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***  

  
 "باالنقالب" يصف أحداث غزة المصري حسني مباركالرئيس  .1

انقـالب علـى الـشرعية      "قال الرئيس حسني مبارك في أول تعليق على أحداث غزة، ان مـا جـرى                
 غداً، بالتأكيد أن القمة ال تهدف إلـى         ، مستبقاً القمة الرباعية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ        "الفلسطينية

وقال في كلمته أمام الهيئـة البرلمانيـة        ". من اجل دفع عملية السالم    "دعم طرف على حساب آخر وإنما       
نتابع عن قرب تداعيات االنقالب على الشرعية الفلسطينية فـي          ): "الحاكم(للحزب الوطني الديموقراطي    

واعرب عن األسى   ". الفلسطيني ووحدة صفه وقضيته العادلة    غزة وما ألحقه من أضرار جسيمة بالشعب        
إلراقة الدماء الفلسطينية بأيدي الفلسطينيين في اقتتال تجاوز كل الخطوط الحمراء ويدفع ثمنـه شـعب                "

، موضحا أن هذا االقتتال من شأنه مضاعفة معاناة الشعب الفلسطيني وتقسيم اراضيه المحتلة ما               "فلسطين
لشرعية السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس أبو مازن       "كد مبارك مجددا دعم مصر      وأ. بين ضفة وقطاع  

. ، مشيراً إلى أن مصر ستواصل جهودها الحتواء التداعيات اإلنسانية للوضع الراهن في غزة             "وحكومته
مصر لن تتخلى   : "وأوضح أن ذلك سيكون في صدارة ما يعتزم تناوله مع عباس أولمرت في شرم الشيخ              

لشعب الفلسطيني أو القضية الفلسطينية، فهي بحق جوهر الصراع فـي المنطقـة ومفتـاح أمنهـا                 عن ا 
هذه المنطقة المضطربة ستظل ساحة ألزمات متتاليـة تغـذي التطـرف            "، مشدداً على أن     "واستقرارها

يتحقـق  واإلرهاب وتنال من استقرار دولها وأمان شعوبها طالما بقي السالم أمالً بعيد المنال وحلمـا ال                 
ونقل األمين العام للحزب الـوطني صـفوت الـشريف فـي            ". ورؤى ال تجد طريقها إلى أرض الواقع      

تصريحات عن مبارك قوله إنه طالب كل األطراف بعدم اعادة القضية الفلسطينية الى نقطة الصفر بعـد                 
  .أن حققت عدداً من الخطوات االيجابية

  24/6/2007الحياة 
  

  ي اسباب فقدان السيطرة على قطاع غزةف يعين لجنة للتحقيق عباس .2
ما أفادت به وكالة االنباء الفلسطينية الرسمية، من أن عباس قـرر تـشكيل          : 24/6/2007 الحياة   نشرت

لجنة تحقيق في قطاع غزة في خصوص التقصير في التصدي للعصيان المسلح الذي قامت بـه حمـاس                  
 الضابط في جهاز االمن الوطني فـي قطـاع    كما قرر خفض رتبة .ضد الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها   

غزة العقيد سليمان محمد خضر الى رتبة جندي وطرده من الخدمة العسكرية بسبب تخاذله فـي الـدفاع                  
  .عن مؤسسات السلطة واستسالمه للقوى االنقالبية
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الى أن  مصادرا فلسطينية أكدت ان عباس كان اول مـن  : من لندن 24/6/2007 الشرق االوسط    ولفتت
  .مثل امام لجنة التحقيق في التقصير في احداث غزة

  
 عمر سليمان أكد لهنية ضرورة استئناف الحوار بين فتح وحماس: أحمد يوسف .3

قال أحمد يوسف أن عمر سليمان أجرى اتصاال هاتفيا اليـوم مـع اسـماعيل             :  محمود صالح  -القاهرة  
 من أجل إيجاد مخرج لهذه األزمة فـي         هنية، أكد فيه ضرورة استئناف الحوار بين حماس وفتح والعمل         

كما أكد أن مصر لن تتخلى عن دورها الذي بدأته منذ فترة طويلة لتوحيـد الـصف                 . أسرع وقت ممكن  
فيما أوضح أن هنية أكد عدم وجود شروط مسبقة الستئناف الحوار، لكنه أشار إلـى النيـة                 . الفلسطيني

 التي سببت هذه األزمة، والتأكيد على االلتـزام         بطرح وجهة نظر حماس على مائدة الحوار حول األمور        
كما شدد من جهة أخرى، علـى التمـسك         . باتفاق القاهرة، وااللتزام بوثيقة الوفاق الوطني، وباتفاق مكة       

  .بالدور المصري أمنيا وسياسيا من أجل المساعدة في ترتيب أالوضاع الفلسطينية الداخلية بشكل
  24/6/2007الشرق االوسط 

  
   يشدد على اعادة الشرعية بالكامل للسلطة الوطنية قبل الحديث عن الحوارنةرديابو  .4

شدد نبيل ابو ردينة على انه قبل الحديث عن الحوار يتوجب اعادة :  عمان–عبد الجبار أبو غربية 
الشرعية بالكامل للسلطة الوطنية ومحاسبة الذين نفذوا االنقالب واعتدوا على مؤسسات الشرعية في 

  .ةقطاع غز
  24/6/2007عكاظ 

  
 عباس يبدا العمل عربيا لعزل حماس في غزة :  فلسطينية مصادر .5

 ذكرت مصادر فلسطينية ان الرئيس محمود عباس بدأ العمل فعلياً في عزل حماس بغزة عن العالم 
أن الرئيس الفلسطيني "وأوضحت المصادر  .المحيط وتجريدها من أي دعم عربي أو إسالمي أو دولي

ولة رسمية بعد انتهاءه من قمة شرم الشيخ اإلثنين المقبل في عدد من الدول التي تقيم عالقات سيقوم بج
أوفد الرئيس عباس اليوم السبت، , إلى ذلك .مع حماس لترسيخ خطواته عملياً في عزل حماس بغزة

الة تتعلق حيث سيسلم الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح، رس, مستشاره اإلعالمي نبيل عمرو إلى اليمن
 .باألوضاع في قطاع غزة، والقرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني، في دورته األخيرة

  23/6/2007وكالة سما 
  

   يدعو حماس للتراجع عن خطوتها في غزةالصالحي .6
 الى رفض وزير الثقافة في حكومة الوحدة المقالة بسام الصالحي مبدأ اإلستيالء على السلطة بالقوة، داعياً

العمل بالتعاون مع كافة القوى الفاعلة لتشكيل حركة جماهيرية حاشدة تمارس ضغطاً إلنهاء الحالة الشاذة 
كما إنتقد  .في المشهد الداخلي، وتشكيل حكومة انتقالية تعالج تداعيات تلك الحالة وتمهد إلنتخابات جديدة

إن :" رىء على الضفة الغربية قائالًالوزير الصالحي إجراءات الطوارىء التي فرضتها حكومة الطوا
حالة الطوارىء إتخذت لمعالجة الحالة المرضية في غزة ال معالجة الحالة القائمة في الضفة منتقدا 

ودعا الصالحي القوى الفلسطينية إلستعادة  ".التعديات التي وقعت على المؤسسات او االفراد في الضفة 
ة للقضايا الطارئة، مشيراً الى أن القدرة على المعالجة لم تعد بيد زمام المبادرة وإجراء المعالجة المطلوب

ودعا الصالحي الى عدم اإلنزالق الى الهوة التي أنشأتها  .الفلسطينيين بعد أن أخذ الصراع أبعاداً أوسع
حماس لتحويل الصراع من صراع وطني ضد اإلحتالل الى إنقسام كامل للشعب الواحد حيث تسعى 

وحذر وزير الثقافة السابق  .يات المتحدة الى وضعه في إطار ما يسمى مكافحة اإلرهاب إسرائيل والوال
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من التداعيات الخطيرة إلستمرار الصراع، داعياً الى إعادة التوازن للنظام السياسي معربا عن مخاوفه 
 الحوار على الحريات العامة في حال إستمر الصراع على النحو الذي هو عليه داعياً الى عدم إدارة

بالقوة المسلحة، ومطالباً حماس بالمبادرة بخطوات تعيد األوضاع الى ما كانت عليه قبل إستيالئها على 
 .السلطة بالقوة في غزة 

  23/6/2007وكالة معا  
  

  ما يجري في غزة هو حرب من حماس ضد النظام الديمقراطي الفلسطيني : الشوبكي .7
السعودية وعضو المجلس الثوري لحركـة فـتح، إن انقـالب           قال جمال الشوبكي السفير الفلسطيني في       

حماس الدموي في غزة أصبح يشكل تهديداً خطيراً على فكرة الدولة الفلسطينية المـستقلة، فـي ضـوء                  
االنقسام الجغرافي والسياسي الذي نتج عن السيطرة العسكرية لمليـشيات حمـاس علـى قطـاع غـزة        

 له، استعرض الشوبكي التـداعيات التـي أعقبـت االنقـالب            وفي كلمة  .ومؤسساتها الشرعية والوطنية  
موضحاً أن السبب الجوهري لالنقالب يكمن في برنامج حماس الذي ال يعترف بمنظمة التحرير ممـثالً                

وأشار إلـى أن    . شرعياً للشعب الفلسطيني وال بفكرة الوطنية الفلسطينية وال بالشرعيات العربية والدولية          
حصار وما آلت إليه األوضاع من تدهور منذ انتخاب حماس، هو بسبب برنامجها             االنقالب العسكري وال  

وفي هـذا    .السياسي وعدم تعاطيه مع المتغيرات الدولية والمحلية وعدم اعترافها بالشرعيات الفلسطينية          
الصدد قال الشوبكي أن أكبر كذبة إعالمية تروج لها حماس هي تصوير ما يجري وكأنه صراع مع فتح                  

ن أن صراعها هو ضد النظام الديمقراطي الفلسطيني وضد مشروع الحركة الوطنيـة الفلـسطينية     في حي 
ودليل ذلك قيامها بإسقاط العلم الفلسطيني واستبداله بعلمها الفصائلي وتدميرها نصب الجندي المجهـول              

لمـستفيد  وأضـاف الـشوبكي أن ا      .وحاالت االنتقام واإلعدام واالعتداءات على المناضلين والمؤسسات      
الوحيد مما يجري هو إسرائيل التي كانت تخطط لفصل الضفة عن غزة جغرافياً وسياسياً، وأن حمـاس                 
أعطتها أسباباً لتنفيذ هذا المخطط والتذرع بعدم وجود شريك فلسطيني وأن الشعب الفلسطيني غير مؤهل               

  .لتكون له دولة
  24/6/2007الحياة الجديدة 

  
  وفلوسهم تأتي من إيران.. "وزراء شنطة" ىحولوا إلوزراء حماس ت: رياض المالكي .8

نحن ال نملك اآلن القوة العسكرية لبسط الشرعية في غزة ولكنا قادرون علي القيام : "محمد غريب
هكذا تحدث الدكتور رياض المالكي وزير اإلعالم الفلسطيني في حكومة الطوارئ .. "بخطوات مدنية

 بلهجة أقل حدة "أبومازن"لم نكن نتصور أن يتحدث : ، وأضاف"ةالعربي" قناة ى عل"بالعربي"لبرنامج 
نتيجة لمؤامرة االغتيال التي استهدفته، وأعلن عنها في الشريط المذاع، األمر الذي جعل أبومازن متأكداً 

واعترف المالكي بأنه ال توجد ضمانات لتيسير الحال للموظفين ولكن كل  %.١٠٠من هذه التهم بنسبة 
أن حياته في خطر، عليه أن يتخذ اإلجراء المناسب لحماية حياته، والسلطة تدرك أن موظف يشعر ب

حماس ال تعترف بها ولكن السلطة لديها مسؤولية كبيرة نحو المواطنين في غزة، ورفض المالكي عزل 
 سؤال عن مصادر األموال التي تساعد بها السلطة ىورداً عل .غزة عن باقي األراضي الفلسطينية

وعن المصادر التي   الوقود والكهرباء من إسرائيل،ىنحن نحصل عل: طينية سكان القطاع قالالفلس
 لحماس تحول وزراؤها ىالجميع يعلم أن الوزارة األول:  المال والسالح، قالىتحصل منها حماس عل

 ، كل منهم يحمل شنطة بها مبالغ كبيرة تم إحضارها من الخارج وتم تكديس هذه"وزراء شنطة" ىإل
األموال في غزة، وجزء من هذه األموال جاء من إيران، وجزء من تبرعات شخصية وبعض األنظمة 
العربية المجاورة، وذلك من أجل إنجاح برنامجها السياسي بصرف النظر عن احتياجات الشعب 

  .من سكان القطاع تحت خط الفقر% ٣٥الفلسطيني واحتياجات القطاع، علماً بأن 
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تفسيري الشخصي، أن :  أسباب االنهيار السريع لفتح في قطاع غزة أجاب، قائالًسؤال حولى ورداً عل
 أصبح الوضع أكثر صعوبة، ىهناك خلالً كبيراً حدث في السنوات األخيرة، وتراكمت هذه المشاكل حت

  أسباب كل ما حدث،ى قطاع غزة للوقوف علىوأكد أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها سوف تنتقل إل
 الضفة مع ىضع داخل الضفة الغربية، أكد المالكي أنه ال توجد أي مشكلة في بسط السيطرة علوعن الو

 .وجود إخفاقات في بعض المناطق، وبدأت الخطة األمنية لحصر السالح في الضفة والسيطرة عليه
 هناك من يقول إن هذه الظاهرة متركزة في عناصر قريبة من فتح،: وحول الهدف من جمع السالح قال

 ميليشيات بعينها وإنما نريد بسط ىوبالتالي ال نريد أن نحصر عمل األجهزة األمنية في السيطرة عل
وعن تهديدات حماس بالقيام بتفجيرات  .األمن في الضفة بأكملها ألن هناك قانوناً واحداً وسالحاً واحداً

خذ اإلجراءات للتصدي لها لحماية في رام اهللا، أكد أن السلطة ال تقلل من أهمية هذه التهديدات، وإنما تت
إن :  المظاهرات التي قامت في غزة ضد أبومازن بأعداد كبيرة قائالًىوعلق عل الشعب الفلسطيني كله،

  .حماس تستطيع تحريك أكثر من هذا العدد، وهذا أمر طبيعي ولكنه ال يعني تأييد السكان لهم
  23/6/2007المصري اليوم 

  
 طير الذي أحدثه االنقالب العسكري يهدد القضية الفلسطينيةالمأزق الخ: منظمة التحرير .9

اعلن الناطق الرسمي باسم الدائرة السياسية لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية، أن             :  ميسرة شعبان  -غزة  
المأزق الخطير الذي احدثه االنقالب العسكري الذي قامت به حماس على االجهزة الشرعية للسلطة يهدد               

ر االنجازات التي حققها النضال الوطني على مدار الـسنوات االربعـين، ويـدخل              القضية الوطنية ويدم  
ورأى ان العودة السريعة والجادة الـى       . الوضع الفلسطيني برمته في مأزق خطير على المستويات كافة        

تفعيل دور قيادة المنظمة يشكل الخيار الوطني االفضل للخروج من هذه االزمة، مع التحضير الجتمـاع                
ي للمجلس الوطني من اجل إقرار إجراء انتخابات للمجلس الوطني يشارك فيهـا جميـع أبنـاء                 تحضير

الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج، الختيار أعضاء اللجنة التنفيذية التي تمثل القيادة العليـا والـشرعية               
حيات ومهـام   كما ناشد محمود عباس بالعمل السريع والجاد باتجاه الفصل بين صـال           . للشعب الفلسطيني 

  .السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
  24/6/2007المستقبل 

  
  يقرر تشكيل خلية أزمة مع القطاع الخاص  الوزراء برام اهللامجلس .10

عقد امس اجتماع بمقر رئاسة الوزراء برام اهللا لتدارس أفضل السبل والوسائل الكفيلة بـالتخفيف علـى                 
سلع والبضائع وإعادة الحياة إلى المعابر بما يخدم أهـداف          أهلنا في قطاع غزة من خالل تسهيل حركة ال        

وتم االتفاق على تشكيل خلية أزمة تضم ممثلين عن األمانة العامة لمجلـس              .حكومة إنفاذ حالة الطوارئ   
الوزراء ووزارة االقتصاد الوطني والمجلس التنسيقي األعلى للقطاع الخاص ودائرة شؤون المفاوضات،            

لمشاركين فيها وعقد اجتماع لها صباح اليوم لتحديد مهامها وآليات عملهـا، بهـدف              على أن يتم تحديد ا    
وتم التأكيد خالل االجتماع على وحـدة الـوطن بجناحيـه،    . المتابعة العاجلة والمتواصلة في هذا المجال   

عمل ووحدة الشرعية الفلسطينية مع التركيز على توفير مقومات الحياة في المحافظات الجنوبية وتسهيل              
القطاع الخاص بصفته يشكل عصباً هاماً للحياة االقتصادية في الوطن وتحديداً في قطـاع غـزة نظـراً                  

  .للظروف الشاذة التي يعيشها
  24/6/2007الحياة الجديدة 
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  حماس تكذب لصرف األنظار عن جرائمها:  األمنيةاألجهزةقيادة  .11
س تكذب وتشوه الحقائق لصرف األنظار عن جرائم         أكدت قيادة األجهزة األمنية، أن حما      - وفا -رام اهللا   

نسخة منه، إن حماس    " وفا"وقال بيان لقيادة األجهزة األمنية تلقت        .انقالبها على الشرعية في قطاع غزة     
تحاول من خالل االتهامات الكاذبة التي وجهتها لجهازي األمن الوقائي والمخـابرات العامـة، حـرف                

تها في قطاع غزة وانقالبها العسكري على الشرعية، ومـا رافقـه مـن              األنظار عن الجريمة التي اقترف    
وأضاف البيان أن األجهزة األمنية لديها الوثائق التي تكشف التخطيط المـسبق لالنقـالب               .جرائم بشعة 

وأشـار البيـان إلـى       .إلقامة إمارة غزة على نمط حكومة طالبان في افغانستان، ونقل الفتنة إلى الضفة            
وقـال البيـان، إن      . الفتاً إلى تزوير حديث األب مانويل مسلم راعي الالتين في غـزة            أكاذيب حماس، 

مخطط انقالب حماس المعد لالستيالء على الشرعية والسلطة الفلسطينية، كان يقضي باغتيال  الـرئيس               
ري، محمود عباس، ليتم تنصيب رئيس المجلس التشريعي بالوكالة مكانه، ومن ثم القيام باالنقالب العسك             

وفضح البيـان محاولـة حمـاس دق         .غير أن انكشاف محاولة اغتيال الرئيس أفشل جزء من مخططهم         
  .اسفين في العالقات الفلسطينية العربية واالسالمية، بهدف فك العزلة التي التي تخنق حماس

  24/6/2007الحياة الجديدة 
  

  لمزاولة عملهم شرطي وضابط فقط لبوا نداءات العودة600 إلى 400: العميد جبر .12
أنه ورغم مرور أكثر من أسبوع على االنقالب التي نفذته حماس في قطاع غزة، ما               : كتب فايز أبو عون   

زال جهاز الشرطة يعيش حالة من شبه الشلل، وذلك لعدم تلبية أفراده للنداءات الـمتكررة بعودتهم إلـى                 
ق جبر، الذي قال في هذا السياق، أن مـن          العمل، التي وجهتها الحكومة الـمقالة على لسان العميد توفي        

 آالف  10 شرطي وضابط فقط، من أصـل نحـو          600 إلى   400لبوا هذه الدعوة يتراوح عددهم ما بين        
شرطي في القطاع، موضحاً أن هذا العدد ال يكفي لسد أبسط االحتياجات الضرورية والالزمـة لـضبط                 

ضغوط التي تمارس بحقهم وتهديدهم بـالطرد،       وأرجع أسباب ذلك، إلى ال    . الوضع وحفظ األمن والنظام   
وأشـار  . إال أنه أشار إلى أنهم استطاعوا رغم ذلك من القيام بالعديد من المهام            . كما حصل معه شخصياً   

من جهة أخرى الى انه ال يستبعد أن يكون عدد من السجناء األمنيين، خاصة الـمحكومين باالعدام، قـد           
 أنه تم توجيه نداء إلى كافة السجناء الذين فـروا أثنـاء األحـداث               علما. فروا الى داخل الخط األخضر    

  .األخيرة بالعودة، إال أن أحدا منهم لم يستجيب لذلك حتى اآلن بحسب ما أفاد
  24/6/2007األيام الفلسطينية 

  
  طلب رفع الحصار وبدء مفاوضات الوضع النهائيتالسلطة  .13

قال كبير المفاوضين الفلـسطينيين صـائب       : الي صالح متولي ومحمود صالح ومشيرة أبوغ      - القاهرة
ال بـد مـن     "وتابع  . "إن الرئيس الفلسطيني سيدعو إلى استئناف محادثات السالم مع إسرائيل         "عريقات،  

وأكـد  . "إنهاء االحتالل، وإقامة الدولة الفلسطينية، فإذا لم يكن لدينا أمل فستشيع حماس اليأس بين الناس              
أن الرئيس أبو مازن    ": "الشرق األوسط "سم الرئاسة الفلسطينية في اتصال مع       نبيل أبو ردينة المتحدث با    

سيطلب من أولمرت والقمة العمل بشكل جدي وحازم لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والعمل على               
تحريك عملية السالم من خالل مفاوضات جادة حول قضايا الوضع النهائي تقوم علـى تنفيـذ خارطـة                  

السالم العربية، والبدء في مفاوضات تعيد الحقوق الفلسطينية، خاصة إقامة الدولة علـى      الطريق ومبادرة   
وعما إذا كانت قمة شرم الشيخ ستتخذ إجراءات عقابيـة           ."، وعاصمتها القدس الشريف   1967حدود عام   

  .ةضد حماس تنتهي بعزلها، وفق ما رددت حماس، نفى ابو ردينة ذلك بشد
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ضحة ونعلنها منذ سنوات، وهي رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة            مطالبنا وا " وقال معقبا   
  ."1967فلسطينية على حدود عام 

  24/6/2007الشرق االوسط 
  

 اجتماع فلسطيني إسرائيلي يبحث العديد من القضايا الهامة .14
أن " سما " مساء اليوم السبت في تصريحات خاصة لمراسل وكالةىقالت مصادر فلسطينية رفيعة المستو

اجتماعا بين مسؤوليين فلسطينيين وإسرائيليين سيعقد في مدينة القدس المحتلة خالل األيام القليلة القادمة 
 الفلسطينيين الذين تنوي الحكومة اإلسرائيلية اإلفراج عنهم ىوذلك من أجل وضع قائمة بأسماء األسر

ي في أطار إعادة الثقة بين الفلسطينيين عقب االجتماع الرباعي في مدينة شرم الشيخ بمصر والتي يأت
لن " أكدت المصادر بأن القيادي مروان البرغوثي و.واإلسرائيليين ودعما لحكومة الطوارئ الفلسطينية

ه، يكون ضمن القائمة المنوي اإلفراج عنها رغم التصريحات التي تم إطالقها مؤخرا بضرورة إطالق
ضحة بان السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها عباس ستضغط مو عباس الرئيس وذلك من اجل تقوية مكانة

 .اولمرت من أجل إطالق سراح البرغوثي ضمن اللقاءات التي يتم عقدها مع
  23/6/2007وكالة سما 

  
  تيسير خالد ينتقد قرار عباس إعادة النظر بترخيص مؤسسات المجتمع المدني .15

 من القانون األساسي، هو     79ق العمل بأحكام المادة     أكد تيسير خالد، أن المرسوم الرئاسي بتعلي      : رام اهللا 
قرار سياسي في االتجاه الخاطئ من شأنه إذا نفذ في ظل ضعف أداء الجهاز القضائي وسلطة القانون أن                  

وطالب وزارة الداخليـة   .يفتح الباب أمام تجاوزات تلحق األذى والضرر بدور مؤسسات المجتمع المدني   
عتبارات السياسية في تعاملها مع هذا المرسوم، وان تسعى إلى تـصحيح مـا        الفلسطينية أن تبتعد عن اال    

يعتري عمل هذه الجمعيات والمؤسسات والهيئات، من خلل في أدائها لوظائفها لجهة تكـريس الـشفافية                
 والنزاهة والمساءلة والمحاسبة في أعمالها وفقاً لمعايير تحددها اعتبارات قانونية بعيداً عن أية اعتبارات             

  . سياسية أو أية اعتبارات أخرى
  23/6/2007قدس برس 

  
  فياض قد تعزز مكانة المستقلين وأزمة فتح وحماس تفتح الطريق امامهم تجربة: تقرير .16

منذ تفجر االزمة الفلسطينية، طفا على السطح الكثير من مظاهر عدم الرضـى             :  محمد يونس  -رام اهللا   
ت داخل الفصائل نفسها، وفي مسيرات ومقاالت شككت حتى         عن القوى السياسية، وهو ما ظهر في نقاشا       

حيث . وتحظى فتح بالجزء االكبر من النقاش     . بتاريخ وجدوى العمل الفصائلي للقضية الوطنية والمجتمع      
أشار احد كوادرها انها تحولت في االيام االخيرة الى ورشة عمل غير منظمة، مشيرا الى لقاءات عامـة                  

لكـن  . حركة لمناقشة نتائج ما يسمى بزلزال االنقالب على السلطة فـي غـزة            تعقد في مختلف مواقع ال    
النقاش الداخلي لم يترجم بعد الى خطوات عملية في اتجاه معالجة مشكالت الحركة التي تراكمت علـى                 

إلى ذلك فقد اتخذ محمود عباس قرارات من شأنها اضعاف تيار محمد دحالن، كـان               . مدى عقود طويلة  
لكن هذه القرارات تخص الـسلطة اكثـر ممـا          . شيد ابو شباك، وحل مجلس االمن القومي      احدها اقالة ر  

ويعتقد كثير من المراقبين، ومعهم مـسؤولون فـي         . تخص فتح الماضية في ازمتها الى اكثر من اتجاه        
الحركة، انها لن تكون قادرة على تجاوز ازمتها في المرحلة المقبلة بسبب شدة هذه االزمة وعدم تـوفر                  

واالمـر  . يادة مركزية فيها قادرة على تجميع الحركة وتوجيهها كما كان عليه االمر اثناء قيادة عرفات              ق
ذاته ينطبق، لكن بشكل آخر، على حماس التي وجدت نفسها محاصرة في قطاع غزة الفقيـر والمكـتظ                  

نية مخـالف لنمـوذج     وأمام رغبة القوى الدولية الكبرى بتقديم نموذج في الضفة الغربية العلما          . بالسكان
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وبـين  . قطاع غزة االسالمي، فإن التوقعات تشير الى ان حماس ستجد نفسها امام عبء كبير في القطاع               
ففي اول اجتماع لها    . ازمة الحركتين االكبر، تظهر على المحك تجربة حكومة سالم فياض التكنوقراطية          

 مضيفا ان احدا منهم ال يملـك فـصيال   ابلغ وزراءه، ان اداءهم سيكون امام مجهر كل القوى والمجتمع،      
سياسيا يغطي على تقصيرة، وان بقاءه في الموقع مرهون بما يقدمه للمؤسسة، وليس بـدعم زعـيم او                  

ويعتبر فياض صاحب تجربة طويلة فـي ادارة        . فصيل كما كان معموال به في عهود الحكومات السابقة        
ؤهله للمضي قدما في برنامجه االصالحي في حـال         المال العام واصالح المؤسسة المالية، األمر الذي ي       

غير انه وهو الذي يتعامل مع الدعم المالي القادم كحقيقة اكيدة ال جدال فيها،              . تلقيه الدعم الدولي المأمول   
يضع عينيه على جهة اخرى هي االمن، الذي يعتبر أن معيار نجاح الحكومة سيكون مقدار ما تقدمه من                  

إلـى ذلـك    . لذين افقدتهم اسرائيل والفصائل وميليشياتها اي مستوى من االمـن         امن وامان للمواطنين ا   
فالجمهور الفلسطيني التواق لالمن واالستقرار، الى جانب تزايد فرص الدعم الخارجي لالقتصاد المدمر،             
يشكالن عاملين مهمين في نجاح الخطة االمنية التي باشر وزير داخلية حكومة الطواريء العمل عليهـا،             

هـل يـنجح فيـاض      : والسؤال المثار اليوم في االراضي الفلسطينية هو      . تاليا نجاح حكومة التكنوقراط   و
  وحكومة التكنوقراط حيث فشلت الفصائل؟ وهل تؤسس التجربة لميالد جديد بين الفلسطينيين؟
  24/6/2007الحياة 

  
   جرى في غزةبماال نفتخر : أبو عبيدة .17

 لميتشل بروتيرو عن االوضاع في غزة تكلم الوبزيرفر تقريراًنشرت صحيفة ا: لندن - بشير الخوري
الرجل "ن ابو عبيدة هو أوتقول الصحيفة . خالله الصحفي مع ابو عبيدة الذي يتولى قيادة كتائب القسام

ن االقتتال الذي جرى هو نتيجة حتمية لالنقسام الحاد في الى أويشير ابو عبيدة ". الذي يسيطر على غزة
ال يشعر بالفخر في "وانه " حماس ليست فرحة بالقتال ضد فتح"ن أمضيفا . الفلسطينيصفوف الشعب 

المشكلة كانت في النظام االمني الفاسد لدى فتح والذي يتزعمه "ن أعتبر أنه أال إ ،"االنتصار على فتح
. رواضاف انه فوجئ بسرعة االنتصار النه كان يعتقد ان المعارك ستدوم اكثر من شه". محمد دحالن

فرار ضباط فتح الكبار من مقارهم بسيارات "اما عن سبب اتمام العملية بهذه السرعة فقد اعاده الى 
وختم ابو عبيدة بالقول ان هناك مهمة امنية كبيرة تنتظر ". االسعاف وترك جنودهم في الساحة لوحدهم

كما ذكر ان حماس تعمل في غزة، " الميليشيات العائلية"حماس في غزة وتتمثل بوقف العنف الناتج عن 
 . كل ما بوسعها من اجل ان يطلق سراح مراسل بي بي سي المختطف االن جونستون

  24/6/2007بي بي سي 
  

  لتبرئة حماس السليمة الوثائق ليست الوسيلة و  الحية أكاذيبتصريحات :عبدالرحمن احمد .18
يكفي للتدليل على كذب " : الحية في رده على خليل، الناطق باسم فتح، قال احمد عبد الرحمن:رام اهللا

. "هذه االدعاءات انها صادرة عن االنقالبيين القتلة الذين أوغلوا في الدم الفلسطيني وانقلبوا على الشرعية
وتحدى االنقالبيين ان يأتوا بوثيقة واحدة تتحدث عن ان فتح تنكر او لديها خطة الغتيال او قتل أي 

حتى اذا كان هناك اختالفات مع حماس في الماضي فليس من ": وقال. فلسطيني وليس من حماس فقط
بينها القيام بانقالب عسكري ومهاجمة االجهزة الشرعية وقتل افرادها بالسكين والقاؤهم من فوق 

 من الدم الفلسطيني وان كل تهاليس الحديث عن وثائق لدى حماس وسيلة سليمة لتبرئ" :أوضحو. "األبراج
ورفض ما نقلته احدى الصحف . " هو للدفاع عن القضية واالنسان الفلسطينيما عملته السلطة الوطنية

المحلية على لسان الوزير السابق هشام عبد الرازق من ضرورة الحوار مع حماس وان قادة فتح ال 
رفض الحوار جملةً وتفصالً مع االنقالبيين الذين ارتكبوا "كد أ و،يتعرضون لمضايقات على ايدي حماس

اقترفوا القتل واالجرام وأراقوا دماء ابناء الشعب الفلسطيني واعتدوا على الشرعية الوطنية، المحرمات، 
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 ".وانتهكوا حرمة منزل قائدنا ياسر عرفات والقائد الرمز أبو جهاد ومقر الشرعية ومقر الرئيس المنتخب
يافطة محاربة قطاع من السالح تحت الوقال ان حماس تقدم بذلك خدمة مسبقة السرائيل وهي تجريد 

الفلتان األمني الذي كانت حماس التي رفضت احترام الشرعية سببه المباشر عندما حاربت اجهزة األمن 
وحول تبكير موعد االنتخابات التشريعية والرئاسية ". القوة التنفيذية"الشرعية وتمايزت عنها بما سمته 

تعالوا نعود : لخيار الديمقراطي ونقولان حماس تطرح االنقالب الدموي ونحن نطرح في وجههم ا": قال
  . "الى الشعب ليقول كلمته في برامجكم وفي سياساتكم وفي ممارساتكم

  24/6/2007الحياة الجديدة 
  

 دحالن فأر مهزوم زأر لسنين وبات منتوش الريش :معاريف .19
ريك الذي  اعتبر كاتب إسرائيلي في صحيفة معاريف محمد دحالن بأنه مثال متميز لشخصية الش:القدس

الفأر الذي زأر سنين كثيرة حتى "منذ أوسلو لكنه طراز ومثال للفشل، واصفاً إياه بأنه ) إسرائيل(تعززه 
الفأر الذي زأر في "وقال الكاتب نداف هعتسني في مقال له بعنوان  . على حد وصفه"بات منتوف الريش

لشريك األعلى دحالن منذ أن أنضم إن األمريكيين واإلسرائيليين عززوا ا": 2007-6-22 الجمعة "غزة
 إلى رؤوس الشباك والجيش اإلسرائيلي حيث اعتُبر حينها أهال للتعزيز المتميز لكنه 1993في أواخر 

وأضاف أنه ولسنوات طويلة مضت أقام  .ينزل اليوم فندق غراند بارك الفخم في رام اهللا منتوف الريش
حالن حيث اعتمدت خطة الجنرال األمريكي كيت دايتون األمريكيون واإلسرائيليون تصوراً كامالً مع د
وأشار الكاتب إلى أن واشنطن دعمت  .على حد زعمها عليه كمن سيبني حرسا رئاسيا ويحطم حماس

دحالن بنحو مائة مليون دوالر في السنة األخيرة فقط، حيث تم بناء مقر قيادته في غزة، ودربوا رجاله 
ولفت إلى أن واشنطن نَقلت أيضا  . مسرعة بتَرفع في شوارع غزةوزودوه بقافلة من السيارات سارت

 التي بناها دحالن في "القوات الفوالذي"عشرات آالف البنادق والرشاشات والمدرعات إلى ما أسمتهم 
ذاب الفوالذ مع أول شمس إسالمية وأصبح السالح األمريكي موجود اآلن في ": المدة األخيرة فقط، قائلةً

زعموا من جملة ":ونوه إلى أن قصر دحالن في غزة قد هدم على يد حماس، وقال  ."سمستودعات حما
 رجل جهاز األمن من اللد "لنسيم طوليدانو" أنهم وجدوا في بيته بطاقة هوية - تقصد حماس-ما زعموا

   .هذا الكشف مقلق لكنه غير مفاجئ حقا...الذي قُتل قبل سنوات
  24/6/2007فراس برس 

 
 تغيير في قانون االنتخابات ايحماس ترفض  .20

ي تغيير في القانون االنتخابي الفلسطيني، مؤكدة ان علنت حركة حماس رفضها ألأ: )ا ف ب( -غزة 
ال يحق "وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس انه . "بالتوافق"اي تغيير لهذا القانون يجب ان يكون 

الشرعية ال " ان  معتبراً"لقانون وهذا امر مستنكرتغيير ا) لمنظمة التحرير الفلسطينية(للمجلس المركزي 
ستشر لم تُ"ن حماس أكد أو. "ي تغيير من المجلس التشريعيأتي أن يأتي من المجلس المركزي، يجب أت

و تغيير في أي تعديالت إلى إشارة إ في "كل شيء يجب ان يتم بالتشاور والتوافق"ن أ و"في اي تغيير
 . القوانين

  24/5/2007الرأي األردنية 
  

  الجهاد ترى أن مراسيم عباس ال قيمة لها .21
أن المراسيم التي أصدرها الرئيس  قال مصدر فلسطيني في الجهاد اإلسالمي:  جيهان الحسيني-القاهرة 

عباس بإقالة رشيد أبو شباك وحل مجلس األمن القومي وتعليق العمل بفقرة في القانون األساسي ال قيمة 
بر من إزاحة موظف أو تغيير وجوه، وتتطلب عمال شاقا وجادا من أجل واضاف ان القضية أك. لها
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جئنا إلى القاهرة من أجل مساعدة األطراف التي تسعى إلى إيجاد حل لألزمة ": وأوضح المصدر. حلها
المعقدة على الساحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الوقت اآلن غير مناسب إلصدار أحكام تبرئ طرفاً وتدين 

جميع يتحمل مسؤولية الوضع المأسوي في األراضي الفلسطينية، ومعالجة هذا الموقف تحتاج آخر، فال
. "إلى عمل متواصل على كل الصعد وبالتنسيق مع األطراف العربية ألن القضية اآلن على مفترق طرق

داً إلجراء ودعا كل االطراف الفلسطينية إلى االعتراف والتسليم بأن األمر يحتاج إلى إعادة حسابات تمهي
وطالب أطرافاً فلسطينية لم يسمها بالكف عن  .حوار ال خيار عنه سوى القطيعة التي ستقود إلى المجهول

مخطئة وطريقها سيحدث شرخاً في "الدفع في طريق الشقاق والتشرذم، واصفاً هذه األطراف بأنها 
أسس وطنية ال فصيلية من وعن اشتراط حماس إعادة هيكلة األجهزة األمنية على . "الصف الفلسطيني

من يريد أن يحل ال يضع ": أجل إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل أحداث غزة، قال المصدر
شروطاً، فالجميع عليه البحث عن حل من خالل طرح المبادرات واالقتراحات ألن الكل معني بإيجاد حل 

  ."ألزمة باتت دولية
  24/6/2007الحياة 

  
 ال فلسطيني إسرائيلي عند المعابرتصإال مانع من : حماس .22

 ال تمانع ان يكون هناك تواصل الحركة ان حماس، المتحدث باسم ،قال فوزي برهوم: وكاالت -غزة 
واشار الى  .بين الطواقم الفلسطينية العاملة عند المعابر مع الجانب االسرائيلي حول كيفية ادارة المعابر

دة الى عملهم ولكن اذا لم يعودوا للعمل فسترى الحركة ان حماس طلبت من افراد هذه الطواقم العو
واكد ان هناك تواصال مع مصر في  .طريقة مناسبة وخدماتية الدارة المعابر لخدمة الواقع الفلسطيني

، لكن سيكون لها االشراف )"سابقا( وحماس لم تغير الطواقم الموجودة في المعبر ،كيفية ادارة معبر رفح
وطالب بالعمل على اعادة تشغيل معبر رفح والسماح لمئات العالقين  .ة سير العملعلى هذه الطواقم لجه

 .على الجانب المصري من المعبر بالدخول لقطاع غزة
 

  24/6/2007الغد األردنية 
  

 أبو زهري ينفي حدوث اعتداء على منزل الرئيس عرفات  .23
ألنباء التي وردت على لسان  صحة ا،في غزة  الناطق باسم حماس،نفى سامي ابو زهري: عال محمود

عتداء أو عبث في منزل ياسر عرفات من قبل القوة التنفيذية إالناطق باسم الرئاسة الفلسطينية من حدوث 
 المقصد من وراءها التغطية على ما أسماه ،وقال أن تلك هي افتراءات وادعاءات كاذبة .وكتائب القسام

وأضاف أن هناك مجموعة من القوة  .ء من حركة حماس المستمرة في الضفة الغربية بحق أبنامالجرائ
عرفات ولكن من أجل حمايته وليس االعتداء منزل الرئيس التنفيذية وكتائب القسام تتواجد على مدخل 

 .عليه أو العبث بمحتوياته
  23/6/2007وكالة سما 

  
 ضوا خاطفي جونستون على عدم اإلفراج عنه في رام اهللا حرمسؤولون: أبو زهري .24

 أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام اهللا ، المتحدث باسم حماس،و زهريب قال سامي أ:ةغز
وقال إن حماس تبذل جهودا  .حرضوا خاطفي الصحفي البريطاني أالن جونستون على عدم اإلفراج عنه

 وردت كبيرة من أجل اإلفراج عن جونستون، وكانت على وشك إنهاء هذا الملف، ولكن االتصاالت التي
   .من المسؤولين في السلطة برام اهللا هي التي أعاقت اإلفراج عنه حتى اآلن

  23/6/2007وكالة سما   
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   الفلسطيني في اعتقال مؤسس القسام في الضفة- اإلسرائيليالتناغمحماس تستهجن  .25

سكري  أحد قادة حماس، ومؤسس جهازها الع،اعتقلت القوات اإلسرائيلية الشيخ صالح العاروري: غزة
 عاماً 15 عاما، كان قد قضى في السجون االسرائيلية 42يذكر أن العاروري ، و. في الضفة الغربية

ولعب دوراً مهما . بتهمة تأسيس كتائب القسام في الضفة الغربية، وانتهت باطالق سراحه قبل ثالثة اشهر
ضه حسم الخالفات  قبيل اعتقاله رفهونقل عن .في محاولة تقريب وجهات النظر بين فتح وحماس

، قالت إن حملة  حماسوفي بيان صادر عن. الفلسطينية بقوة السالح مطالبا باللجوء إلي طاولة الحوار
االعتقاالت القديمة الجديدة التي شملت العشرات من أبناء الحركة ليس لها سوى هدف واحد هو محاولة 

لية مع ما تقوم به اجهزة االمن التابعة واستهجنت أن تتزامن الحملة االسرائي. إخراج حماس من اللعبة
للسلطة الفلسطينية من حملة اعتقاالت شرسة، بما يضع عالمات استفهام كبيرة حول سر هذا التناغم في 

  . األداء بين إسرائيل وأجهزة امن السلطة على حد تعبير البيان
  24/6/2007الشرق االوسط 

  
   المقمة شرم الشيخ ستكون قمة استس: مشير المصري .26

يعتقد مشير المصري المتحدث باسم حماس وأمين سر كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي أن الشعب 
 الفلسطيني، وليس قمة - فلسطينية لرعاية الحوار الفلسطيني -الفلسطيني بحاجة إلى قمة عربية 

وأضاف في  .ألمني فلسطينية تعود بالقضية الفلسطينية إلى مسلسل التنازالت والتنسيق ا-صهيونية 
يجب أن يدرك الجميع أن األفق السياسي مع العدو الصهيوني وصل إلى ": تصريح خاص للشرق األوسط

المطلوب عربياً من وجهة نظر حماس هو النظر لوضع الشعب الفلسطيني نظرة متوازنة وطريق مسدود 
 لشيخ ستكون قمة استسالم،إن قمة شرم ا"وقال  ).فتح وحماس(والوقوف على مسافة واحدة من الطرفين 

أو بمعنى أدق سالما مزعوما، ولن يعطى العدو الصهيوني فيها أي أفق للسالم وستكون مضرة بحقوق 
واعتبر أن توقيت  ."الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية ولن تقدم خطوة واحدة لألمام للشعب الفلسطيني

 وحذر من "ر شعبنا الفلسطيني في قطاع غزةلحصا"االجتماع يحمل دالالت معينة، موضحا أنها محاولة 
إن من يحاول أن يفعل ذلك عليه أن يقرأ التاريخ جيدا "اتخاذ أي إجراءات ضد المقاومة وحماس وقال 

  ."فحصار المقاومين ال يزيدهم إال قوة ويعمل على التفاف الشعب الفلسطيني حولهم
  24/6/2007الشرق االوسط 

  
 هديده بنقل الصراع الى الضفة ديرشبيجل تنقل عن الزهار ت .27

أن حركة : نقلت صحيفة هآرتس عن مجلة ديرشبيجل األلمانية عن القيادي محمود الزهار قوله: يت لحم
حماس ستالحق الجواسيس اإلسرائيليين في قطاع غزة وأنها ستستخدم المتفجرات في صراعها مع فتح 

انها تشير الى أن العفو العام الذي صدر واعتبرت الصحيفة مالحظات الزهار ب. في الضفة الغربية
 .لصالح أعضاء فتح في غزة ليس أمراً قاطعاً وأن حماس ستحاول إثارة األوضاع في الضفة الغربية

 .وحسب الصحيفة فان الزهار هدد أن حماس ستالحق جواسيس إسرائيل في الضفة ايضا 
  23/6/2007وكالة معا 

  
 أوضاعهم المخزية على التلفازال نستطيع نشر فضائح الناس و: الزهار
قال النائب في المجلس التشريعي ووزير الخارجية السابق، محمود الزهار، أن الوثائق التي : عمان

حصلت عليها حماس من مقرات األجهزة األمنية سيتم عرضها في الوقت المناسب، مشيرا أن هذه 
وأشار أن هناك أشياء ال يمكن أن تقال،  .كاملالوثائق الخطيرة لم يتم حتى اآلن االطالع عليها بشكل 
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مضيفا نحن ال نستطيع أن ننشر فضائح الناس وأوضاعهم المخزية على التلفاز، ألن أخالقنا و ديننا ال 
: وأوضح أنه بعد تبويب وترتيب الوثائق سيتم نشر ما هو مناسب، مضيفا  .يأمرنا بنشر فضائح الناس

ن يدرك حجم الجرائم التي كانت ترتكب في حق الوطن نحن ال نريد أن نصيب الشارع بصدمة حي
  .وأيضاً في حق الشعب الفلسطيني

  23/6/2007فراس برس 
  

 الجعبري بدأ يشعر بحجم الضائقة التي دفع بحركة حماس اليها في قطاع غزة :معاريف .28
 أن أكثرية كبيرة من جهاز األمن في المستوى السياسي في إسرائيل  كشفت صحيفة معاريف:عمان

واعتبر المحلل السياسي  . في قطاع غزة هو أمر جيد بالنسبة إلسرائيل"حماستان"يعتقدون أن إقامة دولة 
 أن حركة حماس بعد سيطرتها على "األفعى التي ابتلعت بقرة"للصحيفة بن كاسبيت في مقاله له بعنوان 

دتها حماس في قطاع غزة،  في إشارة للمسؤولية التي تقل،أفعى صغيرة ابتلعت بقرة قطاع أصبحت مثلال
لو "وقالت الصحيفة  . أمر لم تكن تتوقعه حماس نفسهاهامشيرة الى أن هذا العبئ الذي وقع على كاهل

كان األمر متعلقا بخالد مشعل أو بإسماعيل هنية، لما تجرأت حماس على احتالل القطاع في غضون 
 كان بيد أحمد الجعبري، قائد الذراع  بلا مشيراً إلى أن األمر لم يكن متعلقا بهم،نهاية أسبوع واحد

، "العسكري في غزة، الذي بدأ يشعر بحجم الضائقة التي دفع حماس اليها بعد أن فاق من نشوه االنتصار
 .الفتة إلى أن الجعبري بات اآلن حاكم غزة

  24/6/2007فراس برس 
  

  ادة أمنيون عرضنا جزء يسيراً من وثائق العمالة والفضائح التي تورط بها ق: صيام .29
أكد سعيد صيام، أن حماس عرضت جزء يسيراً من الوثائق التي سيطرت عليها في المقرات : غزة

 شدد في الوقت ذاته هإال أن". فضائح وتورط في العمالة"األمنية، موضحاً أن الوثائق والتسجيالت تتضمن 
ألن "في الساحة الفلسطينية، على ضرورة التمسك بالحوار الفلسطيني الداخلي لتجاوز األزمة الراهنة 

  ". الحوار هو السبيل الوحيد إلنهاء أي أزمة
  24/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
   معركة غزة إلنهاء تيار دحالن تضاخحماس : تقرير .30

قالت حماس انها استولت على ترسانة اسلحة من االجهزة االمنية الفلسطينية التي :  فتحي صباح-غزة 
 الجاري، متعهدة استخدام هذه االسلحة في المقاومة 14ي عملية عسكرية انتهت في سيطرت عليها ف

ترى الحركة ان هذه المقاومة بحاجة الى مرجعية، في ما يبدو انه مقدمة الستصدار قرار من هذه  و.فقط
ان وتعتبر الحركة . المرجعية التي يمكن أن تتشكل من كل الفصائل لتجديد اعالن التهدئة مع اسرائيل

ووصفت حماس ما قامت به  .بحاجة الى بحث بغية الحفاظ على اطار المقاومة) أساليبها(آليات المقاومة 
الحركة  ان وقالت المصادر ".اضطررنا للقيام بها النهاء حالة محمد دحالن عملية جراحية"في غزة بأنه 

شيرة الى ان قادة الحركة ، م"موضوع ايديولوجي فكري عقائدي وليس سياسياً"اعتبرت أن ما قامت به 
واتهمت دحالن . حذروا في اوقات سابقة قادة من فتح مما يفعله تيار دحالن ضد الحركة والحكومة

بتشكيل مجموعات داخل االجهزة االمنية بهدف السيطرة عليها، ما يرغمها على المشاركة في المعركة 
ه في حال استمرار الوضع على ما هو وحسب المصادر، فإن قادة حماس قالوا لقادة فتح ان .مع حماس

قد يذهب المئات من ابناء كتائب القسام الى تنظيمات ) من حصار وعمليات اغتيال وغيرها(عليه 
ويشكلون خطراً علينا وعليكم وعلى الجميع، مضيفة ان الحركة قررت ) مثل القاعدة(اسالمية متطرفة 

ائل الرئيسة في غزة ابلغت قادة حماس رفضها وقالت ان الفص .خوض المعركة مهما قال العالم عنها
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وباستثناء بعض الفصائل الصغيرة التي تدور في فلك فتح وعباس، فإن . الحسم العسكري الذي قامت به
واعتبرت ان ما قامت به حماس خطوة سياسية . الفصائل الرئيسة رفضت وصف ما جرى بأنه انقالب

الحسم عكس نفسه سياسيا بتجزئة الضفة والقطاع تتجاوز الموضوع االيديولوجي العقائدي، وان 
الجهاد االسالمي وورأت الفصائل، ومنها الجبهتان الشعبية والديموقراطية  .وفصلهما عن بعضهما بعضا

ان الحسم العسكري سجل سابقة خطيرة في العالقات الوطنية وخلق فجوة كبيرة ال يمكن تجاوزها 
لت الفصائل اطرافا وحم.  ما تسميه حماس التيار الخيانيبسهولة وتجاوز كل الخطوط وتجاوز تصفية

فلسطينية وعربية ودولية نتيجة ما حصل، رافضة قرارات عباس التي اعتبرت انها ال تحل المشكلة بل 
ودعت الفصائل الرئيسة الثالثة، ومعها فصائل اخرى صغيرة، الى العودة الى الحوار  .تزيدها تعقيداً

على تشكيل قيادة وطنية موحدة، وهو المطلب الدائم للشعبية و الديموقراطية الوطني الشامل والعمل 
  .اللتين تتخذان مع الجهاد موقفا وسطاً يخطئ ما قامت به حماس و فتح وعباس

  24/6/2007الحياة 
  

   يرفض عرضا امريكيا للتوصل الى اتفاق سالم مع الفلسطينيين  اولمرت: هآرتس .31
صباح اليوم االحد ان رئيس الوزراء االسرائيلي رفض عرضا امريكيا الصادرة " هآرتس"قالت صحيفة 

قدمته له وزيرة الخارجية االمريكية كونداليسا رايس خالل زيارته االخيرة الى واشنطن لعقد اتفاق مع 
وقالت الصحيفة ان رايس عرضت فكرة عقد اتفاق دون تنفيذه  .رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

 فان الوصول الى مثل هذا االتفاق ،مبدئيا بسبب ضعف الرئيس عباس وبحسب رأي رايسيوضح اتفاقا 
سيمنح الفلسطينيين فرصة وافقا سياسيا يشجعهم على تحدي المتطرفين وخلق اجواء في الطريق القامة 

فان وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني تشاطر " هآرتس"وبحسب صحيفة . الدولة الفلسطينية
زيرة االمريكية الرأي لكن اولمرت يعارض هذه الفكرة بشدة حيث انه يؤمن انه يجب تنفيذ أي اتفاق الو

معربا عن تخوفه من عدم مقدرة الرئيس الفلسطيني تسويق أي اتفاق مستقبلي مع , يتم التوصل اليه
 لدعم موقف مشيرا الى ان اسرائيل ستتخذ بعض الخطوات, اسرائيل في المجتمع الفلسطيني بسبب ضعفه

  .عباس وجعل موقفه اكثر سهولة
  24/6/2007وكالة معا 

  
   معتقال وتدرس االفراج عن البرغوثي40اسرائيل تطلق قريبا سراح  .32

أن الحكومة االسرائيلية ستقوم خالل األيام القريبة القادمة بـاطالق          ) المنار(ذكرت مصادر اسرائيلية لـ     
اولمرت طلب من مستشاريه تنسيق هذا األمر مع المؤسـسة          سراح اربعين معتقال فلسطينيا، وأن ايهود       

أنها ال تستبعد أن    ) المنار(وقالت المصادر لـ     .األمنية لوضع قائمة باالسماء الذين سيتم اطالق سراحهم       
يطلق خالل المرحلة القادمة سراح مروان البرغوثي خاصة مع تصاعد الحديث في اسرائيل عن امكانية               

ائر سياسية في اسرائيل أنه من األفضل اطالق البرغوثي في هذه المرحلة على             وترى دو . اطالق سراحه 
أن يطلق في صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس مقابل الجندي االسرائيلي االسـير شـليط، وتؤكـد                  
المصادر أن األوضاع في السلطة تتجه نحو اجراء انتخابات مبكرة واطـالق سـراح البرغـوثي قبـل                  

  .ن أن يطلق سراحه عشية االنتخاباتاالنتخابات أفضل م
    21/6/2007المنار الفلسطينية 

  
  سوريا وايران كان لهما ضلع في تخطيط وتنفيذ استيالء حماس على غزة: معاريف .33

ذكرت صحيفة معاريف نقال عن مصادر استخباراتية ودبلوماسية غربية ان سوريا وايران كان لهما 
ماس على قطاع غزة وان قطر كانت على علم بهذا المخطط اال ضلع في تخطيط وتنفيذ عملية استيالء ح
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وافادت الصحيفة ان جلسة التخطيط لالنقالب المسلح عقدت في دمشق برئاسة خالد  .انها اختارت تجاهله
 .مشعل وبمشاركة قادة ميدانيين حمساويين وصلوا الى دمشق بعد ان تسللوا من القطاع الى مصر

امت بتمويل االنقالب وبتدريب افراد حماس على تنفيذه  اما بالنسبة لقطر واضافت المصادر ان ايران ق
فاعربت مصادر دبلوماسية عن خيبة املها من سكوت الدوحة على االنقالب مشيرة الى ان قطر تقدم في 
االونة االخيرة الدعم المالي واالعالمي لحماس بواسطة قناة التلفاز الجزيرة كما احبطت قطر مؤخرا 

  .مريكية في مجلس االمن للحصول على اعتراف الدول االعضاء في حكومة سالم فياضخطوة ا
  24/6/2007وكالة سما 

  
  قمة شرم الشيخ الرباعية لن تخرج بقرارات مهمة .. احرنوتيديعوت  .34

قال مسؤولون اسرائيليون اليوم انهم ال يتوقعون ان تخرج القمة الرباعية المقرر عقدها في منتجع شرم 
يهود اولمرت قولهم ان هذا العن مساعدين " يديعوت احرنوت"ونقلت  .لمصري بقرارات مهمةالشيخ ا

وعلى صعيد  .اللقاء الرباعي سيضع اطار العمل للمفاوضات السياسية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية
يبي اخر ذكرت الصحيفة ان اولمرت سيلتقي اليوم مع وزير الدفاع ايهود باراك ووزيرة خارجيته تس

  .ليفني لمناقشة التحرك االسرائيلي السياسي في المستقبل مع الفلسطينيين
  24/6/2007وكالة سما 

  
  لشبكة عمالئها " حماس" من كشف هائيلية تعرب عن قلقاسراأل االمنيةاالجهزة  .35

، بعد سيطرتها على "حماس"أعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن قلقها من الوثائق التي سقطت بيد حركة 
عن " حماس"وأضافت المصادر، أن جهات أمنية قلقة جدا من أن تكشف حركة  .قرات االجهزة االمنيةم

، أن وقع هذه الوثائق بيد حركة "دبكا"واعتبر موقع  .شبكة العمالء في المناطق الفلسطينية والعالم
  . يعتبر أكبر كارثة مخابراتية منذ الحرب العالمية الثانية" حماس"

  24/6/2007وكالة سما 
  

  إسرائيل تبحث مجموعة من األفكار إلرسال المساعدات اإلنسانية لقطاع غزة .36
أن إسرائيل تبحث مجموعة من األفكار  ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست:  فرح سمير-القدس المحتلة

 ومن األفكار التي تبحثها .إلرسال المساعدات اإلنسانية لقطاع غزة إحداها إنزال جوي للمعونات الغذائية
وزارة الدفاع اإلسرائيلية ايضا إرسال المساعدات إلى شواطئ القطاع عن طريق البحرية أو إرسال 

وأوضحت الصحيفة . دبابات وقوات من أجل السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر كارني التجاري
عبر الرئيسي أن البديل هو أن تطلب إسرائيل من المراقبين األوروبيين أو الدوليين السيطرة على الم

  .لمرور الغذاء بدال من حماس
  24/6/2007عكاظ 

  
   من كريات أربع يبيع أسلحة للفلسطينيينإسرائيليمواطن  .37

ويشار إلى أنه قد عثر في منزله . أعتقل أحد سكان بلدة كريات أربع، لالشتباه ببيعه أسلحة للفلسطينيين
ومن المقرر أن تقدم الئحة اتهام ضده، هذا  .على خمسة عشر بندقية من نوع عوزي، صادرتها الشرطة

وقد تم  .وضد جميع المتورطين في القضية بتهمة االتجار باألسلحة، والتخطيط لتنفيذ عمليات إجرامية
 93 ألف شيكل، وأن األسلحة من أنواع مختلفة، منها 142 قطعة سالح بين االثنين بقيمة 320نقل 

  .ل من نوع غلي6 كالشينكوف، و13بندقية عوزي، و
  23/6/2007اإلذاعي والتلفزيوني العبري 
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  عائالت األسرى اإلسرائيليين تتهم الحكومة اإلسرائيلية بالتقصير .38

إتهمت عائالت الجنود اإلسرائيليين الثالثة المأسورين لدى حزب اهللا في لبنان ولدى حركة حمـاس فـي    
 .ام الكافيين من أجل تحرير أبنائهـا      قطاع غزة، الحكومة اإلسرائيلية بالتقصير وعدم إيالء الوقت واإلهتم        

وشارك فيهـا    جاء ذلك في أعقاب مسيرة الدراجات الهوائية التضامنية مع األسرى الثالثة اإلسرائيليين،           
   . راكب دراجة5000نحو 

  23/6/2007 48عرب
  

 في جميع األراضي الفلسطينية   أيدوا تشكيل حكومة الطوارىء% 73.1: إستطالع .39
من % 72ع للرأي أجراه مركز إستطالع اآلراء في جامعة النجاح الوطنية، تأييد أظهر إستطال: نابلس

% 73.1كما أيد . المستطلعين للمرسوم الرئاسي الذي أصدره محمود عباس وحل بموجبه حكومة الوحدة
أن ما قامت به حماس % 49.7تشكيل حكومة الطوارىء في جميع األراضي الفلسطينية، فيما اعتبر 

بأن األوضاع األمنية في قطاع غزة كانت أحسن حاال قبل قيام % 34.2واعتبر . ى الشرعيةإنقالباً عل
بأن ما قامت به فتح في الضفة الغربية هو ردة فعل لما % 70.6فيما أشار . حماس بفرض سيطرتها

إرسال قوات دولية إلى الضفة % 66.7وعلى صعيد آخر فقد أيد . قامت به حماس في قطاع غزة
فيما أعتبر من . لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الجامعة العربية% 70.7كما أيد . قطاع غزةالغربية و

% 29.8إلى ذلك فقد رأى . أن ما حصل في قطاع غزة كان بتوجيهات خارجية% 67.3جهة أخرى 
ها بأن% 15.8في حين اعتقد . بأن حكومة الطوارئ تستطيع إنهاء حالة الفلتان األمني في الضفة الغربية
أما بالنسبة ألولوياتها، فقد رأى . قادرة على بسط سيطرتها على قطاع غزة خالل الفترة القريبة القادمة

 أعتبر أن 78.2أن أولوياتها يجب أن تكون إعادة بسط السيطرة على قطاع غزة، في حين أن % 61.1
إعادة الحوار بين حركتي أن % 64.7فيما أعتبر . األولوية هي لضبط الفلتان األمني في الضفة الغربية

، فقد رأوا ضرورة تحسين األوضاع االقتصادية %82.8أما غالبية من . فتح وحماس هي األولوية
وعلى صعيد آخر فقد أيد . جعلوا صرف رواتب الموظفين هي األولوية% 85.5كأولوية، مقابل 

 انتخابات تشريعية قبل إجراء% 69.6كما أيد . إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية هذا العام% 70.1
بأن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ستخرج الشعب % 52.7في حين أعتبر . نهاية هذا العام

بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة، % 69.8وقد أفاد . الفلسطيني من األزمة التي وقع فيها
قالوا أنهم سيعطون أصواتهم % 16.9سيعطون أصواتهم لمرشح فتح، مقابل % 50ومن بين هؤالء فإن 

منهم % 48.8مشاركتهم، حيث أعطى % 69.5أما االنتخابات التشريعية فقد أكد . لمرشح حماس
إلى ذلك فقد عبر . أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حماس% 18.3أصواتهم لمرشح فتح، في حين أفاد 

بأنهم متشائمون من الوضع % 68.8فيما أفاد . عن خوفهم على حياتهم في ظل هذه الظروف% 56.9
أشاروا إلى أنهم ال يشعرون باألمان على أنفسهم % 83.9كما أن . العام الفلسطيني في هذه المرحلة

 .وأسرهم وأمالكهم في ظل الوضع الراهن
  23/6/2007وكالة معا 

  
  2007ارتفاع مخيف في حصيلة قتلى الفلتان األمني عام : مؤسسة حقوقية فلسطينية .40

عبرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن الفلسطيني عن قلقها البالغ لالرتفـاع الكبيـر              : رام اهللا 
والمخيف لعدد ضحايا االنفالت األمني في األراضي الفلسطينية خالل العام الحـالي مقارنـة بـاألعوام                

 قتيال، وارتفع العدد في     96راء هذه الظاهرة     بلغ عدد الذين قتلوا ج     2004وأوضحت أنه في عام     . السابقة
 قتيال، ليبلغ العدد منذ بداية العام الحـالي وحتـى           345،  2006 قتيال، بينما بلغ في      176 إلى   2005عام  
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 قتيال في األسـبوع     155 اشخاص، مشيرة إلى أن هناك حوالي        307السابع من شهر حزيران الجاري،      
ن األمور أخذت منحى الحرب األهلية بين حماس، وأجهزة أمن          موضحة، أ . األخير من االحداث الدموية   

وقد طالبت الهيئة المجلس التشريعي باالنعقاد ومراجعة كل القـرارات التـي         . فلسطينية مدعومة من فتح   
اتخذها رئيس السلطة منذ إعالن حالة الطوارئ ولغاية اآلن، من أجل إلغائها أو تثبيتها وفقاً لما نص عليه                  

ومن ثم سؤال الحكومة عن ما جرى وعن تردي الوضع األمني وما نجم عنـه مـن                 . ساسيالقانون األ 
كما دعت القضاء الفلسطيني إلى الحفاظ على استقالليته التامة، وتفعيلـه دوره  . انتهاكات لحقوق المواطن  
ـ            . في تطبيق أحكام القانون    ي، وطالبت حكومة األمر الواقع في قطاع غزة، بضبط حالة االنفـالت األمن

وفـي مقدمـة ذلـك      . واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحفاظ على كافة حقوق المواطن وحرياته العامة          
ضمان حرية الرأي والتعبير من خالل السماح لكل وسائل اإلعالم بما فيها الفضائية الفلسطينية وإذاعـة                

نسان للعمل بحرية   صوت فلسطين، واألحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق اإل         
  .وعلنية دون ضغط أو تهديد

  23/6/2007قدس برس 
  

   الثانوية في فلسطين وأنباء عن تسريب األسئلةامتحاناتتأجيل  .41
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني، عن تأجيل امتحانات طلبة الثانوية العامـة فـي       : رام اهللا 

باب فنية، فيما يدور على نطاق واسع، أنه جرى تسريب أسئلة           كافة مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، ألس      
االمتحانات، من قبل مسلحين من فتح، كانوا قد اقتحموا مقر مديرية التربية والتعليم، واستولوا على نسخ                

  .من األسئلة
  23/6/2007قدس برس 

  
 صراع فتح وحماس يعصف بالحريات الصحافية في االراضي الفلسطينية: تحقيق .42

أدى نزاع حركتي فتح وحماس في قطاع غزة، إلى تراجع :  حامد جاد ويوسف الشايب-رام اهللا  -غزة 
الحريات الصحافية في االراضي الفلسطينية، في وقت بدأ فيه صحافيو القطاع بفرض رقابة ذاتية على 

إعالن ومع سيطرة حماس على غزة، و .الكلمة والصورة التي ينقلونها الى قرائهم في الداخل والخارج
حالة الطوارئ، فإن كثيرين من مراسلي الصحف المحلية، والعربية، ووكاالت األنباء، وحتى الفضائيات، 
وخاصة في القطاع، تخلوا طواعية، أو بقرار من مؤسساتهم اإلعالمية عن أسمائهم، التي خلت تقاريرهم 

ويؤكد  .حة بتهمة االنحيازاألخيرة منها لحماية انفسهم، خاصة وان الكثير منهم تلقى تهديدات واض
مراسل إحدى وكاالت األنباء العاملة في غزة، أن ظروف العمل صعبة جدا في القطاع، حيث ال يسمح 
مقاتلو حماس والقوة التنفيذية بتغطية الكثير من األحداث، التي قد يرونها مسيئة لهم في حال ظهورها 

لسياسي خليل شاهين أن من الطبيعي في هكذا ومن جهته يؤكد الكاتب والمحلل ا .عبر وسائل اإلعالم
ظروف، أن تتعرض وسائل اإلعالم إلى ضغوط هائلة تستهدف محاولة إجبارها على االنتقال من 

يؤكد أن هناك انتهاكا كبيرا، وضغوطا هائلة، في غزة كما  .الحيادية، غير المقبولة من أطراف النزاع
ي لدى المحللين السياسيين، والصحافيين، وحتى بعض والضفة، ويشير إلى أن حرية التعبير عن الرأ

وقد تباينت  .السياسيين من خارج الفصيل المسيطر على مقاليد األمور في القطاع، تأثرت بشكل كبير
مخاوف الصحافيين مما ستحمله لهم المرحلتان الحالية والمستقبلية، حيث توقع نضال المغربي مراسل 

ون العاملون في قطاع غزة في المرحلة المقبلة للمساءلة من حماس وكالة رويترز، أن يخضع الصحافي
 .حول طريقة صياغتهم لألخبار والتقارير التي يعدونها ومسميات الشخصيات المسؤولة التي سيلتقون بها

فيما بين أنه لم يتلق حتى اللحظة أي تهديد، مؤكداً أنه مارس مهام عمله ونقل مشاهد استيالء أفراد 
وكتائب القسام على أرشيف واألسلحة التي عثر عليها في احد مقرات السلطة ولم يواجه أي التنفيذية 
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أما مصطفى الصواف فقد قلل من شأن المخاوف، وأكد أنه في حال قيام  .تدخل في عمله من قبل حماس
 .الصحافيين بالعمل بمهنية، فلن يكونوا في حال يستدعي الخوف على أنفسهم

  24/6/2007الغد األردنية 
  

  الجوازات بين حكومتي الطوارئ وتسيير األعمال تعقد حياة أهالي غزةحرب: تحقيق .43
ال تحاول فلسطينية من قطاع غزة، إخفاء شعورها بالضيق الشديد، فهـي غيـر              :  صالح النعامي  -غزة  

ألن جواز سفرها انتهى مفعوله، وهي ال تـستطيع ان تستـصدر            . قادرة على تحقيق أمنية حياتها بالحج     
جواز سفر فلسطينيا جديدا، في اعقاب قرار حكومة الطوارئ الفلسطينية بعدم االعتراف بجوازات السفر              

وال يجد موظفو دائرة الجوازات في وزارة       . التي تصدرها حكومة تسيير األعمال برئاسة اسماعيل هنية       
في هذه االيام، حيث أن     الداخلية في مدينة غزة، وبعكس ما كانت عليه األمور قبل اسبوعين، ما يفعلونه              

نسبة المراجعين تدنت بشكل كبير، بعد أن ادركوا أنه ال طائل من الوجود لـساعات طـوال فـي هـذه                
ومن الواضح أن األمر الذي ال يبرز حجم المشكلة الناجمة عن عدم االعتراف بجوازات الـسفر                . الدائرة

 اهالي قطاع غزة، نحو الخـارج مغلـق         الصادرة في غزة، هو حقيقة أن معبر رفح، المنفذ الوحيد أمام          
حالياً، وبالتالي فإن الكثيرين ال يفكرون في السفر، لكن في حال أعيد فتحه، فإن قطاعات كبيرة سـتعاني                  

منها قطاع المستوردين الذين يتجهون الى دول العالم المختلفة الستيراد البضائع، وغيـرهم مـن               . كثيراً
  .لمعاناةاصحاب المصالح الذين سيلمسون حجم ا

  24/6/2007الشرق االوسط 
  

  مرسوم عباس بشأن تراخيص الجمعيات الخيرية واألهلية الفلسطينية منتحذيرات  .44
يسود القلق في ساحة المجتمع األهلي الفلسطيني وعديد األوساط في الساحة الفلسطينية، جراء مرسوم 

وقد حذّرت أطراف عدة في . صادر عن محمود عباس، بشأن تراخيص الجمعيات والمؤسسات األهلية
كما أن مراقبين . الساحة الفلسطينية من أن هذا المرسوم يعبد الطريق أمام الحكم االستبدادي المتسلِّط

فلسطينيين الحظوا أن القرار يتزامن مع حملة استهداف شرسة تخوضها األجهزة األمنية والمليشيات 
لية والمؤسسات الخيرية اإلسالمية في أنحاء الضفة المسلّحة التي تأتمر بأمره، على الجمعيات األه

وكان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان قد أعلن، في هذا الصدد أنه ينظر بخطورة بالغة إلى . الغربية
هذا المرسوم ويرى ّأنه مقدمة لالنقضاض على منظمات المجتمع المدني وشطبها أو تقييد عملها ودورها 

  .ائمةفي إطار حالة الطوارئ الق
  24/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 %500إرتفاع سحب المواطنة عن سكان القدس بـ  .45

 1363 سحب المواطنة اإلسرائيلية عن      2006أفادت معطيات وزارة الداخلية اإلسرائيلية أنه تم، في العام          
، وهي نـسبة    2005عما كان عليه الوضع في العام       % 500مواطنا قدسيا، األمر الذي يعني زيادة بنسبة        

 منذ اعتماد سياسة سحب المواطنة عن المـواطنين العـرب مـن        1985غير مسبوقة واألعلى منذ العام      
  .سكان المدينة المقدسة

  24/6/2007 48عرب
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  مليون دوالر بسبب االحتالل االسرائيلي30 خسائر فاقت تكبدتبلدية غزة  .46
العتداءات والممارسات االحتاللية المتواصلة منـذ      ذكر رئيس بلدية غزة، أن البلدية تكبدت جراء ا        : غزة

شملت األضرار المباشرة، وغير المباشرة، وطالت البنية       .  مليون دوالر  30 أكثر من    2004مطلع العام   
كما أنه حمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن األزمة المالية الخانقـة التـي             . التحتية، والمرافق الخدماتية  

مؤكداً أن سياسات الحصار واإلغالق ومختلف الممارسات واالعتـداءات االحتالليـة         تعاني منها البلدية،    
  . األخرى أدت إلى تقويض أسس وأركان االقتصاد وشل قدرة المواطن المالية واالقتصادية

  24/6/2007الحياة الجديدة 
  

   بشارةشقيق عزميالشرطة اإلسرائيلية تواصل التحقيقات االستفزازية مع  .47
التحقيقات في الجرائم الدولية التابعة للشرطة اإلسرائيلية، تحقيقاتها االنتقامية واالستفزازية          واصلت وحدة   

كان قد وصل البالد في إطار عمله الصحفي، في قناة الجزيرة، لتغطية األحداث              الذي   .مع مروان بشارة  
در فـي الـشرطة، أن      وكان التلفزيون اإلسرائيلي قد ذكر، اعتماداً على مـصا        . على الساحة الفلسطينية  

  .شقيقه عزمي بشارةالتحقيق له عالقة بقضية 
  23/6/2007 48عرب

  
  جبهة العمل النقابي تطالب حماس باخالء مقر االتحاد العام للعمال في غزة .48

 طالبت جبهة العمل النقابي في فلسطين امس، حماس بإعادة مقر االتحاد العـام لنقابـات         : وفـا - جنين  
 مؤسسات نقابيـة    هاوأكدت أن  .ت التي استولت عليها في غزة ألصحابها الشرعيين       عمال فلسطين والنقابا  

منتخبة قانونياً ومسجلة بشكل رسمي لدى وزارة العمل حسب قانون النقابات المعمول به فـي فلـسطين                 
وأوضح أن االتحاد يضم أربع عشرة نقابة عمالية موزعة          .وجرت إعادة تسجيلها في ظل حكومة حماس      

 مهني قانوني، وهي تقدم خدمات نقابية واجتماعية وسياسية ووطنية بغض النظـر عـن               حسب تصنيف 
  .هاالجهة السياسية التي تقود

  24/6/2007الحياة الجديدة 
  

   بقيمة مليون دوالر زراعيةد غزة ببذوروهولندا تز .49
عـن  معاناة في قطاع غـزة، اثمـرت        الأعلن صائب عريقات، أمس أن جهود ابو مازن، لتخفيف          : لندن

 .قطاع، بما قيمته مليون دوالر من البذور الزراعية التي يحتاجها         الموافقة الحكومة الهولندية على تزويد      
 تم االتفاق مع الجانب اإلسرائيلي على ادخال هذه المواد الزراعية، وبرعاية هولندية عبر معبر كرم                كما

  .أبو سالم، خالل اليومين المقبلين
  24/6/2007الشرق االوسط 

  
  ملتقى وطني يطلق مبادرة لحل األزمة الفلسطينية.. ردناأل .50

دعت اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني الـذي يـضم قـوى وشخـصيات             :  حبيب أبو محفوظ   -عمان
م في المركز العام لجماعـة اإلخـوان        23/6/2007ومؤسسات وطنية إلى عقد ملتقى مساء اليوم السبت         

ـ     ، ووفقًـا   " مشروع مبادرة حول األحداث في الساحة الفلسطينية       إطالق"المسلمين بمنطقة العبدلي؛ وذلك ل
يدعو حركتَي فتح وحماس إلى بدء حـوار        "لمصادر في الحركة اإلسالمية فان مشروع المبادرة المقترح         

جاد وسريع لمعالجة تداعيات األزمة والتوصل إلى صيغة من الـشراكة والتفـاهم والتوافـق لترتيـب                 
سطينية، بما يمكِّن الشعب الفلسطيني من مواصلة جهده إلنجاز حقوقه المشروعة           األوضاع في الساحة الفل   

األطراف العربيـة إلـى     "ويدعو المشروع   ".ومواجهة المؤامرات التي تستهدف وحدته ومسيرته النضالية      
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 ".دور إيجابي وفاعل لمعالجة األزمة دون تحريض أو تجييش من شأنه أن يفـاقم األزمـة وال يعالجهـا       
العودة للحوار  "إلخوان المسلمون قد دعوا في بيان لهم أول أمس األطراف الفلسطينية المختلفة إلى              وكان ا 

  ."الوطني وحقن الدم الفلسطيني
   23/6/2007اخوان اون الين 

  
  يقرر المشاركة في االنتخابات البلدية "االسالميالعمل " .51

اركة في االنتخابات البلدية بعد ان كان  قرر المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل االسالمي امس المش
 .سابقا قد لوح بمقاطعتها حال استمرار ما أسماه مضايقات حكومية ألنصاره اثناء التسجيل لالنتخابات 

تفعيل "وكان مجلس شورى الحزب قد ايد المقترحات التي تضمنها تقرير المكتب التنفيذي والهادفة الى 
فاع عن مبادئ الشعب االردني ومصالحه والتصدي لحملة جهود الحزب افرادا ومؤسسات في الد

 ".االستهداف الظالمة من خالل جميع الوسائل الدستورية
  24/6/2007الدستور 

  
  "فتح اإلسالم"بعد االنتهاء من " دوره"أحمد جبريل ينتظر : السياسة الكويتية .52

د كبار ضباط الجـيش  وصف أح : كتب حميد غريافي-لندن  من 24/6/2007 السياسة الكويتيـة     قالت
مشاركة ",  في مخيم نهر البارد    "فتح اإلسالم "اللبناني المشاركين في توجيه الحملة العسكرية على عصابة         

 القيادة العامة في المعارك الطاحنة بأنها إعالن حـرب مـن        - عنصر من الجبهة الشعبية      100أكثر من   
وكشف الضابط اللبناني في اتصال بـه        ."نانيينالطرف الفلسطيني التابع لسورية على الجيش والدولة اللب       

أكثر من عشرة فصائل فلسطينية متطرفة بينها جند الشام وأنصار اإلسالم           "من لندن أمس النقاب عن أن       
شاركت فعلياً في القتال الدائر في نهـر البـارد          , وعصبة األنصار ) أبو نضال ( المجلس الثوري    -وفتح  

مقدراً عدد عناصـر تلـك      ,  المعارك والبعض اآلخر بعد أسبوعين منه      بعضها منذ األيام األولى الندالع    
  ." متطرفا350ًالفصائل مجتمعة بأكثر من 

على أحمد جبريل أن يستعد لـردود الفعـل         "ونقل الضابط عن مسؤولين كبار في قيادة الجيش قولهم إن           
جانب اإلرهابيين والقتلة   لقد اختار الوقوف إلى     ,  اإلسالم حربها على الجيش    -على مشاركة عصابة فتح     

وقدر الضابط اللبناني عدد القتلى والمعتقلين الجرحـى         ."وعليه أن يتحمل العواقب   , ومقتحمي المصارف 
 قتيالً وثالثين جريحاً تمكن الجيش أول من أمس مـن اعتقـال             15من عناصر تنظيم جبريل بأكثر من       

وقالت الجهات األمنية في البقـاع اللبنـاني        . عشرة مصابين منهم بعد قتل أربعة قياديين من فتح اإلسالم         
إن من يشاهد التعزيزات والتحصينات وعملية االنفالش فـي         "التي تراقب مواقع جبريل وأبو موسى بدقة        

يدرك أنهـم   , منطقة قوسايا لجماعة جبريل القائمة على قدم وساق بزخم غير مسبوق منذ نيف وأسبوعين             
  ."رية ضدهم بعدما تكون عاصفة حرب نهر البارد هدأت كلياًينتظرون أحداثاً عسك) جماعة جبريل(

أكد أمس مصدر عـسكري مـسؤول       :  ثائر عباس  -بيروت من  24/6/2007 الشرق االوسط    وجاء في 
 أن الجيش سيفرض حصاره المشدد على المخيم القديم حتى يتسلم الذين اغتالوا جنوده              "الشرق االوسط "لـ

مـشككاً فـي    . كد المصدر أن بقية المقاتلين سيلقون معاملة خاصة       وأ. وغدروا بهم في مستهل المعارك    
من انها قد تكون محاولة لتـأمين       "، محذراً   "فتح االسالم "المعلومات عن مقتل أو إصابة قادة رئيسيين من         

وأفيد أمس عن استخدام المقاتلين المتحصنين في المخيم راجمات صواريخ اسـتعملت للمـرة              . "فرارهم
 .الع المواجهات، بما يؤشر لمساندة ما يتلقاه مقاتلو التنظيم من فصائل فلسطينية أخرىاالولى منذ اند
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  "غزة ثانية" لموسى عدم حصول "يضمن"نصراهللا  .53
 أن ما أعلنه موسى في مؤتمره الصحافي عـن          "الحياة"أكدت المصادر العربية لـ     :  وليد شقير  -بيروت  

 اللبنانيين، قال أكثر منه في لقاءاته مع المعارضة، إذ أكـد            قيام حكومة ثانية في حال استمر الخالف بين       
 .أنها لن يعترف بها وستكون معزولة وأن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة هـي التـي سـتعتبر شـرعية               

كما أن األمين   . وذكرت أن الوفد لمس من بعض قادة المعارضة عدم حماستهم الى خيار الحكومة الثانية             
لسيد حسن نصر اهللا أكد للوفد العربي خالل لقائه ليل الخميس الماضي، في سـياق                ا "حزب اهللا "العام لـ   

لن يحصل غزة ثانيـة     "مقاربته لألزمة اللبنانية وحديثه عن المخاوف من تصاعد الخالفات اللبنانية، أنه            
 وهو رد بذلك على مخـاوف فـي بعـض          "...في لبنان وأنا أضمن ذلك ألن الوضع مختلف تماماً عندنا         

وساط وهواجس من تكرار تصاعد الخالف اللبناني الى ما يشبه الصدام الذي وقع فـي غـزة نتيجـة                 األ
  .االنقسام في السلطة

  24/6/2007الحياة 
  

 لسرايا برئاسة السنيورة للبحث في إعادة إعمار مخيم البارد ا فياجتماع  .54
لتحرير الفلسطينية عباس استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة امس في السرايا ممثل منظمة ا

 - زكي، في حضور االمين العام للمجلس االعلى للدفاع اللواء سعيد عيد ورئيس لجنة الحوار اللبناني 
ثم ترأس اجتماعاً للبحث  .وعرض المجتمعون اوضاع مخيم نهر البارد. الفلسطيني السفير خليل مكاوي
 .في خطط إعادة إعمار المخيم

  
  "البارد"سياسي ألزمة حل : مولوي يستقبل حمدان .55

فـي لبنـان    " حماس" استقبل االمين العام للجماعة االسالمية المستشار الشيخ فيصل مولوي ممثل حركة            
اسامة حمدان، وتم التداول في االوضاع الفلسطينية ال سيما المستجدات في قطاع غزة، وفي أزمة مخـيم        

لى الحوار الفلسطيني برعاية عربية، حيـث       ضرورة العودة ا  "على  " حماس"وأكد وفد حركة     .نهر البارد 
يكون المخرج بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وتطبيق اتفاق مكة كامال، ال سيما ما يتعلـق بتحقيـق                  

حرص الحركة على   "كما أكد على     ،  "الشراكة السياسية واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية واصالحها       
وتطرق المجتمعون الى أزمة نهر البارد، فتم التأكيد         ".حمود عباس ومع الرئيس م  " فتح"العالقة مع حركة    

واعلن المستـشار مولـوي دعمـه     ".ضرورة معالجتها من خالل إعطاء الفرصة للجهود السياسية       "على  
اعطـاء الفـصائل   "، ودعـا الـى   "الجهود التي تبذلها رابطة علماء فلسطين في سبيل معالجة االزمة   "لـ

وفي الشأن الفلسطيني، شـدد    ". بط االمن في المخيم بالتفاهم مع الحكومة اللبنانية       الفلسطينية دورها في ض   
ضرورة المحافظة علـى وحـدة      "، مؤكدا على    "عدم نقل التوتر الى المخيمات الفلسطينية في لبنان       "على  

، ودعا الـى   "الضفة وغزة والحوار مع الرئيس محمود عباس وتجنيب الساحة الفلسطينية اي هزات امنية            
  ".توحيد جميع الجهود لمواجهة االحتالل الصهيوني"

  24/6/2007المستقبل 
  

   جنود 4ويفقد " البارد" يستأنف القصف المكثف في اللبنانيالجيش  .56
تعثرت األجواء اإليجابية التي كانت سادت في اليومين الماضيين مع إعالن وزير الدفاع اللبناني إليـاس                

 العمليات العسكرية في مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين في شـمال            المر وقيادة الجيش اللبنانية إنهاء    
لبنان، ونتج عنها حالة ترقب حذرة لإلعالن عن اتفاق كان من المفترض أن ينهي المعارك الدائرة مـع                  

وأعلن الجيش أن    . يوما في إطاره السياسي    35، ويضع الحل لألزمة األمنية التي تعود إلى         "فتح اإلسالم "
ود قضوا في انفجار في المخيم، وكان الفتاً أمس إعالن مصدر عسكري أن أي وقف إلطالق النار                  جن 4
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 المتورطين في قتل العـسكريين اللبنـانيين،        "فتح اإلسالم "لن يكون مقبوالً من الجيش قبل تسليم عناصر         
عـسكرية وإعـالن أن     أحياء أو أمواتاً، وكذلك التراجع عن بيان سابق لقيادة الجيش بإنهاء العمليـات ال             

وتجددت بقوة أمس االشتباكات والقصف المدفعي وإطالق النار من مختلـف            .العمليات ما زالت مستمرة   
 قذائف كل ربع ساعة على نحو       10أنواع األسلحة الرشاشة والصاروخية، حيث سقط في أحيان أكثر من           

 الرابعة فجر أمس بمختلـف      وتواصلت المواجهات أمس في مخيم نهر البارد ومحيطه منذ         مفاجئ أمس، 
أنواع األسلحة، بعد تعرض الجيش، بحسب مصادر عسكرية لبنانية، لهجوم عند المحور الشمالي المتاخم              

، إضافة إلى تواصل أعمال القـنص مـن خلـف موقـع             "فتح اإلسالم "للمخيم القديم من جيوب عناصر      
، تخللتها اشتباكات عنيفة على المحور      التعاونية الذي كان الجيش أكد في وقت سابق إحكام سيطرته عليه          

  .الجنوبي، قام الجيش على إثرها بقصف مركز على جنوب شمال حي سعسع، وصوالً إلى ناحية البحر
  24/6/2007الخليج اإلماراتية 

  
   أن يرتقوا فوق خالفاتهم والسعودية لن تعود للتوسط منفردةالفلسطينيينعلى : الفيصل .57

ود المملكة إلى التوسط منفردة بين الفلسطينيين مرة أخرى، بعد إخفاق لن تع:  جمال خاشقجي-باريس 
". ووصولهم إلى حافة الهاوية، فإما أن يرتقوا على خالفاتهم أو يسقطوا فيها تماما"اتفاقية مكة المكرمة 

أكد ذلك وزير الخارجية األمير سعود الفيصل في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف السعودية في باريس، 
لحسم الخالف القائم بين " انتخابات قادمة الستخالص الشرعية بشكل ديموقراطي" بوجوب إجراء وقال

قائمة "أن اتفاقية مكة المكرمة ال تزال هي الحل فهي " الوطن"وأضاف في إجابة لسؤال من . الفلسطينيين
ة العودة إلى على واقع الحال الفلسطيني، وقد ذكر مجلس الجامعة العربية في بيانه األخير بضرور

". الطالق فهذا قرارهم) فتح وحماس(االلتزام باالتفاق الذي سينهي االقتتال بينهم، أما إذا اختاروا 
لقد قامت المملكة بدورها في حينه وبالتالي لن تعود لنفس المحاولة مرة أخرى وعملها "واستطرد قائال 

ة، والمسؤولية تقع على عاتق الفلسطينيين سيكون عن طريق الجامعة العربية وبالشراكة مع الدول العربي
وردا على سؤال آخر ". الذين وصلوا إلى حافة الهاوية فإما أن يرتقوا فوق خالفاتهم أو يسقطوا فيها تماما

ال يمكن أن تكون ملكيا أكثر من الملك، "كرر موقف المملكة بتحميل القيادات الفلسطينية المسؤولية قائال 
اتفاقا أمام بيت اهللا وعقدوا أغلظ األيمان ثم نقضوها فليس ثمة ما تستطيع المملكة فإذا عقد الفلسطينيون 

وعما إذا كان إعالن مجلس الجامعة تأييد شرعية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انحيازا ". فعله
الرئيس إن الرئيس الفلسطيني منتخب وتشكيل الحكومة السابقة كان بقرار من "إلى جهة، نفى ذلك وقال 

وبالتالي من حقه أن يغير هذه الحكومة، أما إقصاء حماس فهذه مسألة فلسطينية داخلية يجب أن يحتكم 
فيها إلى المؤسسات الدستورية الفلسطينية، كالبرلمان ومنظمة التحرير، وبدون شك ستكون هناك 

 ".انتخابات قادمة الستخالص الشرعية بشكل ديموقراطي
 24/6/2007الوطن السعودية 

  
  عشرة باليين دوالر إلى إسرائيل إذا وافق أولمرت على المبادرة العربية:  الكويتيةالسياسة .58

قال ديبلوماسي عربي في العاصمة االردنية امس السبت ان القمة الرباعيـة            :  كتب حميد غريافي   -لندن  
مبادرة السعودية فـي    يستند الى ال  " اتفاق تاريخي "¯ قد تخرج فعالً ب   , المتوقع عقدها غدا في شرم الشيخ     

في اتصال به مـن لنـدن عـن ان          " السياسة"¯ وكشف الديبلوماسي النقاب ل    . 2000قمة بيروت عام    
مخوالن في هذه القمة الرباعية عقد صفقة مع اولمرت قوامها انه مقابـل             "الزعيمين المصري واالردني    

ربية فان الدول الخليجية مستعدة لتقـديم       موافقته على قيام الدولة الفلسطينية عبر التجاوب مع المبادرة الع         
خمسة منها فور اعالن القبول بالمبادرة والخمسة االخرى تدفع على مدى           , عشرة باليين دوالر السرائيل   

هذا العرض الخليجي   "ونسب الديبلوماسي العربي الى مسؤول اردني رفيع المستوى قوله ان           ".  سنوات 3



  

  

 
 

  

            24 ص                                    762:                                 العدد24/6/2007األحد : التاريخ

ميركي جورج بوش قبيل استقباله اولمرت في البيـت االبـيض           قد يكون ارسل الى الرئيس اال     ) الصفقة(
محفـزات  "ويتضمن العـرض ايـضا      ". كما قد يكون بوش نقله الى ضيفه االسرائيلي       , االسبوع الفائت 

مـن بينهـا    , الى الدولة العبرية في حال موافقتها على المبادرة العربية القامة الدولة الفلسطينية           " خليجية
 اسرائيلية تبلغ على االقل بليوني دوالر سـنوياً فـي المراحـل األولـى     -ية عربية البدء بتبادالت تجار  

ان القمة  " السياسة"¯ وقال الديبلوماسي ل  ". وتتدرج فيما بعد الى مبلغ مضاعف في اقل من خمس سنوات          
ن مدعومة من االدارة االميركية واالتحاد االوروبي وروسيا واليابـان والـصي          "الرباعية في شرم الشيخ     

بشكل لم يسبق له مثيل في محاولة لتحفيز اسرائيل على التخلي عن ممانعتها في تطبيع العالقـات مـع                   
وان زيارة اولمرت لواشنطن عشية     , الفلسطينيين بمنحهم حق اقامة دولتهم في قطاع غزة والضفة الغربية         

 مع الفلـسطينيين كخطـوة     انعقادها قد تكون مهدت له الطريق للمضي قدماً في تطبيق االتفاقات المعقودة           
  ".تسبق االتفاق النهائي الذي قد يستغرق العمل عليه اشهراً عدة على االقل

  24/6/2007السياسة الكويتية 
  

  موسكو تدعو للحوار بين الفلسطينيين  .59
االستوديو "شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في تصريح لبرنامج          :  كريم المظفر  -موسكو  
التلفزيونية على ضرورة تسوية األزمة الفلسطينية ومواصلة  الحوار بين الرئيس           " روسيا"لقناة  " الخامس

وقال إن هناك رئيساً شرعياً وحكومة      . الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي باعتبارهما شرعيين      
إلـى  ومجلساً تشريعياً شرعياً، وليس هناك طريق آخر، وطالب عباس من أجل تذليل االزمـة بالتوجـه            

المجلس التشريعي والتوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة، مشيرا إلى إن االعتداءات في أراضي فلسطين لم               
  . ترتكبها حماس بل جناحها الراديكالي

  24/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ما الذي تريده حماس ؟ .60
 احمد يوسف.د

تشار السياسي لرئيس الوزراء اال للدكتور احمد يوسف المسقنشرت صحفية نيويورك تايمز االمريكية م
وصف الغرب االحداث االخيرة التي وقعت في غزة باالنقالب " الفلسطيني اسماعيل هنية قال فيه  

 " .العسكري ولكن الحقيقة ان الذي حدث هو عكس ذلك تماما
  شهرا واستلمت الحكم برئاسة رئيس18فازت حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية منذ "واضاف 

الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية ولكن الحقيقة الدامغة تقول بانه لم تحدث عملية نقل حقيقة للسلطة من 
ان االنقالب الحقيقي هو ما يفعله الرئيس عباس بمحاولته " موضحا " فتح التي هزمت في تلك االنتخابات

رلمان المنتخبين لحماس في استبدال حماس واعادة فتح الى السلطة بينما يقبع العديد من اعضاء الب
 " .السجون االسرائيلية

 اعطت حماس فتح الفرصة للعمل 2006ومنذ اليوم االول لفوزها في االنتخابات التشريعية عام " وتابع 
سويا وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وحاولت التواصل مع المجتمع الدولي  لتوضيح رؤيتها 

تها لهدنة لمدة عشر سنوات مع االسرائيليين تمهد الطريق لخلق للسالم وعرضت في سبيل ذلك مقترحا
اجواء هادئة تعمل على حل الخالفات وحتى ان حماس اعلنت انها مستعدة لفترة هدوء ووقف اطالق نار 

 شهرا يتم خاللها تطبيع االوضاع على االرض ولكن ايا من هذه النقاط  لم يظهر خالل التغطية  18لمدة 
  ".هرت خالل االيام الماضية لالحداثالصحفية الذي ظ

كان من الواضح ايضا للكثيرين في الغرب بان االضطرابات في غزة والضفة كانت بسبب " وزاد 
 " .السياسة االمريكية االسرائيلية في تسليح عناصر من فتح الخراجنا بالقوة من الحكم 
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 فتح ودخلنا حكومة الوحدة الوطنية لقد حاولنا خالل الثمانية عشر شهرا الماضية التعاون مع"وقال 
وتنازلنا عن وزارات رئيسية لهم وحسب  المطالب الدولية وتفاوضنا حتى اللحظات االخيرة لتوفير االمن 
واالمان لشعبنا ولكن من المحزن انه بدا واضحا ان ليس كل الرسميين في فتح كانوا يفاوضون بنوايا 

 ".حسنه
راء هنية الى الخطر عدة مرات خالل االسبوع الماضي ووجدنا لقد تعرضت حياة رئيس الوز"واوضح 

انفسنا مضطرين للسيطرة على وضع خطر حتى نستطيع ان نوفر استقرار سياسي وفرض القانون 
 ".والنظام
شوارع غزة االن هادئة للمرة االولى منذ فترة طويلة وبدانا بجمع السالح من تجار المخدرات  "وتابع 

نحن نريد ان يعود اطفالنا الى .  ان نعيد للمواطن في غزة االحساس باالمن واالمانوالعصابات املين في
المدارس وان نجعل الخدمات االساسية تعمل مرة اخرى وتزويد شعبنا بمكاسب  اقتصادية طويلة 

 ".المدى
ء الفساد لقد كان هدفنا الرئيسي عندما فزنا في االنتخابات التشريعية هو االصالح الحقيقي وانها"وقال 

 ".وجلب الرخاء االقصتادي لشعبنا وكان هدفنا الوحيد هو الحكم الجيد وحقوق الفلسطينيين
نحن االن نعمل على خلق مناخ من الهدوء والسالم المجتمعي والذي سيعبد الطريق امام نهاية "واضاف 

فه من اناس ليس العنف الداخلي وتحرير الصحفي البريطاني المختطف االن جونستون والذي ادى اختطا
 ".لهم عالقة بحماس الى تشويه سمعة الشعب الفلسطيني 

اننا نؤمن . نحن نرفض ان يتم تقسيم فلسطين الى جزئين وتوصيف حماس كقوة متطرفة خطرة "واكد 
بانه ال تزال امامنا الفرصة لهدنة طويلة ولكن ذلك بالتاكيد لن يحدث اال بتواصل المجتمع الدولي مع 

ان اي محاوالت اخرى لتجاهلنا وحصارنا او تجويع شعبنا او مهاجمتنا عسكريا ستثبت "ا منوه" حماس 
 ".قطعيا ان الواليات المتحدة واسرائيل ليستا معنيتين بالوصول الى نهاية للعنف في المنطقة

 نوايا ان المراقبين العقالنيين البعيدين عن العاطفة سيستطيعون خالل االسابيع القادمة الحكم على"وقال 
 ".كل االطراف الحقيقية

  23/6/2007وكالة سما 
  

  ما جرى في غزة إذ يعيق الديمقراطية العربية .61
 ياسر الزعاترة

على قاعدة : كان أحد المتحدثين باسم السلطة الفلسطينية يتحدث إلى فضائية مصرية قبل أيام عندما بادر
 مغبة منح اإلسالميين فرصة التسلل من في مصر من" اإلخوة"أن الحديث يجر بعضه بعضاً ، إلى تحذير 

خالل العملية الديمقراطية لالنقالب على نظام الحكم ، فيما عزف المتحدث المصري في الطرف اآلخر 
على ذات الوتر ، وهو للمفارقة نائب في البرلمان حصل على مقعده عبر تزوير فاقع كشفته قاضية 

فة من األصوات قبل أن تعلن النتيجة على نحو معاكس جريئة ، إذ كان صاحبنا قد خسر بفارق آالف مؤل
 من دون أية مقدمات وسط دهشة المراقبين والمواطنين، ،

والحال أن من كان يخاطبهم المتحدث باسم السلطة لم يكونوا في حاجة إلى تحذيره ، ألنهم يقومون 
ما هو أدنى بكثير من السلطة في منع اإلسالميين من االقتراب من السلطة ، بل " وزيادة حبتين"بالواجب 

 مقعداً في البرلمان ، وما جرى في انتخابات مجلس الشورى 88بعد الخطأ الذي وقع بحصولهم على 
 .مؤخراً ومسلسل االعتقاالت الرهيب في صفوفهم يؤكد ذلك

ي ، القضية إذن تتجاوز مسألة االنقالب العسكري الذي يمكن أن ينفذه اإلسالميون بعد فوزهم الديمقراط
ذلك أن ما قبل ذلك االنقالب بكثير ما يزال ممنوعاً من التداول في األوساط العربية ، حيث ال يسمح ألي 

عادة ما تستخدم في سياق ) غالباً أقل من ذلك(تيار إسالمي بتجاوز نسبة الربع في البرلمان ، وهي نسبة 
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ملنا تجارب اإلسالميين في الدول إحكام قبضة القوى المتنفذة على السلطة ولجم المعارضة ، ولو تأ
العربية التي تستخدم ديمقراطية الديكور ، أي الديمقراطية الشكلية التي تأخذ من الديمقراطية أشكالها 
الخارجية من دون مضمون حقيقي ، لو تأملنا تلك التجارب لوجدنا أن مشاركة اإلسالميين لم تزد 

، فضالً عن التداول على السلطة الذي ما زال حلماً بعيد األوضاع إال سوءاً من زاوية الحريات العامة 
 .المنال

قلنا وما نزال نقول إن معركة األنظمة العربية ليست مع اإلسالميين بصفتهم األيديولوجية ، وإنما 
بوصفهم معارضين ، ولو كان المعارضون من أي لون أو فكر آخر لما اختلف الموقف ، فالنخب 

. السلطة والثروة ليست في وارد السماح ألحد باالقتراب من حصونها أياً كانالحاكمة التي استأثرت ب
على أن ذلك كله لن يحول بين األنظمة وبين استخدام ما جرى في قطاع غزة في سياق التحذير من 

حيال العملية الديمقراطية ، وهو استخدام سيتوفر في الخطاب الداخلي ، " نواياهم الشريرة"اإلسالميين و
سيتوفر في مواجهة بعض األصوات القادمة من الغرب ، من تلك التي تتحدث عن اإلصالح كما 

والديمقراطية ، مع أن هذا الملف قد طوي بالنسبة لواشنطن ، اللهم إال في سياق االبتزاز في حال تلكأت 
 .األنظمة في دفع االستحقاقات السياسية المطلوبة منها في بعض المراحل

ح الجديد الذي استخدمته واشنطن في سياق التعليق على ما جرى في غزة ، أعني وقد تابعنا المصطل
 .التي هددتها حماس" الديمقراطية الحقيقية"مصطلح 

نذكّر هنا بأن فوز حماس في االنتخابات كان خطأ غير مقصود ، تقرر مباشرة العمل على إصالحه 
ة األخيرة لإلصالح ، أي االنقالب العسكري ، سوى الوسيل" دايتون"بمختلف الوسائل الممكنة ، وما خطة 

كما نذكّر بأن وضع الساحة الفلسطينية مختلف إلى حد كبير ، أي من . بعد فشل الحصار بكل أشكاله
" المهزوم"ما زال يستصرخ الطرف " االنقالبي"أما األهم فهو أن الطرف . زاوية امتالك القوة العسكرية

هل لردودنا هذه أية قيمة في  سية ، لكن هذا األخير هو الذي يرفض، ،من أجل العودة إلى الشراكة السيا
سياق القضية محل النقاش ، أعني الديمقراطية واإلصالح ومشاركة اإلسالميين؟ كال بالطبع ، ولكننا 

 نكتب على أية حال، ،
  24/6/2007الدستور 

  
  !"القاعدة" سيحصلون على "حماس" يريدونالذين ال  .62

  هنري سيغمان
ت ردة فعل الحكومة واإلعالم في إسرائيل على غرار معظم البلدان في أنحاء العالم على التطورات                اتسم

  .التي حدثت في خالل األسبوع الماضي في غزة إما ببراءة أو برياء مع تسجيل استثناءات نادرة
ي غزة  ومؤسساتهم ف » فتح«مع الناشطين من    » حماس«وبدت الوحشية واإلهانات التي طغت على تعامل        

ومن الممكن مقارنتها بالوحشية واإلهانـات التـي اعتمـدها االحـتالل            . على مدى خمسة أيام، مروعة    
اإلسرائيلي في التعامل مع الشعب الفلسطيني على مدى أربعين سنة وفي خالل السنوات الخمس األخيرة               

  .على وجه الخصوص
يين واإلعالميين الذين يعمدون إلى تقديم      بل ألشير إلى رياء السياس    » حماس«ولست أقارن ألبرر وحشية     

دروس في األخالق، مع العلم أن هذه التصرفات الوحشية جلبت العار على المنظمة وأساءت إليها وإلـى           
كمـا يجلـب االحـتالل      ) على غرار العمليات االنتحارية ضد المدنيين التي توقفت       (القضية التي تتبناها    

  . اليهودي وقيمهاإلسرائيلي ووحشيته العار على الشعب
على شريكتها فـي  » حماس«وبرز موقف زائف مماثل تجسد في الشعور بالصدمة إزاء ما يعتبر انقالب        

وبرز ذلك لدى المسؤولين اإلسرائيليين واألميركيين واألوروبيـين      . حكومة الوحدة في السلطة الفلسطينية    
وهي التي خـسرت فـي االنتخابـات،        علناً،  » فتح«الذين مولوا حركة    ) فضال عن المسؤولين العرب   (
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وسلّحوها وحثّوها على الحلول مكان التنظيم الذي ربح أول معركة انتخابية ديموقراطية حقيقية في العالم               
  .العربي

وسجل استثناء على صعيد هذه المواقف الزائفة في التحليل الذي قام به أحد ابرز الصحافيين والمعلقـين                 
السبب الرئيسي الـذي يقـف وراء       «فلسطينية داني روبينشتاين الذي أقر أن       االسرائيليين على الشؤون ال   

التي يرأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن تتقاسم         » فتح«األزمة في غزة هو رفض حركة       
على رغم الفوز الحاسم لهذه الحركـة       » حماس«بالكامل آليات قوة السلطة الفلسطينية مع منافستها حركة         

  .»2006ي انتخابات العام الحاسم ف
خالد مشعل وكبار المسؤولين اآلخرين في الحركة أنهم ال يتحـدون           » حماس«وأعلن المسؤول في حركة     

شرعية رئاسة عباس أو سلطته، كما أنهم ال يرغبون في تقويض وحدة الحكومة لكنهم لن يتنازلوا عـن                  
وأجبرهم ذلـك علـى التـدخل       . 2006م  شرعيتهم الخاصة وعن السلطة التي ربحوها في انتخابات العا        

إلنهاء الفوضى واالعتقاالت والعنف المسرف التي كانت تمارسها الميليشيات وعصابات االجرام وتلـك             
وال يمكن بلوغ ذلـك مـن دون وقـف          . التابعة للعائالت المتنفذة والتي حولت غزة إلى ما يشبه مقديشو         

في غزة، والذي يعمل    » فتح«د دحالن، أبرز قادة     وسلطتها الذي يمارسه محم   » حماس«التحدي لشرعية   
  .مستشارا لألمن لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس

. إلى أن تتعامل مع التحدي الذي كان يمثله دحالن        » حماس«وكتب روبينشتاين بصراحة ايضاً عن حاجة       
ـ «المـرتبط بــ     » فتح اإلسـالم  «كما كتب مرة في تعليقه أن المتطرفين في تنظيم           أرسـلوا  » دةالقاع

مجموعتهم إلى مخيم نهر البارد في شمال لبنان ألن الحكومة اللبنانية ال تسيطر عليـه وال يطبـق فيـه                    
تسير غـزة   «وكتب  . القانون، إذ أنه ال يسمح للقوى اللبنانية أن تدخل إلى مخيمات الالجئين الفلسطينيين            

لتي تفرضها قوات دحالن على قيادة حمـاس        على هذا الطريق ألن المقاطعة الدولية والتحديات الداخلية ا        
األشـخاص  «وحذّر من أن    . »تُضعف حماس وتشجع على تطوير منظمات في غزة شبيهة بفتح اإلسالم          

  .»الذين ال يريدون حماس سيحصلون على القاعدة مكانها
التـي تتـصرف    » بعض الفصائل داخل فتح   «حريصة في مواقفها كافة على إدانة       » حماس«لذلك كانت   

ولهذا السبب عرض   . أو الرئيس محمود عباس   » فتح«ليشيات خارجة على القانون في غزة بعيدا عن         كمي
معه في سبيل القضاء علـى      » حماس«خالد مشعل على رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أن تتعاون           

يلي أن  في تحقيق ما لم تستطع قوات الجـيش اإلسـرائ         » حماس«ولهذا السبب قد تنجح     . »فتح اإلسالم «
تنجزه خالل هذه السنوات، أي في وضع حد لوابل صواريخ القسام التي تطلق من غزة باتجاه سيديروت                 

  .لتحقيق ذلك» حماس«في إسرائيل، في حال أتاحت إسرائيل الفرصة أمام 
إلى تجديد بعض القوانين وفرض النظام في غزة مما يقدم فرصة ثانية إلى إسـرائيل               » حماس«وعمدت  
 المتحدة األميركية والغرب إلمهال المنظمة فترة تتيح لها تطـابق افكارهـا مـع مـسؤوليات                 والواليات
بـأن تجعـل    » حمـاس «وبعيدا عن إقناع    . سياسة خاطئة » حماس«فقد اعتبرت مقاطعة حركة     . السلطة

عقيدتها المتطرفة أكثر اعتداال، أضعفت هذه المقاطعة المعتدلين وعززت وضع المتطرفين داخـل هـذه               
وكما أعلن إفراييم هاليفي الـرئيس األسـبق لــ          . ركة، من دون أن يكون هناك سبب إيجابي لذلك        الح
اإلسرائيلي ومستشار األمن لرئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أرييل شارون، فإن ما تريـده             » الموساد«

عرضـت  وقـد   . هو انهاء اعمال العنف ولم تطلب منها االعتراف الديبلوماسـي         » حماس«اسرائيل من   
. على إسرائيل هدنة طويلة المدى في حال ردت إسرائيل بالمثل وهو عرض أفشلته إسـرائيل              » حماس«

  .هذا العرض على الطاولة في حال تم تطبيق الهدنة في الضفة الغربية أيضاً» حماس«وتركت 
الوعـود  وجاء رد رئيس الوزراء إيهود أولمرت األولي على هذه الفرصة عبر إعادة تقديم مجموعة من                

كان قد اعطاها لمحمود عباس في ثالث مناسبات مختلفة على األقل، ولم يلتزم بها، وذلـك السـتخدامها                  
وبحسب تقارير الـصحافيين اإلسـرائيليين فقـد        . كذريعة لفصل غزة بصورة نهائية عن الضفة الغربية       
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لكيانين ومنع أي   عرض أولمرت على الرئيس بوش خالل اجتماعهما في واشنطن الحاجة الملحة لعزل ا            
  .على الضفة الغربية أيضاً» حماس«اتصال بينهما لتفادي سيطرة 

االسرائيلية، فإن السبب وراء    » هآرتس«وبحسب ما أورده كل من ألوف بن وشمويل روزنر في صحيفة            
وبمـا أن   . »سياسة إسرائيل غير المعلن عنها لتقسيم السلطة الفلسطينية إلى دولتين         «اقتراح أولمرت هو    

يجب أن يتكلم أولمـرت     «سرائيل ال تستطيع أن تقول ذلك صراحة أمام األميركيين يضيف بن وروزنر             إ
  .»باأللغاز

الموجودة في  » القاعدة«وفي حال نجحت ألغاز أولمرت في إقناع بوش، سيعمد إلى التصرف مع منظمة              
العزيـز بـوش مـع      األراضي الفلسطينية، وربما مع الوقت في إسرائيل نفسها، مثلما تصرف صـديقه             

  .في العراق» القاعدة«
  24/6/2007الحياة 

  
   أم الحوارالقطيعة: خطان .63

  منير شفيق
وجوب إخراج حركة حماس من اللعبة بصورة نهائية، «: لنقرأ ما نقل عن أولمرت، وبالحرف الواحد

الدولي والعمل على الساحة الدولية من أجل نزع الشرعية عن هذه الحركة، ومنع عودتها إلى الملعب 
 . »بكل ثمن، بل مواصلة مقاطعتها وجعلها منبوذة

في » الحياة«وتابع مراسل . هذا ما طلبه أولمرت من بوش في لقائهما األسبوع الفائت في واشنطن
عن انزعاج إسرائيل » لبوش«وأعرب أولمرت :  نقال عن اإلذاعة اإلسرائيلية العامة قائال48فلسطين 

من أجل إعادة الشراكة » حماس«و» فتح«وعربية لمصالحة حركتي من جهود تبذلها دول أوروبية 
 ). 20/5/2007الحياة في (» المهد«على هذه المحاوالت وهي في » القضاء«الحكومية بينهما داعياً إلى 

إذا «: ونقلت اإلذاعة المذكورة أيضاً أن أولمرت طلب هذا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائال
وإلى » ...فإن إسرائيل سترد على ذلك بتوفير الدعم المالي للسلطة» حماس«و» فتح «تأكدت القطيعة بين

 . جانب طلب القطيعة اشترط ان تعترف حكومة الطوارئ بشروط الرباعية
، مع االستمرار في »خيار الضفة الغربية أوالً«هذا وسرّب، وأعلن عملياً، ان واشنطن تتهيأ لتبني 

 . محاصرة قطاع غزة
 األمريكية بعد سيطرة حماس على قطاع غزة وبعد صدور -لية ي، تلكم هي السياسة اإلسرائباختصار

المراسيم الرئاسية بإقالة حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ برئاسة سالم 
ية، تحقيق القطيعة الكاملة بين فتح وحماس، والفصل بين قطاع غزة والضفة الغرب: فالمطلوب.. فياض

مما يقتضي الحيلولة دون تحرك الوساطات . وإغالق األبواب كلها في وجه المصالحة وعودة الحوار
والتدخالت الفلسطينية والعربية واإلسالمية والدولية من أجل العودة إلى التعايش، فالتفاهم فالوحدة 

ماس اخراهما من خالل الوطنية بين الشرعيتين، إذ تمثل إحداهما فتح من خالل شرعية الرئيس وتمثل ح
 . شرعية المجلس التشريعي والحكومة برئاسة إسماعيل هنية

. هذا يعني الحرب األهلية الالمتناهية، ألن الحسم غير ممكن ال من جانب حماس وال من جانب فتح
فالسيطرة على قطاع غزة من قبل حماس، والسيطرة على الضفة الغربية من قبل حكومة الطوارئ وفتح 

ان أيا من الحركتين من ميدان الصراع ومن امتالك الشرعية، وال يؤدي إلى نتائج في مصلحة ال تخرج
ألن عدوى االنقسام . أي منهما، ناهيك عن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني بل لكل الدول العربية

عله في الداخل الداخلي الفلسطيني، كأي انقسام داخلي في أي بلد عربي، له امتداداته وارتداداته وردود ف
ولهذا فإن الحسم لن يكون مقبوالً شعبياً ورأياً . وفي كل بلد عربي، كما بالنسبة إلى الوضع العربي العام

 . عاماً، وال يحوز اجماعاً عربياً رسمياً
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ما يهم أولمرت ليس وصول فتح إلى الحسم التام مع حماس وال يهم إدارة بوش ذلك أيضاً، وإنما يكفي 
ذه القطيعة الممتدة إلى المواجهات ال محالة، شلل وفوضى وحرب داخلية فلسطينيا، وال ان ينجم عن ه

بأس إذا حدث مثل ذلك في أكثر من بلد عربي، فالخسارة الكبرى حين تعود على الشعب الفلسطيني، 
وعلى كل من فتح وحماس هي ما يجب ان يوضع في االعتبار عند معالجة ما وقع من أحداث وردود 

فمهما كان األلم شديداً في هذا الجانب أو ذاك، فإن الجواب ليس . في قطاع غزة والضفة الغربيةأفعال 
بالذهاب إلى الطريق الذي يريده أولمرت وبوش، كما ليس االنقياد وراء القطيعة واالنتقام وإغالق أبواب 

 . المصالحة والحوار، بل العودة إلى مسار الوحدة الوطنية الفلسطينية
 

ر نافذ في الساحة الفلسطينية مادامت فلسطين مغتصبة وما فتئ االحتالل قائما، وما طفق عدو هذا قد
والدليل في اإلجابة عن . الجميع هو الذي يتربص بالجميع مهما حاول أن يدعم طرفاً ضد طرف آخر

سرائيلية من خرج من مسار اتفاق أوسلو على سوئه بالنسبة إلى الفلسطينيين أليس الحكومات اإل: السؤال
ومن حاصر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وحرض ضده كما يحرض . وإدارة بوش والرباعية الدولية

اآلن على حماس، بل واغتاله كما يحاول اليوم ان يغتال حماس؟ ومن دمر مؤسسات السلطة الفلسطينية 
ط بمساعدة عباس وضرب عرض الحائ. ووجه الضربات حتى لبعض أجهزتها األمنية وأدخلها في الشلل

 . بعد انتخابه رئيساً
 وقبل تشكيل حكومة حماس، وقبل الصراع 2006لقد حدث كل هذا قبل االنتخابات التشريعية في أوائل 

بين الشرعيتين وهذا ما تدركه حركة فتح والشعب الفلسطيني وكل مهتم في القضية إال قلة أصبحت ترى 
وقد بلغا حد التماهي في . والمشروع األمريكي للمنطقةعدوها في الداخل وليس في المخطط الصهيوني 

 . عهد إدارة بوش
فاالقتتال بين حماس . فهذه القلة يجب أال يسمح لها بأن توظف ما حدث في قطاع غزة مهما كان مؤلما

ولهذا كان مؤلماً ومرفوضاً منذ أول طلقة خرجت . وفتح كان خروجاً على محرم وكان عبوراً لخط أحمر
 . مسلسل الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اآلنلتبدأ ال

ولكن . ومن هنا كان من الضروري ان يحقق في كل هذا المسلسل ويقوم ويصار إلى النقد والنقد الذاتي
في ظل رفض القطيعة وفتح باب الوساطات والحوار، ألن تكريس القطيعة وإعالن الحرب، أو المضي 

ر حقيقة ما جرى وتقويمه، ناهيك عن النقد الذاتي واالعتراف بها حتى أقصاها، يغلق الباب أمام إظها
فالوضع اآلن أمام خطين، خط القطيعة وخط الحوار، أو خط احباط ما طلبه أولمرت من . باألخطاء

 . بوش، وقد اتفقا عليه
  24/6/2007الشرق القطرية 

  
 فما هو يا ترى الثمن؟ .. عندما يكون دفع الرشوة علنا .64

  المعيقليسعود بن عبد اهللا
خرج علينا السيد محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية، بخطاب عنتري أرعد فيه وأزبد، 
وتهدد وتوعد، مطالبا حماس باالعتذار للشعب الفلسطيني، متهما إياها بالخيانة وبتنفيذ أجندة خارجية، 

 . قاء مع أولمرترافضا بحزم إجراء أي حوار معها في نفس الوقت الذي يلهث فيه خلف ل
نفس اإلدانة وردت على لسان وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط، حين اتهم إيران بالتدخل في الشؤون 
الفلسطينية، محمال إياها مسؤولية االنقالب ـ على حد تعبيره ـ الذي نفذته حركة حماس ضد السلطة 

 . لقوميالفلسطينية في قطاع غزة، األمر الذي اعتبره تهديدا ألمن مصر ا
إننا نعيش في زمن غريب تغيرت فيه مفاهيم كل شيء، فحركة حماس الثابتة على المبادئ، غير 
المفرطة في الحقوق، تُتهم بأنها تتعامل مع أطراف خارجية لتنفيذ أجندتها على حساب الحقوق 
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أ وفرط في أبسط الفلسطينية، وبناء على ذلك، يجب عزلها وعدم التعامل معها، بينما من ال يمتلك أي مبد
 . الحقوق، هو الوطني الشرعي الذي يعترف به العالم أجمع ويتعامل معه

حقيقة ما حدث، بعيدا عن المزايدات اإلعالمية ذات األغراض المشبوهة، هو أن حماس لم تقم باحتالل 
ب، بعد أن المقار األمنية إال لضبط األمن، الذي يعتبر أحد أهم مسؤولياتها كحركة منتخبة من قبل الشع

 . عاث أمراء األمن ـ كما سماهم جبريل الرجوب ـ من عمالء فتح في األرض فسادا
ولم تكن تقصد بأي حال من األحوال أن تنقلب على السلطة الفلسطينية، التي هي جزء منها، أو أن تقيم 

صحافة ومن المؤسف أن أول من أطلق هذه التسمية، ال. إمارة إسالمية، سماها اإلعالم حماسستان
 . اإلسرائيلية، ثم استنسختها صحافتنا العربية

لقد رأى عمالء فتح وأسيادهم من الصهاينة واألمريكان في هذه العملية ضالتهم المنشودة، لتنفيذ أجندتهم 
الخاصة مع محمود لتحريره تماما من قيود حكومة الوحدة، بعد أن حرروه مبكرا من قيود المجلس 

فهم يعلمون أن .  عدد كبير من أعضائه، فعطل بذلك تماما عن العملالتشريعي عن طريق اعتقال
متطلبات السالم حسب المواصفات اإلسرائيلية، ال يمكن أن توافق عليها إال شخصيات ذات مواصفات 

 . خاصة
إن كان هناك ثمة ما تعتذر عنه حركة حماس ـ حسب رغبة عباس ـ فهو أنها فكرت يوما في مشاركة 

ابنة السفاح، التي استخرجت من رحم خيانات أوسلو، فولدت جيفة متعفنة، سميت زورا عمالء فتح في 
 . وبهتانا سلطة وطنية فلسطينية، حررت االحتالل من مسؤولياته وزادت من أعباء الشعب الفلسطيني

وا فال يوجد أرضية مشتركة يمكن أن تجمع بين شرفاء حماس، الذين سخّروا أنفسهم لخدمة القضية، فقدم
 . أرواحهم رخيصة لتحرير المقدسات، وبين عمالء فتح الذين وظفوا القضية لخدمة مصالحهم الخاصة

أما تهمة تنفيذ حماس ألجندة إيرانية في غزة، والتي وردت على لسان عباس وأبو الغيط وغيرهما من 
خط إمداد آمن، يمد المسؤولين، فهي باطلة يدحضها واقع نعيشه، إذ إن العقل يقول بأنه البد من وجود 

 . من خالله المحرض ما ينقص اليد التي تقوم بتنفيذ مخططه من سالح ومؤن
ولو طبقنا هذا على حالة حماس وإيران، لوجدنا أن الطريق الوحيد للتواصل بينهما، والذي ال تسيطر 

بمثل هذا عليه إسرائيل سيطرة تامة، يمر عبر أراضي مصر، التي ترفض بالطبع رفضا باتا القيام 
الدور، ألنها تحرص على إفشال أي مشروع لحماس في الحكم، حيث تعتبر حماس فرع فلسطين من 
اإلخوان المسلمين، وتعتبر أي نجاح لهم هو نجاح لإلخوان في مصر، قد يؤدي إلى زيادة شعبيتهم، وهي 

 . تحول دون فوزهمالتي اعتقلت المئات من قياداتهم، وأجرت مراجعة شاملة لقوانين االنتخابات كي 
وال نقول هذا من فراغ، فحرص مصر الشديد على إفشال حماس دالئل كثيرة تؤيده ال يمكن لمنصف 

اعترافها المباشر بشرعية محمود عباس، وضربها شرعية إسماعيل هنية عرض الحائط، : تجاوزها، منها
 حقيقة الحدث، إعالنها عدم قرارها نقل سفارتها إلى الضفة الغربية بدال من غزة حتى قبل أن تنجلي

اعترافها بأي جواز سفر فلسطيني يصدر من غزة، رغم ما يترتب عن ذلك من معاناة كبيرة لعشرات 
 .اآلالف من الفلسطينيين، قيامها وبدعم من الواليات، بتدريب عدد كبير من مقاتلي فتح في مصر

ية تسانده، ألن الواقع كما رأينا ينفيه تماما، لذا فالقول بأن حماس قد نفذت أجندة إيران يحتاج إلى أدلة قو
 . إال إذا خلت رؤوس الساسة الحمساويين واإليرانيين من العقل، ألنهم بالتأكيد يعلمون ما يعنيه ذلك جيدا

ضوء الشمس الذي ال يحجبه غربال، أو الحقيقة الجلية التي ال يمكن إنكارها، تقول إن من يتعامل ويتآمر 
 أجندته ضد شعبه وأرضه، هو رئيس السلطة ومن حوله من مستشارين ومساعدين، من مع الخارج لتنفيذ

 . أمثال محمد دحالن، ورشيد أبو شباك، الذي أقيل أخيرا من منصبه ككبش فداء
م، أن كال من اإلدارة 15/6/7العبرية في عددها الصادر يوم الجمعة " هارتس"وقد ذكرت صحيفة 

محمود عباس قد اتفقا على خطة عمل محددة إلسقاط حكم حماس قبل األمريكية والرئيس الفلسطيني 
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إعالن أبو مازن عن قراره حل حكومة الوحدة وإعالن حالة الطوارئ، عن طريق إيجاد الظروف التي 
 . تدفع الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة للثورة ضد حركة حماس

 حكومة الوحدة، فصل غزة عن نزع الشرعية عن حماس بحل: وتتضمن الخطة عدة خطوات، أهمها
الضفة والتعامل معها كمشكلة منفردة، إفراج إسرائيل عن عوائد الضرائب وتحويلها على عباس ليتم 
صرفها على الضفة، شن هجمات اعتقال ضد نشطاء حماس في الضفة، إحياء المسار التفاوضي بين 

 . إسرائيل والحكومة التي سيعينها الرئيس الفلسطيني
بع لألحداث، يدرك أن هذا بالضبط هو ما يجري اآلن، رغم أن هذا العدد من الصحيفة قد إن أي متا

 . صدر صبيحة إعالن رئيس السلطة الفلسطينية إعالن حالة الطوارئ وإقالة حكومة إسماعيل هنية
م، عن وثيقة سرية هامة جدا، بعثها 19/6/7كما كشفت نفس الصحيفة في عددها الصادر يوم الثالثاء 

ئب األمين لألمم المتحدة ومبعوثه إلى الشرق األوسط إلفيرو دي سوتو إلى األمين العام بان كي مون، نا
يقول فيها بأن اإلدارة األمريكية عملت منذ البداية، وبالتواطؤ مع مقربي عباس، على إسقاط الحكومة 

 . التي تشكلت بعد االنتخابات التشريعية، بأي ثمن حتى لو كان حربا أهلية
كان من الممكن نجاح حكومة الوحدة، لوال أن الواليات المتحدة فرضت على اللجنة : أضاف قائالو

وأكد أنها دفعت منذ االنتخابات إلى مواجهة بين فتح . الرباعية وضع شروط تعجيزية لالعتراف بها
 . وحماس

من لقاء مكة، عندما ونقل عن المندوب األمريكي خالل اجتماع اللجنة الرباعية، الذي عقد قبل أسبوع 
أحب هذا العنف، هذا يعني أنه يوجد فلسطينيون "كانت المواجهات بين فتح وحماس على أشدها، أنه قال 

وليدلل على تواطؤ عباس ومستشاريه مع المخطط األمريكي، ذكر في وثيقته أن ". يقاومون حماس
اغوا مبادرة لحل حكومة المستشارين المقربين من أبي مازن، كشفوا له على نحو خاص، أنهم ص

 . حماس
ولكي ال نسهب كثيرا للتدليل على حقيقة بات يعرفها القاصي والداني، أكتفي بهذا القدر من سرد الدالئل 
على عمالة فتح وتواطئها مع األجندة الصهيوأمريكية، والتي كان وجود حماس في الحكومة والمجلس 

 . لمختبئ خلف ستارة ما يسمى بالوضع النهائيالتشريعي، مانعا أساسيا أمام إتمام مشروعها ا
فكان أن أغلق المجلس التشريعي باعتقال عدد كبير من أعضائه، ثم إقالة الحكومة وعزلها وحصارها في 

 .  مليون إنسان يعيشون فيها1.5غزة، حتى لو أدى ذلك إلى تجويع حوالي 
ة إسماعيل هنية وتشكيل حكومة طوارئ لقد كانت الرشوة الفورية التي تلقاها عباس حال إعالنه إقال

تحمل المواصفات الصهيو فتح أمريكية، أن أعلنت كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي عن رفع 
 . الحظر المالي المفروض على السلطة الفلسطينية، واستئناف المساعدات فورا

رائب الخاصة بالفلسطينيين، شريطة كما اتخذت إسرائيل قرارا باإلفراج عن مليار دوالر من عوائد الض
أن تستخدم كل هذه األموال في مشروع تسمين ألهل الضفة الغربية، ليتقبلوا الوضع الجديد وليدركوا 
حسنات االنبطاح للمشروع الصهيو أمريكي، الذي تمثله فتح، وأن يجوع أهل قطاع غزة كي يثوروا على 

 . حماس
 عليه بالفشل، فأهل الضفة لن يرضوا ألنفسهم أن يتنعموا في نستطيع القول بأن هذا المشروع محكوم

رغد العيش على حساب أهلهم في قطاع غزة، وأهل غزة لن يثوروا على حماس بسبب الحصار، ألنهم 
  . يعلمون جيدا ما هي أسبابه

را إن عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية مهما كانت أسبابه أو من تسبب فيه، يعتبر منعطفا هاما وخطي
لذا فإني أحذر الدول العربية، من . جدا في مسيرة القضية الفلسطينية، وسيكون له آثار ال يستهان بها

المشاركة في هذا الحصار الظالم، والذي سيتدرج في شدته إلى أن يصل حد منع الدواء والحليب عن 
 . األطفال
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 متنفسه الوحيد إلى العالم، من ونحذر بالذات مصر، ألن مسؤوليتها مضاعفة، كونها تحد القطاع وهي
 .مغبة خنق الفلسطينيين، ألن النتائج ستكون كارثية، إن على المدى القريب أو البعيد

لذا، فإن عليها أن تفتح حدودها فورا أمام المساعدات اإلنسانية، وأن تسمح للوافدين من غزة بالدخول إلى 
اقتصاديا أو ديموغرافيا على بلد يقطنه سبعون أراضيها دون قيد أو شرط، فزيادة بضعة آالف لن يؤثر 

وندعوها في ذات الوقت، أن تتخذ من األردن وسوريا، اللذين فتحا حدودهما أمام ما يقارب . مليون نسمة
الثالثة ماليين الجئ عراقي ـ أي ضعف سكان غزة جميعا ـ رغم سوء أحوالهما االقتصادية، مثاال 

 . يحتذى في ذلك
اإلشارة إليه، وهو أن لدى حماس اآلن كنز استخباراتي ثمين جدا، حصلت عليه أثناء ثمة أمر أخير يجب 

لذا فإن على رجال حماس أن يتعاملوا مع المعلومات والوثائق الخطيرة . اقتحام مقار األمن التابعة لفتح
 . ة إلى األمامالتي سيجدونها بحساسية عالية جدا، وأال يستخدموا منها إال ما يدفع سير القضية الفلسطيني

أما المعلومات والوثائق الفضائحية، والتي ال يستفاد منها في شي سوى التشفي من مسؤولي فتح، فعليهم 
االحتفاظ بسريتها وعدم نشرها، أي أن عليهم أن يفكروا باالستفادة من هذه المعلومات إستراتيجيا على 

 . المدى البعيد ال تكتيكيا على المدى القريب
المعلومات المنقولة من صحيفة هارتس اإلسرائيلية، مستقاة بتصرف من موقع الصحفي : ةمالحظة هام

 . الفلسطيني صالح النعامي
  23/6/2007مجلة العصر 
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  سحر بعاصيري
أي دور اضطلعت به مصر مع الفلسطينيين في السنوات االخيرة ال يقارن بالدور الذي تجد نفسها 

 . على قطاع غزة" حماس"االن بعدما سيطرت مضطرة الى القيام به 
فاذا كان موقعها االقليمي أول دولة عربية وقعت سالماً مع اسرائيل واالكثر اعتمادا على المساعدات 
االميركية فرض عليها ترويج السياسة االميركية مع الفلسطينيين او االضطالع بدور الوسيط بينهم وبين 

وقد . واء خالفاتهم الداخلية، فان غزة اليوم صارت مشكلة امنية لمصراالسرائيليين او حتى محاولة احت
ان التحركات االيرانية شجعت حماس على ما فعلته وهذا يمثل "اختصر وزير خارجيتها االمر عندما قال 

 ". تهديدا لالمن القومي المصري الن غزة على مرمى حجر من مصر
ونقلت مقر بعثتها " حماس"نددت فورا بما فعلت : اقفوعبرت القاهرة سريعا عن عمق قلقها بسلسة مو

الديبلوماسية واالمنية من غزة الى رام اهللا واقفلت معابرها مع غزة بدعوى ان من يدير هذه المعابر ال 
 .  شرعية سياسية وقانونية له واعلنت دعمها الكامل للقرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس

مرتبط بعدوه ) منظّم او منهار(ري هو ان يقوم على حدوده كيان اسالمي فما ال يحتمله النظام المص
او غيرها من " القاعدة"وله عالقات بايران ويمكن ان يتحول ساحة لمقاتلي " االخوان المسلمين"الداخلي 

وما ال يحتمله ايضا في . الجماعات السلفية او التكفيرية يتسلل تدريجا الى سيناء ويفعل فعله في مصر
ا االطار او حتى االطار االنساني ان يتدفق الهاربون من غزة الى مصر اذا ما خنقت اسرائيل هذ

 . القطاع
لكن هذا . تتحمل مسؤولية ما فعلت" حماس"طبعا في استطاعة مصر ان تقرر عزل القطاع كليا وترك 

البضائع وثانيا النه يبدو احتماال نظريا اوال النه ال يضمن اقفال خطوط التهريب الحدودية للبشر قبل 
ان من اعتبار " االخوان"وقد الحت بوادرها بموقف . الوصفة المثالية لتحويل غزة مشكلة داخلية مصرية

ومطالبة الحكومة بموقف غير منحاز الى " حماس"او من رفضهم  ادانة " متسرعة"قرارات عباس 
 . عباس
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والعالقات ال تزال " االخوان"ا من عباءة خرجت اساس" حماس. "ومبارك يدرك تماما ابعاد هذه المشكلة
كان له " االخوان"وثمة من يقول ان مرشد . انها ال تتدخل في الشؤون المصرية" حماس"وثيقة رغم تأكيد 

العام الماضي بخوض االنتخابات النيابية وال حاجة " حماس"دور مؤثر جدا في القرار الذي اتخذته 
في االنتخابات، او بما " حماس"تباهوا بازدياد قوة موقعهم مع فوز " اإلخوان"لمبارك الى ان يتذكر  ان 

 .حققوه هم من نتائج في االنتخابات المصرية فاالعتقاالت اليومية المتواصلة لهم تختصر القصة
منذ فوزها، يريد معاقبتها " حماس"ال شك في ان مبارك الذي حاول بواسطة اللواء عمر سليمان احتواء 

وما دعوته عباس . ولكن ال يبدو انه مستعد لعزلها" اإلخوان"جيه رسالة عبرها الى على ما فعلت وتو
وايهود أولمرت الى قمة االثنين يشارك فيها ملك االردن أيضا اال تأكيد لسعيه الى حل ما يسبق أي نجاح 

م لمعاودة هدفه عدم تقطيع االراضي الفلسطينية ومحاولة ايجاد مناخ مالئ". الضفة اوال"محتمل لنظرية 
 .شكل من اشكال المفاوضات

وغزة وتوجهات " حماس"هذا يجعله على تناقض مع توجهات الرئيس جورج بوش وأولمرت حيال 
لكن حجم المشكلة بالنسبة الى مصر ال يترك لها خياراً غير االستنفار الكامل ". حماس"عباس حيال 

قدرتها على الضغط على : ا في ذلك على أمرينورهانه" الضفة أوالً"سياسياً وامنياً وديبلوماسيا لمنع 
في مصر " االخوان"الن االخيرة تحتاج اليها وقدرتها على تخويف اميركا باحتمال تزايد قوة " حماس"

 .أما اذا كانت ستنجح أو تفشل فموضوع آخر .وغيرها من الدول العربية الى حد االستيالء على السلطة
  24/6/2007النهار اللبنانية 
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