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  "هاتباع"و" خطة دايتون" على تقضأن أحداث غزة قوله بعد يعزل هاني الحسن عباس  .1

ـ كدت مصادر حـسنة االطـالع فـي مكتـب        أ :بيت لحم من   28/6/2007وكالة معا   نشرت   رئيس ال
جنة المركزية لحركة فتح ووزير الداخلية السابق هـاني          قرر اعفاء عضو الل    محمود عباس  ان   الفلسطيني

 في اعقاب ما ادلى به الحسن خالل        ،)كبير المستشارين السياسيين في مكتب الرئيس     (الحسن من منصب    
 .لقاء مع قناة الجزيرة القطرية

ـ                 و مـازن   وقد اتصل العديد من قادة وكوادر حركة فتح الليلة الماضية بوكالة معا واكدوا انهم طالبوا اب
 .بتجميد هاني الحسن من مراتبه التنظيمية عقب ما ادلى به لقناة الجزيرة خالل برنامج مع احمد منصور

ان ما تفوه به هاني الحـسن لقنـاة         "قل على لسانه القول     اما رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام االحمد فقد نُ        
 ".الجزيرة ال يمثل موقف اي شبل في حركة فتح وال يمثل سوى نفسه

قادة اخرون اعتبروا تصريحاته مساً خطيراً بموقف فتح ومكانتها السيما حين اعتبر ان ما فعلته حمـاس                 
كما اتهم اخرون هـاني الحـسن        .مريكاأمريكية وهزيمة لحلفاء    منية األ في غزة هزيمة لخطة دايتون األ     

 .لوما كان على قناة الجزيرة استضافته واستغالله بهذا الشك" بانه غير متزن"
هذا وعلمت وكالة معا ان عشرات من كوادر وقادة فتح يتحركون للضغط على الرئيس وعلـى اللجنـة                  

 .المركزية لحركة فتح لمعاقبة هاني الحسن تنظيمياً
مصادر عبرية قالت عند منتصف الليل ان مسلحين اطلقوا النار باتجاه منزل هاني الحسن في مدينة رام                 

 .ا بها للجزيرةاهللا بعد التصريحات التي ادله
إن مـا   :تصريحاً باسم الناطق الرسمي لحركة فتح أحمد عبد الرحمن قال فيه          " وفا"بدورها اوردت وكالة    

، في قنـاة الجزيـرة      "بال حدود "ردده هاني الحسن في مقابلته المعدة سلفاً مع أحمد منصور في برنامج             
واجهة االنقالب الدموي الذي دبرته قيادة      يشكل خروجاً كامالً عن قرارات ومواقف اللجنة المركزية في م         

حماس ضد الشرعية الوطنية، في تواطيء سافر مع مخططات اقليمية لتوظيف الورقـة االقليميـة فـي                 
صراعاتها الدولية، وهذا ما كشفت عنه تصريحات الرئيس االيراني نجاد، الذي أكـد دعمـه لالنقـالب                 

 الحسن في هذه المقابلة قد ارتضى لنفسه أن ينحـدر           إن هاني  :واضاف .الدموي الذي نفذته قيادة حماس    
إلى مستوى االنقالبيين انفسهم، بل وأن يغطي جريمتهم الدموية ضد شعبنا، وضد حركتنا فتح، وأن يقفز                
عن أبشع جرائمهم بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وأن يغفر للقتلة الدمويين جريمتهم ألنهم كمـا                 
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" اسـرائيل "واتباع دايتون، بينما هم في حقيقة األمر نفذوا ما عجزت           " تونداي"يدعي قد قضوا على خطة      
  ". عاما في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية40عن تنفيذه طوال 

 هاني الحسن قال في لقاء علـى قنـاة           إلى أن  غزةمن   28/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم    وأشار  
تون بعد سيطرتها على قطاع غزة، وأن حركة فـتح          الجزيرة إن حماس استطاعت القضاء على خطة داي       

  . ارة واضحة إلى محمد دحالنرهينة إرادة شخص واحد، في إش
  

  عباس يقيل عدداً من قادة األمن... بينهم قائد الحرس الرئاسي .2
قال الرئيس محمود عباس امس     أ:  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    28/6/2007الحياة  نشرت  

امن الرئاسة العميد مصباح البحيصي ونائبه زياد جودة وقائد القوات المشتركة فـي قطـاع              رئيس جهاز   
غزة منار محمد، وخفض رتبهم الى مرتبة جندي، وذلك على خلفية تقاعسهم في الدفاع عن مقار اجهزة                 

ة قالة قادة األمن الـثالث بعـد توصـي     إوجاءت   .االمن في غزة لدى استيالء مقاتلي حركة حماس عليها        
  .قدمتها لجنة تحقيق شكلها عباس عقب سقوط مقار اجهزة االمن في غزة على ايدي حماس

قـال عـزام االحمـد      :  علي الصالح  ،لندن نقالً عن مراسلها في    28/6/2007الشرق األوسط   وأضافت  
للشرق األوسط ان هذه االقاالت تأتي في اطار نتائج عمل لجنة التقصير التي شكلها ابومـازن برئاسـة                  

ان مصباح البحيـصي    : "قال مصدر فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه للشرق األوسط         و .طيب عبد الرحيم  ال
 ".متهم بعدم تنفيذ القرارات الصادرة اليه بفك الحصار عن منزل ماهر مقداد المتحدث باسم فتح في غزة

  
   لفيلق بدر يستهدف استعادة غزة بالقوةعباساستقدام  :مصادر مطلعة في القاهرة .3

قالت مصادر مطلعة في القاهرة ان مطالـب الـرئيس    :القاهرةمن  28/6/2007القبس الكويتية نشرت  
الفلسطيني من أولمرت بالسماح بدخول قوات فيلق بدر من األردن الى الضفة تأتي في اطار خطة أمنية                 

ول بـدخ " اسـرائيل "وأوضحت المصادر للقبس ان سـماح        .أقرتها منظمة التحرير الستعادة غزة بالقوة     
مدرعات لدعم القوات األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، يأتي كدعم غير مباشر للخطة التي تحظى بدعم               

واشارت الى ان تشدد أبو مازن في عدم اجراء أي حوارات مع             .أميركي وتأييد من بعض الدول العربية     
وأوضحت  . قول المصادر  حماس جاء نتيجة تمسكه بتنفيذ الخطة التي ابدت القاهرة تحفظا عليها، حسب           

ان مصر تسعى لتنفيذ سياسة االحتواء مع حماس وتضغط عليها لالعتراف باالخطاء التي قامت بها، وان                
االتصاالت التي تمت بين رئيس المخابرات عمر سليمان وإسماعيل هنية، ركزت على ضرورة اعـادة               

ة، واخالء المقار األمنيـة واسـترجاع   الوثائق التي حصلت عليها الحركة الى جهاز المخابرات الفلسطيني        
وكشفت عن ان مصر رفضت تمرير الخطة األمنية في قمة شرم الـشيخ،              .األوضاع الى ما كانت عليه    

وأكدت انها ستؤدي الى انهار من الدم الفلسطيني وستكون بمنزلة اعـالن عـن مـوت فكـرة الدولـة                    
 الدم الفلسطينية بدال من التركيـز علـى         الفلسطينية وان جميع الجهد العربي سيركز على وقف حمامات        

 .عودة الحقوق العربية
إستعدت قوات بـدر    :  بسام البدارين  ،عمان نقالً عن مراسلها في    28/6/2007القدس العربي   وأضافت  

 الضفة  ىالموجودة في األردن بشكل جدي خالل اليومين الماضيين إلحتماالت الرحيل في أقرب وقت ال             
سطيني مطلع في عمان القدس العربي بان هذه القوات أمرت مؤخرا بإجراء كل             وأبلغ مصدر فل  . الغربية

وحسب المصدر نفسه لـم يتبـق        .التريبات الالزمة للرحيل فورا وبمجرد صدور األوامر المباشرة بذلك        
 . صدور الموافقة اإلسرائيلية النهائيةى الضفة سوى تنفيذ مخطط المغادرة الىعل
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  "العبثية" رفضه الطالق الصواريخ ويجدد" سرائيلياال" يدين العدوان عباس .4
التصعيد الدموي  "قالت الرئاسة الفلسطينية إن     :  رائد الفي  ،غزةمن   28/6/2007األخبار اللبنانية   نشرت  

من حكومة تل أبيب يشكل خرقاً سافراً للتهدئة وسعياً حثيثاً الستدعاء مزيد من ردود الفعل إلبقـاء دورة                  
وأضـافت   ".ير جرائم القتل واالغتياالت التي يرتكبها جيش االحتالل اإلسـرائيلي         العنف متواصلة وتبر  

هذا العدوان الذي يأتي بعد قمة شرم الشيخ، يثير كل الشكوك المشروعة في ما إذا            "الرئاسة، في بيان، ان     
". الم حقيقيـة كانت حكومة أولمرت معنية حقاً بتثبيت التهدئة وتنفيذ ما اتفق عليه تمهيداً إلطالق عملية س            

اللجنة الرباعية الدولية ومجلس األمن الدولي إلى التدخل لوقف هذه الجرائم فوراً وتوفير الحماية              "ودعت  
 ". لشعبنا الفلسطيني

دان الرئيس محمـود    أ : نائل موسى  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    28/6/2007الحياة الجديدة   وأضافت  
 العـدوان   ، عقب مباحثات اجرياها برام اهللا امس      ،ة روسيا عباس وضيفه سيرغي الفروف وزير خارجي     

عبـاس  ووصـف    .االسرائيلي على الضفة والقطاع وطالبا حكومة اولمرت بوقفه وبااللتزام باالتفاقـات          
  ."العبثية"االعتداءات بانها اعمال اجرامية قال اننا ندينها بشدة مجددا رفضه الطالق الصواريخ 

وف بال هوادة ضد اي محاوالت واستفزازات الهدف منها تدمير االتفاقيات           ودعا الفروف بدوره الى الوق    
ودعمها الكامل للرئيس   " اسرائيل"وأسس عملية السالم معلنا رفض بالده للتصفيات الجسدية التي تقوم بها            

ابو مازن وجهوده لمعالجة الوضع الداخلي او على صعيد دفع العملية السياسية قدما على اساس قرارات                
  .وكشف الجانبان عن زيارة مرتقبة للرئيس عباس الى موسكو .شرعية الدوليةال
  

   تدين العدوان على غزة الطوارئ الفلسطينيةحكومة .5
سالم فياض، عن   . اعلنت الحكومة، امس، خالل جلستها التي عقدت برئاسة د         : منتصر حمدان  -رام اهللا   

جلس الوزراء للتوغل اإلسرائيلي المستمر في      ادانتها للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة رفض م        
  .بلدة خزاعة وعبسان في قطاع غزة

         28/6/2007الحياة الجديدة 
  

  المواطنين  بسرقة أموالهنية وتتهم حماس يتلغي العقود الموقعة مع حكومت فياض حكومة .6
التي عقدت برئاسـة    ، امس، خالل جلستها      الطوارئ الفلسطينية   حكومة ت قرر : منتصر حمدان  -رام اهللا   

، واسـتثنى   31/12/2005سالم فياض، الغاء العقود الموقعة مع الحكومات السابقة اعتبارا من تاريخ            .د
علن وزيـر االعـالم،     أو من هذا القرار عقود المعلمين الذين خضعوا إلى االمتحان الرسمي للتوظيف،          

لغاء العقود تقديم شكوى تظلـم      رياض المالكي، في مؤتمر صحفي ان باستطاعة المتضررين من قرار ا          
  .لمجلس الوزراء من اجل دراستها واتخاذ القرارات الخاصة بها

 مليون شيقل،   4.4بلديات قطاع غزة بمبلغ     "خر اعلن المالكي عن اتخاذ الحكومة قرارا بدعم         آومن جانب   
، مؤكـدا   "ه حماس ولضمان استمرار عملها في تقديم الخدمات للمواطنين، بعد االنقالب الدموي الذي نفذت           

  .أن الحكومة ال تميز بين أي بلدية في قطاع غزة
واتهم المالكي حماس بابتزاز المواطنين وسرقة أموالهم من خالل إقدامها على تحصيل ضرائب ورسوم               
جمركية على المعابر، رغم  إصدار مرسوم رئاسي وقرار من مجلس الوزراء بإعفاء قطاع غـزة مـن                  

  .ةالضرائب والرسوم الجمركي
وأعلن المالكي أن عدداً كبيراً من المسلحين، أبدوا استعدادهم لتسليم أسلحتهم، فيما سـلم عـدد بالفعـل                  

  .أسلحتهم
         28/6/2007الحياة الجديدة 
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 المجلس المركزي يدرس عدة خيارات بخصوص حكومة الطوارئ .7
ي، إن المجلـس المركـزي    قال النائب عن فتح وليد عساف، عضو المجلس المركزي الفلـسطين           :قلقيلية

 ومن بينها توسعة    ،يدرس خيارات عدة، للسير بإحداها بعد انتهاء مدة الشهر الممنوحة لحكومة الطوارئ           
الحكومة الحالية لتضم أوسع شريحة ممثلة للطيف الفلسطيني، أو الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية              

انتهاء الشهر، وخاصة في ظل تعطل عمل المجلس         إننا نبحث في الخيارات المتاحة بعد        ،وأضاف .مبكرة
التشريعي، ألنه ال يمكن تعطيل حالة الطوارئ بعد انتهاء الشهر الممنوح لها، ألن المجلس التـشريعي ال                 

 .يمكن له أن ينعقد
  27/6/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
 قات غزة شملت الرئاسة ويؤكد ان تحقي..مبكرةعزام االحمد ال يستبعد الدعوة النتخابات  .8

لم يستبعد عزام االحمد ان يدعو المجلس المركزي خالل اجتماعه المرتقب الشهر القادم الـى               : بيت لحم 
معا ان االنتخابات واحدة من االحتمـاالت التـي          واضاف في حديث لوكالة    .انتخابات رئاسية وتشريعية  

 ".قالبيين من دون ان يتراجعوا عـن فعلـتهم        استحالة الحوار مع ان   "يمكن اللجوء اليها في ظل ما وصفه        
عن مستقبل حكومة الطوارئ بعد شهر من تشكيلها حيث يتطلب األمر عرضها على التشريعي ونيـل                و

 بعـد   ئ وبعد انتهاء حالة الطوار    ئاوال هي حكومة عادية وال يوجد شيء اسمه حكومة طوار         "قال  ،  ثقته
 او تتقدم الحكومة بطلب الثقة سواء       ئمديد حالة الطوار  شهر ال بد ان يعرض االمر كله على التشريعي لت         

 فـي   43بقيت كما هي او اعيد تشكيلها ولكن في ظل رفض حماس عقد جلسات التشريعي فهناك المادة                 
وفيما يتعلـق قطـاع      ".القانون االساسي تخول الرئيس باصدار قرارات لها قوة القانون في اي موضوع           

 استبعد االحمد ان تلجا الحكومة الى الخيـار         ،ل سيطرة حماس هناك    في ظ  ،غزة وكيفية تعامل الحكومة   
ايضا ال تفكر باجتياح بغزة النهـا تريـد ان          " اسرائيل"ان الخيار العسكري مستبعد و    "  وقال   ،العسكري

تستانف قنوات الحوار مع حماس هناك وتريد ابقاء حالة فصل الضفة الغربية عن غزة وهذا مـا كانـت             
 ".ايام خطة شارون احادية الجانب" اسرائيل"تطمح له 

وكشف االحمد ان قيادات كبيرة في فتح وعلى راسهم الرئيس عباس ومحمد دحالن خضعت السـتجواب    
 . بمرسوم رئاسي لتحديد المسؤوليات عما حدث في غزةتكللجنة التحقيق التي شُ

  27/6/2007وكالة معا 
  

 لقادمة في جولة عربية وأوروبية خالل األيام افياض وعباس .9
  األربعـاء،   صباح يوم  ، في مؤسسة الرئاسة   ى ذكر مصدر فلسطيني رفيع المستو     :حكمت يوسف  - غزة

ان الرئيس عباس ورئيس حكومة الطوارئ سيقومان كل منهما على حدة بجولة عربية وأوروبية خـالل                
ئاسـة الفلـسطينية    االيام القليلة القادمة في خضم شرح الواقع الفلسطيني الجديد والخطوات التي تود الر            

اتخاذها في األراضي الفلسطينية وبالتحديد في قطاع غزة وسبل استمرار دعم الشعب الفلسطيني ورفـع               
وقال المصدر في تصريحات خاصة لمراسل سـما فـي غـزة ان             .المعاناة االقتصادية التي يعيشها عنه    

 للمـشاركة فـي مـؤتمر        جنيف ىالرئيس عباس سيلتقي العاهل السعودي في عمان ومن ثم سيتوجه ال          
 .االشتراكية الدولية

 سيقوم بجولة عربية واوروبية في اطار حشد الـدعم          سالم فياض وحول جولة فياض اوضح المصدر ان       
 . الشعب الفلسطينيىالعربي واالوروبي ال

  27/6/2007وكالة سما 
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 تشفياتتفجير منازل واقتحام مس..  جنود بعبوات ناسفة8إصابة .. اسرائيل تجتاح نابلس .10
 أصيب ثمانية جنود اسرائيليين بينهم ضابط بجراح، في عملية عسكرية واسعة شنتها قوات :نابلس

وأفاد مراسلنا أن أكثر من ثمانين آلية عسكرية مدعومة  .فة الغربيةضاالحتالل بمدينة نابلس شمال ال
ستخدموا العبوات الناسفة بغطاء جوي اقتحمت المدينة وسط اطالق النار، واشتبكت مع المقاومين الذين ا

وقالت االذاعة االسرائيلية إن  .في مهاجمة جنود االحتالل ما اسفر عن وقوع اصابات في صفوف الجنود
ثمانية جنود بينهم ضابط أصيبوا بجراح، فيما وصفت جراح احد الجنود بالخطيرة وجراح اآلخرين 

وقعت جراء تفجر والقاء عبوات ناسفة تراوحت ما بين متوسطة الى طفيفة، مشيرة الى ان االصابات 
 في اتصال هاتفي -  مجموعات فارس الليل- وأعلنت كتائب شهداء االقصى .استهدفت اليات االحتالل

كما أعلنت مجموعات  .مع مراسلنا مسؤوليتها عن إصابة الجنود، وتعهدت بالتصدي للعدوان اإلسرائيلي
ا عن إعطاب عدد من الجيبات العسكرية اإلسرائيلية من التابعة لكتائب االقصى مسؤوليته" أسود الليل"

 . خالل تفجير بعض العبوات الناسفة بالقرب من المستشفى الوطني وسط المدينة
 28/6/2007وكالة معا 

  
 تنفي بشدة التزامها بوقف عمليات المقاومة ضد االحتالل مقابل فتح المعابر " حماس" .11

دت حول التزام الحركة بوقف عمليات المقاومة ضد االحتالل  نفت حركة حماس بشدة األنباء التي ترد
نحن لم : "مقابل فتح المعابر في قطاع غزة، مشددة على أن هذه األنباء ال أساس لها من الصحة، قائلة

وقالت الحركة، على لسان سامي أبو زهري، ". نعطي ولن نعطي التزاماً ألي جهة بأي حاٍل من األحوال
إن حماس ملتزمة بكافة أشكال المقاومة دفاعاً : " تصريح صحفي له اليوم الخميسالمتحدث باسمها، في

إن كان المقصود هو ضمان أمن "وأضاف ". عن الشعب الفلسطيني من االحتالل والعدوان الصهيوني
المعبر وتوفير التسهيالت إلعادة افتتاحه، فالحركة جاهزة لتحقيق ذلك دون إعطاء إي التزام ألحد عن 

ولفت أبو زهري االنتباه إلى أن الحركة تجري اتصاالت ".  أشكال المقاومة مقابل إعادة فتح المعبرتغيير
مع المسؤولين المصريين على أساس أنه معبر مصري فلسطيني، منوهاً بأن الحكومة المصرية تتكفل 

كما نفى . آلنبأي اتصاالت أخرى إن لزم األمر، مشيراً إلى عدم وجود استجابة لمطالب الحركة حتى ا
األنباء التي ترددت عن أن الحركة وافقت على وضع قوات من حرس الرئاسة " حماس"المتحدث باسم 

 . على المعبر، لكنه أكد في ذات الوقت على جاهزية الحركة للبحث في أي تسهيالت إلعادة فتح المعبر
 28/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ني هو نتاج اتفاق سري بين عباس وأولمرتما يجري من عدوان صهيو": حماس" .12

ما هو إال نتاج "أكدت حركة حماس أن ما يجري من عدوان صهيوني في خان يونس وغزة وجنين 
االتفاقات السرية بين محمود عباس وحاشيته ورئيس حكومة العدو الصهيوني من أجل ضرب المقاومة 

وقال حماد الرقب، الناطق باسم ". المية هزيلةالفلسطينية والقضاء عليها، تمهيداً لفرض مشاريع استس
إن وصف عباس ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"الحركة في خان يونس في تصريح خاص أدلى به لـ 

للمقاومة الفلسطينية باإلرهاب على شاشات التلفزة، ومن ثم المراسيم الديكتاتورية باعتبار أجنحة المقاومة 
وجمع سالحها وإنهائها بشكل كامل، أعطى الضوء األخضر للعدو مليشيات مسلحة مطلوب تفكيكها 

  ". الصهيوني لينفذ قرارات عباس
  27/6/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  الطريق اإلسرائيلي إلى غزة لن يكون مفروشا بالورود: إسماعيل رضوان .13
" قدس بـرس  "لـ  حذرالناطق باسم حركة حماس الدكتور اسماعيل رضوان في تصريحات خاصة            :غزة

من استمرار التوغل اإلسرائيلي في قطاع غزة واستهداف المقاومة، ألن الطريق إلى غزة سـوف لـن                 
جتياح القوات اإلسرائيلية لغزة تأتي فـي إطـار سياسـة           اواعتبر   .يكون مفروشا بالورود على حد قوله     

ستهداف برنـامج المقاومـة،     ممنهجة ومبرمجة إلسرائيل، وهي اآلن تستغل اإلنقسام السياسي الداخلي ال         
ونفى قيادي حركة حماس أن يكون قد جرى أي اتصال بينهم وبين الرئيس محمود عباس                .على حد قوله  

ليست هنالك أي اتصاالت مباشـرة بيننـا وبـين          "بشأن طبيعة االجتياح اإلسرائيلي لغزة، وقال رضوان        
  . "حبنا بالحوار تحت أي مظلة عربيةعباس بشأن التصعيد اإلسرائيلي ضد غزة، على الرغم من أننا ر

  27/6/2007قدس برس 
  

   الحوار ممكن مع فتح : ممثل حماس في لبنان .14
 أن مشكلة حماس ليست مع   أسامة حمدانممثل حماس في لبنانأكد   :  إبراهيم العشماوي-صنعاء 

 باألجهزة األمنية  ولكن مع مجموعة احتمت ،  وال مع أجهزة األمن ، الرئيس أبومازن وال مع حركة فتح
وأضاف في تصريحات لدي   . وتحاول أن تحتمي بحركة فتح وتحمل أجندة ال تمت بالمطلوب الفلسطيني

 في غزة علي أنه أنها انتصار ولكنها نجحت ى أن حماس ال تنظر الي ما جر ، وصوله الي صنعاء أمس
وأكد حمدان أن عودة   .  الفلسطينيفي ازالة عقبة تحول دون نجاح حكومة الوحدة الوطنية ونجاح الحوار

 مشيرا الي أن الحوار  ،  الحل األمثل ، الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية واعادة بناء األجهزة األمنية
   .  وليس علي الخارج ،  الداخل الفلسطينيىممكن اذا كان الرهان عل

  28/6/2007األهرام المصرية 
  

  الشروط منطالما لم تنفذ مجموعةالحوار مع حماس لن يتجدد : قدورة فارس .15
ث خاص ادلي به امس لـ يقال قدورة فارس، القيادي في حركة فتح في حد:  زهير اندراوس-الناصرة 

القدس العربي ان الحوار مع حماس لن يتجدد طالما لم تنفذ مجموعة الشروط التي اعلنها الرئيس 
 الفلسطيني برمته وليس فقط حماس، الفتا الفلسطيني محمود عباس، واضاف ان اسرائيل تستهدف الشعب
وفي معرض رده علي سؤال قال بالنسبة . الي انه يجب ان تنعلم كيف ال نمنح االحتالل هدايا مجانية

اما فيما يتعلق  .لصواريخ القسام انه يتحتم علي الفصائل اعادة تقييم االمور علي ضوء التجارب االخيرة
ت عليها في مقار االجهزة االمنية في غزة، فقال انها محاولة منها باالشرطة التي تقول حماس انها عثر

لشرعنة االنقالب الذي قامت به علي الشرعية الفلسطينية، اما فيما يتعلق بقمة شرم الشيخ فاكد ان االمور 
 . ستبقي شكلية طالما لم يحصل اختراق سياسي

  28/6/2007القدس العربي 
  

  "لسلطة"ينفي تسليم األسلحة لـ" الزبيدي"و.." حماس "قدان تنت" أبو عمار"و" األقصى"كتائب  .16
، وكتائب أبو عمار، وسائل اإلعالم التابعة لحركة حمـاس          "ىاتهمت كتائب األقص  :  محمد بالص  -جنين  

والمتحدثين باسمها بنشر معلومات واخبار كاذبة بهدف افتعال الفتنة وخلق ازمـة بينهـا وبـين القيـادة                  
لزبيدي، قائد كتائب األقصى، ان األنباء التي نشرتها بعض المواقع اإللكترونيـة            وقال زكريا ا   .الشرعية

التابعة لحركة حماس بشأن تسليم سالح الكتائب وانخراط مقاتليها في صفوف األجهزة األمنية عارية عن               
   ان كتائب شهداء األقصى لن تستخدم قوتها العسكرية تحت أي ظرف كان إلجهاض            "وتابع   .الصحة تماماً 
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المشروع الوطني كما فعلت حركة حماس وإنما من اجل مقاومة االحتالل وحماية الـشعب الفلـسطيني                
  ".وقضيته الوطنية

 28/6/2007األيام الفلسطينية 
  

  فال تفوتوا الفرصة... حان وقت التسوية: مروان البرغوثي .17
 شقيرات، مفادها أن    مروان البرغوثي، طلب نقل رسالة عبر محاميه خضر        أن" معاريف"ذكرت صحيفة   

هذا هو الوقت للتوصـل الـى       "، مضيفاً أن    "فرصة ذهبية اآلن من المحظور تفويتها لتحقيق السالم       "ثمة  
هـذا هـو   . لن يكون هناك وقت أفضل من هذا"وقال ". تسوية، دولة إسرائيل وإلى جانبها دولة فلسطينية   

  ".الوقت لفكرة دولتين لشعبين
  28/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  اعتداءات ضدنا بالضفة509األجهزة األمنية ونشطاء فتح ينفذون : حماس .18

اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية الفلسطينية بمواصلة حملة االعتقاالت التي تستهدف قادة  :رام اهللا
وقالت إن عدد االعتداءات التي تعرض لها قادتها وكوادرها . ونشطاء الحركة في الضفة الغربية

 اعتداء 245 اعتداءات منها 509 ومكاتبها في الضفة الغربية، منذ بداية االحداث، وصل الى ومؤسساتها
وطالبت حماس باإلفراج  . اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة238 حادثة إطالق نار، و26اختطاف، و

 .صيالًوقالت في بيان انها ترفض أسلوب االعتقاالت جملة وتف. الفوري والسريع عن عناصرها المعتقلين
 28/6/2007الشرق األوسط 

  
 حماس والجهاد ترفضان قرار عباس حل األجنحة العسكرية .19

 أمس بمرسوم الرئيس عباس القاضي بحل تشكيالت  القساماستخفت كتائب:  د ب أ- رام اهللا -غزة 
ت في تصريحات إذاعية رفض الكتائب لقراراالقسام، وأكد أبو عبيدة الناطق باسم  .األجنحة العسكرية

إن مرسوم عباس ال يساوي الورق الذي كتب : "عباس التي اعتبرها استجابة لالحتالل اإلسرائيلي، قائال
وقال داوود شهاب الناطق باسم الحركة في تصريحات إذاعية . كما رفضت حركة الجهاد القرار ".عليه
 ".لها قيمةقرار عباس بحل أجنحة المقاومة مردود على أصحابه وهذه المراسيم لن تكون "إن 

  28/6/2007الدستور 
  

  أي قوة لن تستطيع نزع سالحنا: مقاومو الضفة .20
رأى قادة عسكريون لفصائل فلسطينية في الضفة الغربيـة المحتلـة أمـس أن              :  سامي سعيد  -رام اهللا   

المرسوم الرئاسي الصادر أول من أمس والداعي إلى حل األجنحة العسكرية للمقاومة وسحب سـالحها               
، في الضفة الغربية، أبو مجاهـد،       "سرايا القدس "يذ لألوامر األميركية واإلسرائيلية، وأعلن قائد       بمثابة تنف 

كتائـب  "ويوافقه الرأي القيادي في     . رفض القرار الرئاسي، الذي وصفه بالمتواطئ مع إسرائيل وأميركا        
وبـين سـالح العربـدة      سالح المقاومة طاهر ويجب التفريق بينه       "أبو القاسم، الذي شدد على أن        القسام

كتائب القسام في الضفة لن تستخدم هذا الـسالح إال لمواجهـة            "، مشيراً إلى أن     "والفلتان وسالح األفراح  
كتائب القسام قد تدرس التخلي عن سالحها في حـال          "إن  "وقال أبو القاسم     ".االحتالل وعدوانه المتواصل  

راع، أما في غير هذه الحالة فإن من يقتـرب           كحل مرحلي للص   67االنسحاب االسرائيلي إلى حدود عام      
، أبو سمية، أكثر حدة     "لجان المقاومة الشعبية  "وكان القيادي في     ".من سالحنا فلن نرحمه ولن نتسامح معه      

أن سـالح   "من سابقيه، متهماً عباس بالتعاون مع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً في الوقت نفسه               
ولن تسمح فصائل المقاومة بتجاوزه في أي مرحلة، وخصوصاً بعدما أثبـت            المقاومة سيبقى خطاً أحمر،     
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كتائـب  "قال القيادي فـي      و ".نجاعته وقوته بعد فشل خيار التسوية في جلب أي منفعة لشعبنا الفلسطيني           
إن سالحنا لم يكن يوماً يوجه إلى صدور أبناء شعبنا حتى ننزعه، بل هو سـالح                "، أبو محمد،    "األقصى

فنزع السالح الشريف هـو نـزع       . ر سطّر أروع االنتصارات والمالحم على حدود الوطن       شريف وطاه 
  ".لكرامة المجاهدين والشهداء الذين دافعوا عن شرف األمة العربية واإلسالمية

  28/6/2007األخبار اللبنانية 
  

  اغتيال فنونة بسيارة مفخخة مجهزة بكاميرات:سرايا القدس .21
أحد )  عاما32ً( قالت سرايا القدس ان الدالئل والمؤشرات تفيد بأن عملية اغتيال رائد فنونه - معا-غزة

قادة السرايا اليوم تمت عن طريق سيارة مفخخة وضعت على الطريق الجانبي في شارع بغداد بحي 
أنه وبعد فحص "وأوضح الناطق باسم السرايا أبو أحمد في تصريح صحفي  .الشجاعية شرق مدينة غزة

السيارة الموجودة اآلن لدى القوة التنفيذية تبين أنها تحتوي على العديد من كاميرات التصوير وبعض 
 ".أجهزة االستشعار الدقيقة جداً والتي تساعد في االتصال بطائرات االستطالع

  27/6/2007وكالة معا  
  

  "فتح"و" حماس"حرب تسجيالت بين  .22
رك العسكرية بين اإلخوة في غزة، بدأت حرب من نوع آخر، بعدما وضعت             بعد انتهاء المعا  : علي حيدر 

يدها على تسجيالت لكبار مسؤولي السلطة وهم يقومون بأعمال جنسية سجلتها لهم أجهزة             " حماس"حركة  
" معـاريف "، بحسب الموقع اإللكتروني لـصحيفة       "فتح"وردت حركة   . األمن الفلسطينية بهدف ابتزازهم   

سامي أبو زهري وهو يتلقى أمواالً      " حماس"لكشف عن تسجيالت يظهر فيها المتحدث باسم        اإلسرائيلية، با 
من أشخاص قيل إنهم من رجال األمن الفلسطينيين في مقابل تعاونه معهم ونقله معلومات عـن حركتـه                  

، فوزي برهوم بشدة االدعاء أن أبو زهـري عمـل ضـد مـصلحة     "حماس"ونفى المتحدث باسم     .إليهم
 ".االدعاءات بحقه مفبركة وتهدف إلى تشويه سمعته"مشدداً على أن الحركة، 

   28/6/2007األخبار اللبنانية 
  

 إلى معاقبة المتورطين في أحداث غزة قائد كتائب األقصى يدعو .23
وجه القائد العام لكتائب األقصى األسير ناصر عويص انتقادا الذعـا لحركـة             :  أمين أبو وردة   -نابلس  

امت به في غزة كارثة وطنية، محمالً إياها المسؤولية الكبرى عما حدث كمـا هـاجم            حماس معتبراً ما ق   
وقال عويص إن حماس كحركـة      . المتنفذين في حركة فتح وخاصة للفئة التي صادرت القرار الفتحاوي         

انحرفت عن العمل السياسي السلمي في مبدأ تداول السلطة، واتجهت نحو الحسم العسكري، واالنقـالب               
  .”من المخجل أن يتحدث قادة القسام وحماس عن انتصارات“لشرعية، على ا

  28/6/2007الخليج اإلماراتية  
  

 تعيين حازم ابو شنب ناطقاً إعالمياً باسم حركة فتح في قطاع غزة .24
 اصدر الناطق الرسمي لحركة فتح أحمد عبد الرحمن قراراً بتعيين حازم ابو شنب ناطقاً إعالمياً :رام اهللا
وتجدر االشارة ان حازم أبو شنب يعد من الكوادر  .فتح في قطاع غزة اعتباراً من اليوم االربعاءلحركة 

الحركية التنظيمية المتقدمة في قطاع غزة، ويغلب على فكره وأيديولوجيته الفكر الوحدوي التجميعي، 
 أو في التنظيمات ويحظى باحترام وتقدير بين كافة التيارات الفكرية والسياسية سواء داخل حركة فتح

كما ان ابو شنب يحضر لرسالة دكتوراة في  .الفلسطينية األخرى، والحركات السياسية العربية والدولية
 وحاصل على شهادة الماجستير في الترجمة اإلعالمية من الجامعة األمريكية بالقاهرة ،مجال اإلعالم
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)A.U.C( وماجستير في اإلعالم التربوي ،)جامعة عين شمس بجمهورية مصر -)اإلعالم والتربية 
 . العربية 

  27/6/2007وكالة معا 
  

 من حماس إلى الجهاد اإلسالمي... قناة الجزيرة: فتح  .25
 انتقادا لقناة الجزيرة القطرية في تغطيتها اإلعالمية للعدوان اإلسرائيلي على فتح وجهت حركة :رام اهللا

يا بينهم قياديان من كتائب شهداء األقصى التابعة قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد أربعة عشر فلسطين
أنها تتابع وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية و الدولية عن قرب " وقالت فتح في بيان صحافي ".لفتح

ويبدو أن قناة الجزيرة القطرية تواصل سياستها  خاصة بعد االنقالب الدموي الذي نفذته حركة حماس 
ي مواجهة حركة فتح، وتحاول فاشلة إظهار حياديتها الكاذبة لتهرب من الفاضحة بدعم حركة حماس ف

وقد برز ذلك واضحا في نشرة الظهيرة اليوم األربعاء  !!.صف حماس إلى صف الجهاد اإلسالمي
م خالل التقرير الذي أعدته مراسلة الجزيرة هبة عكيلة في غزة حيث كان التقرير صوت 27/06/2007

  . للترويج لسرايا القدسو صورة عبارة عن تقرير
  27/6/2007فلسطين برس 

  
  مازالت هناك عقبات أمام التوصل إلى اتفاق نهائي ألزمة نهر البارد: حماس .26

 أن عقبات كبيرة ال تزال تحول دون        ،في لبنان   المسؤول السياسي لمكتب حماس     علي بركة،  أكد: بيروت
فتح "يم نهر البارد بين الحكومة اللبنانية وجماعة        التوصل إلى اتفاق يحسم القتال الدائر منذ أسابيع في مخ         

ـ      ".اإلسالم أن العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق       " قدس برس "وأوضح بركة في تصريحات خاصة ل
إلـى الـسلطات اللبنانيـة     " فتح اإلسـالم  "نهائي تكمن في إصرار الجيش اللبناني على مطلب تسليم قادة           

وتدعو إلى تشكيل لجنة شرعية للتحقيق فيمـا حـدث          " فتح اإلسالم "عة  لمقاضاتهم، وهو ما ترفضه جما    
وتسليم من تثبت إدانته في التعدي على عناصر الجيش اللبناني، وهذا خالف ال يزال قائمـا ولـم يـتم                    
التوصل إلى حسم له حتى اآلن من طرف رابطة علماء فلسطين التي تضطلع بمهمة الوساطة مع قـادة                  

وذكر مسؤول مكتب حماس في لبنان أن السيناريو الذي نقلتـه رابطـة              .حد تعبيره ، على   "فتح اإلسالم "
يمكن أن تعلن تبرؤهـا     " شاهين شاهين "بزعامة  " فتح اإلسالم "علماء فلسطين عن أن قيادة جديدة لجماعة        

ـ    حـل  ، لم ي  )أبو هريرة (ممثلة في شاكر العبسي ونائبه شهاب قدور        " فتح اإلسالم "من القيادة التاريخية ل
، وهـو شـرط ال     "فتح اإلسالم "المشكلة األساسية المتمثلة في رغبة الجيش اللبناني في القبض على قيادة            

 .تستطيع الفصائل الفلسطينية مجتمعة تأمينه، كما قال
 27/6/2007قدس برس 

  
  دثمة من يعرقل المعالجات في البار: أبو عماد الرفاعي .27

ـ  مسؤول الجهاد، ابو عماد ا     أكد: عمار نعمة  ان اطرافاً اخرى قد دخلت علـى الخـط         " السفير"لرفاعي ل
الفشال المعالجات الجارية، ما قد ينذر بإطالة امد االزمة واستنزاف الجيش اللبناني وايقاع المزيـد مـن                 

يشعر الرفاعي بأن ثمة استهدافاً واضحاً لالجئين الفلسطينيين في لبنان وصوالً الى شطب حق              . الضحايا
في ظل الضغوط الكبرى االميركية واالسرائيلية، مشيراً في هذا االطـار الـى الزيـارة               العودة بالكامل   

االخيرة التي قام بها مساعد وزير الخارجية االميركية،ديفيد ولش، الذي وضع سـيناريوهات التهجيـر               
  .والتوطين المطلوبة اميركياً لالجئين
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ية في لبنان التي تختزل تلك الهوية في محاولة         ويربط بين اثارة مسألة السالح وإلغاء المخيمات الفلسطين       
لدمج الفلسطيني في الواقع اللبناني، داعياً على هذا الصعيد الى قراءة موضوعية لهذا الواقع حفاظاً على                

  . حق المقاومة ومنعاً للتوطين الذي يجاهر الجميع في رفضه
  28/6/2007السفير 

  
  لى إزالة الدشم المستحدثةوتأكيد ع" عصبة األنصار"يزور " فتح"وفد من  .28

يشير قيادي بارز في لجنة المتابعة الفلسطينية، الى ان االجواء في مخـيم عـين               :   محمد صالح  - صيدا
جنـد  "ومعهـا   " عصبة االنصار "الحلوة والتعمير والطوارىء ال توحي بالطمأننية بالمطلق، خاصة بين          

. ائل منظمة التحرير الفلسطينية من جهة ثانيـة       ومعها فص " فتح"والقوى االسالمية من جهة، وبين      " الشام
في لبنان سلطان ابوالعينين، بتحرك سريع فـي مخـيم عـين            " فتح"في هذه االجواء قام امين سر حركة        

ضم عددا من المـسؤولين     " فتح"وترأس وفدا رفيع المستوى من حركة       . الحلوة الحتواء الوضع والموقف   
ابو طارق السعدي، وجرى خالل اللقاء البحث في كافة         " بةالعص"في الصف االول، وزار منزل مسؤول       

وصدر عن اللقاء بيان نفى فيه الجانبان ما اشيع عن          . القضايا المتعلقة بمخيمات صيدا من كافة الجوانب      
واكـد   .والقوى االسـالمية  " عصبة االنصار "وفصائل منظمة التحرير، وبين     " فتح"توتر في العالقة بين     

تمعين شددوا على ازالة اي دشمة او تحصينات تشكل استفزازا او مـصدر قلـق               عارف، ان المج  خالد  
  .كما تم االتفاق على ابقاء االجتماعات مفتوحة لمعالجة أي قضية قد تطرأ. للجانب االخر

  28/6/2007السفير 
  

  سلمتهم مستودعات هائلة من السالح" فتح االنتفاضة"..نفوذ العبسي تقلص: أبو العينين .29
كشف سلطان أبو العينين، أن من تبقى من عصابة العبسي على قيد الحياة، ال : ي البردانفاد  - صور

شخصاً، وقال، لن يكون ألي من عناصر هذه العصابة مالذ آمن في أماكن تواجد  70 يزيد عددهم عن
أن أي فريق فلسطيني " المستقبل"حركة فتح في المخيم القديم أي مالذ آمن، وأضاف في حديث إلى 

وأكد أبو  .اول ان يعطي هذه العصابة مالذاً آمناً أو مزيداً من الوقت إلعادة تنظيم نفسها سيكون شريكاًيح
العينين أن كل شيء كان معداً سلفاً لتضع عصابة العبسي يدها على مخيم نهر البارد، حيث سلمتهم فتح 

 . يم نهر البارداالنتفاضة مستودعات هائلة من الذخائر والسالح قبل ان تطأ أقدامهم مخ
  28/6/2007المستقبل 

  
  توجه سياسي وإعالمي اسرائيلي نحو دعم صفقة أسرى إلطالق شاليت .30

تواصلت في إسرائيل لليوم الثالث على : أسعد تلحمي عن الناصرة من 28/6/2007الحياة  قالت
ئل اإلعالم التوالي تفاعالت الشريط الصوتي للجندي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليت، وحفلت وسا

بسيل من المقاالت صبت في معظمها في اتجاه تأكيد أهمية إبرام صفقة تبادل أسرى، وسط سجال حول 
وفي الحلبة السياسية أيضاً، تواصل الجدل حول الصفقة التي . الذي يجب على إسرائيل دفعه" الثمن"

 األوساط اليمينية ينبغي على رئيس الحكومة ايهود اولمرت إقرارها، لكن لوحظ اعتدال في بعض
أسرى "كما دعا أسرى إسرائيليون سابقون الحكومة إلى االفراج عن . المتشددة اعتبره المراقبون مفاجئاً

الحاكم جدعون " كديما"وأعلن وزير جودة البيئة من حزب . لقاء إطالق شاليت" فلسطينيين حتى من القتلة
ورأى عزرا، ان ". تلطخت أياديهم بالدماءبضمنهم من "عزرا تأييده اإلفراج عن أسرى فلسطينيين 

  .اإلفراج عن اسرى حيوي من أجل دفع العملية السلمية مع الفلسطينيين وتدعيم مكانة محمود عباس
من جهته، فاجأ الوزير السابق، النائب اليميني المتطرف اسحق ليفي الجميع عندما بعث برسالة إلى 

بضمنهم " ممن تلطخت أياديهم بالدماء"ن أسرى فلسطينيين رئيس الحكومة قال فيها إنه يؤيد اإلفراج ع
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لكنه اشترط . أييلت التي قضت في تفجير سيارة مفخخة في القدس قبل سبع سنوات) بالتبني(قتلة ابنته 
وتابع ان اإلفراج عن . 1967ترحيل المحررين إلى دولة عربية ومنعهم من العودة إلى أراضي العام 

  ".في السجن) من األسرى الفلسطينيين(بقى هذا أو ذاك أهم من قضية أن ي"شاليت 
أعلن وزير اإلسكان والبناء مائير : حسن مواسي عن القدس المحتلة من 28/6/2007 المستقبل وذكرت

ال استبعد "وقال  .الطالق سراح شاليط" حماس"شطريت تأييده أن تقوم حكومته بالتفاوض مع حركة 
 .لإلفراج عن جلعاد شاليط" حماس"إجراء مفاوضات مباشرة مع 

  
  النرويج تتوسط بين حماس واسرائيل من اجل اتمام صفقة تبادل االسرى: سرائيلاتلفزيون  .31

، "ان النرويج تتوسط بين حماس واسرائيل لعقد صفقة تبادل اسرى بين الطرفين"قالت القناة الثانية 
 مع رئيس المكتب السياسي لحماس ان المبعوث النرويجي في دمشق ناقش قبل ثالثة ايام الملف"واضاف 

كما اوضح التلفزيون ان النرويج هي  ".خالد مشعل ولكن االخير لم يعط جوابا فيما يتعلق بالموضوع
وحسب القناة فان النرويج اعربت عن  .التي ضغطت من اجل نشر اشارات عن حياة جلعاد شاليط

وقال التلفزيون ان  .في هذا الملفخشيتها من انها التريد ان تتدخل وتغضب مصر الطرف الرئيس 
 .حماس رفضت تغيير قائمة االسرى االولى التي تطالب باالفراج عنهم

  27/6/2007وكالة معا 
  

  قطاع إحباط عمليات إرهابية والكشف عن أنفاقالهدف الهجوم في : عسكري اسرائيلي .32
خرج عـن أنمـاط نـشاطه       ال ت "في الوقت الذي قال الجيش اإلسرائيلي ان عملياته أمس في قطاع غزة             

، قال معلقون فـي الـشؤون       "العسكري في الفترة األخيرة، وأنها ال تؤشر إلى تغيير في السياسة المتبعة           
 "إبعاد المسلحين الفلسطينيين عن السياج ومنعهم من حفـر أنفـاق  "العسكرية إن العمليات العسكرية تبغي  

 على شبكة   "يديعوت أحرونوت  "علق العسكري لموقع  بمحاذاة البلدات اإلسرائيلية في الجنوب، كما كتب الم       
منطقـة  "االنترنت رون بن يشاي، مضيفاً ان العمليات العسكرية ستتواصل في المستقبل بهـدف اقامـة                

بهدف إحباط وتشويش محاوالت إطالق قذائف صاروخية علـى         " متر داخل الجدار     1500 بعمق   "عازلة
ي اإلسرائيلي أمس وحقيقة عودة ايهود باراك إلـى وزارة          وربط المعلق بين التصعيد العسكر     ."إسرائيل
ولن يـسمحا بتكـرار     "وكتب ان األخير، كما أشكنازي، استخلصا العبر مما حصل جنوب لبنان            . الدفاع

وزاد ان الخطـط     ."المشهد ذاته في القطاع، أي تمركز التنظيمات الفلسطينية على الحدود مع إسـرائيل            
  .لدرج وتم الشروع بتنفيذهاالعسكرية للقطاع جاهزة في ا

 28/6/2007الحياة 
  

 ذوو الجنود اإلسرائيليين األسرى في غزة ولبنان يطلبون المساعدة من الفروف .33
ذكرت وسائل اإلعالم االسرائيلية أن عائالت الجنود اإلسرائيليين الثالثة :  حسن مواسي-القدس المحتلة 

الروسي سيرغي الفروف، أن تقوم روسيا بممارسة األسرى في لبنان وغزة، طلبوا من وزير الخارجية 
وقالت زوجة أحد  .إلطالق سراح أبنائهم األسرى منذ نحو عام" حماس"ضغوط على سوريا وحركة 

لقد التقينا منذ نصف عام الفروف، وهذا لقاؤنا الثاني، لألسف لم يأت الوزير "األسرى اإلسرائيليين 
ت األسرى اإلسرائيليين بالعمل قدر امكانه الطالق سراح وأشارت إلى أن الفروف وعد عائال .بجديد

 .األسرى الثالثة
  28/6/2007المستقبل 
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  "غير القانونية"ولمرت ينوي إزالة البؤر االستيطانية أ: مسؤولون ٍإسرائيليون .34
نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين سياسيين أن رئيس الوزراء، إيهود أولمـرت ينـوي إزالـة البـؤر                  

وغير القانونية بالعرف اإلسرائيلي هي تلك التي لم تحـظ علـى مـصادقة              ( "غير القانونية " االستيطانية
ستشهد السنة الحالية إخالء بؤر     : "وقال المسؤولون  ).اإلدارة المدنية لالحتالل وأقيمت بمبادرات شخصية     

امـل مـع هـذا      واعتبروا أن تسلم إيهود باراك وزارة األمن يعزز قدرة أولمرت على التع           ". استيطانية  
 األول تعهده للواليات    ،وقد عزا المسؤولون استعداد أولمرت إلخالء البؤر االستيطانية إلى سببين          .الملف
  .ر استيطانيةلعليا في التماس يطالب بتفكيك بؤ تداول المحكمة ا، وثانيا،المتحدة

  27/6/2007 48عرب
  

  إسرائيل ستنفق مليار شيكل لتحصين مستوطنة سديروت .35
إن دولة االحتالل ستنفق مبلغ "ذاعة العبرية العامة عن مسئولين إسرائيليين اليوم األربعاء قولهم نقلت اإل

 .قدره مليار شيكل لتحصين مستوطنة سديروت شمال قطاع غزة من صورايخ المقاومة الفلسطينية
في وأضاف المسئولون اإلسرائيليون أن عمليات التحصين ستشمل حوالي عشرة آالف وحدة سكنية 

سديروت والكيبوتسات المجاورة للقطاع وفي النقب الغربي وبناء مباني جديدة محصنة ضد صواريخ 
 ".المقاومة الفلسطينية التي تطلق من قطاع غزة

  27/6/2007فلسطين برس 
  

   حاجزا في الضفة الغربية 43تدعو اسرائيل الى رفع " السالم االن"حركة  .36
 االسرائيلية الحكومة والجيش الى إزالة عدد مـن         "سالم اآلن "كة  دعت حر :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

حواجز االحتالل في الضفة الغربية بشكل تدريجي والذي عرقلت تنفيذه اجهزة االمن والجـيش بذريعـة                
االحتياطات االمنية، في حين كشف عن أن الجيش اإلسرائيلي بدأ يستخدم الكالب لتفتـيش الفلـسطينيين                

وفي تقرير لها حـول     ."ألسباب أمنية "االت إجبار للنساء الفلسطينيات على التعري       على الحواجز وعن ح   
 حاجزا عسكريا يتعرض الفلسطينيون عند عبوره لتفتيـشات دقيقـة           93هذه الحواجز تبين ان في الضفة       

 منها منتشرة في مختلف منـاطق       43 من هذه الحواجز قائمة على طول الخط االخضر فيما           35. ومهينة
 حاجزا ثابتا مثل طريق ترابيـة وبوابـة او جـدران مـن              467 الى جانب هذه الحواجز هناك       .الضفة
   .الباطون

  28/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  تعديل وزاري مرتقب في حكومة أولمرت االسبوع المقبل .37
أعلن ديوان رئاسة الحكومة االسرائيلية أمس، أن رئيس الحكومة اولمرت،          :  برهوم جرايسي  - الناصرة

وبحسب ديوان الرئاسة فانه باستثناء      .سينجز االسبوع المقبل مسألة التعديل الوزاري المتوقع في حكومته        
إال أن هذا التعديل المتوقـع   .حقيبة المالية، فإن التعديل لن يتطرق للحقائب الرفيعة مثل الخارجية واألمن     

شكل خاص حزب العمل، الـذي      قد يتعرض لعقبات قد تضعها األحزاب المشاركة في حكومة اولمرت وب          
عليه تسمية وزير آخر في الحكومة، إذا لم يقرر رئيس الحزب الجديد، إيهود بـاراك، إجـراء تعـديل                   

وحسب ما نشر في وسائل إعالم اسرائيلية، فإن أولمـرت فـي     .وزاري في الحقائب المخصصة للحزب    
 لهذا المنصب هما من أكثر المقربين       وضع حرج في ما يتعلق بحقيبة المالية، كون أن المرشحين االثنين،          

  .الحاكم، وهما وزير الداخلية روني بار أون، والوزير السابق حاييم رامون" كديما"له في حزب 
   28/6/2007الغد األردنية 
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  تأجيل إصدار التقرير اإلسرائيلي النهائي بشأن حرب لبنان .38
 لجنة إسرائيلية في إدارة رئـيس الـوزراء         قالت مصادر سياسية إسرائيلية يوم االربعاء إن نتائج تحقيق        

ويمنح  .ايهود أولمرت لحرب لبنان قد تعلن في أكتوبر تشرين االول أي بعد شهرين من الموعد المتوقع               
هذا التأجيل حكومة أولمرت االئتالفية فسحة من الوقت في ظل تعهد أكبر شركائه زعيم حـزب العمـل                  
ايهود باراك باالنسحاب من االئتالف ما لم يستقيل رئيس الوزراء قبل صدور التقريـر النهـائي للجنـة                  

هذه االمور قد ال يتـسنى  . اللجنة لم تلتزم قط بموعد الصدار التقرير   "وقال مصدر سياسي ان      .فينوجراد
  ."تحديدها بدقة في ضوء العمل الضخم المتضمن في توثيق االفادات المختلفة

  27/6/2007رويترز 
  

  !"دول عربية طالبت بتوسيعه نحو سوريا"عدوان تموز  .39
أسرى "كشف الكتاب اإلسرائيلي الذي ألّفه الصحافيان عوِفر شيلَح ويوآف ليمور،           :  فراس خطيب  -حيفا  
، أن اإلدارة األميركية ودوالً عربية معينة وجهات أوروبيـة          " الحقيقة عن حرب لبنان الثانية     -ان  في لبن 

كما كشف أن أفيغدور ليبرمان،     . حثّت إسرائيل على توجيه ضربات عسكرية لسوريا أثناء عدوان تموز         
، توجيـه ضـربٍة     اقترح على رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت قبل ستة أيام من عملية األسـر             

وأشار الكتاب إلى أن جنراالً في االستخبارات العسكرية اقترح علـى قائـد هيئـة                .عسكرية إلى سوريا  
. األركان اإلسرائيلي في حينه دان حالوتس عملية إنزال لوحدات إسرائيلية خاصة فـي تخـوم بيـروت                

ـ           ي معلوماتـه االسـتخبارية علـى       وأوضح أن الجيش اإلسرائيلي، قبل قيامه بعمليات اإلنزال، ارتكز ف
  .استنتاجات، ال على حقائق واضحة، وهو ما لم يعرفه أولمرت

  28/6/2007األخبار اللبنانية 
  

 واحد من بين كل الف اسرائيلي مليونير: تقرير عالمي .40
 ان واحدا من بين كل الف اسرائيلي" ميرال لينتش"جاء في تقرير الغنى العالمي الذي اعده بنك االستثمار 

 مليونير سكنوا 7200واضاف التقرير ان  .يعتبر مليونيرا يمتلك ثروة نقدية تصل الى مليون دوالر
 .فوق المعدل العالمي% 50 و2005عن ما سجله عام % 12 بزيادة قدرها 2006اسرائيل خالل عام 

نهم سيولة يمتلك الواحد م" مالتي مليونير" اسرائيليا 87 ان 2006ومن ناحية اخرى صنف التقرير عام 
 .2005عما سجل عام % 15 مليون دوالر اي بزيادة قدرها 30نقدية تصل الى 

 27/6/2007وكالة معا 
  

   وتجريف واقتالع أراض وأشجارفي بلدة خزاعةمئتي مواطناحتجاز  .41
اكد شهود عيان في بلدة خزاعة أن قوات االحتالل أجبرت أكثر من مائتي             :  تحسين االسطل  -خان يونس 

لخروج من منازلهم واحتجزتهم في أحدى الساحات تحت الحر الشديد فيما شرعت بالتحقيق             مواطن على ا  
وقد توغلـت عـشرات اآلليـات        .مع جزء منهم واستخدام الجزء األخر كدروع بشرية القتحام المنازل         

العسكرية اإلسرائيلية في منطقتي عبسان وخزاعة شرق خان يونس وسط إطالق نار كثيـف وقـصف                
 .ابات ما أثار حالة من الفزع والرعب الشديد في صفوف المواطنين وخاصة النساء واألطفال             بقذائف الدب 

 ان جرافات االحتالل اقتلعت اشجار الزيتون ودمرت االراضي الزراعية، منوها إلى            المواطن قديح، وأكد  
ـ       300دونماً، واقتالع أكثر من      70انه تم تجريف أكثر من       و ريـدة    شجرة زيتون من أراضي عائلتي أب

  .وقديح
  28/6/2007الحياة الجديدة 
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 في غزة" االنقالب العسكري"ألف شخصية فلسطينية تدين  .42
 أعلن أكثر من ألف شخصية فلسطينية ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وعلى رأسها الشاعر

في " اسحم"االنقالب العسكري الدموي الذي قامت به "محمود درويش، رفضها وإدانتها ما وصفته بـ
أن ما " "لنحمي وندافع عن المشروع الوطني"واعتبرت تلك الشخصيات في وثيقة بعنوان  .قطاع غزة

حدث في غزة انقضاض سياسي يتعدى تقويض الشرعية ومؤسساتها، بما يعرض المشروع الوطني 
عاماً تعرض ما أنجزناه بباهظ الثمن في مسيرة أربعين "وأكد الموقعون في وثيقتهم أن  ".لخطر التبديد

، وأعلنوا "لصدمة بالغة قد تقوضه، وتهدد شرعية التمثيل السياسي وحق إقامة الكيان الوطني المستقل
ولكل ذرائعه، وما يترتب على ذلك من فرض , "لالنقالب العسكري"رفضهم القاطع ألية مشروعية 

على المشروع الوطني وقائع، مؤكدين كذلك رفضهم أية تسوية تعكس النتائج اآلنية للحسم العسكري 
وأكدوا رفضهم ونبذهم لما اسموه تيار اإللحاقية واإللحاقيين الجدد، وكذا . أطراً ومؤسساٍت وأهدافاً

 دينية خارج الوطن الفلسطيني، لما لذلك من -محاوالت اإللحاق المستندة إلى رؤى ومشاريع شمولية
 .في الصراع اإلقليميمخاطر في تحويل القضية الفلسطينية إلى مجرد أداة جانبية 

  27/6/2007وكالة معا 
 

 48من العبث بمقبرة في الـ " إسرائيلية"أمر قضائي يمنع شركة  .43
استصدرت مؤسسة األقصى العمار المقدسات االسالمية أمراً احترازياً من المحكمة العليـا االسـرائيلية              

 مقبرة قرية قمبازة المهجـرة      يقضي بمنع شركة الكهرباء االسرائيلية من مد خط أنبوب غاز داخل حدود           
 في قضاء حيفا، ويشمل األمر أيضاً منع شركات اسرائيلية وسلطة اآلثار وما يـسمى بـالقيم                 1948عام  

على أمالك الغائبين من القيام بأي أعمال حفرية وانشاء أي بنى تحتية، أو ادخال واخراج مواد من حدود                  
 .المقبرة

  28/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  للبنك الدولي تؤكد حاجة السلطة لتطوير خيارات امدادات الكهرباء لكافة مناطقهاوثيقة  .44
 اكدت وثيقة اعدها البنك الدولي حول قطاع الطاقة في الضفة الغربية وقطـاع              :القدس زكي ابو الحالوة   

غزة ان السلطة الفلسطينية تحتاج إلى خطة لتطوير خيارات إمدادات الكهرباء علـى أسـاس مجموعـة                 
وتعالج هذه   .ابعة من االستثمارات الكافية لتلبية الطلب المتوقع ضمن درجة مقبولة من األمن والتكلفة            متت

الوثيقة مدى قدرة قطاع الطاقة على المساهمة بشكل فعال نحو المعافاة االقتصادية والنمو علـى المـدى                 
  . البعيد في الضفة الغربية وغزة في ظل هذا الوضع

  28/6/2007القدس الفلسطينية 
  

  لستة أشهر بهدف إنعاش االقتصاد" تدخل سريع"خطة :  برام اهللا وزير التخطيط .45
سمير عبد اهللا، أمس، ان الحكومة ستطلق خطة لالشـهر          . أعلن وزير التخطيط والعمل د     :جعفر صدقة 

ـ        .الستة القادمة بهدف احداث انتعاش سريع في االقتصاد الفلسطيني         ي وقال عبد اهللا، الذي كان يتحدث ف
على قطاع  " حماس"حول التحديات الناشئة عقب سيطرة حركة       " الراصد االقتصادي "ندوة برام اهللا نظمها     

احداث تنمية سريعة، ووقف هجرة رأس المال والكفـاءات،         "غزة، ان الحكومة تواجه عدة تحديات منها        
 معقولة من خالل    وذلك بدفع متأخرات القطاع الخاص على السلطة، وتقليل مستوى المخاطرة الى درجة           

  ".شبكة امان وبرامج لتحديث الصناعة وترويج المنتجات، اضافة الى ضبط االمن
 28/6/2007األيام الفلسطينية 
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  حذر من دولتين في الضفة وغزةاألمير الحسن ي .46
طالب ولي العهد األردني السابق األمير الحسن بن طالل حركة المقاومة اإلسالمية            : خالد شمت  - برلين

في ،  ودعا األمير الحسن   .بتحديد موقفها من قضية التحرير السلمي لألراضي الفلسطينية المحتلة        ) حماس(
 حماس التي سيطرت مؤخرا علـى       ،مقابلة أجرتها معه الجزيرة نت خالل زيارة قام بها مؤخرا أللمانيا          

أسيس دولة أو خالفة    قطاع غزة لتوضيح أهدافها المستقبلية، والرد على ما يثار حول إعطائها األولوية لت            
وقال إن ما يجري في غزة سيكون موضع رقابة خالل الشهور القليلة القادمة مـن                .إسالمية في القطاع  

وحث على إيجاد آلية دولية لحماية الشعب الفلسطيني من إسـرائيل، وقـال إن               .جهات عديدة في العالم   
لهيئة الخاصة بالشأن الفلسطيني التي كانـت  األمر ال يتعلق بمساعدات دولية خارجية وإنما العودة لفكرة ا      

  .قائمة أواخر أربعينيات القرن الماضي وأدت لتأسيس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
   27/6/2007الجزيرة نت 

  
   أسرى أردنيين بينهم العجلوني4توجه إسرائيلي لإلفراج عن  .47

 من األسـرى    4رائيلي لإلفراج قريبا عن      أبلغ مصدر حكومي مطلع الغد عن توجه إس        :الناصرة،  عمان
األردنيين في السجون اإلسرائيلية ممن وقعوا في األسر قبل توقيع اتفاق السالم بين األردن وإسرائيل في                

وأضاف المصدر أن األسرى األربعـة       . شريطة أن يتموا فترة محكوميتهم في سجن أردني        1994العام  
بو غليون وأمين عبدالكريم الصانع الذين وقعوا في األسر فـي           سالمة أبو غليون وخالد عبدالرزاق أ     : هم

كما  .، في أعقاب عملية تسلل أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي         1990 نوفمبر   /الثامن من تشرين الثاني   
من المتوقع أن يفرج كذلك عن األسير سلطان العجلوني الذي وقع في األسر بعد خمسة أيام مـن ذلـك                    

  .يه عملية تسلل وقتل جندي إسرائيلي، وجميعهم محكومون بالسجن المؤبدالتاريخ، بعد أن نسب إل
   

   28/6/2007الغد األردنية 
  

  بالسالح" القيادة العامة"و"  االنتفاضة-فتح "دمشق تزود : السنيورة .48
 فـؤاد    اللبنانيـة  خالل مؤتمر صحافي عقده في مركز الصحافة األجنبية في باريس أكد رئيس الحكومة            

أننا حصلنا على التزام العديد من الدول التي تساند لبنان وتدعمه في إعادة إعمار المخيم               : قولهبالسنيورة  
أما المسلحون فما زلنا نعطيهم فرصة االستـسالم للحكومـة          . على أن يكون تحت سلطة الدولة اللبنانية      

 .ام الرأي العام العـالمي    اللبنانية على أن نعاملهم بعدل وأن يحاكموا أمام محكمة عادلة بشفافية تامة وأم            
ـ       كما    القيادة  - الجبهة الشعبية "و"  االنتفاضة - فتح"اتهم سوريا بإدخال تعزيزات عسكرية إلى معسكرين ل
  .موجودين على الحدود" العامة

  28/6/2007األخبار اللبنانية 
  

  إرجاء محاكمة أبو العينين وأبو هريرة : محكمة الجنايات في بيروت .49
 13يات في بيروت برئاسة الرئيسة الجديدة للمحكمة القاضية هيالنة اسكندر، الـى             أرجأت محكمة الجنا  

 فلسطينياً بتهمة قتل الفلسطينيين ايهاب الرفاعي ورياض كعوش         11 المقبل محاكمة لبناني و    فبراير/شباط
 والمسؤول في فـتح     1994 ومحاولة اغتيال الفلسطينيين محمد زعرورة وعصام حمود عام          1992عام  
ويحاكم غيابيا فيه امين سر حركة فتح في لبنان حسن احمد            . عكاوي في مخيم عين الحلوة وجواره      سامي

ـ           فتح " المسؤول في   " أبو هريرة "ابو العينين المعروف بسلطان أبو العينين وشهاب خضر قدور الملقب ب
  . ، وهو لبناني من عكارفي مخيم نهر البارد" االسالم
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 يحضر، وأبلغت وكيلته المحامية وداد وهبي هيئة الحكمة ان موكلها مريض            فلم" أبو العينين "ونودي على   
  .وتعذر عليه الحضور وأبرزت تقريرا طبيا

  28/6/2007النهار 
  

  "التصدي لهم" إلى الفلسطينيينويدعو " فتح اإلسالم"الجيش يضيق الخناق على  .50
البارد مكانه أمس، بعد أن تمكّـن       راوح الوضع األمني في نطاق مخيم نهر        :  نزيه الصديق  -نهر البارد   

وفـي   ".فتح اإلسالم "الجيش اللبناني من إحكام سيطرته على حرم المخيم، وتضييق الخناق على مسلحي             
إلى . ما عادوا يملكون مواقع محددة داخل المخيم      " "فتح اإلسالم "معلومات من داخل المخيم، فإن عناصر       

 جثة باقية فـي     16كما جرى دفن نحو     . باحاً من المخيم  ص" الجبهة الديموقراطية "ذلك، سحب جريح من     
لـم  " فتح اإلسالم "براد المستشفى الحكومي، وتراكمت فيه منذ بدء المعارك، يعود جلّها إلى عناصر من              

كما خرجت من المخيم بعد ظهر أول من أمس مجموعة من العناصر، مـن بيـنهم                . يتعرف عليها أحد  
علـى   .مركزية، عبر سيارة إسعاف تابعة للصليب األحمر اللبنـاني        ال" فتح"مسؤوالن محليان من حركة     

تجدد دعوتهـا الـى     " أن قيادة الجيش     فيهصعيد آخر، صدر عن مديرية التوجيه في الجيش بيان أوضح           
اإلخوة الفلسطينيين داخل المخيم بوجوب اتخاذ الموقف الشجاع والمسؤول عبر التصدي لهذه الجماعـة              

  ."ء المسلحين الضالين بتسليم أنفسهماإلرهابية وإقناع هؤال
  28/6/2007األخبار اللبنانية 

 
     أطراف يعوقون الحل في البارد:فضل اهللا يلتقي رابطة علماء فلسطين .51

أكد المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا، على جميع العاملين في خط القـضية الفلـسطينية، أن تظـّل                   
لمساومة تحت وابل الـضغوط والمـشاكل التـي يواجههـا           فلسطين في بالهم كقضية كبرى غير قابلة ل       
إن كل جهد   : وقال خالل استقبال وفد رابطة علماء فلسطين      . الفلسطينيون داخل فلسطين المحتلة وخارجها    

ينظر إلى المسألة الفلسطينية في النطاق االستراتيجي كونها قضية تتــصل بحركة العرب والمـسلمين              
.  هنا، فنحن نقدر مبادرتكم إليجاد حّل للوضع القائم في مخيم نهر البارد            ومن. في العالم هو جهد مبارك    

ونبه فضل اهللا إلى وجود خطة خبيثة تعمل على إغراق الساحة الفلسطينية بالمشاكل األمنية واالجتماعية               
ـ                 بل والسياسة لتوجيه الفلسطينيين نحو هذه المشاكل لتكون بديالً من اهتمامهم بالقضية وسـبيالً مـن س

وأوضح الشيخ داود مصطفى، رئيس الرابطة، أن المبادرة        . انشغالهم بالتفاصيل لنسيان قضاياهم الكبرى    
التي أطلقتها الرابطة كانت على أساس احترام ما يريده اللبنانيون من عناوين الحل، مع أخذ مصلحة أبناء                 

 ،الحل إلبقـاء الوضـع مهتـزاً      مخيم نهر البارد في االعتبار، مشيراً إلى وجود أطراف يسعون إلعاقة            
  . وخرق وقف إطالق النار

  28/6/2007السفير 
  

  يعترفون بتورطهم باغتيال بيار الجميل " فتح اإلسالم"موقوفو : السياسة الكويتية .52
النقاب عن أن التحقيقات التي تجريها األجهـزة األمنيـة          " السياسة"كشفت مصادر لبنانية رفيعة ل     :خاص

سيساهم , قد أحرزت تقدماً هاماً   " فتح اإلسالم "لموقوفين الذين ينتمون إلى عصابة      والقضائية مع عدد من ا    
حيث , في إمكانية مساعدة التحقيق في إماطة اللثام عن جريمة اغتيال الوزير والنائب السابق بيار الجميل              

يمة أشارت هذه المصادر إلى حصول اعترافات من بعض الموقوفين تتعلق بتورطهم بشكل أو بآخر بجر              
على اعتبار أنهم كانوا صلة الوصل بين الجهات التي حرضت على الجريمة وبين الذين              , اغتيال الجميل 

  . نفذوها
  28/6/2007السياسة الكويتية 
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  غزة ى وعباس بحاجة لدعم إلعادة سيطرته علىمشعل افشل صفقة األسر: مبارك .53

ارك، رئيس الدائرة السياسية في اتهم الرئيس المصري محمد حسني مب: زهير اندراوس - الناصرة
 بين الدولة العبرية وبين الحركة، بعد ان توصل الطرفان ىحركة حماس بانه افشل صفقة تبادل االسر

وجاءت . فا ان احداث غزة اوقفت المفاوضات المراحل االخيرة من االتفاق، مضيىبالوساطة المصرية ال
واضاف مبارك انه تم . لصحيفة يديعوت احرونوت به امس االربعاء ىوال مبارك في حديث خاص ادلاق

 اسير فلسطيني مقابل الجندي 500 ى حت400 اطالق سراح ىاالتفاق بين حماس وبين اسرائيل عل
 اخراج الصفقة ىاالسرائيلي المأسور شليط، اال انه في اللحظة االخيرة رفض خالد مشعل الموافقة عل

واضاف . ى اسرائيل بتنفيذ تعهداتها باطالق سراح االسر حيز التنفيذ بسبب خشيته من ان ال تقومىال
 القطاع، مؤكدا انه لن ىبعد ان يستتب االمن في قطاع غزة فان البعثة االمنية المصرية ستعود ال: قائال

اما فيما يتعلق بعودة  . الفلسطينيين كما اتفق عليه سابقاى عدد االسرى الصفقة وسيبقىتجري تعديالت عل
 غزة فقال مبارك ان الشعب الفلسطيني يجب ان يكون تحت سلطة ى السيطرة علىيني الالرئيس الفلسط

 اآلن لم نوفر له ى دعم اقتصادي وامني لتنفيذ المهمة، ولكن حتىموحدة وواحدة، وعباس بحاجة ال
 وقال بالنسبة لالنتخابات في السلطة ان فتح تركت الساحة.  يسيطر مجددا علي غزةىاالموال الالزمة لك

في االنتخابات االخيرة لحماس، التي استغلت الوضع وفازت باالنتخابات، ولوال فوز حماس، لما وصلنا 
 مروان البرغوثي، النائب ان اطالق سراح واعتبر مبارك . الوضع الذي آلت اليه الساحة الفلسطينيةىال

 المنطقة ى فقط، بل عل الصعيد الفلسطينيىمن السجن االسرائيلي، سيؤدي لنتائج ايجابية جدا ليس عل
 عن ايهود باراك انه انسان منطقي ومتزن وال يتصرف بشكل متسرع، ويتمتع مباركوقال  .بأسرها

 االسرائيليين اال ىبماض غني، وهو يفكر في االمور جيدا من اجل تقليل سفك الدماء، وبالتالي اقترح عل
انني اكن له كل : مبارك فقال زعون بيرياما عن رئيس الدولة العبرية المنتخب شم. يكونوا قلقين منه

 هو الذي اقترح علينا ان زان بيريوضات، كا طابا خالل المفىاالحترام والتقدير، وعندما اختلفنا عل
 فض الخالف عن طريق المجتمع الدولي، ولذلك عندما يتصل بي ويطلب مني شيئا فانني اقوم ىنتوجه ال

 . حد تعبير الرئيس مباركىبتلبيته فورا، انه انسان لطيف جدا، عل
  28/6/2007القدس العربي 

 
  التزام مبادرة السالم : السعودية واالردن .54

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز، فور وصوله الى عمان            :  نبيل غيشان  -عمان  
الراهنة فـي منطقـة     تناولت االوضاع   "قادماً من شرم الشيخ، مع العاهل االردني جلسة محادثات ثنائية           

الشرق االوسط وجهود إحالل السالم واالستقرار فيها، اضافة الى آليات تفعيل عالقات التعاون الثنـائي               
وحذّرا مـن   ". مبادرة السالم العربية  "وجدد الزعيمان التزامهما    ". بين البلدين الشقيقين في شتى المجاالت     

راضي الفلسطينية، مؤكدين ان اسـتمرار االنـشقاق        التي آلت اليها االوضاع في اال     "التداعيات الخطيرة   
 ما يوفر السرائيل الحجـة والذريعـة        ،واالنقسام الداخلي الفلسطيني ال يخدم المصالح الوطنية الفلسطينية       

قلقهما مـن تـدهور األوضـاع اإلنـسانية وتراجـع دور            "واعربا عن   ". للتهرب من استحقاقات السالم   
ي الفلسطينية وفي قطاع غزة خصوصاً ما يستدعي العمل لرفع المعاناة           المؤسسات الخدماتية في األراض   

مواصـلة  "تعهـدا  همـا  ان" فرانس بـرس "وذكرت وكالة ". عن سكان القطاع وتحسين ظروفهم المعيشية  
دعمهما للشرعية الفلسطينية المتمثلة بالسلطة الوطنية ورئيسها محمود عباس لتمكين الجانب الفلـسطيني             

  ."كاً فاعالً وقوياً في عملية السالممن ان يكون شري
  28/6/2007الحياة 
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 دين العنف الداخلي في غزةتمنظمة المؤتمر اإلسالمي  .55
قال األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين احسان اوغلو خالل مؤتمر صحافي في              : ب.ف.ا

حن ضد كل األعمـال اإلجراميـة   ن.  والضفة  ندين كل أعمال العنف التي وقعت في غزة       "الدار البيضاء   
سواء كان مصدرها حماس أو فتح، ألن حماس لم ترتكب هذه األعمال وحدها، فثمة أنـاس مـن فـتح                    

وحول الوضع في األراضي الفلسطينية، رحب األمين العام بالوساطة التي قادها أخيراً             ".وفصائل أخرى 
  ".ض الفصائل المسلحة التي عطلت هذه الجهودبع"العاهل السعودي الملك عبداهللا بن عبدالعزيز، منتقداً 

  28/6/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مبعوث قطري في زيارة سرية الى اسرائيل .56
 مبعوث قطري رفيع المستوى، على مـتن طـائرة خاصـة            ، مساء الثالثاء الماضي   ،وصل الى اسرائيل  

 التقى خاللها مع    ، ليلة أمضى حيث   حطت في مطار عسكري قرب تل ابيب، ثم انتقل الى القدس المحتلة           
اولمرت، ورئيس مجلس األمن القومي االسرائيلي، وكشفت مصادر مطلعة أن المبعوث القطري هو أحد              
المستشارين المقربين لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسـم، وهـي الزيـارة                

 أن زيارة المبعوث القطري تـأتي بعـد         وقالت المصادر  .السرية الثانية له الى اسرائيل خالل عشرة ايام       
 .اتصال هاتفي اجراه اولمرت في ساعة متأخرة من ليلة االثنين الثالثاء مع رئـيس الـوزراء القطـري                 

وأضافت المصادر أن هناك ترتيبات سرية تجري لزيارة يقوم بها رئيس الوزراء القطري الى اسـرائيل                
شخصية أمنية اسرائيلية رفيعة المـستوى كانـت قـد    في الثلث األول من شهر تموز القادم، وذكرت أن  

  .قامت بزيارة الى الدوحة في الثاني عشر من الشهر الجاري
  28/6/2007المنار الفلسطينية 

  
 خاتمي يدعو إلى حوار فلسطيني لوأد الفتنة .57

بعث الرئيس االيراني السابق محمد خاتمي رئـيس مؤسـسة حـوار الثقافـات              :  ستار ناصر  -طهران  
ات، رسالتين منفصلتين إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء المقال اسماعيل             والحضار

وأشار خاتمي في جانب مـن هـاتين        . هنية، دعا فيهما إلى حل المشاكل العالقة عبر الحوار والتفاوض         
 الرسالتين إلى األحداث المحزنة واالشتباكات الداخلية بين حركتـي فـتح وحمـاس، مؤكـداً أن هـذه                 

االشتباكات عرضت هوية النضال الفلسطيني الذي أثبت كفاءته من خالل مقاومته الواعيـة والمقتـدرة               
وأضاف إن أصداء االشتباكات الدامية في مدينة غزة التـي كانـت            . طوال العقود الستة الماضية للخطر    

 بين األخوة بحيـث     ترزح تحت احتالل الصهاينة قبل فترة وأحداثها المتتالية تعد صورة مؤسفة للخالفات           
  . ان العدو يقوم بمحاصرة منازلهم حاليا ويتعرضون لخطر هجوم مجدد

  28/6/2007الخليج اإلماراتية 
 

  فلسطين مقسمة هي مشكلة إلسرائيل والعالم أجمع: الفروف .58
انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، أمس، ما سماه سياسـة فـرق تـسد فـي                 : محمد بدير 

وشدد الفروف، خالل لقائه نظيرته     .  إلى أنها من الماضي الغابر وأن روسيا ال تؤمن بها          فلسطين، مشيراً 
اإلسرائيلية تسيبي ليفني في القدس المحتلة، على ضرورة الوحدة الفلسطينية، مشيراً إلـى أن فلـسطين                

اف أن  وأض. مقسمة هي مشكلة إلسرائيل والعالم أجمع، فيما فلسطين موحدة هي شريك حيوي إلسرائيل            
ورداً على  . التطورات في الحكم الفلسطيني ليست مناسبة وغير مقبولة، مشيراً إلى أنها تشغل روسيا جداً             

: سؤال عن تزويد روسيا للقوات التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بمدرعات روسية، قال الفروف             
 يجب أن تكون ساحة لحـرب       نؤيد أبو مازن، وفلسطين ال    . كل خطواتنا يجب أن تكون بالطرق السلمية      "
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وفي المقابل، نؤيد مطلب إسرائيل     . يجب دعم المعتدلين وكبح المتطرفين وتجديد مفاوضات السالم       . أهلية
من جهة ثانية، لمح الفروف، بعـد       . "توفير األمن ونريدها أن تزدهر كما نريد للفلسطينيين أن يزدهروا         

، إلى أن موسكو ال تعارض تعيين طوني بلير مبعوثـاً           لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام اهللا       
الروسـي  (إن بلير تحدث هاتفياً إلـى الـرئيس         "وقال  . خاصاً للجنة الرباعية الدولية إلى الشرق األوسط      

إن اللجنة الرباعية انتهت من تحديد مهمـة المبعـوث الجديـد التـي              ": وأضاف. "بوتين أمس ) فالديمير
لجهود لتلبية احتياجات الفلسطينيين من خـالل العمـل بـشكل وثيـق             تتمحور حول ضرورة بذل كل ا     

  ."بتوجيهات الرباعية
  28/6/2007األخبار اللبنانية 

  
  برودي يزور اسرائيل ورام اهللا قريباً .59

يتوجه رئيس الوزراء االيطالي رومانو برودي الى اسرائيل ورام اهللا بين الثامن والعاشـر مـن                : روما
  . 2006 هي االولى له منذ توليه الحكم في ربيع عام الشهر المقبل، في زيارة

  28/6/2007الحياة 
  

  شتاينماير يحذر من تقسيم األراضي الفلسطينية   .60
أكد وزير الخارجية االلماني فرانك فالتر شتاينماير أن سيطرة حماس على السلطة فـي              :  د ب أ   -برلين  

وحـذر  . تي الفلسطيني على المـدى الطويـل      قطاع غزة ال ينبغي أن يؤدي إلى تقسيم مناطق الحكم الذا          
ووصف شتاينماير قمة شـرم     ". مستقبل فلسطين "شتاينماير أمس في برلين من خطورة هذا الوضع على          

إال أنه تشكك في أن تكون القمة توصـلت إلـى   " عامل مساعد"الشيخ االخيرة حول الشرق االوسط بأنها     
ل في الوقت الحالي على تحسين الوضع االنساني فـي          وشدد الوزير االلماني على أهمية العم     . حل حاسم 
  .قطاع غزة

  28/6/2007الدستور 
     

 مهمة بلير حشد الدعم الدولي الحتياجات الفلسطينيين: الرباعية .61
اعلنت ميشيل مونتاس المتحدثة باسم االمم المتحـدة، امـس، ان رئـيس             : ب.ف. أ -القدس، نيويورك   

. ير عين مبعوثا للجنة الرباعيـة الدوليـة الـى الـشرق االوسـط             الوزراء البريطاني المستقيل توني بل    
واضافت ". ان اللجنة الرباعية للشرق االوسط تعلن اليوم تعيين توني بلير مبعوثا لها           "واوضحت المتحدثة   

بوصفه مبعوثا سيحشد الـدعم الـدولي       "و. تجاه القضية الفلسطينية  " اظهر منذ زمن بعيد التزامه    "ان بلير   
وحـددت اللجنـة    ".  من خالل العمل بشكل وثيق مع الدول المانحة واجهزة التنسيق القائمـة            للفلسطينيين

 مهمات اساسية لبلير، معلنة انه سيمضي وقتا مهما في المنطقة بالعمل مع االطـراف               4الرباعية الدولية   
  .ضرورةعلى ان يرفع بلير التقارير ويتشاور بانتظام مع اللجنة الرباعيه واالسترشاد بها عند ال

ورحب الرئيس االميركي جورج بوش بتعيين بلير مبعوثا خاصا للجنة الرباعية الدوليـة الـى الـشرق                 
  .االوسط، على ما اعلن البيت االبيض، لكنه حذر من التوقعات المبالغ فيها التي قد تلقى على عاتقه

  28/6/2007األيام الفلسطينية 
  

  جريمة ضد اإلنسانية   والجدارر نزيهاميركا وسيط غي: رئيس مجلس الكنائس العالمي .62
صرح رئيس مجلس الكنائس العالمي القس صامويل كوبيا في ختام جولته :  جمال جمال-القدس المحتلة 

ان طريق الفلسطينيين نحو الحرية البد من تعبيدها بالوحدة مؤكداً انه " :التي شملت عمان والقدس المحتلة
اعتقد ان  :وقال. محايدا لصنع السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليينال يرى في الواليات المتحدة وسيطا 
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الواليات المتحدة اصبحت جزءا من المشكلة وبالتالي لن تكون جزءاً من الحل في الوضع الحالي، 
. والواليات المتحدة وسيط غير نزيه وهناك الكثير من األدلة التي تثبت تحيزها الواضح لصالح إسرائيل

لى الشعب الفلسطيني التركيز على الوحدة، حيث ان ضعف القضية الفلسطينية يكمن في وأوضح ان ع
الفرقة واالختالف إذ يشكل ذلك صعوبة لإلطراف المناصرة للشعب الفلسطيني لتجنيد الدعم السياسي 

. ني مصالح وحقوق الشعب الفلسطيءادعوالمعنوي للقضية الفلسطينية، وان االنقسام يعتبر هدية مجانية أل
اعتقد انه يمثل جريمة ضد اإلنسانية النه من غير : وردا على سؤال حوال جدار الفصل العنصري، قال

وهنا ... القانوني لحكومة إسرائيل استغالل قوتها لبناء هذا الجدار وعزل الشعب الفلسطيني عن أراضيه 
جدار غير قانوني كونه يبنى يجب ان أوكد على موقف مجلس الكنائس العالمي والمتمثل في اعتبار هذا ال

  .في األراضي الفلسطينية ويخلق العقبات في وجه الفلسطينيين في أراضيهم التي مزقها
  28/6/2007الدستور 

  
 "البارد"سفير االتحاد االوروبي يبلغ زكي المشاركة في إعادة بناء  .63

فيذيـة لمنظمـة التحريـر       أمس، ممثل اللجنـة التن     ،زار سفير االتحاد االوروبي في لبنان باتريك لوران       
الفلسطينية في لبنان عباس زكي، في مقر الممثلية في بيروت، وجرى البحث في االوضـاع الـسياسية                 
العامة في االراضي الفلسطينية وفي أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان وخصوصا مـا يتعلـق بمـا            

در عن الممثلية فان لوران أكد ان       وحسب بيان صا   .يجري في مخيم نهر البارد منذ اكثر من شهر تقريبا         
االتحاد االوروبي سيشارك في إعادة بناء مخيم نهر البارد الذي تعرض لدمار كبير بسبب المواجهـات                "

 ".عصابة العبسي"بين الجيش و
  28/6/2007المستقبل 

  
   ماليين دوالر للفلسطينيين من استراليا 7مساعدات  .64

 ماليـين   5, 9 ماليين دوالر أسترالي أي ما يعـادل         7ستقدم  أعلن وزير الخارجية االسترالي أن بالده       
دوالر أميركي لمساندة حكومة الطوارئ الفلسطينية الجديدة وللمساعدة اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في            

 ماليـين دوالر أميركـي      3, 39وقال الوزير الكسندر داونر في بيان أصدره أن ما يعادل           . غزة ولبنان 
مة للمساعدة في توفير اإلمدادات األساسـية لمؤسـسات الـسلطة الوطنيـة الـصحية               سيقدم لتلك الحكو  

 مليون دوالر أميركي كمساعدة فورية للفلسطينيين في غـزة ومـا            1 ,69كما ستقدم ما يعادل     .والتعليمية
. ن دوالر أميركي للمساعدة في تلبية االحتياجات اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنا           846, 700يعادل  

  . وأكد الوزير مساندة أستراليا لقرار الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة طوارئ برئاسة سالم فياض
  28/6/2007البيان 

 
 االتفاقيات" أنقاض"اسرائيل تبني المستوطنات على  .65

  مها حطيط
استغلت اسرائيل جميع اتفاقات السالم التي وقعتها مع الفلسطينيين من أجل تنفيذ جميع مشاريعها 
االستيطانية سواء كانت عن طريق مشروع شارون أو البؤر االستيطانية أو المخططات الهيكلية 

 .والمصادقة عليها قبل أن تبدأ مناقشات المرحلة النهائية كما حصل عند توقيع اتفاق أوسلو
 بل يمكن هذا االتفاق الذي اعتبر بمثابة اختبار ثقة بين الطرفين لم يوقف سياسة االستيطان االسرائيلية

الخطأ االساسي الذي وقع فيه المفاوضون . القول ان األنشطة االستيطانية زادت وتيرتها بعيد توقيعه
الفلسطينيون في أوسلو هو أنهم لم يحددوا مفهوم المستوطنة، هل تعني المنطقة العمرانية أم المخطط 

 .الهيكلي أم المجال الحيوي؟
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ائيل على استغالل الوضع الجديد لفرض سياسة األمر الواقع مع انتهاء االنتفاضة األولى، عملت إسر
ولتحقيق ذلك عمدت الى إقامة المشاريع االستيطانية وتوسيعها، وشق الطرق االلتفافية . على الفلسطينيين

بين المستعمرات لمصادرة األراضي، وعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها البعض، وذلك لمنع 
وبعد ست سنوات من انتهائها، وقعت منظمة التحرير الفلسطينية .  ذات سيادةإقامة دولة فلسطينية

هو اتفاق مرحلي، كان الهدف منه خلق جو من . 1993 أيلول 13والحكومة االسرائيلية اتفاق أوسلو في 
الثقة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين وتمهيد الطريق امام مفاوضات سلمية تسعى للوصول إلى اتفاقية 

 .م نهائية على المسائل المتنازع عليها، مثل قضية الالجئين، والدولة الفلسطينية، ومستقبل القدسسال
سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين : "ونصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من االتفاق على أنه

بداية السنة الثالثة حكومة اسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن ولكن بما ال يتعدى 
من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف "أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فنصت على ". من الفترة االنتقالية

تغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس والالجئون والمستوطنات والترتيبات األمنية والحدود والعالقات 
 ".هتمام المشتركوالتعاون مع جيران آخرين ومسائل أخرى ذات اال

الثقة التي على اساسها وافقت السلطة الفلسطينية على ارجاء المفاوضات على قضايا القدس 
وعلى الرغم من تضمن اتفاق أوسلو بندا ينص على . والمستوطنات وغيرها، لم تجد صداها في اسرائيل

اق على الوضع النهائي امتناع الطرفين عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب قد تؤثر أو تجحف باالتف
وفي الفترة التي تلت . للضفة الغربية وقطاع غزة، فان عمليات االستيطان لم تتوقف بل زادت وتيرتها
، أقامت إسرائيل 1994توقيع اتفاق أوسلو، ومن بعده معاهدة السالم بين األردن وإسرائيل في العام 

مجموعة كرنفانات تتحول إلى مستوطنات  ( بؤرة استيطانية116وحسب آخر إحصائية للعام الحالي نحو 
 .، وخمسة مستوطنات جديدة)جديدة

هذا وقد شهدت المناطق الفلسطينية حملة استيطانية شرسة لم تردعها مفاوضات أو مواجهات، تحت 
عناوين مختلفة هدفها إبقاء السيادة اإلسرائيلية على أكبر قسم من الضفة الغربية وقطاع غزة وخلق واقع 

ثر في نتائج مفاوضات الوضع النهائي لمسألة االستيطان، هكذا كان الحال مع إسحاق رابين جديد يؤ
 .واستمر بعده مع بيريز ونتنياهو وباراك وارييل شارون

لم تكن اتفاقية أوسلو التي نصت على بقاء الوضع في القدس على ما هو عليه حتى جولة المفاوضات 
فسياسة االستيطان االسرائيليةالتي بدأت في العام . ن في القدسالتالية، السبب في عدم توقف االستيطا

 تضمنت بندا 2003 لم تتوقف حتى يومنا هذا، علما ان خطة خريطة الطريق التي وقعت سنة 1948
 .ينص على وقف العمليات االستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة

منذ العام . لتي توقعها وفق مصالحها وأهدافهامنذ احتاللها فلسطين احترفت اسرائيل تفسير االتفاقات ا
 تركز االستيطان االسرائيلي بشكل كثيف في مدينة القدس في محاولة لفرض واقع يهودي يصعب 1948

واستطاعت السلطات االسرائيلية من خالل النشاط . االنفكاك عنه في حال تمت مفاوضات مستقبلية
 طوقين من المستوطنات يحيطان بالمدينة من جميع الجهات االستيطاني المكثف في القدس الشرقية إنشاء

 ألف مستوطن 180ويفصالنها عن المدن والقرى والمخيمات، حتى بات في هذه المستوطنات نحو
آالف مستوطن، ) 105(كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية ال يتجاوز 1992فقبل العام . يهودي

، أي أنه تضاعف خالل فترة ما بعد أوسلو، كما بلغ عدد الوحدات  ألفا236ًومنذ ذلك العام حتى اآلن بلغ 
  . ألف وحدة سكنية29السكنية التي أنشئت في الفترة ذاتها 

  28/6/2007المستقبل 
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  مصر والحوار بين حماس وفتح  .66
 ياسر الزعاترة

ن  فضالً ع،بعد مسلسل من التصريحات القاسية بحق حركة حماس من قبل المسؤولين المصريين
 جاءت تصريحات الرئيس مبارك الداعية إلى الحوار في قمة ،مشاركة فاعلة للصحافة المصرية الرسمية

 .شرم الشيخ لتعيد بعض التوازن للموقف المصري
ثمة أسباب عديدة ربما دفعت القاهرة إلى تبني الموقف الجديد من بينها مجاملة الموقف السعودي الذي 

 وقد كان الفتاً أن يأتي تصريح الرئيس المصري ،نيين إلى اتفاق مكةيرغب في عودة الطرفين الفلسطي
ومعلوم أن الرياض ما زالت على موقفها الداعم للعودة إلى . عشية لقائه بالعاهل السعودي في شرم الشيخ

 وأن الطرف اآلخر هو الذي واصل ،هي التي تدرك أن حماس لم تنقلب على االتفاق: االتفاق المذكور
 . رش واالنفالت األمني انسجاماً مع رفضه العملي لالتفاقلعبة التح

 وتلقت تطمينات منها بأن ،من المؤكد أن القاهرة قد استمعت خالل األيام األخيرة إلى وجهة نظر حماس
 وأن الحركة ، وأن حكاية اإلمارة اإلسالمية ال وجود لها،الخطوة التي وقعت كانت أمنية وليست سياسية

 .  دون شروط على قاعدة العودة إلى الشراكة السياسيةجاهزة للحوار من
معلوم أن القاهرة لن تكون سعيدة بأن يؤدي ما جرى إلى ارتماء الطرف اآلخر في الحضن األمريكي 

 فيما تتكرس لعبة فصل القطاع عن الضفة الغربية وصوالً إلى دولة مؤقتة في هذه األخيرة ،اإلسرائيلي
 في حين تبقى غزة حالة خاصة ال بد لمصر من التعامل معها ،الفلسطينيةتكرس نهاية بائسة للقضية 

هي التي ما زالت تعول على عودة األوضاع إلى ما :  األمر الذي ال ترغب فيه بحال،بشكل من األشكال
 حتى لو تم ذلك خالل االنتخابات المقبلة بعد عامين ،كانت عليه قبل انتخابات شباط من العام الماضي

 . عامونصف ال
 وال ،ال في تكريس القطيعة بين الفريقين الفلسطينيين: في ضوء ذلك يمكن القول إنه ال مصلحة للقاهرة

خالل وقت ليس بالطويل " ربانه األصليين"بين الضفة الغربية والقطاع ما دام األمل بإعادة المركب إلى 
ع ووضع هذا األخير ضمن معادلة  وال مصلحة لها أيضاً في الفصل بين الضفة والقطا،ما يزال قائماً

 . يصعب هضمها في ظل الهاجس اإلسالمي الذي يعيشه النظام المصري منذ سنوات
 فقد جاء أولمرت إلى ،هناك بالتأكيد الموقف اإلسرائيلي الذي ساهم في بلورة الموقف المصري الجديد

لة للمضيفين الذين عقدوها وسط شرم الشيخ بوعود بائسة ال تليق بالقمة المعقودة، وال تنطوي على مجام
 . حالة شعبية مصرية وعربية رافضة لتكريس القطيعة بين األشقاء وفتح الحوار مع األعداء

 أسيراً من بين اثني عشر ألفاً 250حين يعد أولمرت بالطلب إلى حكومته الموافقة على اإلفراج عن 
حين يفعل : ومياتهم خالل وقت قريب وغالباً سيكونون ممن سينهون محك،يرزحون خلف قضبان السجون

 إذ ما الذي يضير حكومته لو أفرجت عن ألف أسير بوسعها أن تعاود ، فإنما يستخف بالبلد المضيف،ذلك
 اعتقالهم خالل أسابيع لو أرادت ما دامت الضفة الغربية مستباحة على هذا النحو؟، 

 ،ى نحو ما يسمح به الكرم اإلسرائيلي والتي سيجري تقسيطها عل،وتبقى حكاية األموال المفرج عنها
والنتيجة هي عرض بائس يتحدث عن دولة ال تعني غير تلك المؤقتة على ما يتركه الجدار من الضفة 

 . وقبلها حوافز تسيء إلى من يتلقونها وال تمنحهم الشعبية كما يعتقد البعض،الغربية
 األمر الذي نأمل أن ينسحب ،ضوع الحوارمن هنا كان ال بد للقاهرة أن تعيد النظر في موقفها من مو

 فليس أمام الفلسطينيين غير هذا الطريق للملمة صفوفهم ومواجهة ،سريعاً على أصدقائها في رام اهللا
 .عدوهم المشترك

  28/6/2007وكالة معا 
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  بعد السيطرة على غزة" حماس"امتحان  .67
  عزمي بشارة 

، وقد بـادر  1984وبدأ العمل على إقامتها عام ". لميناإلخوان المس"من قبل تنظيم   " حماس"أنشئت حركة   
الفلسطينيين من الحركات الطالبية وغيرها ممن تأثروا من التنافس مع القـوى            " اإلخوان"الى ذلك شباب    

ومـن  . والفصائل الوطنية في االنتخابات الطالبية وغيرها، وأصروا على إقامة حركة مقاومة لالحتالل           
. 1987بعد بداية االنتفاضة األولى مع صدور بيانها األول في كـانون األول             هنا جاءت سهولة تنظيمها     

  .فمن اعتبر بيانها مفاجأة لم يعرف حجم االعداد الذي سبقه واتساع القواعد السياسية واالجتماعية
التقليـديين بانفتاحهـا علـى الحركـات        " اإلخوان"ومنذ ذلك الحين اتجهت الحركة بالتدريج إلى تجاوز         

ولذلك ال يخطـئ    . ، ومرونة الموقف االجتماعي، وفي ديناميكيتها السياسية وفي أساليب النضال         األخرى
إن من يعتبر حركة وطنية واسـعة       . من يعتبرها حركة تكفيرية فحسب، بل يتجنى على الواقع والحقيقة         

وهو النهج  . نحركة تكفيرية هامشية يقوض إمكانية بناء المقاومة، وحتى المجتمع في فلسطي          " حماس"مثل  
  .نفسه الذي يجهض إمكانية بناء الديموقراطية في المجتمعات العربية

وال شك ان عملية بناء الديموقراطية وعملية بناء األمة عربيا تحتاجان الى اتفاق علـى قواعـد اللعبـة                   
يار اإلسالمي  ونحن نلحظ تقدماً في هذا االتجاه من قبل الت        . الديموقراطية بين التيارات السياسية الرئيسية    

يجـب أن يقبـل التيـار اإلسـالمي قواعـد اللعبـة             . الواسع والذي يميز نفسه عن التيارات التكفيرية      
ولكن كل من يرى إمكانيـة      . الديموقراطية ومبادئ المواطنة المشتركة والحريات وثوابت الدولة القومية       

فعمليـة اسـتثناء    .  يدري عم يتكلم   لعملية ديموقراطية من دون الحركات اإلسالمية الواسعة في أيامنا، ال         
هذه الحركات تعني تكريس نظام الحكم غير الديموقراطي، وإذا كانت هذه الحركـات ممتـدة اجتماعيـا               
وسياسيا ورفضت إقصاءها يتحول النظام ومعه قوى سياسية إلى القمع الدموي الـسافر الـذي يحـول                 

ويتحـول  . لة نظرية في مقابل الواقع الـدموي      ممارسات الحركات اإلسالمية المتوقعة في الحكم إلى مسأ       
  .مثقفون علمانيون إلى التنظير للقمع الدموي

ومن ناحية أخرى ثبت أن توق الحركات اإلسالمية الواسعة الى المشاركة وتعاملها مع الفئات االجتماعية               
لـة واإلقـصاء    الواسعة والعملية السياسية يؤدي الى إصالحها لذاتها ولمبادئها، في حين ان فرض العز            
لـيس للقـوى    . عليها يؤدي الى إمعانها في الموقف الرافض للمؤسسات والـنظم الحديثـة وتكفيرهـا             

الديموقراطية من بديل سوى محاورة الحركات اإلسالمية االجتماعية السياسية الواسعة ومحاولة التـأثير             
  .عليها، بشرط ان توافق االخيرة على هذه العملية وتنفتح لها

بأنها حركة تكفيرية هو إما مغرض، أي ذو غرض آخر غير ما يقول، أو ال يدري                " حماس"م  إن من يته  
ومن يرى إمكانية إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني من دون التيار اإلسالمي الواسع علـى         . عم يتكلم 

أي ، ال يتحدث عن معرفة وتحليـل يؤسـس لـر          "الجهاد اإلسالمي "وحركة  " حماس"الساحة، وهو يشمل    
وهو مشروع ال يستند الى     . مختلف حول إعادة بناء المشروع الوطني، بل يقصد في الواقع مشروعاً آخر           

اإلجماع الوطني الفلسطيني بما فيه االتفاق على قواعد اللعبة التي يجب ان يحترمها التيار اإلسالمي، بل                
  .ني الفلسطينييعتمد على تفاهم، وربما تحالف، مع إسرائيل وأميركا ضد اإلجماع الوط

وال يهم هذا الموقف المتفاهم مع إسرائيل إذا كانت القوة التي تحركت لإلمساك باألجهزة االمنية في غزة                 
حركة إسالمية أو علمانية، المهم بالنسبة اليه أنها ضد التسوية والمهم أنها تـرفض اسـتخدام االجهـزة                  

هذا وحده يكفي كـي     .  خدمة تيار سياسي بعينه    األمنية ضد المقاومة، وال تقبل أن تكون هذه األجهزة في         
والحديث يدور عن تيار هو أقل من فصيل، بل ال يتجاوز ان يكون             . يعتبرها عدوا ويرفض الحديث معها    

تياراً داخل فصيل يستخدم األجهزة للسيطرة على الفصيل ذاته ثم لفرض أجندته السياسية ضد المقاومـة                
  .وضد خصومه
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ة لهوية التيار الذي ربح االنتخابات ومِنع من ممارسة دوره وحرم من الـسيطرة              من هذه الناحية ال أهمي    
" حمـاس "ال أهمية مبدئية هنا لكـون       . على االجهزة األمنية كأي حكومة تتشكل بعد ان ربحت انتخابات         

ولنفرض أنها حركة مقاومة علمانية رافضة للتسوية وربحت انتخابـات فـي مثـل هـذه                . حركة دينية 
هل كان سيسمح لها بالسيطرة على االجهزة االمنية كحكومة منتخبة؟ ألم تكن لتتعـرض الـى              الظروف،  

حصار بسبب إصرارها عى المقاومة ورفض التسوية مع إسرائيل؟ وهي بدورها ما كانت لترضى بهـذا           
يـة  ال ترضى حكومة علمان   . وال عالقة لكونها اصولية أم إسالمية أو علمانية بمجرى األمور هذا          . الواقع

ان تكون االجهزة االمنية ليس فقط خارج سيطرتها بل أداة في محاربتها ولفرض تيار سياسـي بـالقوة،                  
ولنذهب هنا أبعد قليال    . وهو تيار ال يرضى بالوحدة الوطنية ولم يربح االنتخابات، وال حتى داخل فصيله            

قام وثأرية وتـدحرجت أثنـاء      فنقول ان الجرائم التي ارتكبت في حالة ميدانية تصعيدية تدهورت الى انت           
وال . القتال ال تميز حركة دينية تكفيرية بالضرورة بل تميز الغوغائية عموما عندما تسيطر على الشارع              

اريد ان أذكِّر الناس بمشاهد تاريخية لثأرية حركات علمانية ودينية على حد سواء في حروب اهلية فـي                  
  .دول بعيدة ومجاورة

" حمـاس "تحق التعليق والتي تناولت أحداث غزة األخيرة من منطلق كون           ولذلك فإن النصوص التي تس    
حركة إسالمية، وتجاهلت كونها حركة مقاومة شعبية واسعة وعريضة وربحت االنتخابات وحوصـرت             

إنها فـي  . وتم التآمر عليها، حولت رابح االنتخابات الى انقالبي وقادة االجهزة االمنية الى ضحية انقالب 
غير مسبوقة في تلفيقيتها وقلة استقامتها ورهانها على عداء القارئ للحركات اإلسـالمية             الواقع نصوص   

ال عالقة لهذه المواقف ال بالتقاليد الديموقراطيـة وال         . أو الخلط بينها بشكل يخجل منه حتى المستشرقون       
  .باإلنصاف، وال بصرامة التحليل والدقة المطلوبة من مثقفين

السطلة اصال عمالً خاطئاً، ولكن أين ممارسـات حركـة          " حماس"دخول حركة   كاتب هذا المقال يعتبر     
وكيف يمكن لمحلل يحترم نفسه ان يتجاهل حتى التغيـرات          . األصولية او التكفيرية في السلطة    " حماس"

  التي طرأت على الحركة وتطورها في السنوات االخيرة؟
 وطنية مع ما جرى ويجري بعد أحداث غزة،         طبعاً من التعامل بمسؤولية   " حماس"كل هذا ال يعفي حركة      

بدءاً بأول تنسيق عربي رسمي علني مع إسرائيل على هذا المستوى ضد المقاومة، وانتهاء بتفنيد فكـرة                 
اإلمارة اإلسالمية المغرضة التي جرى استيرادها الستدعاء تداعيات سلبية من حركات سـلفية شـبيهة               

ان تثبت انها ال تفرض آراءها      " حماس"على  . هدف التحريض ب" طالبان"بنسق القرون الوسطى على نمط      
ونمط حياة رجالها ونسائها على الناس في غزة تحت اي مسمى كان، وال حتى كما يجري فـي بعـض                    

". حمـاس "الدول العربية التي ال تشكل مشكلة بالنسبة الى مثقفين علمانيين معتدلين ممن استنفروا ضـد                
هذه الممارسات ليس كي تعجب أحدا، بل ألن ممارسة الفرض والقسر           ان تمتنع عن مثل     " حماس"وعلى  

. الديني ممارسة باطلة، وألن هذا ليس هدفها في مرحلة التحرر، ويجب اال يكون هدفها بعـد التحـرر                 
ان تدير قطاع غزة بحكم صالح وشفافية ونجاعة وبتعاون مع كل القوى السياسية             " حماس"ويتوجب على   

، وكما يستحق أهل غزة الذين عـانوا األمـرين        "حماس"و  " فتح"تثنيت من حكومات    واالجتماعية التي اس  
  .تحت االحتالل وتحت أوسلو في ظل السلطة

ويبقى األمر المهم هو تجاوز تقسيم المشروع الوطني الفلسطيني الى كيان سياسي محاصـر فـي غـزة        
ت اقتصادية وسياسـية وديبلوماسـية      يصارع على الخبز والوقود، وكيان آخر يقزم الى استعادة امتيازا         

. التي كلفتها حرمانا مما تعودت عليه منـذ تلـك األيـام      " حماس"لنخبة أوسلو المتحررة من الشراكة مع       
األمر األهم هو تجاوز إخراج القضية الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني من النقاش، وفي مقدمها القدس               

  .والعودة وإزالة االحتالل والمستوطنات
هو في قدرتها على اجتذاب القوى المجتمعية والفصائل المعارضة فعال لهـذا            " حماس"ك فإن امتحان    ولذل

في حين تحول الحوار مع إسرائيل الـى    " حماس"االنقسام، وغير القابلة لنموذج سلطة ترفض الحوار مع         
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رتها فـي   ثقة هذه الفصائل التي خـس     " حماس"وبعد ان تكسب    ". حماس"تنسيق مواقف، أي تحالف، ضد      
في الحكومة سيكون عليهم جميعا مناقشة السلطة واالشخاص الرافضين         " فتح"عملية تقسيم الحصص مع     

، ليس في منافسة بين النموذج      "حماس"فيها للحوار والفرحة بالتخلص من اتفاق مكة وعبء الشراكة مع           
  .الناجح والفاشل بين غزة والضفة، بل على المشروع السياسي

سؤال حول المشروع السياسي لهذه السلطة التي يتبارى العالم علـى االعتـراف بهـا               يجب ان يطرح ال   
وماذا بعد؟ هل سيؤدي هذا االعتراف الـى تـصعيد المعركـة ضـد              . حسنا، مبروك . كحكومة طوارئ 

ولـنكن  . ام الى تعزيز موقف السلطة التفاوضـي السـترجاع الحقـوق الوطنيـة الفلـسطينية              " حماس"
 نتوقع منها ان تحرر القدس وال ان تحقق حق العودة، ولكننا نتوقع ان تتمكن مع كل                 ، فنحن ال  (!)واقعيين

هذا االحتضان الدولي واإلسرائيلي من العمل على إزالة الجدار وإزالة المستوطنات، وأال تقبل ان تخضع               
معية ضد  بقطيعة أوثق مع غزة وبممارسات اكثر ق      " حماس"من جديد المتحان اثبات جديتها في العداء لـ         

هذا مسار يقود الى التهلكة بغض النظر عن المعاشـات واالمتيـازات            . المقاومة في الضفة الغربية مثال    
هذا مـسار يقـود الـى       . وتصاريح الخروج والدخول من وإلى فلسطين، وحتى جلب القوات وتعزيزها         

  .التهلكة
النقسام الحاصل في المناطق    بضمها الى إطار وطني أوسع يتجاوز ا      " حماس"في المقابل يجب ان تطالب      

يجب ان يبـدأ الحـوار      . المحتلة ويلتف عليه الى فضاء القضية الفلسطينية كشعب وكقضية وطنية شاملة          
وإذا رفض ذلك وتم تقزيم المنظمة الى أداة في خدمة جـدول            . هنا، من خالل إعادة بناء منظمة التحرير      

 في كيفية تفاعل القوى السياسية الرافـضة لهـذا          أعمال سلطة سياسية في الضفة الغربية، فيجب التفكير       
االنقسام، الرافضة لرفض الحوار، والمستقلين والمثقفين وكل الفئات التي ترى في هذا الواقـع المـشوه                
افتراء على الشعب والواقع والتاريخ، من أجل طرح القضايا الوطنية بشكل يتجاوز مؤامرة النمـوذجين               

  .في غزة وعلى جزء من الضفة
 28/6/2007لحياة ا
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  محمود الريماوي
 كان وزير الخارجية الروسـي      ،لقاء للجنة الرباعية الدولية في القدس     ) الثالثاء(في الوقت الذي انعقد فيه      

فـي  . الموجود هناك، والذي تشارك بالده في اللجنة يستعد لمباحثات مع الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني            
 األمر أن الموقف الروسي حيال التطورات األخيرة وبالذات انقالب حماس في غزة قـد اسـتوقف                 واقع

 وفي رأي الوزير الزائر سـيرغي       ،فقد واصلت موسكو تبنيها لفكرة استعادة الوحدة الفلسطينية       . كثيرين  
  . فإن هذا األمر يعتبر أساسيا إلحراز تسوية ،الفروف

 وكانت في طليعة الدول التي استقبلت وفداً للحركـة بعـد            ، حماس انفتحت موسكو وما زالت على حركة     
 ،هذا النهج يجد تفسيره في إدراك موسكو ألهمية العالقة مع إيران          . فوزها في االنتخابات العام الماضي      

وقدمت لها وما زالت شتى المعونـات ووسـائل الـدعم و    ،والمعلوم أن طهران هي حليف علني لحماس    
 حرص موسكو على توفير تغطية إسالمية لحربها الطويلـة علـى االنفـصاليين              هناك أيضا . النصح..

مع التذكير بمسعى موسكو لالنـضمام      .  وحركة مثل حماس بوسعها المساهمة في هذه التغطية          ،الشيشان
  .إلى منظمة المؤتمر اإلسالمي 

 حريصة على عالقتها     فروسيا ، وال يخاله المرء يفعل ذلك     ،لم يقم الفروف بزيارة إمارة حماس في غزة       
 وكذلك في إطار سعي موسكو الجتذاب الحركة إلى الحلول          ،مع هذه الحركة في إطار المصالح الروسية      

 منـذ مطلـع العـام    ،وواقع الحال أن جهد موسكو.  وإلى التوحد مع اطر الشرعية الفلسطينية        ،السياسية
 للقبول بحلول سياسية    ،استعداداً ضمنياً  فالحركة وإن أظهرت غير مرة       ،الماضي في هذا االتجاه لم يثمر     
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 في حوارها مع شركائها من      ،للصراع مع االحتالل، إال أنها اختارت أسلوب العنف ولجأت إلى االنقالب          
  !.وهي ترغب اآلن ببراءة تامة في معاودة الحوار .. مؤسسي السلطة والحركة الوطنية الفلسطينية 

وجهد .  ومع حماس من جهة ثانية       ،مة االحتالل من جهة   ومع ذلك فإن موسكو تواصل جهودها مع حكو       
ولموسـكو بالـذات    .  وجماعي في إطار اللجنة الرباعية الدولية        ،موسكو هو ثنائي مع األطراف المعنية     

.  وهي تنجح في ذلك حيناً وتخفـق أحيانـاً           ، في رفع المنسوب المنخفض لمواقف اللجنة الدولية       ،الفضل
 حتـى   ، الذي يتشبث برفض أي مبادرة سلمية من أي مصدر أتت          ،سرائيليوهي قلما تفلح مع الطرف اإل     

 غير أن موسكو تنجح في الحفاظ على وتيرة عالقتها الجيدة           ،لو من الحليف األميركي فما بالك بالروسي      
  . وهي عالقة تاريخية ترجع إلى سنوات العهد السوفياتي ،مع الرئاسة الفلسطينية

 لحمل تل أبيب على الموافقة على خطة روسية ليست جديـدة            ،ركه هذا وقد سعى الوزير الفروف في تح     
وليس معلوماً ما إذا كان تل أبيب وافقت أخيراً على          . لتزويد السلطة الفلسطينية بستين مدرعة ناقلة للجند        

  .برغم المزاعم اإلسرائيلية عن الحاجة إلى دعم محمود عباس .. الطلب أم ال 
 فهي الطرف الدولي الوحيد الذي يحتفظ بخطـوط مفتوحـة مـع سـائر      ،كباًبهذا تتخذ موسكو موقفاً مر    

 غير أن   ، كما أنها ما زالت متمسكة باقتراح قديم لها بعقد مؤتمر دولي خاص بالشرق األوسط              ،األطراف
 فالمطلوب هو حمل تل أبيب علـى  ،موسكو تدرك أن المقترح فقد بعضاً من واقعيته في الظروف الحالية    

 وكذلك إقناع حماس بأنهـا ال       ، حتى يكون ألي مؤتمر معنى     ،خططها التوسعية والدموية  أن تتوقف عن    
   .تملك االنقالب على كل شيء، فضالً عن أن األسلوب االنقالبي يدمر صدقيتها
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