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  26  :كاريكاتير
***  

  
  وتكليف ثالثة وزراء جدد..فياض يقدم استقالته وعباس يعيد تعيينه .1

قـال وزيـر   : ردينة فـارس و عبد القادر فارس ،غزة نقالً عن مراسليها في    14/7/2007 عكاظ   نشرت
 محمود الهباش ان سالم فياض قدم استقالة حكومة الطـوارئ           ]في حكومة الطوارئ   [ االجتماعية الشؤون

الذي قبل االستقالة وطلب منه ان تواصل الحكومة الحالية العمـل كحكومـة تـسيير               عباس  الى الرئيس   
  .واضاف ان عباس اصدر ايضا مرسوما بتكليف فياض تشكيل حكومة عادية جديدة .اعمال

استبق الـرئيس   : رام اهللا، منتصر حمدان    نقالً عن مراسلها في    14/7/2007ليج اإلماراتية   الخوأضافت  
الفلسطيني موعد انتهاء حالة الطوارئ، بإصدار مرسوم رئاسي يقضي بتعديل حكومة الطوارئ برئاسـة              
سالم فياض، حيث اشتمل مرسوم رئاسي على اضافة أربعة وزراء جدد حيث أصبحت الحكومة تـضم                

  :وباتت الحكومة الجديدة تضم كال من. ر وزيراًستة عش
  .سالم فياض رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية والمالية -
  .عبد الرزاق اليحيى وزيراً للداخلية -
  .زياد البندك وزيراً للحكم المحلي -
  .خلود دعيبس وزيراً للسياحة وشؤون المرأة -
العامـة واالتـصاالت وتكنولوجيـا      محمد حسونة وزيراً لالقتصاد الوطني ولإلسـكان واألشـغال           -

  .المعلومات
  .لميس العلمي وزيراً للتربية والتعليم العالي -
  .سمير علي وزيراً للتخطيط والعمل -
  .فتحي ابو مغلي وزيراً للصحة -
  .رياض المالكي وزيراً لإلعالم -
  .جمال بواطنة وزيراً لألوقاف والشؤون الدينية -
  .مشهور أبو دقة وزيراً للنقل والمواصالت -
  .أشرف العجرمي وزيراً لشؤون األسرى والمحررين -
  .محمود الهباش وزيراً للزراعة والشؤون االجتماعية -
  .)جديد(إبراهيم خليل العبد ابراش وزيراً للثقافة  -
  .)جديد(علي خشان وزيراً للعدل -
  .)جديدة(تهاني ابو دقة وزيراً للشباب والرياضة  -

جديد إال انه لم يعرف سبب عـدم تـضمين اسـمه            في حين تحدثت مصادر فلسطينية عن وجود وزير         
المرسوم الرئاسي حيث أشارت إلى تعيين هاني نجم الذي كان يشغل منصب عميد كليـة الهندسـة فـي                

  .بيرزيت سابقا وانتقل إلدارة إحدى الجامعات في قطاع غزة
وقفها باعتبار حكومة   وانتقدت الحكومة الفلسطينية المقالة التي يرأسها اسماعيل هنية قرار عباس مجددة م           

مجلس الوزراء المقال محمد المـدهون      ديوان  عن رئيس   " آي. بي. يو"ونقلت   ".غير دستورية "الطوارئ  
من الواضح ان هناك جملة من القرارات غير الدستورية وغير          "قوله في مقابلة مع وكالة رامتان المستقلة        
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حكومة تسيير األعمال هي من يعمـل فـي         "اف  وأض ".القانونية في حالة الطوارئ، من بينها هذا القرار       
  ".حالة الطوارئ

 ةوزيـر  [ قالت تهاني أبو دقة    : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    14/7/2007الحياة  وجاء في   
، إنها تريد العودة إلى غزة للعمل من هناك، لكنها تنتظر البحث في األمـر مـع رئـيس                   ]الجديدةلثقافة  ا

  .الحكومة والوزراء
وأكد فياض أمس عقب أداء الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس أن حكومته المـستقيلة سـتكون                 

وبرر إضافة الوزراء الجدد للحكومة قبل ساعات من استقالتها بوجود قرار سـابق  . حكومة تسيير أعمال  
  .بتوسيع الحكومة

ـ   " مساواة"وقال رئيس مركز     ال يوجد مخـرج قـانوني لألزمـة،        ": "اةالحي"القانوني إبراهيم البرغوثي ل
  ".وكال الطرفين يخترق القانون، وال مخرج سوى التقائهما إليجاد حل سياسي. المخرج الوحيد سياسي

عقب أحمد بحر، على    :  علي الصالح  ،لندن نقالً عن مراسلها في    14/7/2007الشرق األوسط   وأوردت  
إن "ياسي، وأن رد حماس سيكون وفق القانون، وقـال          بأن قرار أبو مازن س    التعديالت الوزارية الجديدة    

البند السابع الذي استند اليه أبو مازن ليس فيه نص عن حكومة الطوارئ، وال في النظـام األساسـي أو                    
وأضاف أن كل حكومة فياض غير قانونية وباطلة وما بني عليها الحقا يعتبر بـاطال، واتهـم                 ". الداخلي

  . األساسي، بهدف منع عرض الحكومة على المجلس التشريعيبحر أبو مازن بتعطيل القانون
من جهته أكد رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني ووزير العدل السابق، أحمد الخالـدي، أن تحويـل                 
حكومة الطوارئ الى حكومة تصريف أعمال غير قانوني ومخالف للدستور، ويتطلـب ثقـة وموافقـة                

على أن رئيس الوزراء المقال يبقى وأعضاء حكومتـه يـسيرون           المجلس التشريعي، ألن القانون ينص      
  . األعمال، لحين عرض حكومة جديدة على المجلس التشريعي

 قال نبيل   :عبد الرؤوف أرناؤوط   رام اهللا،  نقالً عن مراسلها في    14/7/2007الوطن السعودية   وأشارت  
 ".  عليهاأمام فياض شهران لتقديم الحكومة إلى التشريعي لنيل الثقة"عمرو 

  
  " يجب أن تعتذر للشعب ألنها تأخّرت؟"حماس"" :بشدة فكرة االعتذار يرفض هنية .2

صعد رئيس الـوزراء    :  سامي سعيد  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    14/7/2007األخبار اللبنانية   نشرت  
عباس قبـل  الفلسطيني المقال إسماعيل هنية من لهجة خطابه في غزة معلناً رفضه الشروط التي وضعها       

 ".المقاومة ستتعامل مع أي قوات دولية كقـوات غازيـة         "الدخول في حوار بين الجانبين، مشدداً على أن         
نحـن كحركـة   . غير مستعدة لهذا الحوار بأي ثمن، فهذا أمر تأباه كرامتنا وديننا         " "حماس"وقال هنية إن    

 ".لن نتحاور مع مـن خطـط للقتـل        "وأضاف  ". نريد حواراً بإرادة وفهم   . نريد الحوار لكن ال نستجديه    
 يجـب أن    "حمـاس "نعتذر لفئة تحكّمت في أمن وقوت الناس؟        "وقال  . ورفض هنية بشدة فكرة االعتذار    

، "كنا مضطرين إلى الدخول في معركة حسم حتى تسير الـسفينة          "وأوضح  ". تعتذر للشعب ألنها تأخّرت؟   
  ". هو كذبالقرار الفلسطيني مستقل"مشدداً على أن ما يقال عن أن 

 ىأكد إسماعيل هنية عل   :  أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    14/7/2007القدس العربي   وأضافت  
 ىأن حركته ال زالت مؤمنة بأن الحوار يجب أن يعالج قضايا شعبنا، وترفض الصراع الداخلي وسـتبق                

ـ   واستعجب من أحد شروط الرئيس عباس للحوار والمطالب بعود         . نهج المقاومة  ىعل  مـا   ىة األمور ال
 غـزة، وان تعـود      ىكانت عليه في غزة، قائالً ما هو المقصود بذلك؟ هل معني ذلك أن يعود الفلتان ال               

الحواجز واعتالء األبراج وقتل الناس، وان تعود أوكار المخدرات التي نظفنا الكثير منها، أم المقـصود                
وقـال إن   .  المعـابر  ىالفاسدين تسيطر عل  عودة التعاون األمني مع االحتالل، أم أن تعود مجموعة من           

 أي شيء، هل مع الـذي       ىوأضاف مع من سيكون الحوار وعل     .  لن تتحاور مع من خطط للقتل      "حماس"
 أي شيء   ىكان يتفق من هنا ويخطط لقتلنا من هناك، مع ياسر عبد ربه أم مع نبيل عمرو، ومع من وعل                  



  

  

 
 

  

            6 ص                                    782:                                 العدد14/7/2007السبت : التاريخ

 ألـف  400ن حكومته أرسلت قبل أسبوع نحـو       وفي موضوع العالقين علي معبر رفح أشار أ        .سنتحاور
 دوالر لكل شخص، مجدداً رفضه كذلك الستخدام معبر كرم أبو سالم بدالً من     100دوالر للعالقين، بواقع    

ورفض هنية التصريحات التي أدلي بها رياض المالكي وزير اإلعالم في حكومة الطـوارئ               .معبر رفح 
وقال هنية   .القين علي المعبر تدربوا في إيران وسورية وقطر        شخصا بين الع   79والتي قال فيها أن هناك      

إذا كنا نفترض جدال بأن هناك شبانا تدربوا فذلك أشرف من أن يتدربوا في أمريكا وإسرائيل ضد أبنـاء                   
 . صمود حكومته كخيار في المرحلة المقبلة، قائالً نجوع وال نركع ولكن لن نجوعىوشدد عل. شعبنا

  
  "حماس "رف الراهن ال يسمح بالحوار مع الظ:المالكيرياض  .3

أكد وزير االعالم في حكومة فيـاض ريـاض المـالكي أن            : ، وكاالت "الخليج" -غزة، نابلس، باريس    
، وحدد في مؤتمر صحافي عقده الجمعة في باريس، اربعة          "حماس "الظرف الراهن ال يسمح بالحوار مع     

عـن اداء تمثيـل الـشرعية       " حمـاس "تتوقف  األول، هو ان    : شروط مسبقة حتى يصبح الحوار ممكنا     
والثاني هو، قبول االجـراءات التـي اتخـذها         ". اصبحت خارجها بعد ما انقلبت عليها     "الفلسطينية، ألنها   

كل ما استولت عليه    " حماس"الثالث هو، أن تعيد     ". الحكم والفصل حسب القانون   "الرئيس الفلسطيني ألنه    
ونفـى فـي سـؤال       ".إمارة طالبانيـة  "يطرة على غزة، وتحويلها     الرابع هو، ان تتوقف عن الس     . بالقوة

وأكد انه في حال قررنا ذلك، فإنه لـيس         ". قوات بدر "ان تكون السلطة اتخذت قرارا باستقدام       " الخليج"ـل
  . وانما من اجل حماية الشعب الفلسطيني" حماس"من اجل زجها في المواجهة الدائرة مع 

  14/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

  أمريكيين جيش يدرب في دول عربية من قبل وإقامة القادة األمنيين إقالة: الطوارئحكومة  .4
كشفت مصادر سياسية وامنية اسرائيلية وفلسطينية متطابقة الجمعة النقـاب          :  زهير اندراوس  -الناصرة  

 "حماس"نع  عن ان رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية اعد خطة امنية لتطبيقها في الضفة الغربية بهدف م              
 االمنية تشمل خطة فيـاض      الخطة نافوبحسب المصادر   .  الضفة ى من السيطرة عل   ىوالتنظيمات االخر 

اقالة جميع المسؤولين االمنيين الحاليين وتعيين قادة جدد        : اصالحا جذريا في االجهزة االمنية والتي تشمل      
الت المصادر ان فياض اجتمع فـي       وق.  االوضاع االمنية في الضفة    ىلتسلم زمام المبادرة والسيطرة عل    

وتـشمل  .  الضوء االخضر لتنفيذ الخطـة     ى مروان البرغوثي، وحصل منه عل     ىااليام القليلة الماضية ال   
الخطة ايضا تدريب العناصر االمنية في عدد من الدول العربية تحت اشراف خبـراء عـسكريين مـن                  

 .ربيةالواليات المتحدة االمريكية، وبمساعدة من جيوش الدول الع
ـ      "حماس"وعقب مصدر فلسطيني مقرب من        خطـة   ى عل "القدس العربي "، طلب عدم الكشف عن اسمه ل

ال ادري، اعتقد ان هذا الرجل مسكين، ففي غزة كانت للسلطة قوات امنيـة يـصل                : فياض االمنية قائال  
نين، ام انه    اربعين الف عنصر وسقطت بأيدي حماس، وتابع ال ادري هل هو يستهبل المواط             ىتعدادها ال 

 .يخفي الجن لكي يقوم بمساعدته في تطبيق الخطة االمنية
 14/7/2007القدس العربي 

  
  فياض يطور خطة شاملة لإلصالحات إلنقاذ الضفة   .5

يطور رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية، خطة شاملة لإلصـالحات         : وكاالتوالخلف خلف    - رام اهللا 
ـ في مجاالت األمن، االتصال والرفاه، في        الضفة من مصير مشابه لمصير قطاع غـزة        " إنقاذ"محاولة ل

. وذلك في إطار تركيزه على تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين وليس على المفاوضـات مـع إسـرائيل                
وحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية، تتضمن الخطة ألول مرة إنشاء شبكة من الجمعيات الخيرية مـن               

ومـنح  " فـي ملعبهـا   "إلسرائيلية فان فياض معني للتنافس مع حماس        وحسبما تقول المصادر ا   . السلطة
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 . بدل التوجه إلى حماس    –المواطنين الذين يعيشون أزمة اقتصادية إمكانية التوجه إلى مؤسسات السلطة           
وشبكة الرفاه االجتماعي بحسب صحيفة هآرتس ستتضمن مساعدات للفقراء، لعائالت الجرحى والقتلـى،     

علـى  . اصة، للعيادات وغيرها، فيما أن التمويل سيأتي من دول في األسرة الدوليـة            لليتامى، لمدارس خ  
  :المستوى االقتصادي يخطط فياض، االقتصادي في ثقافته، عدة خطوات، هي بحسب الصحيفة

 سواء من أجل بناء ثقتهم بالنظام أم من أجـل           –المرحلة األولى هي ضمان دفع رواتب موظفي السلطة         
  .اد الدولي بقدرة السلطة على أداء مهامهابناء ثقة االقتص

  .المرحلة الثانية هي مساعدة إسرائيل على رفع الحواجز
ومـن  . كما يخطط فياض لسلسلة من المشاريع في مجال البنى التحتية واإلسكان في كل أرجاء الـضفة               

. ة أخـرى   مليون دوالر، يخطط فياض إلقامة أحياء جديدة، طرق وبنى تحتي          120خالل مساعدات بنحو    
 األمر الذي سيدفع االقتـصاد الفلـسطيني   –كما سيتم توفير اآلالف من أماكن العمل للعاطلين عن العمل       

  .إلى األمام
  13/7/2007موقع ايالف 

  
  "حكومة تسيير األعمال" هي "حكومة الوحدة" :إسماعيل رضوان .6

ة الوطنية المقالة برئاسـة     جدد الناطق باسم حركة حماس إسماعيل رضوان التأكيد على أن حكومة الوحد           
هنية هي حكومة تسيير األعمال بموجب القانون الفلسطيني، وأن ما يجري الترويج له مـن أن حكومـة                  
الطوارئ المعينة بالضد عن القانون هي حكومة تسيير أعمال هي خطوة خطيرة وتمثل عملية انقالبيـة                

ن االجتماع المرتقب للمجلس المركـزي     وحذر رضوان م   .جديدة عن القانون والشرعية، على حد تعبيره      
  ."الخطيرة"لمنظمة التحرير الفلسطينية ومن إمكانية إقدامه على اتخاذ خطوات وصفها بـ

13/7/2007قدس برس   
  

   الحازم ورفضه الحوار معها"عباس " فوجئت من موقف"حماس"قيادة  .7
ه الرئيس عباس مـن األحـداث       الموقف الحازم الذي يقف   ب ،، ومكتبها السياسي   حماس  قيادة حركة  تفاجأت

، وقالت مصادر مطلعـة     "حماس"االخيرة التي شهدها قطاع غزة، والذي يسمى باالنقالب الذي قامت به            
 على  أجمعتنقال عن مقربين من حماس ان كل التقارير والدراسات التي كانت لدى الحركة              ) المنار(لـ  

قيادة الحركة فوجئت مـن موقـف الـرئيس          الحوار في أعقاب االنقالب، غير ان        إلىان عباس سيأتي    
أن حركة حمـاس تخـشى      ) المنار(وأضافت المصادر لـ     .الفلسطيني، وهذا الموقف يشكل قلقا للحركة     

حصارا شرسا في قطاع غزة بمشاركة جهات عديدة، قد يؤدي الى انهيار كامل في حال اسـتمرار هـذا    
ر قطاع الخدمات الحياتية، والمصانع، والتوقف      الحصار حتى نهاية العام الجاري، وهناك تخوف من انهيا        

الكامل للدعم االنمائي، وهذا من شأنه أن يشكل سببا في ثورة الشارع الغزي على حماس، ولذلك، تعمل                 
قيادة حماس بكل السبل من أجل فتح معبر رفح، وأن الحركة على استعداد للتعـاطي مـع أي سـيناريو                

  .يضمن لها استخدام المعبر المذكور
  14/7/2007لمنار الفلسطينية ا

  
  "حماس"ـ بتسليم إدارة الضفة ل"عباس"قيادي فتحاوي يطالب  .8

طالب قيادي في حركة فتح أطلق على نفسه من شرفاء حركة فتح الرئيس عبـاس بتـسليم إدارة                  : عمان
 كان  الضفة الغربية لحركة حماس جراء انتشاء مظاهر الفلتان األمني والعربدة من بعض المليشيات، كما             

الـذي عـدم فـضل      ،ودعا القيادي    . األمر بالقوة العسكرية   "حماس"الحال في قطاع غزة قبل أن تحسم        
 على فرض األمن والذي هو حلم كل مواطن، والقضاء على كـل مظـاهر               "عباس" ،الكشف عن هويته  
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 فـتح   الزعرنة والعربدة التي ترتكب في مدن الضفة والتي زادت عما كانت عليه قبل اسـتقرار قيـادة                
من جهة أخرى دعا القيـادي الفتحـاوي المجلـس           .والسلطة في رام اهللا عقب سيطرة حماس على غزة        

وأكد على ضـرورة تخلـيص المجلـس مـن           . اصالح نفسه  إلىالمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية     
  .المفسدين ومن تربطهم عالقات مشبوهة مع االحتالل االسرائيلي

  14/7/2007فراس برس 
  

 "مصر"زيارة " مشعل"نفي طلب ت" حماس" .9
 أن يكون رئيس المكتب "حماس"نفى قيادي في حركة :  من زكي أبوالحالوة ومحمد أبوخضير-القدس 

السياسي للحركة خالد مشعل طلب من المسؤولين المصريين زيارة القاهرة خالل األيام المقبلة لشرح 
 .في األزمة الفلسطينية الحالية" حماس"وجهة نظر 

  14/7/2007لكويتية الرأي ا
  

  "شروط"في الضفة بـ" انتفاضة األقضى"تنوي وقف مطاردة نشطاء " ليإسرائ" .10
مـن نـشطاء    "  مطـاردا  178"  اكدت مصادر امنية، من كتائب االقصى، وجود قائمة باسماء         :بيت لحم 

 ان من بين االسـماء التـي      : "وقالت المصادر  .انتفاضة االقصى تنوي اسرائيل وقف مطاردتهم بشروط      
  .، قائد كتائب األقصى في الضفةوردت في القائمة، زكريا زبيدي

  :واما االساسيات التي تقوم عليها عملية وقف المطاردة فهي البنود التالية
من يرد اسمه يوقع على تعهد باشراف اجهزة االمن الفلسطينية، ويوقف اي نشاطات، او عمليـات                : اوال

  .ضد اسرائيل
ار اجهزة امن السلطة لمدة اسبوع كامل، دون مغادرة ودون ايـة نـشاطات              يمكث المطارد في مق   : ثانيا

  .انتفاضية
بعد انقضاء ثالثة اشـهر فـي        ،"أ" يمكث المطارد بعدها لمدة اسبوع في مكان معروف في منطقة         : ثالثا

او غيرها، والتاكد من وقف النشاطات العسكرية، يـسمح         " ب" ، وعدم الخروج منها الى مناطق     "أ" منطقة
  .ه بالتحرك داخل المناطق الفلسطينية، او السفر الى الخارجل

  13/7/2007وكالة معا  
  

  "فتح" والمالحقات لعناصر االعتداءات بوقف "حماس" تطالبان "الديموقراطية" و"فتح" .11
 مسئولية مـا    "حماس"قيادة  ، في بيان لها،      حملت حركة فتح   :خان يونس  13/7/2007 وكالة معا    ذكرت

 في قطاع غزة، رافضة جميع التبريرات غير المنطقية التي          "فتح"ات متكررة ضد أبناء     يحدث من اعتداء  
وطالـب مـصدر     .بالوقف الفوري لهذه األعمال، حسب البيـان      " حماس"، وطالبت قيادة    تدعيها حماس 

مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حركة حماس بالضغط على القـوة التنفيذيـة والوقـف                
 بخانيونس على خلفية المسيرة التي نظمتها فصائل        "فتح"مليات المداهمة للبيوت وإعتقال كوادر      الفوري لع 

  .  بالمحافظة والمطالبة باإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين)ف.ت.م(
وصف أحمد حلـس عـضو المجلـس    :  من أشرف الهور-غزة  14/7/2007واضافت القدس العربي 

وأكـد   . في قطاع غزة ضد نشطاء حركته بأنه إجرام سياسي         "حماس"الثوري في حركة فتح ما تقوم به        
 يقومون بحملة اعتقاالت ومداهمات واسعة لبيوت نـشطاء مـن           "حماس"حلس أن القوة التنفيذية ونشطاء      

ومن جانبه قال إسالم شهوان المتحدث باسم القوة التنفيذية ان عملية االعتقال جـاءت               .قطاعال في   "فتح"
االعتـداء علـي    ب "فتح"مقدمة من حركة فتح الياسر اتهمت فيها عناصر وكوادر من            ى خلفية شكو  ىعل
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ذ اإلجراءات  امقرهم في خانيونس، الفتاً الي أنه سيتم اإلفراج عن المعتقلين بعد استكمال استجوابهم واتخ             
 .القانونية الالزمة

 
  في قرارته الحاسمه" محمود عباس" تساند "فتح": الزعارير .12

 تساند الرئيس عبـاس وتدعمـه       "حركةال" أن    في بيان صحفي،    فهمي الزعارير،  "فتح"اسم  أكد المتحدث ب  
وتقف خلفه في كافة القرارات الحاسمة التي يتخذها لمعالجة تداعيات الكارثـة الوطنيـة التـي أحـدثها                  

نسجما أن هذا يأتي م   " قرار التعديل الوزاري الذي رسمه أبو مازن،      ل  وبالنسبة .االنقالب الدموي في غزه   
إن حركة حمـاس أفقـدت نفـسها التفـويض          "واضاف المتحدث،    ".مع صالحيات الرئيس الممنوحة له    

  ." في قطاع غزةالديمقراطي والحق في العمل السياسي العام، باحداثها االنقالب
13/7/2007وكالة معا    

 
  ةال معلومات لدينا عن جهود وساطة لدخول حواتمة الى الضف": الجبهة الديمقراطية" .13

ال معلومات لديها حول وجود     "ذكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن       :  نادية سعد الدين   - عمان
جهود وساطة نجحت باتجاه دخول األمين العام للجبهة نايف حواتمة إلى الضفة الغربية للمـشاركة فـي                 

لقد فوجئنا  "امر راشد   وقال الناطق اإلعالمي باسم مكتب الجبهة في دمشق ع         ".اجتماع المجلس المركزي  
في الجبهة بالتصريحات التي ترددت أخيراً عبر وسائل اإلعالم حول جهود مبذولة لدخول حواتمة إلـى                

الجبهة الديمقراطية تعتبر أن العودة إلى الـوطن هـو          "وأوضح راشد بأن     ".األراضي الفلسطينية المحتلة  
 حواتمة غير مشروطة وستكون فـي إطـار         عودة"، مشدداً على أن     "حق مشروع بال تقديم أية تنازالت     

  ".المعارضة ألوسلو
   14/7/2007الغد األردنية 

  
 األمريكية األفكار والعزوف عن تبني "جيش وطني" إقامة "فياض" ىعل: "البطش" .14

نحن في : قال خالد البطش، القيادي البارز في حركة الجهاد االسالمي: من زهير اندراوس -الناصرة 
دة الشرخ في العالقات الوطنية ونأمل ان تنتهي االزمة الداخلية الفلسطينية، هذه  نرفض زيا"حركةال"

المشكلة بين حركتي حماس وفتح والمجتمع الدولي الذي يحاصر ويجوع الشعب الفلسطيني، نتمني علي 
سالم فياض ان يجد خطة وطنية لكي يستعيد الهدوء االمني من خالل المصالحة الوطنية، أي ان يجد 

را القامة جيش وطني لكي يصبح هذا الجيش هو الضمان لحل المشاكل وردع المخالفين للقانون، ال افكا
وانا اتساءل لماذا هذا التوجه . ان يأتي بأفكار تصب الزيت علي النار وكأنه ال يريد ان ينهي االزمة

  . االمريكي من قبل فياض
  14/7/2007القدس العربي 

  
  ترد" المقاومة"و.. ط قطاع غزة قوات االحتالل تتوغل جنوب ووس .15

 تواصل القوات اإلسرائيلية توغلها في منطقتي رفـح جنـوب           :ألفت حداد  13/7/2007 48عربذكرت  
في مخيم   ف .قطاع غزة، ووسط قطاع غزة، شرق مخيم البريج، بعد أن توغلت فيهما صباح اليوم الجمعة              

داهمت عشرات منازل المواطنين، حيث قامت       القوات اإلسرائيلية أفاد شهود عيان فلسطينيون أن       البريج
باعتقال عشرات المواطنين الفلسطينيين، ونقلهم إلى جهة غير معلومة والذي قدر عددهم حسب الـشهود               

  . معتقال50بـ
، الجناح العـسكري  "كتائب أبو علي مصطفى"وفي الضفة الغربية، أعلنت  14/7/2007األخبار اللبنانية  

 مهاجمة آلية إسرائيلية قـرب حـاجز حـوارة قـرب            " كتائب القسام "سطين و للجبهة الشعبية لتحرير فل   
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 إلحاق أضرار بسيارة جيب عـسكرية مـن دون وقـوع            مؤكداًوأقر الجيش اإلسرائيلي بالهجوم،     .نابلس
  .إصابات

  
 "االدعياء"ـ ويصف قادتها ب"حماس" يهاجم  في غزة"القاعدة"بيان لـ .16

القاعدة في فلسطين الجمعة حركة حمـاس واتهمهـا بالتـشبث           هاجم تنظيم   : من وليد عوض   - رام اهللا 
 "حمـاس "واتهم البيـان     .بالسلطة ومغرياتها، وذلك في بيان صحافي نشرته وكالة فلسطين برس المحلية          

وقادتها بانهم باعوا دينهم بدنياهم حيث جاء في البيان هؤالء األدعياء يبيعون دينهم يـدنياهم حبـا فـي                   
وأقر تنظيم القاعدة في أرض      .ا علي اآلخرة وإن في قلوبهم إال المرض واالنحراف        المناصب وإيثارا لدني  

الرباط بتقديم حركة حماس المساعدة األمنية واللوجستية والدعم بالمال والـسالح لـه لتكـوين وإعـداد                 
 . عناصره في أرض فلسطين

 14/7/2007القدس العربي 
  

  "البداوي"يزور " ابو العينين"و.. "فتح اإلسالم" تؤازر فلول "القيادة العامة" .17
رفضوا اخالء المخيم اسوة بعناصر التنظيمات      " القيادة العامة " مسلحا من    60وذكرت معلومات ان حوالي     

 مسلحا  250وقدرت التقارير عدد المسلحين بـ      ". فتح االسالم "الفلسطينية االخرى، وانضموا الى مسلحي      
الستسالم للجـيش او مواجهـة مـصيرهم عنـدما تـصل       باتوا محاصرين تماما ولم يعد امامهم سوى ا       

في لبنـان سـلطان ابـو       " فتح"وصل امين سر حركة      على صعيد متصل     .المواجهات الى مرحلة الحسم   
 تطـورات العينين الى مخيم البداوي حيث عقد اجتماعاً مع مسؤولي قيادة الحركة في الشمال للبحث في                

  ."البارد"بمخيم  
  14/7/2007الشرق األوسط 

  
 بحزم وقام بخطوات لم يقم بها في السابق" حماس" عباس بدأ يتصدى لـ :أولمرت .18

أكد رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت      :  ووكاالت  من زكي أبوالحالوة ومحمد أبوخضير     -القدس  
الساحة الفلسطينية تشهد حاليا تحوال ملموسا اذ ان رئيس السلطة محمود عباس بدا يتصدى لحركـة                "ان  
وأضاف خالل اجتماع عقده ليل أول من أمـس مـع            ".س بحزم وقام بخطوات لم يقم بها في السابق        حما

الحكومة الفلسطينية الحالية تعتـرف بقـرارات الرباعيـة          "،سفراء دول االتحاد األوروبي في القدس ان      
وتيرة تطبيق  اذا قامت هذه الحكومة بالتصدي لالرهاب، فسيكون من الممكن تسريع           "، مؤكدا انه    "الدولية

 250وعلى صعيد مواز، قال أولمرت انه قـرر االفـراج عـن              ".القرارات الدولية في شكل دراماتيكي    
تعزيز موقف التيار المعتدل في المجتمع الفلسطيني رغم المعارضة الـشديدة  "سجينا امنيا فلسطينيا بهدف  

 ".لمثل هذه الخطوة في داخل المجتمع االسرائيلي
  14/7/2007الرأي الكويتية 

  
   هنية اسماعيلأنباء عن ضوء أخضر إسرائيلي الغتيال .19

العربية التي تصدر في الناصرة الى مصادر إسرائيلية ان المجلـس الـوزاري             " الصنارة"نسبت صحيفة   
وقالت ان القـرار نقـل إلـى        . اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واالمنية  اتخذ قراراً بتصفية هنية         

واشارت الى أن وزير الدفاع ايهود بـاراك أشـاد بالخطـة    . صة لتحديد موعد تنفيذهاألذرع األمنية الخا 
  .وباركها ودعا إلى إقرارها من دون أي تغيير أو تحفظ
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نأخذ هذا األمر على محمل الجد، فهم في الـسابق اغتـالوا            : "فوزي برهوم "  حماس"وعلق الناطق باسم    
ية نفسه كان عرضة لالستهداف حتى بعدما صار رئيـساً          قيادات بارزة وهددوا أيضاً باغتيال آخرين وهن      

  ".للوزراء
  14/7/2007النهار 

  
  تقّدم ملموس في االتصاالت السرية بين سوريا وإسرائيل": معاريف" .20

في صفحتها األولى أمس، عن مصادر سياسية       " معاريف"نقلت  :  حسن مواسي ووكاالت   -القدس المحتلة   
مع العاهل األردنـي يتعلـق بتقـدم المحادثـات لبـدء      " قاء ليلياً سرياًل"إسرائيلية قولها ان اولمرت عقد     

ونقلـت   .مفاوضات مع سوريا، مشيرة الى أن مكتب رئيس الوزراء يرفض التعليق على هذه المعلومات             
عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن المفاوضات السرية بين الجانبين ارتقت درجة وتجاوزت مرحلـة              

كرت أن الرئيس السوري بشار األسد يرد على الرسائل التي يوجهها أولمرت بـشكل              وذ. تلمس المواقف 
ورأت  .مفصل، لكن الرقابة العسكرية اإلسرائيلية ال تسمح بنشر تفاصـيل أخـرى حـول الموضـوع               

الصحيفة ان نيات أولمرت تتجه نحو محاولة إحياء مسار المفاوضات مع سوريا، الفتة الى أن الجـانبين                 
 .مثل استئجار إسرائيل هضبة الجوالن المحتلة من سوريا لفترة زمنية طويلة          " أفكار خالقة  "يتحدثان عن 

االلكتروني عن أولمرت قوله في لقاء مع سفراء االتحـاد االوروبـي فـي           " هآرتس"ونقل موقع صحيفة    
االسد يؤكد انه يريد اجراء مفاوضات، لكن في الحقيقـة مـا يقـصده هـو إجـراء                  "اسرائيل امس، ان    

وقـال ان    ..جورج بوش، ولـيس مـع اسـرائيل       ) الرئيس االميركي (و مفاوضات مع الواليات المتحدة   
 ".يرغبون في حسم القضايا بكاملها قبل المفاوضات"السوريين 

الصادرة في الناصرة، نقال عن مصادر إسرائيلية مطلعة، انه من المتوقع أن            " الصنارة"وذكرت صحيفة   
خالل اليومين المقبلين بداية نتائج اتصاالت تجريها أطراف ثالثة مع دمـشق            تتسلم الحكومة اإلسرائيلية    

، بناء على مبادرة إسرائيلية سرية هدفها معرفة مدى استعداد سوريا           )اطراف عربية وإسالمية وأوروبية   (
أضافت أن وسـائل    . الستئناف المحادثات مع اسرائيل ونقطة االنطالق التي تراها دمشق لهذه المحادثات          

  .عالم سورية وعربية أشارت إلى أن سوريا مستعدة الستئناف المفاوضات من دون شروط مسبقةإ
  14/7/2007المستقبل 

  
  السماح بدخول حواتمة للضفةمتباينة حول  يةاسرائيلردود  .21

تباينت ردود الفعل في إسرائيل على طلب السلطة الفلـسطينية مـن            :  أسعد تلحمي  -الناصرة  , رام اهللا   
وفي وقت كان أولمرت ال يـزال ينظـر فـي           . تالل السماح لحواتمة بالدخول إلى رام اهللا      سلطات االح 

في كل خطوة يتخذها من دون      "الطلب، وقال عزرا إنه يتحتم على إسرائيل تقديم المساعدة لرئيس السلطة            
يين ألن جميع القـادة الفلـسطين     "وأضاف أن التذرع بماضي حواتمة ليس جدياً        ". أن تمس بأمن إسرائيل   

ينبغي تأييد كل خطوة من شأنها      "وزاد أنه   ". الذين سمحنا لهم بدخول األراضي الفلسطينية كانوا مخربين       
الحكومة إلـى إعـالن رفـضها       " ليكود"ودعا حزب    ".المساهمة في الحرب الشاملة على حركة حماس      

  ".االنبطاح أمام أحد أقسى اإلرهابيين"الطلب، محذراً من 
   14/7/2007الحياة 

  
  لن يخرج من االئتالف إذا لم تطالب فينوغراد بإقالة أولمرت" العمل: "زير الزراعةو .22

قال وزير الزراعة اإلسرائيلي، شالوم سمحون، والذي يعتبر مقرباً من وزير األمن إيهود براك، إنه في                
حال لم تطالب لجنة فينوغراد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، باستخالص نتائج شخصية، فـإن حـزب                

وتشير التقارير اإلسرائيلية إلى أن تصريحات سمحون هذه تدل          .العمل لن يخرج من االئتالف الحكومي     
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على أنه بالرغم من تعهد حزب العمل بالخروج من االئتالف بعد نشر التقرير النهائي لفينوغراد، فإنـه                 
  .من الممكن أن يغير براك من موقفه

  13/7/2007 48عرب
  

  زعم اعتقال مشارك في أسر شاليتوي... زة إلى ثكنةاالحتالل يحول مطار غ .23
فرضت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس سيطرتها الكاملة على مطار غزة الدولي المدمر شـرق مدينـة                

وقالـت  ،  رفح، بعد وقت قصير من انسحاب القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية التي ترابط في المطار              
 دبابة وآلية عسكرية، وبغطـاء جـوي مـن          15االحتالل تساندها نحو    مصادر محلية وشهود إن قوات      

وفي   .الطيران الحربي، توغلت في األطراف الشرقية لمدينة رفح، واحتلت مطار غزة وحولته إلى ثكنة             
أمس إن الجهاز والجيش ألقيا القبض قبل شهر على فلـسطيني    ) الشاباك(السياق، قالت مصادر في جهاز      

ونقلت وسائل إعالم إسـرائيلية عـن        .ية أسر الجندي شاليط المحتجز في قطاع غزة       كان ضالعاً في عمل   
  . قولها إن محمد صوفي ساعد في تصوير الهجوم في حزيران من العام الماضي"الشاباك"مصادر 

  14/7/2007األخبار اللبنانية 
  

  يكشف أسباب اخفاق العدوان"إسرائيلي"تقرير عسكري  .24
أمس أن تقريراً سرياً وضعه جـيش       " يديعوت أحرونوت "كشفت صحيفة   : ودة وديع عوا  -القدس المحتلة   

الكيان قبل شهور أكد ان خسارته الحرب العدوانية على لبنان مردها اضـمحالل القـيم لـدى جنـوده                   
وضباطه، وجاء التقرير ثمرة جهد واحدة من عشرات لجان التحقيق العسكرية التي تشكلت للبحـث فـي        

ويقتـبس التقريـر أقـوال       .ن على لبنان، ووقفت نتائجه الخطرة وراء عدم نشره        أسباب اخفاقات العدوا  
واعترافات ضباط في الجيش ضمن شهادات كثيرة قدموها لمعديه، منها ما ورد على لسان قائد ميـداني                 

كما أشار قائـد    ". لماذا كان هذا قدري أن أحارب هنا      : قرأت في مالمح القادة المسؤولين عني قولهم      "قال  
 إلى كثرة الجنود الذين كانوا يتطوعون لتخليص زمالء جرحى لهم أمال بأن يمـنحهم ذلـك بطاقـة                   آخر

أبدوا قدرا كبيرا من التردد     " االسرائيلي"وأوضح التقرير ان قادة الجيش      . للخروج من المواجهة العسكرية   
ت التقرير الـى    ولف .في إصدار التعليمات العسكرية، نتيجة الحرص على عدم تعريض الجنود للمخاطر          

" اسـرائيل "لتقديم الضحايا مقارنة مع الماضي، ونتيجة نظرتـه ل          " االسرائيلي"تراجع جاهزية المجتمع    
  .كدولة غير ضعيفة تقاتل من أجل بقائها

  14/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ية مليون دوالر إلعادة إعمار المنطقة الشمال700: إسرائيل .25
 700حـوالي   ( مليون شـيكل     800لية، أمس، أنّها خصصت مليارين و      أعلنت الحكومة اإلسرائي   :ا ش أ  

إلعادة إعمار المناطق الشمالية من األضرار الناجمة عن الحرب علـى لبنـان الـصيف               ) مليون دوالر 
وكانت وزارة المالية   . الماضي، مشيرة إلى أنّه سيتم تخصيص ثلث هذا المبلغ للوسط العربي في الشمال            

من القطاعات االقتصادية المختلفة لدعم     )  مليون دوالر  500( مليار شيكل    2.2يل  اإلسرائيلية قررت تحو  
وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل تكبدت خالل الحرب خسائر كبيرة جداً، حيـث بلـغ إنفاقهـا                 . الشمال

ـ           22العسكري اليومي ما يقارب       120 مليون دوالر، فيما قدرت مصادر إسرائيلية الخسائر اليوميـة بـ
  . ن دوالرمليو

  14/7/2007السفير 
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  نقاط التفتيش أساسية ألمن المطارات: خبراء اسرائيليون .26
يقول خبراء انه يمكن استخدام دفاعات مثل الموجودة في مطار تل ابيب الرئيسي في الخارج لمنع تكرار                 

ـ   ،  هجوم وقع في مطار جالسجو اقتحمت فيه سيارة محملة بالوقود احدى صاالت المطار             ي وقـال رام
وقال ايران دوفديفاني وهو خبير      .جيرشون وهو خبير امني اسرائيلي ان هذا االجراء فعال الى حد كبير           

في مكافحة االرهاب وكولونيل سابق في الجيش االسرائيلي ان انتشار حراس سريين داخل مطـار بـن                 
اء االسرائيليين  وقال كل من دوفديفاني وجيرشون انه على الرغم من جهود الخبر           .جوريون مهمة المنه  

لتقديم المشورة في شتى انحاء العالم بشأن كيفية تحسين امن المطارات لم يقر سوى عـدد قليـل جـدا                    
مازالوا يعتقدون انـه لـن      "وقال دوفديفاني    .االساليب التي تستخدمها اسرائيل لتأمين مطار بن جوريون       

  ."يحدث لهم ولكنه سيحدث في النهاية
  13/7/2007رويترز 

  
  يطالب أولمرت باطالق سراح الجنود األسرى الثالثةاسرائيلي  اعتصام .27

نظم المئات من اإلسرائيليين مساء الخميس اعتصاماً جماهيرياً بمدينة حيفـا بمناسـبة               د ب أ   -تل أبيب   
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن أمهات الجنود األسـرى         .مرور عام على أسر الجنود اإلسرائيليين الثالثة      

وأوضحت اإلذاعة أن والدة شاليت ألقت كلمة في الحـشد ووجهـت مـن               .ركن في االعتصام  الثالثة شا 
لن يهدأ لنا بال ولن نسكت ولن يمر عام آخر علـى            " :خاللها رسالة شديدة اللهجة لحكومة أولمرت قائلة      

  ".بقاء أوالدنا في األسر حتى يعودوا لنا بسالم
  14/7/2007الدستور 

  
   كادت تصل مليوني دوالر2006ة في أرباح الفنادق اإلسرائيلي .28

يتبين من معطيات نشرها المكتب المركزي لإلحصاء اإلسـرائيلي أنـه بـرغم             : خلف خلف من رام اهللا    
 مليون شاقل   725، نجحت الفنادق في إسرائيل في بلوغ ربح قياسي وصل إلى            2006الحرب في صيف    

 – 2001، فـي سـني الحـضيض        وعلى حسب معطيات المكتب   )  ألف دوالر  700ما يقارب مليون و   (
 بلغ نحوا مـن مليـون       2005 مليون دوالر، وفي سنة      50، وقف متوسط ربح الفنادق عند نحو        2003

وعلى حسب تقديرات المكتب المركزي لإلحصاء، وقفت إيرادات الفنادق فـي سـنة             .  آلف دوالر  700و
كما وقفـت   . 2005اسا إلى    في المائة قي   7 على ما يقارب مليار ونصف دوالر، أي زيادة بنسبة           2006

. 2005 في المائة قياسا الى      7اإليرادات من السياح على أكثر من نصف مليار دوالر، أي بارتفاع بنسبة             
قُدرت النفقات بـأكثر من مليار دوالر، ووقـف        .  في المائة  8أما فك الرهن من اإلسرائيليين فزاد بنسبة        

  .  ألف دوالر700الربح كما قيل عند مليون و
  13/7/2007ع ايالف موق

  
 اشتباكات جامعة بيرزيت سببها استيالء فتح على أرشيف الكتلة اإلسالمية .29

كشفت مصادر رسمية في الكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت عن أن السبب الرئيسي في اندالع           : رام اهللا 
 إقـدام   نج باألساس ع  فتح في الجامعة، نت   التابعة ل المواجهات بين أنصار الكتلة وحركة الشبيبة الطالبية        

عناصر من الشبيبة على مصادرة أرشيف الكتلة اإلسالمية في الجامعة والذي يعود إلى السنوات األولـى        
  . يضم معلومات تفصيلية عن بنية الكتلة وعناصرهاوهو. 78 لتأسيس الكتلة عام

  14/7/2007الخليج اإلماراتية 
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  في البيرهتلفزيون فلسطين يتهم حماس بمحاولة تفجير مقره  .30

، توعدوا على   حماسبعض المواطنين ادلوا بشهاداتهم عن عناصر من        أن  ذكر تلفزيون فلسطين    : رام اهللا 
 .ه في البيـرة   مسامعهم، باسكات اذاعة وتلفزيون فلسطين قريبا، من خالل هجوم سيؤدي الى تدمير مقر            

ئيلي لتلفزيون فلسطين قبل خمس     شبه خبر التلفزيون ما ستقدم عليه حماس بما فعله االحتالل االسرا          قد  و
هذه اتهامات غير صحيحة، وعارية عن الصحة تماما،        أن  سامي ابو زهري    ، أعتبر   من جهته  و .سنوات

وال تنطلي على احد من ابناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان حماس ليـست معنيـة بمواجهـة تلفزيـون                   
  .د الى الموضوعية والشعبية النه تلفزيون ال يحتاج الى ادنى مواجهة، وانه يفتق،فلسطين

  13/7/2007وكالة سما 
  

  ادارة سجون االحتالل تفرض غرامات مالية على االسرى وتقتطعها من مخصصاتهم .31
 كشف اسير محرر عن اقدام مصلحة سجون االحتالل، على فرض غرامـات             : منتصر حمدان  -رام اهللا   

لية التـي تـدفعها الـسلطة الوطنيـة          من المخصصات الما   هاتقوم باقتطاع ، و مالية كبيرة على االسرى   
اتهم وكيل وزارة شؤون االسرى زياد ابو عين مصلحة الـسجون بالعمـل علـى               من جهته   و .لصالحهم

المخصـصات تقـدر بنحـو    هـذه  الغرامات، موضحا ان هذه استنزاف مخصصات االسرى من فرض    
ـ      . الف اسير  11مليونين ونصف المليون شيقل شهريا  يستفيد منها          ذا الـسياق إلـى أن       يـشار فـي ه

 كمـا   . فرصة لالحتالل للتملص من التزاماته المالية في االنفاق على االسرى          وفرتالمخصصات المالية   
حتل البند الرابـع مـن حيـث حجـم          ت هاحسب المصادر الرسمية في وزارة شؤون االسرى فان       أنها وب 

سرى المـوظفين،  كمـا       ماليين اخرى لال   5،  قرابة    حيث يضاف إلى المخصصات   الموازنات المالية،   
تخصص السلطة مليون شيقل لدفع الغرامات المالية التي تفرض على االسـرى مـن خـالل المحـاكم                  

  . ماليين شيقل كنظام سلف ومنح افراج4االحتاللية، و
  14/7/2007الحياة الجديدة 

  
  مرات لفلسطيني نقل استشهادياً إلى تل أبيب5المؤبد  .32

 مرات إضافة إلى مئات السنين بحق فلسطيني        5ية حكما بالسجن المؤبد     أصدرت محكمة إسرائيل  : رام اهللا 
بعد إدانته بنقل االستشهادي الذي نفذ عملية مطعم ستيج في تل ابيب قبل سنتين وأدت إلى مقتل خمـسة                   

  .  آخرين60إسرائيليين وجرح 
  14/7/2007الخليج اإلماراتية 

  
  لغربيةحمالت االعتقال في الضفة ااالحتالل في استمرار  .33

أكدت مصادر فلسطينية اعتقال قوات االحتالل لعشرة مواطنين فلـسطينيين فـي أنحـاء              : رامي دعيبس 
متفرقة من الضفة الغربية، بعد مداهمات وحمالت تفتيش واسعة النطاق، طالت العشرات من المنازل في               

  .البلدات والقرى الفلسطينية المختلفة
  13/7/2007 48عرب

  
 األسرى في معسكر حوارةاالحتالل يعتدي على  .34
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 بأن قـوات االحـتالل      ،أفادت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان       :  أمين أبو وردة   -نابلس  
بالضرب واأللفاظ النابية، وأجبروهم على المبيـت       ،   أسيراً 25اعتدت في معسكر حوارة االعتقالي على       

  . في ليلة وصفها األسرى بأنها أسوأ ليلة تمر عليهم، دون فراش المخصصة لوقت الفورةفي الساحة
  14/7/2007الخليج اإلماراتية 

  
   جرحى بينهم متضامن فرنسي خالل مسيرة ضد الجدار في بلعين3 .35

قوات االحتالل تـصدت لـثالث مـسيرات     أن :13/7/2007 48 عرب مراسل موقعرامي دعيبس ذكر  
فـي  ة الجدار في كل من بلعين وأم سـلمونة وارطـاس            نظمها األهالي بدعوة من اللجنة الشعبية لمقاوم      

 عشرات حاالت االختناق    ، فضال عن  حيث أصيب عدد من المواطنين برصاص االحتالل      الضفة الغربية،   
  .جراء إطالق القنابل الغازية تجاه المواطنين

امن متـض أن من بين مصابي التظاهرة في بلعـين         : رام اهللا من   14/7/2007الحياة الجديدة   وأضافت  
  .الى حرق عشرات دونمات الزيتونأدت  ، كما أن القنابل الغازيةفرنسي الجنسية

  
  الحواجز العسكرية تحّول حياة الفلسطينيين اليومية جحيماً: تحقيق .36

 حاجزاً عـسكرياً  570 من حوالي احاجز الباذان الذي يربط المدينة مع محافظة جنين واحد     يعتبر  : نابلس
 -ففي الطريق من نابلس الـى رام اهللا         . ق الرئيسة ومداخل التجمعات السكنية    تنتشر على الطر  اسرائيليا  

 يواجه السائقون اربعة حواجز عسكرية، بينها معبر رئيس يسمى زعترة،           -على سبيل المثال ال الحصر      
بدأت اسرائيل استخدام الحواجز العسكرية في تـضييق        قد  و .ها عن وسط   الضفة يفصل محافظات شمال  

الفلسطينيين منذ االسابيع االولى النتفاضة األقصى ضمن سياسة من العقاب الجماعي سعت            الخناق على   
  الحـواجز  أخذت اسرائيل تستخدم  ،  سياسةال هذهوبعد سنوات على     .بها الى كسر هذه االنتفاضة وانهائها     

حيـث  في االغـوار،    كما حدث   . في تحقيق اغراض سياسية بعيدة المدى مثل ضم مناطق وعزل أخرى          
معسكرات للجيش او مـستوطنات     إلى   ، من مساحة الضفة الغربية    %28ولت هذه المناطق التي تشكل      تح

حسب احصاءات مكاتب االمم المتحدة العاملة      بو .او مناطق استثمار لشركات االنتاج الزراعي االسرائيلي      
منـذ آب   % 40في األراضي الفلسطينية، فإن اسرائيل زادت عدد الحواجز العسكرية في الضفة بنـسبة              

 إلى ذلك فإن اسرائيل استخدت جدار الفصل في مخططات العزل التي تقوم بها، حيث أنه                .العام الماضي 
 الفلسطينيين األمر الذي يعتبره أهالي المدينة مقدمة لترحيلهم          القدس  الفاً من سكان   58عزل خلفه حوالي    
  .نهائيا عن مدينتهم

  14/7/2007الحياة 
  

  انهيار اقتصادي في غزة مع اغالق اسرائيل للمعابر البنك الدولي يحذر من  .37
حذر البنك الدولي من انهيار تام لجميع المرافق والمؤسسات الرسمية والخاصة           :  خليل العسلي  -رام اهللا   

 ان قـرار اسـرائيل      ،وقال مسوؤل رفيع المستوى   . في قطاع غزة بصورة ال يمكن اعادة ترميمها الحقا        
يطرة حماس على القطاع، يعتبر قرارا بالغ الخطورة وقد يؤدي الى انهيـار             اغالق جميع المعابر، بعد س    

 في الوقت الذي اكد فيه      ذلكوجاء   .االقتصاد بالكامل، مما يضع المجتمع الدولي امام حالة بالغة الخطورة         
كثيـر   ان هناك نقصا حادا في جميع المواد االقتصادية والمواد االولية في ال            األنروا،الناطق باسم وكالة    

مما  من الصناعات، اضافة الى النقص في المواد الغذائية واالدوية، مضيفا ان االقتصاد اصيب بشلل تام،              
 انعكس ارتفاعا بعدد العائالت التى تتجـه        األمر الذي زاد من حالة الفقر ورفع نسبة العاطلين عن العمل،          

فلسطينيين في قطاع غـزة يعيـشون       من ال % 80اكثر من   ، علما أن    وكالة طلبا للمساعدة والطعام   الالى  
  .تحت خط الفقر قبل اغالق القطاع كليا
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  14/7/2007الدستور 
  
  
  

  1948أول فيلم كرتوني عن نكبة فلسطين عام : حكاية مفتاح .38
انتهت شركة جحاتون الفلسطينية لرسوم الكارتون من إنتاج فيلم حكاية مفتـاح، وهـو أول فـيلم                 : غزة

تمـت  نـتج و أ أن هذا الفيلم  ،وقالت رسامة الكاريكاتير أمية جحا     .1948كارتوني عن نكبة فلسطين عام      
 ، الـذي  رسخ لدى الطفل الفلسطيني بشكل خاص مفهوم حق العودة        كي يت  ل ،بلورته بهذا القالب الكارتوني   

  .هو حق مقدس ال يمكن التنازل عنه أو التفريط فيه
  13/7/2007 قدس برس

  
  لى تكثيف جهوده لتحريك عملية السالم  يدعو المجتمع الدولي إعاهل األردنيال .39

المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتحريك عملية السالم في منطقة الشرق األوسط،            العاهل األردني   دعا  
مؤكدا في نفس الوقت ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتجاوز الظروف االقتـصادية               

 خالل مباحثاته في العاصمة الكندية مع رئيس الوزراء          الثاني الملك عبد اهللا  وبين   .الصعبة التي يواجهها  
 اإلسرائيلي، يشكل تهديداً خطيـراً للمنطقـة بمـا          –الكندي هاربر أن اإلخفاق في حل النزاع الفلسطيني         

رحب خالل اللقاء بدور نشط لكندا في المساعدة للوصول إلـى          كما   .يحمله أيضا من تداعيات على العالم     
 اإلسرائيلي، مؤكدا على أن الوسيلة الوحيدة لهذا األمر تتمثّل في الدخول فـي              –فلسطيني  حل للصراع ال  

 خالل مؤتمر صحفي أنه بحث ورئيس الـوزراء أهميـة           الملكوقال   .مفاوضات تستند إلى حل الدولتين    
لـى  استمرار المجتمع الدولي بتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، مؤكـدا ع             

التوافق بينه وبين رئيس الوزراء الكندي حول ضرورة دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جهوده               
وأكـد هـاربر ضـرورة اللجـوء       . للتخفيف من الظروف االقتصادية الصعبة التي تواجه الفلـسطينيين        

أن يقبال حقيقة   للمفاوضات لحل المشاكل بدال من العنف، مضيفا أن على الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي             
  .أن حل الدولتين هو الحل الذي سيقود لتسوية نهائية للنزاع بينهما

  13/7/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  

  يقصف الجوار بالكاتيوشا" فتح اإلسالم"و" البارد"الجيش يتقدم في  .40
سطينيين في شـمال    حقق الجيش اللبناني تقدماً على مختلف محاور مخيم نهر البارد لالجئين الفل            :بيروت

 مـايو   / ايـار  20منـذ   " فتح االسالم "لبنان، وتمكنت وحداته المشاركة في االشتباكات مع مسلحي تنظيم          
 في بعض االبنية والمواقع الجديدة ال سيما على المحورين الجنوبي والشرقي            ،الماضي من التمركز امس   

توسـيع دائـرة    " فـتح االسـالم   "حي   هو محاولة مسل   ،اال ان التطور العسكري الذي سجل امس      . للمخيم
استهدافاتهم الى خارج المخيم لتطاول المدنيين اللبنانيين في قضاء عكار وضواحي طرابلس من خـالل               

ـ     ،"الكاتيوشا"استخدام صواريخ    كـانوا  " فتح االسـالم  "ان مسلحي   " الحياة" واوضح نازحون من المخيم ل
ألن أحداً ال يملكها غير هذا التنظـيم فـي          " النتفاضة ا –فتح  "من مخازن   " الكاتيوشا"استولوا على سالح    

 ادت الى جـرح مـدنيين       "كاتيوشا" صاروخ   11وكانت مصادر أمنية لبنانية اشارت الى سقوط         .المخيم
  .احدثت اضرار كبيرة في المنازلو

  14/7/2007الحياة 
  

  " سان كلو"ممثلي حزب اهللا وأمل في لقاء ل التعرضمن " الموساد"باريس حذرت  .41
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وقالت مصادر ديبلوماسية لبنانية في باريس امس الجمعة ان كبار مستـشاري             : حميد غريافي  - باريس
الرئيس نيكوال ساركوزي وعلى رأسهم وزير خارجيته برنار كوشنير حذروا حكومة ايهود أولمرت من              

ين موجها  التعرض ألي مشارك لبناني في لقاء سان كلو ألن فرنسا ستعتبر أي عمل ضد هؤالء المشارك               "
وأكدت المصادر ان اجراءات     ".وبالتالي فان العالقات بين البلدين ستهتز بعنف على هذا األساس         , ضدها

مشددة جدا بحيث يبلغ    ", االمن المتخذة منذ لحظة وصول الوفود اللبنانية الى باريس حتى مغادرتهم اياها           
انيين طوال مدة انعقاد اللقاء حتى انتهائه       عدد رجال االمن واالستخبارات الذين سيواكبون المسؤولين اللبن       

وذكرت المـصادر ان المخـاوف الفرنـسية         "... شرطي علني وسري   400ومغادرتهم فرنسا اكثر من     
عن امكانيـة   ) يعتقد انها االردن  (ناجمة عن تلك المعلومات الواردة من تل أبيب وعاصمة عربية اخرى            

اهللا او حركة امل او بعض االحزاب االخرى الـدائرة          إقدام الموساد على اختطاف عدد من ممثلي حزب         
  ".فلكهما لمبادلتهم بالجنديين االسرائيليين االسيرين لدى حزب اهللا

  14/7/2007السياسية الكويتية 
 

 "إسرائيل"البرلمان البحريني يحقق في إلغاء وزارات بند مقاطعة  .42
ادة للوقوف على صحة أنباء ترددت عن       أعلن البرلمان البحريني عن تحركات ج     :  فيصل الشيخ  -المنامة  

إلغاء بعض الوزارات الحكومية بنداً يمنعها من إبرام اتفاقيات مع إسرائيل، مؤكدا تشكيله لجنة لمتابعـة                
وعقدت اللجنة البرلمانية المؤقتة لمناصرة فلسطين، اجتماعا هاما مـن أجـل             .هذه المسألة مع الوزارات   

من العقود واالتفاقيات المتعلـق بمقاطعـة الكيـان         ) 17(لغاء البند   مناقشة قيام بعض وزارات الدولة بإ     
كما تم في االجتماع مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية واالتفاق علـى إصـدار                .الصهيوني

   .بيان يدعو إلى الحوار
  14/7/2007الخليج اإلماراتية 

 
 موسى يدعو إلى إعادة النظر في اللجنة الرباعيةعمرو  .43

حذر األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من أن المبادرة العربية ليست             :  عمر حنين  -ن  لند
سياسـة  "مفتوحة الى األبد، حيث ان الوقت قد يحين لكي يعرب الجانب العربي عن اليأس في مواجهـة                  

ربعين لقيام مجلس   وأكد موسى في خطاب ألقاه الليلة قبل الماضية بمناسبة الذكرى األ           ."التسويف والخداع 
لكنـه  . في لندن أن هذه المبادرة تعتبر بمثابة عرض قيم وإيجابي         ) كابو(تعزيز التفاهم العربي البريطاني     

وهاجم موسى اللجنة الرباعية     .أوضح ان الرد الذي تلقاه العرب حتى اليوم لم يكن مرضياً الى حد كبير             
يرا لألحزان ألنها لم تقم بأي دور على اإلطالق بالنسبة          ان موقف هذه اللجنة يعتبر مث     : الدولية بشدة قائال  

 انه إذا ما اختارت أن تخضع لضغوط من جانب واحد وعلى نحو ال يبـدي                 واعتبر للتسوية في المنطقة،  
اهتماما بالسبب الحقيقي وراء عدم االستقرار في المنطقة، فإنه لن تكون هناك حاجة عندئـذ لتوقـع أي                  

 نفسها فـي هـذه      )الرباعية (وطالب بأن يعاد النظر في مسألة وجود اللجنة       . هاشيء إيجابي من اجتماعات   
  .الحالة

  14/7/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ى اوشكنا الوصول الى اعادة الوضع في غزة الى ما قبل سيطرة حماسعمرو موس .44
ـ         : جمال شاهين  -لندن ـ      ىأكد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موس ة  فـي تـصريحات خاص
ان الوضع الحالي في قطاع غزة لن يستمر طويال وان الجهود العربية أوشكت على التوصل               " الشرق"لـ

  .ه قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزةيالتفاق حول عودة الوضع كما كان عل
  14/7/2007الشرق القطرية 
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  محاولة للتطبيع الشعبي.. السودانيون المتسللون إلى إسرائيل: تحقيق .45

حمل نائب رئيس حكومة جنوب السودان رياك مـشار حكومـة الوحـدة             :  عماد عبد الهادي   -الخرطوم
 إلـى   3000 المقدر عددهم بنحـو      )السودانيين المتسللين إلي إسرائيل   (الوطنية مسؤولية إعادة الالجئين     

ماسـي  بيد أن الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية على صادق قال إن عدم وجود تمثيل دبلو               .البالد
سيمثل عقبة كبرى في التعـاطي مـع أزمـة          " بسبب رفضه االعتراف بالدولة العبرية    "لها في إسرائيل    

وقال صادق للجزيرة نت إن الحكومة تعتمد على مصادر أخرى في التعامل مـع المتـسللين،                . المتسللين
ن خبراء سياسيين لم    غير أ  .وإن سفارة السودان لدى القاهرة مكلفة بمتابعة األمر مع السلطات المصرية          

يستبعدوا وجود مخطط خارجي لما سموه بالتطبيع بين الشعوب غير العربيـة فـي الـسودان واليهـود                  
بإسرائيل بدال من التطبيع الرسمي، وأشاروا إلى وجود عدد من المنظمات اليهودية تعمـل فـي إقلـيم                  

هذه عمليـة   "مكي للجزيرة نت إن     وقال الخبير السياسي حسن      .دارفور وعلى الحدود السودانية التشادية    
، مشيرا إلـى إن تهريـب       "دقيقة للغاية تشبه عملية ترحيل الفالشا من إثيوبيا إلى إسرائيل عبر السودان           

 الجئ سوداني عبر سيناء وتجاوزهم لألمن المصري المعروف بدقته يدل على دهـاء وتخطـيط                3000
ومة اإلسرائيلية غير أن هناك منظمات ضـغط        وذكر مكي أن المسألة ال تالقي ترحيبا لدى الحك         .محكم

وأكد أن القضية ليست إنسانية كما يشار إليها، وإنمـا هـي ذات مـآالت     .يهودية تسعى إلقناعها بقبولها   
ودالالت أخرى خاصة بدارفور ومحاولة بعض الجهات اليهودية للتطبيع النفسي والشعبي بـين شـعب               

ا يجري في غالب البلدان العربية التي طبعت حكوماتهـا          السودان في دارفور والشعب اليهودي بعكس م      
لكن الناطق باسم حركة تحرير السودان جناح منـى          .مع إسرائيل إال أن شعوبها ما تزال ترفض التطبيع        

آركو ميناوي اعتبر أن انعدام األمن والطمأنينة بالسودان هو ما دفع المواطنين الختيـار الهجـرة إلـى                  
   .إسرائيل

    11/7/2007الجزيرة نت 
 

   يحث اسرائيل على فتح المعابر مع غزة كي مونبان .46
 اسرائيل العادة فتح كل المعابر المؤدية الى قطاع غزة من اجل تفـادي              ،دعا االمين العام لالمم المتحدة    

 النه فـي حـال      ،دخال المساعدات االنسانية الى غزة    إ وأشار إلى ضرورة  . انهيار اقتصادي في القطاع   
 سيجدون نفسهم في حالة اعتماد شبه كلـي         القطاعلفقر اكثر مما هي عليه اآلن فان سكان         ارتفعت نسبة ا  

 آالف مؤسسة تجاريـة     3كان البنك الدولي قد كشف مؤخرا ان اكثر من          قد  و. على المساعدت االنسانية  
 إلى ذلك فقـد   .  الف فلسطيني لعملهم   65 ما ادى الى فقدان      ،اقفلت في غزة خالل شهر حزيران الماضي      

  .  مليون دوالر17دعت االمم المتحدة من جهتها الى تأمين مساعدة انسانية عاجلة الى غزة بقيمة 
  14/7/2007بي بي سي 

  
  تقديم مساعدة عاجلة لقطاع غزة ىوكالة الغوث الدولية تدعو ال .47

  توفير مساعدة عاجلةى الأمس ىدعت كارين أبو زيد خالل لقائها مع عمرو موس:  أشرف الهور-غزة 
 ى مليون دوالر وتحتاج ال30األونروا حددت مشاريع عاجلة للتنفيذ بقيمة ، موضحة أن لقطاع غزة
 ألف يوم 640 أن هذه الخطة ستنفذ من خالل مشاريع ستخلق ما يقارب من ىوأشارت ال .تمويل طارئ

دت بتوفير ناش كما .عمل لالجئين العاطلين عن العمل، وستوفر فرص عمل في منشآت األونروا المختلفة
 وتمويل ما ، لتمكين الالجئين من توفير الحاجيات األساسية، مليون دوالر للمساعدات النقدية الطارئة8
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 تخريب ىأدت أحداث العنف األخيرة البعد أن  مليون دوالر إلعادة بناء وتصليح المآوي، 9يقارب من 
  .في القطاعوتدمير اآلالف من االبنية 

  14/7/2007القدس العربي 
  
  
  

   المقبل في لشبونةاجتماع الرباعيةرايس تشارك في  .48
كية بان رايس ستشارك في االجتمـاع المقبـل للرباعيـة           ي صرح الناطق باسم الخارجية االمر     :وكاالت

المبعوث الجديد الى الشرق االوسط     ، وبحضور   في لشبونة الجاري   تموز   19 فيالدولية للشرق االوسط    
لفرصة لمواصلة العمل الذي قام به الخبراء، وستكون ايضا فرصتهم          سيغتنم الوزراء ا   حيث   .طوني بلير 

  .االولى ليناقشوا مع بلير دوره والمهمة التي سيقوم بها هناك
  14/7/2007النهار 

  
  امريكا تحذر من السفر الى اسرائيل والمناطق الفلسطينية .49

يـضم  ،  الراضي الفلسطينية اصدرت الواليات المتحدة تحذيرا جديدا من السفر الى اسرائيل وا         : واشنطن
 كمـا   .الصحفيين وموظفي المساعدات االمريكيين بعد سلسلة من اعمال العنف وعدم االستقرار السياسي           

 توصـية تؤكـد عليهـا       علما أنها  ،الرعايا االمريكيين في قطاع غزة المغادرة فورا      طلبت الخارجية من    
الحكومـة   إلى ذلك فقد ذكر أن       .2003 عام غزة   الخارجية وتجددها منذ التفجير القاتل لقافلة للسفارة في       

  .االمريكية تلقت معلومات تشير الى ان المصالح االمريكية قد تكون محل تركيز لهجمات ارهابية
 14/7/2007رويترز 

  
   تعطيل المجلس التشريعي يبرز عمق االنقسام الفلسطيني   .50

 نتيجة تعطل المجلس التشريعي وفشله      تسود أجواء التوجس والقلق الشارع الفلسطيني     : غزة-أحمد فياض 
في عقد جلساته، وعجزه عن الخروج من حالة الشلل وهيمنة خطاب االسـتقطاب والتجـاذب الـسياسي     

  .الحاد
ويهدد هذا الوضع آخر حصن فلسطيني ممكن أن يكون منطلقاً لجسر هوة االنقسام الفلسطيني الكبيـرة،                

  .على قطاع غزة منتصف الشهر المنصرم) حماس(التي أعقبت سيطرة حركة المقاومة اإلسالمية 
آخر فصول التعطيل كانت في أعقاب تعليق جلسة دعا الرئيس محمود عباس إلى عقدها أمـس كـدورة                  
برلمانية جديدة من صالحياتها انتخاب هيئة رئاسية جديدة للبرلمان، لعدم اكتمال النصاب القـانوني بعـد        

  .ونية انعقادهامقاطعة نواب حماس للجلسة بحجة عدم قان
حسن خريشة إن حالة االنقسام انتقلت بكل ثقلهـا إلـى أروقـة             . ويقول النائب الثاني لرئيس التشريعي د     

  .المجلس، وسط محاولة كل من فتح وحماس تجيير القانون ألجنداتهما السياسية ومصالحهما الحزبية
يط، هو القضية الفلـسطينية     وأضاف خريشة أن الخاسر األكبر من عدم وجود مجلس تشريعي فاعل ونش           

  .التي تتعرض لمخاطر التصفية والتذويب
ألنـه  "كما دعا إلى ضرورة الحفاظ على هذا المجلس  شكال ومضمونا رغم حالة الشلل التي يعاني منها                  

  ".األمل الوحيد الباقي للحفاظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة
قاء المجلس بعيدا عن التجاذبات السياسية الحادة، والتعامـل         من جهتهم طالب النواب والكتل البرلمانية بإب      

مع القضايا الوطنية بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة منعاً لوقوعه رهينة بيد القوى السياسية الكبيـرة                
  .التي تتصارع فيما بينها على أساس سياسي
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خريشة في  . لحسم، وأوضح د  حسن الكاشف اعتبر أن توازن القوى داخل التشريعي يمنع أي طرف من ا            
اتصال هاتفي مع الجزيرة نت أن مصلحة الشعب الفلسطيني تقتضي فتح قنوات الحوار والتوافق إلعـادة                
االعتبار للقضية الفلسطينية، وحل األزمة من خالل مظلة التشريعي التي تعتبر من وجهة نظره أهم مـن                 

  .المظالت العربية واإلقليمية
والمحلل الصحفي حسن الكاشف إن الحركتين المتصارعتين تطلقان الكثير مـن           ومن ناحيته قال الكاتب     

الكالم القانوني، ولكن الحقيقة أن توازن القوى داخل التشريعي يمنع أي طرف من الحسم السيما في ظل                 
  .غياب اإلرادة المشتركة للوصول إلى حلول توفيقية أو وسطية تعتمد القواسم المشتركة

لرئيس الفلسطيني بدأ باستخدام الحسم السياسي عبر ما لديه مـن أدوات لمواجهـة              وأوضح الكاشف أن ا   
الحسم العسكري التي اختارته حماس في القطاع، الفتاً بالوقت نفسه إلى أن عباس يستثمر قدراتـه فـي                  
مجال الحسم السياسي بحكم عوامل أساسية أهمها تمتعه بشركاء فلسطينيين وبدعم واعتراف وتأييد عربي              

  .إقليمي واسعو
مؤمن بسيسو يرى أن ما يجري سينعكس على الحياة الديمقراطية الفلسطينية، غير أنه قال إن الـرئيس                  
عباس وحركة فتح تحاوالن استثمار كافة األوراق التي يعتقدون أنها رابحة في مضمار المواجهـة مـع                 

المربعـات الـسياسية    حماس، ومن ضمنها توظيف التشريعي لحشر حماس في الزاوية ودفعها خـارج             
  .المتوافق عليها وطنيا

وأضاف أن كافة المحاوالت التي يقوم بها رئيس السلطة بخصوص المؤسسة التشريعية سوف تـنعكس               
  .بأثر بالغ على الحياة الديمقراطية، وستعيد القضية الفلسطينية إلى الوراء عشرات السنين

رحلة الخطيرة كفيل بأن يقضى على األمل األكبر        وأشار بسيسو إلى أن تغييب دور التشريعي في هذه الم         
  .الذي يعول عليه الفلسطينيون الخروج من هذه األزمة الراهنة

    12/7/2007الجزيرة نت 
    

  الدور األردني والدور المصري .51
  محمد حسين المومني

-ينيالمصري كوسيلة وحيدة لحل النـزاع الفلـسط       -حمى دولية متنامية تؤمن بحتمية االندماج االردني      
  .االسرائيلي، والتوصل إلى تسوية سياسية توفر الحدود الدنيا المقبولة من قبل طرفي النزاع

منبع الفكرة يعود إلى وصول المجتمع الدولي، بل والعربي، الى عدم كفاية القيادات السياسية الفلـسطينية         
 االساسـية للـشعب     لتأسيس نظام سياسي منضبط وقادر على توفير االحتياجات االمنيـة واالقتـصادية           

الفلسطيني، بعد ان اصبح اشد مناصري الحق الفلسطيني، والذين ما انفكوا يحاولون دحض نظرية عـدم                
لتكون النتيجة البحث عن ضامن وكفيل للفلسطينيين،        وجود الشريك الفلسطيني، هم انفسهم مقتنعون بذلك،      

لتين، واثبتتا صدقية سياسية وامنيـة      وبسرعة توجهت االنظار إلى االردن ومصر كدولتين قادرتين ومؤه        
  .افتقدتها السلطة الفلسطينية

لكن ال بد من التأكيد هنا على ان هذه االفكار ليست السياسة الرسمية المعلنة من قبل المجتمـع الـدولي                    
ـ          غير الرسمية، والتي تنشأ    " دبلوماسية المسار الثاني  "وواشنطن، بل انها ما تزال على مستوى ما يسمى ب

  .لور في الدوائر الفكرية ومراكز االبحاثوتتب
وبنفس التأكيد، تجدر االشارة الى ان دبلوماسية المسار الثاني ذات اهمية متنامية، خاصة في دول مثـل                 
اميركا واسرائيل، والمنشأ االول للعديد من السياسات، ذلك ان الدبلوماسية الرسمية ال تمتلك الوقـت وال                

لخوض في غمار المعضالت، ثم تحليلها واقتراح سياسات للتعامل معها، وهـي            الجهد وال الكفاءة احيانا ل    
احيانا تتعاقد مع من يستطيع عمل ذلك، النها مشغولة باالهتمام باالعمال الروتينية واالزمـات الملحـة                

وعليـه،  . امامها، حتى باتت حرفة التفكير والتخطيط االستراتيجي ضربا من ضروب التـرف المهنـي             
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ية كبيرة للتعامل مع هذه االفكار حول الدورين المصري واالردني في مهدها، وعدم اهمالهـا               فهنالك اهم 
  .لمجرد انها ليست السياسة الرسمية

وقد جاء سلوك حماس في غزة ليعطـي        . ما تزال السياسة المعلنة إلى اآلن تقوية السلطة والرئيس عباس         
مر بدعم الفلسطينيين، ويبقى ملتزمـا فـي ذات         المجتمع الدولي المخرج االخالقي الذي يحتاج حتى يست       

ودعم عباس يأتي منسجما مع ما تمخض عنه تفكير ما بعد فوز حماس، والـذي               . الوقت بمقاطعة حماس  
خلص إلى ضرورة عزل الحركة وتعريتها قدر االمكان امام قواعدها الشعبية، حتى يصلوا إلـى قناعـة                 

 على السلطة اآلن، وتعزيزها، يخدم هذا الهدف بشكل مباشـر،           واالنفتاح. بعدم الفائدة من اعادة انتخابها    
ويضعف حماس، ويحدث شرخا بينها وبين قواعدها التي يتوقع ان تبدأ بالسؤال عـن عقالنيـة التوجـه                  

  .الحمساوي، والنهاية التي سيؤول إليها
ر من االحيـان،    الحديث عن الدور االردني ما يزال غير مفهوم او واضح المعالم، بل ومتضاربا في كثي              

وهو يتراوح ما بين الحديث عن نوع من انواع الكونفدرالية او الفيدرالية، الى شكل من اشكال الوجـود                  
االمني البحت الذي يضمن االستقرار وايقاف السلطة من الولوج إلى حالة الدول المنهارة، لما سـيترتب                

  .على ذلك من كوارث سياسية
تعاملوا مع هذا الموضوع وعلقوا عليه ليـسوا علـى ادراك بأبـسط             ويجب التنويه هنا الى ان جّل من        

فهم ما انفكوا يحدثوننا عن مخاطر سيناريو ما النه سيؤدي إلى الوطن البديل، لنكتـشف فـي                 . ابجدياته
  .النهاية ان ما يدعون اليه اشد خطورة وبطشا

ذلك الفلسطيني كما نـراه،     الموقف االردني الرسمي والنخبوي واضح في هذا المجال، وهو متطابق مع            
أي الداعم ألي شكل من اشكال الوحدة فقط عندما تغدو مطالب الشعب الفلسطيني ودولته حقيقة معاشـة،                 
واي دور اردني في فلسطين مرفوض اذا ما كان يعني شكال من اشكال الوجود االمني المنـتقص مـن                   

  .السيادة الفلسطينية
 وجود الدولة الفلسطينية، نظرا إلى الحساسية الشديدة التي قد          اي دور اردني في الضفة يجب ان ال يسبق        

احقاق الدولة اوال، ثم الحديث عن اي شكل مـن          . تترتب على ذلك، والتي قد ترسخ بالفعل الوطن البديل        
اشكال العالقة، امر مقبول ومرغوب، اما الحديث عن دور اردني قبل ذلك، فهو ناخر لمعادلة الـوطني                 

ي هذا السياق ندعو الرافضين لقرار فك االرتباط إلى اعادة النظر بقرارهم، والتعامـل              ونحن ف . االردني
  .مع االمر ضمن اطاره السياسي، وليس االيديولوجي

الدور المصري اقل تعقيدا وحساسية من ذلك االردني، وال يقبع تحت خطر شبح الوطن البديل، كمـا ال                  
 من مصر ضمن الطرح الدولي هو ان تشارك بفعالية في           والمطلوب. يعاني من اية تعقيدات ديموغرافية    

عزل حماس، وأن ال تسمح في ذات الوقت ألي تأزم امني باالنتشار خارج غزة، حتى لـو عنـى هـذا                     
هذا اضافة إلى التعاون مع مهمات المساعدات االنسانية بحياد، بحيث ال تتهم مصر             . وجودا امنيا مباشرا  

  .ع حماسللحظة انها قريبة او متعاطفة م
هذه االسحقاقات التي فرضت نفسها على صانع القرار المصري، جعلته يبادر إلى احتواء االزمة، وتبني               
سياسة في هذا االطار، وهو ايضا ما يفسر اصرار عباس على عدم التحاور مع حماس، لتفويت الفرصة                 

  .على اي ضغط مصري
   14/7/2007الغد األردنية 

  
  !صهيونيةاألوبئة في خدمة الدولة ال .52

  عبد الوهاب المسيري. د
إذا كانت السنوات األخيرة قد شهدت كشف النقاب عن معلومات تفيد بإقدام الدولـة الـصهيونية علـى                  

جريمة ضـد   "استخدام أسلحة جديدة على سبيل التجربة ضد المدنيين الفلسطينيين، وهو األمر الذي يمثل              
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 حافالً من الجرائم المماثلة التي ارتكبتها هذه الدولة، كما          بموجب القانون الدولي، فإن ثمة سجالً     " اإلنسانية
سبق أن ارتكبتها الجماعات االستيطانية المسلحة، التي تواجدت على أرض فلسطين قبل إنـشاء الدولـة                

  .وكانت نواتها
ة فـي   وترجع أولى الوقائع الموثَّقة في هذا الصدد إلى األسابيع القالئل التي سبقت قيام الدولة الـصهيوني               

، حيث تسارعت محاوالت القوات الصهيونية إللحاق أكبر قـدر مـن األضـرار بالـسكان                1948عام  
الفلسطينيين، بغرض ترهيبهم وإجبارهم على الرحيل عن ديارهم، ومن ثم لجأت إلى اسـتخدام أسـاليب                

 على امـتالك    الحرب الجرثومية، التي كان ديفيد بن جوريون من أوائل الذين تنبهوا إلى أهميتها وعملوا             
وجاءت هذه األساليب استكماالً للمذابح التي اقترفتها القوات الصهيونية لما نفذته مـن عمليـات               . قدراتها

  .تدمير بيوت السكان الفلسطينيين ونهب ممتلكاتهم وإتالف مزارعهم
ي القـوات   في عكا نموذجاً لهذا األسلوب، ففي أعقاب سقوط حيفا في أيد          " التيفود"وتُعد عملية نشر وباء     

، نزح آالف السكان الفلسطينيين من حيفا إلى عكا، التي كانت ال تـزال         1948 أبريل   22الصهيونية، في   
، بدأت القوات الصهيونية في     1948وفي األيام األولى من شهر مايو       . خاضعةً لسيطرة القوات البريطانية   

ا يقرب من أسبوعين، كما أقدمت      محاصرة المدينة لحمل سكانها على االستسالم، واستمرت في قصفها لم         
في القناة التي تمد المدينة بالمياه، وهي قناة تأتي من القرى الشمالية التي تبعد              " التيفود"على نشر جرثومة    

وقد أدى ذلك إلى انتشار حمى      ". قناة الباشا "عن عكا مسافة عشرة كيلومترات تقريباً، وتُعرف أحياناً باسم          
ة والجنود البريطانيين المتمركزين فيها، وساعد على سرعة انتـشار المـرض            بين سكان المدين  " التيفود"

  .تدهور المرافق الصحية في المدينة بسبب الحصار
، لتفقـد   1948 مايو   6مندوبين إلى عكا، في     " الهيئة الدولية للصليب األحمر   "وإزاء هذا الوضع، أوفدت     

 ,G59/1/GCالتقريـر رقـم   ( تقريـرهم  وأفاد المندوبون فـي . أحوال السكان، ومدى انتشار المرض
G3/82 (  من الجنود البريطانيين،    55 مدنياً فلسطينياً و   70، حيث بلغ عدد المصابين      "الوضع خطير "بأن 

وإن كان المعتقد أن العدد الفعلي أكبر من ذلك، نظراً إلحجام كثير مـن الـسكان عـن اإلبـالغ عـن                      
طاق المرض وانتقاله إلى مناطق أخرى نظراً لتزايد        وأعرب التقرير عن التخوف من اتساع ن      . اإلصابات

حاالت نزوح السكان، سواء إلى مدن وقرى أخرى داخل فلسطين، أو إلى لبنان، وما يصاحب ذلك مـن                  
كما أكد التقرير، استناداً إلى الفحوص التي أجراهـا منـدوبو           . تزاحم وسوء لألحوال المعيشية والصحية    

مع عدد من األطباء اللبنانيين والمسؤولين البريطانيين والفلـسطينيين         الصليب األحمر وكذلك المشاورات     
، ومن ثم تقرر عدم استعمال مياه القناة واالستعانة باآلبـار           "الوباء نُقل عن طريق المياه    "في المدينة، أن    

 الجوفية لتلبية احتياجات السكان من المياه، فضالً عن اتخاذ إجراءات أخرى لتطهير المدينـة وتجهيـز               
  .المستشفيات الستقبال المصابين في محاولة للسيطرة على الوباء

إال أن هذه المحاوالت لم تحقق نجاحاً يذكر، نظراً الستمرار القوات الصهيونية في محاصـرة المدينـة                 
ومع سقوط المدينة في نهاية األمر، وما أعقب ذلك من عمليـات            . وقصفها، ومن ثم ازداد الوضع سوءاً     

ير وقتل على أيدي القوات الصهيونية، لم تُعرف كثير من التفاصيل المتعلقة بواقعة نشر              سلب ونهب وتدم  
الوباء، ولم يتسن إجراء تحقيق واف يحدد المسؤولين عن هذه الجريمة، وإن كـان مـن المعـروف أن                   

ـ                  صر القوات البريطانية التي انسحبت من المدينة قامت بنقل المصابين، أو عدد منهم على األقل، إلـى م
لتلقي العالج، وأنه لم تظهر حاالت إصابة جديدة بعد التوقف عن استعمال مياه القناة، وهو األمر الـذي                  

  .يؤكد أنها كانت مصدر المرض، خاصةً وأن اإلصابات كانت محصورة في مدينة عكا وحدها
 كانت تخضع   وبعد أيام من استيالء القوات الصهيونية على عكا، تمكنت القوات المصرية في غزة، التي             

، بينما كانـا    1948 مايو   22آنذاك لإلدارة المصرية، من القبض على اثنين من المستوطنين اليهود، يوم            
وقد اعتـرف االثنـان لـدى       . يحاوالن تلويث مصادر المياه في غزة لنشر مرض المالريا بين السكان          

وعلى الفور، اتخذت السلطات    .  شخصاً 20التحقيق معهما بأنهما كُلفا بهذه المهمة مع وحدة خاصة تضم           
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المصرية اإلجراءات الصحية الالزمة لتطهير المياه وتوعية األهالي، وهو األمر الذي حال دون وقـوع               
  .كارثة إنسانية

ورغم سعي القيادات الصهيونية إلى التنصل من المسؤولية عن هذه األعمال، فمن الواضح أنهـا كانـت                 
ولة الصهيونية ثم اتسع نطاقه على أيدي هذه الدولة التـي رعتـه             جزءاً من مخطط منظم بدأ قبل قيام الد       

مجلة منـع انتـشار     " (أفنير كوهين "ففي دراسة للعالمة    . ووفرت له اإلمكانات العلمية والمادية والبشرية     
، يتضح أن بن جوريون تنبه مبكراً إلى أهمية الحرب الجرثومية فـي توطيـد               )2001األسلحة، خريف   

يوني، ومن ثم حاول االستعانة ببعض العلماء األوروبيين اليهود إلقامة وحدة علميـة             أركان الكيان الصه  
، وهي مـن أولـى المنظمـات العـسكرية          )الدفاع" (الهاجاناه"متخصصة في هذا المجال داخل منظمة       

 ولعبـت دوراً  1920االستيطانية التي شكلها المستوطنون الصهاينة في فلسطين، حيـث تـشكلت عـام           
 إقامة الكيان الصهيوني، وشكلت القوام األساسي للجـيش النظـامي إثـر إعـالن الدولـة                 جوهرياً في 
، وكان يشرف عليها بعض العلماء اليهود الذين قدموا         "همد بيت "وقد عرفت هذه الوحدة باسم      . الصهيونية

ا بعد، تحولت   وفيم. من روسيا وألمانيا، واتخذت مقراً لها في مدينة يافا، وكانت أنشطتها محاطةً بالسرية            
وال يزال قائمـاً إلـى      " مركز إسرائيل للبحوث البيولوجية   "الوحدة إلى مركز علمي متخصص يحمل اسم        

  .اليوم
ولم يعد خافياً مدى االهتمام الذي توليه الدولة الصهيونية منذ سنوات طويلة لتطوير قدراتها فـي مجـال                  

مية، فال يكاد يمر يوم إال وتتكشف تفاصيل جديدة         األسلحة غير التقليدية، مثل األسلحة الكيماوية والجرثو      
بـأن  " وكالة الطاقة النوويـة   "فعلى سبيل المثال، أفادت معلومات      . عن المساعي الدؤوبة في هذا الصدد     

الدولة الصهيونية شيدت مصنعاً في جنوب مدينة إيالت لمعالجة واستخالص المواد الكيماوية من النفايات              
نتاجه قنابل للغازات السامة استخدمتها قوات االحتالل لقمـع انتفاضـة الـشعب       الكيماوية، وأن من بين إ    

ويورد الباحث أحمد بهاء الدين شعبان      ). 1989 أغسطس   25صحيفة القبس،    (1987الفلسطيني في عام    
) 2004القـاهرة،   (في كتابه القيم الدور الوظيفي للعلم والتكنولوجيا في تكوين وتطوير الدولة الصهيونية             

معلومات مفصلة وموثَّقة عما حققته الدولة الصهيونية في مجال األسلحة غير التقليدية واألهـداف التـي                
  :تسعى إلى تحقيقها حالياً ومستقبالً، ومن بينها مثالً

  . تطوير استخدام السموم الفطرية والغازات الحربية-
  . إنتاج جيل جديد من ذخائر غازات األعصاب-
  .باتية باالستعانة ببحوث الهندسة الوراثية تطوير المضادات الن-
  . إدخال الهجمات باألسلحة الكيماوية في نظام اختبار وتحليل األهداف المعادية والسيطرة عليها-

ومن المفارقات التي تبعث على األسى والغيظ معاً أن كثيراً من النخب الحاكمة ودوائر صـنع القـرار                  
ال تبدي االهتمام الواجب للتهديد الـذي تمثلـه القـدرات العـسكرية             وأجهزة اإلعالم في البلدان العربية      

والعلمية للدولة الصهيونية أو لتطوير القدرات العربية في المقابل حتى تتسنى لها مواجهة ذلك التهديـد،                
بينما تقيم الدنيا وال تقعدها إزاء قضايا أخرى وهمية أو ثانوية، رغم أن الخطر ال يـستثني أحـداً مـن                     

   .واهللا أعلم .ط إلى الخليجالمحي
  14/7/2007االتحاد اإلماراتية 

  
  !القراءة والدالالت.. نايف حواتمة إذ يعود الى الضفة .53

 محمد خروب
 المركزي االن هو، هل يعود أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الـى رام اهللا                "لم يعد السؤال    

ن اسرائيل أعطت الضوء األخضر لعودتـه والقـول هنـا           أل.. بل هو متى يعود ابو النوف؟       .. أم ال ؟    
  ..عدم الكشف عن اسمه ) كالعادة(لمسؤول في الجبهة الديمقراطية طلب 
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عودة أبو النوف لن تكون عادية، ليس فقط ألنه شخصية مركزية في المشهد الفلسطيني وتشكل جبهتـه                 
وإنما أيضاً ألن التوقيـت     ) ة والديمقراطية فتح الشعبي (احدى الحلقات الرئيسية الثالث في منظمة التحرير        

  )..اسرائيلياً على األقل(هنا ليس بريئاً وليس عفوياً 
عاموديـاً علـى    والعودة تأتي في ظروف فلسطينية حرجة واستثنائية واالنقسام السياسي الفلسطيني افقياً            

جـل تـوفير المناخـات       بين فتح وحماس أو للضغط من أ       "للفصل"أشده، وال يذهب حواتمة الى رام اهللا        
المالئمة إلعادة الحوار بين حركتين ارتهنتا الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني الفلسطيني وتواصـالن         

وهما برنامجان اثبتا فشلهما وقصورهما     "السعي للهيمنة عليه والتفرد في فرض برنامجهما الفصائلي عليه          
 بل وأيضاً   "تقرير المصير وبناء دولته المستقلة    عن تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وحقه في االنعتاق و        

أخضعتا النضال الفلسطيني لخدمة المصالح الشخصية والفئوية واالرتباطات الداخلية والخارجية ومعادلة           
التحالفات التي ارتبط كل منهما به، مع هذا الطرف االقليمي أو الدولي، حيث بات االخفاق هو النتيجـة                  

سلطة الوهم والمناصب الفارغة حيث ولغوا في دم الـشعب          ..  على السلطة    الوحيدة لصراعهما الدموي  
  ..الفلسطيني من أجلهما

الجبهة الديمقراطية سياسياً وفكرياً وايديولوجياً، اقرب الى فتح منها الى حماس وهذا لـيس جديـداً فـي                  
 قبل ظهور حماس الى     المشهد الفلسطيني والديمقراطية تاريخياً هي أقرب الى فتح وخطابها السياسي حتى          

 "الديمقراطيـة "العلن، بل ان قراءات وتحليالت عديدة ذهبت بعيدا حد القول ان عرفات كان يلجـأ الـى                  
 مـا   "الـشجاعة "لتمرير بعض المواقف او االعالن عن بعضها العتقاده ان لدى الجبهة الديمقراطية من              

ثم انها تشكل فـي النهايـة اضـافة         ) هموهذا هو األ  (يكفي لتبني الخطاب الجديد والدفاع عنه وترويجه        
 اذا ما تم اللجوء الى التصويت في احدى مؤسسات منظمة التحرير مثـل المجلـس الـوطني او                  "عددية"

التي تبنتهـا   ) المعروفة(ويستند كثيرون في تحليالتهم تلك الى برنامج النقاط العشر          .. المجلس المركزي 
  .1974.في العام منظمة التحرير ومجلساها الوطني والمركزي 

ألن هناك من يربط عودة ابو النوف مـع االجتمـاع الجديـد للمجلـس               .. قلنا المجلس المركزي؟ نعم     
المركزي وهو المجلس الوسيط بين منظمة التحرير والمجلس الوطني والذي سيتم فـي رام اهللا الثـامن                 

األزمة المتفاقمة التي تعـصف      ازاء   "حاسمة"التخاذ قرارات   ) االربعاء المقبل (عشر من الشهر الجاري     
بالسلطة الفلسطينية ومؤسساتها، والتي اتخذت منحى خطيرا بعد ان فشلت دعـوة الـرئيس الفلـسطيني                

كذلك في ما   .. للمجلس التشريعي لالنعقاد، اثر مقاطعة حماس له ما أدى الى عدم حصول نصاب قانوني             
رير والسلطة على قاعدة التمثيل النـسبي       بدا يرشح عن دعوات الجراء انتخابات لمؤسسات منظمة التح        

أي الغاء الدوائر االنتخابية الفردية التي جرت االنتخابات التشريعية على أساسها وهو قرار وافق عليـه                (
يقول تيسير خالـد    ).. المجلس المركزي في اجتماعه السابق الذي تال سيطرة حماس عسكرياً على غزة           

عن الجبهة الديمقراطية الـذي هـو عـضو مكتبهـا           (ر الفلسطينية   عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري    
ان التوافـق  ).. السياسي وأحد الذين نافسوا محمود عباس على منصب رئيس السلطة قبل عامين ونيـف          

  .. الجرائها"شرط أساسي"الوطني على اجراء مثل هذه االنتخابات 
طة التحالفات والمعادالت القائمة نظرا لما       في خار  "بانقالب"عودة ابو النوف اذا، ستحدث ما يمكن وصفه         

يتمتع به حواتمة من كاريزمية وحضور ودور بعد ان غاب عرفات وتوارت معظم قيادات فتح التاريخية                
 "هاني الحـسن  " أو بات معزوال ومهددا بالطرد       "القدومي ومحمد جهاد  "وما تبقى منها يعيش في المنافي       

  ."احمد سعادات وعبدالرحيم ملوح"في السجون االسرائيلية ناهيك عن وجود قادة الجبهة الشعبية 
 الى ان نفوذ المحيطين بالرئيس عباس وهم من فتح اخذ في التراجـع              - وهنا يجب التأمل جيداً      -إضافة  

 تماما  -وال رصيد شعبيا او تنظيميا لهم ومصيرهم مرتبط في هذا الشكل او ذاك بمصير الرئيس عباس                 
موقفه " والتي يقال ان عباس لم يعد يخفي رغبته في االستقالة            -المحيطة بعرفات   كما كانت حال الدائرة     

  ."من عدم السعي لترشيح نفسه مرة ثانية لموقع الرئيس معروف جيدا ومحسوم
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ربما يكون نايف حواتمة هو االمين العام الوحيد االكثر وضوحا وصراحة وشجاعة في االعـالن عـن                 
ذلك ال ينفي دهاء الرجل وبراغماتيته وعدم قطعه لشعرة معاوية مـع أي             مواقفه والدفاع عنها، رغم ان      

تنظيم او فصيل او نظام او حزب فلسطيني عربي وايضا ما هو متاح على الساحة الدولية، وهو ايـضا                   
وهذا يسجل له اخضع مواقفه وبرنامج جبهته الى مراجعة نقدية سياسية وفكريـة جـادة وعميقـة بعـد                   

ت التي عصفت بمشهد العالقات الدولية وسقوط االتحاد السوفياتي وانتهاء الحـرب            المتغيرات والتطورا 
الباردة لصالح االمبريالية األمريكية، لكن لعودته المتوقعة والوشيكة، نكهة خاصة هذه المـرة فالوضـع               

ـ                 اني الفلسطيني على شفا االنهيار ومنظمة التحرير آيلة للسقوط وفتح تكاد تكون قد انتهت، والـسلطة تع
سكرات الموت وحكومة فياض حتى بعد توسعتها يوم امس يصعب ان تسمى حكومـة وحـدة كفـاءات                  
وطنية وحال الطوارئ التي انتهت قد تعود، وحماس في تيه وانعدام رؤية وما تبقى من فصائل واحزاب                 

  ."الحركتين"وهيئات تمارس التثاؤب وهواية انتظار ما ستسفر عنه المواجهة الراهنة بين 
لى اين يعود حواتمة ولماذا يعود؟ وهل تشكل عودة حواتمة الفرصة االخيرة لردم الهوة التـي تفـصل                  فا

قطيعة مع حماس   مواقف فتح وحماس وهل تكون بداية لحوار جاد وعملي خصوصا ان الرجل ليس على               
  .ربما.. رغم التباعد في المواقف والرؤى 

 منصب نائب رئيس للسلطة ويكون حواتمة على رأس         لماذا ال يستحدث  : لكن هل مسموح لنا ان نتساءل     
  .هذا المنصب؟

  .مجرد سؤال ال يبحث عن البراءة
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  حسن البطل
لكن، منذ أن اخترعوا الدوالب     . إن سخروا من فكرة سقيمة، قالوا عن صاحبها إنه يعيد اكتشاف البارود           

يوم كان الفيلسوف يعرف علماً ويلم      (أحد الفالسفة اإلغريق العتاق     . انون الحركة األساسي  يبقى راسخاً ق  
  ".تحريك ساكن أسهل من تسكين متحرك: "، قال)بمبادئ سائر العلوم

الذي " غضب الحليم "اآلن، ينبري أبو مازن إلى مهمة جسيمة، تتطلب منه، إلى الحلم الذي عرف عنه، و              
، أي أن ينجح في تسكين المتحرك جنباً إلى جنـب           "مهمة مستحيلة " بما يشبه    صرنا نعرف منه، أن يقوم    

  .مع تحريك الساكن
هذه أشبه بمهمة فريق كامل في سباق السفن الشراعية، حيث يأمر الربان بحارة هذا الجانـب بتحريـك                  

 الـسلطة   بمعنى؟ عليه أن يرفع شراع شرعية     . شراع نزوالً، وبحارة هذا الجانب اآلخر برفع شراع آخر        
، ويـستبدل   "فـتح "عليه أن يسد الثقوب في شراع حركـة         . ويطوي أشرعة التمرد العسكري الحمساوي    

  .البحارة المتقاعسين على دفة أشرعتها في الوقت ذاته
عليه، أيضاً، أن يجد الطريقة لرفع شراع الدستور المؤقت، بينما شراع أغلبيته البرلمانية هو األصـغر؛                

 البرلمانية الحمساوية شرعية استخدامه الحريص لمواد القانون األسـاس ـ الدسـتور    وأن ال تبتلع اللعبة
  .المؤقت

عليه، بعد أن فقدت سلطته المركزية قاعدتها اإلقليمية في قطاع غزة، أن يرمم ويربط أركاناً متفككة في                 
  .قاعدته اإلقليمية األكبر في الضفة

لفلسطينية ذات الحدود المؤقتة في الضفة، لكن وأن يجدد         أن يرفض، بإصرار، فكرة ومبدأ الدولة ا      : مثالً
، أي اسـتعادة    2000 أيلول مـن العـام       28المطلب السلطوي من إسرائيل باالنكفاء إلى خطوط ما قبل          

، دون أن يعترف بقضم اسـرائيل       )باء(، وسلطته اإلدارية على المنطقة      )أ(سلطته السيادية على المنطقة     
  . وهي تكافئ مساحة المنطقتين وتزيد)جيم(ألي جزء من المنطقة 
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عليه، أيضاً، وهو القائد الحالي للتيار الوطني االستقاللي الفلسطيني، أن يجدد المطلب الفلسطيني القـديم               
بقوات دولية، في غزة أوالً ثم في الضفة، بينما يمسك االنقالبيون بمقاليد األمر في غـزة، والمحتلـون                  

  . الضفةاإلسرائيليون بمقاليد األمر في
 حزيران شـرط السـتئناف      14تسكين المتحرك الحمساوي في القطاع، ودفعه للعودة الى وضع ما قبل            

وكيف يكون حوار بين منتصر ومهزوم؟ بين مشروع اسـتقاللي وطنـي، ومـشروع الحـاقي                .. حوار
، 2002العام  ربيع  " عملية السور الواقي  "ثم، وأيضاً، تحريك الساكن االحتاللي اإلسرائيلي منذ        .. أصولي

بينما يقوم أبو مازن بأوسع حركة تطهير في أجهزته األمنية، لتكون قادرة على الغاء النتـائج وتجـاوز                  
  .غابة من الميليشيات) ومن قبل غزة(األسباب التي جعلت الضفة الغربية 

حـين أن   وكيف يمكن إقناع الميليشيات باالنصياع إلى شرعية أمنية واحدة وسلطة سياسية واحدة، في              .. 
  .األذرع األمنية اإلسرائيلية تخترق قلب مدن الضفة ساعة تشاء، كأنها السكين في الزبدة؟

: في الظاهر، يبدو مقترح رئيس السلطة بقوات دولية مقترحاً غير واقعي ألنه يحتاج ركنـين أساسـيين                
خارطـة  "بـدئي    إسرائيلي على حل سياسي، يتعدى قبول الجانبين الم        -األول؛ ان يتوفر اتفاق سلطوي      

، والثاني، أن يتوفر توافق فصائلي على ذلك، وهو أمر صار أكثر تعذراً بعد سقوط قطاع غـزة         "الطريق
تحت سلطة فصيل واحد، يرى أن القوات الدولية ستحرمه انتصاره، أو تمنعه من انتزاع اعتراف واقعي                

  .إسرائيلي وعربي وإقليمي بنتائج انتصاره
 أن تضبط األمن الجاري والسياسي في مراكز المدن والشوارع، بل أن تقـوم              ليس مطلوباً من قوة دولية    

بدور قوات فصل على الخطوط المتشابكة الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، ومن ثم كقوات فصل على الحـدود   
المشتركة بعد التوصل إلى اتفاق سياسي شامل، أو في األقل هدنة مديدة، علماً أن القوات الدوليـة مـن                   

  .لمسألة العربية ـ اإلسرائيلية منذ ستين عاماًحقائق ا
الغرض من مقترح قوات دولية هو التمكين لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وليس استبدال احتالل إسرائيلي               
بآخر دولي، أو هو مقترح بمثابة غطاء سياسي دولي لقوة عربية أساسية، أو قوة عربية ـ إسالمية ذات  

  .قيادة دولية
يس إلى تحريك عجلة االنتخابات، أو الى تسكينها، وإلى تسكين عجلة الحوار أو تحريكها،              قد يضطر الرئ  

  .تبعاً لحكم الضرورة
الضرورة الحيوية القصوى هي تعويم المشروع االستقاللي الوطني، جنباً الـى جنـب مـع مبـضع                 .. 

  .االصالح على كل صعيد
  .داًليس األمر باليسير أب. تسكين متحرك وتحريك ساكن معاً
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