
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 

١٥/٧/٢٠٠٧األحد  ٧٨٣  

تخذ إجراءات لتـشديد
  "حماس"على 

 ٣ص ... 

   يالغتيال" حماس" وإيران وقطر كانت على علم بتخطيط 
 "إسرائيل"ألقصى تتعهد بوقف هجماتها ضد 

 تعتبر اإلجراء استمراراً لالنقالب" فتح" لمناقشة مراسيم عباس و"التشريعي"و 
   في كيلومترين مربعين وتوقع الحسم في ساعات"فتح اإلسالم"يحاصر مسلحي  

  ر قانوني وغير مقبولالجدار اإلسرائيلي في أراضي الضفة غي: اني مسلم
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سوريا: عباس
اكتائب شهداء 

دعي أحمد بحر
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:االسرائيلي     الكيان
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٧١
١ .٢٨
   

   :لبنان
 ١٤  مربعين وتوقع الحسم في ساعات في كيلومترين "فتح اإلسالم" يحاصر مسلحي  اللبنانيالجيش .٢٩
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 ١٦في الجوالن تمت باتفاق " اإلسرائيلية"المناورات : 

  
:ت ومقاالت     حوارا

٣٦. 
٣. 

 بالل الحسن... أهمية يقظة الوعي داخل حركة فتح: أزمة غزة

 جواد الحمد...  وسبل الخروج منهاة الفلسطينية الداخلية
٢٧  وحيد عبد المجيد... "الكورنة"و" قبرصةالعرق"سيناريوات االنهيار الفلسطيني بين  .٣٩

  

١٦ 
١  أحمد سعيد نوفل ...دور إسرائيل في المأزق الفلسطيني٧ ٩

 ٢١األزم .٣٨
ال"و" نة 

  
  ٢٩  :كاريكاتير

١.

ـ         " حمـاس " عقاباً ل

  : هى-عن مصادر فلسطينية مقربة من الرئيس عباس

" حمـاس "صائل منظمة التحرير من أجل تفعيل دورها في مواجهـة               

  . األوضاع في قطاع غزة

روط عباس في   ة الفصائل بمقاطعتها لحين تنفيذ ش        
  .جلسة المجلس المركزي السابقة

ـ         " حماس" عدم إعطاء    :خامساً " فتح"المجال للتحرك بحرية في سوريا ولبنان، وتنشيط الوضع التنظيمي ل
  ."حماس"وحلفائها في تلك الدول لشن أكبر حملة ضد 

***  
  
  "حماس"عباس يتخذ إجراءات لتشديد الحصار على  

، اتخاذه سلسلة قرارات وإجراءات هدفت إلـى تـشديد          الفلسطينيدر مقربة من الرئيس     أكدت مصا : رفح
، وأوضحت المصادر أن هذه اإلجراءات تأتي"حماس"الحصار السياسي والمالي على     

لما أقدمت عليه من سيطرة بالحسم العسكري على مقار األجهزة األمنية في قطاع غزة منتصف الـشهر                 
، مشيرةً إلى أن هذه القرارات يتم تداولها بشكل بالغ المحدودية في أوساط القيادة الفلسطينية فـي         الماضي
 نقالً -وهذه القرارات، رام اهللا
اعـدة   تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع قانون انتخاب ألعضاء المجلس الوطني على ق             :أوالً

التمثيل النسبي الكامل، وذلك في سياق إعطاء دور للجنة التنفيذية، وإلرضاء بعض القـوى والفعاليـات                
  .التي تطالب بإجراء انتخابات

 صرف الموازنات الخاصة بف:ثانياً
باس على أن تتخذ في غـزة والـضفة الغربيـة            وقد تم البحث في الخطوات التي يصر ع        .ومحاصرتها

ومن يقف إلى جانبها، حيث تم تشكيل لجنة من فصائل المنظمة لمتابعة            " حماس" والشتات لمحاصرة دور  
وترتيب
واسـتغالل  " حمـاس "بعدم اللقاء والحوار مع " فتح" التأكيد على القرار الذي اتخذ من قبل الرئاسة و        :ثالثاً
والعمل على عزلها ومحاصـرتها فـي       " حماس"مواقف الفلسطينية والعربية والدولية المنددة بخطوات       ال

  .غزة
 تنشيط حركة االتصاالت والمبعوثين للدول العربية من أجل عرض التطـورات والعمـل علـى                :رابعاً

واستمرار الحملة عليها، ومطالب" حماس"محاولة عزل   
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راء ما حـصل فـي    استمرار الحمالت اإلعالمية على إيران وسوريا، واتهامهما بأنهما كانتا و   :سادسـاً 
غزة، ويتم التعبير عن ذلك من خالل وسائل اإلعالم، وإبالغ الدول العربية ودول العالم بذلك، لغايـات                 

  .التحريض ضدهما
 اإليعاز لسالم فياض بصفته رئيساً لحكومة تسيير األعمال، بالشروع في خطط إصالحية في كافة               :سابعاً

 .اء بحياة المواطنين في األراضي الفلسطينيةالمستويات األمني واالجتماعي وغيره لالرتق
  ١٥/٧/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 

  
   يالغتيال" حماس"سوريا وإيران وقطر كانت على علم بتخطيط : عباس .٢

اتهم الرئيس الفلسطيني أمس كالً من سوريا وإيـران وقطـر بعلمهـا المـسبق               :  لقمان إسكندر  -عّمان  
ماع مغلق للمجلس الوطني واللجنة التنفيذية وأعـضاء المجلـس          وقال في اجت  . الغتياله" حماس"بتخطيط  

الوطني الموجودين في عمان ليلة أمس انه تحصل على تقرير من األمن يقول إن هناك لغماً وضع فـي                   
إن جهاز األمن نصحه بعدم السفر إلى       : "وأضاف .طريق صالح الدين في قطاع غزة الستهدافه شخصياً       

أن يرسل له مبعوثاً ليلتقيـه، ففعـل        " حماس"جوده هناك طلب منه احد قادة       غزة إال انه سافر، وخالل و     
ومعه ثالث جمل شفويات من قبل هذا القائد        ) قرص مدمج (وعندما عاد هذا الشخص كان يحمل مغلفاً فيه         

شاهد الشريط فهـو ينتظـر      : سلم على األخ أبو مازن وقل له إني أخاف اهللا، والجملة الثانية           : يقول فيها 
سـوريا  : ء األخضر من األخ خالد مشعل، والجملة الثالثة إن هناك ثالث دول تعلم بـاألمر وهـي      الضو

وطلب منها إرسـاله علـى      " حماس"انه عرض الشريط على قادة      "وأشار أبو مازن إلى      ".وإيران وقطر 
رع االنترنت إلى خالد مشعل الذي أنكر بالكلية ما جاء في مضمون الشريط الذي يضم قيام أشخاص بـز                 

لغم ضخم في األماكن في شارع صالح الدين الذي من المفترض أن يقوم الرئيس الفلـسطيني بـالمرور           
  ".منه

  ١٥/٧/٢٠٠٧البيان اإلماراتية 
  

 "التشريعي"وال نية لحل " حماس"ال حوار مع : عباس .٣
ـ    : وكاالتال كمال زكارنة و   -عمان، رام اهللا     هناك نية  عن أن   "الدستور"كشفت مصادر فلسطينية النقاب ل

من قبل الرئيس عباس لحل المجلس التشريعي المنتخب واستبداله بالمجلس المركزي، ولذلك وجه الدعوة              
إلى هذا المجلس لالنعقاد االربعاء المقبل من اجل حشد الدعم الجراء انتخابات جديدة في اقـرب وقـت                  

. التشريعي في االنعقاد اليـوم    وقالت المصادر المطلعة ان عباس سيلجأ لهذه الخطوة إذا ما فشل            . ممكن
 في تصريحات للصحفيين لدى وصوله الى مقر المجلس الوطني الفلسطيني في عمان امـس                عباس وقال

اال " حمـاس "لترؤس اجتماع العضاء المجلس المتواجدين في االردن انه ال توجد ابواب الي حوار مع               
يا لدى الـسلطة الوطنيـة بحـل المجلـس          بعد عودة االمور الى ما كانت عليه مؤكدا عدم وجود اية نوا           

واكد عباس في حديثه في االجتماع على ضرورة احترام الشرعية الفلسطينية التـي تمثلهـا               . التشريعي
وقال . منظمة التحرير بمؤسساتها المتعددة باعتبار المنظمة المرجعية االساسية للسلطة الوطنية الفلسطينية          

التي كان لديها نوايـا     " حماس"ية القاهرة او اية اتفاقية اخرى مع        عباس انه لن يعود مرة اخرى الى اتفاق       
واشار عباس الى انه طلب من اولمرت في شرم الشيخ االفـراج عـن              . مبيتة الختطاف منظمة التحرير   

 . اسيرا فقط٢٥٠ اسير فلسطيني ورفض الطلب ووافق على اطالق سراح ٢٠٠٠
  ١٥/٧/٢٠٠٧الدستور 
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 تعتبر اإلجراء استمراراً لالنقالب" فتح"لمناقشة مراسيم عباس و" يالتشريع"دعو ي أحمد بحر .٤
دخلـت االزمـة الدسـتورية      :  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٥/٧/٢٠٠٧ الحياةنشرت  

دعوة لعقد جلسة خاصة للمجلـس التـشريعي        " حماس"الفلسطينية امس في طريق مسدود بعد ان وجهت         
وحذر خبراء من ان يقود      ".التوكيل"تقلين في السجون االسرائيلية عبر نظام       بمشاركة نواب الحركة المع   

ـ " حماس"ـهذا االجراء الى انقسام التشريعي الى مجلسين واحد ل     والمعـسكر  " فـتح "ـفي غزة والثاني ل
ـ  .وقال النائب السابق د   . الوطني في الضفة   ال اجتهاد فـي الـنص، القـانون        ": "الحياة"عزمي الشعيبي ل

: ومضى يقـول  ". ينص على ان التصويت في المجلس التشريعي يجري بصورة مباشرة وسرية          واضح و 
ذلك فإنها تكون قد ذهبت الى ابعد مما توقعنا جميعا، ذهبت الى نقطة الال عودة، حيث                " حماس"اذا فعلت   "

  ".ينقسم المجلس التشريعي الى قسمين، ويكون لكل طرف مجلسه
احمد بحر امس دعوة لعقد جلسة خاصة للمجلـس التـشريعي    .كالة د ووجه رئيس المجلس التشريعي بالو    

للبحث في قرار عباس اعالن حالة الطوارئ التي تمخضت عن حكومة طوارئ تحولت الـى حكومـة                 
في التشريعي ستستخدم توكيالت من اعضاء الكتلة المعتقلين        " حماس"واعلن بحر ان كتلة      .تسيير اعمال 

  .في جلسة المجلسفي السجون، لالدالء بأصواتهم 
كمـا  . لعقد جلسة للتشريعي باسـتخدام نظـام التوكيـل        " حماس"وعارضت الكتل البرلمانية بشدة دعوة      

، دعـوة الـرئيس     "حماس"لعقد جلسة عادية للمجلس بعد ان قاطعت، اي         " حماس"عارضت ايضا دعوة    
شية اجـراء انتخابـات     عباس الفتتاح الدورة الجديدة للمجلس التشريعي في وقت سابق من هذا الشهر خ            

  ".فتح"لهيئة المكتب تفوز فيها 
ـ : غزة، رائد الفي   نقالً عن مراسلها في    ١٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   جاء في   و ل أحمـد بحـر     حّم
، وشدد على أن أي حكومة تسيير أعمال هي نتـاج            التشريعي مسؤولية تعطيل المجلس  " فتح"و" سرائيلا"

ريعي باألغلبية، ثم باشرت أعمالها الدستورية على النحو المبين فـي           حكومة دستورية نالت الثقة من التش     
 أساسـا مـن الناحيـة        وفي شأن حكومة إنفاذ أحكام حالة الطوارئ، أكد أنها غيـر موجـودة             .القانون

  .الدستورية وال يعترف بها القانون األساسي المعدل
وة بحر لجلسة مناقشة حالة الطـوارئ،       البرلمانية عزام األحمد دع   " فتح"وفي المقابل، رفض رئيس كتلة      

  .، داعيا لمقاطعتها" قانوناً باطلة"ووصف دعوة بحر لعقد دورة غير عادية بأنها 
صـالح  .أكـد د   : أشرف أبوالهول  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٥/٧/٢٠٠٧األهرام المصرية   وأوردت  

 إلغاء حالة الطوارئ التـي أعلنهـا        البرلمانية، إن كتلته ستعمل علي    " حماس"البردويل الناطق باسم كتلة     
 أنه حسب القانون البرلماني للكتـل       ى ال - في تصريحات لصحيفة فلسطين      -الرئيس الفلسطيني، وأشار    

في المجلس، فإنه يحق لرئيس الكتلة تمثيل األعضاء المغيبين في السجون سواء بالحضور أو التصويت،               
  . تمثيلهم في الحضور والتصويتمبينا أن هناك توكيال من هؤالء األعضاء من أجل

ـ       : غزةمن   ١٥/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط   وأضافت   الـشرق  "ذكر صالح البردويل في تـصريحات لـ
أكملت إجراء استشارات قانونية مع محامين دستوريين في الـوطن والخـارج            " حماس"أن كتلة   " االوسط

 لهم للتصويت بدالً عنهم، مـا دام        الذين اختطفوا أن يوكلوا زمالء    " حماس"أكدوا جميعهم أنه يحق لنواب      
 . ال يوجد في القانون األساسي نص يحول دون ذلك

 النائب الثاني لرئيس المجلـس التـشريعي    إلى أنرام اهللا من   ١٤/٧/٢٠٠٧ قدس برس وأشارت وكالة   
وقال فـي تـصريح خـاص،        .حسن خريشة، شكك في إمكانية عقد جلسة للتشريعي الفلسطيني األحد         .د
، مـشككا   "حمـاس "و "فـتح " إن هذه الجلسة لن تعقد بدون توافق بين الكتلتين الكبيرتين،            "قدس برس "لـ

في الضفة، غير المعتقلين، للجلسة نتيجة هذه األجواء، مشيرا إلـى أنـه              "حماس"بإمكانية حضور نواب    
، من أجـل    وأكد أنه بدأ تحركا مع القوائم البرلمانية األخرى الممثلة في المجلس           .يفضل عدم عقد الجلسة   

، لرأب الصدع، وإخراج المجلس من أزمته، والتوافق على عقـد           "حماس"و" فتح"حوار بين كتلتي،    " فتح"
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، "فتح"جلسة جديدة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل عقد اجتماع تشاوري في رام اهللا، شارك به ممثل عن كتلة                   
الم، وسيشارك فيه ثالثة ممثلـين      ، وأن اجتماعا آخر سيعقد بعيدا عن وسائل اإلع        "حماس"وآخر عن كتلة    

  .  للسير قدما في أعمال المجلس التشريعي ،"فتح"، ومثلهم عن "حماس"عن 
في التشريعي تمثيل األعضاء المغيبين مـن       " حماس"وحول تصريحات البروديل، حول حق رئيس كتلة        

  .الكتلة، أكد خريشة أن هذا اإلجراء غير قانوني
أعلنت عدة كتل برلمانية انها لـن تحـضر          :١٥/٧/٢٠٠٧لفلسطينية  األيام ا  في   كتب حسام عزالدين  و

، فقد اعلنت النائب خالدة جرار عن قائمة الشهيد ابـو           "بسبب عدم قانونية الدعوة   "جلسة التشريعي اليوم،    
واعرب النائب قيس عبـد الكـريم،        ".باعتبارها غير قانونية  "علي مصطفى ان كتلتها لن تحضر الجلسة        

ديمقراطية، عن اعتقاده، بان الجلسة لن تعقد اليوم، واصفاً وضعية التشريعي في الوقـت              ممثل الجبهة ال  
من جهته، قال امين عـام حـزب         ".ينحدر الى مستوى ال يسمح بأدنى شيء من االحترام        " الحالي بانه   

  .سالشعب، بسام الصالحي، انه مع افتتاح دورة المجلس التشريعي الثانية بناء على دعوة الرئيس عبا
  

   تأخذ على محمل الجد األنباء عن خطط الغتيال هنيةالحكومة المقالة .٥
، إنهما تأخذان على محمل الجد أنباء       "حماس"قالت حكومة تسيير األعمال الفلسطينية وحركة       : ألفت حداد 

عن خطط صهيونية الغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وحذّرتا من عواقـب مثـل هـذه                 
 لـيس    اغتيـال هنيـة    عتبر غازي حمد، الناطق باسم رئيس الوزراء الفلسطيني، أّن مخطط         ا و .الخطوة

مؤكـدا أّن   . مستبعداً ألنه ال يوجد أمام اسرائيل أي خطوط حمراء، وهناك تجارب سابقة في هذا المجال              
ياً لعمليـات   أعتقد أّن الحكومة الصهيونية فقط تضع جدوالً زمن       "وتابع  . القتل المتعمد هو سياسة إسرائيلية    

عبد العزيـز   .االغتيال بشكل انتقائي، وقد اغتالت في السابق شخصيات كثيرة مثل الشيخ أحمد ياسين ود             
وقادة آخرين أمثال أبو علي مصطفى من الجبهة الشعبية وفتحي الشقاقي من حركة             " حماس"الرنتيسي من   

أّن هنية سيتخذ إجراءات احتياطية     وأشار المتحدث إلى     ".اغتيال ياسر عرفات  ) شمل ذلك (الجهاد، وحتى   
 ".الذي سيكون له عواقب وخيمة على مختلف األصعدة"بعد الكشف عن هذا المخطط، 

  ١٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  ألف عامل وصياد في غزة٢٣مساعدة عاجلة من حكومة هنية لدعم  .٦
 المقالة زياد   أعلن وزير العمل في الحكومة الفلسطينية     : من غزة  ١٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  

 ألف عامـل    ٢٣الظاظا أن رئيس الحكومة إسماعيل هنية قرر تقديم مساعدة مالية عاجلة إلى ما يقارب               
 أمـس، إن هـذه      ،وقال . دوالر لكل منهم، ابتداء من األربعاء المقبل       ١٠٠وصياد في قطاع غزة، بواقع      

م تقديم مساعدة عاجلة من قبل إلـى        المساعدة تأتي امتداداً لما صدر من قرارات الحكومة العاشرة حيث ت          
وأكد الظاظا أن الحكومة ستدفع رواتب لجميـع المـوظفين          .  ألف عامل في الضفة الغربية والقطاع      ٧٥

  .الذين انقطعت رواتبهم ألسباب سياسية ومن دون استثناء بقرار من حكومة الطوارئ
صادي والمالي المفروض على    الحصار االقت " دان زياد الظاظا     :غزةمن   ١٥/٧/٢٠٠٧ الحياةوأضافت  

امام الواردات مـن المـواد      ) كارني(الشعب الفلسطيني من قبل سلطات االحتالل واغالق معبر المنطار          
وناشد العالم العربي   ". الخام ومواد البناء ومنع التصدير ومنع حركة المواطنين عبر معبر رفح الحدودي           

ر الحصار المفروض عليه وتقديم الدعم العاجـل،        الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني لكس     "واالسالمي  
  ".خصوصا لقطاع غزة

  
  
  

  

            ٦ ص                                      ٧٨٣:                                 العدد١٥/٧/٢٠٠٧األحد : التاريخ



  

  

 
 

  "حماس" هي المستفيد الوحيد من انقالب "سرائيلا": المالكي .٧
 امس أن إسرائيل هي المستفيد الوحيد من        ]في حكومة فياض   [ أكد رياض المالكي وزير اإلعالم     :باريس

ة دولة فلسطينية اصبحت أمرا شـديد الـصعوبة         االنقالب الذي جرى في قطاع غزة وقال ان فكرة إقام         
وقال في مؤتمر    .قطاعالخاصة أن األحداث األخيرة تسببت بوقوع انقسام سياسي وجغرافي بين الضفة و           

صحفي عقد في نادي الصحافة العربي في باريس إنه أصبح بإمكان إسرائيل االدعاء بعدم وجود شـريك                
وفقا لألوضاع الراهنة مضيفا أن بإمكان إسـرائيل االدعـاء         من الجانب الفلسطيني في مفاوضات السالم       

مليون فلسطيني   ١,٥بأن غزة أرضا لإلرهاب ما يجعلها هدفا للحرب الدولية ضد اإلرهاب تهديد أرواح              
أعلنت استعدادها غير المشروط للبـدء بحـوار متخـذة          " حماس"وذكر المالكي أن     .يعيشون في القطاع  

 مؤسسة مدنيـة تتبـع      ٨٠ملة هناك حيث أغلقت وسيطرت على أكثر من         إجراءات لفرض سيطرتها الكا   
منعت وسائل اإلعالم العربية واألجنبية من العمل في القطاع واصـفا           " حماس"وبين أن    .السلطة الوطنية 

وله تأثير سلبي على الحوار وأشار إلى تصريح محمود الزهار لمجلـة ألمانيـة              " الوضع بأنه خطير جدا   
وأكد المالكي وجود فكر تنظيم القاعدة في قطاع غزة حاليا حيـث             .زة إمارة إسالمية  برغبته في جعل غ   

 .األوضاع تسهل عمل المجموعات التي تتبنى هذا الفكر
  ١٥/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  "حماس"عريقات يحذر من كارثة تهدد الشعب الفلسطيني ما لم تتم إزالة آثار انقالب  .٨

كارثة اقتصادية وسياسية محققة ستضرب     "حذر صائب عريقات من     : ت محمد هواش والوكاال   -رام اهللا   
وقـال  ". في قطاع غزة  " حماس"الشعب الفلسطيني في حال تواصلت مظاهر االنقالب الدموي الذي نفذته           

، "حمـاس "المشروع الوطني الفلسطيني برمته بات في مهب الريح في ظل التهديد الذي حمله انقالب       "ان  
االنقالب يجـب ان    "وشدد على ان    ". قطاعالسرائيلي الى استغالله لفصل الضفة عن       وسعي االحتالل اال  

ينتهي النه بات يهدد الشعب الفلسطيني بأسره، فهو يهدد بفصل الضفة الغربية عن قطاع غـزة، ويهـدد              
ئيل بانهاء السيادة الفلسطينية على معبر رفح وهو المعبر الوحيد للتواصل مع القطاع، بعدما استغلت اسرا              

  ".االنقالب لتغلقه بالكامل
  ١٥/٧/٢٠٠٧النهار اللبنانية 

  
  إلى سحب مسلحيها من معبر رفح لتسهيل عودة العالقين" حماس"دعو ت حكومة فياض .٩

 علي خـشان امـس بـسحب        ]حكومة فياض  [طالب وزير العدل الفلسطيني الجديد    :  ا ف ب   -رام اهللا   
وجود المسلحين فـي    " قطاع غزة، معتبرا ان      من معبر رفح الحدودي مع مصر جنوب      " حماس"عناصر  

وعبر عن اسفه   . لتعقيد مشكلة عودة الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري       " المعبر هو السبب المباشر   
جميع القوى السياسية الى ابداء دور ايجابي       "بسبب تواصل معاناة االف المواطنين على معبر رفح، داعيا          

 ". المشكلة بالطريقة المناسبة التي تضمن عودة العالقين الى ديارهموالتعاون مع الحكومة لحل هذه
  ١٥/٧/٢٠٠٧الدستور 

  
   القوة التنفيذية وتشكل لجنة لمتابعتها"اعتداءات"فصائل منظمة التحرير تدين  .١٠

دانت فصائل منظمة التحرير االنتهاكات واالعتداءات التي تمارسها القوة التنفيذية ضـد             :كتب حسن جبر  
وقال محمود الزق، عضو المكتب السياسي لجبهـة النـضال      .ين والمؤسسات في محافظات غزة    المواطن

عقدت اجتماعا لها أمس في مقـر اللجنـة التنفيذيـة           " فتح"الشعبي، إن فصائل منظمة التحرير بما فيها        
ث واوضح في حـدي  .لمنظمة التحرير بمدينة غزة بهدف تدارس سبل مواجهة الواقع الذي يمر به القطاع            

انه جرى االتفاق على تشكيل لجنة من فصائل منظمة التحرير ودعوة حركة الجهاد االسالمي              " األيام"لـ
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للمشاركة فيها، وذلك من أجل حصر وتوثيق االعتداءات واالنتهاكات التي ترتكبها القوة التنفيذية حتـى               
   .يصار الى متابعتها مع الجهات المسؤولة عن هذه القوة

من حسم عسكري في قطاع غزة عمـق حالـة          " حماس"ت الفصائل أن ما قامت به       من جهة أخرى، أكد   
االنقسام الداخلي، وترك آثاراً خطيرة على النظام السياسي، الى جانب تأثيراته السلبية علـى المـستوى                

  .السلوكي والتربوي والثقافي
  ١٥/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  "حماس"ة التخطيط لعمليات ضد بتهم" فتح"القوة التنفيذية تعتقل عناصر من  .١١

النقاب عن ان القوة التنفيذية ألقت القبض في اآلونة األخيرة          " الحياة"لـ" حماس" كشفت مصادر في     :لندن
المنتمين الى التيار الذي يقوده محمد دحالن والذين يخططون لتنفيذ عمليات           " فتح"على عدد من عناصر     

المعتقلين كانوا يخططون للقيام بعمليات اطـالق نـار         "واكدت ان    .في قطاع غزة  " حماس"عسكرية ضد   
وكوادرها وتنفيذ عمليات تفجير عبوات وقنابل في عدد من االماكن فـي            " حماس"واغتيال عدد من قادة     

التقطت مكالمات هاتفية دلت الى هوية الذين يخططون للقيام بهـذه           " حماس"وقالت المصادر ان     ".القطاع
 . غزة ليس آمناً كما تقول الحركة في اعقاب القضاء على التيـار االنقالبـي              االعمال لالثبات بأن قطاع   

فتحاوياً مقرباً جداً من دحالن كان الى وقت قريب ساعده األيمن قبـل أن يحـل                 واشارت الى ان قيادياً   
لتشكيل خاليـا سـرية مـسلحة       " فتح"يجري اتصاالت بعناصر من     "محله سامي أبو سمهدانة هو الذي       

ستضرب بكل قوة كل من تسول له نفسه القيام بمثـل  " حماس"وشدد على ان ". يام بهذه المهمةومدربة للق 
  ".هذه االعمال او خرق األمن والنظام والهدوء في القطاع

  ١٥/٧/٢٠٠٧ الحياة
  
  أبرز المرشحين لخالفتهالطيراويو..  يقبل استقالة رئيس جهاز المخابرات العامةعباس .١٢

قال مسؤول بـارز فـي جهـاز         :رام اهللا من  " أ ف ب  "نقالً عن    ١٥/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية   نشرت  
المخابرات العامة الفلسطينية لوكالة فرانس برس ان رئيس هذا الجهاز طارق ابو رجب قـدم اسـتقالته                 

 .للرئيس عباس الذي قبلها امس األول
صادر أمنيـة   اكدت م :  علي الصالح  ،لندن نقالً عن مراسلها في    ١٥/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط   وأضافت  

وحسب المصادر، فـان    . فلسطينية قبول الرئيس عباس استقالة مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية         
 .هذا المنصب سينتقل الى نائبه اللواء توفيق الطيراوي

  
  "إسرائيل"األقصى تتعهد بوقف هجماتها ضد كتائب شهداء  .١٣

  الغربية كتائب شهداء األقصى في الضفةزكريا الزبيدي قائدن أ ١٥/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة  ذكرت
وأوضح الزبيدي أن   وقعوا على تعهد بوقف الهجمات ضد إسرائيل، األقصى أن مقاتلي كتائب أمس،أكد،

مقاتلي الكتائب أقدموا على هذه الخطوة دون وجود أي ضمانات من قبل إسرائيل، مؤكدا أنها خطوة 
  . مازنلدعم الشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس أبو

 السلطة الفلسطينية موافقتها على وقف أن إسرائيل أبلغت ١٥/٧/٢٠٠٧ الحياة وفي المقابل، نشرت
 بشرط توقفهم عن ، المطلوبين في الضفةاألقصى، من نشطاء كتائب شهداء ٢٠٠ من أكثرمالحقة 
مت القائمة وض . وانضمامهم ألجهزة األمن لفترة زمنية محددةأسلحتهم وإلقاء نشاط امني أيممارسة 

 في الضفة مثل زكريا الزبيدي في جنين وعالء سناكرة في نابلس وكامل غنام األقصىابرز قادة كتائب 
 اإلسرائيلي للجانب أسماء السلطة الفلسطينية تقدمت بقائمة أنمسؤول فلسطيني  وقد ذكر .في رام اهللا

ن الرد أام والقانون في الضفة، و فرض النظإلىلوقف مالحقتهم تمهيدا لضمهم ألجهزة األمن لكي يصار 
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 ناشطا، والثانية وافقت فيها ٣٨ منهما على وقف مالحقة األولىسرائيل في إجاء على مرحلتين وافقت 
 الذي جرى الخميس الماضي ابلغونا األخيرفي االجتماع ":  وأضاف. ناشطا١٧٨على وقف مالحقة 

  ." ناشط٢٠٠عة ثالثة مكونة من  دفأسماءبوقف مالحقة الدفعة الثانية، وقد قدمنا لهم 
  أنمنيف الريماوي  في رام اهللاألقصىالمتحدث باسم كتائب  عن ١٥/٧/٢٠٠٧الدستور ونقلت 

 الفلسطينية األمنية األجهزة بالمكوث في مقرات أسماؤهمن يلتزم الواردة أباشترط  اإلسرائيليالجانب "
 وااللتزام باالتفاقيات اإلسرائيليت على الجانب  التوقيع على تعهد بعدم شن هجماإلى إضافة أسبوعلمدة 

 يجب على الواردة األسبوعانه بعد قضاء مدة "وتابع قائال  ."واإلسرائيليالموقعة بين الجانبين الفلسطيني 
 ثبت وإذا تكون بمثابة اختبار لمدى االلتزام بما تم االتفاق عليه، أشهر البقاء في مناطق أ لثالثة أسماؤهم

وقال  ". الفلسطينيةاألراضي خارج إلىكون لهم الحرية الكاملة في الحركة بما فيها السفر التزامهم ت
 كتائب أعضاءمن % ٩٩ تضم اإلسرائيليين القائمة التي تسلمها الجانب الفلسطيني من إن"الريماوي 

 إننا "ضافوأ. " المطاردين في مدينتي رام اهللا والبيرة والقرى والمخيمات التابعة لهمااألقصىشهداء 
 ". بهاإلسرائيلي يلتزم الجانب أن هذا االتفاق بايجابية ونتمنى إلىننظر 

  
  تشكيل عباس حكومة تسيير األعمال خطوة جديدة في مسلسل االنقالب على الشرعية: حماس .١٤

خطورة اإلجراءات غير الشرعية "حذّر سامي خاطر، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، من : دمشق
 من تشكيل حكومة الطوارئ، مروراً بتعطيل اًئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بدءالتي يتخذها ر

المجلس التشريعي ومصادرة صالحياته والقفز عن الدستور والقانون، ووصوالً إلى اعتبار حكومة 
كما حذر خاطر من اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير  ".الطوارئ بأنها حكومة تسيير أعمال

واعتبر أن هذا االجتماع، وكذلك تشكيل حكومة تسيير األعمال من دون العودة ، ع عقده األربعاءالمزم
خطوة جديدة في مسلسل االنقالب على الشرعية الفلسطينية المنتخبة ممثلة "إلى المجلس التشريعي 

، محّمالً "يةيكرس حالة االنقسام في الساحة الفلسطين"إن ذلك من شأنه أن : ، وقال"بالمجلس التشريعي
غير المتوازنة والفاقدة للشرعية القانونية والدستورية التي اتخذها "عباس المسؤولية عن نتائج القرارات 

  ".خالل الثالثين يوماً الماضية
إن رئيس السلطة كونه يعلم : "وقال خاطر في تصريح خاص أدلى به السبت للمركز الفلسطيني لإلعالم

غير دستورية وغير قانونية، يحاول اآلن أن يعوض عن ذلك باالستعانة بأن اإلجراءات التي يتخذها 
بهيئات ومجالس منظمة التحرير الفلسطينية، وبشكل خاص المجلس المركزي، باعتبار أن جمعه أسهل 

هما فاقدان للشرعية "وأشار إلى أن المجلسين الوطني والمركزي للمنظمة  ".عليه من المجلس الوطني
 عن أن كليهما ال يتمتعان بالشرعية الشعبية باعتبار أنهما شكال على أساس التعيين وليس القانونية، فضالً

العودة إلى مائدة الحوار الوطني الفلسطيني هو "وشدد خاطر على أن  ".على أساس االنتخاب المباشر
  ."أقصر الطرق وأنجعها لتجاوز األزمة التي تشهدها الساحة الفلسطينية في الوقت الراهن

  ١٤/٧/٢٠٠٧مركز الفلسطيني لإلعالم ال
  
  تدعو عباس للقاء هنية بدل لقاء أولمرت" الجهاد" .١٥

أكد محمد الحرازين القيادي في الجهاد اإلسالمي أن بعض التصريحات التي تصدر عن : ألفت حداد
بعض القيادات الفلسطينية تعمق الشرخ وتؤصل االنقسام الحاصل بين الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن 

مستفيد الوحيد من تلك التصريحات هو العدو الصهيوني الذي يستغل االنقسام ويسعي جاهداً لتوتير ال
 في تصريحات له الرئيس أبو مازن القبول بالحوار مع حركة حماس حرازينودعا ال .الساحة الفلسطينية

، حيث يشكل الحوار بعيداً عن اإلمالءات األمريكية والصهيونية التي تهدف لتعميق االنقسام الفلسطيني
ن القضية أوأضاف الحرازين  .الداخلي الخيار الوحيد أمام شعبنا الفلسطيني للخروج من المأزق الراهن
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 ومنسوب التعاطف معها في ،الفلسطينية تأثرت كثيراً بسبب االنقسام الحاصل بين الشعب الفلسطيني
  . مستوياتهىدنأ ىالعالم الخارجي تراجع إل

 نتمنى أن يكون هذا اللقاء بين : قال الحرازين،يهود أولمرتإقاء المرتقب بين أبو مازن ووفيما يتعلق بالل
أبو مازن وإسماعيل هنيه بهدف إعادة صياغة العالقات الفلسطينية الداخلية من جديد وفق مشروع يتفق 

اء مع أولمرت وتساءل الحرازين هل بات اللق عليه الجميع يسمح باستعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة،
ن هذه اللقاءات ال تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وال تساهم بفتح أوأضاف  قرب من لقاء هنية؟أ

  . مما يزيد من تعقيد األمور،المعابر أو تطلق سراح أسرى ومعتقلين إال من لون واحد
 وفتحي الشقاقي وحول وصف البعض لفصائل المقاومة بأنها مليشيات قال إن عز الدين القسام وأبو عمار

  . وإن هذا الوصف ال يليق بفصائل المقاومة، زعماء مليشياتوأحمد ياسين كانوا ثواراً ولم يكونوا يوماً
وحول االجتماع المرتقب للمجلس المركزي الفلسطيني قال الحرازين إن المجلس المركزي بصيغته 

ثل الكل الفلسطيني وإنما لوناً واحداً فإنها  وبما أنها ال تم؛الحالية ال يمثل جميع مكونات الشعب الفلسطيني
لن تحدث تقدماً على صعيد المشروع الوطني الفلسطيني وخدمة مصالح الشعب والقضية، وأن مجرد 
السماح لقيادات فلسطينية محسوبة على فصائل منظمة التحرير بدخول األراضي الفلسطينية المحتلة هو 

هدف واضح، في الوقت نفسه حذّر الحرازين أبو مازن  صهيوني واصطفاف مرفوض ذو ؤبمثابة تواط
  .من اإلستقواء باألطراف التي تسعى لفرقة الشعب

وفيما يتعلق بدخول قوات بدر قال الحرازين أن تلك القوات تم إعدادها لمواجهة إسرائيل يوماً فهل تخلت 
أي خطوات غير وحذر من اتخاذ  .عن هذا الهدف؟ وتريد أن تصبح في مواجهة فصائل المقاومة

  .محسوبة العواقب من قبل الرئاسة لدخول غزة بالقوة كونه ينذر بنكبة فلسطينية جديدة بأيدي فلسطينية
، وكذلك  إننا في الجهاد اإلسالمي نرفض هذه الفكرة جملة وتفصيالً:وحول موضوع القوات الدولية، قال

نجازات إاة بالطرق التي تحافظ على ، وعلى حكومة فياض رفع المعان"كرم أبو سالم"نرفض فتح معبر 
 اً احتاللياًمعبر" كرم أبو سالم"الشعب الفلسطيني وليس بطرق إسرائيلية، ألننا في الجهاد اإلسالمي نعتبر 

  .ومعاملتنا معه على هذا األساس
  ١٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  غزة العادة السيطرة على قطاعالسلطة لن تلجأ إلى القوة : فتح .١٦

مس ما تردد من أنفى الناطق الرسمي باسم حركة فتح أحمد عبد الرحمن : ا.ب.ر، د الدستو-رام اهللا 
تقارير صحفية من أن السلطة الفلسطينية وفتح تقومان باستعدادات عسكرية إلعادة السيطرة على قطاع 

إن الشعب الفلسطيني الحريص على وحدته ووحدة  ":وقال عبد الرحمن في تصريح صحفي .غزة بالقوة
ادر على استعادة الشرعية بالنضال الجماهيري وبالوسائل السلمية وبالدعوة للعودة إلى الشعب أرضه ق

مصدر السلطات، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تشارك فيها كل القوى والفصائل وعلى 
  ".أساس النسبية الكاملة

  ١٥/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
   في غزةسم العسكريلتراجع عن نتائج الحل حماس عوفصائل تدأربعة  .١٧

عن نقلت   "يو بي آي  " نقالً عن مراسلها في غزة، رائد الفي، أن          ١٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   أفادت  
ضرورة التراجع عـن نتـائج   "ممثلي أربعة فصائل فلسطينية في بيان نشر أمس في القاهرة دعوتهم إلى   

ذي يؤدي إلى تكريس الفصل الجغرافي      الحسم العسكري في غزة وعدم السماح باستمرار األمر الواقع ال         
وكان ممثلو الجبهتين الشعبية والديمقراطية وفدا والمبادرة الوطنية         ."والسياسي بين غزة والضفة الغربية    

وطالب ممثلو الفصائل بتشكيل    .  المصرية "البديل"عقدوا اجتماعات على مدى يومين بمبادرة من صحيفة         
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تولى استعادة لحمة المؤسسات الرسمية المدنية واألمنية للسلطة فـي          حكومة انتقالية متفق عليها وطنيا ت     "

  ."الضفة والقطاع
 نقالً عن مراسلها في رام اهللا أحمد رمضان أن ممثلي ١٥/٧/٢٠٠٧المستقبل اللبنانية وأضافت 
ت سرع وقأ للتمثيل النسبي الكامل في ن تجرى وفقاًأن انتخابات رئاسية وتشريعية يجب إ "واقال الفصائل
عادة انتخاب المجلس الوطني إحياء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وإعادة إلى إكما دعوا  ".ممكن

 ."الفلسطيني
  
  الحدودي لتحقيق مآرب سياسية ضيقة" رفح"عباس يرفض فتح معبر : الزهار .١٨

معبر رئيس محمود عباس من المحمود الزهار، القيادي في حركة حماس، بشدة موقف . انتقد د: غزة
بعدم االهتمام بفتح "رفح الحدودي المغلق منذ نحو شهر، والعالق فيه نحو ستة آالف فلسطيني، واتهمه 

نحن نعلم أن عباس هو المسؤول عن استمرار : " الزهارأضافو ".المعبر لتحقيق مآرب سياسية ضيقة
  ".صهيونيإغالق المعبر بهدف تضييق الخناق على حماس واستبداله بمعبر كرم أبو سالم ال

 على ،مساء الجمعة في بلدة جباليا" حماس" خالل كلمته في ندوة سياسية نظمتها حركة  الزهار،وأثنى
عباس بالعدول عن الرئيس وطالب  .حالة األمن والهدوء التي تعم قطاع غزة بعد األحداث األخيرة

يم وحكومة ما يسمى القرارات والمراسيم األخيرة التي أصدرها، مشدداً على أن كافة هذه المراس
إلجراء انتخابات " حماس" رفض اًجددم. "خارج الشرعية والقانون الفلسطيني"التي شكلها هي " الطوارئ"

مبكرة، الفتاً االنتباه إلى المشروع األمريكي الذي قادته وزيرة الخارجية األمريكية غونداليزا رايس تحت 
ألمن واالستقرار أمام الحكومتين العاشرة وحكومة  الذي يهدف إلى زعزعة ا،ما يسمى بالفوضى الخالقة

  .الوحدة الوطنية
  ١٤/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 لى رام اهللاإجهود حثيثة لتأمين دخول حواتمة :  زيدانصالح .١٩

كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح زيدان النقاب عن جهود :  سمير حمتو-غزة 
قليمية ودولية تبذل اآلن لتذليل العقبات التي تحول دون عودة األمين العام للجبهة سياسية فلسطينية وإ

ربعاء  لحضور جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير المزمع عقدها األ،نايف حواتمة إلى رام اهللا
إلى أن " الدستور"ـشار زيدان في تصريح لأو .لمناقشة التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية

 أن االتصاالت جارية مع السلطات لجهود لم تصل بعد إلى قرار حاسم بشأن عودته من عدمها، موضحاًا
  . لبحث سبل تأمين عودته"اإلسرائيلية"

على صعيد آخر، أكد زيدان أن الجبهة الديمقراطية تعتزم إجراء لقاءات منفردة مع قيادات من حركتي 
  . األزمة السياسيةحماس وفتح اليوم على أن تعرض مبادرتها لحل

  ١٥/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
  "إسرائيليين"د و جن أربعةتقنصالمقاومة االحتالل يسيطر على مطار غزة لليوم الثاني و .٢٠

، لليوم الثاني على "سرائيلياإل"واصلت قوات االحتالل :  من غزة١٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية أفادت 
لي، شرق مدينة رفح، حيث حولته إلى ثكنة التوالي، فرض سيطرتها الكاملة على مطار غزة الدو

 في المطار، واصفاً العملية بأنها "اإلسرائيلي"ودان محافظ رفح زهدي القدرة عملية التوغل  .عسكرية
  ."اإلسرائيلي"حلقة في مسلسل اإلجرام 

قالت في بالغ عسكري إن  أن كتائب القسام رفح من ١٤/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم وذكر 
وكانت  .من قنص جنديين صهيونيين كانا يعتليان برج مطار غزة برفح  مساء السبتتمكنوايها قناص
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 صباح قد أعلنت مسؤوليتها عن قنص جنديين صهيونيين في مبنى بداخل مطار غزة سرايا القدس
  .السبت

  
  "الباردنهر " عن ضمانات إلعادة إعمار ويتحدثأبو العينين يأسف لفشل تشكيل قوة فلسطينية  .٢١

عقد أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان أبو العينين الـذي     : بيروتمن   ١٥/٧/٢٠٠٧ الحيـاة أوردت  
 "سـالم فتح اإل "لى مخيم البداوي قبل يومين، مؤتمراً صحافياً في مقر الحركة، وصف فيه ظاهرة              إانتقل  
األبنـاء  "عة قضية   لى متاب  إ وأشار ."سالم منهم براء   واإل "فتح"مرض سرطاني استهدف شعبنا وأهلنا و     "بـ

 ."الموقوفين والتفاهم مع أشقائنا اللبنانيين إلطالق كل هؤالء، خصوصاً من ليس لهم عالقة بالعصابة
 إطالق  وفسر." في المخيم اآلن سبعين شخصاً"سالمفتح اإل"ال يتعدى عدد مسلحي أ" أبو العينين رقّدو

ن أطلق هذه العصابة ما في جعبتها، ظناً منها خيرة التي تاللحظات األ"  بأنهعلى قرى لبنانية الصواريخ
وتحدث عن فشل  ."هذه الصواريخ ستحول دون إكمال الجيش اللبناني مهمته بحسم هذا األمر عسكرياً

وأن يكون لنا دور في الحل العسكري، ألن بعض فصائل التحالف أصر وأعلن لألسف "الحل السياسي 
ن أواستبعد  ."...و عسكريةأي صفة أمنية ألى المخيم، إن يكون ألي قوة عسكرية، تدخل أأنه يرفض 

الجميع "طمأن كما  . في االعتداءات على الجيش"سالمفتح اإل"تكون فصائل فلسطينية شاركت مسلحي 
ن تصل أن أسلحة منظمة التحرير الفلسطينية وذخائرها في موقع األمان، وال تستطيع هذه العصابة ألى إ
 منها، وفي المناسبة منظمة التحرير الفلسطينية ليس لديها سالح سوى و تستخدم طلقة رصاص واحدةأ

  ."الفردي والخفيف منه
: قال أبو العينينلى مخيم البارد، إحول عودة النازحين  أنه و١٥/٧/٢٠٠٧ المستقبل اللبنانية وأضافت

مار المخيم، عإعادة إلدينا ضمانات لبنانية وعربية ودولية، وبدأت بعض الدول مشكورة، بدء حملة "
وتقديم األموال الالزمة لذلك، وهناك شركات بدأت تعد نفسها للعمل منذ اللحظة التي تنتهي فيها المعركة 

  ".... العسكرية
  
  اتحاد يهود إيران يرفض عرضا ماليا سخيا لتحفيز يهود إيران على الهجرة  .٢٢

لية لتشجيع وتحفيز هجرة اليهود أعلن اتحاد يهود إيران في نهاية األسبوع أنه يرفض العروض اإلسرائي
وأوضح بيان صادر عن االتحاد وتناقلته وكاالت األنباء أن .  عن طريق المالإسرائيلاإليرانيين إلى 

يهود إيران ما زالوا موالين للجمهورية اإلسالمية اإليرانية وأن هويتهم ليست سلعة تنتقل إلى التاجر "
وجاء البيان في أعقاب مضاعفة  .هو تحفيز غير مسؤولمعتبرين أن العرض ". مقابل أي مبلغ مالي

المبلغ المالي المعروض على من يوافق على الهجرة إلى البالد من خمسة آالف دوالر إلى عشرة آالف 
أن االقتراح هو بمثابة مهانة  موريس موتمد، وأعتبر النائب اليهودي في البرلمان اإليراني، .دوالر

 . حت ضغوط ال حاجة لهالليهود اإليرانيين ويضعهم ت
١٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب  

  
  أهم نتائج حرب تموز غياب االستعدادات على الجبهة الداخلية: يديعوت .٢٣

 على األخيرة إسرائيل أهم نتائج حرب إحدى أن اإلسرائيلية اعتبرت صحيفة يديعوت احرونوت :أ ش أ
 المحصنة المخابئ مثل عدم كفاية  أنها كشفت غياب االستعدادات الكافية على الجبهة الداخلية،لبنان هي

ودفع اآلالف من المواطنين المقيمين هناك " حزب اهللا"في شمال إسرائيل مما جعلها عرضة لصواريخ 
أن كشف مثل هذا " االنترنت" الموقع االلكتروني للصحيفة على شبكة  وأفاد.أبيبإلى الفرار إلى تل 

جعة االستعدادات في مدينتهم لمواجهة أية مواقف القصور حمل المسؤولين في بلدية تل أبيب على مرا
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ولذا فان . أبيببات يمتلك صواريخ  قادرة على استهداف تل " حزب اهللا" أن أشيعطارئة في الوقت الذي 
  .إليهوسط إسرائيل لم يعد مكانا آمنا للجوء 

ة كبرى مدن  ثانيأبيب أن ثمة افتراضات بأن تل اإلسرائيليونقلت الصحيفة عن محللين في الجيش 
ويفترض الخبراء أن سقوط صاروخ تقليدي واحد . إسرائيل ستتعرض لخسائر في حال التعرض لهجمات

 مئات آخرين وكذلك بإصابة شخصا على األقل ويتسبب ٢٥ سيودى بحياة أبيبعلى شارع في وسط تل 
ن أن ستتضرر عشرات المباني، كما أن سقوط صاروخين في الوقت نفسه يعني أن الخسائر يمك

  .تتضاعف
 العامة وكذلك مئات من المخابئ من ٢٣٦ لديها أبيبوأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن تل 

 والتحصينات هي منشآت المالجئ من هذه ١٤٠وقالت إن نحو . المدارس المحصنة في كل أنحاء المدن
   .في إشراف البلديات أن الكثير من هذه المباني طور العام الماضي إلىذات استخدام مزدوج، مشيرة 

١٥/٧/٢٠٠٧النهار اللبنانية   
 
  المحادثات اإلسرائيلية السورية أحرزت تقدما: ريفامع .٢٤

وأن مسؤولين . ريف أنه تم إحراز تقدم في القنوات السرية بين إسرائيل وسوريااادعى موقع صحيفة مع
وتقول الصحيفة  .ان النواياإسرائيليين أكدوا أن المحادثات السرية تقدمت خطوة وتجاوزت مرحلة استبي

  .إن الرقابة العسكرية تحظر نشر تفاصيل إضافية حول الموضوع
١٤/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب  

  
 االحتالل يمّدد اعتقال أم لتسعة أطفال .٢٥

مددت سلطات االحتالل في مركز تحقيق المسكوبية فترة التحقيق مع األسيرة  ندى الجيوسـي رئيـسة                 
ويـشار إلـى أن    . في ظروف اعتقالية مأساوية وتحقيـق ابتـزازي   يوما١١ًجمعية الهدى النسائية مدة    

األسيرة الجيوسي أم لتسعة أطفال ومعتقلة في زنزانة ضيقة في مركز المسكوبية الذي يعتبر من أسـوأ                 
ويذكر أن قوات االحتالل اختطفت الجيوسي قبل بضعة أيام من منزلها الكائن             .مراكز التحقيق الصهيونية  

  . في الضفة الغربية المحتلةفي مدينة رام اهللا
١٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   

  
  جدار الفصل اإلسرائيلي يقضم المزيد من أراضي بيت جاال .٢٦

سلمت قوات االحتالل اإلسرائيلية أهالي مدينة بيت جاال يوم الجمعة أمراً عسكرياً جديداً يقضي بمصادرة 
ل استكمال مخطط بناء جدار العزل أراض جديدة بالقرب من منطقة دير كريمزان، وذلك من اج

العنصري على أراضي المدينة، علماً بأنها قد أمهلت أصحاب هذه األراضي مدة سبعة أيام من تاريخ 
  . تسلمهم األمر العسكري لتقديم االعتراض عليه خطياً أمام محكمة الصلح اإلسرائيلية في تل أبيب

، تبين )اريج( القدس -جغرافية بمعهد األبحاث التطبيقية ووفقاً لدراسة تحليلية أجرتها وحدة المعلومات ال
 كيلومتر أخرى من الجدار سوف يتم بناؤها على أراضي بيت جاال وبالتحديد بالقرب من دير ١،٥أن 

راهبات كريمزان، حيث سيقطع الجدار الشارع المؤدي إلى كريمزان الذي يربط دير الراهبات ودير 
وتبلغ مساحة األراضي المهددة بالمصادرة، بحسب ما . ي مدينة بيت لحمكريمزان بمدينة بيت جاال وباق

  . دونما٢٣،٣جاء في األمر العسكري 
١٥/٧/٢٠٠٧الدستور   
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  سلطة السجون تجري تنقالت تعسفية لنحو مئتي أسير .٢٧
في " إدارة مصلحة السجون  " أن ما تسمى     أمس" اإلسرائيليةاألسرى للدراسات واألبحاث    " مؤسسة   ذكرت
النقب نقلت عدداً كبيراً من أسرى حماس وأحضرت غيرهم من أسرى فـتح مـن سـجني نفحـة        سجن  
جهاد الجيوسي ورائد النتشة وحازم النتشة، تذمرهم من سوء الطعام ومنع            :ونقلت عن األسرى   .ورامون

عـسفي   األساسية على الزيارة، واألهم من ذلك النقـل الت         االحتياجاتالزيارات والتفتيشات المفاجئة ومنع     
 أسيراً معظمهم لم يتبق على انتهـاء        ٢٥٠لمائتى أسير عقب قرار حكومة االحتالل باإلفراج عن         " القمع"

  .محكوميته إال مدة قليلة
١٥/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة   

  
 قرب رام اهللا بؤرة استيطانية جديدة .٢٨

فة الغربية بـأن عـشرات       أفاد المواطنون الفلسطينيون من قرية مديا بالقرب من مدينة رام اهللا بالض            :قنا
وقال  . بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية       "اإلسرائيليين"المستوطنين يقومون بحماية الجنود     

 البؤرة تعبيرا عن إصرار سلطات االحتالل على        بإقامة العشرات من المستوطنين شرعوا      إنالمواطنون  
  .اتتكثيف االستيطان على عكس ادعاءاتها بوقف االنتهاك

١٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   
  
   في كيلومترين مربعين وتوقع الحسم في ساعات"فتح اإلسالم"يحاصر مسلحي اللبناني  الجيش .٢٩

المواجهات في مخيم نهر البارد ومحيطه، بين الجـيش اللبنـاني           حدة   بعد ظهر أمس     تصاعدت: بيروت
 نتيجة القصف المدفعي المركز الـذي       ، واشتعلت في شكل عنيف مختلف المحاور      "سالمفتح اإل "ومسلحي  

نتج منه في المحور الجنوبي اندالع حرائق وشوهدت سحب الدخان األسود تغطي أجواء المخـيم، فيمـا                 
حـدهما متـأثراً    أسجل على المحاور الغربية والشمالية الشرقية تقدم جديد للجيش، الذي سقط له شهيدان              

 / أيار ٢٠ شهيداً منذ اندالع االشتباكات في       ٩٦ الجيش   صيب بها الجمعة، وبذلك بلغ عدد شهداء      أبجراح  
ل سقوط بناء بكامله داخل المخيم القديم، في وقت كشفت جمعية الـصليب األحمـر               ّجوس .مايو الماضي 

ونقلـت وكالـة    .  شخصاً في مخيم نهر البارد بعد آخر عملية نـزوح          ٣٥٠اللبناني عن وجود ما يقارب      
 متـر   ٣٠٠يسيطرون على مساحة بعـرض      "ن المسلحين   أاللبناني  فرانس برس عن ناطق باسم الجيش       

 .ي نحو كيلومترين مربعين على تلة في المخيمأ ،" متر٦٠٠وطول 
ال يزال يحاصر مجموعة لعصابة شاكر العبـسي        "ن الجيش   أ الرسمية   "الوكالة الوطنية لإلعالم  "وأفادت  

ة، وتمكن مـن قطـع اإلمـدادات عـن          في ملجأ في حي الصفوري، يعتبر بمثابة غرفة عمليات للعصاب         
 -واستهدف قصف الجـيش صـباحاً الجهـة الجنوبيـة      ."عناصرها موقعاً في صفوفهم عدداً من القتلى    

ن المسلحين يطلقون منه صواريخهم عشوائياً باتجاه عدد        أالشرقية للمخيم ال سيما حي زعتر الذي يرجح         
وتحدثت الوكالة عن خـسائر كبيـرة        .ودير عمار من المناطق اللبنانية المحيطة خصوصاً عكار والمنية        

ال  إ .، وأكدت أن جثثهم شوهدت في الشوارع وتحت األنقـاض         "سالمفتح اإل "سقطت في صفوف عناصر     
ان المسلحين تمكنوا ولليوم الثاني على التوالي من استهداف محيط المخيم بـصواريخ الكاتيوشـا التـي                 

  .طاولت مناطق عكار
  ١٥/٧/٢٠٠٧ الحياة

  
  مخيماليتابع ملف إعمار و" البارد" عملية يورة يحذر من أجواء عدوانية بعد انتهاءالسن .٣٠

ترأس رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في السراي الكبيرة اجتماعاً خصص لمناقشة إعادة إعمـار              : بيروت
ن يـتم   أاإلعداد لعملية إعادة اإلعمار يجـب       "ن  أ على   فيهشدد  ،  مخيم نهر البارد ومتابعة عملية اإلغاثة     
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ن أعداد الدراسات الجيدة من دون      إوال نريد االكتفاء ب   . جل إزالة هواجس الفلسطينيين   أبشفافية مطلقة من    
زمة في اقرب وقت ممكن بعـد انتهـاء العمليـة           نقرنها بالتنفيذ السريع والفعال وإيجاد المخارج لهذه األ       

  ."العسكرية
نتهاء العملية العسكرية وقد نواجه حمـالت علـى         أجواء عدوانية قد تظهر بعد ا     "ن  أ من    السنيورة وحذر

ن يكـون االنتقـال     أجل أهداف سياسية معروفة، لذا يجب       أجميع الصعد من قبل مستغلين لألوضاع من        
لى الدول المانحة يـشارك     إواقترح السنيورة إطالق نداء      ."لى عملية اإلعمار  إسريعاً من العملية اإلغاثية     

  .فيه الفلسطينيون أنفسهم
الوكالة باشرت وضع خطة طوارئ لمواجهة المرحلة المقبلة تعتمد         "ن  أ في االجتماع    "ونرواأ"غ ممثل   وأبل

جدولة عملية المسح الميداني خالل األشهر الثالثة المقبلة وتتضمن البحث في كيفية إيواء النازحين الذين               
 ."جتماعية الصعبة لهـؤالء   لى الظروف النفسية واال   إن يغادروا المدارس بعد شهرين، مع اإلشارة        أيجب  

و اإلقامة الموقتة في مخـيم      أوطرح أفكاراً عن كيفية اإليواء من خالل تركيب منازل جاهزة في المخيم             
ن عملية توزيع الشيكات من الهبة السعودية تتواصل،        أكما أوضح   . البداوي بانتظار إعادة إعمار ما تهدم     

كما سيتم توزيع الـشيكات     .  والبارد وكذلك اللبنانيين   وشملت الفلسطينيين المتضررين في مخيمي البداوي     
كمـا أعلنـت أونـروا عـن         .على العائالت غير القادرة على الوصول الى مركز التوزيع في البداوي          

  .مساعدات مالية شهرية للعائالت النازحة لحين العودة الى المخيم
  ١٥/٧/٢٠٠٧ الحياة

  
 ى الفلسطينيينتحولت إلى أداة ضغط عل" الرباعية: "فضل اهللا .٣١

حذر العالمة محمد حسين فضل اهللا من دور مرسوم للجنة الرباعية الدولية في تهميش الملـف                : بيروت
ودعا الفلسطينيين الى معاودة الحوار في      .  على مستوى األمة   "إسرائيل"الفلسطيني تمهيداً لتسوية مذلة مع      

  .إلى أداة للضغط على الفلسطينيينما بينهم قبل دمار قضيتهم، مشيراً الى أن الرباعية تحولت 
  ١٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  الجدار اإلسرائيلي في أراضي الضفة غير قانوني وغير مقبول: أول وزير بريطاني مسلم .٣٢

 شارك أول وزير دولة مسلم في الحكومة البريطانية شهيد مالك، في نقاش في مجلس العمـوم أول                  :لندن
 مهمة في إطـار حـل      "حماس"وقال مالك، إنه يقبل أن       .لطة الفلسطينية من أمس عن المساعدات إلى الس     

 .طويل االجل والسالم في الشرق األوسط، لكنه قال إن عليها أن تلتزم شروط اللجنة الرباعيـة الدوليـة                 
 مليون دوالر من العوائد الفلسطينية، شدد على ضـرورة          ١٢٠وبينما رحب الوزير بإفراج إسرائيل عن       

ـ  أن تعيد إسرا   واتفق خـالل النقـاش مـع       .  مليون دوالر التي تحتجزها من تلك العوائد       ٨٠٠ئيل بقية ال
عضو مجلس العموم عن مدينة ليفربول لويز ايلمان على أن إلسرائيل الحق في بناء جدار فاصل، لكنـه                  

وبخصوص المستوطنات اليهوديـة،    . قال إن بناءه على أراض فلسطينية محتلة غير قانوني وغير مقبول          
 يونيـو   /قال إن موقف حكومته واضح، وهو أن أي حل يجب أن يقوم على حدود ما قبل حرب حزيران                 

  . وعلى حدود آمنة إلسرائيل وعلى دولة فلسطينية قابلة للحياة ومعترف بها تضم القدس الشرقية١٩٦٧
  ١٥/٧/٢٠٠٧ الحياة

  
 لي  اإلسرائي-هناك وقت كاف للتقدم على مسار التسوية الفلسطيني : رايس .٣٣

أعربت وزيرة الخارجية األمريكية عن اعتقادها بأن هناك وقتا كافيا إلحراز تقدم            :  محمد دلبح  -واشنطن  
 اإلسرائيلي وأن زيارتها للمنطقة في نهاية الشهر الجارى برفقة وزير الـدفاع             -على المسار الفلسطيني    

جلس التعاون الخليجي الـست     التي تضم دول م   ) ستة زائد اثنين  (األمريكي ستشمل لقاءات مع مجموعة      
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وقالت رايس فى مقابلة مع شبكة التلفزيون األمريكية فوكس نيوز، إنه مازال             .إلى جانب مصر واألردن   
 اإلسرائيلى وإيجاد بيئة إقليميـة      -لتحقيق تقدم حقيقى على صعيد الصراع الفلسطيني        "أمامها وقت كاف    

ع الدفاع عن نفسه ويبدأ فى االنتقال بنا إلى شـرق           أفضل يعيش فيها العراق فى سالم مع جيرانه ويستطي        
 ".أوسط جديد

  ١٥/٧/٢٠٠٧الدستور 
  
  رايس تدعو بلير إلى مساعدة عباس على إقامة دولة فلسطينية .٣٤

اعلن مساعد وزيرة الخارجية االميركية للشؤون االوروبية دانيل فرايد في تصريحات لصحيفة            : ا ف ب  
مهمة طوني بلير تتمثل في مساعدة السلطات الفلسطينية على اقامـة           البرتغالية نشرت امس ان     " بوبليكو"

السلطة الفلسطينية شكلت على االرجح افضل حكومة فـي تاريخهـا برئاسـة             "واعتبر ان    .دولة حقيقية 
ال بد  "لكنه يفتقر الى االمكانيات و    " ليس هناك من عائق للتعاون معه     .. محمود عباس ورئيس وزراء كفؤ    

هذا ما يجـب ان     "، مؤكدا ان    "نشاء المؤسسات وتوفير االمكانيات لتصبح دولة حقيقية      من مساعدته على ا   
مـا عـسانا ان نفعلـه مـع         . اقامة اتصال مع حماس ال معنى له      "وقال ايضا ان     ".يقوم به طوني بلير   

لدينا مهمة اخالقية في مجال المـساعدة االنـسانية لكـن           . ال اقول انه يجب تجاهل ناس غزة      .. حماس؟
انشاء قوة دولية في االراضي الفلسطينية كمـا        " سابق الوانه "واعتبر انه    ".، ال ارى ما الفائدة منها     حماس

علينا اوال ان ننجز    "وقال  . دعت الى ذلك عشر دول متوسطية من الدول االعضاء في االتحاد االوروبي           
  ".ما هو ممكن ودراسة هذا االحتمال الحقا

  ١٥/٧/٢٠٠٧المستقبل اللبنانية 
  
  في الجوالن تمت باتفاق مع واشنطن" اإلسرائيلية"المناورات : ير روسيخب .٣٥

 في الجوالن اتـى     "اإلسرائيلية"أكد خبير روسي ان قرار المناورات العسكرية        :  كريم المظفر  -موسكو  
 "اإلسـرائيلي "بعد اتفاق مع الواليات المتحدة أثناء اللقاء األخير بين الرئيس االمريكي ورئيس الـوزراء               

بواشنطن وأفهم بوش أولمرت أن الواليات المتحدة ال تؤيد استئناف المباحثات مع دمشق باعتبارها سابقة               
 لمنـاورات   "إسـرائيل "وقال فالديمير أحمدوف كبير الباحثين في معهد االستشراق إن استعداد            .ألوانها

. واتها المسلحة القويـة    مضمون بق  "إسرائيل"عسكرية واسعة النطاق في الجوالن بهدف إظهار أن سالم          
وشدد الخبير على أن الواليات المتحدة مستعدة للتخلي عن مواصلة ما بدأته في شرم الشيخ من حوار مع                  
إيران وسوريا ومن المحتمل أنها ال تخطط إلشعال حرب حقيقية جديدة في الشرق األوسط بـل تحـاول                  

  . الدوليين الرئيسيين في المنطقةبهذه الطريقة أن تمارس الضغط على سوريا وإيران والالعبين
  ١٥/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
 أهمية يقظة الوعي داخل حركة فتح: أزمة غزة .٣٦

 بالل الحسن
يختلف الفلسطينيون فيما بينهم ويصلون إلى مرحلة االقتتال واالنقسام السياسي والجغرافي، بينما يواصل 

وتنهال مقوالت عربية . ميز بين فريق وفريقاالحتالل اإلسرائيلي ضربهم يوميا بالتساوي، وال ي
. ولكن نادرا ما يبادر أحد ليسأل عن السبب األساسي لهذا الذي يجري. وفلسطينية تصور هول ما يجري

هل هو سوء في النوايا؟ هل هو سوء في األفراد؟ هل هو المكر والخداع واالنقالب واإلمارة والقاعدة 
 كما يقول الكثيرون؟
ا ما تتعرض لحادث من هذا النوع، وكثيرا ما تشهد الثورات بخاصة حاالت اختالف إن الشعوب كثير
حدث ذلك في ثورة فيتنام التي شهدت عمليات تصفية واسعة لكل من هو ضد الثورة . ومواجهة واقتتال
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وحدث ذلك في ثورة الجزائر التي شهدت اقتتاال دمويا داخليا ال تزال آثاره متواصلة حتى . المسلحة 
في الصراع الذي نشب بين الجبهة ) اليمن الديمقراطية(وحدث ذلك في ثورة جنوب اليمن المحتل . ناآل

ولكن ال أحد يتحدث اآلن عن ذلك إال كجزء من التاريخ، بينما يتم التركيز على . القومية وجبهة التحرير
 بهذا هو ما يجري وشيء شبيه. أن هذه الثورات قد وصلت إلى هدفها األساسي بالتحرير واالستقالل

اآلن في الساحة الفلسطينية، خالف واقتتال دموي، ال يمكن ألحد أن يقره مصلحيا أو ضميريا، ولكنه 
وال بد أن تكون له أسبابه، وهو ما يجب أن نبحث عنه، متجاوزين االكتفاء بوصف أو استنكار . أمر قائم

 .ما يجري فقط
ديد الهدف المركزي، وحول تحديد أسلوب الوصول إلى لقد كانت خالفات الثورات تجري دائما حول تح

ما يجري في الساحة . الهدف، وكانت األمور تستقيم حين يتم الوصول إلى توافق حول هذين األمرين
وهو ما يجب أن تتركز عليه األنظار، وأن يكون . الفلسطينية اآلن ال يخرج عن هذا اإلطار الكبير والهام

ومن يعرف تاريخ الثورة الفلسطينية، . الف والوصول إلى حالة التوافقموضوع البحث كمدخل لحل الخ
يعرف أن الخالفات كانت قائمة فيها بشكل دائم، ولكن تلك الخالفات كانت تبقى دائما تحت سقف 

حدث ذلك داخل حركة فتح، وحدث داخل الجبهة . االنفجار بسبب التوافق القائم حول الهدف واألسلوب
، وها هو )جبهة الرفض(ل الفصائل األخرى، وحدث حتى داخل منظمة التحرير الشعبية، وحدث داخ

إنه الحراك الشعبي . بين حركتي فتح وحماس) الحكم الذاتي الفلسطيني(يحدث من جديد داخل ما يسمى 
الطبيعي، ولكن شرط أن يبقى داخل إطار التوافق حول الهدف واألسلوب، وهذا هو بالذات ما يجب أن 

 .األنظارتركز عليه 
كان عنوان هذا المشروع هو الدولة . لقد كان هناك مشروع وطني فلسطيني حاز على توافق سياسي

واستمر التوافق حول هذا . ١٩٦٧الفلسطينية المستقلة ذات السيادة فوق األراضي التي تم احتاللها عام 
البعض رأى أنه . انقسام الذي شهد توقيع اتفاق اوسلو، وعندها نشأ خالف و١٩٩٣المشروع حتى العام 

وكان يجوز في ذلك العام . الطريق إلى تحقيق الهدف، والبعض رأى أنه طريق االنحراف عن الهدف
وفي األعوام التي تلته أن يخضع هذا األمر إلى النقاش والتحليل، ولكن األمر حسم حين اتضحت مالمح 

 وبعد وضع سياسة حكومة ،٢٠٠٠الوضع على األرض، وبخاصة بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد 
. تبين في ظل هذه التطورات أن المشروع الوطني الفلسطيني قد فشل. آرييل شارون موضع التطبيق

وهناك آراء كثيرة حول أسباب هذا الفشل، ولكن السبب األساسي في رأيي يعود إلى سياسة إسرائيل، 
ى دعم الواليات المتحدة األميركية ويعود إلى نظرة إسرائيل التفاق اوسلو وغاياته، ومن دون أن ننس

 ". مقاومة اإلرهاب"لسياسة إسرائيل هذه تحت شعار 
كان أنصار اتفاق اوسلو يرون أنه المدخل لبناء الشخصية الوطنية الفلسطينية التي تضع حدا لتمدد 
المشروع الصهيوني وإيقاف زحفه، وكان اإلسرائيليون يرفضون أول ما يرفضون بناء هذه الشخصية 

وكانت ثغرات . الوطنية الفلسطينية، ويعملون ويناورون ويفاوضون من أجل منع هذا الهدف من التحقق
 .اتفاق اوسلو تتيح لهم تحقيق هدفهم الخاص، بينما تمنع على الفلسطينيين تحقيق ما يصبون إليه

لحركة الوطنية وبالتحديد نقول إن إسرائيل وضعت لنفسها ثالثة أهداف، تلتقي كلها حول القضاء على ا
القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، والقضاء على السلطة : الفلسطينية، وهذه األهداف هي

الفلسطينية النامية إلى جانبها، ثم القضاء أخيرا على حركة فتح التي شكلت الحزب السياسي الحاكم 
طينية بتوقيع االتفاق معها، اعتبرت إسرائيل أن مجرد قبول منظمة التحرير الفلس. للسلطة الفلسطينية

واالعتراف رسميا بها، وقبول تأجيل البحث بقضايا الحدود والقدس واالستيطان والمياه والالجئين، 
واإلقدام على إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني، واالستعداد للعمل في إطار الحكم الذاتي داخل قبضة 

وحين فشلت مفاوضات كامب . منظمة التحرير الفلسطينيةاالحتالل والسيادة اإلسرائيلية، هو إنهاء فعلي ل
 مع ايهود باراك، واندلعت بعد ذلك االنتفاضة الفلسطينية الثانية، فهمت إسرائيل أن هدفها لم ٢٠٠٠ديفيد 
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والذي يضمن تحقيق الهدف (يتحقق كامال بعد، فبادرت تحت قيادة آرييل شارون إلى تنفيذ الهدف الثاني 
 ضرب السلطة الفلسطينية الناشئة وتدمير أجهزتها، بدءا من إعادة احتالل الضفة ، وهو)األول أيضا

الغربية، إلى حصار عرفات والقضاء عليه، وانتهاء بتدمير أجهزة السلطة ماديا، ولم تستثن من ذلك حتى 
 وهو وحين تم لها ذلك تفرغت لتحقيق الهدف الثالث. مباني الوزارات واستوديوهات اإلذاعة والتلفزيون

وكان في ظن إسرائيل أنه حين يتحقق ). كتائب األقصى(القضاء على حركة فتح وامتداداتها المناضلة 
هذا الهدف الثالث يكون قد تم القضاء نهائيا على الحركة الوطنية الفلسطينية، ويتولد على األرض الشرط 

التحديد أن تدير كيانا فلسطينيا الموضوعي الستيالد قيادة فلسطينية جديدة تقبل األمر الواقع، وتقبل ب
وهنا برزت وبقوة، . يخضع كليا للسيطرة االستراتيجية اإلسرائيلية في موضوعي األمن واالقتصاد
وبرزت وبقوة دعوات . توجهات نزع الصالحيات المالية واألمنية من يد الرئيس الراحل ياسر عرفات

كة فتح، ووصفها بالقيادة المترهلة التي شاخت ضد قيادة حر) كتلة محمد دحالن(تيار داخل جيل الشباب 
وبرزت وبقوة على يد هذه الكتلة شعارات الصراع بين الداخل . ويجب استبدالها بقيادة شابة جديدة

والخارج، وهدفها الحقيقي التركيز على حل يعالج المصالح اليومية ألهل الداخل فقط، ويتنازل عن 
وتم دعم هذا التيار بقوة، من . زل بالتحديد عن موضوع حق العودةمعالجة القضية الفلسطينية ككل، ويتنا

 .خالل الواليات المتحدة األميركية، ومن خالل إسرائيل، كما أصبح معروفا اآلن
 .تدخل التاريخ وحدث ما لم يكن في الحسبان.... هنا

لسياسي نجحت حركة حماس في االنتخابات الفلسطينية، وأصبحت هي القوة األبرز في المشهد ا
وقوبل نجاحها بالغضب، . وهي حركة تعمل من خارج اتفاق اوسلو ومضامينه وتداعياته. الفلسطيني

توقف تنفيذ المخطط األميركي ـ اإلسرائيلي بفعل . وباالستنفار العالمي، وبالحصار، وبالمقاطعة السياسية
 .ئيسيأمر قاهر، وال بد من معالجته أوال، قبل العودة إلى موضوع المعركة الر

فقد كانت هناك . وليس صحيحا أن القوى الفلسطينية والعربية وقفت عاجزة أو سلبية تجاه هذا الوضع
وكان هناك جدل فلسطيني داخلي ". تفاهمات القاهرة"لقاءات حوار برعاية مصر، أنتجت ما عرف باسم 

 الموقف األبرز الذي وكان هناك أخيرا". وثيقة األسرى"أنتج موقفا سياسيا موحدا حول ما عرف باسم 
وتشكل هذه الوثائق الثالث . الذي بلور مفهوم الشراكة السياسية" اتفاق مكة"رعته السعودية وحمل اسم 

قاعدة مناسبة لقيام حوار فلسطيني داخلي يتصدى للقضية المركزية التي تجب كل خالف، وهي قضية 
الثالثة موضع التطبيق، هو أن الكتلة وما عرقل وضع هذه االتفاقات . االتفاق على الهدف واألسلوب

كانت تواصل التواجد والعمل في كل مرحلة ) كتلة دحالن(المتعاطفة مع الرؤية األميركية ـ اإلسرائيلية 
وكان ..... من المراحل، وتنامت بسبب ذلك التوترات حتى وصلت إلى مرحلة المواجهة والحسم في غزة

 .ما كان
جديدة من الحوار يستدعي موقفا جديدا من حركة فتح، يبتعد ولو قليال ولكن األمل بالوصول إلى مرحلة 

عن منهج الغضب الذي يحرك الرئاسة الفلسطينية ويدفعها إلى إنشاء سلطة المراسيم الرئاسية، ويصل 
األمل بالوصول إلى مرحلة . بها إلى حد التفكير بإلغاء المجلس التشريعي واعتبار سلطة الرئيس بديال له

من الحوار يستدعي يقظة داخل حركة فتح، تعود فيه هذه الحركة ذات التاريخ الوطني إلى أداء جديدة 
دورها الفاعل في الحراك السياسي والنضالي الفلسطيني، إذ ال يجوز لحركة فتح أن تبقى أسيرة رد الفعل 

 ففتح مطالبة بأن على ما حدث في غزة، ووصفه بالحركة االنقالبية، ثم كفى اهللا المؤمنين شر القتال،
تجتمع قياداتها أوال، وأن تبحث في الموضوع الفلسطيني األساسي، في المشروع الوطني كهدف، وفي 

وقد بدأنا نسمع أصواتا من داخل حركة فتح تطرح ذلك وتطالب . أسلوب العمل لوضعه موضع التنفيذ
 .به

لمركزية، وهو يحذر من تيار لقد سمعنا صوتا من الصف األول عبر عنه هاني الحسن عضو اللحنة ا
وسمعنا صوتا من الصف الثاني عبر . خطة الجنرال األميركي دايتون داخل الحركة ويدعو إلى مواجهتها
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، يطالب فتح )وهو رجل أساسي في األمن الفلسطيني تاريخيا(عنه نزار عمار عضو المجلس الثوري 
وسمعنا صوتا . من والتنظيم واالقتصادبالتحرك على صعيد رسم سياسة مستقبلية واضحة في قضايا األ

نابعا من كوادر الحركة عبر عنه صالح الشقباوي وهو من كوادر فتح الشابة في الجزائر، يطالب محمد 
المسؤول األول في حركة فتح عن التعبئة والتنظيم، بأن يتحرك، ليتحرك معه ) ابو ماهر(غنيم 

إنها أصوات تختلف في المواقع والتحليل، . ي المقررالفتحاويون إلعادة حركة فتح إلى موقعها القياد
وقد آن األوان ألن تسمع حركة فتح أصوات قياداتها وكوادرها، . ولكنها تضع يدها على جوهر المسألة

 . لكي يمكن فتح الباب باتجاه الحوار، وباتجاه الخروج من حالة الغضب
١٥/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط   

  
  ينيدور إسرائيل في المأزق الفلسط .٣٧

  أحمد سعيد نوفل
أفضل ما صدر عن الجانب اإلسرائيلي تعليقاً على ما حدث في قطاع غزة من اقتتال داخلي بين حركتي 

اليساري اإلسرائيلي، إذ وصف " ميرتس"، ما قاله يوسي ساريد، الرئيس السابق لحزب "حماس"و " فتح"
ي وتسبب بأضرار للنضال الوطني على رأس الشعب الفلسطين"تلك األحداث بأنها كمن أطلق الرصاص 

ويفهم من هذا الكالم خطورة االقتتال ". بشكل غير مسبوق عجزت إسرائيل عن فعله طيلة عقود
ولكن ومن . الفلسطيني على القضية الفلسطينية، وأنه حقق إلسرائيل ما عجزت عن القيام به في الماضي

 مباشر، وكأنها كانت بعيدة عن التخطيط جانب آخر، يبدو أن ساريد برأ اسرائيل مما حدث بشكل غير
لالقتتال الفلسطيني، علماً أنها لعبت دوراً مهماً وبوسائل مختلفة طيلة السنوات الماضية، لخلق الفتنة 

وحسب . داخل الساحة الفلسطينية، ضمن خططها الهادفة إلى القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني
أعلى مراتب النجاح العسكري يتم تحقيقها عندما يبلغ المرء  "ما قاله االستراتيجي كالوس ويتز فإن
وهذا ما فعلته إسرائيل من استعمال شتى الطرق لتحقيق أهدافها، ". أهدافه من دون االستعمال الفعلي للقوة

. بما فيها استعمال القوة وتوظيف عناصر الخالفات والتناقضات في الساحة الفلسطينية لصالحها
وهي التي حولت طائفة دينية متناثرة في بقاع . م الشعب الفلسطيني وأرضه وقضيتهواستطاعت أن تقس

" فتح"األرض، إلى شعب واحد يسير خلف الحركة الصهيونية وإسرائيل، إلى جانب أنها أوقعت حركتي 
" حماس"في مأزق، من الصعب الخروج منه بسبب التداعيات التي أفرزها بعد سيطرة حركة " حماس"و 

  .ع غزةعلى قطا
ولقد سعت إسرائيل منذ االنتفاضة الفلسطينية األولى، إلى التعامل مع النضال الفلسطيني، ليس كنضال 

متفاوتة في " إرهابية"شعب خاضع لالحتالل ويناضل لتحقيق أهدافه الوطنية، بل كأفراد تقودهم تنظيمات 
 الفلسطينية بين األراضي الفلسطينية وجزأت الجغرافيا. استعداداتها وأهليتها في قيادة الشعب الفلسطيني

ووضعت أكثر من تسعين حاجزا أمنياً، . ، والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس١٩٤٨المحتلة عام 
كما جزأت الفلسطينيين بين فلسطينيي الداخل والخارج، وبين . تفصل بين المدن والقرى الفلسطينية

. رعية الفلسطينية ومن تعتبرهم خارج الشرعية، وبين الش"حماس"و " فتح"معتدلين ومتطرفين، وبين 
وحتى في تعاملها مع السجناء الفلسطينيين، فقد ميزت بين من هم من التنظيمات الفلسطينية المعتدلة كـ 

ورفعت شعار التخلص من قطاع غزة، " حماس"والسجناء من التنظيمات التي تعتبرها متطرفة كـ " فتح"
حد تمني اسحق رابين رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق أن يبتلع البحر واالحتفاظ بالضفة الغربية، إلى 
وحاولت أن تفصل مصير القطاع في مفاوضات التسوية مع منظمة . القطاع ومن فيه من الفلسطينيين

ومن ثم وافقت . التحرير الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، عن مصير الضفة الغربية، ونادت بغزة أوالً
في االنتخابات " حماس"ى االنسحاب األحادي من قطاع غزة، قبل نجاح حركة حكومة شارون عل

وكأن ما يحدث في القطاع منفصل عن . التشريعية، من دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية في رام اهللا
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في االنتخابات، مارست مع " حماس"وعندما فازت حركة . قيادة السلطة الفلسطينية وعن مسؤولياتها
، لكي ال تشارك في حكومة "فتح"المتحدة الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة الواليات 

واستطاعت أن تحقق ما أرادت، برفض . مباشرة بعد نجاحها" حماس"الوحدة الوطنية التي اقترحتها 
ويقال إن رئيس الحكومة . مشاركتها في الحكومة األولى التي تشكلت العام الماضي" فتح"حركة 
ائيلية أيهود أولمرت انتقد بشدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لموافقته على تشكيل حكومة اإلسر

  .الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة
ومن أوجه الممارسات اإلسرائيلية األخرى في ازدواجية التعامل مع الفلسطينيين، عرض أولمرت على 

ذين تطاردهم إسرائيل في الضفة الغربية ال" فتح"الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنح نشطاء حركة 
األمان، وأن تتوقف االستخبارات اإلسرائيلية عن مطاردتهم، مقابل أن يتنازلوا عن أسلحتهم، بهدف 

وكان آخر التمييز ". حماس"وإبعادهم عن مساعدة أنصار " فتح"تشجيع األجهزة األمنية ونشطاء حركة 
نيين، وعد أولمرت لعباس، في مؤتمر شرم الشيخ األسبوع في التعامل اإلسرائيلي مع األسرى الفلسطي

، من دون ذكر لألسرى "فتح" سجيناً من حركة ٢٥٠الماضي، بأن حكومته وافقت على إطالق سراح 
  .الفلسطينيين من التنظيمات األخرى، كالجبهة الشعبية وغيرها

يرفض " متطرفا وإرهابيا "بصفتها تنظيما" حماس"وسعت إسرائيل إلى تعبئة رأي عام دولي ضد حركة 
تتحمل مسؤولية أعمال العنف وعدم االستقرار في قطاع غزة، بحجة أنها " حماس"االعتراف بها، وأن 

اختارت القيام بالعمليات االستشهادية وإطالق الصواريخ على سيديروت واالستمرار في المقاومة، 
فسها من دائرة المشاركة السياسية حسب كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية وبالتالي تكون قد أخرجت ن

  .في الشارع الفلسطيني" حماس"وحاولت إضعاف وعزل . المفهوم اإلسرائيلي
وأنصارها في " حماس"ومن جهة أخرى، تساند الواليات المتحدة الموقف اإلسرائيلي في محاصرة 
 والخدمية للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية، فقد أعلنت عن استعدادها لتقديم المساعدات االقتصادية

، وإبقاء فلسطينيي قطاع غزة تحت الحصار والحرمان، هادفة من "فتح"الضفة الغربية التي تسيطر عليها 
ذلك الى تقديم حوافز للمعتدلين الفلسطينيين، ومعاقبة من تعتقد أنهم من المتطرفين المستمرين في 

الساحة الفلسطينية، ألن البعض فقد بوصلة اتجاه العمل وهذا األمر أدى إلى زيادة الخالفات في . مقاومتها
  .الوطني، ولم يعد قادراً على التمييز بين ما هو ضار وما هو نافع بالنسبة للقضية الفلسطينية

األلمانية " يونجافليت" األميركي في المأزق الفلسطيني، نشرت صحيفة -وتأكيدا على الدور اإلسرائيلي 
 تقريراً لمعلقها السياسي فولف راينهارت قال فيه إن إدارة الرئيس ١٤/٦/٢٠٠٧في عددها بتاريخ 

جورج بوش خططت منذ فترة طويلة لتفجير األوضاع الداخلية الفلسطينية، وتحريض تيار موال لها 
وهذا الكالم يؤكد ما تحدث ". حماس"على القيام بتصفيات جسدية للقادة العسكريين في حركة " فتح"داخل 

 األميركي كيث دايتون مسؤول االتصال العسكري األميركي المقيم في تل أبيب، في جلسة عنه الجنرال
 مايو الماضي، وقال فيها ان بالده /استماع لجنة الشرق األوسط بالكونغرس األميركي في شهر أيار

 قطاع تلعب دورا مؤثرا وقويا في األوضاع الداخلية الفلسطينية، وتوقع دايتون انفجار الوضع قريبا في
وقال إن وزارة الدفاع األميركية واالستخبارات المركزية ألقتا بثقلهما إلى جانب حلفائهما، وتقومان . غزة

  ".حماس"بتعبئة األجهزة األمنية والعسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية ضد 
سرائيلي ال شك أن ما حدث في قطاع غزة لم يكن متوقعا حدوثه بهذا الشكل العنيف، لوال التدخل اإل

في األشهر الماضية منذ نجاح " حماس"و " فتح"واألميركي المسبق في تذكية الخالفات بين حركتي 
وهذا التدخل سيستمر في األيام القادمة في حال عودة الحوار بين . األخيرة في االنتخابات التشريعية

دم، وأن تكون الدول العربية ولهذا ال بد من عزل أي تدخل خارجي في الحوار الفلسطيني القا. الفريقين
المعنية، التي يهمها عودة الحوار الفلسطيني، هي التي تضمن نجاح هذا الحوار، بعيداً عن أي ضغوطات 

  .خارجية، ال تهمها المصلحة الوطنية الفلسطينية
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 بعض المثقفين العرب يسهل عليهم دائماً القول إنهم ضد نظرية المؤامرة في تسيير األحداث في الوطن
ألم يكن ما حدث في قطاع غزة من اقتتال فلسطيني، بتخطيط خارجي، قمة المؤامرة التي شارك . العربي

  فيها البعض؟
  ١٥/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  األزمة الفلسطينية الداخلية وسبل الخروج منها .٣٨

  جواد الحمد
 األمنيةظاهرة السيطرة ) ٢٠٠٦ - ١٩٩٦(سادت الساحة الفلسطينية طوال السنوات العشر الماضية 

 تحجيم أووالقبضة الحديدية على الوضع الفلسطيني الداخلي خصوصا فيما يتعلق بمالحقة رجال المقاومة 
 األمنية األجهزة، وقد تم ذلك عبر التنسيق المتواصل مع أوسلوالقوى السياسية المناهضة التفاقات 

 حركة األخصصائل وعلى  بخصوص مكافحة ظواهر المقاومة واعتقال رجالها من كل الفاإلسرائيلية
 الحد الذي افقد المواطن إلى األمنيكما صاحبت هذا الواقع تطورات متواصلة في ظاهرة الفلتان . حماس

  .واألمان األمنالفلسطيني 
 رئيس وزراء فيها السيد محمود عباس من وأولوقد اشتكى وزراء الداخلية في السلطة الفلسطينية بل 

 التي لها برنامجها الخاص وال تتجاوب مع توجهات الوزير األمنية األجهزةعدم القدرة على ضبط 
 وحفظ امن األمنيالسياسية، وال تنفذ التعليمات بخصوص القضاء على فوضى السالح والفلتان 

 االستقالة من رئاسة الوزارة في عهد إلى بمحمود عباس أخرى أسباب من بين حداالمواطنين، وهو ما 
 .ياسر عرفات
 من حركة حماس، أغلبيتهاكة حماس باالنتخابات التشريعية وتشكيلها لحكومة فلسطينية ومع فوز حر

 وعدم قيامها بواجباتها، وعدم تنفيذها لتعليمات وزير األمنية األجهزة وتمرد األمنيتفاقمت ظاهر الفلتان 
ها  في مسيرات احتجاجية على موضوع الرواتب بسالحاألجهزةالداخلية، بل شاركت عناصر هذه 

 ورقة ضغط على الحكومة األمنية األجهزة الذي جعل األمرولباسها العسكري في شوارع قطاع غزة، 
 حد اندالع االقتتال في الشوارع بين إلى فيها، األمني تيار الفلتان األخصتمارسه حركة فتح وعلى 

 جهاز األخصى  وعلاألمنية األجهزة عديدة، ولكن مركزه كان في إطراف فيه أقحمتالفرقاء، والذي 
 .  محمد دحالنأسسه الوقائي الذي األمن

 األمنيتداعيات ظاهرة الفلتان 
 حياته أعاقتوقد تسببت هذه الظاهرة في تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية على الشعب الفلسطيني 

ل  والتنمية المفترضة من قباإلصالح مؤشرات سلبية على برامج وأعطت بل وأوقفتالمدنية من جهة 
 رؤية إلى التوصل أو ولجنة المتابعة من احتواء الظاهرة واإلسالميةالحكومة، ولم تتمكن القوى الوطنية 

 جانب إلى األحيان كانت تتبنى الحياد السلبي واالنحياز في بعض وأنهاعملية للقضاء عليها، خصوصا 
التي تسببت باشتباكات مع  واألمني جانب مصدر الظاهرة المتعلقة بالفلتان إلى أيحركة فتح مجازا، 

 إلشعال كثيرة أحيانحركة الجهاد وحركة حماس على وجه التحديد، ناهيك عن دخول طرف ثالث في 
 مسيئا للشعب حتى وصل المشهد حداً.  اتفاق لمنع هذه الظاهرة إلىالفتنة والصدام كلما توصل الطرفان 

 الغيورين أذهان إلى الدم الفلسطيني وإراقة وةاإلخ واقتتال األهلية الحرب أفكارالفلسطيني، حيث تداعت 
 . فلسطينيا وعربيا

 تقف خلف بعض إما الفلسطينية كانت األمنية األجهزة أن إلىوتشير المعطيات المتعددة المصادر 
 األجانب ال تتعامل بجدية وحزم لمنع تفاقمه في قطاع غزة بما في ذلك ظاهرة خطف أواتجاهات الفلتان 
 المتهمة فيها كما يقول وزير الداخلية باألسماء احد حتى اليوم بسببها مع توفر لوائح والتي لم يحاكم

 العدالة إلى احد من هؤالء إحالة النائب العام الفلسطيني لم يكن قادرا على أن أي، األسبقالفلسطيني 
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، خصوصا  عدم قدرة الرئيس الفلسطيني نفسه على السيطرة على هذه الظاهرةإلىكما يشار . والقضاء
 رئيسية في الضفة والقطاع خارج سلطة الحكومة وهي المخابرات العامة أمنية أجهزةوانه يدير ثالثة 

 الوطني، كما لم يلحظ استخدامه لنفوذه وصالحياته في وقف من يقف واألمن) حرس الرئاسة (١٧والقوة 
 أن أي. حركة حماس ذاتها خلف الظاهرة عند حده، فيما قام بالضغط على الحكومة بقيادة حماس وعلى 

 استئصالها، أو الفلسطيني القائم وبشكله الواقعي لم يتمكن من محاصرة الظاهرة واألمنيالنظام السياسي 
 .  شهرا متواصال١٦وكذلك التنسيق الفصائلي المشترك، لتشكل بذلك مشهدا فلسطينيا على مدى 

 المواجهة الحاسمة بين اتفاق مكة وخطة دايتون
 بناء البيت وإعادة اتفاق مكة لوقف االقتتال إلى تفاقم هذا االقتتال الداخلي تم التوصل أصداءعلى 

 الشعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل، وبرغم النجاح الذي صاحب أهدافالفلسطيني بشكل ربما يحقق 
عمل على التحشيد  توأطرافاً ثمة قوى أن إلعالنهاالتفاق غير ان معظم التقارير اشارت ومنذ اليوم الثاني 

لحرب داخلية قادمة قد تكون اشد من التي سبقت عبر االقتتال الداخلي، وظهرت خطة الجنرال كيث 
 الناظم لهذه التوجهات، والقاضية بالقضاء على الجهاز العسكري لحركة اإلطار لتكون األمريكيةدايتون 
 حماس عن الحكم إلقصاء ٢٠٠٧  انتخابات مبكرة في الخريفبإجراء الحكومة والشروع وإسقاطحماس 
 الذي وضع حركة حماس وحكومة الوحدة الوطنية األمر . بأخرى أو الشرعية السياسية بطريقة وإفقادها

 يطيح بكل االنجازات التي شكلها اتفاق مكة من جهة، ولمكاسب النضال أن تحد كبير يمكن له أمام
 هذه أمامضعهما في خانة الدفاع عن النفس الوطني الفلسطيني ضد االحتالل، وهو ما يفهم انه قد و

 بدأ تنفيذ الخطة بالفعل، واندلع االقتتال بشكل منظم ٢٠٠٧ أيار، ومع بواكير شهر وأدواتهاالخطة 
، واغتيال رجال المقاومة أوالدهم وأمام غير مسبوقة، لدرجة قتل الناس في بيوتهم أسلحةواستخدمت فيه 

بذلك .  اجتماع المجلس بقذائف ار بي جي أثناءبنى رئاسة الوزراء المطلوبين لالحتالل، حتى استهدف م
 دولية عالنية كما فعلت أطراف حقيقية تدعمها أهليةدخلت الساحة الفلسطينية مرحلة جديدة تنذر بحرب 

 وإقرار في آذار الماضي األمريكيالواليات المتحدة عبر جلسة االستماع الخاصة بالخطة في الكونغرس 
 مليون دوالر، ما جعل المستقبل الفلسطيني مهددا، حيث تشير بعض التحليالت وبعض ٥٦دعمها بـ 
 من نجاح هذه الخطة في توفر الفرصة لفرض الحل تأمل الرئيس بوش كانت إدارة أن إلىالمعلومات 
 على السلطة الفلسطينية وبمباركة عربية، خصوصا تحت عنوان تفعيل وتعديل المبادرة اإلسرائيلي

 .  العام للحل التفاوضياإلطارة بوصفها العربي
 حركة حماس ورئيس بإعالن فوجئ العالم والشعب الفلسطيني ١٤/٦/٢٠٠٧وفي مساء يوم الخميس 

، وانتهى نفوذ تيارها داخل األمني قد تم القضاء على ظاهرة الفلتان بأنهوزراء الحكومة الفلسطينية، 
 بنائها، ونقلت وسائل إعادة حين إلى مؤقتا األمنيةلمقرات ، وانه تمت السيطرة على كل ااألمنية األجهزة
وجريحا من  ٧٠ قتيال ٢٥بلغت اإلعالن  التي سبقت هذا الثالثة األيام خسائر المواجهة خالل أن اإلعالم

 على المعدل اليومي للضحايا في االشتباكات التي سبقته على مدى شهر كامل الطرفين وهو ما يزيد قليالً
 ). األسبوع قتيال في ٢٥، بمعدل أسابيع قتيال لخمسة ١٢٥حيث بلغت (

 تداعيات سيطرة حماس على قطاع غزة
 ما واجهته حكومة الوحدة الوطنية ومن قبلها أن جانب بعض المحللين والباحثين إلىترى الورقة 

 أيضا  ثورةأي حكومة في العالم وال أيالحكومة العاشرة بقيادة حركة حماس، كان مشهدا ال تسمح به 
في مناطق نفوذها، وهو ما كان يلزم التفكير الجدي بتداعياته في حينها وليس االكتفاء بالتعبير عن 

 واقعية سياسية وميدانية فاعلة من قبل القوى الفلسطينية إلى مبادئ وليس إلىالمواقف العامة التي تستند 
سياسية بين القوى الفلسطينية ال يمثل  القوة في حسم الخالفات الإلى فان اللجوء أخرىمن جهة  . األخرى

، األمني ظاهرة الفلتان إزاءخيارا استراتيجيا مناسبا في الساحة الفلسطينية، ولكن الخلط الذي ساد الساحة 
 المتاحة لمواجهتها قانونيا وسياسيا ووطنيا، تسبب بعمى البصيرة األدواتوالعجز الذي ظهر في مختلف 
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 وأهدافها ما يتعلق بالخلط بين هذه الظاهرة وبرنامجها األخصها، وعلى الفلسطيني عن رؤية المخرج من
وارتباطاتها ومن يقودها وبين الوضع الفلسطيني السياسي والمؤسسي والتنظيمي، ناهيك عن ربطها 

ما جعل التعامل مع الظاهرة مجرد مسكنات، توفر . بالخالف السياسي بين اكبر فصيلين في الساحة
ب من الوقوع في مربع االقتتال الداخلي بسببها حسب تقديرنا، ويتيح الفرصة في لحماس فرصة للهرو

 عاجزة عن التعامل مع الواقع الجديد الذي أطرافنفس الوقت لتتمترس خلف هذه الظاهرة والمسكنات 
 األمني من قوة الدعم الدولي والعربي لقيادات تيار الفلتان أخرى أطرافتقوده حركة حماس، فيما تخشى 

 . على مصالحها وربما على مستقبلها السياسي
 الجو الفلسطيني العام لم يكن قد نضج بشكل كاف ليسمح بتداول كامل للسلطة وفق أن ذلك إلىيضاف 

 التي ال تتمتع فيها حركة فتح بموقع القيادة، وان التيار الذي األولىالقانون خصوصا وان هذه هي المرة 
يسطر على هذا الموقع، ولذلك لم تتقدم هذه القوى للدفاع عن الديمقراطية  اإلسالميةيتبنى االيديولوجية 

 ألسباب عاما، أربعينالتي نشدتها ردها من الزمن ولكسر طوق التفرد والهيمنة الذي طالبت به 
 ثالثة، أحيانا، وبسبب الضغوط الخارجية أخرى أحيانا مؤقتة مصلحيه وألسباب، أحياناايديولويجة 
 الكل الفلسطيني في القوى السياسية لم أنالخ، لكن المحصلة كانت ..  رابعة أحياناً  شخصيةوألسباب

 رؤية وآلية لموقف واحد ضد الظاهرة ولم يرسم برنامجا واضحا لوقفها إلىيتمكن من التوصل 
د واستئصالها، فيما اعتمد موقفه العام اعتمد على المسكنات المؤقتة، بل واخذ يكرر نفسه في المواقف عن

تصورات جديدة وعملية وجادة، وكانت المواقف عموما أو  تحول أي اتفاق بين الطرفين دون أيانهيار 
بعيدة عن نظرية الحياد االيجابي بين الفصيلين، بل وبعيدة عن االنحياز للشرعية القانونية والدستورية 

لمي لمخاطر هذه الظاهرة على  العاإلدراكوالسياسية القائمة، وحسب تقديرنا فقد كانت بعيدة واقعيا عن 
 الذي افقد الساحة الفلسطينية األمرالقضية الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني ووحدته الداخلية، 

 .الزمام، وطفق كل فريق يقلع شوكه بيديه
 تداعيات استئصال ظاهرة الفلتان في غزة بالقوة

ي خلفها نجاح حركة حماس والقوة التنفيذية في ظل هذا التحليل يمكن النظر بجدية كاملة للتداعيات الت
وليتم اخذ العبر والبناء المستقبلي . لوزارة الداخلية الفلسطينية باستئصال الظاهرة في قطاع غزة مبدئيا

 طرف من الطرفين، وهو ما أليعليها بشقيه االيجابي والسلبي، وبغض النظر عن المكاسب الضيقة 
 عملية لمنع تفاقم هذه وأسسيتقدم بفاعلية اكبر في وضع قواعد يستدعي الوضع العربي والفلسطيني ل

 المشهد الفلسطيني مما كانت عليه سابقا، وليستغل الظرف القائم في المأزق إلىعودتها أو الظاهرة 
 أن مشتركة ومدعومة فصائليا، يمكن لها وأمنية سياسية إصالح عمليات إلجراءالفلسطيني المحزن 

الها ومن يقف خلفها من الحلبة السياسية ولتفصلها تماما عن الخالف السياسي تخرج هذه الظاهرة ورج
المقبول وفق نظرية التعددية فلسطينيا، ولتكريس االتجاه محو تفعيل المؤسسية والدستور والقانون 

 المكون أصابغير االستراتيجي الذي تالفلسطيني بشكل واقعي وعملي، وهي كذلك فرصة الستيعاب ال
ي والسياسي الفلسطيني بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية في كانون الثاني عام االجتماع
 والتحليالت غير الواقعية وغير المفيدة لرسم المستقبل والتي تحاول التقليل من األوهام بعيدا عن ٢٠٠٦

غير قادرة على  أنها السابقة التي ثبت وأسسهظاهرة التحول من جهة وتقرأ المستقبل بعقلية الماضي 
 المعادية لمصالح الشعب واألمريكية اإلسرائيليةالصمود وال المواجهة في وجه الخطط والبرامج 

الفلسطيني ما استدعى نجاح هذا التحول االجتماعي والسياسي الذي عبر عنه الشعب الفلسطيني باختيار 
 . حر

 الفلسطينية والعربية، وكذلك على وال شك ان هذا المدخل يلقي بعبء كبير على كاهل النخب المثقفة
كاهل الطبقات الواعية في الفصائل الفلسطينية وعلى القوى السياسية والحكومات العربية التي تعمل على 

.  العربيةاألمةاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة وتسعى لبناء االستقرار والتنمية لصالح شعوب 
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 األمنيسلطة شكل نجاح حركة حماس باستئصال ظاهرة الفلتان في غزة والضفة ودور رئيس ال: مأزقان
 لواقع فلسطيني إطاراً ومن حركة فتح على وجه التحديد في قطاع غزة األمنية األجهزةوتيارها من 

جديد، خصوصا بعد قرار الرئيس الفلسطيني بتشكيل حكومة طوارئ خارج القانون، وبتعديه دستوريا 
 الحالة في غزة وبإعالنه خارج صالحياته، األساسيق بعض مواد النظام على السلطة التشريعية بتعلي

 أن حالة خارج النظام السياسي الفلسطيني، على الرغم من أو عصيان عسكري أوكحالة انشقاق 
 إجراءاته، حيث تهدف اإلجراءات عجزه عن السيطرة على هذه الحالة المستجدة بهذه إلىالتقديرات تشير 

 .لحالة ووأدها، وتشجيع الناس على الثورة على حركة حماس في قطاع غزة محاولة خنق اإلى
 حركة حماس المتواصل بشرعية الرئيس الدستورية رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية في إقراروبرغم 

 قطاع غزة ليمارس مهامه وصالحياته الرئاسية في معالجة الحالة إلىالضفة والقطاع وترحيبها به للقدوم 
 جو التوتر والتزمت والصدمة ساد التفكير القيادي ومكتب الرئيس وقيادة حركة أندة وطنيا، غير المستج

 متعددة، ناهيك ألسبابفتح القائمة اليوم على العموم، بل وجاراه في ذلك عدد من الفصائل الفلسطينية 
 لحالة أسس الذي مراأل والقوى السياسية العربية في تشجيعه على هذا المسار، األطراف بعض إسهامعن 

 بعد تطبيق شروط إال حد رفض الحوار إلىانقسام عمودي وافقي في صوف الشعب الفلسطيني، وصلت 
 التي هدرت كل الحقوق اإلسرائيليةوتعديل حالة، في الوقت الذي يتحاور فيه الرئيس مع القيادات 

سابقة تاريخية مضرة بالتجربة  اجتماعه معها، فيما يعتبر أثناءوالكرامة الفلسطينية وال تزال حتى 
 مفصولة واقعيا من الناحية بأنهاالوطنية الفلسطينية، قد تنذر بفصل الضفة عن قطاع غزة سياسيا، علما 

 مؤقتا واستئصال قيادات تيار األمنية السيطرة على المقرات أن. (الجغرافية والسكانية بسبب االحتالل
 حكومة الطوارئ إجراءات إنضفة عن غزة سياسيا، بل  منها ال عالقة له بفصل الاألمنيالفلتان 

 ). ووضوحا وتهديدا لتشكيل هذه الحالةتأثيراً أكثروقرارات الرئيس كانت 
 :بعد الحسم

 العام والنظام النسبي بعد األمنالقبضة األمنية في الضفة وعقوبات جماعية ضد القطاع ساد قطاع غزة 
 األمنية األجهزة في األمنية التنفيذية من جهة وتيار الفلتان انتهاء المواجهة بين عسكريي حماس والقو

 الفلسطيني االلتحاق بمقراتهم بسبب غموض األمن، وذلك في ظل امتناع غالبية رجال أخرىمن جهة 
المستقبل والضغوط المختلفة وااللتباسات حول المستقبل العام، وتولت هذه المهمة القوة التنفيذية في 

 العام، ولكن الشعب الفلسطيني في واألمن رجل من الشرطة األلفعديد ال يتجاوز وزارة الداخلية و
 ثمة عقوبات تفرض عليه من خارجه يقف خلفها بعض موظفي مكتب الرئيس بحجة أنالقطاع بدأ يشعر 

 المعابر، وإغالقتمرد القطاع على شرعية الرئيس المنتخب، واهم هذه العقوبات الحصار االقتصادي، 
قرارات تعتدي على حقوق الموظفين العامين خاصة فيما بتعلق بصرف الرواتب التي توفر لها واتخاذ 

 ستعمل اإلجراءات هذه أن سابقا، حيث تعتقد إسرائيل الشعب الفلسطيني المحتجزة لدى أموالرصيد من 
 ما على توقف عجلة الحياة في قطاع غزة تمهيدا للثورة على الوضع الذي تسيطر عليه حركة حماس،

 التي تسمى عرفا بالعقوبات الجماعية، وبين اإلجراءاتجعل الشارع الغزي يتساءل عن الفرق بين هذه 
 الفشل المبدئي لهذه الخطة المتوترة وغير إلى االحتالل بعد فوز حركة حماس ؟ وهو ما يشير إجراءات

 .  فتح ذاتهاأبناءالسياسية وال القانونية حتى في صفوف 
يعة تتزايد بين الطرفين المتخاصمين في الحالة المستجدة تهدد البنية والنسيج كما بدأت حملة قط

االجتماعي الفلسطيني عموما، كما تؤثر وبشكل بالغ على االقتصاد والحياة العامة والوضع النفسي 
وبذلك تشكل مظهر  . اإلسرائيلي والمجتمع على حد سواء خصوصا في ظل استمرار االحتالل لألسرة

 قطاع غزة من جهة وفي تعريف موقعه الجغرافي والسياسي والوطني في إدارة في ألولاالمأزق 
 .أخرى االحتالل من جهة إلنهاءالمشروع الوطني الفلسطيني 
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وعلى صعيد آخر فقد فوجئ الشعب الفلسطيني بعمليات انتقامية تقوم بها بعض المجموعات المحسوبة 
، األقصى حتى قطاعات من كتائب أو األمنية األجهزة أوسم فتح  من تشغلهم باأو األمنيعلى تيار الفلتان 

حيث استهدفت هذه العمليات الضغط على حركة حماس في الضفة الغربية وتفكيك تنظيمها وبنيتها 
 إقالة أيضا والمؤسسات الخاصة والعامة، ولتشمل األفرادالعسكرية بتنسيق مباشر مع االحتالل، لتطال 

 الميدانية واالعتقال الواسع اإلعداماتي الوظائف العامة بقوة السالح، ناهيك عن  فوأفرادامجالس بلدية 
 الفلسطينية، كخطوة مكملة لسياسة خنق القطاع حتى الثورة التي شرحناها األوساطونشر الرعب في 

 .سابقا 
بعد  حالة الطوارئ وتشكيل حكومة لتديرها، غير اتجاه الحكومة اخذ منحى آخر خصوصا إعالنوبرغم 

، شرعت حكومة األمنية األجهزة في الشارع وضبط األمنلقاء عباس اولمرت، فبدال من فرض 
الطوارئ بتفكيك بنى فصائل المقاومة التي تدافع عن الشعب ضد االحتالل حتى التابعة لحركة فتح، 

 الكامل مع االحتالل كما صرح رئيس وزرائها، وحظرت مئات المؤسسات األمني التنسيق وأعلنت
المدنية التي تقدم خدمات تعجز عنها السلطة للشعب الفلسطيني خصوصا تلك التي يديرها احد من حركة 

 متعاطفا معها، عبر عملية ابتزاز لمواقف تدين حماس بسبب ما جرى في أو محسوبا عليها أوحماس 
طورة عن  الرئيس وحكومة الطوارئ بخلق مأزق فلسطيني آخر ال يقل خإجراءاتوبذلك تسببت . غزة 
 وسيطرتها على مقراتها، األمنية األجهزة عن نجاح حماس في تطهير نحجم في قطاع غزة الذي المأزق

ليتشكل المشهد السياسي الفلسطيني من مأزقين لكل منها مقوماته وتداعياته التي تتكامل خطورتها على 
ولية تضييع القضية بدال من القضية الفلسطينية، ولينشغل الفلسطينيون في التالوم على من يتحمل مسؤ

 لصالح حماية المشروع الوطني واستمرار العمل على المأزقينالحوار والبحث عن سبيل الخروج من 
 والسياسي والدستوري كبقية شعوب العالم التي ال تخضع لالحتالل ألبرامجي االحتالل، مع التعايش إنهاء

 وثرواتها وشعبها أرضهاادة كاملة على وال تعاني حتى من مشاكل اقتصادية وتعيش في حالة سي
 االتهام بالعجز والضعف وعدم الجدية في معالجة بأصابعومستقبلها، ما يجعل التدقيق في المشهد يشير 

 .  الوطني بشقيه جغرافيا وسياسيا وامنيا في الضفة والقطاعالمأزق
ل رئيس السلطة الفلسطينية  المسؤولية الوطنية يقع على كاه،زقمأالتحلي بالمسؤولية للخروج من ال

 مهامه الدستورية حسب أولويات معالجة تفاقم النزاع الداخلي واالنقسام تقع في سلم أن حيث أساساً
، وذلك ليحافظ على ٢٠٠٥ شعبه عند انتخابه عام أمام وحسب نص القسم الذي اقسمه األساسيالقانون 

صالح القضية الفلسطينية العليا، الن انتقاله الدستور والوضع الدستوري وليجمع الشعب وكل قواه على م
 موقع الطرف والند الذي يناكف ويقاطع طرفا فلسطينيا رئيسيا فقد اعجز نفسه عن إلىمن هذا الموقع 

 الشعب على القيام بها، وهو ما قد يدفع البعض من الخبراء والمفكرين أمامالقيام بالمهام التي اقسم 
 كان الرئيس يضيق ذرعا بنتائج إذا بأنه القول إلى واتجاهاته نامجهلبروالمحللين وربما المعارضة 

 يقوم رئيسا للشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع فليقدم استقالته ليأتي أناالنتخابات الماضية وال يستطيع 
 حتى مع الخالف األمان بر إلى يتعايش مع هذا الواقع المعقد فلسطينيا، ويقود السفينة أنرجل يستطيع 

السياسي وتزايد الضغوط الخارجية التي نجح محمود عباس في مقاومتها في بعض المحطات سابقا، 
 ال في ظل حكومة تقودها حماس األياموهي الضغوط التي لم تتوقف على الشعب الفلسطيني يوما من 

سي  فتح ولجنتها المركزية وفي ظل غياب حماس عن المشهد السياإدارةوال في ظل حكومة كلها تحت 
 . المباشر

 منطلقات وسبل الخروج من المأزق الوطني
، والتي تظهر شكال معقدا للواقع الفلسطيني إليهاتظهر المقاربات الكثيرة التي حاولت هذه الورقة التطرق 

اليوم، وتبين بشكل جلي المخاطر التي قد تحيق بالقضية كلها في حال كان التزمت هو سيد الموقف، كما 
 الفلسطينية أن األطرافيعة ورفضا لحوار من حيث المبدأ، ناهيك عن انه على جميع تبين خطورة القط
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ت العشر السابقة شكلت تربة خصبة للوصول اتعترف بان المقدمات التي سادت واقع السلطة طوال السنو
تيار  هذه الحالة، وان عدم التضافر الوطني الكافي في مواجهة التحديات الداخلية المتمثلة بظاهرة وإلى

 الميدانية من حال، كما األوضاع إليه كان سببا مباشرا لما آلت األمنية األجهزة المتنفذ في األمنيالفلتان 
 القانوني، وان مجريات اإلطار بدليل وعبر إالتعتقد الورقة انه يجب وقف حملة االتهامات المتبادلة 

 والمخيمات والمدن في الضفة الغربية، الفلتان الجاري اليوم على يد ما يسمى بتنفيذية فتح في القرى
 المنسقة مع االحتالل ضد فصائل المقاومة، واستمرار وجود حكومتين، وتفاقم األمنية األجهزة وإجراءات

 الوالء لما يسمى أساس الشعب الواحد على أبناء تشريعيين، والتمييز بين ينخطورة بناء مجلس
 في قطاع األمنييذية وحركة حماس باستئصال تيار الفلتان  تأييد ما قامت به القوة التنفأوبالشرعية، 

، ١٩٦٧ المحتلة عام أراضيه تشكل وصفة مدمرة للشعب الفلسطيني ولوحدته الوطنية ولوحدة إنماغزة، 
 . وتفقده البوصلة السياسية الفاعلة والمؤثرة في انتزاع حقوقه من االحتالل

 مستوى إلى ترتفع أن المعنية فلسطينيا األطرافولذلك فان المصلحة الوطنية العليا تقتضي من 
 المصالح العليا للشعب الفلسطيني بعيدا عن المصالح الفئوية الضيقة، إلىالمسؤولية الوطنية والمستندة 

 وإفقاده بإنهائه المحافظة على النظام والدستور والقانون الذي تم خرقه بقوة تنذر أهمية إلىوان تتنبه 
 استمرار التواصل والحوار الوطني في اعقد نقاط أهميةسياسية، وتؤكد الورقة على قيمته القانونية وال

 على اإلصرار الخطورة الناجمة عن إلى التنظيمي، كما تشير الورقة أو السياسي أوالخالف الشخصي 
 الن نياألم والتي كانت ترعى تيار الفلتان األمنية األجهزة الحالة التي كانت سائدة سابقا في إلىالعودة 

ي، حيث انه وبرغم نجاح حكومة الوحدة الوطنية ل مربع االقتتال الداخإلىذلك يعني السعي للعودة 
 ذلك تم بعيدا أن، غير األمنية األجهزة من داخل األمنيوحركة حماس معا باستئصال سرطان الفلتان 

 تخليص الشعب عن الغطاء القانوني والشرعي، كما تم من طرف واحد، لكنه في النهاية نجح في
 الشعب والقضية ويدعم برامج أحشاءالفلسطيني من سرطان مضى عليه عشر سنوات وهو ينهش 

 بهذه السياسة خارج النظام القانوني نجحت وبدون إليها النتيجة التي يمكن التوصل أن أياالحتالل، 
نون، ولذلك فانه بات  تمت خارج القااآلليةمضاعفات خطيرة، وكانت محصلتها العامة ايجابية برغم ان 

 وصد أمنه التي تلزم الشعب الفلسطيني في حفظ األمنية األجهزة بناء إعادة لحالة التأسيسمن المعقول 
 كما تم التوافق لمرات سابقة على عدم أخرىالعدوان عليه بغض النظر علن التسميات، والتوافق لمرة 

ة، واعتبار الحالة التي تمت استثناء اضطراريا،  خالفات داخليأي القوة المسلحة لحسم أسلوب إلىاللجوء 
 من تيار وسرطان األمنية واألجهزة لتطهير فتح وإنما الرئيس عباس أو لم تكن ضد حركة فتح وأنها

 الجانب وأفقدت خدمت الرئيس وخففت عنه الضغوط من قبل هذا التيار بل وأنها، األمنيالفلتان 
 . كما فعلت مع ياسر عرفات من قبل، ن هذا التيار التهديد ضده ببدائل مأداة اإلسرائيلي

 حركة حماس حسبما تعلن ملتزمة أن نجاح هذا االتجاه في التأطير الوطني للمرحلة القادمة إمكانيةويدعم 
 الذي يسمح بهامش محدود األمر، األساسيبنتائج العملية الديمقراطية وبرئاسة محمود عباس وبالقانون 

 من األمنية األجهزة والنظام، ويطهر األمنم بوصفه يحقق مصلحة عليا، ويعيد من قبول التحول الذي ت
 إعانة إلى حركة حماس بحاجة أنقة ومن منطلق وطني عام رالتوجهات غير الوطنية، وتعتقد هذه الو
 . لتحقيق ذلك عبر حكومة وطنية مشتركة

ل والبحث عن سبل الخروج من  فان ثمة مسألة ال يمكن القفز عليها في هذا التحليأخرىمن ناحية 
ساحة الفلسطينية ال وجود مرجعية سياسية للحوار وحتى للخالف واالتفاق في بأهميةالمأزق تتعلق 

 وثيقة الوفاق الوطني واتفاق أنالستعادة زمام المبادرة الوطنية الشرعية بصورة جديدة، وترى الورقة 
 في معالجة الوضع الذي نشأ في قطاع إليهاناد  حد كبير يمكن االستإلىمكة يشكالن مرجعية متماسكة 

غز والضفة الغربية، ويخرجان الشعب الفلسطيني من المأزقين معا ألنه في حال غياب المرجعية 
السياسية، واستمرار الرئيس بترك قيادة السلطة في قطاع غزة حسب الدستور فان الوضع الفلسطيني قد 
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 لها، وربما يعمل االحتالل على بلورة أخر غزة نموذجا اثأحد تكون أن يمكن أخرى خيارات إلىيتجه 
 يده إبقاءوقائع ويدفع باتجاهات االنقسام لفرض حله السياسي المتعلق بدويلة الكانتونات في الضفة مع 

كما يعتقد اولمرت، والذي يهدد محمود عباس بمصير ياسر عرفات في حال " والعطايا"العليا في الشروط 
وهي وصفة الموت الجماعي للشعب الفلسطيني واقسامه من قبل ...ركة حماس عاد للتفاهم مع ح

 اولمرت؟،
١٥/٧/٢٠٠٧الدستور   

 
  "الكورنة"و" القبرصة"و" العرقنة"سيناريوات االنهيار الفلسطيني بين  .٣٩

  وحيد عبد المجيد
ديفيد رفض الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات العرض اإلسرائيلي للحل النهائي في قمة كامب 

ولكن عرفات لم . وكان في هذا العرض، فعال، ما يجعل قبوله صعبا. ٢٠٠٠ يوليو /الثانية في تموز
وفي أجواء سياسية عربية . يرفضه استنادا إلى موقف مبدئي فقط، ولكن ألن عينه كانت على التاريخ

 حتى إذا كان ممن تسودها المزاودات والمهاترات، يجد كل من يعنى بحكم التاريخ نفسه مكتف اليدين
  .يفهمون أن السياسة هي فن الممكن وليس المستحيل

وبسبب التاريخ أيضا، تردد عرفات في التفاعل جديا مع التطور النسبي الذي حدث بعد ذلك في 
  .٢٠٠١ يناير /مفاوضات طابا وواشنطن، والتي استمرت حتى مطلع كانون الثاني

فات من زاوية المقارنة بين ما كان يمكن أن يترتب على فترى كيف سيكون حكم التاريخ، هذا، على عر
الوصول إلى اتفاق في ذلك الوقت، وما ترتب على االمتناع عن ذلك وصوال إلى النكبة الجديدة الراهنة 

  وما ستتمخض عنه في المستقبل؟
 لو أنها على فيبدو هذا المستقبل كئيبا وفق السيناريوات األكثر رجحانا في لحظة تبدو فيها المنطقة كما

وهي ربما تكون معدومة . فرص الحوار بين الضفة وغزة محدودة. فوهة بركان اقترب موعد انفجاره
تعذر حين كان معظم أمر كل منهما بين " حماس"و" فتح"وإذا كان التوفيق بين . إذا كانت العبرة بالنتائج

  .ما أقوى وارتباطها بها أعمقيديه، فما بالنا بعد أن أصبحت المؤثرات اإلقليمية والدولية عليه
لن تخلو الساحة من محاوالت ستقوم بها مصر، وغيرها، ومن مبادرات كالتي تبناها عدد من رجال 

ومع ذلك . ولكن الطريق ليس مفتوحا أمام من يحاول، ومن يبادر. األعمال الفلسطينيين، ومازالوا
فهناك من يراهن على . يو اإليجابي الوحيدفاستئناف الحوار ونجاحه هذه المرة قد ال يكون هو السينار

نسبة إلى كوريا التي انقسمت، أمال " الكورنة"وهو سيناريو , أحد السيناريوات المستقاة من تجارب أخرى
في أن تصبح الضفة مثل كوريا الجنوبية في تقدمها، وتصير غزة في وضع قريب من كوريا الشمالية 

وبالرغم من . تحته، ولكن من دون قدرة نووية وال قوة عسكريةفي تخلفها والحكم الشمولي الذي ترزح 
أن هذا السيناريو يكرس االنقسام الذي حدث بين الضفة وغزة، إال أنه يبشر ببناء نموذج إيجابي لكيان 
فلسطيني في الضفة يستمد قوته من النجاح واالزدهار وليس من المقاومة، األمر الذي قد يشجع إسرائيل 

لة مستقلة والتعاقد معه على حل نهائي معقول، فيما يكون الكيان الفاشل في غزة أخذا في على إعالنه دو
  .التداعي على نحو يتيح ضمه إلى الدولة الناشئة

غير أن هذا سيناريو محض نظري في شقه الخاص بالضفة، حتى إذا داعب خيال قيادتها، ألنه يتوقف 
" الفوبيا"ب توقع حدوثه في أي مدى منظور بسبب حجم على تغيير جوهري في السياسة اإلسرائيلية يصع

  .األمنية التي تحكمها
فال سبيل إلى إنعاش الضفة من دون إنهاء السيطرة اإلسرائيلية وإزالة الحواجز العسكرية، التي قدرتها 

.  حاجزا ثانويا٤٦٧ حاجزا، منها ٥٦٠قبل أيام بحوالي " السالم اآلن"هاغيت عفران الناشطة في حركة 
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فهي مقامة بين المدن والبلدات، وفي داخل مدينة الخليل، وفي الطرق )  حاجزا٩٣(أما الحواجز الرئيسة 
  .المؤدية إلى األراضي اإلسرائيلية

وأجهزة " فتح"وبات إقناع إسرائيل بإزالة هذه الحواجز أكثر صعوبة، في ظل اعتقاد قيادتها األمنية بأن 
  .لضفة أيضا ألنها مرشحة لمزيد من التفكك وليس التماسكالسلطة األمنية يمكن أن تنهار في ا

كما أن الشرط اإلسرائيلي األول لمراجعة جدية لسياستها تجاه الضفة هو تفكيك جميع األذرع العسكرية 
وهذه وصفة لحرب داخلية في الضفة، وليس إلنعاشها وبناء نموذج ". فتح"للفصائل، بما في ذلك حركة 

ن تدفع حكومة الطوارئ رواتب موظفيها كاملة للمرة األولى منذ أكثر من عام وال يكفي أ. ناجح فيها
فهذا السيناريو يقوم على تحقيق نجاح يشار إليه بالبنان . لكي نعتبر هذه بداية سيناريو إنعاش الضفة

  .ويعتبر نموذجا للتقدم، وليس على مجرد سد االحتياجات األساسية
رباك أي تطور إيجابي قد يحدث في الضفة، أو أي بادرة تغيير إ" حماس"وفضال عن ذلك، ففي إمكان 

في السياسة اإلسرائيلية تجاهها، عبر القيام بعملية عسكرية موجعة ضد هدف مدني إسرائيلي انطالقا من 
  .الضفة

تتحكمان، كل من زاويته، في مستقبل الضفة على نحو يجعل الرهان " حماس"ويعني ذلك أن إسرائيل و
وفي هذه الحال يصبح تدهور الوضع في غزة، من دون أن يقابله .  خاسرا على األرجحعلى إنعاشها

تقدم في الضفة، مؤذنا بسيناريو مختلف تماما قد ال ينتعش في ظله إال الميل إلى مزيد من العنف في 
فهناك العنف المحتمل أن يصدر عن تحرك عناصر تتبع . داخل كل من غزة والضفة على مستويات عدة

" فدائية"وقد يصل األمر إلى مستوى عمليات . في الضفة" حماس"في غزة، وأخرى تعمل لمصلحة " حفت"
مادام " استشهادية"وربما يكون من بينها عمليات . يتم ترتيبها في غزة وتنفيذها في الضفة، والعكس أيضا

فيها تياران في العبث بال حدود لنصبح، عندئذ، إزاء سابقة في تاريخ حركات التحرر الوطني يعمل 
  .حركة من هذا النوع لتحرير الوطن من اآلخر وليس من االحتالل

وفي هذه الحال، قد يقترب المشهد جزئيا من سيناريو آخر مستمد، بدوره، من تجربة الغير وهو سيناريو 
، إذا أدى تصاعد العنف في كل من الضفة وغزة إلى فرز سكاني يصاحبه تكريس انفصال "القبرصة"

ع ميل المجتمع الدولي إلى اعتبار الضفة هي األصل وتأكيد االعتراف بشرعية قيادتها حتى من غزة م
  .دون إعالن دولة فيها

وبالرغم من أن غزة تختلف، في هذا السيناريو، عن قبرص التركية لعدم وجود دولة واحدة تقف وراءها 
ليس في إمكان غزة، التي ال تنتج ف. بشكل كامل، يظل هناك ما يجمعها من حيث االعتماد على الخارج

غير البشر، إال أن تعتمد على دعم إقليمي من إيران، ومن الحركات اإلسالمية وخصوصا حركة 
  .هي ذراعها الفلسطينية" حماس"اإلخوان التي تعتبر 

، ربما تحصل غزة أيضا على مساعدات "النمط القبرصي"ولكن في الحالة الفلسطينية األكثر تعقيدا من 
أما أكثر ما يختلف فيه هذا . مصر التي تخشى حدوث انهيار فيها يؤثر سلبا على أمنها القوميمن 

 -فهو يرتبط باالختالف الواسع بين الصراع الفلسطيني " النمط القبرصي"السيناريو الفلسطيني عن 
 تداخل الصراع  اليوناني من ناحية، وبالفرق الكبير الناجم عن-اإلسرائيلي وامتداداته والصراع التركي 

 اإلسرائيلي مع أزمات أخرى مشتعلة تدفع إيران، ومعها سورية، إلى توظيف االنقسام -الفلسطيني 
  .الفلسطيني في الصراع ضد أميركا ومشروعها في المنطقة

فقد أصبحت الحالة الفلسطينية، على هذا النحو، أكثر تركيبا وأشد تعقيدا من الحاالت التي قد يبدو 
  .ربها مغريا مثل الحالتين الكورية والقبرصيةاستنساخ تجا

ولذلك فاألرجح أن تكون الحالة الفلسطينية مرشحة لتطورات أكثر مأساوية قد تنطوي على مالمح من 
  .الكارثة العراقية من دون أن تصل إلى المستوى نفسه من العنف والفوضى
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والجماعات المسلحة التي ستقف مع " حماس"و" فتح"فليس مستبعدا أن يؤدي تصاعد العنف المتبادل بين 
كل منهما إلى فوضى قد ال تخطر على البال اآلن، مثلما لم تكن الفوضى العراقية الراهنة منظورة حتى 

   .٢٠٠٣نهاية العام 
، وليس بالضرورة "القاعدة"وال يصح، كذلك، استبعاد احتمال تنامي المجموعات الصغيرة المرتبطة بفكر 

وتحولها إلى قوة مؤثرة بغض النظر عن االتجاه الذي ستضرب فيه وهل سيكون إلى بتنظيمها، في غزة، 
  .أم ضدها" حماس"جانب 

وال يغيب هذا االحتمال عن تحليالت بعض األكاديميين الغربيين المتخصصين في الشرق األوسط، مثل 
ين ال يريدون حماس الذ: (قبل أيام تحت عنوان" الحياة"هنري سيغمان في مقالته المهمة التي نشرتها 

  ).سيحصلون على القاعدة
ولكن بالرغم من أن المأساة الفلسطينية مرشحة ألن تأخذ من المأساة العراقية بعض معالمها، فال يعني 

  .وارد في هذا السياق" العرقنة"ذلك أن سيناريو 
 يحدث في العراق الفلسطينيين سيناريو جديدا ال يقل مأساوية عن ما" األشقاء"فاألرجح أن ينتج صراع 

  .إن لم يزد، ولكن في صورة مختلفة حتى إذا كان فيها شيء من صورة الكارثة العراقية
  ١٥/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  :كاريكاتير .٤٠

  

  
  ١٥/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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