
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دون لقاء عباس والعاهل السعودي في األردن خالفات حول األجندة تحول
  فياض يدعو األئمة إلى منع تحويل المساجد مواقع للتحريض

  عباس يقيل عدداً من قادة األمن... ١٧بينهم قائد القوة 
  ؟"حماس"ل سلّم أبو مازن غزة لتوريط ه: مسؤول بارز في فتح

   األخيرة في معارك غزة٤"مركفاه ال"قلق يسود االجهزة االمنية في بعد تدمير : معاريف 
   المواجهات المسلحة ستستمر،من الفلسطينيين% ٧٦من اإلسرائيليين و% ٨٩: استطالع

  الخوف من القاعدة يرفع الفيتو المصري عن حماس
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    :أخبار الزيتونة
 ٥  ياسر الزعاترة... وتقريره االستراتيجي الثاني.. مركز الزيتونة .٢

    
    :لطةالس
 ٦  دون لقاء عباس والعاهل السعودي في األردن خالفات حول األجندة تحول .٣
 ٧   حكومتهبالسعي إلفشال "اسرائيل"فياض يتهم  .٤
 ٧  فياض يدعو األئمة إلى منع تحويل المساجد مواقع للتحريض .٥
 ٨   تكرارهالضمان عدم" اسرائيل "ونتعاون مع.. ما حدث في غزة فوضى كاملة: فياض .٦
 ٨  عباس يقيل عدداً من قادة األمن... ١٧القوة بينهم قائد  .٧
 ٨  عية ترفض تغيير اإلجازة األسبوكومة هنية المقالةح .٨
 ٩ تدنيس وسرقة المؤسساتعن ن نتجاوز نمر على ما حدث مرور الكرام وللن  :مرونبيل ع .٩
 ٩  "االنقالبيين"لـ استجابواأو اإلقالة ان " تحريم الراتب دون عمل "ىوت بين فغزة ةشرط .١٠
١٠   الحالل السالم جدياً التحرير ترحب بتعيين بلير ممثال للرباعية وتعتبره توجهاًمنظمة .١١
١٠  ريقات يدعو االتحاد األوروبي إلى إبقاء وحدة الرقابة األوروبية على معبر رفحع .١٢
١٠ م أسلحتهم إلى تسلي"فتح اإلسالم"مجموعة  يدعوعباس زكي  .١٣
    

    :المقاومة
١١  يطالب بوساطة عربية أو اسالمية بين حركتي فتح وحماس"مشعل" .١٤
١١  ؟"حماس"ل سلّم أبو مازن غزة لتوريط ه: مسؤول بارز في فتح .١٥
١١ اإلنقالبية هاني الحسن بشأن تحضيرات دحالن حماس تنفي تلقيها تحذيرا من .١٦
١٢  وناطق مكتبه ينفي.. إلطالق نار" هاني الحسن"تعرض منزل : مصادر إسرائيلية .١٧
١٢   حكومة الطوارئىحركة فتح تحذر فياض من السماح لدحالن بالتأثير عل .١٨
١٢  تطالب عباس باالستقالة" القيادة العامة" .١٩
١٢   حماس تنفي وجود وساطة نرويجية إلنهاء صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل .٢٠
١٣   ةبحق أبناء شعبنا في الضف" التيار االنقالبي"نمتلك خيارات كثيرة إزاء جرائم : حماس .٢١
١٣  "حماس"الخوف من القاعدة يرفع الفيتو المصري عن  .٢٢
١٣  شرعية الداخل ال تعوضها دوالرات امريكية وال تحميها الدبابات اإلسرائيلية : حماس .٢٣
١٣  وحماس تنفي.. فتح المعابر مقابل ضمان أمنهاحماس طلبت من إسرائيل : مصدر إسرائيلي .٢٤
١٤  اقتحام نابلس جاء الحباط قرار الرئيس عباس حل الميليشات المسلحة: جمال نزال .٢٥
١٤  كتائب الشهيد ابوعمار ترفض حل نفسها وتسليم سالحها .٢٦
١٤  لتُعلن الجهة الرافضة للقوة األمنية: أبو العينين .٢٧
    

    :الكيان االسرائيلي
١٤   األخيرة في معارك غزة٤"مركفاه ال"قلق يسود االجهزة االمنية في بعد تدمير : معاريف  .٢٨
١٥  ر أمنيةالحياة في إسرائيل تنطوي على مخاط: أولمرت .٢٩
١٥  إيهود باراك وجها لوجه مع قادة القسام... بين فاكسمان وشاليت .٣٠
١٥   نشر قوات له في قطاع غزة"األطلسي"ليبرمان يبحث مع  .٣١
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١٦  نمن السجكتساف تسوية قضائية تنقذ الرئيس االسرائيلي  .٣٢
١٦   بالمئة٦٠ ىاولمرت يهدف لخفض نسبة الدين الي الناتج المحلي االجمالي ال .٣٣
١٦  خطة طوارئ للحد من ظاهرة هرب الطيارين من سالح الجو االسرائيلي .٣٤
١٦   فلسطينيي اللدالسلطات اإلسرائيلية تصعد الضغط على .٣٥
١٧   يقترح تعزيز مجلس األمن القومي"فينوغراد"فريق تطبيق توصيات  .٣٦
١٧  استعدادات اسرائيلية لحرب مع سورية خالل الصيف .٣٧
١٧  كان عميال للموسادالصحف العبرية تجمع ان اشرف مروان صهر عبد الناصر .٣٨
    

    :األرض، الشعب
١٨   المواجهات المسلحة ستستمر،من الفلسطينيين% ٧٦من اإلسرائيليين و% ٨٩: استطالع .٣٩
١٩  "أريحا"أهالي المعتقلين في سجون السلطة يحذرون من تكرار تجربة  .٤٠
١٩  رئيس رابطة علماء فلسطين يدعو الرئيس عباس لعدم التمييز في صرف أموال الضرائب .٤١
١٩  حاجز ونقطة تفتيش في الضفة الغربية  ٥٦٠: السالم اآلن .٤٢
٢٠  مواطنون في غزة يعرضون اثاث منازلهم للبيع بحثا عن قوت يومهم .٤٣
٢٠  "عكو" وعكا "تسفات"صفد أصبحت .. حرب إسرائيل الخفية .٤٤
٢٠  نريد عودة سريعة: تظاهرة أطفال في البداوي .٤٥
٢٠  يعلنون اإلضراب المفتوح عن الطعام.. فلسطينيون محتجزون في مصر .٤٦
   

   :اقتصاد
٢١  باشرمإلغاء إسرائيل للكود التجاري سيدمر االستيراد ال: السراج .٤٧
   

   : األردن
٢١   على جنسيتها األردنيةحفاظهاشترط الدخال قوات بدر ت" اسرائيل": األردن .٤٨
٢١  ن اعطاء دفعةجودة يامل في ان يتمكن بلير م .٤٩
   

   :لبنان
٢١   مستعد للمساعدة في صفقة األسيرين: السنيورة لصحيفة إسرائيلية .٥٠
٢٢   للجيش" جند الشام" فلسطيني على خطورة استهداف -إجماع لبناني  .٥١
   

   :عربي، إسالمي
٢٢   كي يهاتف موسى داعياً إلى الوحدة الفلسطينيةمت .٥٢
٢٣  مبارك ينفي تصريحات أبوالغيط حول مسؤولية إيران في أحداث غزة .٥٣
٢٣  موسى يؤكّد على أهمية الحوار بين الفلسطينيين .٥٤
٥٥. ٢٣   بالده لن تسمح بتحويل غزة الى سجن كبيرأحمد نظيف يؤكِّد أن
٢٤   يجب تكريس وقت كبير لعملية السالم دون النظر ألحداث غزة : مبارك .٥٦
٢٥  الوفد األمني المصري سيعود الى غزة في أقرب فرصة ممكنة: حماد .٥٧
٢٥   مراحل على قاعدة ال غالب وال مغلوب٣تيبات مصرية لمصالحة فتح وحماس على تر .٥٨
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٢٥  مصر تدعو بلير للعمل على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني .٥٩
٢٥   بحوار فلسطيني ويقررون التظاهر أسبوعياً في األزهر مصر يطالبون" إخوان" .٦٠
٢٦ تركيا تشتري أجهزة عسكرية إسرائيلية .٦١
   

   :دولي
٢٦   إرهابيةمنظمةموسكو ترفض تصنيف حماس ك .٦٢
٢٦  تعيين بلير موفدا للرباعية يثير استياء في أوروبا .٦٣
٢٦  دعو الى التعامل مع حكومة فياضولش ي .٦٤
٢٧   الحكومة الفرنسية تقدم دعما ماليا لحكومة فياض .٦٥
٢٧  اسرائيل مثل يحتذى للعراق: بوش .٦٦
٢٧ اإلعالم المرئي في ألمانيا بخدمة إسرائيل دوًما .٦٧

   
    :تقارير
 ٢٧   تداعيات الصراع الفلسطيني على دول المنطقة والعالم .٦٨
    

    :حوارات ومقاالت
٣١  رسالتي الى األخوة في فتح: الشيخ رائد صالح .٦٩
٣٥ وحيد عبد المجيد. د... والقضية" السلطة"فلسطين بين  .٧٠
٣٧ خالد وليد محمود... ! المسمومة"ساتلوف"ودعوات ...فصل الضفة عن القطاع .٧١
    

 ٣٩  :كاريكاتير
***  

  
  يهاجم مشهراوي" الحسن"و.. على هاني الحسن" فتح"شرسة من كوادر " هجمة سياسية" .١

لها في   نقًال عن م    ٢٩/٦/٢٠٠٧البيان  نشرت    رفض عضو اللجنة المركزية     : أيمن العبوشي  ،الدوحة راس
لحركة فتح هاني الحسن االتهامات التي وجهها له سمير مشهراوي، والتي ادعى فيها أن الحـسن حـذر                  

وقـال الحـسن فـي      . خالد مشعل من هجوم مرتقب يستهدفها من قبل جماعة دحالن في قطـاع غـزة              
يخضع حالياً للتحقيق من قبـل      "، مشيراً إلى أنه     "ي أي موقع اآلن   ليس ف "مشهراوي  "تصريحات للبيان إن    

". فلم يكن هناك انقالب باألساس ضد حماس      .. ليأت بالدليل .. هذا كالم سخيف  "وأضاف إن   ". لجنة داخلية 
حماس الحظت دخول أسلحة بكميات كبيرة إلى قطاع غزة، كما سمعت دحالن وهو يقـول               "وأوضح أن   

تعيين دحالن مستشاراً لألمن القومي أصـاب       "، الفتاً إلى أن     "الواحدة ونص سأجعل حماس ترقص على     
". من حق كل عضو عندنا في فتح ومن حق الجميع أن يعطي التحليـل             "وشدد على أنه     ".حماس بالهوس 

، وأضاف أن   "هناك العديد من قيادات فتح الذين يؤيدون ما قاله على شاشة الجزيرة القطرية            "وأوضح أن   
  ".  يعبروا عن رأيهم لإلعالمهؤالء لم"

هاجم أعضاء وكوادر وضباط حركة فتح بعنف ما اسموه         : فلسطينمن   ٢٨/٦/٢٠٠٧الحقائق  وأشارت  
في الحركة في أعقاب ما أسموه بتنطعهم فـي التطـاول علـى القيـادات               " رموز التيار المتصهين  "بـ  

 على تهجمات سـمير مـشهراوي       جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الكوادر رداً        .التاريخية في الحركة  
وحذر البيان الصحفي مـن      .وأحمد عبد الرحمن ونبيل عمرو وحسين الشيخ وغيرهم على هاني الحسن          
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المساس بحياة هاني الحسن في حالة عودته إلى الوطن خاصة وأنه لن يفر ويترك بالده كما فعل رمـوز                   
 في معركة حسم الشرعية داخل فتح وتقديم من         ودعا البيان كافة أبناء فتح إلى الدخول       ".العصبة الفاسدة "

 . أسمتهم بالخونة فيها إلى المحاكمة بأسرع وقت ممكن
قال حاتم عبد القـادر     : وليد عوض ،  رام اهللا  نقًال عن مراسلها في    ٢٩/٦/٢٠٠٧القدس العربي   وأضافت  

ه االخ هاني الحسن    عضو قيادة لجنة الساحة لحركة فتح بالضفة الغربية للقدس العربي، صحيح ان ما قال             
في مقابلته مع محطة الجزيرة يتفق مع آراء الكثير من عناصر وكوادر فتح، ولكن يجـب طـرح تلـك                    
االمور من خالل اطر الحركة وليس عبر وسائل االعالم، ومضيفا ما قاله صحيح ولكن مكانـه داخـل                  

وانتقد عبد القادر توقيت     .يرةاالطر القيادية وفي اللجنة المركزية والمجلس الثوري وليس من خالل الجز          
تصريحات الحسن قائال قد يكون ما جاء في تصريحات االخ هاني الحسن صحيحا ولكـن لـيس بهـذا                   

  . االسلوب وفي هذا الوقت بالذات
 ، أمين سر حركة فتح فـي الـضفة،    الشيخحسين  قال  : لندنمن   ٢٩/٦/٢٠٠٧الشرق األوسط   وأوردت  

مثل اال نفسه في ما قال وخرج عن اطار اللجنـة المركزيـة التـي    ان هاني الحسن ال ي"للشرق االوسط  
 ".متواطئ مـع حمـاس  "طالبها الى االجتماع التخاذ اإلجراءات القانونية والتنظيمية بحقه، ألنه كما قال 

.  بالمشاركة في ما سماه انقالب حماس، من خالل تقديم معلومات لهـا            "الحسن"واتهم سمير المشهراوي    
راوي، بأن الحسن اتصل بمشعل، وقدم له معلومات حول نية ما سماه تيار دحـالن بـشن                 وزعم المشه 

الـشرق  "ورفض الحسن الرد على هذه الهجمة واالتهامات، عنـدما اتـصلت بـه     .هجوم على حماس
 ".اريد ان تأخذ هذه الهجمة مداها قبل ان ارد"وقال ". االوسط

  
   وتقريره االستراتيجي الثاني.. مركز الزيتونة .٢

 ياسر الزعاترة 
إال أن مركز الزيتونة الفلسطيني في بيروت قد تمكن من ) ثالث سنوات(على رغم عمره القصير 

تكريس نفسه كمؤسسة بحثية بالغة األهمية، بل ربما تبوأ الصدارة في سياق خدمة القضية الفلسطينية من 
ة واألسبوعية والشهرية للمعنيين بكل ما ناحية المتابعة والدراسة والتوثيق، فضالً عن سياق الخدمة اليومي

وفي سياق . يتعلق بفلسطين وأخبارها وما يعالج شأنها من مقاالت ودراسات عربية وعبرية وأجنبية
خدمة أشمل للباحثين والمهتمين شرع المركز في إصدار تقرير إستراتيجي سنوي يقرأ المشهد الفلسطيني 

، وبين أيدينا اآلن التقرير الثاني المتعلق بالعام ٢٠٠٥لعام بكل تفصيالته، وقد صدر منه العدد األول 
، والذي يحرره مدير المركز الدكتور محسن صالح، بينما له عدد من المستشارين الكبار هم ٢٠٠٦

الدكتور أنيس صايغ والدكتور عبد الوهاب المسيري واألستاذ منير شفيق، إضافة إلى مشاركين لهم 
بينهم الدكتور حسن نافعة والدكتور أحمد سعيد نوفل والدكتور بشير نافع باعهم في هذا المضمار من 

سنة التغيير : الوضع الفلسطيني الداخلي"الفصل األول في التقرير كان بعنوان . وطالل عتريسي
 الذي بدأ بمفاجأة انتخابات المجلس ٢٠٠٦والحصار، وقد استعرض الوضع الداخلي خالل العام 

ليها من حصار شامل، ومن ثم تشكيل حكومة حماس وصراع الصالحيات بينها التشريعي، وما ترتب ع
وبين الرئيس وما ترتب على ذلك من تأزم أمني كان يظهر على نحو الفت بين حين وآخر، كما 

الفصل الثاني . يستعرض وضع المقاومة خالل هذه المرحلة وصوالً إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
سنة االرتباك وخلط األوراق، وهو وصف يليق : ن المشهد اإلسرائيلي الفلسطينيفي التقرير كان بعنوا

 من الزاوية اإلسرائيلية، إذ لم تعرف الدولة العبرية سنة ارتبكت فيها حسابات الساسة ٢٠٠٦بعام 
والعسكر كما وقع خالل هذه السنة، ففيها أعيد ترتيب المشهد الحزبي اإلسرائيلي، وفيها دخل الجنرال 

رون في غيبوبته بعد أن أسس حزب كاديما، وفيها فازت حماس في االنتخابات وتعطل مشروع شا
وفي التقرير إطاللة رائعة على . االنسحاب أحادي الجانب الذي كان عليه أن يتمدد نحو الضفة الغربية
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منية، وفيه كامل المشهد اإلسرائيلي وعالقته بالفلسطينيين من كل الجوانب السياسية واالقتصادية واأل
جداول كاملة تضع القارىء في صورة التفاصيل على نحو يمنحه فكرة عامة وشاملة عما جرى خالل 

الفصل الثالث يتعلق بالحرب اإلسرائيلية ضد لبنان وحزب اهللا، وهي حرب تستحق أن يفرد لها . العام
 وإنما تبعاً لتأثيرات فصل خاص، ليس بسبب العالقة المحورية بينها وبين القضية الفلسطينية فحسب،
الفصل الرابع يتحدث . الخسارة اإلسرائيلية الفادحة فيها على الدولة وكامل مؤسساتها السياسية والعسكرية

عن القضية الفلسطينية والعالم العربي، وفيه تفصيل بشأن المواقف العربية الرسمية والشعبية مما جرى 
وما ترتب على تلك المواقف من تداعيات على الساحة في فلسطين، السيما فوز حماس في االنتخابات، 

وفي ذات السياق يأتي الفصل الخامس المتعلق بمواقف العالم اإلسالمي الرسمية . الفلسطينية الداخلية
بعد ذلك . والشعبية، وهي من دون شك ذات تأثير مهم، وإن بدت أقل أهمية من موقف العالم العربي

 الفلسطينية، وهو من أكثر المواقف تأثيراً، السيما موقف الواليات يأتي الموقف الدولي من القضية
المتحدة الذي تماهى خالل واليتي بوش مع الموقف اإلسرائيلي، األمر الذي انسحب على نحو الفت في 
هذا العام على الموقف األوروبي، وفي التقرير تفاصيل حول المواقف األخرى المهمة في الساحة 

 .الدولية
 السابع المتعلق باألرض والمقدسات تفصيل حول وضع األراضي المحتلة واالستيطان ووضع في الفصل

القدس والجدار، وكل ما يتعلق بهذه القضايا من بيانات وتفصيالت تفيد الباحثين، كما تضع القراء في 
نما يتعلق أما الفصل الثامن فيتعلق بالمؤشرات السكانية الفلسطينية، بي. صورة ما جرى على هذه الصعد

هكذا نجد أنفسنا إزاء تقرير بالغ . التاسع واألخير بالوضع االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة
األهمية يمنح القارىء ملخصاً رائعاً لعام كامل من الصراع مع دولة العدو مشفوعاً بقراءة تحليلية 

و تقرير يغني من دون شك موضوعية من قبل خبراء على درجة من الدراية بهذا الملف الشائك، وه
  .مكتبة أي مهتم بالقضية الفلسطينية، بل ربما شؤون المنطقة برمتها

 ٢٩/٦/٢٠٠٧الدستور 
 
 دون لقاء عباس والعاهل السعودي في األردن خالفات حول األجندة تحول .٣

على نحو مفاجئ أعلن في العاصمة االردنية امـس         : من عمان  ٢٩/٦/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
وقالت مصادر فلسطينية ان    .  إرجاء عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني والعاهل السعودي، الزائر لعّمان          عن

خالفات شابت جدول أعمال اللقاء في ظل إصرار عباس على إعالن صريح مـن الريـاض يعتـرف                  
  .بشرعية حكومته المؤقتة وإدانة ما تصفه حركة فتح باالنقالب على الشرعية

لقاء العاهل السعودي بالرئيس المصري وإعالن مصر أن الحوار سبيل للخروج مـن             وقال مراقبون ان    
المأزق شكال اختراقاً لحركة حماس مثلما اقنعت الرياض بوجهة النظر المصرية، فيما لم تخف المصادر               

  . سعودية جديدة للّم الشمل الفلسطيني-ذاتها إطالق مبادرة مصرية 
  .  مستعد إلحياء الحوار بين فتح وحماسورشحت معطيات بأن العاهل السعودي

ترتيب لقاء آخر في الريـاض خـالل        "وقال ياسر عبدربه في تصريحات صحافية، إن السعوديين طلبوا          
  ". األسبوعين المقبلين كي يتوافر وقت أطول للمحادثات

للمـشاركة  وكان عباس وصل عّمان ليلة األربعاء على أمل لقاء العاهل السعودي، قبل توجهه إلى جنيف    
  . في أعمال االشتراكية الدولية، تليها زيارة إلى فرنسا للقاء رئيسها الجديد ساركوزي

وضح السفير الفلـسطيني    أ:  كمال زكارنة  ،عمان نقالً عن مراسلها في    ٢٩/٦/٢٠٠٧الدستور  وجاء في   
طيني يعـود   في عمان عطااهللا خيري ان سبب تأجيل القمة بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفلـس              
 .لضيق وقت خادم الحرمين الشريفين وارتباطاته الكثيرة ما ادى الى عدم تمكنه من لقاء عباس
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 نبيل عمرو المستشار اإلعالمي للـرئيس        إلى أن  وكاالتنقالً عن ال   ٢٩/٦/٢٠٠٧وكالة سما   وأشارت  
ا موعدا للقاء وإنما    وذلك ألنه لم يكن محدد    " نفى حدوث اي تأجيل للقاء عباس مع العاهل السعودي           عباس

  ".كانت فكرة لعقد لقاء جراء قرب العاهل السعودي من األراضي الفلسطينية
  

  حكومتهبالسعي إلفشال "اسرائيل"فياض يتهم  .٤
اتّهم رئيس حكومـة    :  سامي سعيد  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٩/٦/٢٠٠٧األخبار اللبنانية   نشرت  

بالـسعي إلفـشال    " اسرائيل"الداخلية عبد الرزاق اليحيى أمس      الطوارئ الفلسطينية سالم فياض ووزير      
وقال فياض، في كلمة أمام أئمة المـساجد فـي الـضفة             .حكومة الضفة، وخصوصاً في المجال األمني     

، التي تأتي بعد وقت قصير مـن عمليـة          "االسرائيلية"نعلن إدانتنا واستنكارنا للعملية العسكرية      "الغربية  
إلفشال ما نحاولـه  " اسرائيلية"كيف يمكننا أن نرى في أي من هذا إال محاولة    "اف  وأض". مماثلة في غزة  

   ".من توفير األمن واألمان للمواطن
قـال  : رام اهللا، عبد الرؤوف أرنـاؤوط      نقالً عن مراسلها في    ٢٩/٦/٢٠٠٧الوطن السعودية   وأوردت  

 الشرس الذي تشنه قـوات جـيش        إن مواصلة العدوان الهمجي   " وزير اإلعالم الفلسطيني رياض المالكي    
االحتالل، في نابلس، بعد المجزرة المروعة والبشعة التي اقترفتها في قطاع غزة، وتركت هضابا مـن                 
الدمار والقبور الجماعية والهلع، تعتبر استمرارا للحرب الفاشية المدمرة التي بدأتها دولة االحتالل ضـد               

 ".وع الوطني، وتحطيم المجتمع الفلسطينيشعبنا الفلسطيني، منذ عقود بهدف تدمير المشر
  

  فياض يدعو األئمة إلى منع تحويل المساجد مواقع للتحريض .٥
سـالم فيـاض      بعد الجبهتين االمنية والمالية، يبدو ان رئيس الوزراء الفلسطيني         : محمد يونس  -رام اهللا   

 يرافقه وزيـر الداخليـة،      يتجه الى جبهة ثالثة لمواجهة حركة حماس هي الجبهة الدينية، اذ التقى امس،            
يعيـدوا الـى الـدين      "المئات من ائمة المساجد والخطباء في قصر الثقافة في رام اهللا، وحضهم على ان               

وخاطب فياض االئمة والخطباء     ".مكانته كدين للتسامح، ال ان يكونوا غطاء لسفك الدماء واحتكار الحقيقة          
المساجد وتعميق دور االسالم وعدم السماح بتحويل هذه        لقد استأمنكم شعبكم لحماية     : "ورجال الدين قائال  

المساجد الى مواقع للتحريض واحتكار الرأي السياسي تحت غطاء الدين لزرع بذور الموت واالنقـسام               
ان : "وحذر الخطباء واالئمة من ان يحيـدوا عـن دورهـم قـائال      ". في وقت نحن في حاجة الى الوحدة      

  ".ساجد، ولن تسمح بتحويلها الى اماكن للتحريض والتخويفالحكومة مصممة على حماية دور الم
وبدت مشاركة وزير الداخلية عبدالرازق اليحيى الى جانب فياض في هذا اللقاء، رسالة بحد ذاتهـا الـى     

وفي رسالة واضحة عن الخطة     . الخطباء الذين يتخذون من وظيفتهم منبرا لدعم جهة سياسية ضد أخرى          
نعمل على جمع السالح، وسنستبدله بالقلم والكتاب، ألن الـسالح          : "اليحيى قال   االمنية الجاري اعدادها،  
وسنعمل على انهاء ظاهرة المسلحين الخطيرة، ونوقفها بأشـكالها وأبعادهـا           ... االصم ال يخدم صاحبه   

  ".كافة
مـة  وانضم وزير االوقاف جمال باطنة، الى رئيس الحكومة ووزير الداخلية في الحملة الموجهة الـى ائ               

وظيفة المنابر عبر التاريخ هي اطفاء الـشعل الفاسـدة،          : "وقال في كلمة بدت مؤثرة    . وخطباء المساجد 
وظيفتها ان تجمع وال تفرق، تبني وال تهدم، المنبر لم يكن يوماً موقعاً دعائياً لحركة او مجموعة، نريـد                   

ي بيـت اهللا ان يجـد نفـسه         ما ذنب المصلي الذي يأتي للصالة ف      : "واضاف". للمسجد ان يكون للجميع   
وحمل بشدة على الخطباء الذين قال انهم تركوا وظيفـتهم الرئيـسية فـي          ". مستمعا الى الشتائم والسباب   

  .الدعوة الى اهللا وتحولوا الى محللين سياسيين يدعمون جهة ضد اخرى
 ٢٩/٦/٢٠٠٧الحياة 
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   تكرارهاعدملضمان " اسرائيل "ونتعاون مع.. ما حدث في غزة فوضى كاملة: فياض .٦
تعـاون  " سالم فياض، مساعيه الحثيثة من أجل الحصول على          ، يبذل رئيس الوزراء الفلسطيني    :رام اهللا 

لضمان عدم امتداد الفوضى التي اجتاحت قطاع غزة إلى الضفة، مشيراً إلى            " اسرائيل"من  " مكثف ونشط 
لقد أرسلنا تلك الرسالة    : "CNNوقال في تصريح إلى      ."فوضى كاملة "أن ما حدث في القطاع ما هو إال         

ورفض التصريحات التي تفيد أن موقفـه مـن التعـاون مـع              ."ونحن ننتظر للبدء بهذا   ") اسرائيل"إلى  (
 .يمكن أن ينظر إليه من قبل بعض الفلسطينيين باعتباره تعاوناً مع قوى االحتالل في الـضفة               " اسرائيل"

أنـا أعـرف   "ت، مشيراً إلى أنه يدرك مـا يفعلـه و        وأوضح أنه غير معني بمثل هذه النظرة أو االتهاما        
وقال إن األمن له أولوية قصوى، وحذر مـن لجـوء            ."وهي خدمة مصالح الشعب الفلسطيني    .. مهمتي

 .الفلسطينيين إلى المقاومة المسلحة بوصفها الطريقة الوحيدة للنضال من أجل إقامـة الدولـة المـستقلة               
وال يكفي التوقـف    ..  ما يمكن أن ينجح وما يمكن أن يفشل        المسألة مسألة وقت في أن نعرف     : "وأوضح

نحن بالتأكيد شعب محتـل     "، مضيفاً   "المقاومة حق للشعوب الرازحة تحت االحتالل     "عند تصريحات مثل    
فـي الـسنوات    .. ولكنني أعتقد أنه ينبغي أن يكون لدينا شعور بما حدث في الماضي           .. وهو أمر مؤكد  

الوضع لـيس جيـداً،     .. هل نحن أفضل اآلن مما كنا عليه آنذاك؟ إذن        : وقال ."السبع أو الثماني الماضية   
وحول  .وتعهد بسحب السالح من المدنيين الفلسطينيين      ."ولكن كيف هو الوضع اآلن؟ إنه وضع مأساوي       

رؤية الدولة " دمر"ما حدث في قطاع غزة، وسيطرة حماس عليه، قال فياض إن االنقسام بين الفلسطينيين               
  .يةالفلسطين

  ٢٩/٦/٢٠٠٧سي ان ان 
  

  عباس يقيل عدداً من قادة األمن... ١٧بينهم قائد القوة  .٧
 أقال الرئيس الفلـسطيني محمـود       :ونقالً عن الوكاالت  رام اهللا   من    ٢٩/٦/٢٠٠٧الغد األردنية   نشرت  

وقـال القـرار     .من منصبه وأنزل رتبته من عميد الى جندي       ) ١٧القوة  (عباس امس قائد أمن الرئاسة      
في المحافظـات   ) ١٧القوة  (إقالة العميد احمد محمود عيسى قائد قوات امن الرئاسة          "لصادر عن عباس    ا

الجنوبية من منصبه وتنزيل رتبته الى جندي بسبب ثبوت التقصير والتقاعس في التصدي والدفاع عـن                
  ".مؤسسات السلطة الفلسطينية امام هجمة للميليشيات الخارجة عن القانون

حسين /  أصدر الرئيس عباس أمراً باقالة العقيد ركن:بيت لحممن  ٢٩/٦/٢٠٠٧ة معا وكالوأضافت 
عوض عودة أبو عاذرة من قوات األمن الوطني في المحافظات الجنوبية من منصبه وتنزيل رتبته 

وأرجع الرئيس أسباب االقالة كما وردت في نص القرار الى  .جندي، وطرده من الخدمة العسكرية
ر والتقاعس في التصدي والدفاع عن مقرات السلطة الوطنية الفلسطينية وتعامله وإستسالمه ثبوت التقصي"

 ".للمليشيات الخارجة عن القانون
  

   ترفض تغيير اإلجازة األسبوعيةكومة هنية المقالةح .٨
، امس، االلتزام بقرار حكومة الطوارئ وقف العمـل         ]كومة اسماعيل هنية المقالة   ح[ رفضت   :)ا ف ب  (

وقال األمين العام لمجلس الوزراء     . ؤسسات الحكومية يومي الجمعة والسبت بدل الخميس والجمعة       في الم 
اخذ على عجـل،    "ورأى ان قرار حكومة الطوارئ      ". لن يتم تغيير يوم اإلجازة    "المقال محمد عوض انه     

ى حـين إنهـاء     الن قرار اإلجازة تم إقراره سابقا من قبل الحكومة العاشرة وسيتم استمرار العمل به ال              
  ". الدراسة المعدة من قبل الوزارات بشان اقرار استمرارية العمل به او ال

  ٢٩/٦/٢٠٠٧السفير 
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   تدنيس وسرقة المؤسسات عنن نتجاوزلى ما حدث مرور الكرام وللن نمر ع :عمرونبيل  .٩
قيـادة  رفـض ال  " جدد عمرو نبيل عمرو المستشار اإلعالمي للـرئيس الفلـسطيني            :وكاالتال ،الكويت

الفلسطينية المبادرة باالتصال على حماس وعدم القبول بأي وساطة معها قبل أن تعود إلى الشرعية بشكل                
تحدثنا مع حماس عشرات اآلالف من      "وقال   ".واضح وحتى ال يتم استغالل الحوار للتغطية على االنقالب        

عترف بها ويجـب أن تعـود       مضيفا هناك شرعية م   " الساعات ووقعنا اتفاقيات وانقضت على اتفاق مكة      
األمور كما كانت عليه في قطاع غزة وتعاد األشياء التي سرقت ونهبت ويتم االعتـذار العلنـي علـى                   

لن نمر على ما حدث مرور الكرام وال نستطيع         " واضاف  ". اإلساءة والمساس بصورة الشعب الفلسطيني    
ام منزل الرئيس عبـاس وتخريـب       أن نتجاوز تدنيس وسرقة وتدمير منزل الراحل ياسر عرفات واقتح         

مؤكدا لن نسمح للحوار للتغطية على كل هذه الجرائم مؤكدا أن الحوار يـأتي مـن                " المؤسسات الوطنية   
 ".خالل احترام شرعية اآلخر وهذا األمر غير موجود لدى حماس

  ٢٩/٦/٢٠٠٧وكالة سما 
  
 " االنقالبيين"لـ وااستجابأو اإلقالة ان " تحريم الراتب دون عمل "ىوت بين فغزة ةشرط .١٠

إجـارة  (أخي الشرطي الحبيب أن وظيفتك بمثابة عقد وتسمى في الفقه اإلسـالمي              ": تقرير معا  - غزة
وهو ما يوجب عليك أن تلتزم بالعمل الذي وافقت أن تعمله مقابـل الراتـب الـشهري الـذي                   ) خاصة
ع غزة توقف العـدد األكبـر       نداء وجهته رابطة علماء فلسطين ألربعين ألف عسكري في قطا         .. ".تأخذه

منهم عن العمل ولزم المنزل منذ أن سيطرت حماس بالقوة على المقار األمنية والعسكرية في القطـاع،                 
فيما تعد حماس على لسان ناطقها في قطاع غزة فوزي برهوم جميع مـوظفي القطـاع العـام السـيما                    

 .تقاص من رواتبهم أو مناصبهمالعساكر منهم بأخذ كافة حقوقهم الوظيفية والمادية وعدم االن
فهل يستجيب من هو على شفى الفصل وترقيم قيده لهذا النداء؟ ال سيما بعدما نشر عن فـصل مؤسـسة                    

 عسكري عادوا من تلقاء ذاتهـم       ٦٠٠الرئاسة والشرطة الفلسطينية التي يديرها كمال الشيخ بالضفة لـ          
 .لممارسة عملهم في قطاع غزة بعد األحداث األخيرة

 ألف بين نـارين، نـار تحـريم         ٢٥ن وقع العسكري الفلسطيني وموظفو القطاع العام البالغ عددهم          واآل
الراتب دون عمل ونار الفصل في حال عاد أحدهم لدوامه الطبيعي، وبالنظر إلى الفتوى األخيـرة التـي          

ا الراتـب   أصدرتها رابطة علماء فلسطين والتي يرأسها النائب عن حماس مروان أبو راس تقول أن هذ              
من يمتنع عن العمل خوفاً من قطع الراتب هو شريك مع المجرم في جرمه              "دون عمل حرام شرعاً وأن      
من يأخذ الراتب بدون عمـل      :" وتضيف .قائلة أن إثمه كبير وجرمه عظيم     " بتخريب البالد وإفساد العباد   

لواجب الـشرعي والـوطني     فهو أكبر جرماً من األول ألنه يرسخ قاعدة حرام وهي االمتناع عن أداء ا             
لمصلحة خاصة، ويأكل سحتاً وحراماً ويربي أبناءه من حرام وينمو جسده وجـسد أبنائـه مـن حـرام                   

 ".كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به:" مستعينة بحديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم"
 بعملهم، مانحة كما قالت     كافة موظفي القطاع العام بااللتحاق    " عفوها العام   " من جانبها دعت حماس بعد      

األمن واألمان لكل من يعود إلى مقر عمله وواعدة بمنحه حقوقه الوطنية والمهنية والمادية دون انتقاص                
حماس لم تؤثر ولن تؤثر سلباً في حياة المواطن الفلسطيني وما قامت به             "  :وقال برهوم لمعا   .شيء منها 

قاتها وإمكاناتها المادية واألمنية والعسكرية ستحافظ على       حتى اآلن هدفه إنعاش حياة المواطنين وبكل طا       
 ".حياة المواطن ولن تدخر جهداً ألخذ أي خطوات من أجل إنعاش وإعادة بناء المؤسـسات الفلـسطينية                

ورفض برهوم مطالبة حماس بسحب مسلحيها من كتائب القسام والقوة التنفيذية مـن مقـرات األجهـزة                 
نحن مصرون على ان ندير هـذه المقـرات         :" فلسطينية العودة لعملهم قائالً   األمنية كي يتسنى للشرطة ال    

كما قال حرفيا وليس لنا طموحات وهدفنا خدمة المواطن ولكننا لن نعمـل بأجنـدات               " محترمين" بأناس
خارجية كما وجدنا في الملفات السرية وسنعمل على تصحيح مسار هذه األجهزة األمنية وما قمنا به كان                 
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 عامـاً   ١٢شعب وفصائل المقاومة من سطوة وسيطرة هذه األجهزة التي استمرت علـى مـدار               لنريح ال 
الذي اصدرته الحركـة    " العفو العام   " وعن   ".وسنعيد لها هيبتها واحترامها بعيداً عن األجندات الخارجية       

اننـا  أصدرنا عفوا عاما عن كل فتح بمعنـى         " :وتخوف بعض كوادر فتح من استهدافهم في القطاع قال        
سنتعامل كأخوة وأبناء ولكن من أجرم وقتل وأعدم سيخضع للقانون والعفو ال يستفيد منه مجـرم وكـل                  
مواطن من حقه أن يقدم شكوى قانونية ضد من يتهمه بقتل ابنه وحكومة الوحدة الوطنية ستخـضع مـن                 

المواطنين عن قـوائم    نافياً بالمطلق وجود ما أسماه بعض       " يقدم ضدهم شكاوى قانونية لمحاكمات قانونية     
 .لمطلوبين من قيادات فتح وكوادرها لدى حماس

  ٢٨/٦/٢٠٠٧وكالة معا 
  
   الحالل السالم جدياًمنظمة التحرير ترحب بتعيين بلير ممثال للرباعية وتعتبره توجهاً .١١

 رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بتعيين توني بليـر، ممـثال للجنـة             : لمراسل القدس الخاص   -رام اهللا 
 .باعية الدولية في الشرق األوسط واعتبرته توجهاً جدياً من المجتمع الدولي الحيـاء عمليـة الـسالم                الر

 أن الطريق األمثل إلحياء عملية السالم يتمثـل فـي البـدء             ،صائب عريقات في بيان صحفي    .واعتبر د 
ئج حقيقيـة   الفوري بمفاوضات الوضع الدائم على أساس المبادرة العربية للسالم وضرورة إيجـاد نتـا             

االستيطاني التوسعي المتمثـل    " اسرائيل"وملموسة على األرض، وأيضاً الوقف الفوري والفعلي لمشروع         
أن مـساعي بليـر لتحقيـق       : وأضاف .ببناء وتوسيع المستوطنات وبناء الجدار على األرض الفلسطينية       

لسطيني يدعم بـشكل تـام      إن الجانب الف  : السالم سوف تلقى الدعم الكامل من قبل الرئيس عباس، وقال         
  .تعيين بلير وكلنا أمل أن هذا التعيين سوف يمنح فرصة حقيقة وجدية لمساعي السالم في المنطقة

  ٢٩/٦/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 
  
  ريقات يدعو االتحاد األوروبي إلى إبقاء وحدة الرقابة األوروبية على معبر رفحع .١٢

بي الى االبقاء على وحدة الرقابة االوروبيـة علـى          صائب عريقات امس، االتحاد االورو    .دعا د : أريحا
معبر رفح والى مساعدة المواطنين العالقين على جانبي معبر رفح، حيث يشكل معبر رفح الرئة الوحيدة                

جاء ذلك خالل لقاء عريقات مع المبعوث االوروبي لعملية السالم مـارك             . مليون مواطن  ١,٥ ألكثر من 
بي وبعد تعيين بلير مبعوثاً للجنة الرباعية الى تكثيف الجهـود الطـالق             ودعا دول االتحاد االورو    .اوت

مفاوضات سياسية بهدف تنفيذ مبادرة السالم العربية وخارطة الطريق ورؤية الرئيس االميركـي بـوش               
وقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة بعاصـمتها القـدس                

  .، وحل قضايا الوضع النهائي١٩٦٧لى حدود الرابع من حزيران الشرقية ع
 ٢٩/٦/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
   إلى تسليم أسلحتهم"فتح اإلسالم"مجموعة  يدعوعباس زكي  .١٣

 دعا ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي أمس مقـاتلي مجموعـة فـتح                :حسن عبداهللا  - بيروت
  .رد إلى تسليم أسلحتهماإلسالم المتحصنين في مخيم نهر البا

إذا بات المقاتلون جاهزين بحسب ما يقول الوسطاء للتخلي عن أسـلحتهم            "وقال إثر لقائه الرئيس اللبناني      
وحل هذه الظاهرة وتحميل المسؤولية للقتلة وتسليمهم للجيش، فيكون هذا هو الحـل المناسـب لألزمـة                 

 ".القائمة
  ٢٩/٦/٢٠٠٧الوطن السعودية 
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  بوساطة عربية أو اسالمية بين حركتي فتح وحماس يطالب"مشعل" .١٤
 طالب خالد مشعل الدول العربية و اإلسالمية بالتدخل إلستئناف الحوار بين حركة حماس من جهة :عمان

الفضائية " الجزيرة"وقال مشعل في تصريحات لقناة  .و السلطة الفلسطينية وحركة فتح من جهة أخرى
ة عربية أو إسالمية لرعاية حوار جاد بين حركتي فتح وحماس و يلمس أنه يتطلع لوساطة تقوم بها دول"

 ".جوهر المشاكل العالقة بين الطرفين للخروج بنتائج قادرة على الصمود
  ٢٩/٦/٢٠٠٧فراس برس 

  
  ؟"حماس"ل سلّم أبو مازن غزة لتوريط ه: مسؤول بارز في فتح .١٥

اً إلى قادة أمنيين في غزة بضرورة ، أمس، أن الرئيس عباس أصدر أمر"فتح"كشف مسؤول بارز في 
لم تخطط النقالب على "، مشيراً إلى أنها "شر أعمالها"إليقاعها في " حماس"تسليم المقاّر األمنية إلى 

السلطة في القطاع، لكن السلطة أوقعتها في ذلك استجابة لضغوط أميركية وأوروبية من أجل تأليف 
وادعى المسؤول، الذي  ".صر حماس في زاوية القطاعحكومة طوارئ لحلحة األوضاع الفلسطينية وح

المؤسسات األمنية في القطاع لم تعلن حالة االستنفار، ودعت عناصرها إلى "رفض أن يذكر اسمه، أن 
، مضيفاً أن األجهزة "عدم الحضور لمزاولة أعمالهم وقت اشتداد الحرب بين حماس وفتح في القطاع

كانت بحوزتها، وخصوصاً التي وصلت أخيراً إلى مؤسسة الرئاسة، وقد لم تستخدم األسلحة التي "األمنية 
خالل األحداث قبل أن " حماس"وأشار المسؤول، الذي اعتقلته  ".استولت حماس على جزء بسيط منها

الوضع الذي وجدت حركة حماس نفسها فيه بعد نشوة النصر الذي حققته على "تطلق سراحه، إلى أن 
الشرعية، لم تكن تخطط أن تقع فيه، لكن السحر انقلب على الساحر ووقعت فتح في غزة، من عزلة و

تم تسليم المربع األمني المعروف باسم السرايا ومنتدى الرئيس ومقر "وقال إنه ". حماس في شر أعمالها
السفينة التابع للمخابرات العامة، بسهولة غير متوقعة لم تصدقها حماس نفسها، وهو ما يدّل على أن 

ووصف المصدر  ".امرة التي حاكتها حماس وقعت في أكبر منها، حاكها الرئيس عباس ومستشاروهالمؤ
إلبعاد الشبهات عن خطة إيقاع "التي جرت في مقر األمن الوقائي، بأنها كانت " المقاومة البسيطة"نفسه 

لسهولة، حماس، وحماس نفسها لم تصدق أن أسلحة األمن الوقائي ومكاتبها المحصنة ستسقط بهذه ا
وهذه المعونات ال . وخصوصاً أن الجهاز تسلّم أخيراً معونات من دول عديدة تفوق ما تتصوره حماس

واعتبر المسؤول  ".لن تتأخر كثيراً"التي قال إنها " تزال بعيدة عن األعين وتخفيها فتح للمعركة المقبلة
ي سيطرت على عناصرها قبل يوم وقعت في ورطة كبيرة جّراء نشوة النصر الت" "حماس"أن " الفتحاوي"

لم تجب حتى اآلن عن األسئلة التي يطرحها "، مشيراً إلى أنها "من سيطرتها الكاملة على القطاع الساحلي
انشقاقات كبيرة داخل قيادة "واّدعى أن ". المواطنون في قطاع غزة على خططها للمستقبل في القطاع

تيار الذي كان يسعى للحوار دوماً مع حركة فتح، حركة حماس ظهرت بعد سيطرتها على القطاع، فال
وهو قليل، لم يعجبه ما فعله التيار الذي يتلقى األوامر من خالد مشعل في دمشق، الذي يتلقى األوامر من 

 ".إيران مباشرة، وهذا ما ظهر جلياً خالل األيام الماضية
  ٢٩/٦/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
 اإلنقالبية الحسن بشأن تحضيرات دحالن حماس تنفي تلقيها تحذيرا من هاني .١٦

 نفت حركة حماس ما صرح به سمير مشهرواي حول قيام هاني الحسن عضو اللجنة بتحذير خالد :غزة
" سما " واعتبرت الحركة في بيان لها تلقت . مشعل بشأن تحضيرات محمد دحالن لالنقالب على حماس
اصة من قبل دحالن لم يعد سراً، بل إنه كان نسخة منها أن وجود مخطط انقالبي على حركة حماس خ

  .أمراً ملحوظاً في الساحة الفلسطينية منذ فترة طويلة، تعززه الكثير من األدلة والشواهد والممارسات
٢٨/٦/٢٠٠٧وكالة سما   
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  وناطق مكتبه ينفي.. إلطالق نار" هاني الحسن"تعرض منزل : مصادر إسرائيلية .١٧

ن مجهولين أطلقوا النار في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية تجاه قالت مصادر اسرائيلية ان مسلحي
الحسن نفي لـ القدس العربي   مكتب هانيإال أن. منزل هاني الحسن في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية

 العمارة السكنية التي يقطنها الحسن تضم العديد من قادة حركة فتح موضحاً أن  االنباء  نفى هذهامس
واوضح مكتب . م االحمد واللواء عثمان ابو غربية عضو المجلس الثوري لحركة فتح وغيرهممثل عزا

الحسن ان العمارة السكنية تلك تخضع لحراسة امنية مشددة من قبل جهاز حرس الرئاسة اضافة الي 
  .جهاز الشرطة واالمن الوطني، وال يعقل اطالق النار عليها 

  ٢٩/٦/٢٠٠٧القدس العربي 
 

  حكومة الطوارئىتحذر فياض من السماح لدحالن بالتأثير علحركة فتح  .١٨
 امس رئيس حكومة الطوارئ سالم "فتح"حذر بيان صادر عن ابناء وكوادر :  من وليد عوض-رام اهللا 

 غادرت قطاع غزة من التغلغل في حكومة ىفياض من السماح لمحمد دحالن وقيادات فتحاوية اخر
س العربي من مصادر فتحاوية امس رفضها السلوب فياض ومن جهة اخري علمت القد. الطوارئ

 ان ارتماء حكومة ىواشارت المصادر ال . حد قولهاىالمتمثل في االرتماء في االحضان االمريكية عل
الطوارئ في االحضان االمريكية سيساهم في تدمير صورة حركة فتح في المخيلة الفلسطينية، ومشيرة 

 ان قرار حكومة فياض حل ى حد قول المصادر، ومنوهة الى علالي تجربة دحالن مع االمريكيين
الميليشيات المسلحة بما فيها كتائب شهداء االقصي امر مرفوض فتحاويا خاصة وان االبتعاد عن 

 .  الجماهير الفلسطينية التي ترتبط بمقاومة االحتاللىالمقاومة سيفتح الباب امام حماس لالستحواذ عل
  ٢٩/٦/٢٠٠٧القدس العربي 

  
 تطالب عباس باالستقالة" القيادة العامة" .١٩

 القيادة العامة الرئيس عباس بتقـديم اسـتقالته    طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   : "الخليج" -دمشق  
الفورية من رئاسة السلطة ومن رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية التي اعتبرتها فاقدة للشرعية، ودعـت               

وحذرت القيادة العامة في بيـان       .حقيقية وتهيئة المناخ لحوار فلسطيني شامل     إلى اجراء انتخابات جادة و    
 أولمرت من خطورة امتداد الفتنة السياسية واألمنية إلى الضفة           لها أمس في أعقاب نتائج اجتماع عباس      

  .الغربية
  ٢٩/٦/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   إسرائيلنهاء صفقة تبادل أسرى معحماس تنفي وجود وساطة نرويجية إل .٢٠

 ، الخميس، انه ال علم ٤٨أكد أسامة المزيني القيادي في حركة حماس، في تصريح لعرب: ألفت حداد
لديه بوجود وساطة تقوم بها النرويج بين حركته وإسرائيل إلنهاء صفقة تبادل األسرى مقابل اإلفراج عن 

ائل اإلعالم اإلسرائيلية واألوروبية ونفى ما تناقلته وس. الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة، جلعاد شاليت
وأوضح المزيني أن كافة الوساطات االوربية كانت بداية أسر الجندي اإلسرائيلي، ولكن بعد . حول ذلك

  . ذلك تراجعت جميعها أمام الوساطة المصرية التي تعتبر األبرز واألهم
٢٨/٦/٢٠٠٧ ٤٨عرب  
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  بحق أبناء شعبنا في الضفة" قالبياالنالتيار "نمتلك خيارات كثيرة إزاء جرائم : حماس .٢١
إن ما يقوم به المنفلتون والمنقلبون في الضفة الغربية ضد : ""حماس"قال إسماعيل رضوان، القيادي في 

وأكد ". أبناء شعبنا الفلسطيني هدفه إرباك الساحة الفلسطينية وتقسيم الوطن وإشعال نار الفتنة الداخلية
على أن ) ٢٨/٦(اليوم الخميس " المركز الفلسطيني لإلعالم"ـ رضوان في تصريح خاص أدلى به ل

حماس حذّرت طويالً من هذه الممارسات، وتم الصبر عليها إلى أن تجاوز هؤالء كل الخطوط "
تمتلك خيارات كثيرة، وهي ليست ضعيفة في الضفة  ""حماس"وأوضح في السياق ذاته أن ". الحمراء
   ."الغربية

  ٢٨/٦/٢٠٠٧الم المركز الفلسطيني لإلع
  
  "حماس"الخوف من القاعدة يرفع الفيتو المصري عن  .٢٢

قالت مصادر فلسطينية ان السلطات المصرية استأنفت  : من وليد عوض وأشرف الهور- غزة -رام اهللا 
وعلمت القدس  . قطاع غزةىاتصاالتها مع حركة حماس رغم غضبها من اقدام الحركة علي السيطرة عل

لذي طرأ علي الموقف المصري بمقاطعة حركة حماس والمضي قدماً في المخطط العربي ان التراجع ا
االمريكي النهاء وجودها العسكري في قطاع غزة جاء نتيجة وصول معلومات مؤكدة بان البديل لها 

وقالت مصادر فلسطينية متابعة لتطورات اللقاءات بين مصر والجانب الفلسطيني  .سيكون تنظيم القاعدة
في حركة حماس ابلغ القيادة المصرية بان الجناح العسكري للحركة يمكن ان يتطرف، ان مسؤوال 

مضافاً الي ذلك ان تنظيم القاعدة نفسه استطاع . ويتحول الي مواقف اكثر تشدداً من مواقف تنظيم القاعدة
ية وكانت اجهزة االمن المصر .احداث اختراق كبير في القطاع وتكوين خاليا له في اوساط الشباب

 .عثرت علي اسلحة ومتفجرات في سيناء مصدرها قطاع غزة في االسابيع االخيرة
٢٩/٦/٢٠٠٧القدس العربي   

  
 وال تحميها الدبابات اإلسرائيليةشرعية الداخل ال تعوضها دوالرات امريكية : حماس .٢٣

لقت قال الناطق الرسمي باسم حماس في الضفة الغربية في تصريح صحافي ت:  من أشرف الهور-غزة 
القدس العربي نسخة منه إننا قد سبق وحذرنا من توجهات المراسيم الرئاسية الصادرة بالتتالي والهادفة 
الي تقويض الديمقراطية الفلسطينية واستغالل اللحظة الراهنة في فرض سياسة األمر الواقع وإفراز 

لفاتهم المعلنة وانحيازهم حقائق سياسية وقانونية تخدم مصلحة البعض في التشبث بالسلطة في ضوء تحا
ورأي الناطق باسم حماس أن  .علي المستويين اإلقليمي و الدولي الي المشروع االمريكي في المنطقة 

الرئيس عباس تحول الي ديكتاتور صغير في المنطقة في هذه المرحلة عبر جهوده في اإلقصاء نحو 
وضها دوالرات امريكية وال تحميها الدبابات وقال ليعي جيداً أن شرعية الداخل ال تع .مختلف االتجاهات

 . اإلسرائيلية 
  ٢٩/٦/٢٠٠٧القدس العربي 

 
  وحماس تنفي.. حماس طلبت من إسرائيل فتح المعابر مقابل ضمان أمنها: مصدر إسرائيلي .٢٤

ان حماس طلبت من "نقلت االذاعة االسرائيلية عن مصدر امني اسرائيلي :   من محمد هواش-رام اهللا 
اعادة فتح جميع المعابر الحدودية في قطاع غزة في مقابل تعهدها ضمان امن المعابر وعدم اسرائيل 

كذلك أعربت الحركة عن موافقتها على عودة قوات الحرس الرئاسي الفلسطينية ". ارتكاب عمليات فيها
ان الطلب وجه الى اسرائيل عبر منظمات دولية جاء فيه ايضا "واوضح المصدر ان ".الى قطاع غزة 

الجيش االسرائيلي "وقال ان ". حماس مستعدة القامة تنسيق مدني وامني مع اسرائيل لضمان امن المعابر
يعكف في هذه االيام على اعداد خطة لفتح معابر جديدة وموقتة في السياج المحيط بقطاع غزة لنقل مواد 
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ونفى  ".مليات عنيفة في المنطقةغذائية ودولية وفي الوقت نفسه تقليل احتماالت قيام عناصر فلسطينية بع
أن يكون قد جرى اتصال بينه وبين "الناطق باسم رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة غازي حمد 

واعتبر هذه المعلومات جزءا من الخطط ". اإلسرائيليين وال بين الحكومة المقالة والحكومة اإلسرائيلية
  .وصدقيتها" حماس"االعالمية التي تستهدف النيل من 

  ٢٩/٦/٢٠٠٧النهار 
  
 لرئيس عباس حل الميليشات المسلحةاقتحام نابلس جاء الحباط قرار ا:  جمال نزال .٢٥

شجبت حركة فتح اقتحام الجيش اإلسرائيلي مدينة نابلس فجر الخميس واستهدافه نشطاء : بيت لحم
" دويتشالند فوك"وقال جمال نزال في حديث لراديو . حركتي فتح والجهاد اإلسالمي وترويع المواطنين

األلماني أن توقيت هذا اإلقتحام يظهر للعالم كله أن للجيش االسرائيلي برنامج عمل سياسي مستقل يسعى 
أن هذا الهجوم اإلسرائيلي يأتي " :وقال نزال .من خالله إلحباط أي إمكانية لإلنفراج السياسي أو األمني

 ". حة بغية الحفاظ على األمنإلحباط قرار الرئيس الفلسطيني بحل الميليشيات المسل
٢٨/٦/٢٠٠٧وكالة معا   

  
 مار ترفض حل نفسها وتسليم سالحهاكتائب الشهيد ابوع .٢٦

الناطق االعالمي لكتائب الشهيد ابو عمار التابعة لفتح، على ان الكتائب لن تحل " ابو محمد"اكد : جنين
في اتصال هاتفي " ابو محمد"وقال  .نفسها ولن تسلم سالحها ما لم يكن هناك تسوية سياسية شاملة

ان تسليم السالم وحل الفصائل المقاومة انما هو اسقاط لحق المقاومة فكيف يتم :"في جنين " معا"بمراسل 
حل الفصائل او ما يقال عنه الميليشيات المسلحة وقوات االحتالل االسرائيلي تجتاح المدن الفلسطينية 

 ."وتعتقل المواطنين وتغتال القادة والنشطاء
٢٩/٦/٢٠٠٧وكالة معا   

  
 لتُعلن الجهة الرافضة للقوة األمنية: أبو العينين .٢٧

الحكومة اللبنانية والجيش االعالن أمام الجميع عن اي "، ، أمين سر حركة فتح في لبنانطالب ابو العينين
بت ذلك جهة فلسطينية متورطة بعرقلة او اعاقة موضوع تشكيل القوة االمنية في مخيم نهر البارد، واذا ث

من اجل تشكيل "واعلن عن اجتماعات  ".فتح االسالم"من أي جهة فلسطينية، تكون شريكا مع عصابة 
قوة امنية تضم كل الفصائل والتنظيمات الفلسطينية تؤدي الى تحرير المخيم من خاطفيه، مؤكدا ان قيادة 

 .الجيش ابلغت الفصائل موافقتها على القوة االمنية
 ٢٩/٦/٢٠٠٧المستقبل 

  
  األخيرة في معارك غزة٤"مركفاه ال"قلق يسود االجهزة االمنية في بعد تدمير : معاريف  .٢٨

ذكرت صحيفة معاريف في عددها الصادر اليوم ان قلقا يسود االجهزة االمنية االسرائيلية في اعقاب 
لي، مركفاه استخدام الفلسطينيين لصاروخ مضاد للدبابات اصاب الدبابة االكثر تقدما في الجيش االسرائي

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية اسرائيلية . يرها واصابة اثنين من المقاتلين بجراح طفيفةم وتد٤
جي في معظم .بي.في أثناء العملية في غزة اطلقت نحو القوات أمس عشرات قذائف الـ ار"قولها انه 

جي مطورة دبابة مركفاه .بي.الحاالت لم يلحق أي ضرر بالدبابات اال في ثالثة حاالت اصابت قذائف ار
 ذات التحصين العالي فيما  نجحت فرق االنقاذ  في انقاذ حياة المقاتلين واصيب اثنان منهم بجراح ٤رقم 

ان الجيش االسرائيلي يطبق في السنة االخيرة "وقالت المصادر  .طفيفة على مقربة من مكان االصابة
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ضا الدروس في مجال الوسائل القتالية وقدرتها على بحرص دروس حرب لبنان الثانية، وفي اطار ذلك أي
 ". التصدي للسالح الذي في حوزة العدو

  ٢٨/٦/٢٠٠٧وكالة سما 
  
  الحياة في إسرائيل تنطوي على مخاطر أمنية: أولمرت .٢٩

في كلمته مساء أمس، الخميس، في مؤتمر قيسارية، الذي عقد في مدينة حيفا، قال إيهود أولمرت، إنه ال                  
وقال إنه الحيـاة فـي      . ري لألمن الشخصي لكل سكان المستوطنات التي تحيط بقطاع غزة         يوجد حل فو  

وبحسبه فإن المخاطر في إسرائيل هي أقل مما يهدد اليهود في أمـاكن             . إسرائيل تتضمن مخاطرة أمنية   
وبحسبه فإن إسرائيل لن تخـضع       وتطرق أولمرت في كلمته إلى شريط غلعاد شاليط،        .أخرى في العالم  

بتزاز، ولكنه قال إنها ستدرس خطواتها بحذر، من خالل التوازن بين الرغبة في إطالق سراج الجنود                لال
وتوجه في حديثه إلـى سـكان        .بأقصى سرعة، وبين ضرورة المحافظة على مصالح إسرائيل األخرى        

. بـه المستوطنات المحيطة بالقطاع بالقول إن إسرائيل ال تستطيع توفير األمن الشخصي الذي ترغـب               
الحياة في إسرائيل تنطوي على مخاطرة أمنية معينة، وأن من يختر أن يعيش فـي دولـة                 "وأضاف أن   

  ".اليهود يأخذ على عاتقه هذه المخاطرة
  ٢٩/٦/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
 إيهود باراك وجها لوجه مع قادة القسام... بين فاكسمان وشاليت .٣٠

ا يعود ايهود باراك الـذي تـولى حـديثا           عام ١٣بعد مرور اكثر من قرابة      :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
منصب وزير حرب الكيان، ليجد نفسه مجددا في مواجهة قادة كتائب القسام، الذين افشلوا جهوده حينمـا                 

 في تخليص احد جنوده من قبضتهم بعـد ان تمكنـت            "هيئة االركان " رئيسا لما تسمى ب    ١٩٩٤كان عام   
 وهو جندي مقاتل في لواء جوالني، حيث قتل خالل          كتائب القسام من اختطاف العريف نحشون فاكسمان      

محاولة جنود االحتالل تخليصه، ليس ذلك فحسب وانما قتل العديد من جنوده برصاص عناصر القـسام                
 .الذين احتجزوا ذلك الجندي في منزل وفخخوا كافة ابوابه في بلدة بير نباال القريبة من القدس المحتلـة                 

 سوف يتعامل بها باراك مع قضية شاليت، إال ان المؤشرات الواضحة            ومن غير المعروف الطريقة التي    
أن المساعي اإلسرائيلية الرسمية سوف تعمد الى انهاء هذا الملف باسرع وقت ممكن بغض النظر عـن                 

 وذلك من اجل تجنب المزيد مـن        "كتم صوته "الطريقة التي سوف تنتهجها حتى لو ادى االمر الى مقتله           
  .لشعبية التي باتت تطوق رقبة حكومة اولمرت وأجهزته االمنيةالضغوط الرسمية وا

  ٢٩/٦/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   نشر قوات له في قطاع غزة"األطلسي" يبحث مع ليبرمان .٣١

بحث افيغدور ليبرمان، خالل زيارته الخاطفة الى كل من مدريد وبروكسل، موضوع نشر             : يحيى دبوق 
والتقى ليبرمان مع نائب األمين العام       .ى مواجهة التهديد اإليراني   قوات عسكرية في قطاع غزة إضافةً ال      

، أليساندرو مينوتو زازو، في العاصمة البلجيكية، حيث بحثا في إمكان نشر قوات عسكرية              "األطلسي"لـ
  .للحلف في القطاع بهدف المحافظة على النظام العام ومنع عمليات تهريب الوسائل القتالية

 التعاون بين الطرفين، وخاصة في مجـال الـدفاع الجـوي، ودراسـة وتطـوير                كما بحثا سبل تعزيز   
وطرح الموضوع اإليراني أيضاً خـالل المحادثـات التـي أجراهـا            . التكنولوجيا والتعاون االستخباري  

  .ليبرمان
  ٢٩/٦/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
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   من السجن كتسافتسوية قضائية تنقذ الرئيس االسرائيلي .٣٢
افلت الرئيس االسرائيلي موشي كتساف المتورط في فضيحة جنسية كلفتـه           :  جرايسي  برهوم -الناصرة  

وقالت مصادر سياسـية وقـضائية    .منصبه، من حكم بالسجن مع النفاذ اثر تسوية تمت أمس مع القضاء   
، سيقدم اليوم استقالته من منصبه إلى رئيسة الكنيست، قبل أسبوعين من موعد             فإسرائيلية أمس أن كتسا   

اء واليته الرسمية، بعد أن وقع أمس على صفقة مع النيابة العامة حول الئحة اتهام متفق عليها تتعلق                  انته
، ومن بينهم محاموه، انه وافق على التوقيع على اتفاق مـع            فوزعم المقربون من كتسا    .بفضيحة جنسية 

يما قال المستشار القضائي    النيابة العامة بعد أن تبين له ان محاكمته قد تستمر ألكثر من ثالث سنوات، ف              
الحفاظ علـى   "للحكومة، ميني مزوز، بصفته المدعي العام األعلى، أنه وافق على هذه الصفقة، من أجل               

، وإنمـا االكتفـاء     فويتضمن االتفاق بعدم إصدار حكم بالسجن على كتسا        ".هيبة مؤسسة رئاسة الدولة   
 دوالر، وغرامـة لمـشتكية      ٨٣٠٠ساسية بقيمة   بحكم مع وقف التنفيذ، على أن يدفع غرامة للمشتكية األ         

إال أن هذه الصفقة أثارت ضجة كبيرة في إسرائيل، خاصة من الجمعيـات              . دوالر ٣٥٠٠أخرى بقيمة   
  .النسائية، كما رفضت االتفاق المشتكيات أنفسهن

   ٢٩/٦/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
   بالمئة٦٠ ىاولمرت يهدف لخفض نسبة الدين الي الناتج المحلي االجمالي ال .٣٣

تعهد ايهود اولمرت يوم الخميس بأن تحافظ اسرائيل على االنضباط المالي وقال إنه يهدف لخفض نسبة                
وبلغت نسبة الدين الي الناتج المحلي       . في المئة  ٦٠ ىالدين العام إلى الناتج المحلي االجمالي بشكل حاد ال        

وقال اولمرت   .ئة قبل خمس سنوات    في الم  ١٠٢ انخفاضا من    ٢٠٠٦ في المئة في     ٨٧االجمالي حوالي   
   ."٢٠٠٧التقديرات انها ستواصل االنخفاض في "

  ٢٨/٦/٢٠٠٧رويترز 
  
  خطة طوارئ للحد من ظاهرة هرب الطيارين من سالح الجو االسرائيلي .٣٤

 باشر سالح الجو االسرائيلي بوضع خطة طوارئ لمنع مواصلة تهرب الطيارين            : امال شحادة  -الناصرة
 في المئة من الطيارين ال ينوون البقاء في الخدمة الدائمـة            ٥٥ين استطالع داخلي ان     وب. من سالح الجو  

وحذر المسؤولون من خطر تفاقم ظاهرة التهرب من الخدمة لمـا تـسببه مـن               . خالل السنوات المقبلة  
وكان قائد سالح الجو، اليعيزر شكدي، قد اصدر تعليمات باعداد خطة            . على الجيش  "اضرار استراتيجية "

وتشمل الخطة زيادة عدد الطيارين االحتياطيين للتخفيف من العبء عـن           . عمل فورية لمعالجة الظاهرة   
كما تتضمن الخطة زيادة عدد     . وزيادة عدد الضباط الذين يغادرون الستكمال الدراسة      . الطيارين الدائمين 

وفيمـا  . ين في اجـازات   الضباط الذين يعالجون امور الجنود المتدربين على السالح وزيادة عدد الخارج          
، دعـا مـسؤولون كبـار الـى         "االسعاف االولي ب"وصف رئيس أركان سالح الجو، أمير ايشل، الخطة         

 وأشار جانب من االستطالع الى ان احد اسباب         .ضرورة اتخاذ قرارات تضمن تحسين الشروط واالجور      
  .ب حرب لبنان الثانية الجنود في الخدمة الدائمة في أعقا الهروب من الخدمة التآكل في مكانة

  ٢٩/٦/٢٠٠٧الرأي األردنية 
  
  السلطات اإلسرائيلية تصعد الضغط على فلسطينيي اللد .٣٥

صعدت السلطات اإلسرائيلية من هجمتها على فلسطينيي مدينة اللد العرب، وذلك في إطار سياستها للحد 
وفي هذا السياق  .ليهودي لهامن تواجدهم في هذه المدينة المختلطة، وللمحافظة على ما تعتبره الطابع ا

اليمينية المتشددة، " هئيحود هلؤومي ـ مفدال"قام النائب االسرائيلي المتطرف أوري ارئيل رئيس كتلة 
ظاهرة (بعد ظهر أمس بجولة ميدانية إلى مدينة اللد، لفحص ما اسماه خطر سيطرة العرب على المدينة 
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إن كتلة "أمس،  وقال أرئيل في تصريحات أدلى بها ).شراء العرب للشقق والبيوت في الحارات اليهودية
هئيحود هلؤومي قلقه للغاية من الضائقة التي يتواجد فيها المواطنون اليهود في المدن المختلطة مثل يافا 
وحيفا، وبئر السبع واللد وعكا والرملة وكرمئيل، كون اليهود في هذه المدن يعانون من التنكيل المستمر 

 العرب ومن العنف الجسمي والكالمي، والمس بممتلكاتهم ورفع أعالم حركة حماس من قبل جيرانهم
ورسم شعارات ال سامية معادية لليهود، فحماس لم تسيطر على غزة فحسب، فمنذ فترة طويلة وله ذراع 

  ".طويلة في قلب إسرائيل، وأعالمه ترفرف في مدن كثيرة
  ٢٩/٦/٢٠٠٧المستقبل 

  
   يقترح تعزيز مجلس األمن القومي"غرادفينو"فريق تطبيق توصيات  .٣٦

 أمس، تعزيز مكانة ومهام مجلس األمن القومي،       "لجنة فينوغراد " اقترح فريق تطبيق توصيات      :يو بي أي  
 أّن الفريق، الذي يرأسه أمنون ليبكـين شـاحك،          "هآرتس"وذكرت صحيفة   . التابع لمكتب رئيس الوزراء   

وجعله في صلب عملية صناعة القرار في المواضيع السياسية         دعا إلى إعادة تنظيم مجلس األمن القومي،        
أولمرت، علـى أن يـتم عـرض          تقريره وسلمه هذا األسبوع إلى مكتب      "فريق شاحك "وأنهى  . واألمنية

وكان أولمرت عّين هذا الفريق في      . نتائجه أمام لجنة وزارية خاصة ستعمل على تطبيق توصياته التقرير         
  . للجنة فينوغراد، بهدف وضع آلية لتطبيق توصياتهاأعقاب صدور التقرير األولي

  ٢٩/٦/٢٠٠٧السفير 
  
  استعدادات اسرائيلية لحرب مع سورية خالل الصيف .٣٧

 تزداد اإلشارات في إسرائيل إلى ان الدولة العبرية تهيئ نفسها لحـرب يـصر               : أسعد تلحمي  –الناصرة  
وكشفت صـحيفة   . ورية الصيف المقبل  بعض المسؤولين في المخابرات العسكرية على توقع مثلها مع س         

 أمس ان وزارة المال ستتقدم األحد المقبل إلى الحكومة بطلب بقي طي الكتمان فتـرة طويلـة                  "هآرتس"
 مليون دوالر من موازنات الوزارات المختلفة بصورة فورية لتحويلها إلى وزارتي الدفاع             ٤٠٠القتطاع  
 المـسؤولة عـن تـوفير       –االت األمن والجبهة الداخلية     لتمويل نفقات ليس مخططاً لها في مج      "والتعليم  

 أمـس أن قيـادة الجبهـة        "معاريف"على صلة، أفادت صحيفة     . " والتعليم –الحماية للسكان أثناء الحرب     
الداخلية توجهت في األسابيع األخيرة إلى قنوات التلفزة اإلسرائيلية المختلفة لفحص جهوزيتها في حاالت              

التعليم أعدت برنامجاً خاصاً لضمان التواصل عبر االنترنـت خـالل عطلـة             وكانت وزارة    .الطوارئ
 ان الوزارة أقامت دورات خاصـة لمعلمـي         "كل العرب "وأفادت صحيفة    .الصيف تحسباً لحرب وشيكة   

 إلى ذلك، تقوم مؤسسات عامة وخاصة شمال إسرائيل فـي األسـابيع             .الحاسوب في مدارس في الشمال    
  .تعملها في األيام العادية مخازنبتهيئة المالجئ التي تس

  ٢٨/٦/٢٠٠٧الحياة 
  
 الصحف العبرية تجمع ان اشرف مروان صهر عبد الناصر كان عميال للموساد .٣٨

في " االربعاء " اتهمت الصحف االسرائيلية صهر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي توفي يوم امس 
ع الموساد االسرائيلي مشككة في موته مضفية العاصمة البريطانية لندن في ظروف غامضة بالتخابر م

واجمعت الصحف االسرائيلية تقريبا على ان الملياردير المصري اشرف  .ابعاد جنائية على موته 
مروان قد حذر اسرائيل عشية اندالع حرب اكتوبر مشيرة الى ان قضية تجسسه قد كشفت قبل خمس 

 بتقديم ١٩٦٩مروان قد تطوع من ذات نفسه عام وادعت الصحافة االسرائيلية ان اشرف  .سنوات فقط
معلومات لجهاز الموساد مقابل مبالغ كبيرة من المال اال ان الموساد رفض بداية االمر التعامل معه لكن 

بلبل حيث استمر في " بعد سنوات تم تجنيده للعمل لصالح المخابرات االسرائيلية التي اطلقت عليه لقب 
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 كتاب ٢٠٠٢وصدر في لندن في شهر ايلول عام  . على اقل تقدير١٩٧٥خدمة الموساد حتى عام 
اشار فيه الى " تاريخ اسرائيل " الذي حمل عنوان " بروغمان " روني" المؤرخ االسرائيلي اهورن 

وادعى المؤرخ ، العريس وذلك بسبب عالقات النسب مع الزعيم عبد الناصر" الجاسوس المصري باسم 
 .عميال مزدوجا زود اسرائيل بمعلومات مضللهاالسرائيلي ان مروان كان 

 ٢٨/٦/٢٠٠٧وكالة معا 
  
   المواجهات المسلحة ستستمر،من الفلسطينيين% ٧٦من اإلسرائيليين و% ٨٩: استطالع .٣٩

 حزيـران   ٢٠-١٢فيما يلي نتائج أحدث استطالع مشترك للرأي العام أجراه في الفترة الواقعة ما بـين                
سطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام اهللا، ومعهد ترومان ألبحاث           كل من المركز الفل    ٢٠٠٧يونيو  /

تم جمع البيانات لهذه االستطالعات أثناء قيام حركة حماس بالسيطرة بـالقوة            . السالم في الجامعة العبرية   
  . على قطاع غزة، ولهذا ينبغي أخذ ذلك بعين االعتبار عند تقييم نتائج االستطالعات

من الفلسطينيين يعتقدون أن المواجهـات المـسلحة بـين الطـرفين            % ٧٦ليين و من اإلسرائي % ٨٩ -
من الفلسطينيين بأن الطرفين سيعودان إلى طاولـة        % ٥١من اإلسرائيليين و  % ٤٧ستستمر، بينما يعتقد    

من الفلسطينيين فقط يعتقدون بأن من الممكن التوصل إلى حل وسـط            % ٣١ومع ذلك، فإن    . المفاوضات
يعتقدون أنه من الممكن التوصل     % ٤٢أما بين اإلسرائيليين، فإن     . يادة اإلسرائيلية الحالية  وتسوية مع الق  

  . ترى أن من الممكن التوصل لحل كهذا مع حكومة الوحدة الوطنية% ٢٥لحل مع أبو مازن، ونسبة 
، مقارنـة   )رايس(من الفلسطينيين الخطة األمنية األمريكية التي اقترحتها وزيرة الخارجية          % ٦٣ يؤيد   -

وتتطلب الخطة من الفلسطينيين فـرض القـانون         .بين اإلسرائيليين الذين يؤيدون هذه الخطة     % ٤٥بـ  
والنظام، ووقف االقتتال واإلرهاب، ومنع إطالق الصواريخ على المدن اإلسرائيلية، ومنع التهريب مـن              

لوم وكارني بشكل دائم ومنتظم     كما تطلب من اإلسرائيليين فتح المعابر في رفح وكيريم شا         . خالل األنفاق 
من المعتقـد أن سـبب هـذا        . والسماح بحرية تنقل المواطنين والبضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية         

الترحيب اإلسرائيلي الفاتر بهذه الخطة هو الخوف من تجدد الهجمـات المـسلحة مـن قبـل حمـاس،                   
واجز وتم فتح المعابر إلى القطاع، ممـا  وخصوصا بعد استيالئها على قطاع غزة، فيما لو تمت إزالة الح 

  . يعكس صدى مخاوف القيادة األمنية في إسرائيل
 وفيما يخص مواضيع أخرى مشابهة، مثل نشر قوات دولية على طول الحدود بين مصر وإسـرائيل                 -

وقطاع غزة، وذلك لمنع تهريب األسلحة عبر األنفاق، ووقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل، فـإن               
وكانت نسبة  . فقط من الفلسطينيين  % ٣٥تؤيد هذه الخطوة، بينما يؤيدها      %) ٦٥(ية بين اإلسرائيليين    أغلب
من الفلسطينيين قد أيدت نشر قوات مسلحة مـن هـذا النـوع فـي               % ٦٠من اإلسرائيليين و  % ٥٣من  

  .٢٠٠٤) يونيو(استطالع سابق أجري قبل ثالث سنوات في حزيران 
انية وقوع حرب في المنطقة في الصيف قمنا بدراسة آثار هـذه التوقعـات              نظرا لكثرة التوقعات عن إمك    

  . على مواقف اإلسرائيليين من استخدام القوة مقابل اللجوء للمفاوضات للتعامل مع المخاطر المتوقعة
  %. ٤٢من اإلسرائيليين حربا أخرى هذا الصيف بينما ال يتوقع ذلك % ٤٦ يتوقع -
رائيليين بأن عملية عسكرية برية في قطاع غزة قد تمنع الحرب المتوقعة            من اإلس % ١٥ وكذلك، يعتقد    -

  . منهم بأن عملية كهذه ستعجل بالحرب وتشعل فتيلها% ٤٩خالل الصيف هذا العام، بينما يعتقد 
باإلشارة إلى الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون على الصعيد الوطني، فقد حاولنا دراسة وجهة نظـر               

حول خيارات مستقبل السلطة الفلسطينية، مثل احتمالية قيام كونفيدرالية مع األردن، وفرص            الفلسطينيين  
  . قيام دولة فلسطينية في السنوات الخمس القادمة



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                      ٧٦٧:                                 العدد٢٩/٦/٢٠٠٧الجمعة : اريخالت

نسبة تأييد حل السلطة    %. ٤٩من الفلسطينيين يؤيدون حل السلطة الفلسطينية بينما يعارض ذلك          % ٤١ -
أو عودة لالحتالل اإلسرائيلي الكامل     %) ٢٦(لها بوصاية دولية    موزعة على اللذين يؤيدون حلها واستبدا     

)١٦ .(%  
  . يعارضون ذلك% ٥٢من الفلسطينيين يؤيدون خيار قيام كونفيدرالية مع األردن، و% ٤٢ -
من الفلسطينيين يعتقدون بأن فرص قيام دولة فلسطينية خالل السنوات الخمسة القادمة هي فرص              %٧٠ -

  . بأن هذه الفرص متوسطة أو عالية% ٢٦ما يعتقد قليلة أو معدومة، بين
 ٢٨/٦/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
 "أريحا"أهالي المعتقلين في سجون السلطة يحذرون من تكرار تجربة  .٤٠

ناشد أهالي المعتقلين لدى األجهزة األمنية الفلسطينية في مدنية نابلس في الضفة الغربية المسؤولين العمل               
اث األخيرة، والذين كانوا قد اختطفوا بعد االجتياحـات المتكـررة           على إطالق سراح أبنائهم بسبب األحد     

 الخميس، إذ تتواجـد    التي تشنها قوات االحتالل على مدينة نابلس تحديداً والتي كان آخرها االجتياح ليلة            
العديد من الدوريات واآلليات العسكرية الصهيونية بالقرب من سجن الجنيد في مدينة نابلس بالتحديد الذي               

وحذر األهالي من تكرار تجربة سجن أريحا، حين تـم          . حتجز فيه عدد كبير من المعتقلين في المحافظة       ي
  .اقتحام السجن واعتقال األمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات ورفاقه

  ٢٩/٦/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ضرائبرئيس رابطة علماء فلسطين يدعو الرئيس عباس لعدم التمييز في صرف أموال ال .٤١

دعا الدكتور مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين، الرئيس محمود عباس            : غسان الشامي  - غزة
إلى عدم التمييز في صرف أموال الضرائب المستحقة للـشعب الفلـسطيني، والتـي أعلـن االحـتالل                  

ة التعليمية فـي    اإلسرائيلي عزمه اإلفراج عن جزء منها، معرباً في ذات الوقت عن ارتياحه لسير العملي             
  .األراضي الفلسطينية

  ٢٨/٦/٢٠٠٧صوت الحق والحرية 
  
  حاجز ونقطة تفتيش في الضفة الغربية  ٥٦٠: السالم اآلن .٤٢

 ٩٣ حاجزا ونقطة تفتيش إسرائيلية في الضفة الغربية من بينها ٥٦٠أن هناك ) السالم اآلن(أعلنت حركة
 حاجزا دائما على شكل بوابات وحواجز أسمنتية ٤٦٧نقطة تفتيش يتواجد عليها الجنود اإلسرائيليون و

 نقطة تفتيش تؤدي إلى ٣٥ التي يتواجد عليها الجنود فإن ٩٣ومنوهة إلى أن من بين نقاط التفتيش الـ
وقالت  . نقطة تفتيش داخلية في الخليل وحدها١٥ نقطة تفتيش داخلي في الضفة الغربية و٤٣إسرائيل و

وتقريبا جميع ( التفتيش التي يتواجد عليها الجنود في الضفة الغربيةأكثر من نصف نقاط"في تقرير لها 
هي داخلية وليست النقطة األخيرة قبل الدخول إلى إسرائيل وبذلك فإنه ال يمكن ألي فلسطيني )الحواجز

العبور من خالل نقاط التفتيش هذه بدون عبور نقاط تفتيش أخرى قبل الدخول إلى إسرائيل وعليه فال 
نقاط التفتيش هذه تقيد الحركة " وأضافت".  ضرورة أمنية لها لمنع تسلل نشطاء إلى إسرائيلتوجد أية

  ".الحرة للغالبية من الفلسطينيين
اإلسرائيلية أنها وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء أولمرت تتضمن خطة ) بتسليم(من جهتها أعلنت منظمة

 إزالتها بصورة فورية من أجل تسهيل حرية  نقطة تشمل الحواجز والعوائق التي تتوجب١٥مكونة من 
  .الحركة في الضفة الغربية

 ٢٩/٦/٢٠٠٧الوطن السعودية 
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  مواطنون في غزة يعرضون اثاث منازلهم للبيع بحثا عن قوت يومهم .٤٣
فعت األوضاع المعيشية االخذة بالتدهور في قطاع غزة عقب سيطرة حركة حمـاس             د:  حامد جاد  -غزة  

منية والمدنية عددا كبيرا من مواطني القطاع إلى البحث عن مراكز ومؤسـسات             على كافة المؤسسات األ   
الكثير ممن كانوا يتلقـون تلـك المـساعدات مـن وزارة             .جديدة تعمل على توزيع المساعدات االغاثية     

الشؤون االجتماعية في عهد الحكومة الفلسطينية المقالة فقدوا فرص حصولهم على تلك المساعدات التي              
يعها عبر مراكز ومؤسسات أهلية ودولية وذلك بسبب سيطرة مسؤولين من حماس على تلـك               حول توز 

  .الوزارة ورفض الجهات االغاثية تحويل مساعداتها إلى كل من هو خارج حكومة الطوارئ
   ٢٩/٦/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
   "عكو" وعكا "تسفات"صفد أصبحت .. حرب إسرائيل الخفية .٤٤

انون بالقراءة األولى في الكنيست يلزم بكتابة الالفتات التجارية باللغة أثار تمرير مشروع ق: أ ف ب
العبرية مخاوف سياسيين وحقوقيين عرباً اعتبروا انه يندرج في إطار الحملة التي تستهدف اللغة العربية، 

 "تسفات"والتي بدأت منذ سنوات طويلة بعد تحويل اسم المدن والقرى الفلسطينية حيث أضحت صفد 
أن الكنيست وافق مبدئيا على مشروع قانون يطالب بالكتابة " "معاريف"وذكرت صحيفة  ."عكو" وعكا

على الواجهات أو الفتات المتاجر باللغة العبرية الواضحة وإال فإن الرخص ستسحب من المتاجر 
الكنيست يعارض "معاريف أن  وأضافت. "والمطاعم وأصحاب المؤسسات التي تخالف هذه التعليمات

  . "ويهدد بسحب تراخيص األعمال المخالفة"ابة الالفتات باالنجليزية كت
  ٢٩/٦/٢٠٠٧البيان 

  
  نريد عودة سريعة: تظاهرة أطفال في البداوي .٤٥

 شوارع وأحياء المخيم البداوي تحت إشـراف        ،جاب أكثر من ألف طفل فلسطيني نازح من مخيم البارد         
 التدعيم النفسي الذي تعمل عليـه الجمعيـة مـع           جمعية النجدة االجتماعية ومشرفات ومختصات برنامج     

األطفال الذين يعانون من ضغوط نفسية جراء ما عانوه داخل المخيم قبل خروجهم منه، في تعبير إنساني                 
عن المعاناة التي يعيشها األطفال والتي باتت جزءاً ال يتجزأ من معاناة النازحين الذين لم يعودوا قادرين                 

ولدى وصول التظاهرة الطفولية الى مدرسة كوكب ألقـت طفلـة           ،  تشرد والقهر على تحمل المزيد من ال    
كلمة وجهت فيها صرخة الى كل القادة والساسة الفلسطينيين واللبنانيين للتوافق على وقف اطالق النـار                
في مخيم نهر البارد والعمل بشكل جدي وسريع لعودة كريمة وسريعة إلى مخيم نهر البـارد، وطالبـت                  

 اإلنسانية وفي مقدمتها االونروا بالعمل الفوري من أجل وضع خطط إلعمار المخيم تزامناً مع               المؤسسات
  .عودة النازحين اليه، مؤكدة ان المخيم هو عنوان نضال شعبنا من اجل العودة الى فلسطين
  ٢٩/٦/٢٠٠٧السفير 

  
 يعلنون اإلضراب المفتوح عن الطعام .. فلسطينيون محتجزون في مصر .٤٦

 الفلسطينيين المحتجزين في مطاري القاهرة والعريش، في إضراب مفتوح عن الطعام شرع عشرات
 مواطنا محتجزين ١٥٠ومازال ما يقارب  .احتجاجا على األوضاع الصعبة التي يعيشونها منذ عشرة أيام

وناشد احد المحتجزين في  .في مطاري القاهرة والعريش منذ أكثر من عشرة أيام بعد إغالق معبر رفح
طار العريش، الهيئات الدولية واإلنسانية إلى ضرورة العمل إلسراع عودتهم إلى القطاع، مشيرا إلى أنه م

 أن المحجوزين في مطاري القاهرة والعريش أعلنوا ى وأكد عل.ومن معه يعيشون ظروفا سيئة للغاية
 .إضرابا مفتوحا عن الطعام وهم من النساء والرجال واألطفال

  ٢٨/٦/٢٠٠٧فراس برس 
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  باشرمإلغاء إسرائيل للكود التجاري سيدمر االستيراد ال: السراج .٤٧

نظمـة  مفاوضـات التابعـة ل    محذّر ناصر السراج، مسؤول القسم التجاري في دائرة شؤون ال          :حامد جاد 
 عبر  التحرير من خطورة جملة القرارات واالجراءات التعسفية التي اتخذها الجانب االسرائيلي، مؤخراً،           

ختلفة الـواردة الـى سـوق       مالغائه الكود الجمركي ومواصلته حجز كميات كبيرة من البضائع والسلع ال          
واعتبر أن الغاء الجانب االسرائيلي الكود الجمركي شـكل انتهاكـاً لالتفاقـات              .القطاع في ميناء اسدود   

تمثلـة بجبايتـه الرسـوم      م ال اليـة موقعة وتسبب بفقدان السلطة واحداً من أهم مواردها ال        ماالقتصادية ال 
وأشار الى أن هذا القرار سيفتح البـاب علـى مـصراعيه             .ستوردةمفروضة على السلع ال   مالضريبية ال 

الستفادة تجار اسرائيليين سيستوردون بأسمائهم منتجات وسلعاً مختلفة لتوريدها الى تجـار قطـاع مـا                
ائيليين، األمر الذي يعني تمكين اسـرائيل       حليين على التعامل مع تجار ومخلصين اسر      مسيحمل التجار ال  

وبّين السراج فـي     .باشر ما بين تجار قطاع غزة     ممن جباية الرسوم الجمركية والقضاء على االستيراد ال       
ـ   مليون دوالر، مؤكـداً ان      ٥٠٠حتجزة في ميناء اسدود تقدر بنحو       مان قيمة البضائع ال   " األيام"حديث ل

عف من حالة الشلل التي تعاني منهـا كافـة القطاعـات االنتاجيـة        استمرار احتجاز تلك الكميات سيضا    
  .والتجارية في قطاع غزة

  ٢٩/٦/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
   على جنسيتها األردنيةحفاظهاشترط الدخال قوات بدر ت" اسرائيل" :األردن .٤٨

 الصحافيين المحليين ان اء مع عدد منفي لقأعلن وزير الخارجية األردني عبداإلله الخطيب : عمان
كانت اشترطت الدخال قوات بدر إلى الضفة إبقاء القوات على جنسيتها األردنية ومنع عائالت " اسرائيل"

وجدد الخطيب تمسك األردن بعدم إجراء أي حوار  .الجنود من االلتحاق بهم، األمر الذي أفسد العملية
  .وأضاف سندعم سكان الضفة. ع حماس ولن نجريهاوقال لم نجر حوارات سابقة م. مع حماس

  ٢٩/٦/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ستئناف المفاوضات السياسية من اجودة يامل في ان يتمكن بلير .٤٩

مبعوث اللجنة الرباعية  عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة عن امله في ان يتمكن: عمان
للجهود المبذولة الستئناف  من اعطاء دفعة"  البريطاني السابقرئيس الوزراء"الدولية الجديد توني بلير 

على " اللجنة"التي تشرف  المفاوضات السياسية في اطار عملية السالم تحقيقا لرؤية خارطة الطريق
اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  تنفيذها والتي تشكل مبادرة السالم العربية احدى مرجعياتها وصوال الى

وشدد جودة في رده على سؤال لوكالة االنباء االردنية حول تعيين بلير مبعوثا  .ة القابلة للحياةذات السياد
على ضرورة ان تكون هذه المفاوضات السياسية في اطار جدول زمني محدد  للجنة الرباعة الدولية
كل هذا حل الدولتين المتصور في خطة خارطة الطريق معبرا عن امله في ان يش وواضح يتجسد خالله
 .للمبعوث الدولي الجديد االمر اولوية اساسية

  ٢٨/٦/٢٠٠٧وكالة األنباء األردنية بترا 
  
  مستعد للمساعدة في صفقة األسيرين : السنيورة لصحيفة إسرائيلية .٥٠

يواصل رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة جولـة فـي عـدد مـن العواصـم                :  الوكاالت –عواصم  
ي مدريد، لتعزية نظيره االسباني خوسيه ثاباتيرو، بمقتل الجنود االسبان الستة           األوروبية، توقف خاللها ف   

في تفجيرات األحد بالجنوب اللبناني، وتعهدا بمالحقة قتلة هؤالء الجنود، كما صرح السنيورة لـصحيفة               
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لب منه  حال ط " حزب اهللا "إسرائيلية أنه مستعد للمساعدة في إطالق الجنديين اإلسرائيليين األسيرين لدى           
  .   أمين عام األمم المتحدة بان كي مون ذلك

  ٢٩/٦/٢٠٠٧البيان 
  
  للجيش " جند الشام" فلسطيني على خطورة استهداف -إجماع لبناني  .٥١

فـي الواجهـة    " عصبة االنصار "وضع الحادث االمني الذي وقع ليل امس االول         :  محمد صالح  -صيدا  
 قنابل باتجاه الجيش اللبناني، يتواجدون فـي مناطقهـا       الذين رموا " جند الشام "بشكل مباشر، الن عناصر     

ان خطورة االمر لم تعـد      "وتلفت مصادر صيداوية الى     . ة عن قوة الفصل في تلك المنطقة      وهي المسؤول 
تتوقف على الموضوع االمني فقط، بل ان الخوف في حال تكرار مثل هذه االعمال في منطقة حـساسة                  

 من ان ينتقل الصراع الى مسائل اخرى اكثـر تعقيـدا بـين اللبنـانيين                جدا ومتداخلة لبنانيا وفلسطينيا،   
لذلك جاءت المواقف السريعة والـصريحة والمباشـرة لفعاليـات    ". والفلسطينيين انفسهم في تلك المنطقة   

 الطوارئ  -وشهدت منطقة التعمير    . ة الستيعاب الموقف والسيطرة عليه    المدينة عقب هذا الخرق، محاول    
اال ان  . وء الحذر، امس، وسط إجراءات امنية مكثفة للجيش اللبناني في منطقـة انتـشاره             حالة من الهد  

لم يكن افضل حـاال، وسـط انتـشار ملحـوظ           " عصبة االنصار "الوضع في المنطقة التي تسيطر عليها       
في هذا المنطقة وبعد معلومات نقلها اكثر من مسؤول فلسطيني عن إلقاء القـبض              " العصبة"لعناصر من   

  . للتحقيق معهما بتهمة إلقاء القنبلتين على حاجز الجيش" العصبة"من قبل " جند الشام" عنصرين من على
في المخيم ابو احمد فضل ان المرحلة صعبة وبحاجة الى صبر وانتباه، الفتا الى ان               " حماس"وأكد ممثل   

وهـو  . نية المـشتركة  تعتبر ما حصل بمثابة اعتداء عليها، وهو موجه ضدها وضد القوة االم           " العصبة"
اعتداء على التعهدات التي قطعتها بعدم حصول أي اشكال في هذه المنطقة، ولذلك فإنها لن تتساهل بشأنه                 

لـن نـسكت عـن هـذا الخـرق         "الشيخ ابو عبيدة قوله     " العصبة"ونقل فضل عن مسؤول     . مع أي كان  
  ". وسنتعامل معه بجدية وحزم

ة مسألة طبيعية، لكن ان يتكرر الخـرق مـن قبـل انـاس              واعتبر منير المقدح حصول خرق الول مر      
لن تتساهل في أمر    " العصبة"موتورين، عندها سيكون لنا موقف واضح، وسنأخذ إجرء سريعا وحازما و          

عدم حـصول   : وأكد ان القوى والفصائل في المخيم توافقت على مسلمات ثالث هي          . معالجة هذا الخرق  
  . يحصل في البارد الى مخيمنا، ومنع نقل نموذج غزة إلى مخيماتنا، منع امتداد ما  الجيشأي احتكاك مع

اما لبنانيا فكان الالفت مسارعة فعاليات المدينة الى ادانة االعتداء على الجيش في محاولة الحتواء ردات                
الفعل في الشارع، حيث رأى رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسـامة سـعد أن اسـتمرار هـذه                   

  . ات يهدد ما تم التوصل إليه من معالجة للتفجير الذي شهدته منطقة التعمير قبل فترةالممارسات ب
االعتداء على الجيش وأدانته بشدة ودعت الى وضع حد نهائي لمـشكلة  "واستنكرت النائبة بهية الحريري   

  . في التعميروقالت إن التحدي األول بالنسبة لنا هو االستقرار وعودة أهلنا ". االهالي في هذه المنطقة
قوم بها جماعات خارجـة     عبد الرحمن البزري تكرار الخروقات األمنية التي ت       .دودان رئيس بلدية صيدا     

وتساءل عن صحة المعلومات التي أفادت بأن الهيئة العليا لإلغاثة قدمت جزءا كبيـرا مـن     . عن القانون 
  .لكي يتصرفوا بها" جند الشام"مساعداتها لعناصر من 

  ٢٩/٦/٢٠٠٧السفير 
 
  متكي يهاتف موسى داعياً إلى الوحدة الفلسطينية .٥٢

بحث وزير الخارجية اإليراني منوشهر : يو بي أي: ٢٩/٦/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية ذكرت صحيفة 
متكي الوضع الفلسطيني مع األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، خالل اتصال هاتفي أجراه 

ونقلت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية عن الدائرة . فصائل الفلسطينيةمعه أمس، دعا فيه إلى وحدة ال
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أكد في هذا االتصال الهاتفي على ضرورة وحدة "العامة لإلعالم والصحافة في الخارجية قولها إن متكي 
وتفاهم الفصائل الفلسطينية المختلفة واالهتمام بالوحدة الوطنية وكذلك ضرورة البحث عن حلول 

وقال متكي إن الصراع الداخلي الفلسطيني يصب في مصلحة الكيان ". في الساحة الفلسطينيةللمشكالت 
، وقالت الخارجية في "إبداء التحرك الالزم في هذا اإلطار"ودعا متكي الجامعة العربية إلى . الصهيوني

جهدنا لحثهما ونبذل "بيانها إن موسى ابلغ متكي أنه على اتصال مع الفصيلين الفلسطينيين فتح وحماس 
  ". على الحوار

 أن المسؤول اإليراني نفى توّرط بالده في هذه :٢٩/٦/٢٠٠٧األخبار اللبنانية وأضافت صحيفة 
  .األحداث، وأنه أبلغ موسى ضرورة إبالغ هذا الموقف إلى الدول األعضاء في الجامعة العربية

 
  مبارك ينفي تصريحات أبوالغيط حول مسؤولية إيران في أحداث غزة .٥٣

في سابقة هي األولى من نوعها، نفى الرئيس حسني مبارك تصريحات : أيمن حمزة، محاسن السنوسي
أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، حول مسؤولية إيران في أحداث غزة، حيث نفى مبارك وجود دليل على 

 "يديعوت أحرونوت"أن إيران لعبت دوراً في أحداث غزة، وذلك خالل حديثه المطول لصحيفة 
 . اإلسرائيلية، الذي نشر أمس

  ٢٨/٦/٢٠٠٧المصري اليوم 
  
  موسى يؤكّد على أهمية الحوار بين الفلسطينيين .٥٤

احتلت األوضاع الفلسطينية، أمس، صدارة الحركة الدبلوماسية في مصر، حيث أجرى الرئيس : القاهرة
ني مبارك تناولت اليمني علي عبد اهللا صالح محادثات في منتجع شرم الشيخ مع نظيره المصري حس

  .الوضع في غزة ونتائج اجتماعات القمة الرباعية األخيرة
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه "وكان موسى قد شّدد، أمس، على أن الحوار بين الفلسطينيين هو الوسيلة الوحيدة 

 أن أي مركب فيه"ووصف مطالبة مبارك بالحوار بين الفلسطينيين بأنها أمر مهم، موضحاً ". في فلسطين
  ".رئيسان يغرق، وأي مركب فيه ثقوب يغرق، وأن المركب الفلسطيني فيه أكثر من ثقب اآلن

كما التقى موسى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف، الذي قال إن المباحثات تناولت 
 تنشيط أهمية" وأشار سلطانوف إلى أن المباحثات تناولت أيضاً ".الجهود المبذولة لمنع فصل قطاع غزة"

 –الجهود الرامية إلى استئناف عملية السالم على جميع المسارات وخاصة المسار الفلسطيني 
، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود والتشاور مع الجامعة العربية حول التطورات الراهنة في "اإلسرائيلي

  .الشرق األوسط
ية الروسية أوليغ أوزيروف، خالل إلى ذلك، قال نائب رئيس إدارة الشرق األوسط في وزارة الخارج

سياسة فّرق "إن : وأضاف. مؤتمر صحافي في موسكو، إن بالده تعتزم مواصلة اتصاالتها مع حماس
أحداً لن يستفيد من إطالة أمد الصراع بين "وأشار أوزيروف إلى أن  ."تسد لن تساعد في حل المشكلة
  ."أرض لحماس وأرض لفتح"ألّا تكون هناك ، مشدداً على أنه يجب "حماس وفتح، بمن فيهم إسرائيل

  ٢٩/٦/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  أحمد نظيف يؤكِّد أن بالده لن تسمح بتحويل غزة الى سجن كبير .٥٥

التقى رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف الذي شارك في اجتماعات :  أشرف الفقي-القاهرة 
ة األمريكية، وقال إن الرباعية أكدت ضرورة استئناف رباعية شرم الشيخ، أمس، مساعد وزير الخارجي

الحوار بين فتح وحماس، وشددت على ضرورة رفع الحصار المضروب على المدن الفلسطينية ومنها 
قطاع غزة، وأكد نظيف أن بالده لن تسمح بتجويع الشعب الفلسطيني أو تحويل قطاع غزة إلى سجن 
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 التعهدات التي قطعها رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود وأطلع نظيف المبعوث األمريكي على .كبير
أولمرت على نفسه ومن بينها انتظام تحويل المبالغ المالية المستحقة للفلسطينيين من أموال الضرائب 
والجمارك، إضافة إلى إطالق دفعة من السجناء الفلسطينيين وتنفيذ التفاهمات السابقة مع الفلسطينيين 

  .ت التي تم إقرارها في منتجع شرم الشيخ نفسه قبيل عامينومن بينها التفاهما
  ٢٩/٦/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
   يجب تكريس وقت كبير لعملية السالم دون النظر ألحداث غزة : مبارك .٥٦

،  أكد الرئيس محمد حسني مبارك ضرورة تكريس وقت كبير جدا لعملية السالم في المرحلة الراهنة
تي عقدت بشرم الشيخ أخيرا ركزت بشكل رئيسي على تهيئة األجواء موضحا أن القمة الرباعية ال
 مساء أمس  ،  وشدد الرئيس مبارك، في مقابلة مع التليفزيون االسرائيلي . الستئناف مفاوضات السالم

   . األول، على ضرورة أال تؤثر أحداث غزة في سعي جميع االطراف لتحقيق هذا الهدف
  ، ومة االسرائيلية ايهود أولمرت بالنسبة لفرص التقدم في عملية السالموحول وجود اتفاق مع رئيس الحك

 إال أنه أشار الى أن معوقات  ، قال الرئيس مبارك ان فرص التقدم موجودة وسبق الحديث عنها كثيرا
 ان  : ، قائال  وأضاف أنه ال يريد إلقاء اللوم كله علي الجانب الفلسطيني . كانت تحدث في هذه العملية

  .الجانب االسرائيلي كان عليه لوم فترة طويلة
وحول ما اذا كانت الوساطة المصرية لإلفراج عن الجندي االسرائيلي المختطف جلعاد شاليط قد انتهت 

 موضحا أن  .  لم يقل أحد أن عملية كهذه انتهت :  قال الرئيس مبارك ، بمغادرة الوفد المصري لقطاع غزة
، إال أن اسرائيل  ا اإلفراج عن عدد من المعتقلين في سجون اسرائيلمصر قدمت اقتراحات من ضمنه

   . اعترضت على بعض االسماء وتعطلت العملية
وعما اذا كان فوجىء بسرعة استيالء حماس على قطاع غزة بدون أي محاولة للتصدي من قبل االجهزة 

ن لديها النية لالستيالء على قطاع ، ال أعتقد أن حماس كا  رأيي الشخصي :  قال الرئيس مبارك . االمنية
   . غزة وانما فلتت منها االمور

وعما يردده الرأي العام في اسرائيل عن أن مصر كان بامكانها أن تعمل أكثر لمنع تهريب االسلحة الى 
 قال الرئيس مبارك ليس من مصلحتنا أن نسمح  ، قطاع غزة وتدمير األنفاق بين مصر وقطاع غزة

، وتساءل هل كانت اسرائيل تستطيع السيطرة   دمرنا أنفاقا كثيرة جدا ،  نبذل أقصي مجهود نحن ، بالتهريب
  على الحدود قبل أن تكون غزة مع الفلسطينيين؟
،  ، في مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن عبدالعزيز وحول رغبة أولمرت في لقاء زعماء عرب

المملكة العربية السعودية لها ظروف "،  ء مع العاهل السعودي انسوا موضوع اللقا : قال الرئيس مبارك
   . "، فيها االراضي المقدسة وفيها رجال الدين تختلف عن أي دولة أخرى

وفيما اذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لديه القدرة على قيادة الشعب الفلسطيني الى محادثات 
 يجب أال نعلق مفاوضات السالم وعملية السالم على  :  مبارك، قال الرئيس ثنائية مع إسرائيل وغزة محتلة

 ستعود االمور  .  فترة هدوء وفترة تعقل   الوضع الحالي في غزة ال بد أنه سينتهي  الوضع الحالي في غزة
، وطالب بعدم العمل على تعميق الخالف أكثر من ذلك النه ليس من مصلحة إسرائيل أن يتم  إلى طبيعتها
   . الف حتى ال تكون النهاية كارثة على إسرائيل وعلى الدول المحيطةتعميق الخ

 حد  :  التي ال تعترف بها قال الرئيس مبارك وعما تردده إسرائيل من أنه ال يمكنها التحدث مع حماس
، مع منظمة التحرير  طلب منكم تتكلموا مع حماس انتوا بتتكلموا وتتفاوضوا مع السلطة الفلسطينية

   . ة التي تمثل كل الفلسطينيين طبقا لقرارات جامعة الدول العربيةالفلسطيني
  ٢٩/٦/٢٠٠٧األهرام المصرية 
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 الوفد األمني المصري سيعود الى غزة في أقرب فرصة ممكنة : حماد .٥٧
أكد اللواء برهان حماد رئيس الوفد األمني المصري الذي غادر قطاع غزة بعد سيطرة : القاهرة

، مشيرا إلى "في أقرب فرصة ممكنة"ى قطاع غزة  أن الوفد سيعود إلى غزة ميليشيات حركة حماس عل
واضاف حماد، في تصريحات له اليوم، أن . تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك في هذا الصدد

 .مصر معنية تماماً بالدفاع عن األمن القومي الفلسطيني باعتباره مسؤولية مصرية
ر حماد في رئاسة الوفد األمني المصري الذي سيتوجه إلى ورجحت مصادر مصرية مطلعة أن يستم

غزة، وربطت بين عودة الوفد وبين عودة الهدوء إلى الساحة الفلسطينية وحلحلة األزمة بين حركتي فتح 
مطالب إسرائيلية بتحريك الوساطة المصرية في شأن عقد الصفقة من "و حماس، مشيرة إلى أن هناك 

واكدت  عدم إمكان حدوث ذلك في ظل ". يلي االسير في غزة غلعاد شاليتأجل إطالق الجندي اإلسرائ
  .غياب الوفد األمني المصري المكلف هذه المهمة

  ٢٩/٦/٢٠٠٧وكالة سما 
  
   مراحل على قاعدة ال غالب وال مغلوب٣ترتيبات مصرية لمصالحة فتح وحماس على  .٥٨

رتيبات واتصاالت الستئناف الحوار تجري ت : عبدالجبار ابو غربية، ربيع شاهين-عمان، القاهرة 
الفلسطيني تضطلع به القاهرة بدرجة أساسية على ثالث مراحل سيبدأ بعقد اجتماعات منفصلة مع كل من 
حركتي حماس وفتح بغرض تهيئة األجواء والترتيب لعقد اجتماع ثالثي لوفدين منهما بمشاركة مصرية 

وعلمت أن الحوار بين ومع الحركتين المتنازعتين . تثم يعقبهما عقد حوار شامل بمشاركة جميع الحركا
سيجري وفقا ألجندة تعتمد على عدة مبادئ أساسية في مقدمتها ضرورة أن يتم من دون شروط مسبقة 

  ".الغالب وال مغلوب"وعلي قاعدة 
وكشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في القاهرة أن الحوار يهدف الى الحصول على تنازالت 

  .لة من الحركتين من شأنها أن تسهم في تقريب وجهات النظر وأن تعمل على ردم الفجوة القائمةمتباد
   ٢٩/٦/٢٠٠٧عكاظ 

  
  مصر تدعو بلير للعمل على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني .٥٩

 مبعوث الرباعية الدولية الجديد للشرق االوسط توني بلير الى العمل على ، اليوم،دعت مصر: القاهرة
لمعاناة عن الشعب الفلسطيني والزام جميع االطراف وال سيما الجانب االسرائيلي بتنفيذ التعهدات رفع ا

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط الذي اعرب عن امله  .المختلفة بهذا الصدد
لجديدة حتى يتمكن من في ان يلقى بلير الدعم الالزم من كافة االطراف الدولية واالقليمية فى مهمته ا

السالم في الشرق  مواجهة التحديات الحالية وان ينجح في دفع الجهود الدولية واالقليمية من اجل تحقيق
  .االوسط وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة

 ٢٨/٦/٢٠٠٧وكالة األنباء األردنية بترا 
  
   األزهربحوار فلسطيني ويقررون التظاهر أسبوعياً في مصر يطالبون" إخوان" .٦٠

دعت جماعة اإلخوان المسلمين إلى التظاهر في ساحة األزهر الشريف عقب صالة الجمعة من : القاهرة
كل أسبوع ابتداء من اليوم دعما للشعب الفلسطيني، فيما طالب محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة 

طلقها الرئيس مبارك في مصر والسعودية وسوريا بدعم وتفعيل دعوة الحوار بين فتح وحماس والتي أ
رؤية صائبة وتتفق مع العقل والحكمة "قمة شرم الشيخ األخيرة، واصفا تلك الدعوة بأنها تعبر عن 

وقال حبيب، في  ".والواقع، وتحتاج من كل المخلصين الغيورين التأكيد عليها وتبنيها والدفع في اتجاهها
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منذ اللحظة األولى، فعلى الرئيس الفلسطيني بيان أصدره أمس، إنه إذا كانت حماس قد طرحت الحوار 
  .محمود عباس وفتح أن يحزما أمرهما للسير في هذا االتجاه وأن يتجاوبا مع هذه الدعوة

  ٢٩/٦/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  تركيا تشتري أجهزة عسكرية إسرائيلية  .٦١

س من دون طيار  طائرة تجس٣٠وقعت تركيا مع تل أبيب عقدا عاجال لشراء  : حسني محلي-أنقرة 
حزب العمال "الستخدامها في جنوب شرق البالد وعلى طول الحدود مع العراق لرصد تحركات عناصر 

 كما أشترت تركيا العديد من األجهزة والمعدات االلكترونية لرصد مكالمات عناصر .التركي" الكردستاني
د األتراك في تنقالتهم في جنوب ، اضافة الى كاشفات وكاسحات االلغام سيستخدمها الجنو"الكردستاني"

 عسكريا تركيا جراء انفجار األلغام والمتفجرات التي زرعها عناصر ٣٠شرق البالد حيث قتل أكثر من 
   .على الطرق الرئيسية والفرعية في جنوب شرق البالد" الكردستاني"

  ٢٩/٦/٢٠٠٧المستقبل 
  
   إرهابيةمنظمة تصنيف حماس ك ترفضموسكو .٦٢

 أشار المراقبون الروس إلى خيبة أمل القيادة اإلسـرائيلية فـي زيـارة وزيـر      : ظفر كريم الم  -موسكو  
سرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية ألن موسكو ال تزال تـرفض          الخارجية الروسي سيرغي الفروف إل    

   . تصنيف حماس باعتبارها منظمة إرهابية وتصر على وجوب الحوار معها
   ٢٩/٦/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
     ين بلير موفدا للرباعية يثير استياء في أوروبا تعي .٦٣

االلمانية بأن وزير الخارجية االلمـاني      " زوددويتشه تسايتونج "أفادت صحيفة   :  وكاالت االنباء  -عواصم  
مع أعضاء اللجنة الرباعية قبل ترشيح بلير       " عدم التشاور "فرانك فالتر شتاينماير أعرب عن استيائه من        

 مع هيئة االذاعة البريطانية امس قال سفير الواليات المتحدة الـسابق فـي االمـم                وفي مقابلة  .للمنصب
وكـان بولتـون   . المتحدة جون بولتون إن على الساسة المتقاعدين أال يقبلوا بأول وظيفة تعرض علـيهم   

ال اعتقد أننا جميعا نتمنى له النجاح لكـن         "وقال بولتون    . يقصد بنصيحته التي جاءت متأخرة توني بلير      
وأعربت بعض الـدول االوروبيـة عـن عـدم           ".يتعين على احد أن يستهين بالصعوبات التي ستواجهه       

عليها بعـد  " فرض"رضائها عن الطريقة التي تم بها تحديد الدور الذي سيلعبه بلير وشكت من أن القرار                
  . في واشنطن" سرا"أن اتخذ 

 ٢٩/٦/٢٠٠٧الدستور 
  
  اضولش يدعو الى التعامل مع حكومة في .٦٤

اجتمع رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف مع مساعد وزيرة الخارجيـة األميركيـة لـشؤون               : القاهرة
الشرق األوسط ديفيد ولش الذي أشاد في تصريح عقب اللقاء بنتائج قمة شرم الشيخ الرباعية في سـعيها                  

ى دفع الحـوار بـين   إلحياء عملية السالم في الشرق األوسط، مشيراً إلى أن الواليات المتحدة ستعمل عل      
ودعا ولش المجتمع الدولي إلى التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة          . القيادتين الفلسطينية واإلسرائيلية  

إن واشنطن ستستمر في دعم الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو           : برئاسة الدكتور سالم فياض، وقال    
إال أنه اعتبر أن سيطرة حماس على القطـاع    . و غزة قطاع غزة، ولن تفرق بين الفلسطينيين في الضفة أ        

  .ستزيد من معاناة الفلسطينيين
  ٢٩/٦/٢٠٠٧الحياة 
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  الحكومة الفرنسية تقدم دعما ماليا لحكومة فياض .٦٥

 ١٥أن بالده ستقدم دعما ماليا مباشرا بنحو        "  أعلن دافيد مارتينون الناطق باسم الرئاسة الفرنسية         :باريس
  ". من الوفاء بالتزاماتها"الفلسطينية  لتتمكن حكومة الدكتور سالم فياض مليون يورو للسلطة 

  ٢٨/٦/٢٠٠٧وكالة سما 
  
  اسرائيل مثل يحتذى للعراق: بوش .٦٦

دعا الرئيس االمريكي جورج بوش الى التحلي بالصبر إزاء استراتيجيته في العراق الخمـيس وضـرب             
بالده تسعى أن يصبح العراق دولة ديمقراطيـة        وقال بوش إن    . اسرائيل مثال يمكن للعراق أن يحتذي به      
  .تتعامل مع العنف، تماما مثل اسرائيل

وقال بوش في كلمة ألقاها بكلية الحرب البحرية في نيوبورت بوالية رود ايالند إن تعريف النجاح الـذي            
يمقراطيـة  د"تحققه القوات االمريكية هناك يجب أال يقترن بنهاية كاملة للهجمات، ولكن من خالل اقامة               

 . رغم استمرار العنف" فعالة
  ٢٩/٦/٢٠٠٧بي بي سي 

  
   في ألمانيا بخدمة إسرائيل دوًمااإلعالم .٦٧

راضي  محطات التلفزة رقابة حول ما يجري في األ علىلمانييفرض اإلعالم األ: اعتدال سالمه - برلين
رمات، على الرغم من سرائيل يوجه عبر صفحاتها هو من المحإل ألن أي انتقاد ؛الفلسطينية المحتلة

  اإلعالمذا ما سطرإممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، وما ترتكبه من تجاوزات في الضفة أو القطاع، و
خيرة كما لوحظ في الفترة األ .عالم يساريةإسرائيلية فيكون خجوالً وعلى صفحات انتقادا للسلطة اإل

لمان من األمعظمهم كان شاشات التلفزة ن ضيوف المناقشات السياسية على أيضا خالل معارك غزة أ
التقارير والتعليقات ب تعّج هالكنو  تحيزاًذاعة اقلوقد تكون محطات اإل .سرائيليينإلو اأميركيين ألوا

كثر من الحرية أعالم المقروء مساحة ويتوفر لإل .سرائيلوالتحليالت من صحافيين معروفين بميولهم إل
 كي تصون نفسها من  كان حذراًخيرةونة األآل خاصة في ا،حداث لألنقلهاوفي التعبير، لكن تعليقاتها 

 .سرائيلية في برلينانتقادات السفارة اإل
 ٢٨/٦/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
 تداعيات الصراع الفلسطيني على دول المنطقة والعالم  .٦٨

ت مراكز كل التحليالت المقدمة بواسطة أجهزة اإلعالم المقروءة والمسموعة، بل  وحتى  تحليال: الجمل
الدراسات والبحوث، مازالت حتى اآلن تسلط الضوء على الوضع االنقسامي الراهن في األراضي 

 . حماس–الفلسطينية من زاوية خالفات فتح 
وسنحاول في هذا التحليل الخاص بموقع صحيفة الجمل االلكترونية أن ننظر إلى الوضع من زاوية 

م وتطبيق منظور نظرية النظم في تحليل الموقف الحالي، مختلفة، وبتطبيق منهجية مختلفة عبر استخدا
 على أساس اعتبارات وضع الصراع الجزئي والكلي، والسيناريوهات المحتملة

 :الوضع الجزئي للصراع• 
النزاع بين حماس وفتح أدى عمليا إلى تقسيم األراضي الفلسطينية بحيث سيطرت حماس على قطاع 

ية وترتب على هذا االنقسام المزيد من االنقسامات األخرى، منها غزة، وحركة فتح على الضفة الغرب
 .انقسامات حدثت بالفعل وأخرى سوف تحدث شاءت األطراف الفلسطينية أم أبت
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االنقسامات التي حدثت اآلن تمثلت في االنقسام في موارد القوة بحيث أصبحت السيادة الفلسطينية على 
 .وفقا لمذهبية عسكرية وقتالية إسالميةأراضي القطاع تدافع عنها قوات حماس، 

أما السيادة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية فتدافع عنها قوات فتح وفقا لمذهبية عسكرية وقتالية 
واستمرار الوضع االنقسامي الحالي سوف يؤدي إلى نشوء جيشين فلسطينيين كل واحد منهما ... علمانية

 اآلخر، واألكثر خطورة على الصعيد العسكري الفلسطيني سوف بمذهبية عسكرية وقتالية مختلفة عن
 :يتمثل في اآلتي

 ان الفصائل المسلحة الفلسطينية األخرى سوف تكون مضطرة للوقوف مع أحد الفصيلين، وإال -
 فالموجودة في غزة سوف يكون لزاما عليها إما التعاون مع قوات حماس أو الذهاب .تعرضت للمواجهة

، والشيء نفسه بالنسبة للفصائل الموجودة في الضفة الغربية فهي إما أن تتعاون مع فتح أو للضفة الغربية
تغادر إلى القطاع، وذلك ألنه ال مجال للحياد، فحركة فتح بعد أن ذاقت ماذاقت على يد مقاتلي حماس لن 

لتي ال تدين لها تغامر بالمخاطرة مرة أخرى بقبول التعايش مع الفصائل المسلحة الفلسطينية األخرى ا
 .بالوالء والطاعة

 سوف تنشأ معارضة مسلحة في كل منطقة ففي الضفة الغربية سوف تنشط عناصر حماس والفصائل -
) الجهاد والشهادة(اإلسالمية المتحالفة وهو ما لن تقبل به حركة فتح، خاصة وأن دعوات اإلسالميين لـ

وبالتالي فان المواجهات ضد اليهود ... يين أيضاليست أمراً موجها ضد اليهود وحسب بل وضد العلمان
في الضفة الغربية هي األكثر احتماالً، وسوف يؤدي اتساع نطاقها إلى تصعيد التوترات داخل األردن، 
وذلك ألن الحكومة األردنية سوف تعمل على دعم حركة فتح بين اإلسالميين األردنيين الذين يشكلون 

يدعمون حماس وبالتالي سوف يضطر النظام األردني إلى قمع أغلبية كبيرة داخل األردن سوف 
 .اإلسالميين األردنيين، وهو األمر الذي قد يؤدي إلى مواجهات سياسية أمنية كبيرة داخل األردن

أما بالنسة لقطاع غزة فإن ضغط الحكومة المصرية على حدودها مع القطاع سوف يدخلها في مواجهة 
ة، والتي سوف لن تتردد في توظيف موقف الحكومة المصرية في عملية مع الحركات اإلسالمية المصري

 .إثارة الشارع المصري وتحريك المظاهرات الطالبية واالحتجاجات النقابية
على الصعيد السياسي، فقد راح االنقسام يشق طريقه إلى داخل هياكل مؤسسات السلطة الفلسطينية وقد 

طة التنفيذية، وذلك على أساس اعتبارات أن المجلس التشريعي بدأ بانقسام السلطة التشريعية عن السل
الفلسطيني سوف يكون والءه المطلق لحماس، وهو أمر سوف يترتب عليه انقسام نواب حركة فتح 
وحلفاءها عن المجلس التشريعي وبالنسبة للسلطة التنفيذية فقد بدأ االنقسام ينخر قواها المؤسسة قبل 

لقطاع، بفترة طويلة نسبيا تعود جذورها إلى الخالفات التي برزت حول تشكيل هزيمة فتح العسكرية في ا
السلطة الفلسطينية ومحاوالت محمود عباس الضغط على حركة حماس في توزيع المناصب والحقائب 
الوزارية، هذا وبعد استيالء حماس على قطاع غزة بادرت حركة فتح بتوجيه ضربة استباقية سياسية 

عندما أعلن محمود عباس حل الحكومة الفلسطينية وقام بتعيين حكومة فلسطينية ضد حركة حماس، 
 .جديدة من المستقلين

على الصعيد االقتصادي فإن العالقات والروابط االقتصادية البينية بين قطاع غزة والضفة الغربية سوف 
سطيني بقدر أكبر، تتضرر كثيرا من جراء حالة االنقسام السياسي، وسوف يتضرر القطاع الخاص الفل

وبالذات في الضفة الغربية، وذلك ألن تدفقات السلع القادمة من األردن عبر الضفة إلى قطاع غزة سوف 
تتوقف وهو أمر سوف يلحق المزيد من األضرار المالية ال بالقطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية 

 ١،٦ة من المعادلة التجارية معناه أن وحسب، بل بالقطاع الخاص األردني، وذلك ألن خروج قطاع غز
مليون مستهلك موجودين في قطاع غزة سوف يقومون بشراء احتياجاتهم من مناطق أخرى، وفي هذا 

وبالذات ... الصدد ربما يستغل المصريون الفرصة، ويقومون بتصدير السلع المصرية إلى قطاع غزة
 .السلع الضرورية المسموح بادخالها إلى القطاع
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 :ضع الكلي للصراعالو• 
الوضع الكلي للصراع يمكن استعراض أبرز مالمحه ضمن جانبين هما، الجانب اإلقليمي والجانب 

 .الدولي
 . الصراع على المستوى اإلقليمي-

الدول التي سوف تنعكس بطريقة أو أخرى تداعيات الوضع الفلسطيني الراهن عليها هي الدول التي 
راع، وهي إسرائيل، األردن، مصر، ويرجع السبب في ذلك إلى تتعرض بشكل مباشر لتداعيات الص

عالقة الجوار اإلقليمي التي تربطها مع األراضي الفلسطينية وإلى المعامالت االقتصادية واالجتماعية 
التي تتم عبر حدودها مع األراضي الفلسطينية، وأيضاً إلى انخراط هذه الدول في عملية سالم الشرق 

بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو ومازالت حتى اآلن وأيضا إلى ارتباط هذه الدول األوسط التي بدأت 
 .بعالقات واتفاقيات سالم مع إسرائيل

وهناك الدول التي تتعرض للتداعيات غير المباشرة للصراع وهي سورية، لبنان ويرجع السبب في ذلك 
 .سطينيةإلى عدم وجود عالقات جوار إقليمي لهذه الدول مع األراضي الفل

 -بالنسبة لسورية سوف تكون التداعيات سياسية وذلك بسبب موقف سورية إزاء الصراع العربي
اإلسرائيلي القائم على أساس اعتبارات التسوية العادلة القائمة على رد الحقوق وإعطاء األولوية لتحقيق 

استقاللية األطراف السالم عبر المفاوضات غير المشروطة، وبرغم  أن سورية ال تتدخل في شؤون و
 واشنطن ومعسكر المعتدلين العرب سوف يظل –الفلسطينية والعربية األخرى، إال أن محور تل أبيب 

يسعى من أجل توريط سورية في الصراعات الفلسطينية وقد برز ذلك عبر محاولة أحد المسؤولين 
بارهما ضالعتين في عملية اإلعالميين في منظمة فتح والسلطة الفلسطينية اتهام سورية وإيران باعت

 .استيالء حركة حماس على قطاع غزة
أما بالنسبة للبنان فسوف يكون التأثير أكبر وذلك بسبب البنية الداخلية اللبنانية المضطربة اقتصاديا 
وسياسيا واجتماعيا وأمنيا ومن ثم فإن بيئة لبنان المفككة هذه سوف تكون األكثر عرضة لتأثيرات 

 : الفلسطيني وذلك لوجود العديد من العوامل والتي يتمثل أبرزها في– الفلسطيني وتداعيات الصراع
 . آذار باألجندة اإلسرائيلية١٤ ارتباط قوى -
 . نفوذ وسيطرة السفير االمريكي على مجلس الوزراء اللبناني الذي يتزعمه فؤاد السنيورة-
فا إليه التغلغل اإلسرائيلي العميق نسبيا  التغلغل الفرنسي العميق الجذور في لبنان والذي أصبح مضا-

 تشكل ١٥٥٩والتغلغل األمريكي الحديث وهذه التغلغالت المتعددة أصبحت بعد صدور القرار الدولي 
تغلغال موحدا تشرف عليه وتديره أمريكا باالتفاق مع إسرائيل ولمصلحة إسرائيل، أما فرنسا فأصبحت 

 . اإلسرائيلية-لح األمريكيةحاليا تقوم بدور التابع في لبنان للمصا
 آذار وحكومة السنيورة بحركة ١٤التأثيرات على لبنان سوف تتم بسبب التحالف الوثيق الذي يربط قوى 

وبالتالي فإن ... فتح وبالمعتدلين العرب، وذلك في مواجهة حزب اهللا اللبناني الوثيق الصلة بحركة حماس
اها أمريكا وإسرائيل لن تمر دون أن ترافقها وتتالزم توجهات المعتدلين العرب وحركة فتح التي ترع

 . إسرائيلي- آذار وحكومة السنيورة بدعم أمريكي١٤معها تحركات معادية لحزب اهللا تقوم بها قوى 
 : الصراع على المستوى الدولي-

ة  إسرائيلي ثم تمت عملي– اإلسرائيلي تمت أقلمته عندما تحول إلى صراع عربي –الصراع الفلسطيني 
 .تدويله عندما أصبح مسرحا للمواجهة بين القوى الدولية الكبرى المتصارعة

تدويل الصراع لم يعد حصرا على دول العالم الكبرى والعظمى، بل اتسعت دائرته لتشمل المنظمات 
الدولية والعالمية واإلقليمية وفي مقدمتها األمم المتحدة، االتحاد األوروبي، الجامعة العربية، منظمة 

لمؤتمر اإلسالمي، منظمة عدم االنحياز، إضافة على أن كل المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى أصبح ا
 . اإلسرائيلي–لها موقف محدد وثابت إزاء الصراع العربي 
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تأثير الصراع على الدول الكبرى والعظمى، وأيضا على المنظمات الدولية واإلقليمية يرجع بشكل 
كي غير المتوازن والذي يتحيز بشكل واضح لجانب إسرائيل وحاليا سوف أساسي إلى الموقف األمري

 :تعمل أمريكا لدفع المواقف الدولية باتجاه اآلتي
 .تقديم الدعم للضفة الغربية التي تسيطر عليها حركة فتح• 
 .عدم تقديم الدعم لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس• 
 :الضط على األطراف اآلتية• 
لى مصر لكي تنسق مع إسرائيل حول كيفية تشديد الخناق على قطاع غزة ومحاصرة حركة  الضغط ع-

 .حماس
 الضغط على األردن لكي تنسق مع إسرائيل حول كيفية تطبيق المخططات اإلسرائيلية المتعلقة بالسلطة -

 .الفلسطينية وإدارة شؤون المجتمع الفلسطيني الموجود في الضفة الغربية
سلطة الفلسطينية التي يدعمها محمود عباس لكي تقوم بتطبيق أسلوب اإلدارة الذي  الضغط على ال-

 .يتماشى مع اعتبارات السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية
 الضغط على الحكومة اللبنانية لكي تقوم بالضغط على معسكرات الالجئين الفلسطينيين الموجودة داخل -

 .لبنان
ل الخليج لكي تقوم بتقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية وحركة فتح وقطع  الضغط على السعودية ودو-

 .المساعدات عن قطاع غزة وحركة حماس
 :أما بالنسبة لألطراف الدولية واإلقليمية األخرى فسوف يكون الضغط األمريكي على النحو اآلتي

السلطة الفلسطينية الموجودة وسوف يتم الضغط عليه في اتجاه مساندة حركة فتح و:  االتحاد األوروبي-
في الضفة الغربية واالمتناع عن مساندة حماس والقطاع كذلك سوف توظف فرنسا وبريطانيا عملية 

 .استيالء حماس على القطاع بما يؤدي إلى أدراج حزب اهللا ضمن قائمة اإلرهاب األوروبية
األمين العام لعملية تغييب الجمعية سوف يستمر دعم أمريكا وتواطؤ فرنسا وبريطانيا و:  األمم المتحدة-

العامة لألمم المتحدة عن النظر في ملفات صراعات الشرق األوسط وذلك بجعل هذه الملفات ضمن 
 .نطاق سيطرة مجلس األمن الدولي

كذلك سوف يتم استغالل توظيف مجلس األمن الدولي في عملية فرض الحصار الدولي المحتمل ضد 
 مجلس األمن الدولي بعملية إرسال القوات الدولية للقيام بمهمة مراقبة حدود قطاع غزة وربما يبدأ تدخل

قطاع غزة مع مصر، وهو أمر كبير االحتمال بسبب تصريحات كبار المسؤولين اإلسرائيليين الذين قالوا 
 بأن الحكومة المصرية لن تستطيع عمليا إغالق الحدود مع القطاع وذلك ألن الجنود المصريين يتعاطفون

مع الفلسطينيين ويساعدونهم في عمليات تهريب السلع واألسلحة عبر األراضي المصرية إلى داخل 
 .القطاع

وبسبب سيطرة أمريكا على دول الخليج أصبحت الجامعة العربية عاجزة تماما عن :  الجامعة العربية-
ى إصدار البيانات التي تندد تقديم المساعدات للفلسطينيين وحاليا فإن الجامعة العربية غير قادرة حتى عل

لذلك يتوقع أن تقوم الجامعة .. بالجرائم اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين والجرائم األمريكية ضد العراقيين
العربية بتبني المشروعات التي تقوم بإعدادها إسرائيل وتقدمها أمريكا لمصر واألردن والسعودية 

 . ولبنان والمغرب وتونسوتؤيدها الحكومات العربية الموجودة في الخليج
وعموما فإن تداعيات سيطرة حماس على غزة سوف يزداد نطاقها على النحو الذي سوف يؤدي بالتأكيد 
إلى نشوء وتبلور أزمة جديدة كاملة أو باألحرى فلنقل على نقلة نوعية جديدة في أزمة الشرق األوسط 

 على الضفة وفي حالة تضافر ظروف فسيطرة حماس على القطاع من الممكن أن تعقبها سيطرة حماس
 .معينة قد يسيطر اإلسالميون على األردن وخالل هذه الفترة لن يقف حزب اهللا اللبناني مكتوف األيدي



  

  

 
 

  

            ٣١ ص                                      ٧٦٧:                                 العدد٢٩/٦/٢٠٠٧الجمعة : اريخالت

وعلى هذه الصورة يمكن القول بأن سيطرة هذه الحركات الدينية سوف تؤدي إلى تحويل الصراع 
 شيعي ضد أصولي يهودي وهذا سوف -ي اإلسرائيلي إلى صراع ديني أصولي إسالمي سن–العربي 

يترتب عليه زلزال كبير في المنطقة وسوف تمتد تداعياته إلى األقاليم المجاورة وذلك ألن طاقة العنف 
األصولي لن تكون محدودة بالحدود الجغرافيا، تعنت الحكومة اإلسرائيلية في القبول بمبدأ الحقوق 

م إضافة إلى ممارساتها الجائرة ضد الفلسطينيين المشروعة العادلة والدخول في مفاوضات السال
بطاقة العنف ) مفخخة(والمقدسات اإلسالمية قد أدت جميعها إلى جعل منطقة الشرق األوسط منطقة 

األصولي الذي بدأت احتقاناته تتزايد بقدر أكبر بعد عملية غزو واحتالل العراق وافغانستان وإصدار 
باألصولية نجد العراق، مصر، األردن، ) مفخخة(ول التي أصبحت  وغيرها ومن أبرز الد١٥٥٩القرار 

تركيا، اليمن، السعودية، دول الخليج، المغرب، الجزائر، تونس ويعود الفضل في ذلك على إسرائيل 
 .وأمريكا وحلفائهم العرب المعتدلين

  ٢٨/٦/٢٠٠٧موقع الجمل 
 
  رسالتي الى األخوة في فتح: الشيخ رائد صالح .٦٩

 أن أؤكد لكم أنه ال أحد ينكر عليكم دوركم السباق في حمل هم القضية الفلسطينية  من البدهي-١
ومواصلة السعي والعطاء لنصرتها واإلصرار على قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وال 

 تُكسر أحد ينكر عليكم أنكم قدمتم من اجل ذلك األرواح ورضيتم بمرارة الغربة وظلمة السجون دون أن
لكم قناة، ودون أن تتقهقروا في مواقفكم، بل ما زادتكم كل هذه التضحيات إال إصرارا على مطلبكم 

  .اإلسالمي والعربي والفلسطيني أال وهو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
وركم التاريخي الممتد منذ  وال أحد ينكر عليكم أهمية دوركم الحاضر الذي يجب أن يبقى امتدادا لد-٢

عشرات السنوات الماضية فكل مسلم حر وكل عربي حر وكل فلسطيني حر بل كل إنسان حر يطمع لكم 
ويطمع منكم دورا أساسا في الحاضر والمستقبل يصر على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

يدعو الى كنس كل األورام االستيطانية القدس الشريف ويتمسك بحق العودة مطلبا ال يقبل التفاوض، و
من الضفة الغربية كما تم كنسها من قطاع غزة، ويقف طودا شامخا في وجه كل مؤامرة تقودها 
المؤسسة األمريكية واإلسرائيلية ومن يدور في فلكهم من عجم وعرب، ويحرص كل الحرص على 

ة وقطاع غزة والقدس الشريف وأكناف تماسك البيت الفلسطيني الواحد، الذي يجمع بين الضفة الغربي
القدس الشريف، ويضم في جنباته ابن القرية الفلسطينية وابن المدينة الفلسطينية وابن المخيم الفلسطيني 
في رحاب فلسطين وخارج رحابها، ويتسع لكل التعدديات السياسية والدينية التي ولدت ونمت في رحم 

ها ونسيج المجتمع الفلسطيني والدولة الفلسطينية المستقلة المسيرة الفلسطينية وال تزال تجسد نسيج
  .الواعدة

 وال احد ينكر عليكم حضوركم القوي والمؤثر والهام في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف -٣
وفي كل موقع لكل الجئ فلسطيني في رحاب األرض، وها هو هذا الحضور القوي والمؤثر والهام لكم 

مؤسسات السيادة الفلسطينية، وفي كافة الجامعات الفلسطينية، وفي كافة مرافق الحياة ملموس في كافة 
الفلسطينية االقتصادية واإلعالمية والثقافية والرياضية والصحية والفنية واالجتماعية، وال يوجد عاقل 

  .يتمنى أو يدعو إلى إلغاء هذا الدور ألن في إلغائه خسرانا مبينا للمسيرة الفلسطينية
 وأنا اعلم وانتم تعلمون والكل يعلم انه ورغم األحداث المؤسفة والمبكية والمحزنة التي وقعت في -٤

غزة قبل أسابيع فإنه ال يزال لكم الحضور القوي والمؤثر والهام هناك، فال يزال لكم في غزة االمتداد 
االحتالل االسرائيلي الذي الواسع والمؤسسات الناشطة والدور األساس الوطني الفلسطيني المناهض لكل 

أحال قطاع غزة الى سجن كبير محاصر وأحال الضفة الغربية الى شبكة أورام استيطانية وال يزال 
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يسعى لتهويد القدس الشريف وبسط نفوذه االحتاللي على المسجد األقصى بهدف اقامة هيكله المزعوم 
  .على حساب هذا المسجد المحتل

ة كل صادق يرجو لفتح ان تبقى هي فتح ذات الصفات البطولية واألصيلة  وانتم اليوم بحاجة لنصيح-٥
والتي منذ ان ولدت وهي ترفع راية فلسطين لكل الفلسطينيين، وراية القرار الفلسطيني النابع من ضمير 
األلم واألمل الفلسطيني، وراية المقاومة الفلسطينية كمنهج مشروع السترداد كل الحق الفلسطيني وفق 

ة األصيلة الفلسطينية، هذا الحق الذي لن يتحقق ولن يكتمل إال بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي الرؤي
  .ستحمل من خالل وجودها رسالة سالم عادل وشامل على صعيد محلي وإقليمي وعالمي

بي  نعم انتم بحاجة لنصيحة كل صادق يرجو ان يكون لكم أخا في دائرة االنتماء االسالمي والعر-٦
، نعم هو من صدق إذا قال وإذا "صديقك هو من صدقَك وليس من صدقك"والفلسطيني، وصدق من قال 

نصح وإذا انتقد وإذا نّبه ، وليس هو من طبطب على الخطأ وداهن المخطئ وصفق لألخطاء وفلسف 
 أصبت اذا وجودها وشرعن بقاءها والتمس األعذار الموهومة الستمرارها، بل هو من قال للمصيب

أصاب ومن قال للمصيب أخطأت اذا اخطأ المصيب، ألن المصيب قد يخطئ وقد يتعثر وقد يكبو من 
حيث ال يقصد، ودون سبق إصرار، وقد يكون دافعه فقط هو حب فلسطين والقضية الفلسطينية ومع ذلك 

ائر الفصائل أو غيرها من س" حركة حماس"أو " حركة فتح"فهو ليس معصوما كفرد وال كحركة تدعى 
الفلسطينية، وال كسلطة تدعى السلطة الفلسطينية، ومن هنا فإنني أتمنى عليكم ان تتسع صدوركم لهذه 

  .المالحظات
 مما يروى في حكاياتنا الفلسطينية ان أبا عجوزا أراد ان يربي ابنه على االعتماد على نفسه، فأعطاه -٧

اخرج اآلن ساعيا في مناكب : احد فقط ثم قال لهحصانا يجر عربة من خلفه، وزوده بقرش فلسطيني و
األرض طالبا الرزق الحالل، فخرج االبن يركب العربة التي انطلق بها الحصان يسابق الريح، إال ان 
هذا االبن وقبل ان ينأى به السفر أضاع القرش الوحيد، فعاد الى أبيه العجوز شاكيا باكيا ضياع القرش، 

 وابحث عن القرش فورا، فخرج االبن يركب العربة مجتهدا ان يتحرى اخرج: فقال له ابوه العجوز
المكان الذي سقط فيه القرش، فترجل من عربته وأخذ يطوف في ذاك المكان ويبحث عن قرشه حتى 
أعياه التطواف فعاد الى عربته إال انه لم يجد اال الحصان فقط وتبين له ان سارقا سطا على العربة، فعاد 

اخرج وابحث عن القرش فورا، فقال : العجوز شاكيا باكيا ضياع العربة، فقال له أبوه العجوزالى أبيه 
اخرج : ولكن يا أبتاه لقد سرقت العربة، فعاد األب العجوز الى جملته األولى وقال له: االبن متسائال

ان القرش وابحث عن القرش فورا، فخرج االبن يمتطي صهوة حصانه فلما وصل الى المكان الذي ظن 
قد سقط فيه ترجل عن حصانه وأخذ يذرع االرض ويلتهم التراب بعينيه عله يهتدي الى قرشه إال أن 
التعب أنهكه ولم يجد قرشه فعاد الى مكان حصانه فوجد ان سارقا سطا على الحصان، فعاد الى أبيه 

رش فورا، فقال االبن اخرج وابحث عن الق: العجوز شاكيا باكيا ضياع الحصان فقال له أبوه العجوز
ولكن يا أبتاه لقد سرقت العربة ثم سرق الحصان وال زلت تقول لي ابحث عن القرش فورا، : متعجبا

نعم ال زلت أقول لك ابحث عن القرش فورا ألنك لو وجدت القرش الضائع لما : فقال له األب العجوز
ثل بدور هذا األب العجوز لظللت وأنا شخصيا لو أردت ان أتم!! سرقت العربة ولما سرق الحصان

ابحث عمن تآمر على قتل الرئيس أبو عمار ياسر عرفات رحمه اهللا، لكل من حاول ان يتعرف : أقول
ولكل من حاول ان !! إلقامة حكومة وحدة فلسطينية)  حماس-فتح (على العناصر التي أفشلت كل جهود 

لفلسطينية الداخلية فور انتهاء االنتخابات يتعرف على العناصر التي أصرت على تأجيج نار الفتنة ا
 )حماس-فتح (التشريعية الفلسطينية األخيرة وظلت تصر على تأجيج هذه النار كلما نجحت جهود 

ولكل من حاول ان يتعرف على العناصر التي افشلت اتفاق مكة بعد ان وقعت عليه بقناعة !! بتطويقها
ان يتعرف على العناصر التي أشعلت نار الفتنة العمياء ولكل من حاول !! واطمئنان قيادة فتح وحماس

نعم ال زلت !! الصماء الخرساء التي وقعت خالل األسابيع األخيرة في قطاع غزة وأدت الى ما أدت إليه
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ابحث عمن تآمر : اقول لمن أراد ان يتعرف على العناصر التي وقفت من وراء هذه االحداث الفاجعة
ألنني على يقين ان العناصر التي تآمرت على قتله !! ياسر عرفات رحمه اهللاعلى قتل الرئيس ابو عمار 

  .هي نفس العناصر التي وقفت من وراء هذه االحداث الفاجعة
 بل انني على يقين ان هذه الفتنة العمياء الصماء الخرساء التي عصفت في داخل البيت الفلسطيني قد -٨

وأنا على يقين ان !! يس ابو عمار ياسر عرفات رحمه اهللابدأت خطوتها األولى بالتآمر على قتل الرئ
العناصر التي تآمرت على قتله ما قتلته إال ألنها وجدت فيه العقبة المانعة الكؤود التي ظلت تحول دون 

اخرس وال تتجاوز  :وقوع هذه الفتنة العمياء الصماء الخرساء، وظل يقول لكل عنصر من هذه العناصر
فيا ويل أيدي هذه العناصر من  !!ولذلك أصرت هذه العناصر على قتله وقتلته!! ارقدرك وال تلعب بالن

عذاب اهللا تعالى هذه األيدي التي تلطخت بدم الرئيس ابو عمار ياسر عرفات رحمه اهللا وبدماء األبرياء 
  .من شعبنا الفلسطيني الذين قتلوا في هذه الفتنة العمياء الصماء الخرساء

!! ة في فتح لم يفت األوان، أنتم مطالبون فورا بالبحث عن هؤالء العناصر القتلة لذلك أقول لألخو-٩
نعم انتم مطالبون بالتعرف عليهم فورا من باب !! انتم مطالبون فورا بالتعرف على أسمائهم اسما اسما

ومن باب ان من حق كل عضو في !! الحفاظ على حرمة الرئيس الشهيد أبو عمار ياسر عرفات في قبره
ومن باب !! تح ان يعرف أسماء هؤالء القتلة الذين قتلوا مؤسس فتح ورئيس منظمة التحرير الفلسطينيةف

ان من حق كل فلسطيني سواء كان من فتح أو حماس أو من غيرها من بقية الفصائل الفلسطينية او من 
ومن باب ان !! طينسائر الشعب الفلسطيني ان يعرف أسماء هؤالء القتلة الذين قتلوا رئيس دولتهم فلس

الكشف عن هؤالء القتلة يعني الكشف عن تلك العناصر التي أججت هذه الفتنة العمياء الصماء الخرساء 
  .التي وقعت خالل األسابيع األخيرة

 نعم أيها األخوة في فتح انتم مطالبون بالكشف عن هؤالء القتلة وانتم بذلك تقفون موقفا تاريخيا -١٠
وله ما بعده، ألن بقاء هؤالء القتلة بعيدون عن يد العدالة الفلسطينية يعني استشراء هاما جدا له ما قبله 

شرهم طوال وعرضا في عمق المسيرة الفلسطينية حاضرا ومستقبال، ولن يقف شرهم عند حد إشعال نار 
ر ياسر هذه الفتنة العمياء الصماء الخرساء قبيل أسابيع، كما لم يقف شرهم عند حد قتل الرئيس أبو عما

عرفات رحمه اهللا، بل سيتعدى كل ذلك وسيواصلون بث شرهم في قادمات االيام، وستعاني منهم فتح 
  .كفتح، وستعاني فتح كجزء من المسيرة الفلسطينية

 لذلك فإن المطلوب رفع الغطاء التنظيمي عنهم كائنا ما كانت أسماؤهم أو مراتبهم او اسم الفصيل -١١
ليه، بعد ان تثبت ادانتهم يقينا ال ظنا، ويعلم اهللا انني كنت في السجن عندما الفلسطيني الذي ينتمون ا

صدمنا خبر تسميم الرئيس ابو عمار رحمه اهللا ثم خبر وفاته، وفي حينه كتبت مقالة حول هذه الصدمة 
 يعني واقترحت خالل تلك المقالة ان تقوم يد العدالة الفلسطينية بتعقب اولئك القتلة والكشف عنهم، وهذا

  .انقاذ شعبنا الفلسطيني من خطر شرهم ومن خطر تفشي هذا الشر في الجسد الفلسطيني الصامد
األلمانية قد كشفت " يونجه فيلت" وانني على يقين أيها األخوة في فتح انه لم يغب عنكم ان صحيفة -١٢

 قبيل اسابيع، وان ادارة النقاب عن وقوف اإلدارة األمريكية وراء االقتتال الداخلي الفلسطيني الذي وقع
كانت قد اوعزت لعناصر فلسطينية متحالفة معها تسترت باسم حركة فتح، " جورج بوش االبن"الرئيس 

واستندت الصحيفة في هذا الكشف !! وفتح بريئة منها للقيام بتصفيات جسدية لبعض القيادات الفلسطينية
مريكي مع المؤسسة االسرائيلية حيث كان قد على اقوال كيت دايتون المسؤول عن االتصال العسكري األ

ادلى بهذه األقوال امام جلسة استماع في لجنة الشرق األوسط بالكونجرس االمريكي نهاية الشهر 
األوضاع ستنفجر قريبا في قطاع غزة وبال : (الماضي، لدرجة انه قال من ضمن ما قال في هذه الجلسة

  ).رحمة
مقرب من رئيس الوفد " مصدر أمني"ي فتح أنه لم يغب عنكم ما قاله  وانني على يقين أيها األخوة ف-١٣

 /١٧األمني المصري العائد من غزة اللواء برهان حماد حيث قال لصحيفة المصري بتاريخ 
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اسباب الصراع بغزة، حسبما تابع الوفد، هي مجموعة محمد دحالن التي تسيطر ( :م ان٢٠٠٧/يونيو
ل في القطاع بأوامره، فيظهر الصراع على أنه اقتتال بين فتح وحماس، على كل األجهزة األمنية ، وتقات

إن حركة حماس : (، وقال)من الشعب الفلسطيني% ٧٠وهو في الواقع صراع بين مجموعة دحالن و
واللجنة المركزية لحركة فتح ال تريد هذه المجموعة ، لكن لألسف فإن مجموعة دحالن مفروضة بالقوة 

  .)من اسرائيل وامريكا
 وانني على يقين أيها األخوة في فتح انه لم يغب عنكم ما طالب به حسام عدوان القيادي البارز في -١٤

حركة فتح، وما طالب به أحمد حلس امين سرها السابق بقطاع غزة بتشكيل محكمة ثورية لمحاكمة 
داخل حركة فتح " بيالتيار االنقال"عضو المجلس التشريعي محمد دحالن، ألنه متهم بقيادة ما يسمى بِـ 

التي يتزعمها الرئيس محمود عباس ، كما طالب بأخذ زمام المبادرة والبدء باجراءات فورية لحماية 
قواعد الحركة عبر تشكيل لجان الطوارئ للتعامل مع القضايا واألزمات التي تمر بها، من جهة اخرى 

ويونس عيسى أمين " ب شهداء األقصىكتائ"فقد شدد كل من عالء طافش وابو الوليد الجعبري من قادة 
على ان مقاومة االحتالل االسرائيلي هي الثابت الوحيد في حياة الشعب " فتح في المنطقة الوسطى"سر 

  .الفلسطيني
 وانني على يقين أيها األخوة في فتح انه لم يغب عنكم ما صرح به جيمي كارتر الرئيس األمريكي -١٥

 امام منتدى لحقوق االنسان في العاصمة االيرلندية دبلن ان واشنطن االسبق حيث قال خالل خطاب ألقاه
وأوضح في خطابه ان تعهد " فعلتا كل ما بوسعهما لمنع تسوية الخالفات بين حماس وفتح"وتل أبيب 

واشنطن وأوروبا واسرائيل بدعم الحكومة الجديدة في رام اهللا ومنع المساعدات عن غزة جزء من سياسة 
نحن أحق بالعدل من كسرى ، : وهذا يجعلني أقول "!!ى تقسيم الفلسطينيين الى شعبينخاطئة تهدف ال

وانا على يقين انه ال يفرح أي عضو اصيل في !! ونحن أحق ان ينصف بعضننا بعضا من جيمي كارتر
فتح لما تصرح به امريكا واوروبا وحكومة اولمرت انهم سيدعمون حكومة ابو مازن بالمال وسيواصلون 

ألن معنى ذلك هو محاولة رخيصة لترسيخ شرخ ابدي بين الضفة الغربية وقطاع !!  قطاع غزةحصار
غزة، ومعنى ذلك هو فرض الحصار التجويعي حتى الموت على مليون ونصف مليون فلسطيني يعيشون 

 !!م١٩٤٨في غزة منتظرين يوم عودتهم الى بلداتهم التي اخرجوا منها في بداية نكبة فلسطيني عام 
ذلك فإن المطلوب من كل فلسطيني حر سواء كان من فتح او حماس او غيرهما ان يسعى إلفشال هذه ول

  .السياسات االحتاللية التي تقودها المؤسسة األمريكية واالسرائيلية ومن يدور في فلكهم من عرب وعجم
" رونوتيديعوت اح" وانا على يقين انه ال يفرح أي عضو أصيل في فتح لما أوردته صحيفة -١٦

الصحيفة العبرية هذا األسبوع حيث ادعت ان الواليات المتحدة سوف تواصل تدريب قوات الحرس 
المسؤول عن تدريب هذه القوات سوف " كيت دايتون"ونقلت عن اإلدارة األمريكية ان الجنرال !! الرئاسي

قين ان حركة فتح تشمئز انا على ي!! يواصل القيام بمهام عمله بعد نقل مركز الثقل الى الضفة الغربية
ألنه ال يوجد فلسطيني في كل األرض يمكن !! لمجرد قراءة هذا الخبر الذي اوردته يديعوت احرونوت

ان يتصور فلسطينيا يحمل سالحا أمريكيا أو أوروبيا أو إسرائيليا يتربص بفلسطيني آخر القتل أو 
عامة ومن حركة فتح بخاصة ان يبصقوا وهذا يحتاج من كل الفصائل الفلسطينية ب!! الخطف أو التعذيب

على كل عرض أمريكي أو اسرائيلي يهدف الى إشاعة الفتنة وترسيخ االنقسام في مسيرة شعبنا 
الفلسطيني وان يرفضوا بكل لغة رفض عروض المؤسسة األمريكية واالسرائيلية واألوروبية التي تسعى 

  !!الى تفتيت وحدة البيت الفلسطيني
ما تقدم فإنني أطمع من األخوة في فتح ان يسارعوا الى إعادة بناء منظمة التحرير  بناء على كل -١٧

الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني بناء توافقيا يسمح باستيعاب كل الفصائل الفلسطينية بما في ذلك 
 وإنني أطمع من األخوة في فتح أن يسارعوا إلى رفض محاوالت!! حركتي حماس والجهاد اإلسالمي

لما يدور اآلن على الساحة الفلسطينية وكأنه صراع بين فتح وحماس أو " ثنائية صراع"البعض تكريس 
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صراع بين حماس وأبو مازن أو صراع بين حكومة الرئيس إسماعيل هنية والسلطة الفلسطينية برئاسة 
حوار الفلسطيني أبو مازن، وليس رفض تكريس ثنائية الصراع فقط، بل العمل فورا على تجديد لقاءات ال

 الفلسطيني، ألن كل عاقل غيور على المسيرة الفلسطينية يدرك ان مفتاح الحل ليس بالجهود العربية -
مع تقديرنا لكل جهد ايجابي تقوم به أية دولة عربية أو مسلمة، بل مفتاح الحل يكمن بتجديد الحوار 

ة في فتح أن يرفضوا أي صوت ألي  الفلسطيني، وإنني اطمع من األخو-المخلص والواعي الفلسطيني 
شخص يحمل خطاب تحريض لجهة فلسطينية على جهة فلسطينية أخرى، أو يحمل خطاب التيئيس لكل 
المسيرة الفلسطينية، سواء ارتفع هذا الخطاب التحريضي أو الميئس باسم الوطنية أو باسم القومية أو 

  .باسم التدين أو باسم المزايدة وإشاعة الفتنة
 هكذا نطمع من األخوة في فتح ألننا نريد لفتح أن تبقى محط طمع كل فلسطيني وكل عربي  نعم-١٨

وكل مسلم وكل إنسان حر، في خندق الصمود والمقاومة واإلصرار على قيام الدولة الفلسطينية 
  .وعاصمتها القدس الشريف، أما رسالتي إلى األخوة في حماس فستكون في األسبوع القادم
  ٢٨/٦/٢٠٠٧رية صوت الحق والح

  
  والقضية" السلطة"فلسطين بين  .٧٠

  وحيد عبد المجيد. د
وكان تأسيس هذه السلطة وباالً على من قبلوها ومن         . ذهبت قضية فلسطين ضحية الصراع على السلطة      

  .رفضوها، وعلى شعب فلسطين قبلهم، وعلى أكثر قضايا التحرر عدالة في عصرنا فوق كل شيء
 اإلسرائيلي، الذي   -تيجة البائسة لتأسيس السلطة حين تم إبرام االتفاق الفلسطيني        لم يكن سهالً توقع هذه الن     

فكـم مـن    . ١٩٩٣، خالل مفاوضات سرية ثم توقيعه في واشنطن في سبتمبر           "اتفاق أوسلو "عرف بـ   
ولكن فـي   . حركات تحرر أسست سلطات مؤقتة أو انتقالية على أجزاء من أرض الوطن أمكن تحريرها             

ولم يكن تأسيس   .  كلها، كان االحتالل قد ُأقصي مسبقاً عن األرض التي أقيمت عليها السلطة            هذه التجارب 
كما كان إعالن سلطة وطنية على جزء من األرض المراد تحريرها           . السلطة باتفاق معه، بل رغماً عنه     

  .بمثابة محطة في طريق الكفاح المسلح، وقبل الوصول إلى المفاوضات مع قوة االحتالل
 كله ال ينطبق على حالة السلطة الفلسطينية، التي كان تأسيسها بموجب اتفاق مع إسرائيل، التي لـم                  وهذا

  .تبدأ قواتها في الخروج من مناطق هذه السلطة إال بعد توقيع االتفاق والبروتوكوالت الملحقة به
هـا بالـسيطرة   وقد سحبت إسرائيل قواتها من بعض المناطق وتخلت عن إدارة مناطق أخرى مع احتفاظ             

أعاد القائمون باالحتالل نشر قـواتهم أكثـر ممـا    ) المناطق أ والمناطق ب (وفي الحالتين   . األمنية عليها 
وقـال أكثـر رؤسـاء      . ماطلوا كثيراً . وقد فعلوا ذلك، وهم يقدمون رجالً ويؤخرون األخرى       . انسحبوا

  ".ليست مقدسة"لسطينيين حكوماتهم التزاماً بالسالم إن المواعيد التي يتفق عليها مع الف
ولذلك ولدت هذه السلطة    . وكان هذا الوضع مربكاً للكيان الفلسطيني الوليد الذي ُأطلق عليه سلطة وطنية           

فهي سلطة تحت االحتالل من الناحية الفعلية، أكثر مما هي سـلطة            . ملتبسة في طابعها مرتبكة في أدائها     
  . االنسحاب منهابديلة لهذا االحتالل في مناطق تم إرغامه على

غير أن هذه لـم تكـن مـشكلتها األولـى، وال            . ومن الطبيعي أن تنشأ مثل هذه السلطة ضعيفة مهترئة        
المصدر الرئيسي لتحولها من رصيد كان ممكناً أن يضاف للعمل الوطني الفلسطيني إلى عبء على هذا                

  .العمل
فقد بدت منذ اللحظة األولى،     . تسلطهاكانت مشكلة تلك السلطة في األساس، وقبل كل شيء، في فسادها و           

في عالقتها مع الشعب الفلسطيني، كما لو أنها سلطة دولة غاشمة وليست سلطة مجتمع يناضل من أجـل           
  .تحرره الوطني
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وتحول حركات التحرر الوطني إلى سلطات غاشمة هو أمر معهود في تاريخ النضال ضد االستعمار في                
وجديـد الحالـة    . كان يحدث بعد تحرير الوطن وتصفية االستعمار فيه       ولكن هذا التحول    . إفريقيا وآسيا 

فالسلطة الغاشمة  . الفلسطينية أن ما حدث بعد التحرير في غيرها وقع قبله فيها، فصار عائقا كبيراً أمامه              
ولذلك . الفاسدة تغري بالتكالب عليها لتصبح هي الهدف بدالً من أن تكون وسيلة لتعزيز النضال الوطني              

كثير من المناضلين، أو ازداد فسادهم، بينما الوطن يرزح تحت االحتالل باستثناء مناطق صـغيرة               فسد  
  .ظل اإلسرائيليون قادرين على إعادة احتاللها في أي لحظة

فقد أدى فسادها إلى توسع     . ولكن لم تكن هذه هي الكارثة الوحيدة التي جلبتها السلطة على قضية فلسطين            
رضة اإلسالمية، التي بدا ألعداد متزايدة من الفلسطينيين أنها نظيفـة لـم تفـسد،    مستمر في شعبية المعا 

  .ووطنية لم تساوم
في " فتح"أن تكبر وتتوسع وتبلغ ما بلغته من شعبية بدون وجود حركة            " حماس"فلم يكن في إمكان حركة      

داد االسـتياء منهـا     فقد وصمت السلطة هذه الحركة بالفساد والمساومة على الحق الوطني، فاز          . السلطة
  .واالنفضاض من حولها

ويمكن أن نضيف إلى ذلك عدم قدرة سلطة بال مقومات وال موارد على الوفاء باحتياجات الناس، ونجاح                 
  .في إقامة شبكة اجتماعية واسعة لتقديم العون والرعاية والحصول على التعاطف" حماس"

فقد وقف معظمهم مـع     . جاتهم قبل أن تصبح سلطة    أن تسد احتيا  " فتح"لم يكن الفلسطينيون ينتظرون من      
، وضـحوا  ١٩٦٧كوادرها الذين شاركوا في قيادة النضال الوطني منذ احتالل الضفة والقطاع في حرب         

لـم ينتظـروا أجـوراً أو       . لم يطلبوا شيئاً، بل قدم كل منهم ما استطاعه        . بالكثير وصمدوا على أرضهم   
مصابين واألسرى على ما يعينها شـكرت، وإن لـم تحـصل            فإذا حصلت عائالت الشهداء وال    . رواتب
  .صبرت

بات . سلطة ذات صولجان، حتى لو كان وهمياً، فإن الوضع البد أن يختلف           " فتح"أما وقد صارت حركة     
فإذا لم تلب غضبوا عليها وتحولوا      . الفلسطينيون ينتظرون منها ما يتوقعه الناس من حكوماتهم في أي بلد          

  . من يظنون فيه خيراًعنها واتجهوا صوب
غلبه عشقه للسجاد األحمر وحرس الـشرف، وولعـه         . ولم يفطن الزعيم الراحل ياسر عرفات إلى ذلك       

  .بإصدار األوامر والمراسيم
ولذلك رفض بشدة فكرة حل السلطة عندما فشلت مفاوضات التسوية النهائية مع إسرائيل في كامب ديفيد                

 ما يشبه حرباً مع اندالع االنتفاضة الفلسطينية عقـب زيـارة            ، وتصاعد التوتر ونشب   ٢٠٠٠في يوليو   
، وردت عليهـا قـوات      ٢٠٠٠ سـبتمبر    ٢٨أرييل شارون المسلحة والمستفزة إلى المسجد األقصى في         

  .االحتالل بأقصى ما في جعبتها من عنف
ا حتـى   ولم يـسمح باسـتعادته    . ظهرت فكرة حل السلطة في ذلك الوقت على استحياء، فقتلها في مهدها           

عندما اشتد التدهور في الضفة الغربية وقطاع غزة، وصوالً إلى فرض الحصار عليه في مقره المعروف                
  .في رام اهللا" المقاطعة"باسم 

وكانت خطيئة عرفات الكبرى هي أنه لم يعلن حل السلطة الوطنية في ذلك الوقت حين صـار رئيـسها                   
اه بعد ذلك، ولحفظ القضية التي ضيعها تصاعد الصراع         ولو أنه فعل ذلك، لوفر على شعبه ما عان        . أسيراً

فالرئيس الـذي خلفـه     . وبرحيل عرفات، صار صعباً تدارك ما جنته السلطة على القضية         . على السلطة 
وإذ لم يبق مـن     . التي لعب الدور األكبر في التفاوض على االتفاق الذي قامت عليه          " أوسلو"مولع بعملية   

 ليس  -شخصياً–تي أقيمت في ظلها، فقد تشبث بها محمود عباس بالرغم من أنه             تلك العملية إال السلطة ال    
وربما يكون في ذلك تفسير لـسوء       . من عشاق أي سلطة، بل هو ممن تضجرهم مظاهرها وتثقل عليهم          

بعـد  " حمـاس "إدارته للوضع الفلسطيني من موقع السلطة، وخصوصاً فيما يتعلق بالعالقة مع حركـة              
  .٢٠٠٦عية في يناير االنتخابات التشري
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ومهما يكون األمر، فقد جنت سلطة الوهم على قضية هي عنوان ساطع لحقيقة ثابتة هي حـق الـشعب                   
الحق الذي تعتبره األمم المتحدة غير قابل للتصرف، في الوقت الذي يلحق بـه              .. الفلسطيني في التحرر    

  .رر وجودهابعض أصحابه أفدح الضرر بسبب الصراع على سلطة لم يعد ثمة ما يب
فهل يكون حل هذه السلطة وتشكيل لجان شعبية إلدارة الضفة والقطاع وتفرغ الفـصائل للمقاومـة هـو     

  .المخرج األخير من هذه الكارثة
 ٢٨/٦/٢٠٠٧الحقائق 

  
 ! المسمومة"ساتلوف"ودعوات ...فصل الضفة عن القطاع .٧١

 خالد وليد محمود
ة اليوم، إذ تعرضت األخيرة خالل األيام القليلة مفارقات عجيبة وخطيرة تعيشها القضية الفلسطيني

الماضية ألكبر انتكاسة في تاريخ حركة النضال الوطني الفلسطيني، حرب أهلية بين رفقاء السالح وأخوة 
التراب وشركاء النضال والمسؤولية، انهيار كامل لمؤسسات السلطة الفلسطينية، وتعثر الحوار الفلسطيني 

ح وحماس إلى مرحلة كسر عظم، تمترست خلفها مواقف متصادمة باتت الداخلي، الذي أوصل فت
 . تتعارض رأسياً وأفقياً

هذا المشهد بدا وكأنه يحمل في طياته سيناريوهات، ربما تكون كارثية على القضية الفلسطينية برمتها، 
 . بينهماسيما بعد أن حدث انشقاق قطاع غزة عن الضفة الغربية، وسقوط مبدأ االرتباط الجغرافي 

وكما هو معروف، فإن مبدأ الفصل بين الضفة الغربية والقطاع ـ جغرافيا ـ كان قائماً قبل التطورات 
، لكنهما تحولتا اآلن ـ )الضفة والقطاع(األخيرة، إذ منعت إسرائيل حرية المرور والتنقل بين المنطقتين 

هو ما شتت الرؤية الفلسطينية إلى  إلى كيانين منفصلين تحت سيطرة حركتين متنازعتين، و-بكل أسف 
الرئاسة في الضفة الغربية، وحماس في قطاع غزة؛ مما شكل حدثاً محورياً انطوى : عنوانين سياسيين

ليس على غيوم مظلمة فقط، وإنما كذلك على فرص إيجابية لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة 
 . المستقلة وعاصمتها القدس
 هو اإلشارة إلى خطورة الفصل الجغرافي والسياسي بين الضفة والقطاع، نعم، المهم في الموضوع

فاألحداث المؤسفة فلسطينياً أوجدت بيئة خصبة للعديد من المؤيدين لفكرة الفصل هذه، إسرائيلياً 
وأمريكياً، ومن هؤالء رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق اسحق رابين وارئيل شارون ورئيس الوزراء 

 . الحالي أيهود أولمرت؛ وقد دعا هؤالء للتخلص من قطاع غزة بأي وسيلة كانتاإلسرائيلي 
أضف إلى ذلك، بأن األجواء التي خيمت على المشهد الفلسطيني الداخلي مؤخراً، أثارت شهية العديد من 
مراكز الدراسات األمريكية، هذه المؤسسات المقربة من صناع القرار األمريكي، ومنها معهد واشنطن 

 . الصهوينة" اإليباك"ياسات الشرق األدنى، وهو مؤسسة بحثية مقربة من منظمة لس
الملفت النتباه المراقب، أنه في الوقت الذي ما زالت فيه قطاع غزة تضمد جراحها النازفة حتى ظهر لنا 

 ١٨في مقال مطول له يوم ) روبرت ساتلوف(المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى 
، تحدث فيه عن ضرورة فصل الضفة الغربية "حماس وحرب األيام الستة الثانية"م، تحت عنوان ٧ونيو ي

 . عن قطاع غزة، بحيث تصبح األخيرة جزء من السيادة المصرية وتتحمل القاهرة مسؤوليتها تجاهها
 تحت مسمى إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، ولكن هذه المرة ليس" ساتلوف"بينما دعا 

شخصياً من دعاة هذا السيناريو، أي عودة الخيار " ساتلوف"، رغم أن معهد واشنطن و"الخيار األردني"
 . األردني للضفة الغربية، وفق صيغة وحدوية كونفدرالية

إنه من بين الدول العربية، قد تنظر األردن بشكل خاص إلى انتصار "في مقالته هذه " ساتلوف"يقول 
 غزة باعتباره سبباً يدعو لتعزيز وجودها بالضفة الغربية، ولكن دون اللجوء إلى ما قد حماس في قطاع

 "! الخيار األردني"يأمله البعض تحت مسمى 
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هذه، تبدو، وكأنها تأتي في سياق ترتيبات معينة تقوم بها الواليات المتحدة " ساتلوف" ال شك أن دعوة 
رج هذه الترتيبات أو التصورات تحت مظلة سؤال بات يردده األمريكية وحليفتها إسرائيل للمنطقة، وتند

 ماذا لو لم تقم دولة فلسطينية؟ : ، وهو"ساتلوف"الكثيرون، ومنهم 
وبدت آراء عديدة وسيناريوهات مختلفة، ترسم للوضع أو التصور الفلسطيني القادم، الذي يبدو أنه ال 

لذي أجبر هؤالء إلعادة التفكير في إمكانية الفصل يحمل في طياته إقامة دولة فلسطينية مستقلة؛ األمر ا
 . بين الضفة والقطاع 

ووفق هذه الصيغة، أجرى معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى دراسة، يعتقد أنها مدعومة من بعض 
  ؟ )ماذا لو لم تقم الدولة الفلسطينية(رموز اإلدارة األمريكية، حاولت اإلجابة على تساؤل 

أخذ بعين االعتبار في دراسته، أن الخيارات المطروحة أمام الفلسطينيين " ساتلوف"ن وعلى ما يبدو، فإ
واإلسرائيليين من حيث واقعيتها، غير ممكنة التطبيق وصعبة التحقيق، وأن الخيار المتمثل بدمج الضفة 

شكل حالً الغربية مع األردن، وغزة مع مصر، وإيجاد صيغة اتحادية بينهما، هو الخيار الذي يمكن أن ي
 . ينهي الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

أنها تشكل مؤشرات على الذهاب لتطبيق هذا السيناريو، وأن البيئة " ساتلوف"ثمة معطيات عديدة، يعتقد 
اآلن مهيأة لذلك، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تدفع باتجاه هذا السيناريو جهات عديدة، على رأسها 

مج سياسية دولية ومحلية، وكذا سياق التطورات الجارية، وحالة عدم الواليات المتحدة، وفق برا
 . االستقرار السياسي الذي تسود المنطقة، وعلى وجه الخصوص المسار الفلسطيني اإلسرائيلي المتأزم

، التي "ساتلوف"أحداث غزة المأساوية، وانقسام الكيان الفلسطيني جغرافياً وسياسياً، أبرز وجهة نظر 
، "راديكالية"العسكري الذي أحرزته حركة حماس، كحركة إسالمية " االنتصار" على أن ركز فيها 

سيعزز من فرضية سيناريو تقوده واشنطن بجهود دولية، يدفع باتجاه فصل الضفة عن القطاع، وذلك 
 ". جمهورية فلسطين اإلسالمية في القطاع"بحجة احتواء نظام حماس داخل غزة، أو إجهاض قيام 

 هل سيقبل الفلسطينيون بمثل هذا الطرح؟ : سؤال المطروحولكن ال
فإن الرئيس الفلسطيني عباس لن يكون أول زعيم فلسطيني يقبل مثل هذا الفصل، ": ساتلوف"بحسب 

أريحا أوالً، مع جزء بالغ الضآلة -مشيراً إلى أن الزعيم السابق ياسر عرفات تفاوض بشأن اتفاق غزة
فات كان قد وافق على الفصل العملي بين الضفة والقطاع من هذا المنطلق، من أريحا، وبالتالي؛ فإن عر

وبتقدير ساتلوف، فإن الكثيرين لن يلوموا أبو مازن على اعترافه بالحقائق القائمة على أرض الواقع، 
 ! بمعنى الفصل بين الضفة والقطاع

بالفلسطينيين وقضيتهم؛ تبدو ونبوءته وفي هذه الظروف القاتمة التي تحيط " ساتلوف"ال شك أن دعوة 
 . ، ألنها قطعاً لن تخدم إال إسرائيل ومشاريعها التوسعية"السم الذي يدس في الدسم"وكأنها بمثابة 

دعوته هذه، إال أن ما يتوجب على الفلسطينيين كل " ساتلوف"ورغم أن ثمة الكثير من يشاطر 
كيد على أن الضفة الغربية وقطاع غزة جزء ، ويجب التأ"الهدامة"الفلسطينيين، رفض مثل هذه الدعوات 

 . ال يتجزأ
مع العلم أنه إذا كانت ثمة فرصة إلقامة دولة فلسطينية يوماً ما، فإن عملية الفصل الجغرافي بين الضفة 

وأمثاله، لتداول مشاريع وأطروحات وتصورات ستقضي على " ساتلوف"والقطاع، ستخلق بيئة لـ
معها إقامة الدولة المستقلة بالنسبة لكل فلسطيني أبعد مع كل إشراقة فلسطين قضية ومشروعاً، ويصبح 

 . شمس جديدة
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لذا، فإن ما هو مطلوب اآلن من الفلسطينيين بشكل خاص، ليس الوقوف على األطالل وندب الحظ على 
 ما جرى، وإنما إجراء مراجعة شاملة وحقيقية ألوضاع الساحة الفلسطينية، إلعادة بنائها على أسس

جديدة، من خالل إعالء شأن القانون وحل النزاعات والخالفات بوسائل الحوار والطرق السلمية 
 ! أي معنى، فهل نحن فاعلون؟" ساتلوف"عندها فقط نضمن بأن ال تكون لدعوات ... والشرعية 
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