرت السفارة البريطانية في عمان اليوم بيانا ل       : دن

صليب األحمـر لتلبيـة                 

71.

إلى قراهم ومدنهم، عالوة على إخالء كافة المستوطنات فـي فلـسطين المحتلـة                
كما طالبت المنظمة في قرارها بهدم ما أسمته". والجوالن العربي السوري المحتل   

احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته فـي الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة                   
وقف تجارة األسلحة مع إسـرائيل،             

72.

جالء البؤر االسـتيطانية وازالـة نقـاط                 
 والسلطة تنفيذ التزاماتها الـسابقة بوقـف"فتح"، كما على    "العبور واطالق السجناء  

إعادة استتباب وحدة السلطة الفلسطينية والـشعب ومنـع         "بر أن التحديات الكبرى هي      واعت. مؤسسات
واعرب عن قلـق    . ، ودفع العملية السياسية نحو سالم شامل للنزاع       "سام األمر الواقع بين غزة والضفة     

انية ألمم المتحدة البالغ نحو الحالية االنسانية في غزة، كما تحدث عـن اسـتمرار النـشاطات االسـتيط       
استمرار اسرائيل بتـشييد  "انب    

 20/6/2007رويترز 
  

  والضفة الغربيه
لن

مبلغ مليون جنيه إسترليني مساهمة منها في الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لل
وناشد وزير التنمية الحكومة اإلسـرائيلية      . االحتياجات اإلنسانية الملحة في كل من غزة والضفة الغربيه        

ر إلى غزة وذلك الستيراد اإلمدادات الضرورية من الغذاء والوقود وكذلك السـتئناف             ضمان فتح المعاب  
  .النشاط االقتصادي في القطاع

 21/6/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  
  اتحاد عمال الخدمات العامة البريطاني يقرر دعم فرض المقاطعة على إسرائيل 

، بأغلبية كبيرة، تأييد ممارسة     )يونيسون(مة في بريطانيا    قرر المؤتمر السنوي التحاد عمال الخدمات العا      
وأشار قـرار   . الضغط المتواصل على إسرائيل في المجاالت االقتصادية والثقافية واألكاديمية والرياضية         

، كمـا تطالـب     " العربي -الحل العادل للصراع اإلسرائيلي   "المنظمة المذكورة إلى أنها ستواصل مساندة       
ـ  ، وتمكين الالجئين الفلسطينيين، منـذ      1967يونيو  / اب إلى حدود الرابع من حزيران     االنسح"إسرائيل ب

، بالعودة 1948العام  
، "جـدار األبرتهايـد   "         

"و
كما يدعو القرار إلى مطالبة الحكومة البريطانية ب". وعاصمتها القدس 

 حصل مع   وفرض حظر على وصول األسلحة إلى إسرائيل، ومطالبة األمم المتحدة بفرض المقاطعة، كما            
كما طالب القرار االتحاد األوروبي بإلغاء المكانة الخاصة إلسرائيل فـي           . 1977جنوب أفريقيا في العام     

  .عالقاتها مع االتحاد
  20/6/2007 48عرب

  
    البالغ نحو الحالة االنسانية في غزة تعرب عن قلقهااألمم المتحدة 

 في  "هجمات عنف وحشية  "لمتحدة ما وصفته بأنه     انتقدت األمانة العامة لألمم ا    :  فتحي صباح  -نيويورك  
وقال المنسق  . "المؤسسات الشرعية للرئيس عباس ولحكومة السلطة الفلسطينية      " ضد   "حماس"غزة نفذتها   

رغم ما حدث، تظل غـزة والـضفة        ": الخاص لعملية السالم مايكل وليامز في احاطته إلى مجلس األمن         
المطلـوب  "، مضيفا ان    "دارة الشرعية للسلطة التي يقودها عباس     الغربية أرضاً فلسطينية واحدة تحت اإل     

اآلن هو اجراءات تنفيذية اللتزامات إسرائيلية سابقة، بما فيها ا
 العنـف واصـالح            

ال
انق
ا
، الى ج"تشييد جديد قرب البحر الميت في انتهاك لخطة خريطة الطريق         "و

  ."الجدار في األراضي المحتلة على رغم رأي المحكمة الدولية
  21/6/2007الحياة 
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73.

 الطعام وغيرها من السلع األساسية خالل ما يتراوح بـين أسـبوعين وأربعـة                 
وقال مكتب االمم المتحدة لتنس. أسابيع اذا لم تفتح اسرائيل المعابر الحدودية للقطاع 

فتح معبر المنطار أمر البد منه للحيلولة دون حدوث نقص في المواد الغذائية االساسية خالل               "ي تقرير   
 يأمل في إدخال عـشر           

  ئانتهت وحكومة فياض عادية أعلنت حالة الطوار.74

ب أن كل دعوات خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
 . حركة فتح مشكوك في صدقها

رة علي 

 حكومة فياض ليست حكومة طواريء كما أعلن في كل البيانات التي صدرت لكنها حكومة 

 هذه الدعوة؟

وار ال معه وال مع غيره من 

والحكومة العادية من المفترض .. أعلنت حالة الطواريء وهذا مختلف

ين اعتقال عدد 
.. يتحكمون فيه رغم أن الشرعية والنظام متوفر

  
  غزة قد تواجه نقصا في األغذية بعد ُأسبوعين أو أربعة: األمم المتحدة 

 المتحدة، يوم االربعاء، ان قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس قد ينفد مخزونه               قالت األمم : القدس
من الدقيق واألرز وزيت

النـسانية  يق الشؤون ا
ف

وقال التقرير ان برنامج الغذاء العالمي." مدة تتراوح بين ُأسبوعين وأربعة أسابيع     
وقال التقريـر ان امـدادات      . ية الرئيسية شاحنات كل يوم الى غزة عبر أحد المعابر الحدودية االسرائيل         

الوقود لمولدات الكهرباء في المستشفيات وسيارات االسعاف ستنفد خالل أسبوع ما لم تتـوافر االمـوال                
  .للموردين االسرائيليين

  20/6/2007رويترز 
  
حكومة هنية : عزام األحمد 

أكد عزام األحمد نائب رئيس الوزراء في الحكومة المقالة ورئيس وفد : أحمد صالح - الراية -القاهرة 
فلسطين لالجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العر

لحركة حماس للحوار مع
 مارسوا الخداع وليس لديه قدرة للسيطووصف األحمد في حوار مع الراية مشعل بأنه من الذين

حماس في الداخل ولن نتحاور معهم إال بعد أن يعودوا إلي رشدهم ويلغوا انقالبهم ويسلموا المؤسسات 
 .الرسمية للقيادة الفلسطينية

وأكد أن
 .أعلنت حالة الطواريء وهذا مختلفعادية ولكن 

 :وفيما يلي نص الحوار
خالد مشعل دعا إلجراء حوار مع حركة فتح تحتضنه الجامعة العربية ما رأيكم في 

إذا كان لديه قدرة علي السيطرة علي الوضع في حماس ويجعل االنقالبيين يتركون مواقعهم ويعيدون  -
قبل ذلك ال ح.. ية نحن مستعدون للتجاوبالمؤسسات إلي قياداتها الشرع

 .حماس
وقال إن كل دعوات مشعل مشكوك في صدقها وهو من الذين مارسوا الخداع واللواء برهان حماد رئيس 

 .إنهم يكذبون كما يتنفسون.. أن خالد مشعل كذاب ومخادع.. الوفد المصري األمني يعرف ذلك جيدا
 تمرار حكومة هنية في قطاع غزة وتحديها لقرارات الرئيس أبو مازن؟وماذا عن اس

خاصة بعد تشكيل .. ولن تستطيع ممارسة أي عمل.. الحكومة انتهت.. ال توجد حكومة في غزة-
 .حكومة سالم فياض وأدائها للقسم لقد أصبحت حكومة هنية غير موجودة

 وماذا عن حكومة الطواريء في فلسطين؟
نحن شكلنا حكومة عادية .. حكومة طواريء وكل البيانات التي صدرت غير صحيحةنحن لم نشكل  -

وهذا من صالحية الرئيس ولكن 
بعد تشكيلها بأسبوعين أن تقدم للمجلس التشريعي وتعلمون أن المجلس التشريعي معطل لمدة طويلة ألن 

حماس عطلت عمله منذ قيامه وحتي اآلن بسبب عدم سيطرتهم علي المجلس مستغلقيادة 
من نوابهم لدي إسرائيل ألنهم ال يريدون مجلساً ال 

سيم لها وهناك بند في الدستور يقول إنه في حالة غياب المجلس التشريعي من حق الرئيس أن يصدر مرا
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 . المجلس التشريعي غير منعقد

وقلت أنا أفضل أن يكون جميع .. ستمرار في الحكومة واعتذرت

 ك من استجالب قوات دولية إلي قطاع غزة؟

وهل .. قالبا لالستيالء علي السلطة وأصدرت بيانا وكان واضحا
وبالتالي اعتقد أن مصر أيضا بالتحليل النهائي ..  إنقالبيين

القيادة في الداخل غير موحدة رغم أنهم يحاولون أن .. داخل حماس

.. قال خالد مشعل أنه يقر بشرعية الرئيس أبو مازن علي قطاع غزة

 هذا اإلعالن يضر أال تعتقد بأن..  وال تنفذ

وأكثر فصيل تأذي من الحصار هي فتح .. سمع كالما كثيرا من األمريكان حول الحصار
رئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني كله دفع 

أبو مازن رئيس .. نتائج االنتخابات
 .من كل العالم

 األمني من قطاع غزة؟وحول تفسيره لسحب مصر وفدها 

لذلك كل قرارات الرئيس .. قوة القانون علي أن يعرض في أول جلسة للمجلس التشريعي عندما يعقد
 .قانونية وشرعية مائة في المائة

وقال إن حالة الطواريء يجب أن تنتهي بعد شهر لتعرض علي المجلس التشريعي وإذا لم يعقد فمن حق 
طالما أنالرئيس أن يصدر مرسوما يمدد حالة الطواريء 

 ماذا كان تصورك لحكومة فياض ولماذا لم تستمر فيها؟
لقد نقلت وجهة نظري إلي الرئيس أبو مازن بحيث تقتصر الحكومة علي المستقلين فقط حتي إذا  -

 رغبت الفصائل األخري في المشاركة وذلك حتي نقنع كل من ضلل أن فتح ال تنازع علي سلطة وال
فتح صاحبة المشروع الوطني الفلسطيني مفجرة الثورة الفلسطينية يهمها المصالح .. تنازع علي كراس

 .الوطنية الفلسطينية وال تنازع علي مواقع
لقد عرض علي الرئيس أبو مازن اال

 .مة بكل قوةوسندعم هذه الحكو.. الوزراء من المستقلين
ما هو موقف

حن بدأنا نسعي إلحضار قوات دولية لالنتشار في قطاع غزة بالتنسيق الكامل مع القيادة الفلسطينية  -
وهذا الموضوع لم يكن مقترنا .. وهذا يحتاج إلي جهد عربي ودولي ويحتاج أيضا إلي وقت ربما طويل

ولكن األحداث األخيرة أملت علينا االستعجال .. رة في غزة ولكن يناقش منذ فترة طويلةباألحداث األخي
لذلك أجري الرئيس أبو مازن اتصاال مع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون وبدأ .. في مناقشته

 .اتصاالت عربية ودولية من أجل ذلك
لقاهرة في نهاية الشهر الحالي لجميع كيف تري مصير الحوار الذي كان من المقرر أن يجري في ا

  الفصائل؟
إن مصر اعتبرت ما دار في غزة ان -

في أي بلد في العالم القيادة الشرعية تحاور
رية ينسجم موقفها مع الموقف الشرعي الفلسطيني وأعتقد أن حماس وفي ضوء بيان الحكومة المص

ارتكبت حماقة وواضح أن قيادتها مرتبكة وسيبكون كثيرا عما فعلوا بأنفسهم قبل ما فعلوه بشعبهم وأنا 
بتقديري هناك تداخالت إقليمية 

وقال كيف يداس علي صورة عرفات مفجر الثورة الفلسطينية وعلي .. بأنهم موحدينيظهروا أنفسهم 
صورة الرئيس أبومازن في حين 

 !وتساءل ما هو التفسير لهذا التناقض؟
 هل لديك تصور لحل المشكلة القائمة اآلن؟

ال حل للمشكلة إال .. في غزة في ظل وضعها الجغرافي المعزول عن الضفةأعتقد أن حل المشكلة  -
والثالث حلقات مكملة لبعضها البعض ال يمكن أن يكون الحل إال .. حل سياسي فلسطيني عربي دولي

 .بمشاركة واتفاق الثالث حلقات
الواليات المتحدة أعلنت مرارا دعمها للرئيس أبو مازن

 الرئيس أبومازن أكثر مما ينفعه؟
أوال نحن ن -

وأكثر مؤسسة تأذت من الحصار مؤسسة الرئاسة وال
 منتخب نأمل أن يكون األمريكان صادقين في دعمهم ألبو أبومازن رئيس.. الثمن غاليا من الحصار

فهم يدعون أنهم يحترمون .. ونحن لدينا شكوك.. مازن وليس انتقائيا
منتخب من كل الشعب الفلسطيني وبالتالي الدعم ليس من األمريكان فقط ولكن 
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دة الضفة وغزة والقدس وكل األراضي 
 نقيم 

ة جراء هذا الاستمرار هذا الوضع سيضر بالشعب الفلسطيني في قطاع غز
بالتأكيد سيعانون ومعاناة موجودة منذ فترة طويلة ولكن الرئيس أبومازن والحكومة الجديدة ستعمل بكل  

سبل في ضوء برنامجها وهمومها سيكون موضوع تأمين حياة الشعب الفلسطيني في غزة وتسهيل 
ي من أجل 

75.
تولى عضو هيئة علماء فلسطين الشيخ محمـد الحـاج عمليـة            :  محمد علوش  -) شمال لبنان 

فترة التي شهدت اشتباكات بين هذه الجماعة وبـين الجـيش            
أخيراً اقتصرت لقاءاته على    

ألمح الى مسؤولية جهات لبنانية وفلسطينية عن التغاضي عن هذه          " حماس

  ن أهم بنود المبادرة التي خلصتم اليها إلنهاء هذه األزمة؟
وقد لمـسنا   " فتح اإلسالم "ها ما هو مرتبط بـ      جئين ومن          

 ويمكن ان نلخص            

  . عودة الالجئين الى المخيم بأسرع ما يمكن-3

إن هذا االنسحاب جاء علي أساس أن هناك انقالبا غير شرعي وبالتالي مصر ال تتعامل معه وسحبت  -
 .الوفد األمني

 وهل تتوقع أن يعود الوفد األمني المصري إلي غزة؟
طبعا نحن نرحب في أي لحظة بعودة الوفد المصري ليس في غزة فقط بل في كل األراضي  -

 .ونتطلع أن يبقي الدور المصري كما هو ويزداد نشاطه.. يةالفلسطين
 هل حكومة في غزة وحكومة في الضفة الغربية هل هذا يكرس عملية االنقسام؟

إن قرارات الرئيس هدفها المحافظة علي وحدة الوطن وح -
سلطة الفلسطينية والمناطق التي نأمل أن ونعتبرها هي مناطق ال67الفلسطينية المحتلة منذ عام 

الدولة الفلسطينية المستقلة عليها أما ما قامت به القوي االنقالبية التابعة لحماس في غزة هو تنفيذ ولو 
بشكل غير منسق لمشروع شارون الذي سعي لعزل غزة عن الضفة مشروعه الشهير أحادي الجانب 

لذلك قرارات الرئيس أبومازن لحماية .. ية في غزة وحولها إلي سجنالذي أعاد انتشار القوات اإلسرائيل
المشروع الوطني الفلسطيني من أجل استمرار وحدة الوطن والتصدي لالنقالبيين وعزلهم علي الصعيد 

 .المحلي والعربي والدولي حتي يتم إسقاطهم وإحباط مؤامرتهم
 ما هو موقفكم؟.. حصار

-
ال

ب كثيرة تحتاج إلي تنسيق عربي ودولأموره الحياتية في رأس أولوياتها وهناك أسالي
وإذا كان التنسيق البد منه قبل الحالة االنقالبية فبعد الحالة االنقالبية حتما سنعمل علي تخفيف .. معالجتهم

  .معاناة شعبنا في غزة والتخفيف من همومه إلي أن يتم حل المشكلة بشكل نهائي
  20/6/2007الراية القطرية 

  
  
  وجهات محلية فاوضتها لتحقيق مكاسب... جاءت من سورية" فتح اإلسالم ": الحاجالشيخ 

(طرابلس  
طوال ال" فتح اإلسالم "التفاوض مع جماعة    

و, ت التفاوض التقى الحاج بشاكر العبسي وابو هريرة       وخالل جوال . اللبناني
قتلـوا فـي المعـارك      " فتح االسالم "وقال ان الكثير من قادة      ". شاهين شاهين "المسؤول في هذه الجماعة     

  .األخيرة باالضافة الى أكثر من خمسين عنصراً وأن نحو ثالثين آخرين اسرهم الجيش اللبناني
"ج وهو مقرب من حركة      الحا

  .الجماعة
  :اجرت حديثاً مع الحاج هنا نصه" الحياة"
 لو تكشف لنا ع-
 المبادرة من نقاط عدة منها ما هو مرتبط بالال-

ونحن بصدد عرضها على قيادة الجيش لنرى رأيه فيها" قادة التنظيم "تجاوباً كبيراً من    
  :بعض بنود المبادرة بما يأتي

  . إعالن وقف إطالق النار-1
يضاً التنـسيق مـع الجهـات        تشكيل قوة أمنية فلسطينية من كل الفصائل لضبط أمن المخيم مهمتها أ            -2

  .األمنية اللبنانية
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طينية دخلت على خط الوساطة، ونحن هنا ال نشكك فيها، فهناك من                 

األمر الذي أكسب هذا التنظيم شـرعية       ,  تخدم جهات معينة وأجندة خاصة        

  .سعفنا
  م؟يدانياً اليو

كمـا ان الجـيش   . ، ممن قتلوا في هذه المعركـة      "أبي وائل "و  " أبي المؤيد "و  "  ليث 
سين آخرين، ودمرت بعـض     

وء نية وأكاد أحصر األسباب                   

  .عة هذه الحالة أمنياً وسياسياً من األجهزة األمنية اللبنانية

م نساء منقبات يتحدثون بلهجات مختلفة ظهروا في المخيم قبل حرب تموز، وعندها               
فـتح  "بأن هؤالء هم مـن      " ضة 

  ؟"إلسالمفتح ا"وأسسوا ما يعرف بـ " ة
طيني            

  الحلوة وبرج البراجنة بهؤالء وهل من عناصر لبنانية كانت معهم؟
او تُرحـل مـن     " بـرج "بين ان تبقى في الـ      " ضة 

   متى بدأت وساطتكم ولماذا لم تنجح المبادرات السابقة التي قام بها وسطاء آخرون؟-
 جهات سياسية ودينية لبنانية وفلس-
اورهم وهناك من نصحهم، ولكن في الحقيقة كان هناك فريق معين لبناني أو فلسطيني كـان يفـاوض                  ح

هؤالء ليحقق مكاسب سياسية
  ...على رغم ان أهل المخيم لم يعطوه الشرعية

وكان موقفنـا أن هـذه      .  الوساطة قبل حدوث المعركة    ونحن في رابطة علماء فلسطين كان لنا دور في        
  .الحال ليست من النسيج الفلسطيني

 في المئة من النجاح     70في حوار معهم، ووصلنا الى نسبة       " مجلس األئمة والخطباء  "دخلت الرابطة عبر    
لكن عامل الوقت لم ي

م" فتح اإلسالم" ما هو تقييمك لواقع وبنية تنظيم -
وعدد من الذين قضوا هم من المطلوبين للدولة اللبنانيـة،          . الكثير من قادته  " فتح اإلسالم " خسر تنظيم    -

ابي"و" أبي يزن "كـ  
خموقضى على   " التنظيم"اللبناني تمكن من أسر وتوقيف قرابة الثالثين من         

  .مراكز هذه الحركة
   برأيك من يتحمل مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة؟-
 هناك أكثر من طرف ساهم في تفاقم هذه الظاهرة سواء بحسن نية او س-

  :في ثالث نقاط هي
  . ضعف الفصائل الفلسطينية الموجودة كان سبباً في ظهور هذه الحالة– 1
  . تجاهل الفاعليات والهيئات اإلسالمية للوضع القائم في المخيمات أكسب هذه الحالة شرعية الوجود-2
 عدم متاب-3
  بهذه الصورة الغريبة والسريعة؟" فتح اإلسالم" كيف تفسر تجمع عناصر -
. أت بعض المجموعات تظهر في مخيم نهر البارد، بأشكالها المتدينة الالفتة          بد) يوليو( قبل حرب تموز     -

 شخصاً معه25نحو  
فتح االنتفا"بدأ التساؤل من هم هؤالء؟ وكان الجواب دائماً يأتي من قبل            

  ".فاضةاالنت
أثناء حرب تموز، جاء قرابة السبعين عنصراً الى مخيم نهر البارد، وحصل الشيء نفـسه فـي مخـيم                   
البداوي ومخيم برج البراجنة، وتبين أن هذه المجموعات متشابهة في ما بينها فـي اللبـاس والحـديث                  

  .والنقاب واللهجات
فتح االنتفاض" كيف انشقوا عن -
 حدث إشكال في مخيم البداوي، فتم إطالق نار وتسليم شخصين فلس2006/ 12 أو   11 في شهر    -

فـتح  "سوري وآخر سعودي لألجهزة األمنية اللبنانية، األمر الذي اعتبره هؤالء الوافدون تخلياً من قبـل                
أما كيف انتقلوا فهذا يبقى برسم      . عنهم، فقاموا بجمع عناصرهم، وانتقلوا إلى مخيم نهر البارد        " االنتفاضة

 أعلـن   18/11/2006وفـي   .  عنـصراً  150المعنيين حيث انهم انتقلوا بكامل أسلحتهم وعددهم حوالى         
  ".فتح اإلسالم"هؤالء عن والدة 

 كيف التحق عناصر من عين -
فتح اإلنتفا"يرت من قبل     مجموعة برج البراجنة خُ    -

 مسلحاً، وقد فوجئنا بان العدد تزايد       56المخيم المذكور فاختارت الخروج ورحل عناصرها ويبلغ عددهم         
) شهاب قدور " (أبي هريرة "وانضمت إليهم مجموعة لبنانية بقيادة      .  عنصر 200ليصل إلى ما يزيد على      
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  .ب، منهم سعوديون وسوريون ويمنيون وجزائريون
رية تم  اء وجودهم في سو                 

  ، وهل الذين قتلوا في شقق طرابلس هم منهم؟"فتح اإلسالم"العدد اإلجمالي لمقاتلي 

  .، وقد أقسم لي أحد زعمائهم بأنهم ليسوا كذلك"قاعدة"لون أنهم ليسوا 

 وفي كل لبنان كان لهم موقف صريح وواضح           

  ل التي بقيت داخل المخيم وما احجامها؟
" حمـاس "د رمزية، بعض وسائل اإلعالم ذكـر ان                

فلـم  " ح اإلنتفاضة 

 نعم نحن نخشى على حالة التالؤم التي كانت سائدة بين الشعبين اللبناني وفلـس-
حرص على امن وسالمة شعبنا اللبناني الذي ال ننسى تضحياته وتقديماته للشعب الفلسطيني وقـد قـدم                 
ـسطيني القـابع فـي         

76.

ثـم  " عصبة األنصار "همت من أنه لبناني ودرس في معاهد سلفية، وكان في مخيم عين الحلوة مع               الذي ف 
  ".جند الشام"تركها وانضم الى 

   بالنسبة الى الغرباء الوافدين كيف دخلوا الى لبنان؟-
ءت من انتم، وماذا تريدون، ومن أين جئتم؟ قالوا أنهم مجموعة فلسطينية جـا    :  بدأنا عملية حوار معهم    -

من األردن، ومن غزة، ومن سورية وانضمت إليهم أثناء وجودهم في العراق حيث كانوا يقـاتلون فـي                  
مجموعة من العر" الجيش اإلسالمي"صفوف 

أما كيف جاؤوا من العراق إلى سورية فهذا يبقى سؤاالً من دون اجابة، لكن أثن
  .وانتقلوا إثر ذلك الى لبنان" فتح االنتفاضة"التنسيق بين شاكر العبسي و 

 ما هو -
 عنصراً على رغم الترويج اإلعالمي، ومن الممكن أن يكونـوا           250 أنا اعتقد أن عددهم ال يزيد على         -

  .تمددوا الى خارج المخيم وشكلوا حالة حيث تم ضبط وقتل قرابة الثالثين منهم كما حدث في طرابلسقد 
  ؟"القاعدة" هل تعتقد ان لهؤالء عالقة بـ -
 هم يقو-
ندهم وما زال خالل معركتهم مـع الجـيش    هل صحيح ما أشيع ان بعض الفصائل الفلسطينية كان يسا   -

  اللبناني؟
في نهر البارد" حماس" كل الفصائل الفلسطينية بما فيها       -

كانت تريد سحقهم   ) أبو عمار (فجماعة فتح   . من هذه الحالة وأرادوا معالجتها لكنهم اختلفوا على الطريقة        
يريـدون حـالً    )  فتح االنتفاضة وغيـرهم    - القيادة العامة    - الجهاد   -اس  حم(عسكرياً وقوى التحالف    

  .سياسياً
وقد كان هناك تعميم من قبل جميع الفـصائل  . ليس هناك من فصيل فلسطيني شارك في القتال مع هؤالء      

  .بالدخول الى المربعات التي تسيطر عليها حتى داخل المخيم الجديد" فتح اإلسالم"بأن ال يسمح لعناصر 
 ما هي الفصائ-
 لما خرج النازحون بقيت للفصائل الفلسطينية أعدا-

أي عمل عسكري في لبنان وعناصرها      " حماس"ونحن أكدنا انه ليس لدى      " فتح اإلسالم "تقاتل الى جانب    
  ".فتح اإلسالم"و " العلماء"ادر لم يغادروا لتسهيل االتصال بين رابطة في نهر البارد هم ثالثة كو

الجبهـة  " عنصراً وهم منكفئون في محور داخل المخـيم القـديم، امـا              15لها حتى اآلن    " القيادة العامة "
فت"فليس لها وجود مسلح على رغم قيام بعض عناصرها بالعمل اإلغاثي، أما             " الشعبية

  .لها وجوديعد 
   هل تتخوفون من تداعيات ما بعد انفراج األزمة؟-

نحـن  . طينيي لبنـان                
ن

كما نريد للمواطن الفل. ثر بكثير مما قدمته دول عربية أخرى      للقضية الفلسطينية أك  
  .المخيم المحروم من ابسط حقوق اإلنسان ان يجد له عوناً وسنداً بين إخوانه اللبنانيين

اآلن وصلنا إلى ما وصلنا إليه فعلينا أن نستعد لما بعد هذه االزمة التي هي على وشك االنتهاء، جمعينـا                    
  .الى ان يعود كل فرد سواء كان لبنانياً أم فلسطينياً ليمارس حياته الطبيعيةيطمح 

  21/6/2007الحياة 
  
  قرار عباس بإقالة الحكومة نجاح للمخططات الصهيوأمريكية: خبراء وسياسيون 
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د على هذه القرارات المخالفة            

  .ئ، واصفًا هذه القرارات بأنها عربدة قانونية
حركة تقدمت بورقٍة لرئيس الوفد األمني المصري لحل األزمة الراهنة، وقـام                

لى صراٍع حقيقي ليس بين فتح وحماس، ولكن بين الضفة وغزة، وهو ما قد يؤدي في النهايـة                   
  .عض، وفي هذا خطورة على القضية الفلسطينية

ية، القرار، موضحا أن الصهاينة نجحوا في الدفع بعمالئهم لنسف أي جهوٍد للتسوية على الساحة الفلسطين              

شكك خبراء وسياسيون في قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإقالـة            :  حسونة حماد  - تحقيق
الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية وإعالن حالة الطوارئ في الضفة الغربية وغزة مـع تكليـف               الحكومة  

حكومة جديدة لتقوم بتنفيذ حالة الطوارئ، مؤكدين أن هذا القرار سيزيد األمور تعقيدا داخل األراضـي                 
 أن هـذا    الفلسطينية خاصةً في ظل سيطرة كتائب القسام على الوضع الميداني داخل غزة، كمـا أكـدوا               

القرار كان متوقعا في ظل انصياع الرئيس الفلسطيني لإلمالءات الصهيونية واألمريكية، موضـحين أن              
هذا القرار سيزيد من اشتعال األزمة الداخلية، خاصةً وأنه قرار غير مطابق للقانون األساسـي للـسلطة                 

  .الفلسطينية
 رفضه لقـرارات عبـاس،      - باسم حماس   المتحدث -في البداية أكد سامي أبو زهري     : سامي أبو زهري  

وقال إن الحركة فوجئت بهذا القرار أثناء اجتماعها مع أحمد حلس في منزله باعتباره ممثالً ألبو مـازن                  
إلنهاء األزمة الحالية، كما كانت هناك في الوقت نفسه اتصاالت سعودية الحتواء الموقف، إال أننا فوجئنا                

م، مشيرا إلى أن الحركة تدرس اآلن الربهذا القرار من خالل وسائل اإلعال     
للقانون الفلسطيني، والذي ينص على أن الحكومة المقالة هي التي يتم تكليفها بإدارة البالد لحين وجـود                 
حكومة أخرى، مما يعني أن هذه القرارات ليس لها قيمة على أرض الواقع، خاصةً أنـه ال يوجـد فـي            

ن الفلسطيني ما يسمى بحكومة الطوارالقانو
وأضاف أبو زهري أن ال

نزله، إال  الوفد بعرضها على الرئيس أبو مازن الذي وافق عليها، وبناء على ذلك التقينا بأحمد حلس في م                
أن ما حدث يؤكد أن هناك نيةً مبيتةً إلقالة الحكومة وإشعال النار في األراضي الفلـسطينية، مؤكـدا أن                   

  .القرار سيكون له تأثيرات خطيرة على القضية الفلسطينية داخليا وخارجيا
نيـة وليـست   وأشار أبو زهري إلى أن ما جري في غزة اليوم كان أمرا اضطراريا، وكان ألهـداف أم              

سياسيةً؛ ألن معظم من قُمنا بمالحقتهم قاموا بعمليات اغتيال وفشلت كل الخطـط الـسياسية واألمنيـة                 
  .الحتوائهم فلم يكن هناك بد من مالحقتهم

  حل شكلي وليس قانونيا
ـ     -  رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة      -حسن نافعة . ويؤكد د : حسن نافعة . د ذي  أن هذا الحل ال

لجأ إليه أبو مازن حل شكلي وليس قانونيا؛ ألن الرئيس الفلسطيني ال يملك أية سلطة فعلية على األرض،                  
وما يحدث اآلن يؤكد أن السلطة انهارت ولم يعد هناك كالم إال لصوِت الرصـاص، مـشيرا إلـى أن                    

سرع بـآخر مثلـه، ممـا       الرئيس الفلسطيني تسرع في هذا القرار، والخوف من أن تقابل حماس هذا الت            
سيؤدي إ

النفصالهما عن ب
ـ                 ي وأضاف نافعة أن الرئيس الفلسطيني لم يحالفه التوفيق في اتخاذ هذا القرار، الذي يسحب الشرعية الت

منحها الشعب الفلسطيني لحماس من خالل انتخابات نزيهة، مؤكدا أن أبو مازن لم يحسن إدارة القـضية                 
من البداية، وتحديدا منذ فازت حماس في االنتخابات، فضالً على أن هناك قيادات في فـتح ال تُريـد أن                    

غياب قيادة فلـسطينية حقيقيـة      تتنازل عن مصالحها التي اكتسبتها من خالل السلطة، هذا باإلضافة إلى            
تستطيع أن تُجمع الشعب الفلسطيني عليها، موضحا أنه لو كان عرفات مكان أبو مـازن لكـان األمـر                   

  .مختلفًا
  نجاح صهيوني

 -  الخبير بمركز األهرام للدراسات السياسية واإلسـتراتيجية       -من جانبه يرى الدكتور جمال عبد الجواد      
بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ في غزة والضفة كان متوقعا منذ فترة،            أن قرار الرئيس الفلسطيني     

مؤكدا أن المتابع للمشهد الفلسطيني خالل الفترة الماضية سيجد أن األمور كلها كانت تسير في اتجاه هذا                 
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ية والدستورية في البالد؛ ألن المجلس التشريعي الذي تمثل حماس أغلبيتـه هـو               
د فرصةً عظيمةً للصهاينة واألمريكان الـذين                 

بيٍر المـساهمة   ب الوحيد التي يمكنها بقدٍر ك             

 أن هذا القرار سيزيد األزمة اشتعاالً، مؤكدا أن         - الخبير في الشئون الفلسطينية    -ور عماد جاد   

و مازن سـوى هـذا       ولم يكن أمام أب            
القرار، إال أنه يرى أيضا أن هذا القرار على المستوى الداخلي في ظل ا

ألمر شيًئا وسيزيد األمور من سيئ ألسوأ؛ ألن المشكلة ما زالت قائمةً، وأصبح تقريبا ليس لهـا حـل                   
وضوية قد تحدث فـي الـشارع الفلـسطيني         هناك احتماالت كارثية وحالة ف         

  .نتيجةً لهذا القرار

   

77.
 فهمي هويدي

ض في المعلومات 

  .الدعايات االسرائيلية، بينما تماهى البعض اآلخر بشكل مثير للدهشة مع تلك الدعايات

وأنهم لن يسمحوا بحكومة وحدة وطنية، ولن يسمحوا لحماس مرةً أخرى بتشكيل حكومـة لهـا شـفافية                  
  .ومصداقية

  آثار الدمار نتيجة االشتباكات بين فتح وحماس في غزة
وأضاف عبد الجواد أن هذا القرار رغم أنه جاء متأخرا من وجهة نظره إال أنه لن يحل األزمة؛ حيـث                    

ى الشرعيعد انقالبا عل  
الذي من حقِّه تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن هذا القرار يع

الفـشل؛   كسر حماس رغم محاوالتهم العديدة التي باءت جميعهـا ب          - أو بمعنى أدق   - لم يستطيعوا وقف  
  .نظرا لمصداقية حماس وشعبيتها في الشارع الفلسطيني فلجأوا لالستعانة بالعمالء

وانتقد عبد الجواد دور مصر المفتقد والمؤسف في الفترة األخيرة، مطالبا األجهـزة األمنيـة المـصرية                 
بسرعة التحرك وإيجاد وساطة مصرية قوية؛ ألنها هي الجان

  .في حلِّ هذه المشكلة
  ارتفاع حدة االشتباكات الداخلية في قطاع غزة - تخوف

ويرى الدكت
 بالقوة سيؤدي إلـى  السلطة الفلسطينية لن تستطيع فرض حالة الطوارئ في غزة، كما أن محاولة فرضها   

تصاعد حدة الوضع، خاصةً أن حماس مسيطرة على أجهزة األمن في قطاع غزة، األمر الذي قد يـؤدي                
  .إلى حالٍة من حاالت االنفصال التدريجي للقطاع عن الضفة

وتوقع جاد مزيدا من االشتباكات، وأنه لن يستطيع أي طرٍف التدخل، خاصةً مع فـشل الوفـد األمنـي                   
  . التوصل إلى حلول يتفق عليها الطرفان، ويرى أن الحل قد يكون في انتخاباٍت جديدةالمصري في
  نفق مظلم

 أن  - مدير المركز الدولي للدراسات السياسية واإلستراتيجية بالقـاهرة        - عادل سليمان . ويضيف اللواء د  
حكومة الوحدة الوطنية دخلت نفقًا مظلما ووصلت لطريٍق مسدوٍد،

ألحداث في غزة لن يغير مـن                    
ا

متوقع، محذرا من أن يكون 

وأكد أن هناك أطرافًا خارجيةً تُزكي هذه الفتنة الفلسطينية ولن يـتم التوصـل إلـى حـلٍّ إال إذا أفـاق                      
  .الفلسطينيون ألنفسهم واكتشفوا مدى حجم الكارثة المقدمون عليه

 21/6/2007اخوان اون الين 
  
 وقتتقصي الحقيقة واجب ال 

قرار وزراء الخارجية العرب بتشكيل لجنة لتقصي حقيقة ما جرى في غزة هو أحد القرارات الحكيمة، 
التي تستحق ان نتمسك بها ونعض عليها بالنواجذ في اللحظة الراهنة، ألن حجم التناق

ضرورة التوقف والتروي وعدم االنجرار الصادرة عن الجانبين كبير الى الحد الذي يدعو أي عاقل إلى 
لذلك، فإن تسرع . في هذا الجانب أو ذاك، إال بعد أن تتضح الحقائق األساسية في المشهد على األقل

بعض العواصم العربية في التحيز لموقف دون آخر، يعد خطأ جسيماً، يزيد من تعقيد االمور وال يساعد 
  .لعلى تهدئتها، فضالً عن حلها بطبيعة الحا

ومن أسف، أن ذلك التميز كان أشد وضوحاً في أغلب المعالجات اإلعالمية، التي سقط بعضها في فخ 

  

            37 ص                                      759:                                 العدد21/6/2007الخميس : التاريخ



  

  

 
 

 

ى االعالم العربي الخطاب ذاته ويروج 

وفاق نسبي في ظل حكومة الوحدة 

 حققته حتى اآلن لصالح اسرائيل، فان مثل هذا صلة مسيرة السالم، والتي يعرف الجميع ما

كر على االرض، يحقق مصلحة 

لحظة ما، أو إذا لقد كان أحد الدروس المهمة التي تعلمناها في عالم السياسة، أنه إذا امتدحك عدوك في 
اكتشفت أنك تقف معه في مربع واحد في لحظة اخرى، فاعلم أنك تنزلق في االتجاه الغلط، وهذا بالضبط

ما حدث في المشهد الفلسطيني، حيث أننا واجهنا فيها تلك اللحظة التي سارع فيها كل الخصوم الى 
نا أن أغلب العواصم العربية تقف مساندة طرف ضد طرف آخر، كما اننا اكتشفنا ما هو أكثر، حيث وجد

مع أولئك الخصوم في جبهة واحدة، ساندت طرفاً فلسطينياً ضد آخر، األمر الذي أعاد إلى األذهان 
مشهداً محزناً مماثالً تكررت فيه الوقفة ذاتها، حين اجتمع الخصوم التاريخيون مع أغلب العواصم 

  .، أو حصار وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزةالعربية على مقاطعة الحكومة الفلسطينية المنتخبة
ان المرء ال يكاد يصدق ذلك التوافق المدهش الذي حدث خالل األيام الماضية مثالً بين بعض الصحف 

، »حماسستان«العربية واالسرائيلية، ذلك ان االعالم االسرائيلي هو الذي أطلق على قطاع غزة وصف 
خ نظام طالبان، وهو الذي لم يكف عن وصف حركة حماس بانها وروج لالدعاءات بأنها سوف تستنس

منظمة إرهابية، وان اإلجراءات التي اتخذتها كانت بمثابة انقالب على السلطة، يستهدف اقامة إمارة 
إسالمية على حدود مصر، تهدد بقية الدول العربية، وهو خطاب ال نستغربه من اسرائيل، بل نعده تعبيراً 

فها وخبث مقاصدها، لكن ما نستغربه حقاً ان يتبنطبيعياً عن مواق
المفردات والمصطلحات ذاتها، األمر الذي كان له دوره في إشاعة البلبلة وااللتباس، لذلك كان من المهم 

 األمور للغاية ان يتم تحري حقائق ما جرى، بحيث توضع االحداث في اطارها الصحيح، ولكي توزن
بميزان المصلحة الفلسطينية العليا والعربية، وليس المصلحة االسرائيلية او االمريكية، وهو المحظور 
الذي وقعنا فيه لألسف، حتى صار اعالمنا العربي في أغلب منابره وقنواته، يردد نشيداً واحداً على 

  .إيقاع معزوفة يتحكم فيها األعداء التاريخيون لفلسطين والعرب
ثمة حديثا متواتراً اآلن عن ضرورة الوقوف الى جانب الشرعية الفلسطينية، وهو حديث مبتسر ال ان 

يخلو من نفاق، هو مبتسر ألن في فلسطين شرعيتين ال شرعية واحدة، فرئيس السلطة له شرعيته 
بل أغلبية المستمدة من انتخابات األغلبية له، والحكومة ايضاً لها شرعيتها ألنها منتخبة بدورها من ق

الشعب، ثم انه حديث مشوب بالنفاق ألن الشرعيتين كانتا على 
الوطنية، التي تشكلت بعد اتفاق مكة لكن ذلك لم يلق قبوالً، ولم يشفع لهما فاستمرت المقاطعة، األمر 

ة من تأييد االغلبية، وانما هو الذي يدل على ان العنصر الحاكم في تحديد المواقف ليس الشرعية المستمد
الهوى السياسي وموازين القوى بالدرجة االولى، حيث إن شرعيتك يعترف بها في حالة واحدة، هي ما 

وتزداد شرعيتك بالتالي بقدر . اذا كانت رؤيتك السياسية محل رضا من جانب االسرائيليين واالمريكيين
  .رفين تحديداًانصياعك وتجاوبك مع منطلقات ومخططات هذين الط

ثمة حديث آخر ال يغادر مربع النفاق عن الضرر الذي لحق بالقضية الفلسطينية من جراء ما حدث في 
ورغم أن ما جرى يدمي القلب ويحز في كل النفوس، اال أن القضية الفلسطينية كانت مجمدة، بل . غزة

ر الحقائق على األرض، قبل كانت في تراجع مستمر بسبب اقامة السور والتوسع في االستيطان وتغيي
في القضية الذي » التقدم«وقوع االحداث بزمن غير قصير، األمر الذي يدعونا الى التساؤل عن ماهية 

واذا كان االسرائيليون واالمريكيون قد لوحوا في احتفالهم بحكومة الطوارئ . أوقفته تلك االحداث
بإمكانية موا

التلويح ال يمكن اعتباره مكسبا للقضية، بقدر ما إنه جهد دعائي فارغ المضمون يصب في مجرى تمييع 
القضية وإشغال الناس ببعض عناوينها، من دون تحقيق انجاز يذ

ف المسيرة السلمية اآلن ال يتجاوز حدود فك الحصار وتحويل للفلسطينيين، إال اذا كنا قد اعتبرنا ان هد
االموال المجمدة لدى االسرائيليين، واستعادة رضا الرباعية واألمريكيين واإلسرائيليين عن الحكومة 

  .الفلسطينية
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كومة 

ته حكومة هنية هو ما يجب ان تفعله اي 

مع اطراف هي مناهضة او معادية 

ل دعم 

 التدريب كان لصالح تعزيز قوة العناصر 

 لكنها لم تضع 

وقد تصيدت بعض وسائل االعالم وأبرزت تصرفاٍت عدة لرجال القوة التنفيذية وعناصر حماس اثناء 

وألن الحيز ال يتيح لي ان أعرض ما عندي بصددها، . ان قائمة الحقائق التي يتعين استجالؤها طويلة
  : سأقتصر على إيراد أهمها من خالل مجموعة من االسئلة هيفانني

هل الذي حدث في غزة انقالب ام أنه كان تصرفاً من الحكومة الشرعية إلجهاض انقالب ضدها؟ ذلك * 
توافرت لدينا بعض «بأنه ) كانون الثاني( يناير 10ان المعلومات الموثقة تشير إلى أن أبو مازن أبلغ في 

ونة االخيرة تشير الى خطة أمنية تهدف إلى االنقالب على الحكومة والخيار المعلومات في اآل
  .»الديمقراطي للشعب الفلسطيني

هل كان الذي حدث صراعاً على السلطة ورئيسها ابومازن، ام أنه كان إجراء من جانب الح* 
راء الفلتان األمني استهدف بسط سلطاتها على القطاع، ومحاولة التخلص من مراكز القوى التي وقفت و

وزعزعة االستقرار فيه، وهي المراكز التي احتمت برئيس السلطة، وتحدته في بعض االحيان، حيث 
وهي ذاتها التي افشلت مهمة ثالثة وزراء للداخلية . رفضت تنفيذ الخطة االمنية التي تم التوافق عليها

يد صيام الذي كان من قيادات حماس، بدءاً من اللواء نصر يوسف، الذي كان فتحاوياً، ومروراً بسع
أليس هذا الذي فعل. وانتهاء بهاني القواسمي الذي كان مستقالً

  .حكومة اخرى في اي بلد عربي، بعدما يتم إفشال كل محاوالتها السلمية النهاء الفوضى في البالد
 مواجهة بين الحكومة ومجموعة من قادة المليشيات هل صحيح انه صدام بين حماس وفتح، ام انه* 

اصحاب المصالح الخاصة، الذين لهم ارتباطات اقليمية وعالقات 
وهذه االطراف، اختطفت فتح واستغلت . للمقاومة الفلسطينية والمصالح العليا للشعب الفلسطيني

عالقة له بفتح اصالً، في حين ان الوطنيين والشرفاء في فتح جماهيرها واستثمرت نضالها؛ ومنهم من ال 
  اخذوا جانباً واحتفظوا بموقف مستقل، ال يؤيد هذه المجموعة؟

أليس هذا الذي جرى هو ما سعت اليه اسرائيل والواليات المتحدة والرباعية، من خالل ضغوط الحصار 
ير الوضع الفلسطيني هدفاً اصرت عليه تلك ألم يكن تفج. والتجويع التي استمرت طوال ستة عشر شهراً؟

  الجهات، وتعجلت حدوثه، حتى بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية؟
ما حقيقة الدور الذي قامت به بعض الدول العربية في زيادة االحتقان في داخل القطاع، من خال* 

 وتسهيل مرور كافة احتياجات موقف االجهزة االمنية المقاومة للحكومة، وتزويدها بالسالح وتدريبها،
وفي حدود علمي، فان موضوع التدريب أثير في اجتماع مع بعض . االنتشار والمواجهة االخرى

المسؤولين األمنيين إلحدى الدول العربية، فكان الرد ان
لعناصر المذكورة جرى تدريبها على قتال الفلسطينية المرابطة على المعابر، ولم يكن ذلك صحيحاً، الن ا
وقال لي القيادي الفلسطيني الذي حضر . الشوارع، وهي مهمة ليست مطلوبة في حراسة المعابر

  .االجتماع انه كتم هذه المعلومة ولم يذكرها، حتى ال يحرج المسؤول االمني الكبير أمام الجالسين
على تخريب اتفاق مكة، أو لم تعمل على هل صحيح ان بعض الدول العربية حرصت طوال الوقت 

إنجاحه، ألنها اعتبرته عدواناً على حصتها في القضية، ومن ثم فانها قبلت به في البداية،
  ثقالً يذكر الى جانب البناء فوقه وتفعيله على أرض الواقع؟

 والتي قررت 2005 عام )آذار(اين ذهبت توصيات لقاء الفصائل بالقاهرة، الذي تم في شهر مارس * 
تعيين لجنة فلسطينية عليا لتفعيل منظمة التحرير واعادة تشكيل المجلس الوطني؟ ومن المسؤول عن 
تعطيل تنفيذ هذه القرارات ألكثر من سنتين، رغم انها كانت تنص على عقد اجتماع شهري لتلك اللجنة 

ل الصف الفلسطيني، على نحو يجمع العليا؟ ألم يكن من شأن المضي في هذا االتجاه أن يجتمع شم
  .الفصائل حول األهداف العليا للقضية، بدالً من ذلك الصراع السقيم على السلطة في غزة

ومن أسف . ان المرء حين يطالع المشهد الفلسطيني عن بعد يجد أن له عناصر جوهرية وأخرى ثانوية
صر الثانوية، فيسلط اضواءه القوية عليها، أن اإلعالم الساعي إلى اإلثارة عادة ما يجد ضالته في العنا
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 مثالً، انزال العلم الفلسطيني من فوق بعض المباني واستبدال من ذلك. بروا عن الثقة والمسوؤلية

من ذلك ايضاً التصريحات التي ترددت على ألسنة البعض . يب والقمعى عمليات التعذ
وقيل فيها إن ما جرى بمثابة تحريٍر ثاٍن لغزة، او انه يشبه فتح مكة، أو

  .الخ
ه عن الحقائق االساسية في المشهد، األمر الذي 

هم في البلية وااللتباس، فهل يقدر للجنة تقصي الحقائق أن تباشر مهمتها حتأس

78.

  استئصال حماس هو الهدف المركزي.. مرت

 . شرعية عن كتائب القسام والقوة التنفيذية لحماسى إنجازها على عجل، ونفي أية صفة

ايس، تستحثه على فض 
، وأن ذلك كله تم سريعا بتنسيق مع إيهود أولمرت رئيس الوزراء 

عد أن ووجهت حكومة حماس األولى بالصدود اإلسرائيلي األمريكي 

المواجهات المسلحة؛ كانت مسيئة وموغلة في الخطأ، وعبر فيها اصحابها عن االنفعال واالنتشاء اكثر 
مما ع

من ذلك ايضاً، اقتحام مكتب ابو مازن ). وهو الوضع الذي جرى تصحيحه بسرعة(علم حماس به 
ورمي صوره، واحراق بعض المقار التابعة للسلطة، وتصفية احد االشخاص المنسوبين الى فتح، ممن 

كانوا يشرفون عل
..  انه يشكل هزيمة للعلمانيين

لقد ادى التركيز على هذه األخطاء إلى صرف االنتبا
ى تتيح لنا ان نفهم ما 

  جرى بالضبط؟
 20/6/2007الشرق األوسط 

 
  !ثالث خطوات أمريكية وإسرائيلية الستئصال حماس 

 محمد خالد األزعر. د
بوش وأول

ت الدامية بين أنصار فتح وحماس وقبل أن تحسم المعركة لصالح حماس باالستيالء في أوج االشتباكا
على مقرات أجهزة االستخبارات واألمن الوقائي في غزة، خرج الرئيس محمود عباس بتصريح مفاده 

وهكذا ". ال يحمل جهة بعينها مسئولية ما يجري وإنما كل من يحمل السالح ويستخدمه في قطاع غزة"أنه 
أبو مازن متوازنا ورئيسا لكل الفلسطينيين على نحو برأه من شبهة االنحياز إلى حركة فتح التي يتبوأ بدا 

 .زعامتها
في غزة، " الفتحاويين"غير أنه بعد مضي أقل من يوم واحد على هذا الموقف وبعد التأكد من هزيمة 

االنقالبية على الشرعية، وقد انعطف الرئيس الفلسطيني بشدة إلى مهاجمة حماس واصفا إياها بالحركة 
انتهى به الغضب إلى إصدار سلسلة من المراسيم والقرارات الفارقة التي أحدثت لغطا كبيرا في األوساط 

إقالة حكومة إسماعيل هنية االئتالفية وإعالن حالة الطوارئ وتكليف سالم فياض بتشكيل حكومة : المعنية
طوارئ جر

: قيل في تفسير هذا التحول الرئاسي من التوازن والتهدئة إلى االنحياز وفض حكومة اتفاق مكة وتوابعه
بيد أنه قيل أيضا، وكان هذا هو . إن أبو مازن لم يكن على دراية كافية بالمجريات الميدانية في غزة

قى مهاتفة من وزيرة الخارجية األمريكية كوندليزا راألهم واألرجح، بأنه تل
الشراكة مع حماس والقيام بما قام به

 .اإلسرائيلي
رتباك القصد أن واشنطن وتل أبيب تدخلتا بكل قوة على خطوط التفاعل الفلسطينية، مستغلتان لحظة ا

فلسطينية، رئاسية وفتحاوية بالذات، لتحقيق هدف لم تغادراه منذ عقد اتفاق مكة، وهو تقويض هذا 
 .االتفاق وما ترتب عليه من أجواء توافقية أو تعد بالتوافق في البيت الفلسطيني

 حجم المسئولية.. واشنطن وتل أبيب
ية من المسئولية عما جرى من اقتتال أهلي ال يمكن في كل حال إعفاء السياستين اإلسرائيلية واألمريك

فب. بكل تداعياته المأساوية في غزة
والتحريض على حصارها الذي وصلت أصداؤه إلى ملح األرض من أبناء الضفة وغزة ولقمة عيشهم، 

ا وآلت عالقة القطبين فتح وحماس إلى التدافع والتالوم تصاعدت حدة التوتر في الداخل الفلسطيني عموم
وزاد من هذه الحالة مجموعة الضغوط التي مارستها . متعدد األشكال دون استثناء العنف المسلح

  

            40 ص                                      759:                                 العدد21/6/2007الخميس : التاريخ



  

  

 
 

طيني المشفوع برؤى بعض القوى الحقوقية والسياسية الدولية، بأن هذا 

وهو ما أدى إلى إلهاب خطوط التماس . ظيمية والمؤسسات

ضر بالتفاعالت الفلسطينية بشدة، حتى إن أوساط الرئاسة وفتح جهرت بالشكوى من 

 .ةاتية السياسية إلى استئصال الحركة من األصل مهما أظهرت من مرون

 إحكام الحصار على حماس ورفض 
اهم في انحيازها إلى محاولة قلب غت حد االصطفاف خلف المبادرة العربية، س

لمنع إفالت حماس، الحركة والحكومة، ) عبر نفوذها في الرباعية الدولية(واشنطن، عربيا وإقليميا ودوليا 
 . األنماطمن براثن الحصار متعدد

وعلى الرغم من االحتجاج الفلس
الحصار والسياسات التي تقف خلفه تخالف التقاليد واألعراف الديمقراطية وتنطوي على تسخيف لدعوى 

 سياستها الالديمقراطية هذه دمقرطة النظام الفلسطيني، والشرق األوسط عموما، فإن واشنطن ذهبت في
وهي أظهرت تحالفا عضويا وتضامنا مذهال مع شروط إسرائيل للقبول بشراكة حماس . إلى أبعد مدى

 -  المقاومة المسلحة -االعتراف بإسرائيل ونبذ ما يسمى باإلرهاب (وحكومتها والتعامل معها 
 ).واالعتراف باالتفاقيات السابقة
واالقتصادية الفلسطينية ونتائجها السياسية تتضخم وتتورم راح التحالف وفيما كانت األزمة المالية 

 ينتصر لفريق فلسطيني ضد اآلخر ويمني البعض دون – واألوروبي نسبيا – اإلسرائيلي األمريكي
البعض على صعيد الرموز القيادية والتن

سادها أو التشويش عليها، فظهرت رئاسة السلطة ضد رئاسة الوزارة، فتح ضد وتعكير الحوارات وإف
وبلغ التربص أوجه بين .. حماس، ومؤسسات األمن الوطني والوقائي ضد كتائب القسام والقوة التنفيذية

هؤالء وهؤالء بالنظر إلى األحاديث األمريكية واإلسرائيلية المتوالية عن دعم قوة الرئاسة ومن واالها 
بالمال والسالح والتدريب والعتاد والنصائح والتوجيهات السياسية والدعائية، أمال في دحر عهد حماس 

 .إما بالقوة العارية أو باالنتخابات المبكرة
هذا المشهد أ

وفي غضون ذلك، تمكنت . ية على صورة الرئيس وأنصارهتداعيات المواقف األمريكية اإلسرائيل
الحوارات المتنقلة بين الداخل والخارج والوساطات العربية، المصرية والسعودية بخاصة، من إنجاز 

لقد . حدود التالقي بين الفرقاء، عبرت عنها وثيقة الوفاق الوطني ثم اتفاق مكة ثم حكومة الوحدة الوطنية
ثيرة للتفاؤل فلسطينيا وعربيا، لكنها شحذت العداء األمريكي اإلسرائيلي بشكل كانت هذه الموادعات م

 .فاق التوقعات
إجماال، نود القول بأن التحالف األمريكي اإلسرائيلي لم يتالق والمبادرة الفلسطينية بحكومة الوحدة التي 

ة المتجددة في قمة عرضت برنامجا مغايرا لتوجيهات حكومة حماس، وال هو تالقى والمبادرة العربي
وهنا أسقط في يد حماس وربما ساق إلى غلبة ما يوصف . في منتصف الطريق) 2007مارس (الرياض 

إذ بدا لهؤالء أن المطلوب يتعدى حدود . بالرءوس األيديولوجية غير البرجماتية الساخنة داخلها
البرجم

على أن ما ترجم غضب حماس من ديمومة الرفض والحصار إلى محاولة الحسم العسكري مع من 
في (اعتبرتهم خصوما وكائدين لها داخل فتح بالتحديد، هو استشعارها بأن ثمة ما يبيت لها من هؤالء 

اض المسلح بالتآزر مع التحالف األمريكي اإلسرائيلي بهدف االنقض) األجهزة األمنية واالستخباراتية
عليها وفقا لخطة سابقة اإلعداد، األمر الذي حذا بها لضربة استباقية حيث تملك القوة الكافية، أي في 

 .غزة
وسواء صح هذا التصور أم جانبه الصواب، يبقى من الصحيح أن

مبادراتها العملية، التي بل
وفي تقديرنا مع البعض أن الرفض الدولي لبرنامج حكومة الوحدة الذي . المائدة على نحو ما تم في غزة

أفصح عن ذاته في آخر بيانات الرباعية الدولية المنحاز بشدة إلسرائيل وإمالءاتها، عجل باندالع قتال 
از حقيقي لهذه التجربة الحكومية، سواء على صعيد كسر غزة بعد أن سدت اآلفاق أمام احتمال إنج

 .الحصار أو من باب أولى على صعيد التفاوض والتسوية السياسية
 األصداء وردود األفعال
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مظهر التوحد في حكومة ائتالفية وصوال إلى 

سطيني الذي ما عاد جاهزا بعد أن انفصم إلى 

ودة لحكومة الوحدة، واستفزاز أبو مازن والمتحلقين حوله إلى التعامل 

ة حكومة الوحدة، 

، والمساهمة في حل المشاكل اإلنسانية في )ى األفق

ن، تكاد التوجهات األمريكية اإلسرائيلية الفورية توحي بأن هذين الحليفين بصدد تنميط الوضع 
ل على ما يصفانه بالمعتدلين وجمهوريتهم  صندوقين أو إطارين، أحدهما يشتم

الموعودة بالبركة واليسر واإلشراق والشراكة في كل شيء وربما الحماية من كل سوء، والثاني يسجن 

أحداث غزة وانشطار الجسد الفلسطيني إلى ما هو أدهى من سلطة برأسين كما كان يقال منذ عام مضى، 
أو حكومتين بينهما مسافات جغرافية وسياسية وأيديولوجية وذلك بنشوء ما يشبه الجسدين بقيادتين 

وثارات ورغبات مشوبة باالنتقام، وما تبعها من غياب 
هذه األحداث جاءت في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لواشنطن وتل .. احتمال شحوب المبادرة العربية

واألرجح أن . ني المتخلف عن الحصار الممتد انفجر في غير اتجاه إسرائيلفاالحتقان الفلسطي. أبيب
أولمرت وبعض المؤثرين معه لعدم التوغل في غزة واجتياحها على أمل أن يتولى االقتتال الداخلي 
الفلسطيني إشغال الفلسطينيين عن مشاغباتهم ومقاومتهم بالصواريخ ضد سديروت وجوارها، يذهبون 

 . رأيهم ويفركون أيديهم طربا لما جرىاليوم في حصافة
ومن جهتها، ال بد من أن واشنطن وعصبة المحافظين الجدد تستطلع في هذا االنفجار الفلسطيني تطبيقا 

كما ال بد من أنهم يأملون في إلهاء الفلسطينيين . التي طالما روجوا لها" الخالقة"لنظرية الفوضى 
 مع الشريك الفلوالعرب عن المطالبة بفتح مفاوضات جادة

وليس ثمة ما يحول من اآلن فصاعدا دون إيغال إسرائيل، تحت أي زعامة . أشالء في الضفة وغزة
 .وحكومة كانت، في الدم الفلسطيني أكثر فأكثر بعد أن استبيح ببنادق الفلسطينيين أنفسهم

يب تنتظران من بعض أطراف التنازع الفلسطيني الوقوف ببابهما إلى هذا ونحوه، فإن واشنطن وتل أب
وهذا ما حدث على ما سنرى، فالحالة الفلسطينية انكشفت . طلبا للعون والمساعدة وربما التأييد والتحالف

 .أكثر على الخارج أو صارت مؤهلة لمزيد من االنكشاف
لة إسناد أبو مازن، بل واإليعاز إليه على ال غرابة والحال كذلك أن هرولت واشنطن وتل أبيب إلى محاو

وقد اتخذت هذه المحاولة . ما ألمحنا أعاله باتخاذ اإلجراءات الطارئة التي استتبعت أحداث غزة
األول، هو الرأي المباشر في المستجدات والتطورات كإعالن تأييد حكومة الطوارئ : مظهرين) المداخلة(

وقد ذهب أولمرت إلى ما هو . اس وزوال حكومة الوحدة الوطنيةواالعتراف بها واالغتباط من إبعاد حم
أبعد حين طلب من الدول العربية النأي بنفسها عن حماس، داعيا كافة المعنيين إلى عدم بذل جهود 

للتوفيق بين فتح وحماس للع
وفي الوقت ذاته حرصت األوساط اإلسرائيلية . داء أية مرونة أو تهاونبصرامة ضد حماس دون إب

بإيعاز أمريكي على تسهيل انتقال القيادات الفتحاوية وأنصار الرئاسة من غزة إلى الضفة، بزعم حمايتهم 
، والحقيقة هي أن إجراء كهذا يوسع الشرخ الفلسطيني وحالة االستقطاب بين الضفة "إرهاب حماس"من 

طرة فتح وغزة تحت سيطرة حماس، والسيطرة هنا بالمفهوم الشكلي والنسبي بالطبع تحت سيادة تحت سي
 .وعصا االحتالل اإلسرائيلي

فبمجرد إقال". الوعود"أما المظهر الثاني للتدخل األمريكي اإلسرائيلي فيقع تحت عنوان 
لعطايا المؤجلة والعاجلة واآلمال، كاإلفراج عن أغدق الشريكان الرئيس الفلسطيني المتنمر على حماس با

األموال الفلسطينية المتحجرة لدى تل أبيب، ومواصلة اللقاءات الرئاسية على طريق البحث عما سمي 
هكذا دون تحديد معن(بأفق سياسي للقضية الفلسطينية 
جديدة، وتوفير حرية الحركة لرجال فتح واألجهزة الرئاسية الفلسطينية، غزة بالتعاون مع الحكومة ال

 .وأنصارهم تشجيعا لمعتدلي الساحة الفلسطينية" متشددي حماس"وتعزيز الحصار على 
وفي هذا السياق بدت واشنطن أكثر كرما ومناورة، حيث لوحت باحتمال استئناف مفاوضات الحل 

دولتين، وضرورة تنفيس الوضع المحتقن عبر عملية سالم حقيقية مع النهائي إلنقاذ تصور بوش االبن لل
 .الحكومة الفلسطينية الخالية من دسم حماس وأخواتها

بمعنى معي
الفلسطيني العام داخل
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لم االعتدال ومعسكر أنصار التسوية السلمية والتفاوض بال قيد رطوا في عا

وليس المثل الفلسطيني ببعيد 

خر من الرهان على أحصنة خسرت السباق في غزة بشكل مذهل وقد تمخض عن 

بيد أنها تبقى انتقادات . خلي

ستقالل الوطني وليس الدعوة اإلسالمية على الصعد اإلقليمية 

حا مع 
" طارئ"خطاب الرئاسة الفلسطينية وحكومة الطوارئ، غير عابئين بأن الحالة الفلسطينية تمر بظرف 

فيه المتشددون المارقون أتباع إيران وسوريا وحزب اهللا، وسوف يكون ذلك عليهم جحيما ال يطاق إلى 
أن يئوبوا لجادة الصواب وينخ

 .أو شرط
 أصداء خارج السرب

فثمة أصوات . غير أن هذا المنظور ال يعبر عن كل ردود األفعال في الوسطين اإلسرائيلي واألمريكي
 .أخرى لها آراء مغايرة نسبيا

ي إلى طرف معين في الصراعات الداخلية لم فهناك من يعتقد أن سوابق االنحياز األمريكي اإلسرائيل 1- 
تؤت أكلها، وهي التي أدت إلى تفجير عدد من الحروب األهلية والقالقل وعدم االستقرار وتهديد 

. المصالح األمريكية، كما حدث في أفغانستان والعراق وقد يحدث في لبنان
على هذه السياسة في فلسطين ربما أفضى إلنشاء دويلة أو وأغلب الظن أن المضي . عن هذه النماذج

ومن ثم ال ينبغي . وأمثالها لإلقامة على حدود إسرائيل" القاعدة"إمارة فاشلة في غزة، تنتهي باستدعاء 
الضغط أكثر على األعصاب الفلسطينية العارية ال سيما سياسيا، واألفضل هو الدخول في عملية سالم 

 .ن شأنه االلتفات على نفوذ حماس واالنفضاض من حولهاحقيقية وجادة بما م
وهناك من ينادي أمريكيا باالعتراف بالمسئولية عما جرى في الرحاب الفلسطينية باعتبار أن  2- 

واشنطن لم تستجب لنداء الناخبين الفلسطينيين ديمقراطيا وإنما تبنت الفيتوهات اإلسرائيلية وفرضت 
وبالتداعي فإن التكفير عن هذه الخطيئة .  حريته طمعا في االستقاللحصارا إذالليا على شعب مارس

 .يكون باستخالص عبرتها والتحول عن منهجية االعتصار والمواجهة إلى الحلول السياسة الناجعة
وهناك من يس 3- 

لومات استخباراتية بالغة األهمية في يد حماس بعد السيطرة على ذلك، بين نتائج أخرى، وقوع مع
وعما قريب، يقول هؤالء، سوف تصل هذه المعلومات إلي طهران ودمشق . المؤسسات األمنية ومقراتها

 !وحزب اهللا، وهم يتساءلون لماذا لم تبادر إسرائيل بقصف هذه المقرات لمنع كارثة استخباراتية كهذه؟
 اتالبدائل والخيار

النقاش المحتدم أمريكيا وإسرائيليا حول ما جرى في غزة والخطوات التالية، يحتمل قدرا من االنتقاد 
لبعض سلوكيات واشنطن وتل أبيب السابقة تجاه الوضع الفلسطيني الدا

الحياد إزاء هذا محدودة وال تصل طور إحداث تغييرات جذرية مثل فتح قنوات اتصال مع حماس أو 
" المتشددين"الوضع ومستجداته، أو التخلي عما يدعى بمعسكر االعتدال الفلسطيني بعد إخفاقه في دحر 

كل النذر والمواقف األولية تشي باستمرارية السياستين األمريكية واإلسرائيلية إمعانا في .. في غزة
 .التجاهمالحقة حماس وبث المخاوف منها، والبحث عن خيارات في هذا ا

ومن بين ما يحول دون التراجع عن هذا الجمود السياسي المطعم بنكهة عداء أيديولوجي عملية الربط 
بين حماس وقطاعات المقاومة الفلسطينية وبين معسكر التشدد والممانعة ضد السياسة األمريكية في 

صية الحالة اإلسالمية في إن تكييفا كهذا ال يدع فرصة للتأمل أو التدبر في خصو. عموم الشرق األوسط
فلسطين بالنظر لتركيزها على قضية اال

بمعنى أن واشنطن، بتحريض مستمر من تل أبيب، ال تعي خطاب حماس على أرضية هذه . والدولية
رة بأنها تنظيم محلي الطابع الخصوصية، يحدث ذلك على الرغم من التوضيحات الحمساوية المستم

والدليل هو معارضة هذه الحركات . يرفض االنخراط في أي صراع ينأى به عن ساحته الوطنية
 .لخطابات وتحريضات بن الدن والقاعدة

في كل حال ما عاد هناك شك في أن الطرفين اإلسرائيلي واألمريكي قد حزما أمرهما على أرضية 
غزة وبقية األراضي الفلسطينية، وإجراء مصالحة أكثر وضومطاردة نفوذ حماس السياسي في 
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 .استحقاق الحصول على ثقة المجلس التشريعي بأغلبيته الحمساوية

حماس العسكرية وذلك بعد محاصرتها من وة 
خاصرتي البحر والحدود المصرية، وثالثها نشر قوات دولية تتولى ر

ومساعدة السكان على نسيان هذه الحركة بإنعاشهم حياتيا بالتوازي مع آمال بالشروع في التسوية 
 .بالمرة 

إسالم أون الين
 

79.
  

: الماضي كتبت مقاالً عنوانه) أيار(يوم الخميس الرابع والعشرين من مايو " رق األوسط

ظمة التحرير الفلسطينية رغم كل اإلغراءات المجزية التي 

ت القضية الفلسطينية وأن حركة المقاومة اإلسالمية التي دخلت 

 حتى إن صحت -فحكومة الطوارئ . بالفعل، وأنه من الضروري االنشغال منذ اآلن بما بعد هذا الظرف
 أمامها شهر واحد قبل أن تواجه باألسئلة الدستورية مجددا عن سالمة -ن وضعيتها الدستورية اآل

استمرارها، وذلك حين تواجه ب
ما . واشنطن وتل أبيب ال يعينهما هذا الجدل بحسبهما عارضا نتائج االنتخابات الديمقراطية قبل ذلك

غلهما حقا هو أال تعود حماس شريكا في نظام السلطة، وأن تنبذ شعبيا ما أمكن، وأن يتعزز يهمهما ويش
 .الفلسطيني" معسكر االعتدال"

أولها حصر تهديد : ومن أبرز المقترحات المتداولة على هذا المضمار ذلك الذي يدعو إلى ثالث خطوات
وثانيها تدمير ق. حماس في غزة ومنع انجرافه إلى الضفة

قابة ما بعد التصفية المسلحة 

وهكذا فإن الحوار مع حماس غير وارد.. النهائية
 20/6/2007  

 غزة" دوقيَّة"من التحرير الكامل إلى ".. حماس" 
صالح القالب 
على غرار ما يجري بعد كل انقالب عسكري فقد بادر رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية، 

أبو (فات األمور وسيطرت على قطاع غزة وأنزلت صور ياسر عر" حماس"بعد أن استتبت لحركة 
عن جدران مقرات ومؤسسات الحكومة وداستها باألقدام ) أبو مازن(وصور محمود عباس ) عمار

وأطلقت الرصاص عليها، الى التأكيد على حفظ أمن الرعايا األجانب والوعد بإطالق سراح الصحافي 
 !!.  العربية الشقيقةكل العالقات األخوية مع الدول: "البريطاني ألن جونستون والتأكيد أيضاً على احترام

الش"في عدد 
واالنكفاء الى " حماس"غزة لـ" دوقية"اإلحباط أوصل أوساطاً فتحاوية وفلسطينية الى التفكير بترك 

ستنتاج الذي اعتبروه خاطئاً وأني أروج لفكرة الضفة الغربية، وقد استغرب كثيرون أن أصل الى هذا اال
 !!. جنونية

اآلن ثبت باليقين القاطع أن تلك القراءة التي كانت قبل نحو شهر كامل كانت صحيحة ولم تكن مجرد 
فالطالق المتوقع بين قطاع غزة والضفة الغربية حصل، ولكن بعد انقالب "!! حاقد"و"!! متحامل"أمنية 

ة أخالقية وصلت الى حد استباحة األشياء الخاصة لياسر عرفات، القائد الذي عسكري دموي وبعد جريم
يعتبر الرمز التاريخي للقضية الفلسطينية، وإنزال صورته من على جدران مقرات ومؤسسات السلطة 
الوطنية ودوسها باألقدام وإطالق الرصاص عليها في هيئة تنفيذ اإلعدام بحق رجل أعطى كل عمره لهذه 

 . ودفع حياته من أجلها وبقي صامداً يرسم بأصابع يده اليمنى إشارة النصر حتى اللحظة األخيرةالقضية 
مشكلة أمنية فما جرى في غزة قبل نحو " فتح"و" حماس"غير صحيح، على اإلطالق، أن المشكلة بين 

 الذي جعل أسبوع يؤكد أن ما بين هاتين الحركتين هو صراع على السلطة وأن هذا الصراع اإللغائي هو
حركة المقاومة اإلسالمية ترفض االنضمام لمن

مطولة " ماراثونية"عرضها عليها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خالل مفاوضات وحوارات 
ت ثمانينات القرن الماضي تنقلت ما بين الكويت وعمان وصنعاء وتونس والقاهرة والجزائر منذ نهايا

 . وعلى مدى أكثر من نحو عقدين من الزمن
بآخر انتخابات تشريعية وقبل تشكيل إسماعيل هنية " حماس"لقد ساد انطباع في البداية، قبل فوز 

أبو (ثم مع ) أبو عمار(ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية ومع " فتح"لحكومتيه المتتاليتين أن الخالف مع 
خالف عقائدي يتعلق بثوابهو ) مازن
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واريخ القسام، 

ختبار ما سمي وثيقة الدكتور أحمد يوسف، الذي هو المستشار 

 وبعد تجربة 

وعز الدين ".. كتائب القسام : " ولهذا فإنها سمت جناحها العسكري1987القتها في عام 

 

يح بأن هذه المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأنها 

ا كانت كل هذه التعقيدات والمآزق وآخرها كارثة ي لم

 . عالم كلهللشعب الفلسطيني والتي يعترف بها ال

والثورة ال تقبل بأقل من التحرير الكامل ومن البحر " الجهاد"متأخرة نحو ربع قرن من األعوام ساحة 
: الشهيرةالى النهر، ولذلك فإنها ترفض أي حل ال يتضمن هذه الثوابت وبقيت تتمسك بالءات الخرطوم 

 "!! ال صلح ال اعتراف ال مفاوضات"
من " انتفاضة األقصى"لكنها ما أن قررت خوض االنتخابات التشريعية األخيرة، التي مهدت لها بتحويل 

انتفاضة شعبية الى مواجهة عسكرية وبرفع وتيرة العمليات االنتحارية وعمليات إطالق ص
، تطلق إشارات استعدادها لمساومة تاريخية على "حماس"، أي حركة الكرتونية والدخانية، حتى بدأت

، جنباً 1967أساس قرارات األمم المتحدة وقيام دولة فلسطينية مستقلة على األراضي التي احتلت عام 
 !! الى جنب مع الدولة اإلسرائيلية التي غدت حقيقة قائمة في هذه المنطقة ال يمكن إنكارها

ا" بالون"كـ" حماس"أطلقت حركة : أوالً
السياسي لرئيس الوزراء في ذلك الحين إسماعيل هنية، التي اقتربت من اتفاقيات أوسلو حتى حدود 
التطابق ولكن مع بعض الشروط التجميلية التي تقتضيها لعبة الشد والجذب بالنسبة لمفاوضات على كل 

 .  المستوى من الخطورة والمسؤوليةهذا
قد أثبتت لإلسرائيليين ولألميركيين ولألوروبيين والعرب وكل من " حماس"وقبل هذا كانت حركة : ثانياً

يهمه األمر أنها عندما تقول تفعل، وأنها عندما تلتزم بهدنة فإنها ال تخل بما تلتزم به ولذلك
 هدنة لمدة عشرة أعوام تتخللها مفاوضات مع إسرائيل بهدف إقامة هذه بادرت الى عرض" المصداقية"

الدولة المستقلة التي تعهد الرئيس األميركي جورج بوش، قبل خمسة أعوام، بأنها ستقوم جنباً الى جنب 
 . مع الدولة اإلسرائيلية خالل ما تبقى من واليته الثانية كرئيس للواليات المتحدة األميركية

االنخراط في منظمة التحرير، فهي ومنذ البداية كانت تخطط " حماس"رفض حركة إن هذا هو سبب 
وتعمل من أجل التخلص من هذه المنظمة إن لم تكن هناك إمكانية لمصادرتها وانتزاعها من يد حركة 

والفصائل المتحالفة األخرى، وهي ومنذ البداية كانت تخطط وتعمل من أجل أن تكون هي الممثل " فتح"
 والوحيد للشعب الفلسطيني وأن يكون كل ما قبلها جاهلي وأن تكون بداية تاريخ نضال هذا الشرعي

الشعب تبدأ بانط
، الذي قاد أول القسام هو ابن بلدة جبلة، على الشاطئ السوري الى الشمال من مدينة طرطوس التاريخية

 ودفن في بلدة يعبد في 1936ثورة فلسطينية ضد االنتداب البريطاني على فلسطين وقد استشهد في عام 
 . منطقة جنين

وحتى عندما خاضت هذه الحركة آخر انتخابات تشريعية وفازت بها وشكلت على أساس هذا الفوز
التي سميت حكومة الوحدة الوطنية فإنها بقيت حكومتها األولى برئاسة إسماعيل هنية ثم حكومتها الثانية 

ال تعترف بأن منظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وبقيت ترفض كل االلتزامات التي 
 .  اإلسرائيلية الالحقة-التزمت بها هذه المنظمة ومن ضمنها اتفاقيات أوسلو وكل االتفاقيات الفلسطينية 

باعتباره رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن تشارك ) أبو مازن(اس ما كان يجب ان يقبل محمود عب
في آخر انتخابات تشريعية وأن تشكل الحكومة األولى ثم الحكومة الثانية، حكومة الوحدة " حماس"حركة 

الوطنية، قبل اعترافها الصر
 بكل التزاماتها وخاصة المتعلقة بعملية السالم وبخاصة اتفاقيات أوسلو التي أقيمت على أساسها تلتزم

السلطة الوطنية ومجلسها التشريعي وحكوماتها المتعاقبة التي بلغ عددها حتى اآلن بعد حكومة الطوارئ 
 . األخيرة اثنا عشر حكومة

اتخذ مثل هذا القرار التاريخ" أبو مازن"لو أن 
حرب غزة األخيرة، إذ كيف من الممكن ان تكون حركة فلسطينية شريكاً في عملية سياسية غطاؤها 
منظمة التحرير وهي ال تعترف بهذه المنظمة التي تعترف بها الدول العربية كلها كممثل شرعي ووحيد 
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 كلهم وعلى العالم بأسره، 

القائلة بأنهم ال يجدون الطرف الفلسطيني الذي يفاوضونه وأنه ليست هناك إمكانية لمفاوضات 

إسالمية جميلة ال " دوقية" أوصل حزب اهللا الى أن يصبح دولة داخل الدولة، لتقيم 
تتردد في تحطيم حتى تمثال الجندي المجهول بحجة أنه صنم جاهلي اقتداء ب

 .البوذية في أفغانستان
  21/6/2007فراس برس 

80.

ي واشنطن لم تُفتح أمام 

العتقاد 

ية وصهيونية ال تقتصر على الفلسطينيين في يهودا 

 لحماس 9: لفي الخلي.  لفتح2 لحماس و4: في نابلس. د لحماس ومقعد واحد فقط لفتح

تجربة السنوات .  هذه المهمة عديمة الفائدة

إحالل نفسها محل منظمة التحرير بالوسائل الشرعية والسلمية فلجأت الى هذا " حماس"لم تستطع حركة 
االنقالب العسكري األخير لتفرض نفسها فرضاً على الفلسطينيين وعلى العرب

 هو ما حصل وما سيتبلور صغيرة في هذا القطاع وحده، وهذا" دوقية"ولو في قطاع غزة وإقامة 
 . بصورته النهائية في األيام القليلة المقبلة وقد يصبح أمراً واقعاً وحقيقة قائمة

بانقالبها العسكري فإنها كانت تعرف بيقين قاطع أن قطاع غزة سينفصل " حماس"عندما قامت حركة 
لوطنية وأن اإلسرائيليين مستقلة عن السلطة ا" دوقية"نهائياً عن الضفة الغربية وأنه سيتحول الى 

سيرغون ويزبدون ولكنهم بالتالي سيوافقون بسعادة غامرة على أمر كانوا ينتظرونه إلثبات مصداقية 
ادعاءاتهم 

 الغزية وسلطة محمود عباس وسالم فياض في الضفة "الدوقية"جدية مادام أن الفلسطينيين منقسمون بين 
 . الغربية

وزعزعة األمن في الضفة الغربية وستحاول ضبط " السلطة"التشويش على " حماس"ستحاول حركة 
ومن منظمة التحرير في أن تكون الشريك المقبول في " فتح"لتثبت أنها األجدر من " دوقيتها"األمور في 

فإنها ستستعين " الجمل بما حمل"ن لم يحصل هذا وإن لم تستطع أن ترث المساومة التاريخية، لكن إ
، الذي"المال الحالل"بـ

ل للتماثي" طالبان"تحطيم دولة 

  
 أبو مازن هو وْهم  

  يسرائيل هرئيل
للركيزة " دعمهما التام"جورج بوش واهود اولمرت ظهرا وسمعا في وضع غير سليم عندما قدما 

وخالفا لما ورد في المؤتمرات الصحفية ف. المحطمة المسماة محمود عباس
ليس من الممكن، مثلما لم يكن ممكنا في . اآلن فرصة الجراء مفاوضات حول التسوية الدائمةاسرائيل 

 .الماضي، اجراء مباحثات حول أية تسويات، وخصوصا اذا كانت تسوية دائمة
في رام اهللا، ال يقسم المنطقة الى حماستان في غزة وفتح " معتدلة"إنتصار حماس في غزة واقامة حكومة 

وهماً يعتبر حلقة استمرارية ل. هذا وهم جديد في سلة األوهام االسرائيلية. ا والسامرةالند في يهود
 يرغب في التوقيع على – كان هذا ياسر عرفات ذات مرة، واآلن اسمه أبو مازن –بوجود قائد عربي 

 . وصهيونيةاتفاق معنا يقوم على التنازل عن حق العودة واالعتراف بوجود اسرائيل كدولة يهودية
مسألة عدم االعتراف باسرائيل كدولة ذات هوية يهود

والسامرة وغزة فقط، وانما تشمل الجهات التي تمثل العرب من مواطني اسرائيل كذلك، كما برهنت على 
 .ذلك سلسلة الوثائق التي نشروها في اآلونة األخيرة

سطينية التي أدت يمين الوالء في مطلع االسبوع هي وهم، حتى وإن أيدتها الواليات المتحدة الحكومة الفل
في رام اهللا التي توجد فيها حكومة غير حقيقية، حظيت حماس بانتصار جارف في االنتخابات . واسرائيل
 مقاع4: األخيرة

 مقعدا وفتح بـ 30في مدن يهودا والسامرة فازت حماس بـ .  لفتح2 لحماس و4: في القدس.  لفتح0و
 . مقعدا فقط12

 ال تعتبر الحكومة الجديدة ممثلة للفلسطينيين وانما هي تُعبر عن األوهام –في ميزان القوى هذا 
ان الجيش االسرائيلي أن يمنع زوال قوة فتح ليس بامك. االسرائيلية وربما ايضا االمريكية واالوروبية

العسكرية، وهناك شك اذا كان من الجدير بذل الجهود في
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وهكذا، كما . يني، وأحد مبادئه إزالة الكيان الصهيوني

صحيح أن . نظيمف التأييد للت

 .طيع منع إضعاف وربما حتى تالشي فتح كقوة هامة
أب. آن األوان اذا للتوقف عن إخفاء الحقيقة عن الجمهور، وعن صانعي السياسة

 .من الممكن انقاذه
  21/6/2007 هآرتس

  21/6/2007وكالة سما 

81.

مثل محمد دحالن، ليسوا إال شخصيات متباهية فاسدة وعديمة القوة " الحلفاء"األخيرة برهنت على أن 
 .كيد ليست حليفة السرائيلوهي بالتأ. ومفتقدة للقوة الحقيقية

حماس ستفوز عليها في كل االحوال، وعلى اسرائيل أن تُعد نفسها جيدا لهذه المواجهة، متعلمة من 
 .الدحالنيون بشتى أصنافهم هم عبء وليسوا نافعين في مثل هذه المواجهة. الدروس األخيرة

لو . م وأشد بأسا، أو أفضل تدريباأتباع أبو مازن خسروا في الصراع ليس ألن مقاتلي حماس أقوى منه
حماس انتصرت ألن االغلبية المطلقة من سكان غزة . كانت لديهم القدرة التبعوا نفس الوسائل والسبل

هذا قبل كل شيء تأييد ايديولوجي د. تؤيدها
يضا في يهودا والسامرة، المنطقة التي يتحدث عنها المحللون برهنت االنتخابات، تعتقد االغلبية المطلقة ا
 .والسياسيون االسرائيليون باعتبارها دولة فتح

كما تبرهن األحداث في غزة، ). ب(و) أ(حماس تسيطر بصورة مؤكدة منذ االنتخابات على مناطق 
الصراع الذي تخوضه دول كثيرة في العالم ضد هذا الحكم، لم يضع

اسرائيل تستطيع بفضل االحتالل منع جزء من المشاهد الدموية في يهودا والسامرة، وعليها أن تفعل 
ذلك، إال انها ال تست

ليس و مازن هو وهم و

  
  :كاريكاتير 

  

  
  20/6/2007  األردنيةالسبيل
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