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  "تالمليشيا"لحل جميع وجراء انتخابات عامة مبكرة إلدعوة  :المجلس المركزي الفلسطيني 
ن تراجـع دور منظمـة       بعـد ا   : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    22/6/2007الحياة  نشرت  

التحرير الفلسطينية خالل العقد الماضي لصالح السلطة ومؤسساتها، عادت المنظمة الى الواجهة االسبوع             
الجاري لمواجهة حركة حماس وخطوتها الدراماتيكية في قطاع غزة، اذ اتخذ المجلس المركزي، جملـة               

 محمودلمراسيم الرئاسية التي اصدرها     قرارات في شأن إعادة إحياء المنظمة ومؤسساتها، فصادق على ا         
عباس في شأن اعالن حال الطورئ، واقالة حكومة هنية، وتشكيل حكومة طوارئ، واعالن ميليـشيات               

وقرر المجلس ايضا ادانة خطوة حماس ودعوتها الى االعتذار الى الـشعب             .حماس خارجة عن القانون   
كما قرر دعـوة الـرئيس      .  يونيو الجاري  /زيران ح 14الفلسطيني واعادة االمور الى ما كانت عليه قبل         

إلجراء انتخابات عامة مبكرة، رئاسية وتشريعية علـى قاعـدة التمثيـل            " تهيئة االجواء "والحكومة الى   
وقال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر          .النسبي، واجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني     

في المجلس تركز ليس فقط على ما جرى في غزة، بـل ايـضا علـى                ياسر عبد ربه للحياة ان النقاش       
: واضـاف . اوضاع منظمة التحرير وسبل النهوض بها بشكل جدي وضخ دماء جديدة فـي مؤسـساتها              

جرى اهمال المنظمة لفترة طويلة من الزمن، وهذا ساعد القوى المتطرفة على فرض برامجهـا علـى                 "
وقـال مـصدر    ".مة التوافقي العام الذي يمثل غالبية الفلسطينيينالشعب الفلسطيني بدال من برنامج المنظ   

4  

  
1.
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ى ان االنتخابات للمجلس الوطني ستجري       

س ومـن                 

وقـال  . زي حل جميع الميليشيات، بما فيها ميليشيات فتح             

 دحالن جلسات المجلس المركزي تـسير       

لفلسطينية، التي بناها شعبنا خـالل      الوحدة الوطنية الفلسطينية، والحفاظ على المؤسسات الوطنية ا        

سية ان اعـضاء المجلـس           
تتولى قوات االمن الفلسطيني الشرعية حفظ االمن والنظام وتوفير االمن للمواطنين وانهاء            "عوا الى ان    

ا الى تقـديم كـل مـن    

مطلع ان عباس سيصدر في وقت الحق مرسوما رئاسيا يعلن فيه قـراره اجـراء انتخابـات مبكـرة،                   
ورجح عبد ربه ان تجري انتخابات       .وسيتضمن تعديال للقانون بحيث تتم االنتخابات وفق التمثيل النسبي        

لمنظمة بحيث يختار الناخبون مرشحين للرئاسة والتشريعي في ورقة انتخابية،          مبكرة مزدوجة للسلطة وا   
واشار ال. ومرشحين للمجلس الوطني في ورقة انتخابية أخرى      

وتوقـع   .في الوطن في المرحلة االولى، على ان يتم اجراؤها في مناطق الشتات حيثما كان ذلك ممكنـا                
 اجراء االنتخابات قبل نهاية العام، مقلال من اهمية عـدم مـشاركة حمـاعباسعدي  احد مسا 

غزة اقليم واحد مـن مجموعـة   "االجراءات التي قد تتخذها لمنع اجراء االنتخابات في غزة، ومعتبرا ان      
ن كتلـة فـتح     واشار الى ا  ". كبيرة من االقاليم، وعدم مشاركته في االنتخابات ال يبطل العملية االنتخابية          

  .وكتل اليسار الى االنتخابات ستضم مرشحين عن قطاع غزة
ومن ابرز القرارات التي اتخذها المجلس المرك

  .محمد دحالن ان حل ميليشيات فتح سيتم بطريقة قانونية بحيث يلتحق اعضاؤها بأجهزة االمن
 مصدر فلسطيني موثوق ومقرب من الرئاسة نفى         إلى أن  القاهرةمن   22/6/2007فراس برس   ولفتت  

بأنه سيتم دمجها في األجهـزة األمنيـة        "، قراراً بحل كتائب شهداء األقصى مضيفا        ]الجمعة[ صباح اليوم 
 .."أن الرئيس سيكون هو المسؤول المباشر عنهـا       "وأكد   .التابعة للسلطة فقط لتأخذ صفة شرعية رسمية      

 ."بأنه سيبقى أسمها كما هو ولن يتغير"مضيفا 
: وليد عوض واشرف الهور   ،  غزةورام اهللا    نقالً عن مراسليها في    22/6/2007القدس العربي   وأوردت  

وصف محمد دحالن اجتماعات المركزي بانها االكثر اهمية وجدية في تاريخ المجلـس بعـد الجلـسة                 
وقال. نالشهيرة التي عقدت في تونس وأعلن فيها دولة فلسطي        

 في قطاع غزة وما     ىبشكل جيد مع أنها جاءت متأخرة بعض الشيء ولكنها شخصت بشكل عميق ما جر             
 ضرورة وضع آليات عمل واضحة لتنفيذ أي قـرارات          ىوشدد عل . يجري وسيجري في الضفة الغربية    

د قريع امس سير الجلـسات بأنـه جيـد          ووصف أحم  .تصدر عن المجلس المركزي عند انتهاء جلساته      
 واالطيـاف الـسياسية     ىوسلس مبينا أن هناك إجماعا من قبل جميع االعضاء الممثلـين لجميـع القـو              

  . قطاع غزةى إدانة وشجب سيطرة حماس علىالفلسطينية عل
ائب  ألقى الن  :وكاالتعن ال  جمال جمال و   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    22/6/2007الدستور  وجاء في   

 أكد فيها أن شعبنا الفلـسطيني ال يمكنـه           المركزي العربي في الكنيست محمد بركة، كلمة أمام المجلس       
وقال إننا نطالـب     .تحمل أجندات إقليمية ودولية، ال تمت بصلة لقضيتنا الفلسطينية، ال بل أنها تعبث بها             

بصيانة 
وحـذر ممـن يختـار       .عشرات السنوات من النضال، لتقود نضاله من أجل زوال االحتالل واالستقالل          

وقال إن ما يجري في قطاع غزة ال         .الجلوس في الوسط في الساحة الفلسطينية، من أجل أن يحمي نفسه          
فلسطيني، وإال فعلى حماس ان تعلن بوضوح موقفها        يستثني أحدا، وبالذات ال يستثني المشروع الوطني ال       

من المشروع الوطني الفلسطيني، ومن مشروع الدولة الفلسطينية، واين يقع هذا الموقف فـي أولويـات                
 .الحركة

قـال   :فرح سمير و عبدالقادر فارس    ،القدس و غزة نقالً عن مراسليها في    22/6/2007عكاظ  وأضافت  
حرير صالح رافت لوكالة الصحافة الفرنعضو المجلس المركزي لمنظمة الت    

د
دع"واوضح ان المجلس    ".حالة الفلتان االمني والفوضى في االراضي الفلسطينية      

 ". االنقالب الى المحاكمة وعلى ان تكون المحاكمات عادلةشارك بجرائم خالل
حماس أدانت قـرارات المجلـس المركـزي        حركة    إلى أن  رام اهللا من   21/6/2007رويترز  وأشارت  

  .وقالت انها ستسعى الى إحباطها" انقالب"ووصفت االنتخابات المبكرة بأنها 
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2.

 ، مشدداً على أن األعالم الفلسطينية     "ت فصائلية         
الحوار هو الحل"وأكد المصدر أن     .سترفع على كل المؤسسات الفلسطينية في غزة      

واقع يجب االعتراف به، وهو أن حماس شريك على الساحة الفلسطينية            هناك أمر : "، مضيفا "ذه األزمة 
بين الحركتين من    

3.

والتي ألغت دور البرلمان المنتخب ونقلت سـلطاته وصـالحياته الدسـتورية               
المركزي التابع لمنظمة المجلس   ىالمؤكد عليها في القانون المعدل للسلطة ال      

ستهجن بحر اإلدعاء بأن تعطل أعمال التشريعي المنتخب يعد مبرراً كافياً إللغاء وجوده وسلب جميـع                
أن الرئيس مستمر فـي مسلـسل       

4.

وشن المصري هجوما عنيفا على خطاب أبو مازن الذي أعلن فيـه رفـضه ألي                ".وصوال إلى إسقاطها  

  
  جهزة األمنية إلعادة أمور غزة إلى ما كانت عليهشترط إعادة هيكلة األي هنية 

وضع مصدر فلسطيني مقرب من رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية شرطاً           :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
يمكن العودة باألمور في غزة إلى ما       : "إلعادة األمور على ما كانت عليه قبل أحداث غزة األخيرة، وقال          

خيرة شرط إعادة هيكلة األجهزة األمنية على األسس التي طرحهـا رئـيس             كانت عليه قبل األحداث األ    
االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان والتي تم التوافق عليها في الحوارات التي استضافتها القاهرة              

أخيراً، بحيث تكون تلك األجهزة وطنية ال تخضع النتماءا
 الوحيد الكفيل بحـل       

ه
ا وعول كثيرا على الدور المصري من أجل إعادة األمور إلى نصابه          ". ال يمكن تجاهله  

خالل طاولة الحوار التي ستعالج األوضاع كافة، معرباً عن تفاؤله بإمكان الوصول إلى ذلك، ومؤكدا أن                
 .تعترف بشرعية عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية" حماس"

  22/6/2007الحياة 
  
  يةفاقد للشرع المجلس المركزياالنتخابات المبكرة مخالف للقانون وإجراء : أحمد بحر 

أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أمـس        .اعتبر د : وليد عوض واشرف الهور    -غزة  ورام اهللا   
ـ     . أن إجراء أي انتخابات تشريعية مبكرة يعتبر مخالفا للقانون األساسي           أن المجلـس    ىوأكـد بحـر عل

به انتخابـات    ولم تجر    1996 فاقد للشرعية ويعاني من حالة موت سريري من سنة            الفلسطيني المركزي
 اآلن ومدة المجلس الوطني ثالث سنوات ولم يعقد أي جلسة عدا تلك التي ألغي بها بنودا أساسية من                   ىحت

 أن تفكير الرئيس عباس في نقل الصالحيات        ىالميثاق الفلسطيني التي تدعو لمحاربة إسرائيل، مؤكداً عل       
 أن التشريعي   ىوأكد عل  . الدستور ىل المجلس المركزي يعد اعتداء صارخا ع      ىمن المجلس التشريعي ال   

وأكد أن ما ورد في خطاب رئيس المجلس الـوطني سـليم             .هو سيد نفسه ومدته القانونية أربع سنوات      
الزعنون والرئيس عباس، 

.  التحرير أمر غير قـانوني       
وا

ى  بحر عل .وأكد د  .صالحياته الدستورية واستبداله بالمجلس المركزي    
ـ          االنقالب الدستوري، والذي وصل مر      ىحلة متقدمة من خطة مدروسة ومبرمجة هدفها االنقـضاض عل

  .القانون األساسي المعدل
  22/6/2007القدس العربي 

  
  خطاب عباس فئوي حاقد وجزء من مؤامرة دولية : مشير المصري 

 حماس، مشير المصري قيادات حركة فتح من اتخاذ أي قـرارات سياسـية ال               النائب عن  حذّّر   :القاهرة
نحن نحذر قيادات فتح من التمادي في أي خطوات واتخاذ أي قرارات تضر             "وقال  . عايشتخدم منطق الت  

وثـائق  "وأشار في تصريحات لقدس برس إلى أن حماس عثرت على            ".بمصالح الشعب الفلسطيني العليا   
 خطيرة في مقرات أجهزة األمن في غزة تدين قادة هذه األجهزة مع العدو اإلسرائيلي، وتثبت بالدليل نقل                
معلومات استخباراتية إلى أجهزة العدو حول تحرك رجال المقاومة وعناوينهم وأماكن صـنع القنابـل،               
باإلضافة إلى اعترافات بعض قادة األجهزة األمنية الذين تم اعتقالهم لدى القوة التنفيذية واعترافاتهم بأنهم               

 والضغط على حكومة الوحدة الوطنيـة       كانوا يتلقون أوامر عليا بإبقاء حالة التوتر في الساحة الفلسطينية         
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ل وزعيم لتيار داخل هذا الحزب، فهو خطاب        ، وإنما هو خطاب لرئيس حزب ب        
فئوي ومقيت وحاقد كشف فيه الرئيس عباس عن حقيقته وعن ضلوعه فـي م

ونفى المصري نفيا قاطعا أن تكون حماس        ".إلنتخابات، وهذا بات واضحا من خالل المستندات والوثائق       
د وعدم الوقوف إلـى         

  فقد شرعيته كرئيس عندما تجاهل دور التشريعيعباس .5
، أن عباالبرلمانيةصالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس       .اعتبر د : غزة

إن الرئيس سقط مرة أخرى في وحل األخطاء المتراكمة، فبعدما          : "وقال". مجلس التشريعي جاهل دور ال  
في محاولة منه إلظهار           

6.

لواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية عن تورط دحالن وعدد من حلفائـه بالعمـل        

وأوضحت المصادر   .اع غزة           
أن قرار عباس بحل مجلس األمن القومي الفلسطيني وتشكيل لجنة للتحقيق ف

ة على الكثير   وكشفت أن مصر كانت لها تحفظات شديد       .مقام األول إلى رغبته في الحد من نفوذ دحالن        
ن مواقف دحالن طوال األعوام السابقة، وطالبت بإبعاده مرارا عن تولي المناصـب القياديـة داخـل                 

ال يليـق   ) المقاطعـة (خطاب الرئيس عباس الذي ألقاه في المنطقة السوداء         "حوار مع حماس، معتبرا أن      
برئيس للشعب الفلسطيني

ـؤامرة اإلنقـالب علـى                   
ا

ول العربية إلى التزام الحيا الد المصريوطالب   قد خططت لمحاولة اغتيال عباس،    
  .جانب طرف دون آخر

  21/6/2007 قدس برس
  
 :البرلمانيةكتلة حماس  

فقد شرعيته كرئيس عندما    "س    
ت

بقيادة فياض، فإنه اليوم يصدر قرارت جديدة، " حكومة دايتون "أقدم على تشكيل    
 ".نفسه صاحب شرعية

  22/6/2007الشرق األوسط 
  
 "القاعدة"بالعمل مع تنظيم  مشعل يكشف لمصر عن تورط دحالن :مصادر غربية 

 زعمت مصادر استخباراتية غربية، أن مصر غضت الطرف عن تحرك حماس للـسيطرة علـى                :غزة
كامل قطاع غزة، بعد اقتناع األجهزة المصرية بتورط محمد دحالن، في سلوكيات َأضرت باألمن القومي               

 أن األجهزة اإلستخباراتية    "ز الين ميدل إيست نيو  "وجاء في تقرير نقلته مجلة       .المصري خاصة في سيناء   
الغربية رصدت هذا التطور في مدركات االستخبارات المصرية، تجاه تصرفات األجهزة األمنية التابعـة              

وجاء في تقرير المجلة بأن هناك تصورات في القاهرة بأن سيطرة حماس على قطاع غزة مـن       .لدحالن
به جزيرة سيناء للقيـام بعمليـات إرهابيـة ضـد           الممكن أن يساعد على وقف أو تخفيض المتسللين لش        

إن خالد مشعل تباحث مع األجهزة األمنية المـصرية قبـل           ": وقالت المصادر  .المصالح المصرية هناك  
، وأكد لهـا أن حمـاس       "أسابيع، كاشفًا إستراتيجية التهديد التي تنتهجها فتح ضد األمن القومي المصري          

وأشار التقرير إلى أن مشعل كشف فـي مكالمتـه الهاتفيـة          .مرستوقف محمد دحالن مهما كلفها هذا األ      
األخيرة مع ال
 هي التي كانت تسهل لعناصر هذا التنظيم اختراق سيناء للهجوم علـى             "فتح"، وأن   "القاعدة"والتعاون مع   

ووفق المصادر، استدعي دحالن إلى القاهرة من قبل اللواء سليمان لمواجهته بتلك             .نظام الرئيس مبارك  
المعلومات، وكان محتدا جدا عليه خالل المقابلة، في الوقت الذي عجز فيـه النائـب عـن نفـي هـذه                     

 .المعلومات
إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية أن القاهرة طالبت الرئيس عباس بضرورة تقلـيص نفـوذ دحـالن                 

والعميد رشيد أبو شباك، لمسئوليتهما المباشرة عن األحداث األخيرة في قط
ي أحداث غزة يعـود فـي                  

ال
م

 .وليته عن حالة االنفالت األمني التي تسود األراضي المحتلةؤالسلطة لمس
  21/6/2007فراس برس 
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7.

في المنـصب             
وأعربت المصادر المقربة من عباس، عن استغرابها من قرار الرئي ."الجديد

ن برأ حماس من محاولة اغتيال      ل تصاعد وتيرة الخالفات مع حماس، الفتة إلى أن الرجوب هو أول م            
المصادر إلى أن محمود الزهار صرح خالل الفتـرة          

  فاألمن الفلسطيني يقتحم منزل الشيخ حسن يوس .8
) 21/6( ذكرت حركة حماس، أن عناصر من قوى األمن الفلسطينية اقتحمت فجر يوم الخميس               :م اهللا 

وقالـت   .الحتالل اإلسرائيلي            

   21/6/2007 قدس برس
  

  االعتقاالت في الضفة تستهدف القوة التنفيذية المحظورة: جهزة األمنية .9
ذها األجهزة تجري وفق القانون             

10.

ات التي صدرت عن جهات ال تملكها، ال            
تساوي الحبر الذي كتبت به وتمثّل محاولةً يائسةً من االنقالبيين للمساس ب

إن ما  : وأضاف البيان  .دمير الشرعية الفلسطينية  طريق ترويع كبار الموظفين والمراهنة الخاسرة على ت       
سلب والنهب الذي بدأتـه                 

  
   برفع الحصار واستئناف المفاوضاتلشيخقمة شرم ا.11

 حدد الفلسطينيون مطالبهم من قمة شرم الشيخ الرباعية التي ستعقد االثنين المقبل             : محمد يونس  -م اهللا   

  ". فك الحصار السياسي

 الرجوب مديراً لألمن الداخلي في الضفةجبريل  يعيينعباس : فراس برس 
، لشبكة فراس اإلعالمية، النقاب عن قرار       الفلسطيني كشفت مصادر مقربة من الرئيس       : خاص –ام اهللا   ر

واوضحت المـصادر، أن     .عباس بتعيين اللواء جبريل الرجوب مديراً لألمن الداخلي في الضفة الغربية          
 هذا القرار بمثابـة     الرجوب يعد من القادة الفتحاويين المقربين في الفترة األخيرة من حركة حماس، وأن            

عباس يمد يده من جديد لحماس من خالل تعيين الرجوب "رسالة من عباس لحماس، قائلة      
س عباس الجديد، خاصة في              

ظ
وأشارت  .مدير المخابرات العامة طارق أبو رجب     

 . تعتمد على الوطنيين في فتح مثل الرجوب في الضفة الغربية]حماس [األخيرة، بأن حركته
  21/6/2007فراس برس 

  

را
منزل النائب الشيخ حسن يوسف، في الضفة الغربية، والمعتقل في سجون ا

  .لشيخ يوسفالحركة نقال عن عائلة الشيخ يوسف إن عناصر األمن الفلسطيني، صادروا وثائق تخص ا

األ
أكدت قيادة األجهزة األمنية، امس، أن االعتقاالت التي تنف:  وفا -رام اهللا   

   .وتستهدف فقط عناصر القوة التنفيذية االنقالبية المحظورة
 22/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  "وهمية وال قيمة لها"قرارات حماس بإقالة موظفين :  الطوارئحكومة 

تعقيباً على ما أعلنت عنه حركة حماس من قرارات وهمية تنص على إقالة عدد من كبار                :  وفا -رام اهللا   
وأحمد المغنّي النائب   جهاد حمدان رئيس ديوان الموظفين العام،       .موظفي السلطة الوطنية وعلى رأسهم د     

سالم فياض، أن هذه القرار.العام، أكد مجلس الوزراء برئاسة د     
مؤسسات السلطة الوطنية عـن             

تقوم به حماس يؤكد سعيها إلقامة إمارة غزة، واستمرارها في مسلسل القتل وال
  .هذه الحركة وقوتها التنفيذية وميليشياتها الخارجة عن القانون

 22/6/2007األيام الفلسطينية 

ه من طالبحدد معباس ي 
را

تلقينا دعـوة مـن اإلخـوة       : "وقال ياسر عبد ربه للحياة    ". رفع الحصار واستئناف مفاوضات جدية    "بـ  
االول فك الحصار المالي والعسكري، والثـاني       : ريد منها أمرين  المصريين للمشاركة في القمة، ونحن ن     
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12.

ة الفلسطينية ومنع حالـة الفوضـى والفلتـان             
األمني التي سادت المنطقة هو إيجاد حل متكامل للقضية الفلسطينية بناء على االج

 كاملـة الـسيادة     67دولة على حـدود     جسد في اتفاق مكة، والذي يقوم على أساس إعطاء الفلسطينيين           
إذا كانت القمة   "أضاف  

13.

وجوابا  .ضاع في غزة باألدلة والوثائق    مها عن األو  منحاز في تقدي       
على سؤال عن تقييمه للموقف الدولي الذي بدا مساندا لقرارات الرئي

ريكا واالتحاد األوروبي، هذا جزء من العالم، وهذا الجزء موقفه ليس جديداً، فقد حاصرنا منذ نتـائج                 
رته بالمال والسالح، ومع ذلـك            

14.
اتصاالت مـن   " أن هناك      

قبل بعض أذناب جهات خارجية من أجل خلق الفتن واالحتقانات في الشارع الفلس
ففـي"وتـابع    .نية هو أمر مهول وأكبر مما كان يتوقع       وأوضح أبو عبيدة أن ما وجدوه في المقرات األم        

 مع العدو، منها تقارير تحـدد                  

وكان الرئيس عباس تلقى اتصاال هاتفيا من رئيس المخابرات المصري الوزير عمر سليمان دعاه فيهـا                
  .ي والعاهل االردنالمصريويشارك في القمة ايضا اولمرت والرئيس . الى المشاركة في قمة شرم الشيخ

  22/6/2007الحياة 
  
  الحل المختصر للقضية الفلسطينية هو حل متكامل على أساس اتفاق مكة: صالح البردويل 

اعتبرت حركة حماس القمة الرباعية المنوي عقدها، يوم االثنين المقبل، فـي شـرم الـشيخ                : ألفت حداد 
ة والمرفوضة، خاصـة    بمشاركة مصر واألردن وفلسطين وإسرائيل تدخل في إطار المحاوالت الممجوج         

كتلـة حمـاس    باسـم   وقال صالح البردويل النـاطق       .أنها تأتي من أجل تقوية طرف على طرف آخر        
إن حماس تنظر الى جهود تهدف لشق الصف الفلسطيني وتقسيمه الى فريقين؛ فريق مـدعوم               "البرلمانية  

وأوضح  ".ائج ايجابية ضد فريق آخر أمر مرفوض وممجوج عربيا وفلسطينيا وال يمكن ان يؤدي إلى نت             
ـ   أن الطريق المختصر لحل القضي"رب  48في تصريح لع

ماع الفلسطيني، الـذي                
ت

و ".متواصلة والوصول إلى حالة من التهدئة ووقف القتال مع الطرف اإلسرائيلي          
الرباعية تهدف الى تطبيق اتفاق مكة، سنقبل بذلك وسنقوم نحن بدعم الرئيس عباس، أما أن يظل األمـر                  

  ".فوضعبارة عن دق أسافين وتضييع وقت فهذا أمر مر
  21/6/2007 48عرب

  
   غزةصورة الوضع في يعلن عن بدء حملة دبلوماسية عربية لتصحيح "الزهار" 

محمود الزهار أن حماس بدأت بالفعل حملة دبلوماسية عربية ودولية لتـصحيح الـصورة              .أعلن د : غزة
وأكد في تصريحات صـحفية أن       .قطاع غزة عما نقله اإلعالم الغربي والمنحاز عن حقيقة األوضاع في          

قيادة حماس السياسية في الخارج أرسلت رسائل رسمية إلى الرؤساء والملوك العرب شرحت فيها وجهة               
نظرها، وستعزز ذلك بزيارات رسمية إلى عدد من الدول العربية والعالمية لشرح وجهة نظـر حمـاس                 

وتصحيح الصورة التي عمد اإلعالم ال
العالم لـيس  : "س عباس، قال الزهار            

أم
، وهو الجزء الذي شجع دحالن وزم2006 يناير   /يانتخابات كانون الثان  

فقد تعاملت شخصيا مع هذا الموقف واستطعنا جلب المساعدات الدولية واختراق هذا الحـصار وإعـادة                
 ".العالقات مع عدد من الدول العربية

  21/6/2007صوت الحق والحرية 
  
  طيرة وجدت في المقرات األمنية وثائق خ:الناطق بلسان كتائب القسام 

كتائب القسام اكتشفتأن   أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام،        أكد: ألفت حداد 
 .على حد قولـه   " طيني            

  
بيوت أحد قادة األجهزة األمنية كما وجدنا وثائق خطيرة تدل على تعاملهم

منازل قيادات حركة حماس، وكذلك تحركات المجاهدين وقادة القسام والتنفيذيـة وسـياراتهم وأسـماء               
  ".دمة االحتالل، فأين أنت يا عباس من كل هذا؟مرافقيهم، كل ذلك من أجل خ

  21/6/2007 48عرب
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15.

ونفى اتهام  ".قائد عصابات ومافيا"أبو عبيدة، عباس بأنه  
وقال . بالتخطيط الغتياله عبر حفر نفق أرضي" كتائب القسام"عباس لـ 

وقال المتحدث. وساندت ألوية الناصر صالح الدين، حماس في هجومها على عباس. حفر األنفاق لهم
وشدد ". لسطين

16.

 وردا على سؤال ".ودة
حول هوية مسؤول فتح في قطاع غزة حاليا، خاصة بعد توارد أنباء عن 

أحمد حلس هو القائد الحالي لحركة فتح في القطاع مع كوادر الحركة وأي شخص أو "اب قدومي 
الخالف األساسي يقوم "رة، قال 

17.
 ،االربعاء  وجهه عباس إلى قادة منظمة التحرير

أن " مفاجئا"وقالت الجبهة في بيان بأن االمر كان  ".تكفيرية وظالمية"وصف فيه حركة حماس بأنها 

ودعت الجبهة  .الديمقراطية
الوحيد للخروج من نفق  المعبر"إلى العودة إلى طاولة الحوار الذي وصفته بـ 

  .لغة التخوين والتكفير السياسيعت إلى االبتعاد عن 

  
  العمالء أقّل من حفر األنفاق لهم:  عباستنفي التخطيط الغتيال" القّسام" 

على الرئيس " القاسية"واصلت حركة حماس، لليوم الثاني على التوالي، ردودها :  رائد الفي-غزة 
عباس، ووصف المتحدث باسم كتائب القسام،

إن الخونة والعمالء هم أقّل من "
 

 من اتهمت حماس بالخيانة وأنت رأس الخيانة وراعي القتل في فيا"باسمها أبو عبير، 
على أن حماس جزء أصيل من المقاومة الفلسطينية، مبدياً دعمه ومساندته لما قامت به هي والمجاهدون 

  ".العميلة"لمقار األجهزة األمنية " سحق"من 
  22/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  وقائي ارتكب مخالفات وعلى حماس معاقبة منفذي مجازر غزةجهاز األمن ال: قدوميال 

طالب فاروق قدومي جامعة الدول العربية ومصر والسعودية واألردن وسورية : محمود صالح: القاهرة
بممارسة الضغوط على حركتي فتح وحماس لجمعهما على طاولة حوار واحدة بهدف الخروج بوفاق 

حتى ال "ت بينهما، فيما رفض التوسط بين أبومازن وخالد مشعل وطني يتضمن تصورا مستقبليا للعالقا
إن جهاز "واتهم رئاسة السلطة الفلسطينية بالعبث بمؤسسات منظمة التحرير، وقال ". يزيد الطين بلة

األمن الوقائي تَعود القيام بأعمال ال نرضى عنها، خاصة بعد تعيين محمد دحالن مستشارا لألمن 
ب حماس بعقاب مرتكبي مجازر غزة، وحذر من إقامة كانتونات، مشددا على ضرورة ، كما طال"القومي

التمسك بوحدة األرض المحتلة في الضفة والقطاع والقدس وعدم االدعاء بأي حال من األحوال بثنائية 
إن هناك فريقا كبيرا من فتح لم يدخل في هذه "وعن موقف فتح من هذه األحداث، قال  .السلطة

ومع إدانتنا . وخاصة أنني كأمين سر الحركة، معني بالدرجة األولى بالتوصل إلى وفاق وطنيالخالفات، 
الكاملة لما قامت به حماس، فنحن عممنا على جميع كوادر فتح بأال يقوموا بأي عمل انتقامي أو ثأري 

في الضفة وغزة ألننا نمثل الغالبية بين الجماهير التي تريد الوحدة والتحرر والع
ظهور تيارات فتحاوية أخرى، 

أج
وحول سبب األحداث األخي ".مجموعة تدعي أنها تمثل فتح ال يعتَرفْ بها

حول السلطة الفلسطينية التي تعتبر سلطة وهمية ال شرعية لها كما يدعي البعض ألنها من إفرازات 
  ".اتفاقية أوسلو التي ماتت بموت اسحاق رابين رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق

  22/6/2007الشرق األوسط 
  
 لعودة إلى طاولة المفاوضات تدعو الرئيس الفلسطيني ل"القيادة العامة" 

 القيادة العامة الخطاب الذي-انتقدت الجبهة الشعبية 
و

تفويضا للعدو االسرائيلي باستباحة دم "ماس ويمنح يلجأ عباس إلى إغالق كل أبواب الحوار مع حركة ح
فئة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني تم انتخابها وااللتفاف حولها بالسبل 

كما " االحتراب السياسي،
د
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18.

قـرار    
 إلى ما وزراء خارجية الدول العربية، بإعادة األوضاع في قطاع غزة        

بالقوة العسكرية، والعودة إلى الحوار الوطني الشامل لتطبيق قرارات إعالن القـاهرة ووثيقـة الوفـاق
ي جديـد وموحـد                

19.

إن صاحب  : "
المبادرة هو أول من كان البوق والمحرض والمؤيد في خطب الجمعة، الى جانب ع

نؤمن بأن اي مبادرة ال تكون على قاعدة الـتخلص مـن            : "اضافو". سالم، ويلعب دور الوسيط اآلن    إل
ى االستقرار في لبنـان                

20. 

بدأ في مفاوضات مباشرة مع الشركة البريطانية حول التنقيب عن               
 :ل قطاع غزة وحول أية تفاصيل أخرى، مضيفاً       الغاز الطبيعي على ساح   

وأكد أن حماس ستحترم الشركة البريطانية، موضحاً انه كان لحماس بعض المالحظـات           ".ضاع سابقة 
ى االتفاقية التي وقعت في السابق بين الشركة البريطانية والسلطة الفلسطينية، وذلـك ألنهـا تـضر                 
 بئر الغـاز الـذي              

  

وأكدت أن تطوير منظمة التحرير أو أي صيغة وحدوية مستقبلية تستثني منها حماس تنتهي إلى الفشل 
  .المحتم بل ستزيد من حدة االنقسام وخدمة مشاريع تفتيت القضية الفلسطينية

  22/6/2007الدستور 
  
  "حماس"ت عليه قبل انقالب  يطالب بإعادة األوضاع في غزة إلى ما كان"حواتمة" 

بحث نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية، مع سفراء كل من روسيا، وفرنـسا،              : وفا - دمشق
ضرورة تطبيق على  وأكد خالل اللقاءات،     .والصين تطورات األوضاع في االراضي الفلسطينية     

" حمـاس "كانت عليه قبل انقالب        
                

واشار إلى أهمية تكليف اللجنة التنفيذية بإصدار قانون انتخاب مجلس وطنـ .الوطني
 وفـي جميـع أقطـار       القطاعالكامل داخل الضفة والقدس و    لمنظمة التحرير على أساس التمثيل النسبي       

  .اللجوء والشتات برعاية األمم المتحدة، إلعادة بناء مؤسسات المنظمة على أسس ديمقراطية تعددية
  22/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  وينعت وسيطها ببوق فتح اإلسالم..  يحمل على مبادرة علماء فلسطين"أبو العينين" 

في لبنان سلطان ابو العينين، على المبادرة التي يقودهـا          " فتح" حمل أمين سر حركة      :حسين سعد ،  صور
بعض علماء فلسطين لحل أزمة مخيم نهر البارد، وقال في لقاء صحافي في مخيم الرشيدية              

صابة ما يسمى فـتح                  
ا

ظاهرة فتح اإلسالم بشكل نهائي، هي مبادرة ناقصة وتضييع للوقت ومؤامرة عل
ارد، على غرار   لو تحقق قيام قوة فلسطينية مشتركة في مخيم نهر الب         "ورأى أنه   ". والمخيمات الفلسطينية 

  . عين الحلوة، لما وصلنا الى هذه النتيجة، متهماً بعض فصائل قوى التحالف بإفشال األمر
  22/6/2007السفير 

  
   للتنقيب عن الغاز الطبيعيشركة بريطانيةتبدي استعدادها للتعاون مع " حماس"

، انه ال توجد لديها مشكلة فـي التعـاون مـع       مسأ حركة حماس في قطاع غزة،       أعلنت: أ.ب. د -غزة  
البريطانية المسؤولة عن التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل الغاز الذي تم اكتشافه             ) بريتيش جاز (شركة  

وقال سامي ابو زهري، الناطق بلسان حمـاس فـي اتـصال             .قبل عدة سنوات قبالة شواطئ قطاع غزة      
، "قد أنه لن تكون هناك مشكلة في التعاون مـع الـشركة البريطانيـة             اعت: "هاتفي بوكالة األنباء األلمانية   

 الى انـه مـن المبكـر         وأضاف ".لكن هناك ضرورة من أجل إعادة النظر في هذا الخصوص         :" مضيفاً
 كانت حماس تريد ان تإذاالحديث عما   

نحن ال نريد أن ننقلب على أية       "
أو
عل

وتوقعت الشركة البريطانية، أن يبدأ تصدير الغاز الطبيعي من .حة الفلسطينية بالمصل
 .2008 السلطة في صيف العام هتملك

 22/6/2007األيام الفلسطينية 
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21. 
 من اآلليـات العـسكرية           

والجرافات الضخمة، وتحت غطاء كثيف من نيران أسلحتها الرشاشة، عل
سرايا القدس مسؤوليتها عن إطالق الـصاروخ،        وأعلنت   . متر في منطقة الجعل، شرق مدينة غزة       50

رداً على الجرائم اإلسرائيلية التي ارتكبت، أمس       "خ، وذلك    

22.

سألتقي مع الـرئيس المـصري والعاهـل االردنـي          "وقال أمام مؤتمر في حيفا       .سطينيين 
والرئيس ابو مازن االثنين المقبل للعمل معا من أجل اتاحة اساس قد يفضي الى بد

 دعم ومشاركة الواليات المتحدة التي يريد رئيـسها جـورج           سنحصل على "وقال اولمرت   . "لسطينيين
جنب مع دولة اسـرائيل فـي                    

23.

مازن وانما ستنتهي في ايدي مجموعات 
كتائب االقصى التي تتصدر عمليات قمع حماس وفقا للموقع دون ان ننس

رائيل ما يعني ان االموال المذكورة ستعزز االرهاب الفلسطيني وليس العكس على حد زعم الموقع 
ماعاته ال يحق له 

24.

المتحدة وبريطانيا وبها               
ماليين الوثائق السرية التي تهم إسرائيل وتحرجها دوليا، ألنها تحتوي

كمـا   .سماء شخصيات إسرائيلية تعاونت مع الفلسطينيين في مجاالت مختلفة لقاء الحصول على أموال            
اصيل لعمليات قامـت                 

  "سديروت"تطلق  صواريخ على " الجهاد"قوات االحتالل تتوغل شرق مدينة غزة و
يلية، صباح أمس، مدعومة بعدد كبيرأقدمت القوات اإلسرائ   :كتب فايز أبوعون  

ى التوغل لمسافة تزيـد علـى                
0

هذه الصواريمتوعدةً في بيان لها بالمزيد من       
  ".وما قبله، في كٍل من خان يونس وجنين وأسفرت عن استشهاد ستة مواطنين

 22/6/2007األيام الفلسطينية 
  
  مع الفلسطينيين" بداية جديدة"اولمرت يرى  

بـين  " بداية جديدة "ني محمود عباس سيكون     قال ايهود اولمرت يوم الخميس إن لقاءه مع الرئيس الفلسطي         
اسرائيل والفل

اية جديدة بيننا وبـين                   
الف

بوش أن يتحقق خالل فترة رئاسته حلم قيام دولة فلسطينية تعيش جنبا الى 
  ."امن وسالم

  21/6/2007رويترز 
  
 حذر من سقوط الضفة بايدي حماس اذا سددت اموال الضرائبتاسرائيل  

ث في قطاع غزة بالهزة االرضية التي تفوق اضرارها ما الحقته حرب وصف مصدر اسرائيلي ما حد
لبنان الثانية معتبرا ان ما اعلنه بوش واولمرت حول دعم الرئيس ابو مازن وتقوية مركزه ال ينم عن 

ان "واضاف  .فهم عميق لتعقيدات القضية ولن يؤدي النهيار مملكة غزة كما وصفها الموقع االسرائيلي
 مليون دوالر عبارة عن اموال الضرائب المحتجزة 600يار دوالر التي ستقدم اسرائيل منها مايقارب المل

فيما ستقدم الواليات المتحدة بقية المبلغ لن تقوي حكومة ابو 
د ض" االرهابي"ى دورها 

اس
ان من يعتقد بانه يدعم ابو مازن من خالل زكريا الزبيدي وج" واضاف  ".االستخباري

 ".ان يتفاجأ اذا سقط الضفة الغربية هي االخرى في ايدي حماس
  21/6/2007وكالة معا  

  
  لمخابرات الفلسطينيةلإسرائيل تطالب القاهرة بالتدخل للحصول على الوثائق السرية  

أن اتصاالت إسرائيلية أجريت أمس مع قيادات من األمن القـومي           " المصريون"علمت  : حسين البربري 
للحصول منها على آالف    " حماس"المصري، المسئولة عن الملف الفلسطيني، بهدف الضغط على حركة          

ويرجع سر هذا الخطـر مـن        .الوثائق السرية التي استولت عليها عقب سيطرتها على كامل قطاع غزة          
وجهة النظر اإلسرائيلية إلى أن هذه المقار قام بإنشائها واإلشراف عليها الواليات 

 أسماء لـوكالء مـزدوجين       على          
وأ

تخشى إسرائيل من وصول هذه الوثائق إلى إيران أو سوريا ألنها تحتوي على تف
   .لدول األوروبيةبها أجهزة المخابرات اإلسرائيلية وبعض األجهزة األخرى في ا

  18/6/2007صحيفة المصريون 
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25.

ائيل قط مع حماس أو إجراء أي اتصال معها حتى عبر منظمات دوليـة فـي شـأن تقـديم                     
يحظر. يجب قطع كل االتصاالت مع حماس     ": وقال. طاع غزة مساعدات إنسانية لق  

وأضاف انـه   . "ي حوار مع الحركة سيمنحها شرعية ستحاول استغاللها كإنجاز سياسي واعتراف دولي           
رر طريقـة      

26.

وكذلك قامت كتائب شهداء األقصى بتنفيذ عمليات إرهابية، ولم  
تكون تصريحات أبو مازن األخيرة"وأعرب نتانياهو عن أمله بأن  ".يواجهها

طالما ال يفعل ذلك، فإننا سنظل على قناعة بأن "مبينا " ل مكانخطوة كهذه ومواجهة اإلرهاب في ك
واعتبر نتانياهو ما حصل في قطاع  ". جديد

27.

ة الغربية فـي المـستقبل                

  
  فتح في الضفة ضد ناشطي حماسحركة من لتحركات أ ارتياحها  تبديإسرائيل 

 ألجهزة األمـن    "تحركاً جدياً "أبدت محافل أمنية إسرائيلية ارتياحها لما وصفته        :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
إننـا  "ذاعة اإلسرائيلية عن ضابط كبير قوله       ونقلت اإل . التابعة لحركة فتح في الضفة ضد ناشطي حماس       

نلحظ سيرورات بالغة الداللة وتغييراً حقيقياً في نمط عمل أجهزة فتح التي تحاول بسط نفوذها وسيطرتها                
 منهم 20على الضفة وتتحرك بحزم ضد ناشطي حماس ومؤسساتها وتعتقل عدداً منهم، بينما أصيب نحو            

التي يمكن أن   "نه ينبغي على إسرائيل في هذه الفترة التركيز على الضفة           وتابع ا . "في تبادل إلطالق النار   
ويرى الـضابط وجـوب أال       ."حرب الالمفر " خصوصاً بعد أن أدركت فتح أنها إزاء         "تصبح بديالً لغزة  

تتعامل إسر
 إحداث تـصدع ألن     

أ
وندع حماس تقـ"يمكن نقل المواد الغذائية بشكل أحادي الجانب من اجل منع كارثة إنسانية             

  ."توزيعها
  22/6/2007ياة الح

  
  حل القضية الفلسطينية يحتاج إلى دور مصري وأردني وذلك بعد تحطيم حماس : نتانياهو 

إن حل القضية الفلسطينية سيشتمل على مركب إقليمي، وأن "اكد بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، 
 مساعدة إسرائيل ستحتاج تدخل مصر في قطاع غزة، بعد تحطيم سلطة حماس، وتحتاج أيضاً إلى

إن "االمريكية "  سي أن أن"وقال نتانياهو في تصريحات لشبكة  .على حد قوله" األردن في الضفة الغربية
المجتمع الفلسطيني يقع تحت سيطرة إسالم متطرف مدعوم من قبل إيران من جهة، ومن جهة أخرى 

 ".لدول المجاورةيجب تعزيز قوة المعتدلين عن طريق ا"موضحا " فان هناك سلطة معتدلة وضعيفة
 ،وحول عما إذا كان يتبنى موقف إيهود أولمرت، بشأن تعزيز قوة أبو مازن قال نوايا أبو مازن حسنة

هي مهمة وهو جدير بالمديح ألقواله تلك، " قتلة وإرهابيون"وتابع أن مجرد حقيقة وصفه لحماس بأنهم 
ندما قاموا بتفجير الحافالت في إسرائيل، يتذكر أن حماس كانوا قتلة قبل سنتين أيضاً، ع"ولكن عليه أن 

.وفي حينه لم يفعل شيئاً ولم يواجههم
 تشير إلى أنه ينوي القيام 

ب
القيادة ضعيفة وال تستطيع أن تقود الفلسطينيين إلى مسار

  .غزة نتيجة لالنسحاب أحادي الجانب
  21/6/2007وكالة سما 

  
   البرغوثي مروانثالثة وزراء اسرائيليين يؤيدون إطالق 

بعد دعوة وزير جودة البيئة جدعون عزرا الحكومة إلى اإلفراج عن مـروان             :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
مـن  . البرغوثي، أعلن وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعيزر، أنه ال يلغي احتمال إطـالق البرغـوثي               

وثي، تجـدر إعـادة     رغم التعقيدات القانونية في ملف البرغ     "جهته، قال وزير اإلسكان مئير شيتريت إنه        
النظر في الموضوع ومتابعة الملف على ضوء التطورات التي ستشهدها الضف

 الشريك في االئتالف الحكومي ايتان كابـل        "العمل"ورأى الوزير السابق، األمين العام لحزب        ."المنظور
وقـال  . ينية، كما ترجوها إسـرائيل    أن إطالق البرغوثي قد يسهم في تهدئة األوضاع في الساحة الفلسط          
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، مضيفة ان البرغوثي قائد شعبي ومحبوب في الضفة تحديداً تحتاج القيـادة             "ه اآلن   
ودعت الصحيفة اولمرت إلى ترجمة الوعود التي أطلقها ف .المعتدلة في فتح ألمثاله   

اإلفراج عن سجناء فلسطينيين هـو      " فوراً، و  "سطينيةطوات بعيدة المدى لمساعدة حكومة الطوارئ الفل      
ن أسرى، وفي مقدمهم البرغـوثي،         

  ينفي أية مفاوضات مع السلطة إلطالق سراح أسرىأولمرت مكتب  .28
ى مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية األنباء التي تتحدث عن وجود مفاوضات مع الـسلطة الفلـسطينية             
صول تقـدم           

29.

بان خدمتهم على الحواجز جعلتهم اقل % 51.2 االحتالل فيما قال 
من الجنود بان الخدمة% 75.9واجاب  .حساسية اتجاه حقوق الفلسطينين

قالوا بان الخدمة لم تتسبب بتصرفات غير اخالقية من قبلهم اتجاه % 71.2شاكل نفسية بسيطة مقابل 
 .امام معضالت اخالقية

30.

من المستطلعين  % 47 الصعيد الفلسطيني أيد     ىوعل. هذه مؤدي هذا الحزب إجراء مفاوضات ك      
أن تدعم إسرائيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة الطوارئ الفلس

وأيـد   .ذلك% 42من اإلسرائيليين شن حملة عسكرية في قطاع فيما عارض          % 43 أيد   ىن جهة أخر  

لكنني أرى ان اإلفـراج عـن       "لإلذاعة العسكرية إنه ال يتوقع من الحكومة تجاوباً فورياً مع هذا الطلب             
  ."البرغوثي يمكن أن يكون أحد الطرق التي نبحث عنها من أجل التهدئة أمنياً

مـن  "، وقالـت إنـه      "ق البرغوثي الوقت حان إلطال  "من جهتها، كتبت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها ان         
الحكمة بمكان إطالق

باتخـاذ   "ي واشنطن         
خ

وتابعت ان اإلفراج ع. "الخطوة األولى المطلوب من اولمرت تنفيذها     
ليتمكن من بـسط حكمـه والتقـدم لـشعبه          "هو ما يحتاجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اآلن          

  ".بإنجازات حقيقية
  22/6/2007الحياة 

  

نف
ونقل عن مصادر سياسية إسرائيلية إنه من المتوقع ح .بشأن إطالق سراح أسرى فلسطينيين    

 إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير، غلعاد شاليط، بوساطة مصرية، وفـي            في االتصاالت من أجل   
  .هذا اإلطار ستتم مناقشة إطالق سراح أسرى فلسطينيين

  21/6/2007 48عرب
  
 غالبية الجنود االسرائيليين الذين يخدمون على الحواجز في الضفة يصبحون اكثر يسارية  

في منطقة الجليل االعلى " تل حاي " سية في الكلية االكاديمية عمدت دراسة جديدة اجراها قسم العلوم النف
الى معرفة تأثير الخدمة العسكرية على الحواجز المنشرة في الضفة الغربية على الجنود االسرائيليين 

ووجهت الدراسة سؤال للمستطلعة اراؤهم من الجنود حول موقفهم من استمرار . وتوجهاتهم السياسية
منهم بانه يتوجب على الحكومة الخروج من المناطق % 45.6يل تجنيدهم حيث اجاب االحتالل وذلك قب
وبعد نهاية خدمة الجنود على الحواجز  .اجابوا بضرورة استمرار االحتالل% 33.8الفلسطينية مقابل 

% 56.6العسكرية ارتفعت نسبة المعارضين الستمرار الوجود االسرائيلي في المناطق الفلسطينية الى 
يفضلون استمرار% 29ل مقاب

 على الحواجز سببت لهم 
م
منهم بان مجرد الخدمة على الحواجز وضعهم % 74.5فلسطينيين فيما اعتبر ال

اعتبروا ان مجرد الخدمة % 78.6من الجنود الجيش االسرائيلي جيشا اخالقيا مقابل % 64.7واعتبر 
 .العسكرية ال تشكل صدمة لهم

  21/6/2007وكالة معا  
  
  لمفاوضات مع سورية وليس مع الفلسطينيين غالبية اإلسرائيليين تؤيد تجديد ا 

أظهر استطالع للرأي نشرته اإلذاعة اإلسرائيلية العامة امس الخمـيس أن            : يو بي آي   -القدس المحتلة   
من مؤيدي حزب إسرائيل بيتنا اليميني بزعامة ليبرمان يؤيدون التفاوض مع سورية فيما عارض              % 47
من% 53

. طينية برئاسة سـالم فيـاض   
م
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%. 33قطاع غزة ومصر وعارض ذلك       

   لن تشتري الغاز من غزة طالما تسيطر عليها حماس.31
 رفيعة المستوى عن مصادر سياسية اسرائيلية   " معاريف"نقلت صحيفة   

أكد من الجهة النهائية التي ستستقر عندها األموال التي ستحصل عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، واذا               
لـن  "وتابعـت    .عيد دراسة كل شيء من جديد             

 البنوك االسرائيلية تعلق تعامالتها مع البنوك الفلسطينية .32
ررت البنوك اإلسرائيلية توقيف تعامالتها مع البنوك العاملة في األراضي الفلسطينية، بعد سيطرة حركة 

 مصادر إسرائيلية أنه يمنع على البنوك تد

33.

وتتضمن هذه التدريبات التحليق . نووي االيراني
لمسافات طويلة وتنفيذ هجمات ضد أهداف على بعد كبير من إسرائيل 

دريبات بالتنسيق بين تل ابيب وواشنطن على كل ما يتعلق بالبرنامج النووي اإليراني والسعي 
 فقد أفادت ،إيران قبل نهاية السنة الحالية

 في حكومتها مع وزير التعليم اللبناني.34
روجت وسائل االعالم االسرائيلية الى اللق:  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

 األوروبي المتوسطي لبحث سبل تطوير التعليم العالي، بين وزير العلوم االسرائيلي، غالب              اء المؤتمر 
. جادلة ووزير التعليم اللبناني، خالد قباني واعتبرت اللقاء اختراقا لطوق المقاطعة العربية على اسرائيل             

مقابلة معه قال انه اعرب وقباني عن امكانية          

بين ) صالح الدين ( محور فيالدلفي    ىسيطرة إسرائيل عل  % 42
ـ                % 79وقال    ىمن المشاركين في االستطالع إن مصر تتقاعس في منع تهريب أسلحة مـن مـصر ال
  .القطاع

  22/6/2007القدس العربي  
  
تل ابيب 

قولها ان اسرائيل اذا لم تـستطع          
الت

استمر غياب الشريك المنطقي على الجانب اآلخر فانها ست
يا فلسطينيا اذا ما استمرت حماس في ارهابها وفي السيطرة التامة على قطاع             تشتري اسرائيل غازا طبيع   

  ".غزة
 22/6/2007الحياة الجديدة 

  

ق
وأفا .س على قطاع غزة بالكامل األسبوع الماضيحما

اإلسرائيلية تحويل أي أموال من طرفها ألي شخص في غزة والضفة الفلسطينية، كما يمنع التعامل مع 
 .البريد االسرائيلي

 21/6/2007فراس برس 
  
 إيرانتدريبات جوية إسرائيلية لمسافات طويلة لمواجهة  

 ان سالح الجو االسرائيلي يدرب طياريه على القيام 2007-6-22الجمعة " معاريف"ذكرت صحيفة 
برحالت طويلة في اطار االستعدادات لمواجهة التهديد ال

وقود في الجو، وتجري والتزود بال
الت

ويظهر من تقرير معاريف أنه لن يتم تنفيذ هجوم ضد . إلحباطه
اية العام مداوالت لتقييم الوضع والبحث في الصحيفة بأن إسرائيل والواليات المتحدة ستجريان في نه

 . تأثير العقوبات االقتصادية التي تم إقرارها ضد إيران
  22/6/2007دنيا الوطن 

  
 إسرائيل تروج للقاء وزير 

ي القـاهرة فـي     اء الذي عقد ف        
اثن
م

ان، وفي  معاريف اللقاء موطئا لقدم مجادلة في لبن       تواعتبر
  . تكرار مثل هذه اللقاءات

  22/6/2007الخليج اإلماراتية 
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35.

 حالة 1100
 حالة جرى رصدها خالل عام 1200 إضافة إلى مرضية جديدة

ال الدكتور ميخا برحنا المسؤول عن تسجيل حاالت اإلصابة بالسرطان بان عدد المصابين بمرض 
 حالة 1400 يسجل سنويا حوالي 

36.
ن 

نحو ألف الجئ، مشيرة الي أن عدد هؤالء المتسللين ومعظمهم من دارفور 
وكشف وزير الداخلية رون بار أون في تصريح لالذاعة العامة االسرائيلية أن . جاوز األربعين يوميا

ضية المتسللين بالسماح لهم باالقامة المؤقتة في اسرائيل قبل نقلهم 

37.
قررت إسرائيل اللجوء إلى نشر صور مجنداتها السابقات شبه عاريات :بي بي سي  
. "لتحسين صورة إسرائيل في الواليات المتحدة     " وذلك في إطار حملة عالقات عامة        "ماكسيم"ألميركيين  

ولكن . يورك وهي صاحبة الفكرة          

  22/6/2007السفير 
  

  تفاع عدد الشبان العرب الذي يلتحقون بالخدمة المدنية اٍإلسرائيلية .38
التي تعمل على تشجيع الشبان العـرب علـى              

39.

  ارتفاع نسبة المصابين بمرض سرطان الجلد في اسرائيل 
ارتفعت نسبة المصابين بمرض سرطان الجلد  ارتفاعا كبيرا  في إسرائيل بعد أن شهد انتشار هذا 

وجاء في معطيات نشرتها جمعية . مستوى معين أو حتى تراجعا في الفترات السابقةالمرض توقفا عن 
 تراوحت ما بين 2004محاربة السرطان يوم أمس بان عدد الحاالت المرضية التي تم تسجيلها حتى عام 

 حيث سجل 2004 حالة سنويا فيما سجل ارتفاعا ملحوظا خالل عام 1000 – 900الـ 
  %.20 بارتفاع وصل إلى 2005

وق
سرطان الجلد اقترب من عدد الذين يعانون من سرطان الرئة حيث

أن اكبر نسبة ارتفاع سجلت بين األشخاص الذين ولدوا في إسرائيل والذين وأضاف ميخا  .جديدة 
 .  عاما وذلك لعادة حمامات الشمس التي كانت سائدة في إسرائي55تجاوزت أعمارهم الـ 

  20/6/2007فلسطين برس 
  
 ألف سوداني تسللوا طالبين اللجوء خالل الفترة الماضية : اسرائيل 

ئيلية أن عدد المتسللين السودانيين الي اسرائيل طلبا للجوء بلغ حتى اآلكشفت وزارة الداخلية االسرا
دخلوا من سيناء، بمعدل 

ت
 االسرائيلية تعتزم حل قالحكومة
 الجئ آخر من 2500وأوضح بار أون ـ حسب الجزيرة نت ـ أن هناك . البلدان األفريقيةى الحد

  .ملبلدان أفريقية تسللوا الى اسرائيل في السنوات األخيرة عبر األراضي المصرية بحثا عن مصدر ع
  2/6/2007وكالة معا 

  
  "خدمة إلسرائيل"مجندات يتعرين  

 في مجلـة الرجـال               
ا

 بثمرة التعاون مع القنصلية االسرائيلية في نيووقالت المجلة إنها سعيدة   
ودافعت القنصلية االسرائيلية عن قرارها قائلة إنها اتخذتـه بنـاء           .. البعض في إسرائيل يعارض الفكرة    

  . على بحث توصل إلى أن إسرائيل ال تكاد تعني شيئا للشباب األميركي الصغير السن

ار
قالت مديرة إحدى الجمعيات اإلسرائيلية : حسن عبد الحليم  

أداء الخدمة الوطنية اإلسرائيلية، تحت عدة مسميات مختلفة، إن السنوات األخيرة شهدت ارتفاعا بنـسبة               
  .في عدد المتطوعين العرب للخدمة المدنية% 50

  21/6/2007 48عرب
  
  تؤيد اجراء انتخابات مبكرة   ةغالبية فلسطيني:استطالع  

 للرأي اجراه المركز ااستطالعأن : رام اهللا ووكاالت االنباء من 22/6/2007 الدستور نشرت
 من المستطلعين، يؤيدون% 75ان  اظهر ،نشرت نتائجه في رام اهللا امس، الفلسطيني للبحوث السياسية

 مبكرة للخروج من االزمة الراهنة وحالة التصادم بين  فلسطينيةاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
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نهم لن  إلى أ% 40 ، فقد أشاروفيما يتعلق باالنتخابات الرئاسية . قبل ثالثة اشهر

فـتح  حركتي أن  من جهة أخرى    وتؤكد نتائج االستطالع     .لشرطةل %و 
.لطرفين خاسران أن ا % 71عتقد  ي بينما،  %59ان في تحمل مسؤولية االقتتال في نظر        توحماس، متساوي 

فيمـا عـارض    حل السلطة،    يكمن ب   

40.

ن حماس قامت باالعتداء على 
يمكن أن يفكر أو يال  اأن أحدأشار إلى منزل ياسر عرفات ونهبت محتوياته، 

البعض الفرصة، وقام بالعبث بهذهحيث استغل  ث،حد ا التباسموضحا أنعلى منزل عرفات، 
ض بنود القانون 

ن فتح إنتخابات، فهذه االوفي حال جرت  .حركتي فتح وحماس بعد سيطرة االخيرة على قطاع غزة
، مسجلة تراجعا في نسبة تأييدها الحاالصو كتلة التغيير تحصل عليها% 33، مقابل %43ستحصل على 

%37التي بلغت 
% 42في مقابل % 49ن نسبة التصويت لمحمود عباس ستكون أ ، في حين بينت النتائجيشاركوا فيها

من % 59واجهة هنية، فسيحصل على نسبة مروان البرغوثي في م وفي حال ترشح .سماعيل هنيةال
بلغت فقد حكومة الطوارىء التي شكلها عباس لحجم التأييد وبالنسبة ل. لهنية% 35االصوات في مقابل 

 نسبة المعارضة وصلت في قطاع مع االشارة إلى أن، %38، بينما عارضها %56 هانسبة تأييد تشكيل
  %.47غزة الى 

من % 56وطبقاً لالستطالع، فإن  أنه :22/6/2007يام الفلـسطينية    األ  في كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   و
 الفلسطينيين يعتبرون أن التهديد األكبر لهم اليوم هو االقتتال الداخلي والفوضى وغياب القانون، ثم الفقر              

 ومن جهة   . هو التهديد األكبر   الحصار الدولي أن  % 10، فيما أعتبر    %12بنسبة  واالحتالل  % 21 بنسبة
 نسبة االعتقاد بأن هناك فرصاً متوسطة أو عالية لقيام دولة فلسطينية مستقلة خالل الـسنوات                نأخرى فإ 

تعتقد أن الفرص   % 70  نسبة في حين أن  ،  %26ال تتجاوز   ،   عاماً على االحتالل   40بعد   الخمس القادمة 
أن بـين   توفي استعراض مواقف الجمهور من مختلف المؤسـسات الفلـسطينية،            .معدومة أو منخفضة  

الرضى عن أدائـه بـشكل   كما أن ،  %13الرضى عن أداء محمود عباس خالل فترة االقتتال ال يتجاوز           
 يتجـاوز   فلـم  الرضى عن أداء حكومة الوحـدة        أما%. 36في آذار الماضي إلى     % 48عام تراجع من    

رات لألمن الوقـائي والمخـاب    % 37إلى  % 33الثقة في أجهزة األمن المختلفة تتفاوت بين        فيما  ،  17%
، %45على  كتائب القسام   فيما حازت    لألمن الوطني،    %48تبلغ النسبة   والتنفيذية وقوات أمن الرئاسة، و    

58، شهداء األقصى ل %50مقابل  
 

أن الحل% 41رأى  مواقف من الحلول االخرى المحتملة،      الوبشأن  
 %16بينمـا يريـد     استبدالها بوصـاية دوليـة،      % 26، يريد   وبين من يؤيدون حل السلطة    . ذلك% 49

كونفدرالية مـع األردن،  قيام % 42 وعلى صعيد آخر فقد أيد .استبدالها بعودة كاملة لالحتالل اإلسرائيلي 
  .ذلك% 52في حين عارض 

  
 غزة تشهد هدوءا لم تشهده منذ عشر سنوات: الصورانيراجي  

 أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق االنسان أن قطاع غزة لم يشهد مثل الهدوء الذي يعيشه االن :غزة
ظيمي بحق عناصر فتح في نافيا  أن تكون حماس قامت بعملية تطهير تن، منذ أكثر من عقد من الزمان

طرق لوقوع العديد من عمليات القتل خارج القانون خالل فترة االشتباكات والتي في حين  .القطاع
مارسها كال الطرفين، داعيا إلى محاسبة كل من تورط في عملية قتل وجرائم ضد المؤسسات المدنية 

طرتها على غزة قبل أسبوع، إلى أن حماس في السلطة ليس منذ سيمن جهة أخرى ولفت  .والخاصة
وشدد على أن منظمات  . هي الحكومة وهي التي انتخبت من الشعبأنهاوإنما منذ عام ونصف، مضيفاً 

حقوق اإلنسان خالل تلك الفترة لم تلمس أي مساس بالحريات العامة والتعدي على حقوق المواطنين، 
حتى اللحظة إال أنها كرها وأيديولوجيتها، حماس هي جزء من النظام السياسي الفلسطيني لها ف مؤكدا أن

وحول ما تردده وسائل إعالم محلية بأ .لم تسئ للحريات العامة بأي شكل
جرؤ من حماس أن يعتدي 
 

وفيما يتعلق بقرار محمود عباس بتشكيل حكومة طوارئ وتعليق بع .المحتويات

  

            17 ص                                      760:                                 العدد22/6/2007الجمعة : التاريخ



  

  

 
 

41.

استغربت التزامن الغريب    و .مرأى ومسمع األجهزة األمنية    
 من سجن عوفر العسكري إلى سجهنقلو ،منزل الشيخ حسن يوسف     اقتحام بين

اقتحام منزل رئيس بلدية،  ومن قبلها ،  على إحراق منزل عزيز دويك     الذي لم يعلق     محمود عباس موقف  
 .ه للدفاع عن حقوق األسرى        

42.

 منظمات إنـسانية تابعـة لألمـم المتحـدة           من جهة أخرى،   وتعكف. قلهم إلى الضفة الغربية    
د حل يضمنبالتنسيق مع الحكومة اإلسرائيلية وحكومات بلدان مجاورة على إيجا        

في هـذاو. وقد أجرى المنسق اإلنساني لألمم المتحدة، جولة في قطاع غزة وزار المعابر            .غزة بانتظام 
 اقتراحا لتشغيل المعابر على يد جهـات         

43.

خطـاب متوازنـا     أعتبر آخـر أن ال     .
ابو مازن قد يكون فقد سيطرته العسكرية موضحا أن    .وبعيدا من رد الفعل   

فتحـت فـسيغادر االالف الن الوضـع مشيرا إلى أن المعابر إذا ما      .يسيطر سياسيا وماليا واداريا عليه    
ع في قطاع غزة جدال كبيرا بين المواطنين حول ما آلـت             

  22/6/2007القدس العربي 

 الشرعية األساسية في األراضي المحتلة تبدأ في إطار السلطة الوطنية في المجلس ، أكد أناألساسي
   .هو تعطيل للحياة البرلمانيةالتشريعي، معتبرا أن المرسوم الذي أصدره 

  22/6/2007وكالة سما 
  

  حملة الدفاع عن الشرعية الفلسطينية تستنكر اقتحام منازل األسرى والتنكيل بذويهم 
مسلـسل  ما وصـفته ب    استمرار   ،استنكرت الحملة الوطنية للدفاع عن ممثلي الشرعية الفلسطينية       : القاهرة

 وإحـراق   ،المارقين على منازل وبيوت ذوي األسرى وأهـاليهم       العربدة والبلطجة التي تقوم به ثلة من        
على ، موضحة أن ذلك يتم      مؤسسات األسرى 

كما اسـتنكرت    .ن هداريم       
    

 واقتحام وإحراق جمعية نفح، وإحراق سيارة نائب رئيس بلدية نابلس      ،البيرة
التي لم تعلـق ولـو ببيـان        ،   عن كل المؤسسات الخاصة باألسرى والمعتقلين       في هذا السياق   وتساءلت

  .لة المسعورة ضد األسرىاستنكار على الحم
  21/6/2007 قدس برس

  
  نصف الفلسطينيين الذين تم إخالءهم من معبر إيريز رفضوا دخول مصر 

 فلسطينيا حسب اتفاق أبرم بين إسـرائيل والـسلطة الفلـسطينية            60أخلت قوات االحتالل وبشكل سري      
لى مصر وأعيـدوا إلـى       منهم رفضوا الدخول إ    29إال أن   ،   ويقضي بنقلهم إلى مصر    ،ومصر واألردن 

 فلـسطينيا   25معبـر   ال بقـي فـي      ،وحسب التقارير اإلسرائيلية   إلى ذلك    .معبرالالجانب الفلسطيني من    
ينتظرون ن

 إعادة فتح معابر قطاع       
   

 يبلورالمسؤول الدولي قال مسؤول سياسي إسرائيلي أن      السياق،  
 انقطاع االتصال بين الحكومة اإلسرائيلية والفلسطينية        وبذلك يمكن تجاوز مشكلة    ،دولية وشركات خاصة  

  .في غزة
  21/6/2007 48عرب

  
  سكان قطاع غزة آراؤهم متباينة حيال خطاب عباس : تحقيق 

تباينت آراء سكان قطاع غزة بين مؤيد ومعارض لخطاب محمـود           :  ا ف ب   -  صخر ابو العون   -غزة  
 .تقبلهم بعدما سيطرت حماس عسكريا علي القطـاع        عدد كبير منهم تخوفا علي مس      ى في حين ابد   ،عباس

لـن  أنـه   عباس لم يكن موفقا باعتباره حماس وكتائب القسام انقالبيين، و         فبينما أعتبر أحد المواطنين أن      
كما لفتح داعميها فلحمـاس     ، مضيفا أنه     المنطقة الن اتخاذ القرار ليس بيده وحده       ىيستطيع السيطرة عل  

يكون هناك حوار لمصلحة الشعب    ايضا دعمها الخاص ويجب ان      
 ولكنه هو الذي    ، علي القطاع        

    
يشهد الشار إلى ذلك    .ورتصهو م اصعب مما   

اليه االمور بعد سيطرة حماس وما مستقبل القطاع في ظل استمرار االغالق االسرائيلي التام لكل المعابر                
  .كارثة انسانية اذا استمر هذا االغالقمن  ونيخشهم و. والمنافذ
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   غزةول مساعدات أردنية إلى قطاع.44
 ،قافلة المساعدات الغذائية والتموينية األردنية     أن   :كتب محمد الجمل  

ظهر امس، من خالل معبر كرم أبو سالم، حيث تسلمتها منظمات دولية، لتوزيعها على الـسكان، وفـق
نب الفلـسطيني علـى         

 من خارجيتها.45
 زيارة48شخصيات رسمية من فلسطينييأنهى وفد من : إيالف من رام اهللا

بدعوة ، وذلك جمعيةالمدير عام  و لرعاية األوقاف والمقدساتجمعية االقصىكنيست وكال من رئيس 
فلسطينية في إسرائيل 

46.

 يوما  90من ثمانية أشخاص، ومنعه أيضا من دخول المسجد األقصى لمدة                
هاء المدة السابقة التي حددتها المحكمة في وقت ساب، بعد انت  ذلكوجاء  . إضافية

 استئنافا إلى المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس ضد قرار محكمة الصلح التي             ،حامو الشيخ صالح  
مة فـي قـضية        

47.

 وأشارت إلى   .48دينة الرملة المحتلة عام     سالمية تاريخية في حي الجواريش في م         
أن المؤسسة استصدرت أمراً احترازيا من المحكمة العليا اإلسرائيلية يقضي بمن

من إجراء أي أعمال داخل المقبرة، كما استصدرت قراراً بمنع ما يسمى بقسم الدفن التابع لمكتب رئيس
ي يعود تاريخهـا            

   التوجيهيت من تقديم امتحاناالفلسطينيين.48
الف منعت سلطات السجون اإلسرائيلية، الطلبة : وفا- القدس المحتلة -جنين  

وأكد مدير الدائرة اإلعالمية في مديرية شؤون األسـرى فـي            .امتحاناتهم داخل السجون منذ أربعة أيام     
، على أنه بقرار    ذلكالتي بررت    

  
وصبدء  

بدأت بالوصول إلى قطـاع غـزة،        
                  

مساعدات دخلت دون وجود للجاأشارت مصادر إلى أن ال     فيما   .برامج تحدد الحقا  
  .المعبر

  22/6/2007األيام الفلسطينية 
  

للمرة االولى بدعوة رسمية اإلمارات  يزور 48وفد من فلسطينيي 
، ضمت نواب في  لإلمارات

ال
نقل صورة عن أوضاع األقلية العربية اللرسمية من الخارجية اإلماراتية، 

  .واحتياجاتها للدعم السياسي والمادي والمعنوي من العالم العربي
 21/6/2007موقع ايالف 

  
   تطلب تمديد منع الشيخ رائد صالح من التجمهر في القدسالشرطة اإلسرائيلية 

 لتمديد فترة منع الـشيخ رائـد   ،قدمت شرطة االحتالل في القدس المحتلة، طلبا لمحكمة الصلح       : الناصرة
صالح من التجمهر مع أكثر 

من جهة ثانيـة قـدم   و. ق       
م

طلب بإلزام السلطات والشرطة بالكشف عن المواد السرية التي اعتمدتها المحكالرفضت  
  .يات في باب المغاربةالحفر

  21/6/2007 قدس برس
  
  48مؤسسة األقصى تتهم إسرائيل بانتهاك حرمة مقبرة إسالمية تاريخية في فلسطين  

اتهمت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية، سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي،             :القدس المحتلة 
بانتهاك حرمة مقبرة إ

ع الشركات اإلسـرائيلية،           
                 

م الموتى من القبور اإلسالمية المكتشفة في المكان والتالحكومة اإلسرائيلية إخراج عظا   
  .إلى الفترة المملوكية

  21/6/2007 قدس برس
  

 سلطات السجون اإلسرائيلية تمنع األسرى 
األسرى من تقـديم  ينيين لسط

دعاءات ال ا  نافيا . بطرد المعلمين المراقبين    قامت إدارة السجن أن  جنين،  
  . بسبب األوضاع في غزة التربيةمن وزارة

  22/6/2007لجديدة الحياة ا
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  زمة الفلسطينية.49
قررت أحزاب معارضة مقاطعة الملتقى الذي دعت إليه ج: خلف الطاهات

وحزب د، في مقرها بالعبدلي، إلطالق مبادرة لحل األزمة الفلسطينية، ردا على عدم حيادية الجماعة 
ته حماس في سيطرتها 

   العسكري في غزة حقق مطالب اللجنة الرباعية الدولية.50

عموما حقق مطالب "به حركة حماس في غزة 
اللجنة الرباعية الدولية، اذ جاء بحكومة ال تشارك فيها حماس وتلتزم اتفاقات السالم

م مفتاح حل القضية بشكل كامل الى الرئيس محمود واضافت ان االنقالب اعاد تسلي". عملية السلمية
 عملية السالم، وتحديدا قضايا الحدود والقدس 

51.

 الداخلي في غزة والضفة الغربية، 

كامل "وحمل ". وشعبا وقضية
الجميع التمسك"وقال إن على ". المسؤولية لكل من يصب الزيت على النار

  ".نيدعم الكامل للقضية ووحدة األرض الفلسطينية والسالح الفلسطي
ن في داخل 

  

52.

 
أحزاب المعارضة تقرر مقاطعة ملتقى اإلخوان لحل األ 

ماعة اإلخوان المسلمين، يوم 
غ

الجبهة كطرف داع وداعم لحركة حماس ومبررة ألعمال القتل والعنف الذي ارتكب
  .على قطاع غزة، وفصل األخيرة عن الضفة الغربية

  22/6/2007الرأي األردنية 
  
االنقالب: مصادر أردنية 

اصدر الديوان الملكي االردني بيانا، امس، اكد فيه ان القمة الرباعية التي ستعقد :  نبيل غيشان-عمان 
في شرم الشيخ بحضور مسؤولين مصريين واردنيين وفلسطينيين واسرائيليين، تهدف الى دعم السلطة 
يل الفلسطينية والتشديد على انهاء الحصار الدولي لها وإعادة االموال الفلسطينية المستحقة لدى اسرائ

  .واطالق عملية السالم
وقالت مصادر اردنية، ان االنقالب العسكري الذي قامت 

 الدولية وتوافق على 
ال

 االسرائيلية في-عباس، خصوصا ان الخالفات الفلسطينية 
  .والجدار والمستوطنات، تتعلق بالضفة وليس بقطاع غزة

  22/6/2007الحياة 
  
  األحزاب القومية تدعو للتمسك بوحدة الشعب الفلسطيني 

األلم الشديد لما آلت "عبر التيار القومي العربي، الذي يضم خمسة أحزاب قومية معارضة عن : عمان
في إشارة إلى االقتتال" إليه األمور بين أبناء الوطن الواحد في فلسطين

وأكد التيار في . القطاعوتصاعد الخالفات بين حركتي فتح وحماس التي سيطرت األسبوع الماضي على 
وحدة الشعب الفلسطيني، أرضا "بيان له، أمس، موقفه الثابت من 

 بالثوابت القومية من خالل 
ال

أن ال تقحم الساحة األردنية بصراع األخوة الدامي الجاري اآل"كما طالب التيار القومي بـ
  ".األرض المحتلة، فاألردن وشعبه يقفون دائما لصالح القضية الفلسطينية

 22/6/2007الغد األردنية 
  
  يه لمعالجة الموقفجب أن ُيبنى عل حقق إنجازا في البارد وياللبناني الجيش: أسامة حمدان 

نحن نعتقـد بـأن الجـيش       : "قال أسامة حمدان، ممثل حماس في لبنان في تعليقه على أحداث نهر البارد            
اللبناني حقق انجازا عسكريا يجب التأسيس عليه لبلوغ حل يضمن عدم اطالـة امـد المعركـة وزمـن                   

ول في تفاصـيل االتـصاالت      ل حمدان عدم الدخ   وفض . ظاهرة فتح االسالم   في معركة انهاء  االستنزاف  
ان تحسم االمور خالل اليومين المقبلين ألنه اذا لم تـنجح جهـود             "واللقاءات والعروض، لكنه يأمل في      

التسوية فان ذلك سيؤدي الى التأزيم والى استمرار النزف الذي ال نريده، وهو نـزف للجـيش اللبنـاني        
داخل المخيم، او الذين خرجوا منه ويعيـشون فـي          وللمدنيين الفلسطينيين سواء منهم الذين ما زالوا في         

اوضاع بالغة الصعوبة خصوصا ان غالبيتهم الساحقة تعيش حاليا في مخيم البداوي حيث اضيفت اعـداد          
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نحن نـصحنا كـل     : "المية، وقال     
بمواصلة السعي الى انهـاء" رابطة علماء فلسطين  "االطراف المعنيين وفي مقدمهم     

 الفلسطينية وتنظم هذه العالقة في االتجاه الذي اقر علـى           –لحيلولة دون تفاقمها حماية للعالقة اللبنانية       
اوضحنا منذ  

53.

بالنسبة الى قيادة الجـيش لـيس       "و".  المخيم  

 مـن   125: اما العناصر المسلحة والمعروفة باألسماء فموزعة كـاآلتي       .  مدنياً 
" من   15،  "أبو نبيل "بأمرة محمد خليل الملقب     " الجبهة الشعبية " من   35،  "فتح"حركة  

ويعتقد ان هؤالء يمثلون مربع الحماية الشخـصية االخيـر". فتح االسالم " من   45بإمرة مصطفى الدلو،    
كبيراً من افراد عائالت      

54.

نسحب من بقي   ش، وأن مالجئ ومراكز عدة فيه قد تحولت الى مراكز لعناصر الحركة الذين ا              
في موازاة ذلك، ال يزال حي المهجرين الواقع على تخو .منهم في اتجاهه  

عنيفة، بعدما تحول هذا الحي الى خط مواجهة جديد يستخدمه المسلحون إثر خـسارتهم مواقـع صـامد               

ان اليومين المقبلين سيكونان حاسمين في نجاح مساعي الحل او          "ويكرر   ".الالجئين اليه الى اعداد سكانه    
وقلل من اهمية التسريبات االع ".ديثاخفاقها، وعند ذلك لكل حادث ح     

 المـشكلة واالزمـة         
وا

: "، ويقول "فتح االسالم " حمدان عدم الدخول في مطلب استسالم عناصر         آثرو . الحوار طاولة
  ".البداية اننا مع انهاء هذه الظاهرة، وبالتالي ايجاد حل سياسي للوضع

 22/6/2007النهار 
  
  "فتح اإلسالم" واستمرار حصار المخيم إلى حين تسليم "نهر البارد" يعلن انتهاء معركة :المر 

 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر مساء امس انتهاء معركة مخيم نهـر                 أعلن
ابلغ اللبنانيين ان العمليـة     : "، وقال "سحق ابطال الجيش لحركة فتح االسالم وتدمير كل مواقعها        "البارد و 

ل التمشيط ويقوم بتنظيـف     الجيش دمر كل مراكز االرهابيين وفي هذه اللحظات يستكم        . العسكرية انتهت 
سيبقى حاليـاً منطقـة     "، اوضح ان المخيم     "ابطال الجيش سحقوا االرهابيين   "واذ اكد ان    ". االلغام والفخاخ 

 شـهيداً   76واشار الى ان الجيش فقـد       ". عسكرية الى ان ينهي الجيش الموضوع وسيبقى المخيم مطوقاً        
رابطـة علمـاء    "وعن الوساطة التي تقوم بها       . منهم في المستشفيات   46 جريحاً ال يزال     150وسقط له   
التفاوض هو فقط على تسليم المطلوبين مثل قائد المجموعة شـاكر العبـسي وآخـرين      "قال ان   " فلسطين

موجودين في" فتح االسالم " جريح من    100اضافة الى نحو    
واكـد  ". رهابية اقتلعت من جذورها وعدد كبير من قياداتها قتل        المنظمة اال . هناك مخيم قديم ومخيم جديد    

واسترعى االنتباه   .فرت الى المخيم القديم وان العمليات ستستمر العتقالها       " فتح االسالم "ان بعض قيادات    
 –في حديث المر اشادته بقائد الجيش العماد ميشال سليمان وقوله انه اذا اقتـضت المرحلـة الـسياسية                   

  .انتخابه رئيساً للجمهورية فهو اثبت الكفاية الالزمةاالمنية 
 سورية في اشراف االمم المتحدة، رافضاً رفضاً باتاً نشر قوات دوليـة             –واقترح اجراء محادثات لبنانية     

ـ   .على الحدود بين البلدين    مصادر متطابقة انه لم يبق في هذا المخيم سوى         قالت  " النهار"وفي معلومات ل
280 شخص بينهم    500

" المجلـس الثـوري   
          

 عدداً 280وتبين من الوثائق التي صودرت ان بين المدنيين الـ           .شاكر العبسي ل
  ".فتح االسالم"عناصر 

  22/6/2007النهار 
  

   واالشتباكات انتقلت إلى المخّيم القديم.. يواصل تنظيف المواقع اللبنانيالجيش 
شهد مخيم نهر البارد يوم أمس اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش اللبنـاني             :  نزيه الصديق  -نهر البارد   

ومسلحي حركة فتح اإلسالم، شملت جيوباً ال يزال مسلحو الحركة يقاتلون فيها عند التخوم الفاصلة بـين                 
المخيمين الجديد والقديم، فيما سجل أمس أيضاً انتقال االشتباكات بشكل واسع الى المخيم القـديم، بعـد                 

وأشـارت المعلومـات إلـى أن        .معلومات تحدثت عن أن مسلحي الحركة تسلّلوا إليه في األيام األخيرة          
مسلحي الحركة شرعوا في بناء منصات في بعض أحياء المخيم القديم إلطالق صواريخ وقذائف منها في                

اتجاه الجي
م المخيم القديم يشهد اشتباكات              
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ت بمعظمها في يـد الجـيش       

55.

  الواقع الفلـسطيني، وال سـيما فـي غـزة،       
وتداعياتها في المرحلة األخيرة ووضعناه في صورة المخطط األميركي الذي 

ولّى تنفيذه جنراالت األجهزة األمنية وقياديوها، وفي مقدمهم، محمد دحالن ورشيد أبو شباك، والـذي               
لـسطيني المتمثّلـة    

56.

فـأعلن   
واعتبر أن الوضع معقد ليس في لبنان فقط، ولذلك . انه سيزور دمشق لهذه الغاية    
لكنه رأى ان هناك تقدماً في محادثاته، معرباً عن أمله في ان يتمكن مـن               . إقليمية ودولية في هذا الشأن    

ها ملفـا رئاسـة        

57.

 المرتقبة تستهدف تحقيق دفعة في العالقـات بـين                 
ة الفلسطينية وإسرائيل وتنظيم هذه العالقة والتحرك نحو تخفيف القيود المفروضة علـى الـشعب               سلط

مية القرارات التـي      

بحوالتعاونية ومركز ناجي العلي الطبي ومجمع مدارس األونروا، التي أص         
 .اللبناني

  22/6/2007األخبار اللبنانية 
 
   ويدعو إلى ترميم الوضع الفلسطيني "حماس" يلتقي وفداً من "فضل اهللا" 

استقبل المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا، وفداً من حركة حماس، ضم ممثلها في لبنان أسامة حمدان،                 
علي بركة، وأكّد ضرورة أن يعمل جميع المعنيين داخل الساحة          ومسؤول العالقات السياسية في الحركة      

فسلطيني يعيد القضية الفلسطينية إلـى عمقهـا الحقيقـي،          -الفلسطينية وخارجها، إلدارة حوار فلسطيني      
وشدد على االلتفات إلى ما تخطّـط لـه         . وخصوصاً لتركيز واجهة األمور في مواجهة العدو اإلسرائيلي       

بالتعاون مع إسرائيل لتعميق الشرخ الفلسطيني، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس بـوش ال              اإلدارة األميركية   
بعد اللقاء قـال    وتضمر إال الشر للشعب الفلسطيني وهي لن تتحرك إال بما يؤسس لفتنة فلسطينية كبيرة،               

وضعنا سماحته في صورة األحداث التي جرت في: حمدان
وضعه الجنـرال دايتـون،               

وت
كان يهدف إلى االنقالب على الشرعية الفلسطينية وإطاحة كل خيـارات الـشعب الف             

  . بالتزامه خيار المقاومة وخيار اإلصالح ومواجهة الفساد
  22/6/2007السفير 

  
  تقدم في المحادثات وفكرة حوار لقيادات من الصف الثاني وزيارة لدمشق : موسى 

وسع االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والوفد الوزاري العربي المرافق مروحة مشاوراته              
ع القيادات اللبنانية من طرفي األزمة ومن خارجهما، فالتقى الرئيس نبيه بري للمرة الثالثـة والنائـب                 م

العماد ميشال عون والنائب ميشال المر والبطريرك الماروني نصر اهللا صفير، وقيادات مـسيحية مـن                
السورية،  - ، وأضاف الى المواضيع التي يبحثها موضوع ترتيب الحدود اللبنانية         " آذار 14قوى  "

ستكون لنا اتـصاالت             

لمواضيع المختلف عليها وأولللقيادات السياسية حول ا   " الصف الثاني "رعاية حوار من    
  . وقد مدد الوفد مهمته الى اليوم، حيث يلتقي الرئيس نجيب ميقاتي. الجمهورية والوضع االمني

  22/6/2007السفير 
 
  قمة رباعية في شرم الشيخ عنوانها دعم الرئيس الفلسطيني ودفع المسار السياسي 

دعا الرئيس  : محمد الشاذلي ،   جيهان الحسيني  ،القاهرة ها في نقالً عن مراسلي   22/6/2007الحياة  نشرت  
حسني مبارك الى عقد قمة رباعية يشارك فيها العاهل األردني عبداهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود               

وقال مصدر مصري   .  األحد أو االثنين في شرم الشيخ      ،عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت     
  ."لسياسة الخارجية واألمنية لالتحاد األوروبي خافير سوالنا سيشارك في هذه القمةمنسق ا"موثوق إن 
قـال وزيـر    : القاهرة، أشـرف الفقـي     نقالً عن مراسلها في    22/6/2007الوطن السعودية   وأضافت  

الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن القمة الرباعية
ال

 مؤكدا إلزا.الفلسطيني وخلق المناخ المناسب إلعادة إطالق عملية السالم مرة أخرى         
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58.

مع حوار مع الطرفين، والحوار هدفنا، وإعادة إحيائه "وأوضح أن دمشق ". الماً مطعوناً به سلفاً
، موضحاً صعوبة أن يؤدي التحرك "مطلب حيوي، ولو لم يؤِد إلى نتيجة مباشرة

واستبعد أي . وحذر من محاصرة حماس في غزة. وأشار إلى انفتاح دمشق على فتح وحماس. ى نتيجة
ال يريد سالماً مع "مرت، بأنه 

اليوم، ايران بالتدخل 
في الشؤون الفلسطينية وتهديد االمن القومي المصري محمال الجمهوري

التحركات االيرانية وقال ابو الغيط ان . ذي نفذته حركة حماس ضد السلطة الفلسطينية في قطاع غزة
ي، ألن غزة علي مرمى حجر من 

59.

هذه االجواء ان تبدي مرونة مع 
بالنسبة الى الجانب االسرا: "، وقال"االسرائيليين، بل ستتمسك اكثر بخيار المقاومة

، واستبعد "ت االسرائيليةطالق الجندي شاليت أن يفرج عن عناصر من حماس موجودة في المعتقال
ما هي المهمات التي سيكلف بها في : "ودة الوفد األمني المصري إلى األراضى الفلسطينية، متسائالً

  ".المنية

تشائما إلمكانية إحـراز    يوافق عليها الرئيس الفلسطيني للفصائل الفلسطينية المختلفة، لكن أبو الغيط بدا م           
 . تقدم فوري على صعيد استئناف مفاوضات السالم

  
  ويستبعد أي سالم قريب مع إسرائيل.. حذر من محاصرة حماس في غزةي الشرع 

ما يجري هو خلط أوراق ال "قال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، أمس، إن :  زياد حيدر-دمشق 
المصلحة تتطلب أن نكون نحن مع الشعب "ورأى أن ". ينسابق له في المنطقة، وخصوصاً في فلسط

الفلسطيني، ومع كل الفصائل التي تعبر عن تطلعات هذا الشعب المكافح، وال يمكن أن نكون مع طرف 
من يقف مع طرف ضد "واعتبر أن ". ضد طرف، خصوصاً أن االنحياز بهذا الشكل هو انحياز تدميري

اً ال سالم مع وجود شرخ خطير في الساحة الفلسطينية، ألنه طرف يدمر القضية الفلسطينية، وأساس
سيكون س

في األيام القليلة المقبلة 
إل

سالم قريب مع إسرائيل، مشيراً إلى ما قاله بوش، خالل اجتماعه مع اول
  ". سوريا

  22/6/2007السفير 
  

  مصر ترى في سيطرة حماس على غزة تهديدا لألمن القومي المصري 
اتهم وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط وفقا لما نشرته صحيفة المصري، 

ة االسالمية مسؤولية االنقالب 
ال

شجعت حماس على ما فعلته في غزة وهذا يهدد األمن القومي المصر
  .مصر، كما أن االنتشار اإليراني في العراق يمثل تهديدا لألمن العربي والمصري

  22/6/2007 القدس العربي 
  
  زةمصدر مصري ينفي طلب أطراف فلسطينية من إسرائيل اجتياح غ 

هناك "نفى مصدر مصري موثوق، ما تردد عن أن :  جيهان الحسيني، مالك القعقور-القاهرة، بيروت 
". أطرافا فلسطينية طلبت من السلطات االسرائيلية اجتياح غزة السقاط حماس واسترداد عباس شرعيته

مور تعقدت مصر طلبت من اسرائيل عدم التدخل في هذا االمر على اإلطالق، إذ أن اال"وأوضح أن 
، معتبراً أن ما "وليست بحاجة الى مزيد من التعقيد حتى نسمح إلسرائيل باقحام نفسها في احداث غزة

واستبعد تنازل حماس ببساطة عما حققته من مكاسب في ". أمر طارئ يجب تصحيحه"جرى في غزة 
ي عربية لعقد وشكك في صحة ما يتردد عن أن هناك مساع". من دون ضغوط قوية تمارس عليها"غزة 

حماس ال يمكنها وسط "هدنة بين حماس وإسرائيل، موضحاً أن 
ئيلي ال يمكنه من أجل 

ا
ع

ضوء القطيعة بين فتح وحماس وغياب التنسيق بين األجهزة ا
  22/6/2007الحياة 
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60.
في قطاع " لوضع الجديد غير الشرعي

ي/ أن التفاوض سيكون على األرض التي احتلت في حزيران"وشدد على . غزة
هناك دعوة لتجمع عربي يؤكد شرعية الرئيس عباس "واضاف أن ". طاع غزة والضفة الغربية معا

، مشككاً في إمكان "ح بعزلها اقليميا

  ل الحكومات العربية مسؤولية التوتر الفلسطيني.61
لجماعة اإلخوان المسشن المرشد العام :  محيي الدين سعيد-القاهرة 

ادا على الحكومات العربية وجامعة الدول العربية محمال إياها مسؤولية تصاعد األحداث في األرض 
 ملف إدارتها للواليات 

62.
أجل قراره بقطع إمدادات الكهرباء والغاز عن 

قطاع غزة، للحيلولة دون حدوث أزمة عنيفة داخل القطاع قد تعرقل محاو
وتسعى مصر إلقناع الحكومة . لتمهيد الستئناف الحوار بين فتح وحماس للخروج من األزمة المتفاقمة

لمستحقة للسلطة، والتي يصل مجملها 

63.
حول تصاعد االقتتال بين فتح وحماس 

وتحميله مسؤولية ذلك لحركة حماس معركة كالمية ساخنة بين نواب 
 الوطني بالمجلس، حيث اعترض نواب اإلخوان على البيان وتبادلوا االتهامات مع سعد الجمال حزب

القيادي بحركة فتح " محمد دحالن"ن ب 

64.

ولية تدهور األوضاع ومطالبتها بوقف جميع ممارساتها العدوانية المستمرة المتمثلة 
حكومة الطوارئ الفلسطينية على تج"وحثت اللجنة ". في عمليات القتل واالغتيال

  "حماس"مصر ترفض الفصل بين غزة والضفة وتلّوح بعزل  
ال تعترف با" مصري موثوق به، إلى أن القاهرة أشار مصدر

، أي 1967ونيو عام 
ق

مع دولة مستقلة في غزة تتزعمها حماس، مع تلويويرفض التعامل 
  .ان تشذ دولة عربية عن المجموعة العربية وتخرق هذا االتفاق

  22/6/2007الحياة 
  
مرشد اإلخوان يحم 

لمين محمد مهدي عاكف هجوما 
ح

الفلسطينية والفشل في احتواء هذه األحداث أو فرض حل عربي لها، وترك
  .المتحدة وإسرائيل

  22/6/2007 الخليج اإلماراتية
  
  لتأجل قرار قطع الكهرباء والغاز عن غزة" اسرائيل"مصر تكثف اتصاالتها مع  

كثفت مصر من اتصاالتها مع الجانب اإلسرائيلي لت: غزة
األوضاع، لتها الرامية لضبط 

وا
اإلسرائيلية بتنفيذ وعودها باإلفراج عن األموال المجمدة بحوزتها وا

  . مليون دوالر لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية800إلى 
  21/6/2007برس فراس  

 
  في مجلس الشعب المصري" دحالن"و" القسام"معركة كالمية بين  

أثار بيان للجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري : القاهرة
جماعة اإلخوان المسلمين ونواب 

ال
رئيس اللجنة الذي شبهه حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة اإلخوا
 .فيما قال الجمال إن إبراهيم يتحدث وكأنه عضو في كتائب القسام

  22/6/2007الخليج اإلماراتية 
  
  تدعو إلى احترام الشرعية الفلسطينية    " المؤتمر اإلسالمي" 

الجميع الى احترام "في منظمة المؤتمر اإلسالمي " لجنة فلسطين"دعت :  د ب أ، أ ف ب-الرياض 
واحترام المؤسسات الفلسطينية المنبثقة عن منظمة " الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس

وأدانت اللجنة خالل اجتماعها على مستوى المندوبين برئاسة األمين العام ". تور الفلسطينيالتحرير والدس
جميع األعمال اإلجرامية التي ارتكبت مؤخرا في قطاع غزة "للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلي، امس، 

المجتمعون وأكد ". بين حركتي فتح وحماس مطالبة بعودة الوضع في غزة إلى ما كان عليه قبل األحداث
تحميل إسرائيل مسؤ"

اوز النتائج التي افرزتها 
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دة هذه الحكومة للعودة الى الوضع الطبيعي كل الفصائل الفلسطينية لمساع"كما دعت ". ألحداث األخيرة
 المصالحة 

  22/6/2007الدستور 
  

  حيب عربي بإبقاء القضية الفلسطينية على جدول أعمال المجلس الدولي لحقوق اإلنسان .65
لحقوق اإلنسان اإلبقاء على 

66.

  .ل المساعدات األمريكية لمصر، بذريعة تواصل عملية التهريب
أن جيمس جيفري نائب مـساعد وزيـرة الخارجيـة          :  د ب ا   -القاهرة   22/6/2007الدستور  ذكرت  

 خلفية االحداث الدموية األخيرة في االراضـي                

67.

وقال متحدث ان وزيـر الخارجيـة الفرنـسي    . ا الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
برنار كوشنر تحدث مع عباس هذا االسبوع ليعبر له عن دعم فرنسا ويبلغه بخطط

ير أن فرنـسا سـتقدم      أكد الوز "حدث باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي عبر االنترنت           
م يكشف المتحدث تفاصيل عن حجم المبلغ       

68.

وعن رأيها  . على أن الخاسر في الصراع الحالي هو الشعب الفلسطيني        ت   
أعتقد أن لكل ملف أو مش" االسرائيلي سلماً، قالت     -في امكان حل الصراع العربي      

ون هناك رغبة في الوصول الى حل، ويجب أن تكون هناك الرغبة والوسائل التي تمكن من التوصل                 
طينيين او االسرائيليين ال توجد جهة منهم تقبل أن تعـيش                

ا
لكافة الجهود التي تقوم بها السعودية ومصر لتحقيق"واعربت عن دعمها ". وفقا للدستور

  ".الوطنية الفلسطينية

تر
رحبت األمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار المجلس الدولي  :القاهرة

  .البند الخاص بالقضية الفلسطينية على جدول أعماله
 21/6/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
  العمل على وقف عمليات تهريب األسلحة إلى قطاع غزة: الواليات المتحدة 

نقل على لسان مراسلها في واشـنطن، أن        " يديعوت أحرونوت "أن موقع    21/6/2007 48عربجاء في   
منع "مجلس النواب األمريكي يطالب وزيرة الخارجية، كونداليزا رايس، بالضغط على مصر لتعمل على              

ومن المتوقع أن يقوم مجلس النواب بتجميد مبلغ يصل         ". تهريب األسلحة والوسائل القتالية إلى قطاع غزة      
 مليون دوالر، من أموا200إلى 
و

االمريكية لشؤون الشرق االدنى أكد أن بالده طلبت على
لسطينية من كل حلفائها في المنطقة فعل كل ما باستطاعتهم لمنع تدفق االموال واالسلحة والمـسلحين                الف

  .المدربين من طهران إلى غزة
  
  فرنسا تقول انها ستقدم مساعدات مباشرة للفلسطينيين 

كومة قالت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الخميس، إن فرنسا ستقدم مساعدات مالية مباشرة للح            : باريس
الفلسطينية التي يرأسه

.  المساعدات الفرنسية               
وقال المت

ول." على مستوى وطني  ) الفلسطينية(مساعدة مباشرة للميزانية    
  .الذي ستدفعه فرنسا

  21/6/2007رويترز 
    

  الوضع الفلسطيني غير مقبول إطالقاً: الشيخة هيا آل خليفة 
 لألمم المتحدة الشيخة هيا بنـت راشـد آل          اعتبرت رئيسة الجمعية العامة   :  محمد المكي أحمد   -الدوحة  

الخالف في  "، وانتقدت   "غير مقبول بأي شكل من األشكال     "خليفة ما يجري على الساحة الفلسطينية حاليا        
الحكومة التـي يـتم     "، ودعت الى احترام الشرعية الفلسطينية والدولية و       "الحاكمة) الفلسطينية(المؤسسة  

، وشدد"انتخابها من قبل الشعب   
كلة حال، ويجـب أن          

تك
د أنه سواء بالنسبة الى الفلسالى حل، وأنا أعتق   

  ."في حال حرب أو توتر دائم
  22/6/2007الحياة 
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69.

 400ى األقل حـوالي                 

 .ص بالحرس الرئاسي
 لحركة حماس الكثير من أنواع األسلحة والصواريخ والمتفجـرات              

عتاد العسكري، التي زعم تلفزيـون األقـصى بـأن           ال      
كمساعدات لحركة فتح القائمة األولية التي قـام بعـض أعـضاء حمـاس                  

 :رليد نيت ديلي، تتضمن اآلتي
 . اآللية

وجودين في قطاع غزة عن دهشتهم لعدم قيـام حركـة فـتح        الصحفيين األجانب الم      

جود في غزة إلى أن حركة حماس قد وضعت يدها على مئات الملفات                 

الضخمة التي كانت                

د         

 ).المنكرة(نتهم من اللحاق بهم ومنعهم من إتمام فعلتهم 

  
 حماس تضع يدها على ملفات فتح األمريكية  

قام بعض أعضاء حركة حماس بتقديم قائمة لمراسل صحيفة ويرليد نيـت ديلـي االلكترونيـة،                : الجمل
دة في قطاع غزة، تتضمن حصراً أولياً ميدانياً لعتاد أمريكي تبلغ قيمته علالموجو

مليون دوالر، استولت عليه حركة حماس داخل المنشآت األمنية الموجودة في قطاع غزة والتي كانـت                
 .تحت إدارة وسيطرة منظمة فتح المدعومة أمريكياً

مكان تخـزين   (مجمع أنصار   : استولت عليها حركة حماس، من بينها     المواقع األمنية واالستخبارية التي     
، ومجمع العباس الخا)األسلحة والعتاد العسكري األمريكي

عرضت قناة تلفزيون األقصى التابعة
ومنصات إطالق الصواريخ، وكميات أخرى من

الحكومة األمريكية قد قدمتها 
بتسليمها لمراسل صحيفة وي

 العشرات من أكوام البنادق-
 .16- بندقية هجوم أمريكية طراز إم7400 -
 . ألف خزانة طلقات800 -
 . ناقلة جنود مدرعة18 -
 . سيارات جيب مدرعة7 -
 . عشرات السيارات المدنية المدرعة، من بينها رافعة آلية مدرعة-
 . شاحنات كبيرة مجهزة بالمدافع المائية الخاصة بتفريق المظاهرات8 -
 .  بلدوزر عسكري14 -

ئمة التي قاموا بتقديمها ال تمثل  إال جزءاً صغيراً مما           كذلك أبلغ أعضاء حماس مراسل الصحيفة بأن القا       
هو موجود فعالً، وبأن عملية حصر ما تم العثور عليه في مخازن حركة فتح يتطلب الكثير من الوقـت،                   

 .إضافة إلى أن البحث مازال جارياً عن الكثير من مخابئ العتاد السرية األخرى
وقد أبدى الكثير من 

بإجالء عتادها العسكري وعلى وجه الخصوص اآلليات المدرعة والتي كان يمكن بكل سـهولة تعبئتهـا                
واالنسحاب به، وهو أمر كان يمكن أن يـتم بكـل           ) بما خف وزنه وزادت أهميته وقيمته من األرشيف       (

ونوا يملكون األسلحة القادرة على تدمير العربـات والـشاحنات          سهولة ألن مقاتلي حماس في غزة لم يك       
 .األمريكية المدرعة

كذلك أشار مراسل الصحيفة المو
األمنية الخاصة بوكالة المخابرات المركزية األمريكية، والتي كانت موجودة بحوزة أجهزة أمن فتح فـي               

ة، والتي كان يشرف عليها محمد دحالن، وقد وجدت هذه الملفات داخل المخازن غز
مخصصة ألرشفة األضابير والوثائق الخاصة بالمعامالت بين أجهزة أمن السلطة الفلـسطينية ووكالـة              

 .المخابرات المركزية األمريكية
كية على األوراق واألضابير، بل هنـاك عـدكذلك لم تقتصر وثائق وكالة المخابرات المركزية األمري       

 .كبير من الوثائق االلكترونية واألشرطة السرية وأقراص الكمبيوتر وأشرطة الفيديو
قال أعضاء حماس بأنهم تمكنوا من اقتحام مبنى األمن الوقائي الفلسطيني، ووجدوا مجموعة من عناصر               

وكالة المخـابرات المركزيـة األمريكيـة، إال أن    محمد دحالن، وقد بدأت فعالً في تدمير ملفات ووثائق          
كما يقول أعضاء حماس قد مك) العناية اإللهية(
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وصرح أحد أعضاء حماس لمراسل الصحيفة بأن أمريكا قد أعطت محمود عباس العتاد واألسلحة لكـي
هذا السالح األمريكي وجعله في يد رجال حمـاس،         ) سخّر) اهللا (لكن     

70.

 ، ولكن مـا يـزال ينتظـر       )ش لحد الجنوبي اللبناني     

 .خطف الجندي اإلسرائيلي جلعاد شليط

 .ائلته

أساليب تنظيم القاعدة نفسها، فنشر شريطا على موقع إسالمي مقرب من حركـات                

ن، القائد الفتحاوي المكروه من حماس، ومذكرا هذه الحركة انه خطط معهـا                 

ش   

                
يقوم بالقضاء على حركة حماس، و

تـسخيره بـإذن اهللا     (وأضاف قائالً للمراسل بأن السالح األمريكي الموجود في الضفة الغربية سوف يتم             
 ).وتوفيقه ليجد طريقه إلى أيدي رجال حماس

  21/6/2007موقع الجمل 
  

 معركة حماس المقبلة مع القاعدة 
، حسابها مع حركة فتح فـي قطـاع         )حماس(أنهت حركة المقاومة اإلسالمية     :  القدس أسامة العيسة من  

غزة، بالطريقة التي تابعها الجميع في أنحاء العالم، ونفذت ما أسمته حسما، وعملية جراحية استئصالية،               
نسبة إلى جي(لما وصفتها مجموعة عميلة أو لحدية       

الحركة الكثير لتحسمه لصالحها في قطاع غزة، خصوصا مع تنظيم جيش اإلسالم، الذي يطـرح نفـسه                 
 . االن، كفرع للقاعدة في القطاع، مع توفر مؤشرات بان تنظيم القاعدة يوافق على ذلك

ويقود تنظيم جيش اإلسالم، ممتاز دغمش، الناشط السابق في لجان المقاومة الشعبية، وظهر اسـم هـذا                 
لتنظيم الول مرة، في الصيف الماضي، عندما شارك الجناح العسكري لحركة حماس، ولجان المقاومـة               ا

الشعبية، في 
ورغم نجاح عملية الخطف، واعتبارها عملية نوعية، إال أن شهر العسل، بين حماس ودغمش لم يطـل،                 

ر الجندي اإلسرائيلي األسير، فـي حـين وجـه دغمـش            حيث اصبحت لحماس الكلمة األولى في مصي      
وتنظيمه انتقادات عدة لحماس حول ملف هذا الجندي، خصوصا لجهة التصريحات الوفيرة التـي كـان                
يطلقها مسؤولون من حماس عن سير المفاوضات غير المباشرة إلطالق سراح شـليط مقابـل أسـرى                 

 .فلسطينيين
غمش، بشكل دراماتيكي، واخذ دغمش يطرح نفـسه كممثـل          وتسارعت عمليات التباعد بين حماس، ود     

للقاعدة في فلسطين، وعبر عن ذلك، بعد خطف الصحافي البريطاني آلن جونستون، واشـتراط إطـالق                
وال يمثـل ممتـاز     . سراحه، بإطالق بريطانيا لسراح الفلسطيني أبي قتادة المعتقل في المملكة المتحـدة           

ي تبقى قدراته ونفوذه محدودة، مقارنة بحماس، وانما عائلة دغمش          دغمش، فقط تنظيم جيش اإلسالم، الذ     
القوية وصاحبة النفوذ في مدينة غزة، رغم محاولته تمييز نفسه وتنظيمه عن ع

وفي حين أطلق خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تصريحات تتعلق بـسعي حمـاس                
د مؤتمر صحافي قال فيه انه ال يوجد أي اتفـاق بـين             لإلفراج عن جونستون، رد دغمش على ذلك بعق       

. تنظيمه وحركة حماس على إطالق سراح الصحافي البريطاني، وكرر شروطه لإلفراج عن جونـستون             
واخذ دغمش يستخدم 

 .ذا لم تفرج بريطانيا، عن أبي قتادةالجهاد العالمية، هدد فيه بقتل جونستون، إ
واخذ دغمش يقدم نفسه، بما يليق بصفته الجديدة كأحد زعماء تنظيمات الجهاد العالمي، واصـدر بيانـا                 

ويعتقد أن دغمش هو من ). أبو محمد(مضيفا إليها كنيته ) الشيخ ممتاز بن محمد بن دغمش     (مهره بتوقيع   
ليات حرق لمقاهي إنترنت، وإطالق نـار علـى مـدارس     أسس منظمة سيوف الحق، التي تبنت عدة عم       

 .مختلطة وغير ذلك
وفي بيانه الجديد الذي نشر امس بدا أن دغمش ذهب خطوة أخرى في صراعه مـع حمـاس، نافيـا أن     

تكون له عالقة بمحمد دحال
ما يثار على ألسنة الكذابين مـن أننـي تـابع           "وقال دغمش في بيانه إن      . ن مرة الغتيال دحالن اكثر م   

لدحالن هو محض كذب وافتراء وأنا منه بريء وهم يعلمون ذلك، وعندهم أدلة وبراهين ما يثبت أنـي                  
ووجه دغمـ". بريء من دحالن وقومه بعد أن حصلوا عليها من مقرات الوقائي واالستخبارات البائدة            
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لم يكن األمر توفيقا مـن اهللا     " قائال   اح في اغتيال دحالن      

 ".كل األخطاء على شخصي غير مقبول

ت النفوذ في قطاع غزة، والتي تشكل تحديا أمنيا حقيقيـا                 
لمسعى حماس فرض سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، ويعتقد أن مسألة تح

لعائلة، مثلما فعلت مع عائلة بكر، خالل األيـامستكون النافذة التي ستدخل منها حماس لكسر شوكة هذه ا         
المعركة المقبلة المتوقعة بين حركة حماس وعائلة دغمش، ستكون فـي أحـد أوجههـا                

معركة بين حماس واحد اذرع تنظيم القاعدة، حيث أصبحت مواقع ومنتديات مقربة من القاع

71.

 عقد قبل ساعات من االنتخابـات                

اسألوا قيادتكم عن الخمس مرات التي حاولنا فيها        "، قائال لهم    "أبناء حماس المضللين  " اسماهم   خطابه لمن 
 ".معا اغتيال محمد دحالن

وهدد دغمش، انه في حالة أنكرت حماس ذلك فانه سيكشف أسماء قيادات حماس التي تورطت معه فـي                  
وعلل دغمش عدم النج. التخطيط الغتيال دحالن  

 ".ولكن النوايا لم تكن خالصة هللا بل كانت نوايا حزبية واهللا المستعان ومن بيده الحياة والموت هو اهللا 
بعض األطراف حاول استغالل مسألة     "وحاول دغمش أن يميز نفسه وتنظيمه عن عائلة دغمش، قائال إن            

ا على ظهر ممتاز دغمش ولكن الكل يعرف أن العائلة منها من            عائلة دغمش في تحميل وزرها وأخطائه     
ينتمي إلى ألوية الناصر وإلى حماس وإلى جيش اإلسالم وإلى حركة فتح فهي عائلة كبيرة أمـا أن يـتم                    

تحميل 
ي الصبرة في   وحسب مصادر صحافية، فان حركة حماس تعد الستهداف عائلة دغمش، التي تسكن في ح             

مدينة غزة، للقبض على ممتاز، وتحرير الصحافي البريطاني، وانها تتحرك عسكريا على األرض تمهيدا              
وتعمل عائلة دغمش في التجارة، خصوصا في تجارة المواشي، وحـسب           . لشن عملية كبيرة لتحقيق ذلك    

من عائالت المافيـا فـي      مصادر صحافية إسرائيلية، فان عائلة دغمش تعمل أيضا في التهريب، وتعتبر            
 .غزة

وتعتبر عائلة دغمش، إحدى العائالت الكبيرة ذا
رير الـصحافي البريطـاني                
         

ولكن . الماضية
دة تتعامـل                

 .حمدمع ممتاز دغمش باعتباره المجاهد أبو م
  22/6/2007موقع ايالف 

  
  ل الغزال والفي 

  ماجد عزام
سأل صديق أحد قادة المحاكم اإلسالمية في الصومال أثناء وجودهم في السلطة عن رؤاهم وتـصوراتهم                
والبرامج التي يحملونها لتحسين األوضاع وحل المشاكل التي يعانيها الشعب الصومالي، فأجاب أنهم في              

 غزال فحصلوا على فيل وأن المفاجأة لم تمكنهم من إعداد العـدة وبعـد زوال                الحقيقية خرجوا الصطياد  
  . المفاجأة والصدمة سيفكرون في ما يجب عمله
 شبيه بما حصل مع المحاكم، فقد شاركت الحركـة          "حماس"القياس مع الفارق طبعا، إال أن ما حدث مع          

معتبرة ومهمة مـن مقاعـد المجلـس        في االنتخابات التشريعية الماضية على أمل الحصول على نسبة          
 في المئة، أي ما بين خمسين إلى ستين مقعدا سـتكون مرضـية         45 إلى   40التشريعي وقدرت أن نسبة     

جدا وستحولها إلى رقم صعب على الساحة الفلسطينية واإلقليمية والدولية وضمن أمور أخرى الحصول               
  . رعية الشعبية والجماهيرية التي ال لبس فيهاعلى الشرعية الديموقراطية والدستورية للمقاومة بعد الش

 كما المحاكم الصومالية، بالحصول على الفيل بدال من الغزال ولم تكن قد احتاطت سابقا               "حماس"فوجئت  
لهذا االحتمال، وحسب علمي فإن آخر اجتماع للمكتب السياسي للحركة

 عدم المشاركة في أي حكومة وحدة وطنية مع فتح ـ على اعتبار أن هذه  التشريعية أقر باإلجماع تقريبا
قد ال تحوز األغلبية الالزمة لتشكيل الحكومة حسب القانون األساسي الفلسطيني ـ وهو األمر الذي تغير  

 تحت سكرة ونشوة الفوز أنهـا لـن تتخلـى عـن             "حماس"مباشرة مع ظهور نتائج االنتخابات وإعالن       
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 لم يصل   "حماس"أن هذا االنفتاح واالجتهاد من      ، وكل ذلك على أهميته لم يجد رغم          

ر الفلسطيني التي أوصلها عبر صناديق االقتراع والتي قالت نعم كبيرة لخيـار المقاومـة                

ه بدال من أن يتحول العراق إلـى                  

لفرصة        

 مباشـرة   "حمـاس "ن تخيب ثقة الجماهير برغم أن هذا لم يكن ليعني بالضرورة أن تقوم              مسؤولياتها ول 
  . بتشكيل الحكومة وهو الخطأ والكارثة اللذان ندفع جميعا ثمنهما اآلن

 وتجربـة محـاكم     "حماس"لإلنصاف يجب القول أيضا إن ثمة فوارق مهمة ال يمكن تجاهلها بين تجربة              
شاركت منذ تأسيسها في االنتخابات الطالبية والنقابية وحتى في االنتخابات          فاألولى  . الصومال اإلسالمية 

 منذ تأسيس السلطة وسيست بصورة واضحة جلية بـرغم          2005البلدية التي أجريت ألول مرة في العام        
 كانت رغم فوزهـا     "حماس"جوهرها وطبيعتها المحلية، وثمة فارق أساسي وجوهري آخر يتمثل في أن            

 بغالبية كبيرة تقوم بكل ما طلب منها فلسطينيا وعربيا من أجـل الحفـاظ علـى الوحـدة                   في االنتخابات 
الداخلية والمكتسبات الوطنية التي تم تحقيقها خالل عقود من النضال الفلسطيني، فقد طرحت منذ البدايـة                

ية فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعندما عجزت عن ذلك خاضت سلسلة طويلة من الحوارات الداخل              
 ـ التي شكلت األرضية والمرجعية  "وثيقة األسرى"التي أفضت إلى التوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني ـ  

التفاق مكة الذي انبثقت عنه وألول مرة منذ تأسيس السلطة حكومة الوحدة الوطنيـة وتنازلـت عنـدها                  
وليس هناك حقائـب   عن الحقائب الوزارية األساسية ـ مع التحفظ طبعا ـ ألن المصطلح نسبي   "حماس"

أساسية ومركزية فى سلطة حكم ذاتي موسع، رغم األغلبية الكاسحة التي حققتها في االنتخابات وأهم من                
 وافقت على الخطة األمنية التي قدمها وزير الداخلية المستقيل هاني القواسمي وأبدت كل              "حماس"ذلك أن   

االستعدادات لتنفيذها
إلى حد التقاط واستيعاب الحقيقة األساسية التي تقول ان الحفاظ علـى وتكـريس النتـائج والتـداعيات                  

 مباشرة للحكومة الفلسطينية مقابـل      "حماس"االستراتيجية لالنتخابات التشريعية كان يقتضي عدم تشكيل        
التشريعي إلى نواة لمشروع وطني أو إطار وطني يسهر على تحقيـق            تحويل الكتلة الصلبة في المجلس      

رسالة الجمهو
بمفهومها الشامل وال كبيرة للتسوية وتجلياتها منذ أوسلو حتى االنتخابات وال كبيرة للفساد والمحـسوبية               

  . ل العاموهدر الما
ـ     ، أما ما يتعلق باآلخرين سواء أكانوا أطرافا فلسطينية أم إقليميـة أم دوليـة               "حماس"هذا في ما يتعلق ب

فنحن أمام مشهد بالغ التعقيد جوهره وجود استراتيجية ال تتورع عن استخدام كل األساليب أيـاً كانـت                  
 كان الثمن آالفا بل ماليين الضحايا       درجة قسوتها وشدتها وبطشها من أجل الوصول إلى أهدافها حتى لو          

  . والمعذبين
وبتحديد أكثر نحن أمام مجموعة من السياسيين والمحافظين الجدد والقدامى في اإلدارة األميركية وتحديدا              
في مكتب نائب الرئيس ديك تشيني نظروا إلى االنتخابات كجزء من سياسة أميركية خارجية تهدف إلـى                 

اطية في المنطقة، وفي نفس الوقت الحفاظ على المصالح األميركية، بمعنى أن            تكريس التحوالت الديموقر  
تشيني ورفاقه نظروا إلى االنتخابات الفلسطينية بصفتها دليال على نجاح األساس االيديولوجي لنظـرتهم              
وفي نفس الوقت ترتكز لبناء محور من المعتدلين العرب يؤدي إلى إحداث تغيير استراتيجي في المنطقة                

يؤثر إيجابيا على الوضع االميركى في العراق المأزوم والحرج، أي ان
قاعدة ورافعة إلحداث التغيير في المنطقة يحدث العكس بحيث تؤدي التغييرات االستراتيجية في المنطقة              

ينية، فإن خطة أو خريطـة      إلى إحداث تغيير إيجابي في العراق عوضاً عن االنتخابات التشريعية الفلسط          
 تضمنت توجيه ضربة قوية الى المقاومة اللبنانية وتحييد         - إليوت أبرامز أساسا     -طريق تشيني ورفاقه    

وتهميش سوريا ومن ثم االستفراد بإيران وفرض التراجع عليها إما سلما أو حربا الستثمار كل ذلك من                 
ن هناك بمظهر مشرف من دون إعطاء اأجل إحداث التغيير في الطرق أو على األقل الخروج م         

  . ألي طرف باالحتفال أو ادعاء النصر على األمبراطورية األميركية
الخطة أو خارطة طريق تشيني استندت الى فرضية أن فتح وتحديدا تيار عباس ـ دحالن أو حتى تيـار   

 والقانونية للتنكيل أو علـى      دحالن وحده سينجح في االنتخابات وينال الشرعية الديموقراطية والدستورية        
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تقدمية واأليديولوجية العملية   

مة من أساسـيات             

 أن تفهم أن تكريس النتـائج أو التـداعيات          "حماس"رية واالستقالل فإن على        
االستراتيجية لالنتخابات كان يمكن أن يتحقق من دون االضطرار إلى تشكيل الح

تشريعي وفي صفوف الجمهور الفلسطيني تمنع التساوق مع المـشاريع          الكتفاء بكتلة مانعة في المجلس ال     
السرائيلية األميركية بأي شكل من األشكال ولو في الحد األدنى، وأهم من ذلك فإنه من المبكر جدا على                  
ي حركة مقاومة أن تحتل أو تشغل أو حتى تحرر جسم السلطة بالكامل واالكتفاء بأال تتحول السلطة أو                  

 إلى حربة في ظهور أو صدور المقاومين والرافضين للخضوع للمنطق األميركي االسـرائيلي          زء منها 
  . الجبروتي والمتغطرس

  22/6/2007السفير 
  

 

األقل حصار المقاومة واستئناف عملية التسوية مع اسرائيل ولو بشقها الشكلي والمرحلي والتكتيكي، مـا               
يعني االنطباع بأن أميركا تقوم بتوفير البضاعة في فلسطين وعلى اآلخرين توفير ما يطلب تجاه الملفات                

  . منطقة مثل ملفات لبنان وسوريا والعراق وإيراناألخرى المرتبطة مباشرة بجذر الصراع في ال
، وهنا لجأ تشيني ورفاقه إلى تغيير التكتيكات من         "حماس"تم إجراء االنتخابات ولكنها أعطت الثقة لحركة        

أجل تحقيق االستراتيجية نفسها أي محور المعتدلين ال بد أن يبدأ من فلسطين ومحظور على المقاومة أن                 
ي أو الميداني ال في فلسطين وال في غيرها، تم فرض الحصار القاسـي والظـالم                تنجح في الشق السياس   

 وعلى الشعب الفلسطيني بأسره وثم المراهنة على االقتتال الداخلي أو حتى الحرب             "حماس"على حكومة   
عندما تم التوصل إلى اتفاق مكة والذي انبثقت منه حكومـة الوحـدة             .  ولو بالقوة  "حماس"األهلية إلسقاط   

لوطنية تم وضع الفيتو على الحكومة والعراقيل في طريقها، وعندما اتضح أن حكومة الوحدة تمضي في                ا
طريقها وقد تنجح في كسر الحصار ووقف الفوضى األمنية، لجأت اإلدارة األميركية أو مكتب تشيني إلى                

لالواقعية الجديدة القائمة على المنطق الثوري المستند على القوة أو الواقعية ا           
حسب وصف فيليب زيليكف المستشار السابق لكوندليسا رايس، والفهم الجديد هو عبـارة عـن عمليـة                 

 بالقوة فلنمنحها أو نـسلمها      "حماس"ما دمنا فشلنا في إسقاط      : هروب جنونية إلى األمام لسان حالها يقول      
 ماذا ستقدم للشعب الفلسطيني في غـزة فـي مقابـل            السلطة بكاملها في قطاع غزة ولنر ماذا ستفعل أو        

نموذج ستعمل على تأسيسه في الضفة الغربية يكون مزدهرا ومتطورا وقابالً للحياة، بحيث يعجـل فـي                 
 بأيدي فلسطينية أو بأيدي الجماهير الفلسطينية الثائرة والجائعة والمحرو"حماس"سقوط  

  . لى تدخل مباشر ال إسرائيلي وال أميركيالحياة في غزة من دون الحاجة ا
ضمن اإلطار السابق فقط يجب أن نفهم ما جرى في قطاع غزة، ونعتقد أن ليس مـن الـصدفة غيـاب                     
دحالن ورفاقه من قادة األجهزة عن قطاع غزة في هذا الوقت بالذات، كما ليس من الـصدفة أن يكتـب                    

المحتلة أن الحل الوحيد المتاح ألميركـا إلنقـاذ    دنيس روس في الخامس من حزيران بعد زيارته للقدس          
ماء وجهها في فلسطين والمنطقة يتمثل في خلق نموذج مزدهر في الضفة ونموذج بائس في غـزة، أي                  

  . وضع ما يعتقدونه النعيم في مواجهة الجحيم وترك الخيار األخير للشعب الفلسطيني
أو بعض أفرادهـا بعـد تحقيـق مـا تـصفه             "حماس"بعد تسجيل التحفظ الشديد على ممارسات حركة        

باالنتصار، ال بد من مطالبة المنتصرين بالتسامي والتسامح والفهم أن ما يجري في فلسطين هو النموذج                
حروب أهلية متنقلة وحتى انقسامات سياسـية إداريـة وهيكليـة وتنـازع             : المراد تعميمه على المنطقة   

لد نفسه، وعوضا عن الحفـاظ علـى الحلـم أو األمـل             صالحيات بين حكومتين أو أكثر على إدارة الب       
الفلسطيني في السيادة والح

كومـة وكـان يمكـن                 
ا
ا
أ
ج
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أعـالم  . ماضـي  ال             

  .نية متعددة األلوان تحلق ذات يوم

  .تأجيل آمالهم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة

 وصل الفقراء على عربات تجرها الحمير، وشرعوا بجمع قطع الخشب والمعدن، بل               

لقـد  : "قال ذلك مشيراً إلى قادة فـتح، وأضـاف  ". جداً، وهذه أمالك عامة، وهم أناس فاسدون       

بثمنها كان يمكن لنا جميعاً أن نأكل الخبر        . الطات   

غير مشروعة  "جد يوم الجمعة، ووصفتها بأنها               

. ساعدة مـن الخـارج    بدا أن اختيار السيد فياض استهدف حشد نوع ممكن من القوة، وهي الم             

  واقع قاتم في أعقاب معركة غزة 
 تغريد الخضري وأيان فيشر

هذا القطاع الساحلي المكتظ والمعدم، كان يمور بأحاسيس ما بعد الثورة يوم الجمعة
حماس الخضراء المنتصرة على حركة فتح فيما ارتقى إلى وصف حرب خمسة أيام أهلية، كانت ترفرف                

فوق المباني العامة حيث كانت األعالم الفلسطي
ي فحـسب،  وبينما كانت حدة العنف تخفت، كان القلق يخيم على األهالي، ليس بسبب مشاق البقاء اليـوم        
 شخصاً  116وإنما أيضاً إزاء الكيفية التي أفضت بها جولة االقتتال الداخلي المميت، والتي قتلت حوالي               

حسبما ذكر، وكيف أفضت إلى 
ما الذي سيأتي   . يهذه أكثر األيام ظلمة في حيات     ): " عاماً 47(يقول احمد سوافيري سائق سيارة التاكسي       

  ". عام إلى الوراء100بعد كل هذا؟ لقد عدنا 
كان السيد سوافيري يقف وسط حشد مشمئز من الجماهير في مدينة غزة، بينما يشاهدون  اللصوص وهم                 
ينهبون محتويات الفيال الفخمة لمحمد دحالن، مسؤول جهاز األمن الوقائي سابقا، وعدو حمـاس اللـدود                

  . في غزةالذي لم يكن موجودا
كان مقاتلو حمـاس المقنعـين بالـسواد        : كان المشهد بالنسبة للعديد من الفلسطينيين مربكا وغير مألوف        

والمنضبطين في العادة، ربما بسبب خشيتهم من اهللا، كانوا ينتزعـون الثريـات والـسجادات وحـوض                 
وبعـد  . ن فساد فتح وإسرافهااستحمام، جملة من المتاع الدنيوي، ولكنها أيضاً رموز لما يرى فيه الكثيرو      

أن غادر المقاتلون،
  .وحتى باجتثاث النباتات األنيقة في حديقة السيد دحالن

 34أنا رجل متزوج، عمري     .. سأشرح لكلما األمر    : "قال أحد النهابين ويدعى مازن، وهو بائع متجول       
. أي شيء أستطيع بيعه أو استخدامه في منزلي الفقيـر         .. إنني أبحث عن مصباح     . سنة ولدي ستة أبناء   

إننا فقراء 
  ".اخذوا كل شيء

لذي كان يؤيد حركة فتح حتـى وقـت          عاما وا  33أما أبو محمد عاشور، رجل الشرطة البالغ من العمر          
قريب، فقد نظر بذهول مقرون بالغضب إلى قطع البالط الجميلة ذات اللون الضارب إلى الـصفرة فـي                  

انظروا إلى هذه الب: "غرفة معيشة السيد دحالن، وقال    
  ".كل يوم

اسي لمحمود عباس وعلى مجمع شاطئي راق كان يستخدمه أعضاء          سطا النهابون أيضا على المجمع الرئ     
أما حماس التي كانت قد دعمها جزئياً سمعتها بأنها فوق الفساد، فقـد دانـت عمليـات                 . قياديون في فتح  

السبب، سواء على شاشات التلفزة أو من على منابر المسا
  .البت النهابين بإعادة كل ما سلبوه، وط"ومنافية للدين

على الجهة األخرى في الضفة الغربية، قام السيد عباس بتعيين سالم فياض رئيسا للحكومة الفلـسطينية                
والسيد فياض هو اقتصادي سابق في البنك الدولي يحظى باالحترام          . الجديدة التي سميت حكومة طوارئ    

اض اليمين القانونية يوم الخامس عشر من الشهر الجـاري،          وقد أدت حكومة السيد في    . في الضفة الغربية  
  .لكن حركة حماس أعلنت أن حكومة فياض غير شرعية

وفيما واجه السيد عباس الكثير من انتقادات الفلسطينيين الذين عابوا عليه عـدم قدرتـه علـى فـرض                   
السيطرة، 

وكان السيد فياض الذي شغل منصب وزير المالية في الحكومة الفلسطينية التي رأسها الـسيد إسـماعيل                 
هنية وأقالها السيد عباس أخيرا قد بذل محاوالت كبيرة لضمان تقديم مساعدات دولية لحـساب خـاص                 

اآلن، ربما لم يعد ذلك ضـروريا   و. بمنظمة التحرير الفلسطينية بغية تجنب مرور األموال بحركة حماس        
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فـوز    

الواليـات المتحـدة واالتحـاد      (ة الماضي، عقدت اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق األوسـط           

يـدعمون                 

ل     

 حيث ذكر أن حالتي قتل ثأريتين ارتكبتا في غزة يوم الجمعـة             -تفرق      
 قال زعماء حماس إن تعزيز سيطرتهم على غزة قد يساعد في إطالق سراح-الماضي

المختطف في غزة منذ آذا) سي. بي. البي(اإلذاعة البريطانية   مراسل هيئة   
إننـا لـن نـسمح باسـتمرار        "سان الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة في غزة يوم الجمعة الماضي            

مع تبني إسرائيل والغرب فكرة حكومة ال تضم حماس، حتى ولو كان نفوذها مقتـصراً علـى الـضفة                   
  .الغربية

وفي الوقت الذي يرجح فيه بشكل كبير أن ال تمنح إسرائيل والقوى الغربية أمواال لحركة حمـاس التـي      
لى أنها منظمة إرهابية، أوضحت إدارة الـرئيس بـوش          تصنفها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ع     

وفي نفس اليوم،   . وحكومات غربية أخرى يوم الجمعة الماضي بأنها ستستمر في العمل مع السيد عباس            
 مليـون  562قالت إسرائيل بدورها إنها ربما تعيد عوائد الضرائب الفلسطينية المتبقية لديها والبالغة نحو             

  .نذ تولت حركة حماس السلطة قبل سنة ونيفدوالر والتي تحتفظ بها م
. عقب األحداث مباشرة، كان مسؤولو حماس قد رفضوا فكرة إقدام عباس على تشكيل حكومـة جديـدة                

أي صيغة داخلية في األراضي الفلسطينية يمكن       "وقال السيد هنية في خطبة الجمعة الماضية انه ال توجد           
، وكان يشير بذلك إلى الفوز الذي       "م شرعية االنتخابات  أن تصمد من دون توافق وطني ومن دون احترا        

، وهـو ذلـك ال2006 يناير -حققته حماس في االنتخابات البرلمانية التي جرت في كانون الثاني     
  .المفاجئ الذي ولد استياء عميقا في صفوف حركة فتح ووضعها في مسار تصادمي مع حركة حماس

غزة تحت سيطرة حماس، والذي يتصاعد وسط مخاوف مشابهة من          لكن احتمال إقامة دولة إسالمية في       
التشدد اإلسالمي في العراق ولبنان، بدا وهو يقوي التزام أميركا وإسرائيل بدعم السيد عباس مهما كـان                 

ال أحد يرغب التخلي عن     : "وقال سكوت ستانزل، الناطق بلسان البيت األبيض في واشنطن        . واهنا داخلياً 
  ". لم يكن الماليين، من الناس في قطاع غزة، وتركهم تحت رحمة تنظيم إرهابيمئات اآلالف، إن

يوم الجمع
مؤتمرا طارئا تعهدت خالله بتقديم دعم كامل للسيد عباس وأعربـت           ) األوروبي وروسيا واألمم المتحدة   

وكانـت إسـرائيل قـد      . ها لما آلت إليه الحالة اإلنسانية في غزة طبقا لما ذكرته وكالة رويتـرز             عن قلق 
رفضت إجراء مفاوضات مع حماس ما لم تِف األخيرة بعدة شروط، بما فيها نبذ العنف واالعتراف بحق                 

يغير تلـك   وقال مسؤولون إسرائيليون يوم الجمعة إن استيالء حماس على غزة لم            . إسرائيل في الوجود  
  .الطريقة

إن "ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيفي ليفني قولها في لشبونة يـوم الجمعـة                 
الهدف هو التوصل إلى حل يقوم على أساس الدولتين أو إعطاء الفلسطينيين فرصـة تحقيـق تطلعـاتهم              

لكننـا  . نتظر ونراقب الحالة عـن كثـب      إننا ن : "، وأضافت المسؤولة اإلسرائيلية   "بإقامة دولة خاصة بهم   
سنواصل من جهة أخرى استراتيجية الحوار مع المعتدلين وبث بعض األمل في أولئك الـذين 

  ".رؤاهم
في إسرائيل، سارعت االزمة من عملية تعيين رئيسية في حكومة رئيس الوزراء ايهود أولميرت الـذي                

اوف عميقة في إسرائيل إزاء األوضاع األمنيـة، قـام          فوسط مخ . توجه إلى واشنطن للقاء الرئيس بوش     
وكان فـي األصـ. أولميرت بتعيين ايهود باراك، زعيم حزب العمل اإلسرائيلي الجديد، وزيرا للدفاع          

  .ينوي تعيين باراك الذي كان رئيسا للوزراء في حكومة سابقة بعد عودته من زيارته ألميركا
 مغلقة مع غزة، ذلك الشريط الساحلي المكتظ بالسكان الذين يربـو          في األثناء، أبقت إسرائيل على الحدود     

وقـد  .  مليون نسمة، والمدقوق كاإلسفين بين إسرائيل ومصر والبحر األبيض المتوسط          1,5عددهم على   
تفاقمت حالة الفقر بشكل ملحوظ في القطاع منذ أوقفت الحكومات الغربية فعليـا مـساعداتها المباشـرة                 

  . ظلت مجموعات إنسانية تحذر من حدوث معاناة اكبر إذا ما ظلت الحدود مغلقةلحكومة حماس، فيما
ووسط االرتباك وبعض العنف الم

 ألن جونـستون،                 
وقـال النـاطق    . ر الماضي     

بل
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حتجز من قبل عصابة دغمش التي كانت تتحالف مع كـل مـن                 
  .ح بين الوقت واآلخرحماس وفت

  

73.

لكنه انتصار فارغ بال معنى ألنه لف الحبال علـى          .  على قطاع غزة   "االستيالء"وفي  األهل    

 "فـتح "تكنوقراطيين مستقلين وليس من رجال       

ة االختيار بـين أن     مسؤولي:  عليها هي        

 حكومـة   أعطـى .  بموافقته على البقاء رئيساً للسلطة بعد فوزها باالنتخابات        "حماس

ويعتقد بان السيد جونستون م". احتجازه

  النيويورك تايمز
 22/6/2007الغد األردنية 

  
  "حماس"خيارات أبو مازن بعد انقالب  

  راغدة درغام
 "حماس" خلع عن حركة     "السلطة الفلسطينية " القيام به على     "حماس"االنقالب الدموي البائس الذي حاولت      

 وال مكان في الحكم لفصيل يتطاول علـى  .شرعية المشاركة في الحكم وأعادها حصراً الى خانة الفصيل   
. سلطة في هذه المرحلة المصيرية من الحرب بين الدولة وبين الميليشيا في منطقة الشرق األوسط كلهـا                

ال مجال للحوار والمساومة بين السلطة والفصيل، أو بين الدولة والميليشيا، ألن األولى هـي الـشرعية                 
.  بساطة وبمنتهى المنطق، احدهما بالضرورة ينفي ويلغي اآلخر        بكل. والثاني هو المعتدي على الشرعية    

.  فشلت فشالً ذريعاً في الحكم وختمت الفشل على جبينها بانقالبها على سلطة كانت جزءاً منهـا                "حماس"
ذلك االنتصار الذي تزعمه قد يكون، في اقصى درجاته، الربح الذي حققته في المعركة المخجلـة التـي                  

سفكت دماء 
 قاضياً على مستقبلها السياسي وجعلها في الوقت ذاته سجينة أوهام انتصار طوقهـا فـي                "حماس"أعناق  
انتصار " في دمشق خالد مشعل ان ما حدث هو          "حماس"فهكذا هي مالمح الهزيمة مهما زعم زعيم        . بؤرة

 في قطاع غزة ذلك الغضب الساطع اآلتي عليهم مـن النـاس فـي               "حماس" ومهما تجاهل قادة     "إلسالمل
القطاع لمحاسبتهم على كلفة الفشل في الحكم وكلفة ارتهانهم في البؤس فيما تقوم الفـصائل الفلـسطينية                 

  .بمغامراتها
بدعمها القاطع لرئيس الـسلطة     األسرة الدولية، بما فيها مجلس جامعة الدول العربية، تصرفت كما يجب            

الفلسطينية محمود عباس باعتباره الممثل الوحيد للشرعية ولجميع الفلسطينيين، وعباس بدوره تـصرف             
 علـى الـسلطة الفلـسطينية كمـا         "حماس"جيداً بإقالته حكومة اسماعيل هنية في أعقاب محاولة انقالب          

من باختياره سالم فياض رئيساً لحكومة الطوارئ المكونة        
  .وهو محق تماماً في رفضه الحوار مع الفصيل الذي انقلب على السلطة. الموالية للسلطة

يفهـم ان   .  وانما هو رجل يفهم لغة التصرف كرجل دولـة         "حماسي" وال هو    "فتحاوياً"سالم فياض ليس    
ي مرتبة عليا فوق األحزاب والتنظيمات والفـصائل        المبدأ األساسي ألي رجل دولة هو أن يضع الدولة ف         

 السلطة وبـين الحركـة،      -وهذا يستلزم بالضرورة رفض المساواة بين الدولة        . والحركات والميليشيات 
  . أو أي فصيل آخر من الفصائل الفلسطينية"حماس"سواء 

 في االنتخابات جاء فوزها بمسؤولية ضخمة"حماس"عندما فازت   
 ظنت أنها قادرة على القفـز بـين الـصفتين والمـزج بـين            "حماس". تكون حكومة أو أن تكون حركة     

نظرت الى فوزها باالنتخابات ليس من زاوية ما عليها أن تقدمه الى الشعب الفلسطيني تحـت                . الخيارين
ى الحكم من زاوية هويتها كحركـة       نظرت ال . االحتالل وفي المنفى من زاوية هويتها الوطنية الفلسطينية       

اسالمية وكيف تتالقى عقائدياً مع حركات مماثلة ومع دول تتبنـى هـذه الحركـات لغاياتهـا الوطنيـة               
  .والسلطوية هي حتى على حساب فلسطين والتطلعات الفلسطينية

"محمود عباس خدم    
 بسبب  "حماس" غطاء وحماية ألن استقالته من المنصب كانت ستؤدي الى انهيار أسرع لحكومة              "حماس"

 االلتزام باالتفاقات السابقة التـي أبرمتهـا        "حماس"وهذه المقاطعة ناتجة عن رفض      . المقاطعة الدولية لها  
فلو تخرجـت   . دم االعتراف بها  السلطة الفلسطينية الى جانب رفضها التخلي عن مبدأ تدمير اسرائيل وع          
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قات وانتهاكاتها المستمرة       

سعودية وأدى الى قيام حكومة الوحدة الوطنية بموافقة             

غزة، فإن عليهـا أن               

  .مرة

 فعل اسرائيلية على اطالق صواريخ تضع اسرائيل في واجهة االعتداء بما يسمح بتحويل               

أي ان غزة ليست مكاناً يـسهل الـسيطرة         . "

 من حركة الى حكومة ألقرت أوالً أن أصول اللعبة الديموقراطية واالنتخابية هي احترام تواقيع               "حماس"
  .الحكومات السابقة

اللجنـة  " وانما أيضاً من مواقف تبنتها       "حماس"اسرائيل استفادت الى أقصى الحدود ليس فقط من مواقف          
 "الرباعيـة "هـذه  . يات المتحدة واألمم المتحدة واالتحاد األوروبـي وروسـيا   المكونة من الوال "الرباعية

احترام االتفاقات السابقة ونبذ العنـف واالعتـراف باسـرائيل،          :  هي "حماس"فرضت ثالثة شروط على     
 عدم تنفيذ اسرائيل لالتفا"اللجنة الرباعية "تجاهلت  . كشروط مسبقة للتعامل معها   

لها وللقرارات الدولية وللقوانين الدولية ومنها المضي ببناء المستوطنات غير الشرعية وتـشييد الجـدار               
 أي استعداد لوضع هويتها الوطنيـة       "حماس"العازل على رغم تنافيها مع القانون الدولي، لكن عدم إبداء           

ثم جـاء   .  وهي في الحكومة   كحكومة فلسطينية فوق هويتها االسالمية كحركة عقائدية هو الذي تحكم بها          
قرارها البائس باالنقالب على مؤسسات السلطة الفلسطينية التي هي جزء منها والتي سمحت لها بالترشح               

  .الى االنتخابات ومكنتها من الوصول الى الحكم، جاء ليطرح تساؤالت جذرية
ة؟ فهناك مـن هـو      ، هل كان في الحركة أو في الحكوم       "حماس"تساؤالت على نسق أين كان مركز ثقل        

 الذي رعته المملكة العربية ال"اتفاق مكة "مقتنع بأن   
أي ان  .  كما مـن اسـرائيل والواليـات المتحـدة         "حماس" انما كان مرفوضاً من بعض أقطاب        "حماس"
ولذلك كان االنقـالب علـى حكومـة         في نهاية المطاف كانت في المربع الرافض التفاق مكة،           "حماس"

   اتخذت قرار االنقالب ولماذا؟"حماس"أية جهة في : والسؤال يبقى. الوحدة الوطنية التي ضمتها
لكن هذا السؤال ليس األهم في هذا المنعطف، سيما أن اولئك الذين أرادوا انقالب غزة أن يـؤدي الـى                    

  . على السلطة قد فشلوا في هدفهم"حماس"استيالء 
 الهزيمة الذي حصدته في غزة؟ نعرف ان اسرائيل ال تريد           - باالنتصار   "حماس"ال هو ماذا ستفعل     السؤ

نعرف أن  . قطاع غزة بل ان انسحابها االنفرادي منه كان هدفه التخلص مما اعتبرته عبئاً ال حاجة لها به                
 يـضطرها أن    غزة قطاع معزول صلته الوحيدة جغرافياً هي بمصر التي ال تريد أن تكون فـي موقـع                

 هذا القطاع المفعم باالسالميين المتطرفين وغيرهم من الفصائل المتطرفة سيما وأن األسلحة تتدفق              "ترث"
  . الفوضوية"غزستان" في ما بات يسمى بـ "قاعدة"اليهم عبر االنفاق إلقامة شبه 

الذين يبلـغ عـددهم     نعرف أيضاً أن األسرة الدولية ستحرص على تقديم المعونات للفلسطينيين المدنيين            
.  لتحكم في غزة   "حماس" مليون نسمة انما األسرة الدولية لن تقدم المعونات والمساعدات الى            1.5حوالي  

 أنها قادرة على ضبط األمن والقيام بمهمات الحكومة في "حماس"فإذا ظنت حركة    
فـال الحكومـة    . ماذا سيحدث حينـذاك   توجه الدعوات من أجل انقاذها الى دمشق والى طهران، ولنرى           

وال الحكومـة  . السورية قادرة على تمويل أكثر من حركة وفصيل فلسطيني للقيام بمهمات لها هنا وهناك    
حـزب  " وهي تلعب دور الحكومة في قطاع غزة، ال سيما أنها تمول             "حماس"االيرانية قادرة على تمويل     

فال أموال آتيـة    . س األمن عليها بدأت تكلفها غالياً اقتصادياً       في لبنان وأن العقوبات التي فرضها مجل       "اهللا
 على المغا"حماس"من ايران أو سورية وال حتى من قطر التي طالما شجعت 

: وهذا يعني أن الشعب الفلسطيني سيزداد غضباً في غزة وسيقول لرجـال األقنعـة             . هذا اقتصادياً ومالياً  
 تحويل األنظار عن مسؤولياتهم مـن       "حماس"ون مهما حاول رجال     سيحاسب. ماذا فعلتم بنا؟ وسيحاسبون   

. الحرص على تفاقم المعاناة االنسانية تحت ظروف العزل للفلسطينيين والتي أتوا بها عليهم            : خالل أمرين 
واستدعاء ردود
  ."حماس" بغزة وبامتصاص الغضب الشعبي من "حماس"علته األنظار عما ف

 في غزة بعد االستيالء عليها      "حماس"واقع األمر، وحسب قول أحد العالمين بالوضع في غزة، ان ورطة            
هات الطلعة من الحمام   "هي كورطة االميركيين في بغداد و     
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  .زمت أدوات اضفاء الشرعية عليها

على انهيـار        

 الدولية هو     

دعي                

. ها من االستحقاقات وما يجب عليهـا القيـام بـه اآلن                 

عن               

  .ط مسبق للشراكة في المفاوضات وللمفاوضات

 من منطلق االتفاق على النتيجة، أي رؤية            

عو اليه التطرف االسرائيلي لمعالجة                

فاآلن ستأتي مرحلة المزايدات    .  من السيطرة عليها   "حماس"ئيل لن تتمكن    حتى الصواريخ ضد اسرا   . عليه
  .بين الفصائل

 أعادت نفسها الى صفتها األساسية كحركة وكفصيل وال تتمتـع  "حماس". ثم هناك الحكم من دون شرعية  
لتي هذه هي خسارتها السياسية الكبرى وهذه هي الهزيمة ا        . اليوم بأدنى درجات شرعية الحكم والحكومة     

فلقد ه. ألحقتها بنفسها
 فياض ليست استعادة قطاع غزة اآلن وانما هي ضمان عـدم انـزالق الـضفة                -أولوية حكومة عباس    

هذا ال يعني التخلي عن غزة انما يعني ان هذه الحكومة تفهـم             . الغربية الى مصير مشابه لمصير القطاع     
هذه العواقب ال تترتب فقط . ضبط الحالة األمنية في الضفة الغربية     تماماً عواقب فشلها في     

 كاملة وانما أيضاً المصير الفلسطيني تحت قيـادة الحركـة االسـالمية والفـصائل               "السلطة الفلسطينية "
  .الفلسطينية األخرى

مكينها من الحكـم    اذن، محمود عباس وسالم فياض في حاجة لجميع أدوات تثبيت السلطة الفلسطينية وت            
اللجنـة  "هذا الدعم يجب أن يأتي من الدول العربية ومن الواليات المتحدة ومن             . أمنياً واقتصادياً وسياسياً  

  . التي تضم روسيا وكذلك من االتحاد األوروبي واألمم المتحدة وكلذلك من اسرائيل"الرباعية
ان واجب األسرة. الفلسطينية بذريعة وحدة الصفوف     "حماس"ال مساحة هنا لمحاوالت انتشال      

مساعدة الحكومة الشرعية للفلسطينيين وهي متمثلة حصراً في الـسلطة الفلـسطينية برئيـسها ورئـيس         
 وال هي معادلة سياسية بين فـصائل        "فتح" و "حماس"هذه ليست معركة عسكرية بين      . حكومتها وطاقمهما 

جب احترام الشرعية الفلسطينية من دون محاوالت التوسط        المعادلة الوحيدة واضحة وهي انه ي     . فلسطينية
للحوار وللمساومات ومن دون مزايدات من أي طرف كان ال سيما التنظيمات غير الحكومية التي ت

  .الديموقراطية وتجهل ما حدث أو المقاالت الصحافية التي تعكس أجندة لطرف من األطراف
ية يبدو عازماً على التشكيك بقدرات السلطة الفلسطينية لـضبط          بعض هذه التعليقات في الصحافة االميرك     

الوضع الفلسطيني وذلك كي يبرر السرائيل تهرب
والتهرب هو أكبر خطأ ترتكبه اسرائيل لو أخذت بنصيحة التهرب ألن ذلك سيتركها وجهاً لوجـه مـع                  

  .المنطقة الفاصلة المتمثلة في االعتدال. الفاصلة بينها وبين قوى التطرفالتطرف من دون المنطقة 
ال . أي، ان على اسرائيل اليوم أن تختار حقاً بين حل الدولتين وبين التملص من استحقاقات حل الدولتين                
يكفي اليوم أن تفرج اسرائيل عن أموال الضرائب الفلسطينية أو أن تجمد بناء المستوطنات أو تتوقف

  .تشييد الجدار العازل أو أن تطلق سراح سجناء
 فياض  -على رئيس وزراء اسرائيل ايهود اولمرت ان يعلن استعداد حكومته للجلوس مع حكومة عباس               

على أساس البدء من النهاية وليس على أساس البدء باإلقالع من أول محطة في خريطة الطريق الى قيام                  
باختصار، هذا يعني اتخاذ اسرائيل قراراً استراتيجياً بـالتوقف عـن    . دولة فلسطين بجانب دولة اسرائيل    

مطالبة السلطة الفلسطينية بضبط الحالة األمنية كشر
عكس تقليد إثبات القدرة األمنيـة كـشرط للمفاوضـات          : العكس هو المطلوب والضروري وبمفهومين    

مفاوضات السياسية الواضحة األفق عنصراً أساسياً لتمكين السلطة الفلسطينية من          السياسية بحيث تصبح ال   
وعكس مفهوم المفاوضات بحيث تبدأ. الضبط األمني المطلوب  

قيام دولة فلسطين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية على أساس مبدأ تبادل األراضـي والتفـاهم                 
  .1967على المقدسات بأقرب ما يمكن الى حدود 

فإذا تلكأت اسرائيل في ذلك فانها ستحصد ما تزرعه بندم على هدر الفرصة المتاحة لها ال سيما أن حل                   
الدولتين لن يأتي عليها بالطمأنينة حتى ان نفذت البديل عنه الذي يد

  .و بديل الطرد الجماعي للفلسطينييناألزمة الديموغرافية، وه
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وألن هذا البديل خيار مطروح في ذهن قطاع من االسرائيليين، على السلطة الفلس
وهذا يتطلب مـن محمـود      . كي تفرض على اسرائيل حل الدولتين وكي تستبق خطط الترحيل الجماعي          

ريق الحزم والحسم تحت أي ظرف كان ومع كل          
  .فصيل فلسطيني وهو يترأس السلطة الفلسطينية لجميع الفلسطينيين

انهـا المعركـة    . ست معركة جانبيـة أو هامـشية               

74.

  ) دحالن- أولمرت -دايتون (واجهت خطة 

الحدث وتفاصيله ونتائجه يكتشف المرء كم كانت عملية الحسم التي اتخذتها حماس              

راضـي  

ـقاط                

طينية ان تصعد نوعياً                

ر طعباس أن يسير الى نهاية الطريق بعدما قرر اختيا        

فال خيار آخر أمامه وأمام حكومة فياض ألن هذه لي
  .لطرد الجماعيالمصيرية للشعب الفلسطيني وخياراته بين السلطة والفصائل وبين الدولة وا

  22/6/2007الحياة 
 
  قراءة هادئة في عملية إنهاء الفلتان األمني في غزة 

 جواد الحمد
حماس 

شكلت العملية الحاسمة التي قامت بها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جدلية واسعة فـي                
 مشروعية العملية من عدمها، وبشأن التداعيات المتوقعة لهذه العمليـة           األوساط العربية والفلسطينية بشأن   

 .على الداخل الفلسطيني وعلى عموم القضية الفلسطينية
وقد تفاوت المجادلون فيها بين مشفق على القضية وبين ناصح لحماس وبين غاضب لنجاحهـا، وبـين                 

حتين الفلسطينية والعربيـة علـى حـد        مكلوم لفشل المشروع الذي كان يراهن عليه، وقد شمل ذلك السا          
 .سواء

وبمراجعة إرهاصات 
قرارا جريئا وخطيرا ويتسم بالمغامرة، ولكنه كان محسوبا بدقة أذهلتنا جميعا نحن المراقبين، كما أذهلت               

وتبين أن هذه العملية تمت إلحباط عملية استئـصال         . خليا وخارجيا خصوم حماس ومنافسيها وأعدائها دا    
كبيرة وواسعة لحماس وجهازها العسكري ولقياداتها وبالتالي لتصفية وجودها فـي الحكومـة وإجـراء               
انتخابات فلسطينية مبكرة يتم التحكم بها بحيث ال تحقق فيها حماس نجاحا مهما أن سـمح لهـا أصـال                    

 .بخوضها
  وحماس"كيث دايتون"

وتشير المعلومات والتقارير والتحليالت المنشورة باللغات العربية والعبرية واإلنجليزية والفرنسية التـي            
حماس والمقاومة في األ" ظاهرة"وقعت عليها أيدينا أن الواليات المتحدة كانت قد خططت إلنهاء      
ية، وذلك بالتعاون مع إسرائيل وميليشيات      الفلسطينية المحتلة التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطين       

فلسطينية مسلحة مرتبطة ببرنامجهما، ومتغلغلة في األجهزة األمنية الفلسطينية الرئيسية، وعلى األخـص             
األمن الوقائي والحرس الرئاسي والمخابرات العامة، ويتمتع بعض رموزها بغطـاء تنظيمـي وطنـي،               

لخطة قد حظيت بـدعم إقليمـي عربـي محـدود لكنـه             وغطاء رسمي شرعي باسم السلطة، وأن هذه ا       
الذي يقيم في تـل     " كيث دايتون "إستراتيجي، والتي أطلق عليها خطة دايتون نسبة إلى الجنرال األمريكي           

 .2006مارس / أبيب لهذه الغاية منذ استلمت حركة حماس مقاليد الحكومة الفلسطينية في آذار
 في قطاع غزة والضفة الغربية كانت هي األزمة التي أطاحـت            وما يجدر ذكره أن مسألة الفلتان األمني      

بالحكومات الفلسطينية السابقة لحكومة حماس، وأنها أصبحت أداة للطرف اإلسرائيلي لمنع بنـاء الدولـة         
الفلسطينية أو تشكيل الوحدة الوطنية أو انشغال األجنحة العسكرية المسلحة لفصائل المقاومـة بمقاومـة               

انها، وكانت تمارس هذه الخطة باسم األجهزة األمنية حتى بعد استالم حماس للحكومة             إسرائيل وصد عدو  
لدرجة خروج آالف من منتسبي هذه األجهزة بمظاهرات واسعة وبالسالح واللبـاس الرسـمي إلس

األمر الذي شكل أزمة أمنية دائمة بـدأت بتجـاوزات حقـوق            ! الحكومة في شوارع غزة العام الماضي     
اعتقال المعارضين وتعذيبهم ومرت بمالحقتهم واغتيالهم بالتعاون مع االحتالل وانتهاء بالقيـام            اإلنسان و 
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 .ظاهرة خطف األجانب

عت مصالحه فـي        

 .ودة ال تلبث أن يتم احتواؤها عادة على اشتباكات متقطعة محد

وتهـا  الل اجتماع المجلس، وشرعت تعيث فسادا باألمن الوطني الفلـسطيني، واسـتنفرت ق             
ت تحت مسميات مختلفة، وعبر نفوذها القوي في بعض األجهزة األمنية، منذ أوائل               

ا أبناؤها بينهم، وبين فصيل عسكري شقيق مقـاوم هـو                  

وع الوطني وعلى حركة حماس ذاتها، خصوصا وأن ضبط إيقـاع              

بعمليات أمنية وعسكرية مباشرة ضد رموز المقاومة وقيادات حركة حماس ووزرائها، وشملت االعتداء             
زراء والمجلس  على المؤسسات الحكومية والخاصة وحرقها وتدميرها والعبث فيها بما في ذلك رئاسة الو            

التشريعي الفلسطيني، وكذلك االعتداء على بيوت المواطنين وبث الرعب في عائالتهم، وخلقـت كـذلك               
ظاهرة خطف الوزراء والنواب والقيادات ونشر الحواجز غير الشرعية، و

 وباتفاقات مباشرة تم    وقد حاولت جهود كبيرة فلسطينية وعربية وقف هذا النزيف الداخلي مرارا وتكرارا           
توقيعها بين الطرفين، غير أن تشديد الخناق على الحكومة من قبل المجتمع الدولي واإلقليمـي العربـي،              
وتصاعد االستعداد لدى قيادات هذه الميليشيات بأخذ عطاء إنهاء حماس وحكومتها على طاولة الواليـات               

يشيات ذرعا بحكم حماس، وتقاطالمتحدة وإسرائيل، وضاق التيار الذي تمثله هذه الميل       
ذلك مع سياسة الواليات المتحدة وإسرائيل، األمر الذي شجع على إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة بين                

 .هذه األطراف لإلشراف على تطبيق خطة تلو األخرى لتحقيق هذا الهدف
السياسية ثانيا، وقبول جميع الوساطات     ولكن السياسة التي اتبعتها حركة حماس بالصمود أوال، والمرونة          

العربية والفلسطينية ثالثا، وتزايد شعبيتها الداخليـة رابعـا، ووحـدة أجهزتهـا الـسياسية والعـسكرية                 
وانضباطها، تسبب بفشل الخطط التي رسمت إلسقاط حكومة حماس أو إشـعال حـرب أهليـة داخليـة              

واسعة، واقتصر األمر
أكتـوبر  (بيد أن الخطة األخيرة التي وضع بنيتها األساسية الجنرال كيث دايتون حددت الخريف القـادم                

موعدا نهائيا إلعادة االنتخابات الفلسطينية وحل النظام السياسي القائم وإقصاء حماس من أغلبية             ) 2007
 في خطة دايتون التي نشرت في مختلف وسائل اإلعـالم           المؤسسة التشريعية ومن الحكومة حسبما ورد     

اإلسرائيلية واألمريكية، حيث أن اعتقال نواب حماس ووزرائها في الضفة الغربية وبرغم ما تسبب بـه                
من إخالل بالنظام السياسي الفلسطيني، لكنه لم يحقق أهداف الواليات المتحدة وإسرائيل بإنهاء سـيطرة                

 .حماس على السلطة
 بدأت الميليشيات التي أوكل لها تنفيذ المهمة المدعومة بماليين الـدوالرات وبأسـلحة متطـورة                وما أن 

ببرنامج عملي عبر تنفيذ عشرات عمليات االغتيال وإطالق النار ومهاجمة المباني الحكوميـة ورئاسـة               
الوزراء خ

المباشرة من المليشيا
، وتزايد ضغطها على الحكومة وعلى حركة حماس وعلى أمن المواطنين، حتى أخذت             2007مايو   /آيار

علـى تنفيـذ الخطـة    حركة حماس قرارا دقيقا وصعبا بحسم المواجهة مع هذه الظاهرة، وإبطال قدرتها     
وإفشالها، وبالتالي حماية المشروع الوطني والديمقراطية الفلسطينية وحماية أمـن المـواطنين جميعـا،              
والقضاء على ظاهرة الفلتان األمني، وتحرير المخطوفين والمعتقلين األبرياء من أيدي هـذه المليـشيات               

 ."العنفية"
 عملية حسم نظيفة

اية في الصعوبة إزاء مثل هذا القرار، أهمها إنه يمثل حالـة مـن              وقد واجهت حركة حماس تحديات غ     
االقتتال الداخلي أمام كل المراقبين ألنه يختلط بين أجهزة أمنية وتنظيم فلسطيني شريك لها فـي الحكـم                  

وهو حركة فتح وبين عائالت كبيرة مسلحة وله
ذلك بغض النظر عن مدى حقيقة هذه االنتماءات، ولكنها تستدعى جميعا في الـذاكرة              كتائب األقصى، و  

وعلى األرض عند المواجهة المفتوحة، ما جعل عملية الحسم جراحة دقيقة الستئصال سرطان استـشرى   
في أحشاء ولد عزيز وتتسم بكثير من المخاطر، وهو ما كان ينذر بعواقب وخيمة على الوحدة الوطنيـة                  

مشروع المقاومة وعلى المشروعلى  
االحتراب الداخلي عادة ما يكون من المسائل التي ال يستطيع أي طرف في العالم التحكم بها، وظـاهرة                  

 .العراق حاليا ولبنان سابقا مثال حي على ذلك
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 كانت العمليـة قـد تكللـت بالنجـاح          14/6خلفها، ومع بواكير صبيحة الخميس         

كما أنها تجنبت الخـسائر               

ح، وأن كتائب األقصى الجناح المقاوم ال ينتمي لها إطالقا، كما تبين أن قياداتها هربت                  

 .أن الشعب الفلسطيني لم يبك على هذه المليشيات وال على قياداتها

حـرب أهليـة، فلتـان    (ل من فوضى خالقة        

 :ذلك
اع طـوال العمليـة أو بعـدها علـى                      

 .أبو هالل مرارا

ومنزلـه ومبنـى                 

 .ت بنفوذ كبير فيها

لت حركة حماس وجهازها العـسكري أمـام قـرار          هذه الحالة والحسابات والتقاطعات على األرض جع      
صعب وخطير ويتسم بالمغامرة، ناهيك عن التساؤل الطبيعي حول إمكانيات وفرص نجاح العملية فـي               
االستئصال المقصود حسب المعلومات من طرف حركة حماس، وكلك حجم الضحايا المتوقع سواء مـن               

 .أفراد حماس أو من أي طرف آخر
األول خـالل   : وافرة إلى أن الجهاز العسكري لحماس قدم تصورين لحسم المعركة         تشير المعلومات المت  

ونظرا للخسائر المتوقعة من الجانبين فـي الحـسم         .  ساعة لقيادته السياسية   72 ساعة والثاني خالل     24
 شرعت قـوة    11/6السريع، فقد وقع االختيار على خطة الحسم الثانية، وبالفعل منذ صبيحة يوم االثنين              

مها ربع قوة كتائب القسام فقط بتنفيذ خطة الحسم وتطهير القطـاع مـن ظـاهرة الفلتـان األمنـي                    قوا
والمليشيات التي تقف 

مـن  وبخسائر متواضعة جدا، ما يفرض تسجيل اإلعجاب الكبير بهذه الكفاءة من جهة، وبهذا االنضباط               
جهة ثانية، وكان أساس نجاح العملية إفقاد هذه الميليشيات كل األغطية الشرعية والمقرات المحصنة التي               

والحظنا عند التدقيق بمختلف مصادر المعلومات والصور أن كتائب         . تعمل فيها والالفتات التي تستخدمها    
االنفالت الشعبي العامـة أو     القسام قد تمكنت من ضبط التداعيات في أضيق الحدود، وضبطت محاوالت            

السرقات أو محاوالت العبث باألمن العام والنظام وحرست الممتلكات العامة، 
 .المدنية ألي سبب كان

ومع انجالء غبار هذه المواجهة الحاسمة مع هذه الميليشيات تبين أنها ال تشكل إال ظاهرة عـابرة فـي                   
تطويقها والقضاء عليها بسهولة، كما أن هذه الظاهرة ال تتمتع بدعم تنظيمي            صفوف األمن الفلسطيني تم     

في داخل حركة فت
إلى مصر مبكرا، واختفى بعضها في القنصلية المصرية، وفر بعضها اآلخر إلى إسرائيل عبـر البحـر                 

لمعابر، ووا
وعلى صعيد عملية الحسم فقد نجحت حركة حماس وجناحها العسكري بإجرائها بكفـاءة مهنيـة عاليـة                 

وبمسئولية وطنية جنبت قطاع غزة ما كانت تحلم به إسرائي
ومن أبرز  . تتساوق مع نظرية المحافظين الجدد في واشنطن      ) إلخ...رق، اقتحام منازل  أمني، سرقات، ح  

الدالئل على 
لم تشتبك كتائب القسام مع أي قطاع من تنظيم فتح في كل القط .1

 .اإلطالق
زعمـون االسـم وال     لم تشتبك الكتائب مع أي مجموعة مقاومة من كتائب األقصى وإنما مع الـذين ي               .2

يمثلونه، كما أكد القيادي الفتحاوي خالد 
 مقرا في قطاع غزة وبأي      150لم تعتد كتائب القسام على أي مقر من مقرات فتح التي تبلغ أكثر من                .3

 .شكل كان
 .لم يتم مداهمة أي بيت لعضو في حركة فتح وألي سبب كان .4
ات العامة والخاصة من العبث وأحبطـت محـاوالت الـسرقة           تمكنت كتائب القسام من حماية الممتلك      .5

والعبث وفرضت األمن واألمان على كل القطاع بما في ذلك مقر الرئيس الفلسطيني 
 .فضائية فلسطين التي تديرها حركة فتح

 حيدت الكتائب جهاز الشرطة واألمن العام وجهاز قوات األمن الوطني تماما من العمليـة، حيـث ال                 .6
يتمتع تيار هذه المليشيا

قبلت الكتائب مبدأ االستسالم والعودة إلى البيت بسالم من الغالبية العظمى من منتسبي جهازي حرس                .7
الرئاسة واألمن الوقائي والمخابرات العامة، فيما لم تجر عمليات قتالية خـالل دخولهـا مقـرات هـذه                  

 . في قلة عدد الضحايا خالل مراحل الحسم النهائيةاألجهزة إال بشكل محدود وهو السر
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ع لمنع عمليات االختراق االجتمـاعي               

 
من هنا يعتقد بأن الفوضى واالضطرابات وأعمال العنف التي تجري في

مؤسسات المجتمع المدني وضد المواطنين، عالوة على المراسيم التي اتخـذها الـرئيس             حكومية وضد   
رة األزمة وال تحلها، ويبقى االنتظار لمبادرات العقـالء فـي كـل                  

األطراف الفلسطينية للشروع بحوار شامل الحتواء تداعيات أي انفالت أمني أو اجتما
وثيقة الوفاق الوطني مـع إعـادة تـشكيل                  

75.
 أحمد صالح زكي 

ي الجارديان وذلك في معرض تناوله لالقتتال الفلسطيني بـين حركتـي                

 اسـتباقية                  

قـاب        

 العام الماضي خطة تدرب وتسلح بموجبهـا الحـرس الرئاسـي للـرئيس                 

سارعت قوات حماس العسكرية إلى محاصرة أوكار المخدرات ومداهمتها، واإلفراج عـن المعتقلـين              .8
لدى العائالت أو لدى مجموعات مسلحة، ومنعت اللثام في الشوار

 .واألمني من العابثين
الدالئل والمؤشرات، ووفق هذا التحليل، تبين أن عملية الحسم التي اتخذتها حماس لوقف             هذه وغيرها من    

الفلتان األمني والتمرد على تعليمات الحكومة في قطاع غزة كانت عملية نظيفة وجراحة ناجحة تـستحق                
االحترام والتقدير، وأن ما يجري من تركيز على جزئيات، أو تـضخيم لـبعض التـداعيات ال يخـدم                   

لمصلحة الوطنية وال األمن واالستقرار في فلسطين، وال يوفر الجهود لمقاومة االحتالل، ما يجعل النظر               ا
.الموضوعي والدقيق والشامل إطارا ناظما للتفكير الوطني العملي

 الضفة الغربية ضد المؤسسات               
ال

الفلسطيني، إنما توغل في توسيع دائ
عي فـي الـضفة                

القطاع، ولبلورة مرحلة جديدة من التعايش وفق اتفاق مكة وو
 .الحكومة واألجهزة األمنية على قواعد عملية بعيدا عن الشكليات

  21/6/2007إسالم أون الين 
  
  من انقلب على من؟: حماس وفتح 

 عت لفعل ذلك؟ هل قفزت حماس لالستيالء على الحكم أم دف
ـ       حماس تصرفت وفق تخوف حقيقي من انقالب عليهـا برعايـة           "ففي عنوان فرعي لمقاله الذي عنونه ب

، يقول جوناثان ستيل ف"أمريكية
إن  يقول،   .ز في الضفة الغربية   حماس وفتح والذي انتهى باستيالء األولى على غزة وتقهقر الثانية للتمرك          

وأن آخـر شـيء     . آثار تورط واشنطن في الفوضى الحالية التي ضربت الفلسطينيين تبـدو واضـحة            "
 ". يحتاجون إليه اآلن هو مبعوث يدعى بلير

هل قفزت حماس لالستيالء على الحكم أم دفعت لفعل ذلك؟ هل           : "أما مقال ستيل فإنه يبدأ باألسئلة التالية      
الء حماس على مقار األجهزة األمنية لفتح في غزة هجوم غير مـسبوق أم ضـربةكان استي 

 ". إلجهاض انقالب تعده فتح؟
بعد هذه األسئلة يستعرض ستيل ما فعلته إسرائيل والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بعد فوز حماس               

طعة للحكومة الفلـسطينية سياسـيا وعمقا"باالنتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة الفلسطينية من       
 ". الناخبين الفلسطينيين ماليا عبر قطع المساعدات االقتصادية عنهم

الهدف منه كان أن ينقلـب النـاخبون علـى          "ويقول ستيل حول هذه المقاطعة السياسية واالقتصادية إن         
 .". س االستسالمحماس، وهي إستراتيجية غبية، ألن الضغط الخارجي يولد دوما المقاومة ولي

إنه وفقا لتقارير تم تداولها خالل األشهر الماضية        "ثم ينتقل ستيل إلى الجزء األخطر في مقاله حيث يقول           
فإن الواليات المتحدة قررت

 ."  الهزيمة بها عسكرياالفلسطيني محمود عباس وذلك في مسعى من أجل مواجهة حماس وإلحاق
تسليح متمردين للعمل ضد الحكومات المنتخبة تعتبر عادة أمريكية قديمة، لذا فلم تكن             "ويضيف ستيل أن    

صدفة أن يكون إليوت أبرامز، نائب مستشار الرئيس األمريكي لشؤون األمن القومي، هو مهندس خطة               
ور من قبل عندما كان العبا رئيسيا في عملية         اإلطاحة بحماس، خاصة إذا علمنا أن أبرامز لعب هذا الد         
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  ." رونالد ريجان

، "الفلـسطينية            
فيما يتعلق ب" تفادي تضييع الوقت في التعامل مع الشروط األيدلوجية لحماس        "

، "التقليل من دور حماس السياسي عبر عجزها عن الوفاء باالحتياجات االقتصادية للفلـسطينيين            "السالم،  
ة الرئيس الفلسطيني من أجل أن يكون قادرا على إجراء انتخابات عامة مبكرة خالل خريف                

200."  
مريكية من وراء خطـة اإلطاحـة       ومن ضمن أخطر ما ذكره ستيل أن الوثيقة التي تناولت األهداف األ           

 مليار دوالر أمريكي من أجل إضافة سبع كتائب         1.27بالحماس ورد فيها أن الواليات المتحدة خصصت        
  .  رجل15000 رجل، إلى القوات التابعة لعباس والتي تبلغ 4700قوات خاصة، قوامها 

  22/6/2007بي بي سي 
 

:كاريكاتير

تسليح ثوار الكونترا الذين حاربوا حكومة نيكاراغوا المنتخبة خـالل الثمانينيـات إبـان إدارة الـرئيس                 
األمريكي 

وينقل ستيل عن إحدى الوثائق التي تناولت هذه المعلومات أن أهداف واشنطن من خطة اسـتيالء فـتح                  
وأن هذه األهداف هـي،     . تم عرضها خالل محادثات لمسئولين أمريكيين مع حكومة عربية        "طة  على السل 

اإلبقاء على هيمنة فتح والرئيس محمود عباس علـى الـساحة "من ضمن أهداف أخرى،     
ملية العالقة مع إسرائيل وع     

تقوية سلط"و
7

76.   
  

  
  22/6/2007الحياة الجديدة 
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