
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   يفوض عباس إجراء انتخابات مبكرة للسلطة لمنظمة التحريرالمجلس المركزي
  قرار عباس الذي يطالب الفصائل بتسليم سالحهارفض القدومي ي

  "فتح"ـب" حماس" الزهار قطع آخر شعرة تربط :عمرونبيل 
  نتوقع صيفاً ساخناً وانتصارات: نجاد

  الظروف مهيأة للقيام بعملية ضد حماس قبل تعاظم قوتها: سرائيليإمسؤول عسكري 
  وة النتخابات مبكرة دون توافق هي دعوة لحرب أهلية مبكرةالدع": فتح"في  قيادية مصادر

عاً علىذ الالزهار يشن هجوما
خطاب عباس ويتوعد بافـشال     

  اإلنتخابات المبكرة
  

 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                      ٧٨٨:                                 العدد٢٠/٧/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

    :السلطة
 ٥   يفوض عباس إجراء انتخابات مبكرة للسلطة لمنظمة التحريرالمجلس المركزي .٢
 ٦   المبكرةوستجرى االنتخابات... الوضع في غزة سيتغير لصالح السلطة: نبيل عمرو .٣
 ٦  قرار عباس الذي يطالب الفصائل بتسليم سالحهارفض القدومي ي .٤
 ٦  "فتح"ـب" حماس"الزهار قطع آخر شعرة تربط : عمرونبيل  .٥
 ٧  سرائيليةالمواقف األمريكية اال يراهن على وعباس تمد يدها للحوار "حماس": حمد يوسفأ .٦
 ٧  "C.I.A" بـمع مسؤولين لالجتماع ر الواليات المتحدةوزيدحالن  .٧
 ٨  هنية يثمن موقف األمم المتحدة بشأن قضيتا إغالق المعابر والحصار .٨
 ٨ تعد خطة تنموية للسلطة الوطنية للسنوات الثالث المقبلةالحكومة : الكرنز .٩
 ٨   بعد تهديدهم" التغيير واإلصالح"استقالة جماعية ألعضاء بلدية رام اهللا عن  .١٠
 ٩   بلديات في غزة٣تستبدل رئاسة " حماس" .١١
 ٩  تمعن في اعتداءاتها على المؤسسات والموظفين" حماس: " فياضةحكوم .١٢
 ٩   من قائمة اإلفراجات٣تشطب " سرائيلا" :وزارة األسرى .١٣
    

    :المقاومة
 ٩ أبو مرزوق يطالب عباس بالتراجع عن رهانه ويرفض تسليم سالح المقاومة .١٤
١٠   اي دعوة الجراء انتخابات مبكرة هي غير شرعية وغير قانونية:أبو زهري .١٥
١٠  تحمل عباس المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يصيب قادتها" حماس" .١٦
١٠    توافق هي دعوة لحرب أهلية مبكرةالدعوة النتخابات مبكرة دون": فتح"في  قيادية مصادر .١٧
١١  تطالبان بتوافق وطني" الشعبية"و" الديموقراطية" .١٨
١١  "السلطة"و" إسرائيل"بين " اتفاقية المطلوبين"تعثر تطبيق  .١٩
١٢   تح معبر رفح خالل أيامضباط مصريون تعهدوا بف: "حماس" .٢٠
١٢   اعتداء في الضفة الغربية وتستنكر صمت الفصائل٧٠٠ تقول انها تعرضت لـ "حماس" .٢١
١٢   في تونس زيارة رام اهللا"فتح"بلعاوي فشل بمحاولة اقناع قادة  .٢٢
١٢  في غزة" حماس" تنتقد الشيخ القرضاوي لتبريره جرائم "فتح" .٢٣
١٢  حلم صعب المنال" فتح"و" حماس"الشراكة السياسية ما بين : مصادر فلسطينية .٢٤
١٣  رىقيادي فتحاوي يدين اعتقال كوادر فتح وسط تهليل إعالمي إسرائيلي بإطالق سراح أس .٢٥
١٣  االحتالل اإلسرائيلي يعتقل نشطاء من حماس ويستعد إلطالق أسرى من فتح .٢٦
١٣ منهاقائمة األسرى الذين سيفرج عنهم ال تشمل أي أسير : "الجبهة الديمقراطية" .٢٧
    

    :الكيان االسرائيلي
١٣  الظروف مهيأة للقيام بعملية ضد حماس قبل تعاظم قوتها: سرائيليإمسؤول عسكري  .٢٨
١٤ ةفلسطيني السرائيل تنفي اإلتفاق على نقل المسؤولية األمنية في أية مدينة للسلطةإ .٢٩
١٤  سرائيل وسورية لبلوغ اتفاق سالمإ ال بديل عن المفاوضات المباشرة بين: بيريز .٣٠
١٤  إرجاء لجنة فينوغراد نشر تقريرها يمنح أولمرت فرصة اللتقاط أنفاسه .٣١
١٥  هرتسوغ في فينوغراد يكشف عن تعرض فندق عقد فيه اجتماع وزاري للقصف .٣٢
١٥   أسيراً فلسطينيا٢٥٦ًلتماسات ضد إطالق سراح العليا اإلسرائيلية ترفض اإلمحكمة ال .٣٣
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١٥   صاروخاً وسط بيروت٢٥٠دسيسة إسرائيلية تزعم نصب حزب اهللا  .٣٤
١٥ ير والعودة لمنظمة التحرالفلسطينية باحث إسرائيلي يدعو لحل السلطة .٣٥
١٦   قصة غرام بالسر...اإلسرائيليون في الخليج: تحقيق .٣٦
١٦  الديموقراطيةإسرائيل معتقالت ومحاكمات سرية في دولة : تقرير .٣٧
    

    :األرض، الشعب
١٧   على عائالت فلسطينية في الخارجالبارد تنعكس سلباًمخيم رب ح: تحقيق .٣٨
١٧   يستقبل االسرى المحررين في رام اهللا اليومعباس .٣٩
١٧  رابطة االسيرات المحررات في جنين تدعو القيادة لوضع حد للتالعب بقضية االسرى .٤٠
١٧   تتفنن بممارسة التعذيب النفسي االسرائيليةمصلحة السجون: اسيران محرران .٤١
١٧  استشهاد شاب متأثرا بجراح أصيب بها قبل ثالثة أسابيع شرق غزة .٤٢
١٨   للتضامن مع العالقين على معبر رفحاعتصامات جماهيرية في غزة .٤٣
   

   :ثقافة
 ١٨  ٢٠٠٦ -٢٠٠٥" كتاب القدس"مؤسسة القدس الدولية تطلق  .٤٤
   

   : األردن
١٨ عبد االله الخطيب وابوالغيط يزوران اسرائيل االربعاء المقبل .٤٥
١٨ ق عملية السالمالعاهل االردني يبحث مع العاهل السعودي الجهود المبذولة الطال .٤٦
   

   :لبنان
١٨  سوريا تشترط تحرير الجوالن قبل ترسيم حدود مزارع شبعا .٤٧
١٨  تشكيل لجنة لمراقبة دخول الصحافيين االجانب إلى لبنان .٤٨
١٩    اإلسالمالجيش اللبناني يرفض التفاوض مع فتح .٤٩
١٩  الجيش يسيطر على المقر الرئيسي لفتح اإلسالم والكاتيوشا تتوزع على قرى في عكار .٥٠
١٩  تمنّى على سورية وقف دعمها للقواعد العسكرية الفلسطينية: فيلتمان .٥١
   

   :عربي، إسالمي
١٩  ال بد من نبذ التفرقة والتمسك بالوحدة الفلسطينية: نجاد لقادة المنظمات الفلسطينية .٥٢
٢٠  نتوقع صيفاً ساخناً وانتصارات: نجاد .٥٣
٢٠  بوش يريد استثناء دمشق من مؤتمر السالم: محللون في وزارة الخارجية السورية .٥٤
٢٠  مصر تفتح مراكز ايواء الالف الفلسطينيين في سيناء .٥٥
٢٠  "مبادرة بوش" مؤتمرات عربية وإسالمية تحذر من التعاطي مع ٣ .٥٦
٢١   ترصد التطورات في المنطقة وتنتقد االنتهاكات" العربية لحقوق اإلنسان" .٥٧
   

   :دولي
٢٢  رباعي الوساطة في الشرق االوسط يساند مسعى بوش للسالم .٥٨
٢٢  رايس ترفض طلبا أوروبيا إلشراك بلير في جهود مفاوضات السالم .٥٩
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    :مختارات

٢٢  لحة نوويةسرقة وثائق أمريكية حول تطوير أس .٦٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٢  سلمان محمد سلمان. د...  أزمة النظام السياسي العام-الوضع الفلسطيني  .٦١
٣١  احمد ابو بكر... هل يريد عباس االنتخابات فعالً؟ .٦٢
٣٣ عمر حلمي الغول... لمبكرة ضرورية؟لماذا االنتخابات ا .٦٣
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  الزهار يشن هجوما الزعاً على خطاب عباس ويتوعد بافشال اإلنتخابات المبكرة .١

، أمس، هجوماً معاكـساً     "حماس"شنّت حركة   :  رائد الفي  -غزة   ٢٠/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية   ذكرت  
وقـال  ،  محمود عباس، رداً على خطابه أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية          على الرئيس   
انفعـالي  " محمود الزهار، خالل مؤتمر صحافي في غزة، أمس، إن خطاب عبـاس              الحركةالقيادي في   

في كسر الجسور وحـرق الـسفن       ) عباس(ويفتقر ألبجديات الوفاق الوطني، ويشير بوضوح إلى رغبته         
ارتهان بالكامـل للمـشروع     "وأضاف ان عباس كشف عن      ". إمكان للحوار مع حركة حماس    وقطع أي   

  ".األميركي ورؤية جورج بوش واإلمالءات الصهيونية من أولمرت
إن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن تجرى انتخابات مبكـرة          "وهدد الزهار بإفشال االنتخابات المبكرة قائالً       

لن تكون حالً لألزمة الراهنة بل      "وشدد على أن انتخابات كهذه      ". فلسطينيةهدفها االلتفاف على الشرعية ال    
وأشار الزهار إلى استحالة عقد انتخابات مبكرة من دون أن يكون عليهـا توافـق               ".ستزيد األمور تعقيداً  

قتها لماذا يفترض عباس أن نتائج االنتخابات المبكرة التي يدعو إليها ستكون مغايرة لساب            "وطني، متسائالً   
  ".ما لم تكن هناك نية مبيته للتزوير؟

لو جرت انتخابات، فسيتم التزوير فيها وعلى األقل سيكون التزوير في الضفة الغربية بنـسبة               "وأضاف  
لن تبدأ بالحوار إذا تجدد من حيث توقف ألن ما جرى برهن فشل             " "حماس"إلى أن    وأشار   ".مئة في المئة  

وعناصرها، " حماس"الزهار عباس بتحريض الدولة العبرية على قادة        واتهم   ".الحوار مع الرئيس عباس   
  .، معتبراً أن هذه بمثابة دعوة صريحة إلى القتل"حفروا قبورهم بأظفارهم"باستخدامه عبارة إنهم 

 في رده على محـاوالت الـرئيس        ،اعتبر الزهار :  فتحي صباح  -غزة   ٢٠/٧/٢٠٠٧الحياة  وأضافت  
ال يجوز االستقواء بالال شرعي لنزع      " انه   ،لس المركزي ومنظمة التحرير   عباس الحصول على دعم المج    

منظمة التحرير ال تمتلك من الشرعية شيئاً وال يمكنها ان تلغـي المجلـس      "، مضيفا ان    "شرعية الشرعي 
ووصف  ".التشريعي وأن تتخذ قرارات اصال ألنه وفق قانونها ال يمكنها اتخاذ قرارات النها غير شرعية              

 وتم خالل انتخاباتها االخيرة تزويرهـا       ١٩٩٦موت سريري ومعطلة منذ العام      "ة بأنها تعاني من     المنظم
وادراج اسماء من فتح كثيرة من خالل تزوير بياناتهم الظهارهم وكأنهم مستقلون، عالوة على من مات                

  ".منهم ومن استقال
ال يوجد رئيس في العالم     "ار انه   وحول طلب الرئيس عباس استقدام قوات دولية الى قطاع غزة قال الزه           

بياناً شديد اللهجة ضد الرئيس     " حماس"كما اصدرت    ".يقوم بالتحريض على شعبه او يستجلب غزاة لبلده       
 ".السيد محمود عباس"عباس خال من كلمة الرئيس واكتفى باستخدام كلمة 
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ت التي سيطرت عليها    أعلن الزهار أن حركته لن تعيد المقرا      : ألفت حداد  ١٩/٧/٢٠٠٧ ٤٨عربونقلت  
لـن  .. لن تعود المقرات الى سابق عهدها أوكارا للفساد األخالقي والتعاون األمني          "في قطاع غزة، وقال     

  ".تعود المقرات مواخير عمالة الي جهة كانت بعد ان تم تحريرها
مـاس  ان ابو مازن يهدد قيادات ح      " الزهار قال:  حامد جاد  -غزة   ٢٠/٧/٢٠٠٧ الغد األردنية    وأوردت

ما يشير الى وجود مخطط لدخول القطاع بموافقة عباس واأليام القادمة ستثبت ذلك فهو يحرض اسرائيل                
وزاد الزهـار    ".ويطلب منها اجتياح غزة ولوال معرفة إسرائيل بعواقب االجتياح فى غزة لقامت بالعملية            

ير المقاومة وقطع رواتـب     بالعمل على تجويع الشعب الفلسطيني وتدم     " في كيل االتهامات للرئيس عباس    
  ".الموظفين حتى الذين تم تعيينهم تحت اشرافه

  
   يفوض عباس إجراء انتخابات مبكرة للسلطة لمنظمة التحريرالمجلس المركزي .٢

 تقدم الرئيس محمـود عبـاس       : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٠/٧/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
بات مبكرة للسلطة الوطنية، إذ حصل على تفويض من المجلس          امس خطوة اخرى في اتجاه اجراء انتخا      

المركزي لمنظمة التحرير الجراء هذه االنتخابات، والشروع في اتخاذ الخطوات الالزمة الجرائها علـى              
وقال اعضاء في لجنة صياغة القرارات في المجلس ان قرار الـدعوة الـى               .اساس مبدأ التمثيل النسبي   
وحذر بعض اعضاء المجلس من ان اجراء االنتخابات في الضفة           .تخذ باالجماع اجراء انتخابات مبكرة ا   

ـ  .وقالت د  .من دون غزة سيكرس االنقسام في شطري الوطن        االنتخابات يجب  ": "الحياة"حنان عشرواي ل
احمد مجدالني ممثل جبهة النضال الـشعبي فـي         .وقال د  ".ان تُجرى، لكن يجب اجراؤها بتوافق وطني      

ـ   لجنة الصياغة  ال يمكن اجراء انتخابات من دون توافق وطني، لكن االنتخابـات           ": "الحياة" في المجلس ل
 يناير العام المقبل، والى ان يحين ذلـك         /التي قرر المجلس الدعوة لها لن تُجرى قبل شهر كانون الثاني          

ن جبهتـه   وقـال ا   ". ستكون قد وصلت الى قناعة تامة بخطأ ما قامت به وستتراجع           "حماس"الموعد فان   
واحدة من سبعة فصائل واحزاب اتفقت على عدم المشاركة في انتخابات تجرى من دون توافق وطنـي                 

  .عام وال تشمل الضفة والقطاع
واظهر عباس امس تصميمه على اجراء انتخابات مبكرة لكنه طمأن المتحدثين الى انـه سـيبقي بـاب                  

  .في غزة"  العسكريانقالبها"في حال تراجعت عن " حماس"الحوار مفتوحا مع 
ناصر .دالذي يتصدره    التيار االول    ىففيما ير . في شأن االنتخابات المبكرة   " فتح"وتسود وجهتا نظر في     

 التيـار    يـرى  .القدوة في اجراء انتخابات مبكرة في الضفة من دون غزة خطراً جدياً على وحدة الوطن              
، ومواصلة االنخراط   "فتح"امه العادة السلطة الى     ان ال خيار ام   " فتح"الثاني الذي يشكل الغالبية بين قادة       

عـن النظـام    " حماس"في العملية السياسية، والحصول على مساعدات غربية للسلطة، سوى عبر ابعاد            
ويرى بعض انصار هذا التيار ان االنتخابات يمكن ان تُجرى على مراحل لتفادي فكرة عـزل                 .السياسي

يمكن ان تُجرى االنتخابات في القدس اوال ثم في الضفة          : "ريشةابراهيم خ .وقال د . قطاع غزة عن الضفة   
  ".ثم في غزة

وقرر المجلس المركزي ايضا عقد دورة جديدة للمجلس الوطني، واالعداد الجـراء انتخابـات جديـدة                
 .وكلف المجلس لجنة الدستور مواصلة صياغة دستور فلـسطيني        . لعضوية المجلس في الوطن والشتات    

الى التراجع عن انقالبها العـسكري فـي غـزة واعـادة            " حماس" يدعو   االمجلس قرار وتصدر قرارات   
  .ورحب المجلس بدعوة الرئيس بوش لعقد مؤتمر للسالم في المنطقة. المؤسسات المدنية واالمنية للسلطة

استبعد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنـون        :٢٠/٧/٢٠٠٧ األيام الفلسطينية     في كتب جعفر صدقة  و
علينا ان نقدر بان هذه االنتخابات ال يمكن ان تحصل في ظـل             "االنتخابات في وقت قريب بقوله      إجراء  

على كافة المؤسسات الفلسطينية العمل لعالج ما حصل وإعـادة          و. قطاعالاالنقسام الحاصل بين الضفة و    
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 الى الـسلطة،  في غزة وإعادة المؤسسات هناك    " حماس"اللحمة الى الشعب الفلسطيني وإزالة آثار انقالب        
  ".وبعد ذلك اعمال االنتخابات

  
  وستجرى االنتخابات المبكرة... الوضع في غزة سيتغير لصالح السلطة: نبيل عمرو .٣

 رد نبيل عمرو على تشكيك البعض في إمكان إجراء انتخابات مبكرة في غزة              : جيهان الحسيني  -القاهرة  
ير قطعا خالل أسابيع أو أشهر كحد أقـصى         الوضع هناك سيتغ  "عليها فـأكد أن    " حماس"في ظل سيطرة    

مسؤولة عـن  " حماس"، معتبرا أن "لصالح السلطة وسنتمكن من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة      
. وعلى رأسها اتفاق القاهرة   " حماس"قرار أبو مازن إلغاء كل االتفاقات السابقة التي عقدت بين السلطة و           

ـ  لم يعد هنـاك    : "، وأضاف " من أن يكونوا أعضاء في منظمة التحرير       هم حرموا أنفسهم  ": "الحياة"وقال ل
بأنها " حماس"، متهما   "ال نريد أن نتحاور معهم    ) فتح(أي صلة بيننا وبينهم وهم الذين قطعوا الصلة ونحن          

وعلق على ما أعلنه خالد مشعل مـن أن هنـاك           ". أعادت العالقة بينها وبين السلطة إلى ما دون الصفر        "
كيـف ذلـك وهـم يفتخـرون بمـدى التـزامهم            : "بالقول" وأخطاء ارتكبت لم تكن مقصودة    تجاوزات  "

إن اقتحـام   : "، وقـال  "وبانضباطهم ويقولون إن كل الخطوات التي يقومون بها هي تنفيذ لتعلميات قادتهم           
: ، واستغرب "منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات وانتهاك حرمته ودهس صورته هو تنفيذ لقرار سياسي            

، "هذا كـذب وافتـراء    : "، وأضاف "ذا يعتبرون هذا التصرف تجاوزا اآلن وليس تنفيذا ألوامر قيادية         لما"
" الحيـاة "وسألت  ". من أعطاهم الحق في االستيالء على السيارات وعلى أجهزة الحواسب اآللية          : "متسائالً

ـ     أن يتعـرض لهـا     بإيواء القاعدة في غزة ومدى المخاطر الذي يمكن         " حماس"عمرو عن اتهام عباس ل
ورفـض  ". تأوي القاعدة ويجب أن يدفعوا ثمـن ذلـك        " حماس"قطعاً  "القطاع جراء هذا االتهام، فأجاب      

:  بأنه يقف وراء إغالق معبر رفح ويحول دون عودة العالقين إلى ديارهم، وقال             عباسل" حماس"اتهامات  
، وعن ما يتردد عن أن      " يغلق ابداً  من المستحيل أن يتسبب أبو مازن في ذلك األذى للناس، فهو يفتح وال            "

هذا كـالم   " هي المسؤولة عن القرارات التي يتخذها وأنه يتأثر كثيرا بآرائها، قال             عباسالدائرة المحيطة ب  
أبـو مـازن   "، ودلل على ذلك بأن "غير صحيح وأنا أقرب األقربين ألبو مازن وأرى كيف يتخذ قراراته          

عندما طلبنا منه عدم عقد انتخابات تـشريعية وعـدم القبـول            " حماس"ـكان ضدنا جميعاً في مجاملته ل     
 ".المجلس التشريعي قبل انضمامها لمنظمة التحرير" حماس"بدخول 

  ٢٠/٧/٢٠٠٧الحياة 
  

  قرار عباس الذي يطالب الفصائل بتسليم سالحهارفض القدومي ي .٤
يجـب أن تبقـى     "قال  رفض فاروق القدومي قرار الرئيس عباس الذي يطالب الفصائل بتسليم سالحها، و           

طريق المقاومـة   "، معتبراً أن    "المقاومة ومن ال يقاوم يضل الطريق، والمناضل يجب أن يحتفظ بسالحه          
هي الطريق إلى الوحدة، فالمقاومة توحد وال تفرق، أما السلطة فهي منافع، هناك ناس يتنازعون علـى                 

رير الفلسطينة، لتلم جميع شتات الشعب      السلطة، لدينا خط منفصل عن االثنين، وهو أن نبني منظمة التح          
  ".الفلسطيني من فصائل ومستقلين

  ١٩/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  "فتح"ـب" حماس"الزهار قطع آخر شعرة تربط : عمرونبيل  .٥
ال " إن تصريحات الزهار     ،علق نبيل عمرو على تصريحات محمود الزهار بقوله       :  سامي سعيد  -رام اهللا   

لدينا قرار بإهمال كل ما يصدر عن قادة حماس، ولن ندخل في            "ف  وأضا". مكان لها سوى سلة المهمالت    
مهاترات تشهيرية وسجال معهم، وتصريحات الزهار تدل على درجة عالية من اليأس واإلحباط لدى قادة               
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 "حمـاس "بتصريحاته غير المسؤولة، قطع آخـر شـعرة تـربط    "وشدد عمرو على أن الزهار      ".حماس
  ".ئيس عباس ينطوي على نهج وضيع بالتعامل، ألن تهجمه على الر"فتح"ـب

  ٢٠/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  

  سرائيلية يراهن على المواقف األمريكية االوعباس تمد يدها للحوار "حماس": حمد يوسفأ .٦
حمد يوسف المستشار السياسي إلسماعيل هنية أن تـصريحات نـايف           أ.اعتبر د  : غسان الشامي  -غزة  

أن الخيار األردني عـاد واسـتيقظ فـي ظـل           " را في لقاء صحفي ومفادها      حواتمة التي ادلى بها مؤخ    
 .، هي عبارة عن توهمات وخياالت تدور في أذهان الـبعض          "التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية    
أنا لم اطرح وثيقة كما يدعي، وقد قمت في السابق بتحديـه،            "وقال في تصريحات خاصة لصوت الحق       

 مطروحا، وما يجري على الساحة الفلسطينية هـو محاولـة إلضـعاف الموقـف               والخيار األردني ليس  
الفلسطيني في الداخل وإعطاء الفرصة للعدو اإلسرائيلي لمواصلة إكمال جدار الفصل العنـصري الـذي            

كـل تحلـيالت    " وأضـاف   .." يرسم مستقبل العالقة إلسرائيل مع دول الجوار والدول العربية األخرى         
الخيار " وقال   ".لساحة السياسة الفلسطينية مبنية على قراءات خاطئة للوضع ومغلوطة        وتوقعات حواتمة ل  

وأكد يوسف   ".األردني ليس مقبوال ال فلسطينيا وال أردنيا وال عربيا وال توجد مبادرات أردنية مطروحة             
نـصري الـذي    على انه ال زلنا ال نشاهد مالمح لدولة فلسطينية قابلة للحياة، وذلك ألن جدار الفصل الع               

تواصل إسرائيل إقامته يعمل على إجهاض فرص التواصل بين غزة والضفة المحتلة، وما يـدور هـو                 
عبارة عن تثبيت أركان جديدة لدولة االحتالل اإلسرائيلي، فيما يبقى الوضع الفلسطيني يعيش حالة مـن                

هذه اإلجـراءات تعمـل     اعتقد أن   " :وحول اإلجراءات التي يتخذها الرئيس عباس قال يوسف        ..التشرذم
على توسيع هوة الخالف بين الضفة وغزة، وال تخدم مستقبل مشروعنا الوطني الفلسطيني، مشيرا إلـى                

.. أن حماس تمد يدها للحوار بدون شروط، لكن الطرف الفلسطيني اآلخر يعاند وال يرغب في الحـوار                
رائيلية، وال يشكل هذا طوق نجاة، بل        يراهن كثيرا على المواقف األمريكية اإلس      "أبومازن"أكد على أن    و

هو موقف غير حكيم، الن الناس عندما يرونه يعانق اولمرت وهذا الحرص من إدارة بوش على حكومة                 
 تفتح أبوابها لكـل     "حماس"ن  ا"وقال يوسف    .. إشارات سلبية في إطار األوضاع الراهنة      يفياض، إنما ه  

لكافة الجهود والوساطات، ونحن في انتظار فتح باب الحوار         العالم ولكل لجان التحقيق والهيئات الدولية و      
وحول قدوم عدد من القيادات الفلسطينية للضفة قال         ".وطرح كافة الملفات على طاولة التفاوض والنقاش      

الرئيس عباس يريد أن يبعث الحياة في الجسد الميت، منظمة التحريـر والمجلـس المركـزي                " يوسف  
تزاع بعض المواقف التي عجز عن تسويقها داخليا وهي مـشاريع أمريكيـة             والمجلس الوطني، وذلك الن   

إسرائيلية لذلك فهو يلجأ لهذه المؤسسات غير الشرعية ويهمل المجلس التشريعي المنتخب ألخذ تواقيـع               
المجلس الوطني والمركزي ومنظمة التحرير هي مؤسسات غير فاعلة         : "وأضاف يوسف  .على مشاريعه 

م يحدث فيها انتخابات، والرئيس عباس يريد اخذ الشرعية من هذه المؤسسات فاقـدة              وغير شرعية ألنه ل   
 .الشرعية

  ١٩/٧/٢٠٠٧صوت الحق والحرية 
  

  "C.I.A" بـمع مسؤولين لالجتماع ر الواليات المتحدةوزيدحالن  .٧
ـ           "لوموند"كشفت صحيفة    دة  الفرنسية، منتصف األسبوع، أن محمد دحالن، سيقوم بزيارة الواليات المتح

، ليحثهم علـى تقـديم      "C.I.A"في القريب سيجتمع خاللها مع مسؤولين بوكالة االستخبارات األمريكية،          
  .الدعم له سواء في األراضي الفلسطينية أو لدى مصر واألردن

  ٢٠/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  هنية يثمن موقف األمم المتحدة بشأن قضيتا إغالق المعابر والحصار .٨
حكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنيـة      ال نوه رئيس    :غزةمن   ١٩/٧/٢٠٠٧ قدس برس نشرت وكالة   

بالتصريحات التي أدلى بها األمين العام لألم المتحدة بشأن موقف األمم المتحدة من قضية إغالق المعابر                
وحذّر هنية في رسالة بعث بها لبان كي مون، من خطورة الوضـع              .والحصار المستمر على قطاع غزة    

ع كارثة إنسانية في قطاع غزة المعزول، مشيرا في رسالته إلى منع آالف العالقين علـى                الذي ينذر بوقو  
 ألف عامل لوظائفهم، مؤكدا إن الحصار قد أدى إلى إغالق           ٥٠الحدود بين غزة ومصر، وكذلك خسارة       

 شهرا مـع أن     ٤٦إن غزة تعاني من حصار قاس منذ        "وقال هنية    .الكثير من المصانع يصعب تصويره    
 هنية المجتمع الدولي على رفض سياسة تـسييس         قد حث و ".ار بالفعل هو مفروض منذ عدة سنين      الحص

معاناة الفلسطينيين والعقاب الجماعي، بغرض الحصول على تنازالت سياسية، كما حث على مـضاعفة              
ر غزة  إن معاب "وقال هنية في نهاية رسالته       .الجهود تجاه معاناة أهل قطاع غزة والفلسطينيين بشكل عام        

، وطالب بـضرورة فـتح      "يجب أن يعاد فتحها بدون شروط، ألن الناس يجب أن يتمتعوا بحرية الحركة            
  .المصانع ألن ذلك سيسهم في عودة الحياة الطبيعية

من جهة أخرى فقد تلقى هنية رسالة من لجنة المتابعة للقاء الوطني من أجل فلسطين والتي تتخـذ مـن                    
لها، حيث أكدت اللجنة في رسالتها على دعمها الكامل للشرعية الفلسطينية           العاصمة األردنية عمان مقرا     

التي جاءت عبر صناديق االقتراع، مطالبة بضرورة صون وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهـة الهجمـة               
الصهيونية الشرسة، كما وطالبت بوحدة التراب الفلسطيني، مشيرة إلى أنها تنوي عقد لقاء حـوار فـي                 

" حمـاس "لتحضير لحوار موسع يضم كافة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسـها حركتـي             عمان من أجل ا   
  ".فتح"و

تلقى هنية رسالة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية فـي            :١٩/٧/٢٠٠٧ ٤٨عربوأضاف موقع   
 على ضرورة صون وحدة الشعب الفلسطيني، وطالبـت قيـادات الـشعب              فيها  أكدت اللجنة  ،"سرائيلا"

قطاع بضرورة عقد لقاء للقيادات السياسية ورموزها مباشرة من أجـل إعـادة             اليني في الضفة و   الفلسط
وطلبت اللجنة بعقد لقاء مع رئيس الوزراء بمشاركة وفـد مـن لجنـة               .إحياء وتفعيل الوحدة الفلسطينية   

  .المتابعة العليا للخروج من المأزق الفلسطيني
دى استعداده للتعامل اإليجابي مع كل هذه المبـادرات مـن         من جهته رحب هنية لكل هذه االتصاالت وأب       

أجل رأب الصدع والخروج كم األزمة الراهنة، وأكد هنية على مبدأ الحوار على قاعدة المصلحة الوطنية                
  .العليا وثمن دولته جهد ودور هذه المؤسسات

  
 الحكومة تعد خطة تنموية للسلطة الوطنية للسنوات الثالث المقبلة: الكرنز .٩

سـعدي الكرنـز، امـس، أن       .دفي حكومة سالم فيـاض       أكد أمين عام مجلس الوزراء       : وفا –رام اهللا   
الحكومة تعمل على إعداد خطة تنموية لألعوام الثالثة المقبلة على أن تقوم باستكمالها هذه الحكومـة أو                 

لحكومة الحاليـة   وقال إن هذه الخطة ستكون واحدة من الخطط الطموحة وسوف تبدأها ا            .تستكمل تنفيذها 
 .وتكملها الحكومات الالحقة

  ٢٠/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  بعد تهديدهم " التغيير واإلصالح"استقالة جماعية ألعضاء بلدية رام اهللا عن  .١٠

في بلدية رام اهللا، استقالتهم الجماعية في المجلس البلـدي،          " التغيير واإلصالح " قدم أعضاء كتلة     :رام اهللا 
وأفادت مصادر مطلعة في بلديـة      . تي تلقوها بقتلهم وأفراد عائالتهم على أيدي مجهولين       بعد التهديدات ال  

، "التغيير واإلصالح "، أن ثالثة من أعضاء البلدية عن كتلة         "المركز الفلسطيني لإلعالم  "رام اهللا، لمراسل    
هم أو الدفاع عـنهم     ، مبررين ذلك بعدم تحرك أي جهة رسمية لحمايت        )١٩/٧(تقدموا باستقاالتهم الخميس    
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. في ظل االعتداءات المتكررة عليهم، والتي كان آخرها تهديد بقتلهم وأفراد عـائالتهم إذا لـم يـستقيلوا                 
" فـتح "المحامي ربيع ربيع، والذي ُأحرق مكتبه وخطف من قبل مسلحين من            : واألعضاء المستقيلون هم  

ن محاولة خطف وإطالق نار عليـه       من قبل، والمهندس خلدون خضر، والذي اعتدي عليه ست مرات م          
  . وسيارته، والعضو الثالث هي نهاية حمد

  ١٩/٧/٢٠٠٧المركزالفلسطيني لإلعالم 
  
  بلديات في غزة٣تستبدل رئاسة " حماس" .١١

خالل اليومين الماضيين على ثالث بلديات ومجالس محليـة         " حماس" سيطرت حركة    : رائد الفي  - غزة
مـايو  /وكانت حماس فازت في هذه البلديات في شـهر أيـار          . هافي قطاع غزة، وعينت رئاسة جديدة ل      

وتسلمت  ".فتح"، لكنها لم تتسلم رئاستها بقرار من المحكمة بعد الطعن في النتائج الذي تقدمت به                ٢٠٠٥
بلديات البريج وسط القطاع، وبيت الهيا شمال القطاع، ورفح في جنوبه، مشيرةً إلى أنها تعتبر               " حماس"

لمجالس مؤقتة إلى حين التوصل إلى توافق وأنها مع كل حوار جاد يؤدي لحسم االشكاالت               رئاستها لهذه ا  
  .ةالداخلي

  ٢٠/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  تمعن في اعتداءاتها على المؤسسات والموظفين" حماس: " فياضحكومة .١٢

بإقالـة  " مـاس ح"اعتبر مجلس الوزراء، القرار الوهمي غير ذي الصلة الذي أصـدرته            :  وفا -رام اهللا   
في انقالبها  " حماس"المستشار عبد الكريم أبو صالح رئيس ديوان الفتوى والتشريع، يظهر مجدداً إمعان             

على الشرعية الفلسطينية والمس بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وبمحاربة كل ما يعارض سياستها             
مجلس في بيان له امس، على عدم قانونيـة         وشدد ال  .االنقالبية، وهو ما يؤكد سياسة اإلقصاء التي تتبعها       

وأكد أن المستشار عبد الكريم أبـو        .هذه القرارات كونها قد صدرت من جهات ال تملكها وفاقدة للشرعية          
وأدان العمل اإلجرامـي الـذي أقـدمت عليـه           .صالح يبقى على رأس عمله ويستمر في أداء رسالته        

ودعا  .شارع النصر بمدينة غزة واالعتداء على الموظفين       باقتحام مقر سلطة البيئة في       "ميليشيات حماس "
كافة المنظمات الحقوقية وحقوق اإلنسان إلى توثيق هذه الجرائم التي تمارس بشكل يومي وممنهج منـذ                

  .تاريخ االنقالب الدموي في قطاع غزة وفضحها أمام العالم
 ٢٠/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  من قائمة اإلفراجات٣تشطب " سرائيلا" :وزارة األسرى .١٣

في اللحظات األخيرة   " إسرائيل"كشفت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية أمس النقاب عن قيام           
" سـرائيل ا"وجاء في بيان للـوزارة أن        .بشطب أسماء ثالثة أسرى من قائمة المنوي االفراج عنهم اليوم         

مـين العـام   نائب السابق حسام خضر، واألشطبت أسماء كل من النائب جمال حويل من مخيم جنين، وال         
في نطاق سياسة ممنهجـة إلشـعال       "وندد البيان بشطب هذه االسماء       .لجبهة التحرير العربية ركاد سالم    

  ".الفتنة بين أبناء الشعب الواحد
  ٢٠/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
 أبو مرزوق يطالب عباس بالتراجع عن رهانه ويرفض تسليم سالح المقاومة .١٤

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بدمشق موسى أبو : عبد الرؤوف أرناؤوط - قدمش
، مشيرا "هو الحوار الداخلي"مرزوق أن الحل الوحيد إلنهاء األزمة الداخلية بين حركتي فتح وحماس 

ورفض أبو مرزوق  ."هو رهان خاسر"إلى أن رهان الرئيس عباس على الموقف اإلسرائيلي األمريكي 
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فصائل المقاومة لن تقبل .. المنظمات الفلسطينية ليست ميليشيات"دعوة أبو مازن لتسليم السالح وقال إن 
ال "وذكر أن الحكومة الفلسطينية في رام اهللا برئاسة سالم فياض  ."هذا المصطلح ولن تقبل بتسليم سالحها

، داعيا إلى "م يعط هذا المجلس الثقةتتمتع بأي تأييد فلسطيني ويجب أال تستمر ما دام الشعب الفلسطيني ل
  .تشكيل حكومة مركزية تتوافق عليها كل األطراف الفلسطينية

  ٢٠/٧/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  
   اي دعوة الجراء انتخابات مبكرة هي غير شرعية وغير قانونية:أبو زهري .١٥

الـرئيس  "ن   ا ،فـي بيـان   ،   المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهـري        قال:  وكاالت االنباء  -غزة  
بامكانه ان يصدر مرسوما بهذا الشان لكن سيبقى هذا المرسوم حبرا علـى ورق النـه                ) محمود عباس (

  ".عمليا ال يمكن اجراء هذه االنتخابات في ظل عدم وجود توافق وطني حولها
ون اي دعوة الجراء انتخابات مبكرة هي غير شرعية وغير قانونية النها ال تستند على القان              "واضاف ان   

ان المجلس المركزي هو مؤسسة غير شرعية وغير مخولة النظـر           "واوضح   ".وال على التوافق الوطني   
في مصالح شعبنا الفلسطيني في ظل عدم تمثيلها لجميع القوى الفلسطينية وعدم االلتزام بمقررات اتفـاق                

الـشرعية لالحـتالل   توفر "كما اعتبر ان تصريحات عباس  ".القاهرة بشان اعادة بناء مؤسسات المنظمة 
الستهداف الحركة وقياداتها كما انها تجعل من الرئيس الفلسطيني شريكا في المسؤولية عن اي عـدوان                

  ".اسرائيلي يمكن ان يمارس ضد حركة حماس وقياداتها
  ٢٠/٧/٢٠٠٧الدستور األردنية 

  
  تحمل عباس المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يصيب قادتها" حماس" .١٦

المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحـق بقيـادة حركـة           "الرئيس عباس    في بيان،    حملت حركة حماس،  
ال مسؤول ولفتة هابطة ال تليق برئيس الشعب الفلـسطيني وال           "ووصفت الحركة الخطاب بأنه      ".حماس

وقالـت الحركـة ان      ".يهدد فيه بالقتل خارج نطاق القـانون      " فتح"بزعيم لحركة لها تاريخها مثل حركة       
" يملك الصالحية الدستورية او القانونية لحل المجلس التشريعي او الدعوة النتخابـات مبكـرة             ال  "عباس  

، معتبرة  "المراسيم الرئاسية كافة  "وعبرت عن رفضها     ".تمسكها باتفاق مكة واعالن القاهرة    "مشددة على   
بعدم الحـوار  االحتالل من اجل المفاوضات امر مؤسف في وقت يتعهد فيه        "الرئيس عباس   " استجداء"ان  

وقالت انهـا لـن      ".في تطبيق الشتراطات اولمرت بقطع العالقة بين عباس وحماس        " حماس"واللقاء مع   
تستجدي الحوار على رغم رغبتها فيه، رافضة عودة االمور الى ما قبل الرابع عشر من الشهر الجاري                 

  .عندما سيطرت على القطاع بالقوة
في اشـارة الـى     " قبل أن تقدم على أي عدوان على قطاع غزة         "اسرائيل بالتفكير ملياً  " حماس"وطالبت  

االحتماالت المتزايدة لقيام قوات االحتالل بعمليات عسكرية برية او جوية واسعة النطاق ضـد الحركـة                
" حماس"وقيادتها، خصوصاً بعدما تردد من ان اسرائيل قررت اغتيال رئيس الحكومة المقالة القيادي في               

  .د من قادة الحركةاسماعيل هنية وعد
  ٢٠/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  الدعوة النتخابات مبكرة دون توافق هي دعوة لحرب أهلية مبكرة ": فتح"في  قيادية مصادر .١٧

الـدعوة إلـى انتخابـات      ": ، طلبت عدم اإلشارة إلى إسمها     "فتح" في حركة    قالت مصادر قيادية  : رام اهللا 
به ما يكون بالهرطقة السياسية، إذ أنه ال وجود لعاقل          تشريعية ورئاسية مبكرة في األراضي الفلسطينية أش      

سياسي يمكنه أن يصدق إمكانية إجراء انتخابات عامة اآلن، اللهم عبر التوافق السياسي العام وبالتحديـد                
، وأن أي طرف لوحـده ال يـستطيع إجـراء أي            "حماس"و" فتح"بين الفصيلين المركزيين وأعني بذلك      
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 من أن المضي قدما في في استصدار المراسـيم          ت هذه المصارد  وحذر ".ديةانتخابات حتى وإن كانت بل    
الرئاسية في الضفة الغربية كرد فعل على معلومات يسمعونها من طرف واحد حتى اآلن، تتحدث عـن                 

في غزة، هـو اتجـاه إلـى الجحـيم          " فتح"األمنية ضد كوادر حركة     " حماس"انتهاكات ترتكبها عناصر    
  .مل لمستقبل القضية الفلسطينية، على قولهوالخراب والدمار الشا

جماهيريا وإنما يعكـس وجهـة     " فتحاويا" إلى أن هذا الخيار ال يعكس خيارا         ت المصادر الفتحاوية  وأشار
وكشفت هذه المـصادر النقـاب عـن أن     . نظر عناصر المطبخ السياسي المحيط بالرئيس محمود عباس       

 والكالم لهذه   - خر، ال تمثل وجهة نظر عباس بالتحديد، ألنه       المراسيم الرئاسية التي تصدر الواحد تلو اآل      
 متوازن ووطني في التوجه العام، ولكنها تعكس وجهة نظر لتيار مـرتبط بالنائـب محمـد                 - المصادر

دحالن، هم عبيد مصالحهم الشخصية، وهي مصالح مرتبطة بأوضاع إقليمية ودولية أصبحت معروفـة              
  .للجميعن على حد تعبيره

 هذه المصادر الفتحاوية جامعة الدول العربية القيام بمبادرة جادة إليقاف هـذا اإلنهيـار الـذي                 وناشدت
ـ  المشكلة في األراضي الفلسطينية ليست فلسطينية فقـط        "للقضية الفلسطينية، وقال إن     " الخطير"وصفه ب

بية أعتقد أن المؤهـل  وإنما لها انعكاسات على األمن اإلقليمي والعربي، ومن هذا الباب أدعو لمبادرة عر    
لقيادتها هو مصر، باعتبار عالقاتها الدولية والعربية وعالقاتها بـاألطراف الفلـسطينية ذاتهـا، حيـث                
احتضنت القاهرة مؤتمرات الحوار الفلسطيني لسنوات طويلة، وتعتبر وثيقة الوفاق الوطني التي انتهـت              

  .، على حد تعبيره"لسطينيين مرجعا مهما بالنسبة للف٢٠٠٥إليها حوارات القاهرة عام 
  ١٩/٧/٢٠٠٧قدس برس 

 
  تطالبان بتوافق وطني" الشعبية"و" الديموقراطية" .١٨

انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إعالن محمود عباس تخليه عن اتفاق القاهرة، :  رائد الفي-غزة 
الدعوة إلى انتخابات وأكدت أن . معتبرة أن هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى تكريس حالة االنقسام

تحتاج إلى توافق وطني جماعي، وإال فإنها ستشكل مدخالً جديداً نحو "فلسطينية مبكرة تشريعية ورئاسية 
كذلك شدد عضو المكتب السياسي للجبهة  ".المزيد من االنقسامات والمشكالت في الساحة الفلسطينية

بل المطالبة بإجراء أي انتخابات تشريعية أو التوافق الوطني ق"على ضرورة  الديموقراطية صالح زيدان
 ".يجب أن تكون تلك الدعوة وتنفيذها مخرجاً لألزمة ال تعميقاً لها"، قائالً إنه "رئاسية مبكرة

  ٢٠/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  "السلطة"و" إسرائيل"بين " اتفاقية المطلوبين"تعثر تطبيق  .١٩

 من المطاردين الذين طلبت ٢٠٦فقة على وقف مالحقة  اسرائيل المواترفض:  كفاح زبون-رام اهللا 
 رفضها بدعوى ان مطاردين من القائمة إسرائيلوبررت . السلطة ان يشملهم قرار العفو اإلسرائيلي

وقالت . االولى لم يسلموا أسلحتهم لألجهزة االمنية، أو لم يوقعوا على تعهد بوقف الهجمات على اسرائيل
 من مطاردي الكتائب في الضفة ٢٨ائيل ترفض اساسا وقف مالحقة مصادر امنية مسؤولة ان اسر

قد قالت ان رئيس " يديعوت"وكانت صحيفة . الغربية غالبيتهم في نابلس وجنين بتهمة اتصالهم بحزب اهللا
الشاباك يوفال ديسكن التقى وزير الداخلية الفسلطيني عبد الرزاق اليحيى وقادة امنيين اخرين في رام اهللا 

غير ان مصادر مطلعة في كتائب االقصى . ن مرة بهدف البحث عن حل مقبول لهؤالء المطارديناكثر م
 الى خارج االراضي الفلسطينية، او تجميعهم في ٢٨ان اسرائيل طرحت إبعاد المطلوبين الـ  قالت

  . مدينتي رام اهللا او اريحا وهو ما رفضته السلطة
  ٢٠/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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  يون تعهدوا بفتح معبر رفح خالل أيام ضباط مصر: "حماس" .٢٠
 أن عددا مـن     "حماس"ـلأكد أشرف أبو دية الناطق اإلعالمي لمكتب العمل الجماهيري          :  العريش -غزة  

 مسؤول امني مصري في شمال       وأوضح . خالل األيام القليلة المقبلة     معبر الضباط المصريين تعهدوا بفتح   
 ٤٨الت من اجل فتح معبر رفح بشكل مؤقت خالل ال           سيناء طلب عدم ذكر اسمه ان مصر تجري اتصا        

غير ان المراقبين االوروبيين     .ساعة المقبلة من اجل السماح بمرور الفلسطينيين العالقين الى قطاع غزة          
  .الذين يتولون ادارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني اكدوا انه ال علم لديهم باحتمال اعادة فتح المعبر

  ٢٠/٧/٢٠٠٧الدستور األردنية 
  
  اعتداء في الضفة الغربية وتستنكر صمت الفصائل ٧٠٠ تقول انها تعرضت لـ "حماس" .٢١

 اعتداء على عناصرها ومؤسساتها ٧٠٠قالت حركة حماس انها رصدت :  يو بي آي-الضفة الغربية 
تنكرة يونيو الماضي مس/في الضفة الغربية من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية منذ العاشر من حزيران

 عملية ٣٨٠وأوضحت في بيان لها ان حركة حماس رصدت أكثر من  .صمت الفصائل الفلسطينية
 فرداً إلى ٣٠وقد تعرض حوالي  اختطاف تعرض لها أبناء الحركة ومناصروها ومن يشتبه بهم في ذلك،

رت أنها وذك . في نابلسالحركة إلى استشهاد أنيس السلعوس من أبناء ىما أد اطالق النار المباشر،
  أو مقربين منها،اإلسالمية حالة اعتداء على ممتلكات خاصة لعناصر من الحركة ١٢٧رصدت أكثر من 

 حالة اعتداء على مؤسسات عامة حكومية ومدنية واجتماعية وخيرية ومساجد ودور قرآن ١٥١و
 .ومدارس وروضات أطفال وغيرها ممن تقدم للمواطن الفلسطيني الخدمات الكبيرة 
  ٢٠/٧/٢٠٠٧العربي القدس 

  
  في تونس زيارة رام اهللا "فتح"بلعاوي فشل بمحاولة اقناع قادة  .٢٢

 إلى تونس حكم بلعاوي فشل في إقناع أعضاء محمود عباسان مبعوث ، قالت مصادر خاصة: عمان
المقيمين خارج فلسطين في قبول العرض الذي تقدم به عباس لعقد اجتماع لحركة فتح المركزية األربعة 

وكان عباس قد عرض على القياديين األربعة وهم فاروق القدومي وأبو ماهر غنيم . كزية في الوطنالمر
وأبو المعتصم ومحمد جهاد وجميعهم خارج فلسطين العودة لعدة أيام لمدينة رام اهللا وعقد اجتماع خاص 

بعة على رفض الفكرة وأجمع القادة األر. بالمركزية مقابل تسهيل مسألة التصريح والموافقة اإلسرائيلية
 .رغم إلحاحات ومحاوالت الوسيط بلعاوي الذي زار تونس خصيصا لهذه الغاية

  ٢٠/٧/٢٠٠٧القدس العربي 
  

  في غزة" حماس"تنتقد الشيخ القرضاوي لتبريره جرائم " فتح" .٢٣
، أن حديث الـشيخ القرضـاوي     :  في بيان صحافي   ،"فتح" المتحدث باسم     الزعارير  فهمي اعتبر: رام اهللا 

يدخل في صلب الشأن الداخلي الفلسطيني، ويتجاوز الحيادية المفترضـة          ،  )الذي جاء على قناة الجزيرة    (
ال نفهم كيف يبرر رجل دين بهذه المكانة قتل النفس التي حـرم اهللا إال               : "المطلوبة في هذه األثناء، وقال    
 القرضاوي التمثيـل فـي      وبأي مسوغ أخالقي وإسالمي يجيز الشيخ     ،.. ،بالحق، ليستسهل هذه الكبيرة،   

   .في غزة إثر سيطرتها على القطاع" حماس"برر ما قامت به  قد ،وكان القرضاوي ".الجثث
 ٢٠/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية  

  
  حلم صعب المنال" فتح"و" حماس"الشراكة السياسية ما بين : مصادر فلسطينية .٢٤

 تبدو اآلن أبعد من أي وقت "حماس" و"فتح"قالت مصادر فلسطينية إن إمكانيات عودة العالقة ما بين 
 يستخدماها في "حماس"مضى، مشيرة إلى نوعية الكلمات التي بات كل من الرئيس الفلسطيني و
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وأشارت المصادر إلى أنه بات في حكم المؤكد أن الفصل الجغرافي ما بين قطاع . خطاباتهما األخيرة
كانية إدارتها لألمور في غزة لفترة طويلة في غزة والضفة الغربية سيدوم طويال فحماس تراهن على إم

 في هذه المهمة سيما في ظل "حماس" على عدم إمكانية نجاح "عباس"بـحين يراهن الفريق المحيط 
ورأت المصادر أن الساحة الفلسطينية باتت مفتوحة على احتماالت  .اإلغالق المستمر لمعابر قطاع غزة

 .ما بين الحركتين الكبيرتين لم تعد أكثر من حلم صعب المنالخطيرة ومتعددة وأن الشراكة السياسية 
  ٢٠/٧/٢٠٠٧الوطن السعودية 

 
  قيادي فتحاوي يدين اعتقال كوادر فتح وسط تهليل إعالمي إسرائيلي بإطالق سراح أسرى .٢٥

 بقطاع غزة، في تصريح له إن الحكومـة اإلسـرائيلية           "فتح"قال حازم أبوشنب، القيادي في      : ألفت حداد 
 ٢٥٦ر في سياسة التضليل اإلعالمي التي تنتهجها مستغفلة العالم بأنها تعمل على إطـالق سـراح                 تستم

 التهليل اإلعالمي اإلسرائيلي    أنوأوضح   .أسيراً فلسطينياً ينتمون لمعظم فصائل العمل الوطني الفلسطيني       
 وكتائب  "فتح "المنتمينلهذه العملية أحادية الطرف يتضح كذبه من خالل إعادة اعتقال عشرات المناضلين             

 .األقصى في مناطق الضفة الغربية المحتلة
  ١٩/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  االحتالل اإلسرائيلي يعتقل نشطاء من حماس ويستعد إلطالق أسرى من فتح .٢٦

شن جيش االحتالل اإلسرائيلي حملة اعتقاالت واسعة ضد نشطاء من حركة حماس في شـمال               : طولكرم
من جهة أخرى اقتحمت عشرات اآلليـات        .قال عشرة من نشطاء الحركة    الضفة الغربية، أسفرت عن اعت    

اإلسرائيلية ترافقها جرافة عسكرية قرية زواتا غرب مدينة نابلس، وحاصرت منـزل أسـعد النـاطور،                
وأجبروا كل سكان المنزل من نساء وأطفال على الخروج من المنزل واعتقلت نجله جهاد الناطور، وهو                

  . في القرية" حماس"ة من المحسوبين على حرك
 ١٩/٧/٢٠٠٧قدس برس 

  
  منهاقائمة األسرى الذين سيفرج عنهم ال تشمل أي أسير : "الجبهة الديمقراطية" .٢٧

أكد مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قائمة األسرى التي تنوي حكومة االحتالل 
.  تشمل أي أسير من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو أسيرا، ال٢٥٢اإلسرائيلي اإلفراج عنهم والبالغ عددهم 

معربا , وأشار المصدر إلى أن القائمة ال تشمل أي أسير من أسرى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
  .عن إدانته لسياسة التمييز بين األسرى

 ١٩/٧/٢٠٠٧قدس برس 
  
   قوتهاالظروف مهيأة للقيام بعملية ضد حماس قبل تعاظم: سرائيليإمسؤول عسكري  .٢٨

 العبريـة    وسائل اإلعـالم  أن  : الناصرة من   أسعد تلحمي نقالً عن مراسلها     ٢٠/٧/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
نقلت عن مسؤول عسكري اسرائيلي رفيع قوله إن الظروف الدولية واألمنية مهيأة حالياً لقيام إسـرائيل                

 إن ما يقوم بـه      قالو. وتهبعملية واسعة النطاق في غزة وقبل أن يبلغ تعاظم قدرات حماس العسكرية ذر            
الجيش أخيراً من عمليات عسكرية في القطاع ليس سوى معالجة هوامش طـرق اإلرهـاب مـن دون                  

وتابع انه ال يرى ان المصريين أو االوروبيين أو األميركيين قادرون على لجم حمـاس               . معالجة جذرية 
كل الخطوات والتدريبات الالزمة لشن      ان الجيش اإلسرائيلي قام ب     بينو. وإسرائيل وحدها قادرة على ذلك    

وزاد ان القيادة العسكرية مدركة الثمن الذي قد تدفعـه فـي            . عملية فيما خطة التنفيذ جاهزة في الدرج      ال
 أقامت في القطاع جيشاً نظامياً بكـل   حماسوقال إن ."لكننا مستعدون لمواجهة السيناريو"عملية في غزة    
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ـ      ألفاً يتشكل من أربعة ألوية وحدات تدربوا علـى فنـون القتـال              ١٣ - ١٢المفاهيم يقدر عدد أفراده ب
وتابع ان الحركة حققت نقلة نوعية       .ويتمتعون بقدرات عالية في هذا المجال ومزودين بالسالح المتطور        
حصول الحركة علـى صـواريخ   ، ومن حيث التسلح منذ انسحاب الجيش من محور فيالدلفي قبل عامين    

ليست لدى إسرائيل أي قدرة على منع دخول إرهابيين إلى القطـاع            شار الى أنه    وأ. كاتيوشا مسألة وقت  
وقال إن حماس تتبنى في استعدادها لمواجهة إسرائيل مفهوم         . عبر محور فيالدلفي واألمور هناك منفلتة     

  .الدفاع عن النفس وفي الوقت ذاته خلق ميزان ردع مقابل إسرائيل
 ٢٠حسب المصدر نفسه، ففي أحد األشهر األخيرة تم إدخال          وب أنه ١٩/٧/٢٠٠٧ ٤٨عربوأورد موقع   

وأن التقديرات تشير إلى أن حماس تمتلك اآلن كمية صـغيرة           . قطاعالطناً من المتفجرات من مصر إلى       
  ."ساغر"مضادة للدبابات، من طراز من الصواريخ المضادة للطائرات، وأخرى 

حصلت على نسخة من نص     أنها   من القدس    يامزدان ول  نقالً عن مراسلها   ١٩/٧/٢٠٠٧ رويترز   وقالت
وقالت متحدثة باسم الحكومـة ان      . تصريحات القائد االسرائيلي وعرفه مصدر عسكري بأنه جنرال كبير        

  .رأي الجنرال ال يتفق بالضرورة مع وجهة نظر الحكومة ورفضت الخوض في التفاصيل
  
 ةفلسطيني مدينة للسلطة السرائيل تنفي اإلتفاق على نقل المسؤولية األمنية في أيةإ .٢٩

ولمرت، ميري ايسين لإلذاعة اإلسرائيلية ان الجانبين أ قالت المتحدثة باسم : رامتان، رام اهللا-القدس 
االسرائيلي والفلسطيني لم يتفقا على نقل المسؤولية االمنية على اية مدينة في الضفة، وان هذا الموضوع 

  .لرئيس محمود عباس لم يثر في اللقاء االخير بين اولمرت وا
  ٢٠/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  سرائيل وسورية لبلوغ اتفاق سالمإال بديل عن المفاوضات المباشرة بين : بيريز .٣٠

نه إذا كان الرئيس األسد يريد سـالماً        إشمعون بيريز قال    أن  : الناصرةمن   ٢٠/٧/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
رة بين سورية وإسرائيل ويجب أن تبدأ بلقـاء بـين           حقيقياً مع إسرائيل فال بديل عن المفاوضات المباش       

  .الزعيمين يجسد اعترافاً متبادالً لمرحلة أولى في التفاوض
 بطلب ايفـاده إلـى      أولمرتمن جهته، توجه الوزير العربي في الحكومة اإلسرائيلية غالب مجادلة إلى            

وقال مجادلة   ." للنيات الحسنة  كسفير إسرائيل " للعب دور الوسيط بين دمشق وتل أبيب         األسددمشق للقاء   
اإلعـالن  "وأضاف انه طلب من اولمرت      . "جنوح سورية نحو السالم   "إنه دعا أولمرت إلى التجاوب مع       

  ."عن استعداد إسرائيل لتنازالت إقليمية جدية ومؤلمة
سم إالناطقة ب أن  : لقدس ا من وكاالتالحسن مواسي و  نقالً عن مراسلها     ٢٠/٧/٢٠٠٧المستقبل  وأوردت  

ن ما قاله تحديداً    أ"وقالت  . زن رئيس الحكومة ليس لديه مشاكل في تعليقات بيري        أعلنت  أمكتب اولمرت،   
 ".هو نفسه موقف رئيس الحكومة

   
  إرجاء لجنة فينوغراد نشر تقريرها يمنح أولمرت فرصة اللتقاط أنفاسه .٣١

د إرجـاء نـشر تقريرهـا       اعتبر معلقون في الشؤون الحزبية في إسرائيل قرار لجنة فينوغرا         : الناصرة
ولمرت اللتقاط أنفاسه وإبعاد سيف اللجنة       بمثابة منح فرصة أل    ،النهائي بضعة أشهر، أي إلى العام المقبل      

  .المصلت على رقبته منذ نشر التقرير الجزئي للجنة قبل ثالثة أشهر
نحو عام لتعزيز   يهود باراك المعني بالبقاء في منصبه       إكما يصب إرجاء النشر في مصلحة وزير الدفاع         

ـ     على نحو يمكنه من أن يكون منافساً قوياً لنتانيـاهو          " اسرائيل" في   "سيد األمن "مكانته في الرأي العام ك
  .المرشح في استطالعات الرأي بالفوز في االنتخابات البرلمانية المقبلة

  ٢٠/٧/٢٠٠٧الحياة 
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  للقصفهرتسوغ في فينوغراد يكشف عن تعرض فندق عقد فيه اجتماع وزاري  .٣٢

كشف وزير السياحة اإلسرائيلي السابق، إسحاق هرتسوغ، في شهادته أمام لجنة فينـوغراد،             : محمد بدير 
خالل انعقـاد اجتمـاع     أثناء عدوان تموز    عن تعرض فندق في مدينة نهاريا للقصف بصواريخ المقاومة          

مبكر عن نقـاط    كان من حسن حظ إسرائيل ألنها كشفت في وقت          "واعتبر أن شن الحرب      .وزاري فيه 
 ."ضعفها الداخلية من جهة، وشكلت محطة لتدارك تعاظم القدرات التسليحية لحزب اهللا من جهة أخـرى               

رئيس الحكومة صحا ذات يوم ووجد نفـسه فـي          "ووجه هرتسوغ انتقادات إلى ثالثي الحرب، قائالً إن         
المنـصب النعـدام    أما وزير الدفاع فقد حصل على هـذا         . منصبه وهو غريب عن كل موضوع األمن      

كان رتيبـاً   "ووصف هرتسوغ أداء الجيش بأنه       ."الخيار، بينما لم يكن رئيس األركان مهيئاً لهذا المنصب        
. "ومبتذالً ولم أر مشاعر ثقة بالنفس أو توجهاً للتفكير بشكل خلّاق ولم أشعر أنه كان يبادر بشكل كـاف                  

 ."بضاعة طوال فترة العملياتكان الشعور بشكل عام أن الجيش لم يوفر ال" :وأضاف
  ٢٠/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
   أسيراً فلسطينيا٢٥٦ًلتماسات ضد إطالق سراح العليا اإلسرائيلية ترفض اإلالمحكمة  .٣٣

 أسيراً مـن    ٢٥٦ رفض االلتماسات التي قدمت ضد إطالق سراح          اإلسرائيلية قرر قضاة المحكمة العليا   
وكتب القاضي إليعيـزر    .  حكومة وال يوجد مجال للتدخل بالقرار      حركة فتح وذلك لكون القرار هو قرار      

ن الحديث هو عن قـرار سياسـي        ، أل ريفلين في قراره بأن المحكمة لم تجد سبباً للتدخل في قرار الدولة           
بصالحية الحكومة، التي تعمل في إطار صالحياتها وتبلور مواقفها بموجـب جملـة مـن االعتبـارات                 

  .الصلةالسياسية واألمنية ذات 
  ١٩/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  صاروخاً وسط بيروت٢٥٠دسيسة إسرائيلية تزعم نصب حزب اهللا  .٣٤

 قالت مصادر في االستخبارات االسرائيلية نقالً عن كبـار رجـال االسـتخبارات              : آمال شحادة  -القدس  
 صـاروخا   ٢٥٠وضع وسط بيروت    . الغربية ان حزب اهللا وفي إطار استعداداته لمواجهات مع إسرائيل         

توسط المدى قائلة إن خطوة كهذه تعكس خطورة االوضاع وابعاد انفجارها وترى ان ثالثة احتمـاالت                م
حزب يتوقع ان سالح الجـو      ال فان   ،وبرأي المصادر . تقف وراء قرار حزب اهللا بنصب هذه الصواريخ       

ـ                .هول بالـسكان  أاالسرائيلي لن يكون قادرا على ضرب منصات هذه الصواريخ لوجودها في مكـان م
واالحتمال الثاني هو أنه في حال حاولت إسرائيل انزال قوات لها عبر البحر إلى جنوب لبنـان لعـزل                   

امـا  . المنطقة عن بقية البلدات اللبنانية فإن وحدات هذه الصواريخ يمكنها ان توجه نحـو االسـرائيليين               
ال وقوع حرب اهلية    االحتمال الثالث، فان الهدف من نصب هذه الصواريخ في بيروت الستخدامها في ح            

وتصل توقعات االسرائيليين إلى    . في لبنان عند انتهاء والية لحود وعدم امكانية انتخاب رئيس بديل عنه           
  .حد ان حزب اهللا لن يتردد في مثل هذا الوضع باطالق الصواريخ باتجاه الجيش والمطار الدولي

  ٢٠/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  والعودة لمنظمة التحريرالفلسطينية ةباحث إسرائيلي يدعو لحل السلط .٣٥
 الفلسطينيين إلى إلغاء السلطة والعودة لمنظمة التحرير وشدد على أن مسيرة            يإسرائيل دعا باحث : القدس

إيالن .وكان المؤرخ د   . اتفاقا مريعا  "أوسلو"التسوية في العقد األخير ليست سوى تضليل ومناورة معتبرا          
 أمس إنه ال يوجد قدر كاف مـن         ٤٨ في بلدة كفر قرع داخل أراضي        بابه قد قال خالل محاضرة قدمها     

الشجاعة الثقافية واإليديولوجية لدى اإلسرائيليين لمواجهة جرائم الصهيونية في الماضي والمستكملة على            
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 فحص الرواية الفلـسطينية مـن قبـل المؤسـستين            وأشار إلى أن محاوالت   . يد إسرائيل في الحاضر   
  .المية اإلسرائيليتين بالتسعينات قد خبتت اليوماألكاديمية واإلع

  ٢٠/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   قصة غرام بالسر...اإلسرائيليون في الخليج: تحقيق .٣٦

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه منذ أكثر من ثالث سنوات يسود وضع غريب في صـيغة                 :لقدسا
جهة يعمل موظفان مـن وزارة الخارجيـة فـي      فمن   .العالقات بين اسرائيل ودولة االمارات في الخليج      

ومن جهة اخرى يقع مكتبهما داخل سفارة اجنبية في         . ممثلية اسرائيلية غير رسمية بعلم السلطات المحلية      
سـرائيل  إل .ابو ظبي، ولكليهما جوازا سفر اجنبيان، وهما يحرصان على التخفي والكتمان على نشاطهما            

 وهو االسم السري المختـار للممثليـات شـبه الرسـمية            "صالحمكتب م "بـمصلحة كبيرة في االحتفاظ     
مكتب "حيث يدخل رجال    (في قطر   ) فتح في أعقاب اتفاقات اوسلو ولكنه اغلق منذئذ       (سرائيل في عمان    إل

وهنا يمكن جمع معلومات عن الجارة القريبـة جـدا          . وفي ابو ظبي  )  بجوازات سفر اسرائيلية   "المصالح
بل والقيام سرا باعمـال تجاريـة ال        .  مليار دوالر  ١٥رتها مع االمارات الى     ايران التي ارتفع حجم تجا    

ابو ظبي ودبي شطبتا من قائمـة الـدول         : والدليل. بأس بها بين اسرائيل ورجال اعمال محليين وأجانب       
التي يحظر على االسرائيليين االتجار معها، وفي المحالت المحلية المعفية من الضريبة الجمركية تبـاع               

وأخيرا فقط نقل رجل االعمال اودي آنجل جوا جماعة          . بدون العالمة، بالطبع   -ا منتجات اسرائيلية    ايض
وحرصت السلطات على توفير حماية     . كبيرة من االسرائيليين للمشاركة في معرض دولي للماس في دبي         

 أنه في دبي بدأت     محظور النسيان . دائمة لهم، ولكنهم كادوا ال يسمحون لهم بالخروج بأنفسهم من الفندق          
 .الرحلة الخفية للحنان تننباوم نحو أذرع حزب اهللا في بيروت

  ٢٠/٧/٢٠٠٧القبس الكويتية 
  
  الديموقراطيةإسرائيل معتقالت ومحاكمات سرية في دولة : تقرير .٣٧

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن وجود عدد من المعتقالت السرية في إسرائيل تحوي             : يو بي آي  
وقالت الصحيفة إن هذه المعتقالت      .ت لهم محاكمات سرية، جرى بعضها في منزل القاضي        معتقلين أقيم 

تضم أسرى كانوا قد اختفوا في أحد األيام، وال يعرف الجمهور عنهم شيئاً، وال عن التهم الموجهة إليهم                  
قالهم وإنمـا  وال عن مكان اعتقالهم وحتى عائالت هؤالء المعتقلين ال تعرف في المرحلة األولى بأمر اعت             

وبحسب التقرير، فإنه تجري في كل عام محاكمات في إسرائيل ال يعلم بهـا               .فقط بعد مرور فترة زمنية    
الجمهور، رغم أن إسرائيل تصف نفسها بأنها دولة ديموقراطية، كما ال يعرف أحد بما يدور فـي هـذه                   

وتجـري  . ى به هؤالء المعتقلون   المحاكمات وما هي التهم الموجهة إلى المتهمين وشكل الدفاع الذي يحظ          
وبحسب التقرير، فإن أول سجين إسرائيلي عرف باسم         .هذه المحاكمات السرية تحت غطاء أوامر سرية      

 كان عميل الموساد مردخاي كيدار، الذي اتهم بقتل وسرقة رجل االتصال الذي يشغّله فـي                "Xالسجين  "
 غالبـاً مـا     "Xالسجناء  "ورغم أن    .م أحد بذلك  األرجنتين وبقي قيد االعتقال نصف عام من دون أن يعل         

يكونون من المتهمين بقضايا أمنية، إال أن هناك حاالت تم فيها اعتقال مشتبه بضلوعهم في جرائم جنائية                 
مثل االعتقال والمحاكمة في السر ليشاي فعنونو بتهمة محاولة قتل زئيف روزنشطاين، الذي يعد رئـيس                

  .يلأكبر تنظيم إجرامي في إسرائ
  ٢٠/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
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  البارد تنعكس سلباً على عائالت فلسطينية في الخارج مخيم رب ح: تحقيق .٣٨
 في مخيم نهر البارد، بين الجيش اللبناني وتنظـيم فـتح            انعكست الحرب الدائرة  :  غسان ريفي  - البداوي
مخيم واضعة إيـاه    النازحة من ال  ة   وتداعياتها بشكل سلبي على مستقبل بعض العائالت الفلسطيني        االسالم،

في مهب الريح، بسبب منع أربابها او ابنائها من السفر لاللتحاق بأعمالهم او بجامعـاتهم فـي الخلـيج                   
العربي او في بعض الدول االجنبية، نتيجة خروجهم من منازلهم وبفعل ضراوة الحرب في األيام االولى                

جوازات سفرهم أو تأشيراتهم او عقود عملهم الـى امـاكن           من دون أن يحملوا معهم أوراقهم الثبوتية، و       
  الى وصلتتضاعف المشكلة بالتالي من حجم الخسائر التي        و. النزوح، لتضيع كلها تحت أنقاض المنازل     

  . تضييع فرصة العمل في الخارج الذي يشكل رافدا أساسيا الكثرية العائالت الفلسطينية في المخيمحد
  ٢٠/٧/٢٠٠٧السفير 

  
  ستقبل االسرى المحررين في رام اهللا اليوم يعباس .٣٩

 اسـيراً سـيتم إطـالق       ٢٥٦يحتضن مقر المقاطعة في رام اهللا، صباح اليوم، حـوالي            :حسام عزالدين 
  الحكومـة  ، ترحيـب  في حكومة فياض  وزير شؤون االسرى     اعلن،قد  و .سراحهم من سجون االحتالل   

 في الوقت نفسه الـى ان عمليـة اطـالق           ايرباطالق سراح اي اسير فلسطيني مهما كانت الطريقة، مش        
مصلحة كانت  و .االسرى اليوم خطوة صغيرة جداً ومجزوءة وال تلبي الحد االدنى من المطلب الفلسطيني            

اعلنت امس، بان االسرى سيتم تجميعهم صباحاً في منطقة عوفر، بعـد ان تـم               قد  السجون االسرائيلية   
  .تجميعهم من مختلف السجون االسرائيلية

  ٢٠/٧/٢٠٠٧يام الفلسطينية األ
  

 رابطة االسيرات المحررات في جنين تدعو القيادة لوضع حد للتالعب بقضية االسرى .٤٠
دعت رابطة األسيرات المحررات خالل اعتصام نظمته في مقرها بمدينة جنين، :  مهند جدوع-جنين 

تحمل المسؤوليات الملقاة و  للتدخل الفلسطينيةشاركت فيه أمهات وزوجات وأبناء أسرى وأسيرات، القيادة
على عاتقها، في وضع حد الستمرار حكومة االحتالل بالتالعب بقضية األسرى، وإيجاد حل لها، يفضي 

  .إلى إطالق سراحهم جميعا، دون شرط أو قيد أو تمييز
  ٢٠/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
 سي تتفنن بممارسة التعذيب النف االسرائيليةمصلحة السجون: اسيران محرران .٤١

ن مصلحة السجون اإلسرائيلية في معتقلي أمن مدينة جنين،  حرران،م قال اسيران : مهند جدوع-جنين 
النقب ومجدو، تتفنن بممارسة أساليب التعذيب النفسي والجسدي بحق األسرى، وتحرمهم من أبسط 

  .الحقوق اإلنسانية واألخالقية التي كفلتها المواثيق الدولية
 ٢٠/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  استشهاد شاب متأثرا بجراح أصيب بها قبل ثالثة أسابيع شرق غزة .٤٢

توفي شاب فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أكثر من ثالثة أسابيع برصـاص قـوات                 : غزة
 ليرتفع بـذلك عـدد      ،في أحد المستشفيات اإلسرائيلية حيث كان يعالج       وذلك   .االحتالل شرق مدينة غزة   

  .ل إلى تسعة شهداء التوغذاكشهداء 
  ١٩/٧/٢٠٠٧ قدس برس
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  للتضامن مع العالقين على معبر رفحاعتصامات جماهيرية في غزة .٤٣
 أمس اعتصاما جماهيريا حاشدا أمام بوابـة معبـر           فلسطينية  نظمت أربعة فصائل   : نادر القصير  -رفح  

 فيما نظمت حماس    . منه رفح للمطالبة بفتحه وإنهاء أزمة آالف المواطنين العالقين على الجانب المصري          
 هـا اعتصاماً تضامنياً منفصال مع العالقين، واحتشد المئات من األطفال والفتية الذين يشاركون في مخيمات    

  . آالف مواطن عالقين على المعبر٦إنهاء معاناة ما يزيد عن ب للمطالبة ،الصيفية
  ٢٠/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  ٢٠٠٦ -٢٠٠٥ "كتاب القدس"مؤسسة القدس الدولية تطلق  .٤٤

، التوثيقي االستقرائي الذي يرصد كل ما )٢٠٠٦-٢٠٠٥كتاب القدس (أطلقت مؤسسة القدس الدولية 
الكتاب الذي قدم له الشيخ عكرمة صبري، والمطران عطا اهللا حنّا، . حصل في القدس خالل عامين

 تربط األحداث، محاوالً يصنّف األحداث المرصودة في ثمانية فصول، مقدما لكل فصل بقراءة تحليلية
استشراف التوجهات والمخططات المستقبلية للقدس خصوصا المخططات الصهيونية لتهويد المدينة، 

  . واقتراح آليات المواجهة المناسبة لهذه المخططات
  ١٩/٧/٢٠٠٧مؤسسة القدس الدولية 

  
 عبد االله الخطيب وابوالغيط يزوران اسرائيل االربعاء المقبل .٤٥

قال السفير االردني لدى اسرائيل، ان وزير الخارجية عبداالله الخطيب ونظيره : هور ابوعيد مش-عمان 
المصري احمد ابوالغيط سيزوران اسرائيل، االربعاء المقبل، للبحث في سبل تحريك عملية السالم في 

  .اطار المبادرة العربية
  ١٩/٧/٢٠٠٧وكالة األنباء األردنية بترا 

  
 مع العاهل السعودي الجهود المبذولة الطالق عملية السالمالعاهل االردني يبحث  .٤٦

بحث العاهل االردني عبداهللا الثاني والملك عبداهللا بن عبد العزيز، خالل اتصال هاتفي، الجهود : عمان
المبذولة حاليا الطالق عملية السالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين خاصة في ضوء دعوة بوش لعقد لقاء 

حث اكدا حرص البلدين على اهمية اطالق عملية سالم شاملة تؤدي في .  في الشرق االوسطدولي للسالم
  .نهاية المطاف الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

 ١٩/٧/٢٠٠٧وكالة األنباء األردنية بترا 
  
  سوريا تشترط تحرير الجوالن قبل ترسيم حدود مزارع شبعا .٤٧

ائم لسوريا لدى األمم المتحدة أن أي تعاون سوري بشأن مزارع أكد الممثل الد:  طارق فتحي-نيويورك 
شبعا يتم وفق التفاهم السوري اللبناني الذي توصل إليه الطرفان في يوليو الماضي الذي ينص على 

  .ضرورة ترسيم حدود مزارع شبعا بعد تحرير مرتفعات الجوالن
  ٢٠/٧/٢٠٠٧األهرام المصرية 

  
  تشكيل لجنة لمراقبة دخول الصحافيين االجانب إلى لبنان .٤٨

ال تزال قضية دخول الصحافية االسرائيلية إلى لبنان، التي كشف عنها مؤخرا، قيد المتابعة : حسن عليق
 مؤتمراً صحافياً غازي العريضيوأمس، عقد وزيرا الداخلية واإلعالم حسن السبع و. اإلعالمية واألمنية
  .ل لجنة لمراقبة دخول الصحافيين األجانب، من دون التضييق عليهمكشفا فيه عن تشكي

 ٢٠/٧/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                      ٧٨٨:                                 العدد٢٠/٧/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

  
  الجيش اللبناني يرفض التفاوض مع فتح اإلسالم  .٤٩

أعلنت قيادة الجيش اللبناني رفضها إلجراء أية مفاوضات مع عصابة ما :  كارولين بعيني-بيروت 
وحيد هو استسالم هذه المجموعة والخضوع لمحاكمة عادلة أمام يسمى بفتح اإلسالم، مؤكدة ان الحل ال

ويأتي موقف الجيش اللبناني رداً على ما طرحه أحد قياديي المجموعة لجهة رغبتهم . القضاء اللبناني
  .بالتفاوض

  ٢٠/٧/٢٠٠٧عكاظ 
  
  الجيش يسيطر على المقر الرئيسي لفتح اإلسالم والكاتيوشا تتوزع على قرى في عكار .٥٠

 سجل الجيش اللبناني، في اشتباكاته مع عناصر تنظيم فتح االسالم في مخيم نهر البارد أمس، ما :بيروت
وصف بأنه إنجاز الفت تمثل بسيطرته على المكتب الرئيسي للتنظيم في داخل المخيم وعلى بستان زعتر 

سلحين بإطالق وما تبقى من منطقة فاصلة بين األونروا والبستان، على رغم استمرار من تبقى من الم
وعلى صعيد أمني متصل، دهمت دوريتان تابعتان لمديرية . صواريخ الكاتوشيا في اتجاه قرى لبنانية

المخابرات في الجيش عدداً من المنازل في بلدتي كامد اللوز وجب جنين في البقاع الغربي، وأوقفت 
ما قضائياً، فقد استجوب أ. ثالثة أشخاص ينتمون الى جماعة سلفية، صادرة بحقهم مذكرات توقيف

قاضي التحقيق العسكري األول رشيد مزهر، أمس، موقوفين لبنانيين من عناصر فتح اإلسالم، واصدر 
  .مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما

  ٢٠/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  تمنّى على سورية وقف دعمها للقواعد العسكرية الفلسطينية: فيلتمان .٥١

دعمها القواعد العسكرية "نان جيفري فيلتمان على سورية وقف تمنى السفير األميركي لدى لب: بيروت
  . السورية–الفلسطينية، والتعاون مع لبنان على ضبط الحدود اللبنانية 

  ٢٠/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  ال بد من نبذ التفرقة والتمسك بالوحدة الفلسطينية: نجاد لقادة المنظمات الفلسطينية .٥٢

طينية، امس، ان الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد قالت مصادر فلس:  ابراهيم حميدي-دمشق 
استقبل، في قصر الشعب الرئاسي السوري على هامش زيارته الى دمشق عددا من قادة المنظمات 
الفلسطينية في شكل جماعي وثنائي لحضهم على تجنب الخالف ونبذ التفرقة والعمل على الوحدة الوطنية 

وقد نقل .م وفد من حركة الجهاد االسالمي برئاسة رمضان عبداهللا شلحوكان اول الذين التقاه. الفلسطينية
ضرورة حل المشاكل بالحوار وبضرورة عدم "مسؤول في الجهاد، أن نجاد شجع حماس وفتح على 

كما عقد لقاء مع وفد من حماس برئاسة ". االنقسام وتجنب الخالفات ألن المستفيد الوحيد منها هو العدو
 المصادر الفلسطينية ان حماس شرحت وجهة نظرها ازاء التطورات التي واوضحت. خالد مشعل

حصلت في الفترة االخيرة عندما اضطرت الى حل المشكلة االمنية بالسيطرة على قطاع غزة، وانها 
ترى الحل الوحيد بالعودة الى الحوار مع اشارة الى استعدادها الى اعادة المقر الرئاسي في غزة وباقي 

وقد اختتم احمدي نجاد اللقاءات . زة االمنية بعد اعادة هيكلتها في اطار حل سياسي عاممقرات االجه
الفلسطينية بجلسة موسعة ضمت قادة باقي المنظمات بينهم مسؤول الخارج في الجبهة الشعبية ماهر 

ية نايف  القيادة العامة احمد جبريل وزعيم الجبهة الديموقراط-الطاهر واالمين العام للجبهة الشعبية 
  .حواتمة ومنظمات اخرى
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ومن جهة أخرى، نقلت مصادر ايرانية عن احمدي نجاد قوله في لقائه مع وفد الجهاد، ان الدفاع عن 
المقاومة الفلسطينية من واجبات ايران، وان الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني معقدة 

ان اسرائيل : "ليضيف قائال. الكبرىواالنتصارات الكبرى تأتي دائما من رحم الصعوبات واالزمات 
فقدت هيبتها وفلسفة وجودها بسبب الهزائم الكبرى التي تلقتها في السنوات االخيرة، لذلك هي تسعى الى 

، مشيرا الى ان الفتنة االخيرة بين حماس وفتح هي من صنع اسرائيل، "استعادة هيبتها وتعويض خسارتها
ة حسب مخططها للتفرغ لمؤامرات اخرى تحيكها ضد ابناء النها تسعى الى حسم القضية الفلسطيني

  .المنطقة
  ٢٠/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  نتوقع صيفاً ساخناً وانتصارات: نجاد .٥٣

توقع الرئيس االيراني خالل زيارته لدمشق، ان يكون هذا الصيف ساخنا، وان :  ابراهيم حميدي-دمشق 
 متتالية ألعداء المنطقة الذين هم في طريق يقترن بانتصارات متتالية تحققها شعوب المنطقة وبإخفاقات

الزوال واالنكسار، مشيرا الى ان دمشق وطهران تقفان في جبهة متحدة ومتراصة في وجه االعداء 
  .     المشتركين

  ٢٠/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  بوش يريد استثناء دمشق من مؤتمر السالم: محللون في وزارة الخارجية السورية .٥٤

ال محللون في وزارة الخارجية السورية ان القراءة االولية لخطاب بوش في ق:  ابراهيم حميدي-دمشق 
شأن الدعوة الى مؤتمر اقليمي للسالم تفيد انه يريد استثناء سورية من الدعوة الى االجتماع وان المسار 

وعلم من جهة أخرى، أن .  االسرائيلي ال يزال غير وارد في االجندة االميركية-التفاوضي السوري 
ؤولين سوريين ابلغوا وزير الخارجية الدنماركي بيتر ستينغ مولر اخيرا، االستعداد الستئناف مس

مفاوضات السالم وان تستخدم اللجنة الرباعية الدولية كاطار لها على خلفية عدم توفر االرادة السياسية 
ع خريطة الطريق في اسرائيل وغياب الراعي االميركي، في حين أعرب مولر عن استعداده العمل لتوسي

  .بما يشمل المسار السوري
  ٢٠/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  مصر تفتح مراكز ايواء الالف الفلسطينيين في سيناء .٥٥

قال مسؤول مصري ان السلطات المصرية فتحت، يوم الخميس، اماكن :  يسري محمد-االسماعيلية 
ع غزة بعد نفاد نقود معظمهم ايواء لمئات الفلسطينيين العالقين بمدينة العريش المصرية المتاخمة لقطا

ومن ناحية أخرى قال مسؤول مصري بمعبر . ولجوء عدد كبير منهم للنوم في الشوارع والحدائق العامة
رفح الحدودي، ان السلطات االسرائيلية رفضت طلبا مصريا الدخال كميات كبيرة من الطحين مقدمة 

  .لتابع لالمم المتحدة عبر معبر كرم ابو سالمكمساعدات للشعب الفلسطيني من برنامج االغذية العالمي ا
  ١٩/٧/٢٠٠٧رويترز 

  
  "مبادرة بوش" مؤتمرات عربية وإسالمية تحذر من التعاطي مع ٣ .٥٦

أدان المؤتمر القومي العربي، والمـؤتمر القـومي        : من بيروت  ٢٠/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
أمس، سياسة واشنطن الراميـة إلـى تـأجيج    اإلسالمي ومؤتمر األحزاب العربية، في بيان صادر عنهم    

االنقسامات الداخلية والدفع نحو حروب أهلية عربية، وذلك بعد الفشل األمريكي الصهيوني في العـدوان               
  .العسكري المباشر على فلسطين ولبنان والعراق والصومال وأفغانستان



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                      ٧٨٨:                                 العدد٢٠/٧/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

  : البريد االلكترونينص البيان الذي وصله بمركز الزيتونة للدرسات واالستشارت هذا وينشر 
والعدوانات " الحروب االستباقية"لم يكتف الرئيس االمريكي جورج بوش وادارته بفشل استراتيجية 

 الصهيونية على فلسطين ولبنان والعراق والصومال، كما على افغانستان، ولم –العسكرية االمريكية 
رث، فقد اخذا بتبني استراتيجية يكتفيا بماخلفته من ضحابا بمئات االلوف ومن دمار وفوضى و كوا
وذلك بهدف ان يتحقق من خالل . تأجيج االنقسامات الداخلية ودفعها الى القطيعة او الحروب االهلية

  . العربية ما لم يتحقق عبر العدوان العسكري المباشر–االنقسامات الداخلية والصراعات العربية 
 مبادرة لعقد ١٧/٧/٢٠٠٧ طرح الرئيس االمريكي في هذه،) القديمة(فمن سياسات االستراتيجية الجديدة 

ورمى ببعض الفتات الذي ال يمكن أن يخفي طبيعة هذه . مؤتمر، او لقاء، دولي لحل القضية الفلسطينية
  .المبادرة

آب السنة الماضية في / فما معنى هذه المبادرة، وبهذا الوقت، في ذكرى انتصار المقاومة في حرب تموز
ن ادارة بوش احبطت في السنوات الماضية عدة مبادرات مماثلة تقدمت بها روسيا وفرنسا لبنان، علماًُ ا

وكان الهدف ترك الموضوع ليحسمه العدوان . وبريطانيا ومصر والسلطة الفلسطينية وجهات أخرى
  .فضالً عن  تكريس سياسة االنفراد االمريكي. العسكري والحصار والقمع الحماعي

االن لعقد مؤتمر دولي، وبعد ما منيت به ادارة بوش من فشل متعدد االبعاد، ال فالمبادرة االمريكية 
تفسير لها غير الهروب من النتائج المترتبة عن ذلك الفشل، واعطاء جرعة انعاش الولمرت ، ولتخدير 

 العربية، وربما لتغطية –الوضع العربي واالمعان في تأجيج االنقسام الفلسطيني والصراعات العربية 
فضالً عن دفع السعودية والجامعة العربية للتطبيع في حالة . عدوان عسكري  يعد له ضد ايران

المشاركة في هذا اللقاء الدولي الذي سيكون مصيره االخفاق بسبب هزاله وخداعة ورفض شعوبنا 
  .والرأي العام له

اب العربية والمؤتمر القومي  االسالمي ومؤتمر االحز-المؤتمر القومي : ومن هنا فان مؤتمراتنا الثالثة
العربي اذ تستنكر مبادرة بوش لعقد مؤتمر دولي يخص القضية الفلسطينية، واذ تعبر عن قلقها الشديد 
" من استجابة عدد من الدول العربية، وامانة الجامعة العربية له، تحت حجة احتوائه على عناصر ايجابية

ماً، تتوجه الى جماهير االمة العربية ونخبها وكل هيئاتها وهمية مخادعة، وطعماً مسمو. بدالً من رؤيتها
الشعبية والوطنية الستنكار هذا المؤتمر والضغط لرفض االستجابة له وفضحه وكشف الدوافع الحقيقية 

  .من ورائه
هذا وان مؤتمراتنا الثالثة تهيب باالخوة الفلسطينيين بكل فصائلهم وال سيما فتح وحماس الى المبادرة 

ز االنقسام الخطير الراهن والعودة الى الحوار لرأب الصدع ولملمة الجراح واستعادة الوحدة لتجاو
الوطنية الفلسطينية، عبر احترام الشرعيات الفلسطينية كافة، وعلى اساس برنامج نضالي لدحر االحتالل 

  .وهدم الجدار وتفكيك المستوطنات وتحرير القدس
اها الحية نجحت في التصدي للعدوان العسكري في الميدان عبر اذا كانت شعوبنا وقو: واخيراً نؤكد

المقاومة والصبر والتضحيات فان شرط نجاحها في المرحلة الراهنة يبدأ بالوحدة الوطنية واطفاء نيران 
االنقسامات الداخلية واغالق االبواب في وجه المناورات االمريكية في المجال السياسي وفي مقدمها 

  .ش لعقد المؤتمر الدولياحباط مبادرة بو
  
  ترصد التطورات في المنطقة وتنتقد االنتهاكات" العربية لحقوق اإلنسان" .٥٧

ذكرت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في تقريرها السنوي الحادي :  محيي الدين سعيد- القاهرة
طن العربي في والعشرين والذي أعلنت عنه، أمس، وتناول بالرصد والتحليل حالة حقوق اإلنسان في الو

 أن الشعبين الفلسطيني واللبناني تعرضا لعدوان مفتوح، ٢٠٠٧ حتى نهاية آذار ٢٠٠٦الفترة من نيسان 
وفيما دعمت القوى الدولية نشر . أفضى لمقتل آالف أخرى من المدنيين العزل، وتدمير البنى التحتية
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ة الدولية للشعب الفلسطيني من قوات أممية في جنوب لبنان، تجاهلت الدعوة الملحة لتوفير الحماي
وقد دعا األمين العام للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان محمد فائق إلى . االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة

إنهاء القطيعة بين حركتي فتح وحماس والعودة إلى حوار جاد ووحدة الصف الوطني حقناً للدماء ودرءا 
  .اص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرفلمخاطر استغالل الواقع الحالي لالنتق

  ٢٠/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  رباعي الوساطة في الشرق االوسط يساند مسعى بوش للسالم .٥٨

أعلنت المجموعة الرباعية لوسطاء السالم في الشرق االوسط، بعـد          :  أليكس بوج، سو بليمنج    -لشبونة  
، مساندتها لخطة أمريكية إلحياء عملية الـسالم        ن استولت حماس على غزة     للمرة اُألولى منذ ا    هاعاجتما

االسرائيلية الفلسطينية المتوقفة وتعهدت بتقديم دعم لجميع الفلسطينيين بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في              
. ةوَأمل طوني بلير أن يتمكن من إيجاد الظروف التي تُمكن من أن يصبح حل الدولتين حقيقة واقع                . غزة

فيما أعتبرت رايس من جهتها أن ما أعلن هو إعادة التزام من المجتمع الدولي باالسـراع فـي انتهـاج                    
  .سياسات يمكن أن تؤدي الى نتيجة الحل المنشود

  ٢٠/٧/٢٠٠٧رويترز 
  
  رايس ترفض طلبا أوروبيا إلشراك بلير في جهود مفاوضات السالم .٥٩

من بعض الدول االوروبية الراغبة في توسـيع مهـام          رفضت رايس، أمس، طلبا     :  مينا العريبي  -لندن  
وأكدت أن واشنطن مصممة على مواصلة االمساك بملف الـسالم          . توني بلير، لتشمل مفاوضات السالم    

  . الفلسطيني- االسرائيلي
  ٢٠/٧/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  سرقة وثائق أمريكية حول تطوير أسلحة نووية .٦٠

 سرية على عالقـة بتطـوير أسـلحة    اوثائقأن  ،ز التلفزيونيةسي نيو.بي.إن.شبكة دبليوذكرت  : ب.ف.ا
موظفاً بأن   يشتبهو .نووية سرقت هذه السنة من مختبر أمريكي في تينيسي، إال أنها لم تقع بين أيد أجنبية               

الوثائق تحمل طابعاً يتعلـق      مع االشارة في هذا الصدد إلى أن         .في المختبر قام بهذا العمل لكسب المال      
  .ورانيومبتخصيب الي

  ٢٠/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   أزمة النظام السياسي العام-الوضع الفلسطيني  .٦١

  سلمان محمد سلمان. د
منذ انفجار الوضع وسيطرة حماس على مجريات الوضع األمني والمعيشي في غزة وردة الفعل من قبل                

رئ التي أعلنها ومـا صـاحب       الرئيس الفلسطيني بإقالة حكومة الوحدة وتشكيل حكومة إنفاذ لحالة الطوا         
ذلك من تشديدات في الضفة على مؤسسات حماس وإصدار التوجهات بسحب شرعية الفصائل المـسلحة               

  .ومطالبتها بتسليم سالحها ، وتسير األمور كل يوم نحو مأزق جديد
. ال يتجاوب الرئيس مع دعوات الحوار العربية ويصر على مجموعة مطالب يعرف أن حماس لن تقبلها               

يلجأ أبو مازن لسلسة من المراسيم تصنع وضعا إداريا وسياسيا جديدا ال عالقة له بالنظام األساسـي أو             و
  .حتى العرف السياسي الفلسطيني منذ انطالقة الثورة في الستينات
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وتكرر حماس أنها لجأت للحسم مضطرة وبان إجراءها االستباقي امني فقط وأنها مستعدة للعودة التفـاق         
وحمـاس تعتبـر حكومـة      .  تأهيل القوات األمنية ومن ثم تسلمها حسب الجهة المخولة بذلك          مكة وإعادة 

  .فياض كأن لم تكن وفياض يعتبر حكومة هنية في حكم المنتهية الصالحية فعال وقوال وقانونا
لكنها تأمل أن ال يـصل األمـر لمجاعـات بحكـم أن             . وحماس تسيطر على غزة ضمن حصار مطبق      

تراهن حماس علي قدرتها على الـصمود حتـى يتغيـر           . ع تجاوز حد معين للحصار    إسرائيل ال تستطي  
الوضع ومن مؤشرات ذلك رفضها مثال فتح معبر كرم أبو سالم بديال ولو حتى مؤقتا عن معبـر رفـح                    

وتعتقد حماس أن قبول التنازل ولـو       . الذي تفترض أن فتحة يجب أن يكون قرارا مصريا فلسطينيا فقط          
  .رفح رحمة بستة آالف عالق سوف يعلق لزمن يطول كل المسافرين من غير كرم سالممؤقتا اآلن في 

وهـم  . وتؤمن حماس أن أبا مازن يفقد شرعية حكمه بسرعة وان الرياح لن تجري بما تـشتهي سـفنه                 
بالتالي يراهنون على ضغط الواقع وتردد الدول العربية في دعم صريح له ليـضطر أخيـرا للرجـوع                  

  .للحوار
وهو ال يريد معها أي تفـاهم ويتـصرف         . زن بتصرف كمن قرر االنتهاء من حماس مرة ولألبد        أبو ما 

  .وكان تأثير محاولة االغتيال التي وجه فيها االتهام لحماس يحرك سلوكه. بغضب وانفعال يبدو شخصيا
 تشكيله  وهو يعرف بتجاوز النظام عند    . وهو قد لجأ لتجاوزات صريحة للنظام األساس للسلطة الفلسطينية        

وعندما يحاول االستعانة بالمركزي فانه يعترف ضـمنا    . حكومة الطوارئ وتعليقه العمل ببنود من النظام      
. بنقص قانونية إجراءاته ويريد من المركزي تغطية النقص بافتراض مرجعية المنظمة العامـة للـسلطة              

ترضخ حمـاس وتعـود     ويراهن أبو مازن على استمرار الضغط على حماس وتحسن النفوذ في الضفة ل            
  .صاغرة بل ربما هو ال يريدها صاغرة أو غير صاغرة

فهل يـراهن مـثال علـى تنـازالت         . ليس واضحا حتى اآلن على ماذا يراهن أبو مازن لتحقيق النجاح          
. وماذا عن حق العـودة    . إسرائيلية جوهرية بمستوى خطة السالم العربية تحقق انسحابا كامال من الضفة          

  .طيع حل هذه العقبة بقبول فلسطيني صريح يسمح له االنتقال لمراحل إقامة الدولة فعالهل يعتقد انه يست
من الصعب على أبي مازن أن يفحم حماس شعبيا بأقل من تحقيق انسحاب شامل من الـضفة والقطـاع                   

. واإلعالن عن دولة ذات سيادة مع المحافظة على الحد األدنى من حقوق العودة حسب القانون الـدولي                
  .قل من ذلك لن ينجح أبو مازن في كسب قبول  فلسطيني أو عربي يفقد ورقة حماس قيمتهابأ

يحتاج األمر لتحليل سياسي عميق للموقف الدولي بحيث نصل إلى نتيجة بنسبة إمكانية تحقق هدف أبـو                 
مازن أو حماس لالنطالق من بعد ذلك بتصورات ذات معنى على الصعيد الدولي والتفاهم االجتمـاعي                

  .والوطني
لكن الحقيقة السياسية ليست    . فالدعوة البريئة للحوار تبدو أكثر منطقية     . وربما ال يبدو هذا األسلوب مألوفا     

  :واألسباب فوق ما سبق تعتمد التالي. ولن يتنازل أي من الطرفين عن موقفه حبا وتوددا. كذلك
حت أي ظرف التنازل عن غزة      حماس وصلت مرحلة من الحصار دفعت فيها ثمنا كبيرا وهي لن تقبل ت            

  .هكذا وتسليمها لجهات هي تعتقد أنها متآمرة ضدها أو ضد القضية الفلسطينية باإلجمال
فوق هذا فان الجهات التي تدعم حماس شعبيا أو عربيا أو إقليميا ال يمكن أن تشجعها على التنازل بشكل                   

  .عدا بما يكفي للضغطوخاصة أن المعروض دوليا ال يبدو وا. يؤدي إلى فقدان ورقتها
وعليه فمعنى الحوار من منظور حماس هو قبول أبي مازن لنتائج الحسم في غزة واالعتراف بحقها في                 

فوق قناعها انها من يمثل الشرعية الثورية اآلن وان اآلخر فقد كـل             . الحكم كونها تمتلك األغلبية الشعبية    
يان الصهيوني على معظم األرض الفلـسطينية       مبررات شرعيته بعد التنازل عن المقاومة واعترف بالك       
ويفسرون سقوط غزة السريع كتعبير حقيقـي       . ومارس فسادا طويل األمد افقده حتى والء المنتفعين منه        

  .عن شرعية حماس
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هل مع  . وبسؤال بديهي مع من سيكون الحوار     . وبمثل هذه المواقف من الصعب تصور حوار مثمر حقا        
وان لم يكن كذلك فليس هناك خصومة مع بقية فتح أو السلطة كمـا تقـول                . من تم الصدام المسلح معهم    

  .حماس نفسها
وما عدا ذلك عليـه أن يقبـل        . ما يظهر أن حماس تريد حوارا مع أبي مازن كرئيس للسلطة والمنظمة           

  .بسيطرة حماس هكذا دون روتوش
 به وهـي مجموعـة ضـغط        فهو مقيد من المجموعة المحيطة    . بالمقابل فان موقف أبي مازن مقيد أكثر      

وأبو مازن مقيد أيـضا     . متنفذة من نواحي كثيرة ولها اتصاالتها الذاتية الكافية لممارسة دورها الضاغط          
بالموقف اإلسرائيلي األميركي الذي استغل ضعفه الحالي ليعتصر منه شروطا أصعب الستمرار الحديث             

لحوار مع حماس وانه سيربط التعاون بل       فقد أوضح أولمرت دون لبس انه لن يسمح ألبي مازن با          . معه
  .عدم حصاره بالتزام األخير بمقاطعتها

ففي إعالن بوش عن الدعوة لالجتماع الدولي يشترط بمـن      . الموقف األميركي جاء مساندا لنفس الموقف     
وإذن فأبو مازن ال يملـك      . يحضر عدم تأييد حماس أو خطها وان عليه تحقيق مطالب الرباعية وثوابتها           

  .وهذا يفسر ضيق خياراته وانفعاليته. أمره أكثر من الخضوع للضغط أو اللجوء للعرب أو االستقالةمن 
فالقيد على بوش بضرورة إنهاء الملف قبل بداية حملة االنتخابات األميركية مـع             . عامل الوقت هام جدا   

وهـذا  .  قبل نهاية العـام    بداية الربيع القادم يتطلب منه إنجاز موقف فلسطيني يحقق المطالب اإلسرائيلية          
يضع ضغطا هائال على حكومة فياض لتنفيذ متطلبات خطرة وكثيرة في فترة قصيرة دون ضمان بتحقيق                

  .أي شيء حقا على مستوى إقامة دولة الحد األدنى
وهذا سنراه خالل الستة أشهر القادمـة       . الحوار الحمساوي مع أبو مازن إذن سيكون حوار موازين القوة         

  .له الضاغطةبأشد وسائ
  :نود أوال توضيح بعد النقاط التي ربما تربك الفهم المنطقي للوضع الداخلي الفلسطيني

 ال يمكن افتراض خيانة قوى رئيسة ذات وزن رئيس في الشارع الفلسطيني وبالتالي من غير العملي                 -١
و حماس لكـن    ربما يمكن فهم تخوين رموز أو توجهات ضمن تيار رئيس لفتح أ           . تخوين فتح أو حماس   

  .هذا التخوين ال يقبل التعميم ليشمل تنظيما كامال
  
 من الصعب قبول شرعية الرئيس بينما شرعية التشريعي منقوصة بسبب اعتقال اإلسرائيلي لعدد من               -٢

ومن المـستغرب عـدم وجـود       . وأي سلوك وطني مقبول يجب أن يحترم األعضاء المعتقلين        . أعضائه
وإال ما معنى ترشح مروان البرغوثي وزمالئه للتشريعي رغم وجودهم          . الصيغة لمشاركتهم رغم االعتق   

ليس من المعقول إعطاءهم حق الترشيح ومن بعد ذلك حرمانهم حق المشاركة فـي              . داخل المعتقل أصال  
وهذا الموقف مبدأي يجب أال يخضع لمـوازين  . بل أسوا أن نقبل تحييد نائب بسبب اعتقاله . صنع القرار 
  .وهناك صيغ كافية لضمان التمثيل الحقيقي والتعبير المناسب للنواب قيد االعتقال. فتح أو حماس

ومن المفروض محاكمة كافة حاالت اسـتخدام       .  العنف بكافة أشكاله مدان وغير مقبول من أي جهة         -٣
العنف ضمن لجنة حيادية متخصصة تنبثق عن الجامعة العربية بحيث تـصنف أعمـال العنـف الـى                  

والـسياسية ضـمن    . وتتم محاكمة المستويات الجنائية حسب القانون المـدني       . ئية وسياسية مستويات جنا 
  .محكمة مختصة

لكن الصعب قبول واعتماد مرجعية الهيكل القـائم الـذي ال           .  مرجعية منظمة التحرير مقبولة مبدئياً     -٤
لم يمض عليها أكثر من     وإذا كان من الضروري إعادة االنتخابات التشريعية التي         . يمثل واقع الشعب حقا   

عام ونصف بسبب معضلة تواجه الموقف السياسي فمن األولى إجراء انتخابات شاملة للمجلس الـوطني               
فإذا تمت تلك االنتخابات تصبح كافة أجهزة المنظمة ممثلة للشرعية ويمكن           . تكون أم الشرعيات األخرى   

  .عند ذلك حسم مشاكل الحكم في الضفة وغزة بأقل التكاليف
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 كافة اإلجراءات التي تمت منذ إعالن حالة الطوارئ ال تستطيع الصمود أمام ضغط الواقع الميـداني            -٥
ومن األولى حلها من خالل حوار وطني ال        . أو التشريح القانوني الفلسطيني المستقل عن العوامل الدولية       

ربي ربما يتبعه استفتاء يتنازل فيه أي طرف عن مواقفه إال بعد تقرير الخطأ أو عدمه من خالل تحقيق ع               
شعبي أو تأجيل البت في القضايا إلى ما بعد إعادة تشكيل المنظمة لتكون مرجعية مطلقة لكل المواقـف                  

  .األخرى
 االعتماد على سياسة األمر الواقع في كل من غزة والضفة يساعد فقط على ترسيخ عمق االنفـصام                  -٦

  .عمل صريح ضد وحدة الشعب الفلسطينيوأي ترسيخ لهذا الوضع هو . ويمنع التفاهم الحقا
 الموقف الدولي فعال وجوهري في التأثير على موقف الشعب لكن من غير المقبول ألي جهة حاكمة                 -٧

في فلسطين مصادرة حق الشعب في التعبير الحر عن موقفه من القضايا المفصلية بعـذر أن الموقـف                  
  .لنخبةمن يقرر ذلك هو الشعب وليس ا. الدولي ال يحتمل ذلك

 مشاركة رأس المال السياسي الهزيلة في كل مراحل النضال السابقة ومحاولتهـا اآلن تملـك كـل                  -٨
مصادر السلطة من خالل وضع حالة الطوارئ بعذر سهولة االعتماد على مستقلين ال يحمل قيمة عملية                

ن ال يختصر بقطاع ضيق     فوق هذا فان قطاع المستقلي    . دون قبول الحد األدنى من القوى التنظيمية الفعالة       
  .من أصحاب رأس المال أو موظفيهم من خالل مؤسسات األنجزة حسب مصطلح الدكتور  عادل سمارة

 رغم هزال الموقف العربي في تحقيق الدعم االيجابي للمواقف الفلسطينية المعارضة أمـام الموقـف            -٩
مـن  .  ف الموالي للموقف األميركـي    األميركي إال أن األمر يختلف عند توقع مواقف ايجابية تجاه الموق          

األسهل على الدول العربية عدم التعاون مع موقف فلسطيني ال ترضى هي عنه رغم الدعم األميركي له                 
وهذه احد مشاكل أبي مازن حاليا مما حدا ببوش االتصال والضغط على زعمـاء مـصر والـسعودية                  

  .واألردن لمزيد من الدعم لتحركات أبي مازن األخيرة
من غير المناسب توصيف االنفصام الفلسطيني كأنه تعبير عن صراع إقليمي بين أميركا والعـرب                -١٠

الوضع ليس كذلك مع أن هناك تأثيرات       . المعتدلين من جهة وبين إيران وسوريا وحماس من جهة أخرى         
تطابق مع  واهم أسباب عدم األخذ بهذا الشكل أن الموقف العربي متعدد وليس بالضرورة م            . بذلك االتجاه 

من األفـضل  . الموقف األميركي بل أن الموقف األميركي نفسه متعدد والموقف السوري واإليراني كذلك   
ومن ثم إدخال التـأثيرات األخـرى       . دراسة بنود الموقف الفلسطيني بناءا على معطيات فلسطينية أساسا        

  .والوصول لنتيجة المصلحة العملية
  :عودة للتحليل السياسي

قة تم تحليل العالقة باألردن وأساسيات التحليل قائمة حتى اآلن رغم التغير الميداني بـسبب               في مقالة ساب  
  .أسس الموقف اإلقليمي تبقى حسب المدرج أدناه. الموقف الجديد في غزة والطوارئ

  :تطور أو انحطاط تعريف المشروع الوطني الفلسطيني
حـسب رأي مـن يرغـب       " تطور"غر أو   المقصود هنا هو مشروع تحرير فلسطين األصلي والذي تصا        

 وبثوابـت مرتبطـة بحـق العـودة والقـدس           ٦٧ليصبح مشروع دولة في األراضي المحتلة منذ عام         
  .والمستوطنات يتفاوت فهمها بين الفرقاء من االستعداد لمسحها كليا إلى التمسك الحرفي بها

سطيني مـستقل عـن االرتبـاط       مميز المشروع الوطني الرئيس أو نقطة تعريفة المحددة انه مشروع فل          
بالدول العربية المحيطة وهو مشروع يقصد حق تقرير المصير أصال والقرار المستقل الحقا واإلنفـراد               

  .أمام العدو اإلسرائيلي والعالم والعزلة عن العرب أخيرا
رة سـنحاول هنـا بلـو     . والتهديد متعدد الجوانب فعال   . المشروع الوطني إذن مهدد في جذوره التعريفية      

  .الرؤية لهذا المشروع من وجهة نظر كافة القوى ذات العالقة
  :القوى العربية المحيطة

  األردن
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الموقف األردني حائر وسيظل حائرا بحكم التداخل الفلسطيني الفعلي واالنفصال االقتـصادي واإلداري             
سرائيل والغرب وشـروط    وبالتأكيد فان النتيجة النهائية للموقف األردني تتأثر كثيرا بموقف إ         . والقانوني

  .الحل بخصوص حق العودة وسيادة الكيان الفلسطيني والحدود والقدس
وهناك اجتهادان رئيسيان في الساحة األردنية بتداخل ملفت لموقف مكونيها األردني والفلسطيني ومختلف             

  :أطياف النظام السياسي
عـن القـضية الفلـسطيني قانونيـا         االجتهاد األول يتمسك بمبدأ الفصل بين األردن أرضا ونظاما           -١

ولكن يتفاوت الموقف بين القوى المختلفة في كيفية التعامل         . وهو يمثل الموقف الرسمي الحالي    . وسياسيا
مع امتدادات القضية وخاصة وضع الفلسطينيين في األردن وحق العودة وطبيعة العالقة مع الفلسطينيين              

فاوتات كبيرة تتراوح بين التطابق مع المشروع الـوطني         وهذه مت . في األرض المحتلة في الوقت الراهن     
  .الفلسطيني إلى التماهي مع الفهم اإلسرائيلي

ويؤمن بضرورة العودة لوحـدة     .  االجتهاد الثاني ال يؤمن بإمكانية الفصل فعال بين األردن وفلسطين          -٢
 القوى التي تـؤمن بهـذا       ويتفاوت موقف . أردنية فلسطينية كاملة والتزام أردني فلسطيني بوحدة حقيقية       

التوجه في كيفية ممارسة التكتيك السياسي الذي يعكس اختالف الوضع القانوني للفلسطيني فـي األرض               
  .ويشمل ذلك الظروف األمنية والتدخل اإلسرائيلي وحق المقاومة. المحتلة عن األردن

فهـو لـن    . سطيني مع إسرائيل  لكن المؤكد أن النظام في األردن لن يقبل تحمل مسئولية تحقيق الحل الفل            
يقبل أن يكون جزءا من أية اتفاقات بين إسرائيل والفلسطينيين بخصوص تحديد الحدود أو التنازل عـن                 

والسبب بسيط فاألردن ال يستطيع تحمل مسئولية التنازل عن حق العودة أو تحديـد حـدود                . حق العودة 
ل العالقة مع األردن يـتم التوصـل إليـه          وبشكل عام لن يكون صعبا تحقيق أي شكل من أشكا         . الكيان

برضى من القوى الدولية وبضمان كاف من القوى السياسية العربية الفاعلة بين األردنيين والفلـسطينيين               
  .ومستقبل النظام الحاكم

  الرؤية السورية
  

يرا فـي   سوريا تؤمن فعال بوحدة بالد الشام وهي ال تقبل االنسحاب عن هذا الوحدة رغم أنها لم تنجح كث                 
تجاوز حدود سايكس بيكو بل دفعت ثمنا غاليا عندما حاولت ربط لبنان ضمن مشروع وحـدوي كـان                  
فوقيا ومتزامنا مع تحرك سياسي أميركي إسرائيلي سمح لها بذلك ضـمن معـادالت تحجـيم القـضية                  

  .الفلسطينية
 يبـدو مـؤمن فعـال    وهو كمـا . وكما يبدو فان قراءة الرئيس بشار األسد أكثر وضوحا في هذا المجال           

وعليـه  . بضرورة العمل على ترسيخ عالقات وحدة أكثر عمقا تقوم على وحدة سالح المقاومة أساسـا              
فربما يظل الموقف السوري متحفظا على أي وحدة أردنية فلسطينية ربما تخوفا على الـدور الـسوري                 

موقـف المقاومـة بـل      ضمن الموقف الفلسطيني وبخلفية أن أي وحدة أردنية فلسطينية ال تصب ضمن             
  .ستكون ابتعادا عنها

لكن تجربة سوريا في لبنان كانت عميقة األثر بحيث تتردد سوريا اآلن في اتخاذ مواقف حاسـمة مـن                   
قضايا الوحدة على المستوى التكتيكي بما يفتح المجال ربما بتقبل سوري أكثر لعالقة أردنيـة فلـسطينية                 

والوحدة المصيرية وبضرورة وجود نوع من القول لسوريا فـي          تقوم على مفاهيم متوازنة بين المقاومة       
سوريا ستعمل بالتأكيد على دعم حـوار فلـسطيني لكنهـا           . تطور هذه الوحدة وفي هذا لهم حق بالتأكيد       

وبشكل عام تميل سوريا لكيان فلـسطيني       . تعرف انه ليس ذا صلة دون األخذ باالعتبار الموقف المحيط         
  .مستقل
  لبنان
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ولكن ظهرت أخيرا قوى فـي لبنـان        .  يهم لبنان كثيرا تعريف عمق العالقة مع الفلسطيني        بشكل عام ال  
وبشكل عام تميل الحكومة في لبنان لحـل        . تميل إلى توطين الفلسطيني من منطلق حفظ التوازن الطائفي        

 فلسطيني يتناسب مع الطرح الدولي مع االستعداد الستيعاب الفلسطينيين في لبنان ضـمن تـسوية لحـق    
  .وفي هذا هناك تقارب مع الموقف األردني الرسمي. العودة

بالمقابل فان قوى المقاومة اللبنانية تتمسك بالقوى المقاومة الفلسطينية وعليها بذلك سلوك إجباري لفـتح               
رغم ذلك فإن روية القوى المقاومة من هذا المنظور غيـر واضـحة     .  القنوات مع الفلسطينيين في لبنان    

ون به في المرحلة الحالية إيجاد صيغة شراكة مقاومة داخل لبنان بل هم ال يبذلون جهـدا                 وابعد ما يفكر  
وهذه نقطة ضعف رئيسة في الموقف اللبناني       . كبيرا في تعريف العالقة بالفلسطينيين في لبنان بشكل عام        

  .المقاوم
  مصر

 عالقة قائمة حاليا محكومـة      وأي. غير معنية إطالقا حسب النظام الحالي بأية مسئوليات عن الفلسطينيين         
بالجوار والضغط الطبيعي لألحداث والضغط اإلسرائيلي الذي يطالب مصر بدور مـساند فـي تهدئـة                

وأكثر من ذلك ال تبدو مصر معنية بتدخل حقيقي في الموقف الفلسطيني وهذا نقطـة               . الوضع الفلسطيني 
تم التعامل معها بدرجة من الهامشية      قضية الفلسطيني أكثر تعقيدا من أن ي      . ضعف في الموقف المصري   

  .استراتيجيا
وكما يبدو فهي أكثر ميال اآلن لصيغة حوار تـضمن          . بعد أحداث غزة تعيش مصر هاجسا أكثر واقعية       

في النهاية كيانا فلسطينيا مستقال مع انها لن تقف ضد شراكة مع األردن شريطة بقاء حالة نفوذ خاصـة                   
  .لبعض بعدم تقبل أي دور أردني مهيمن في فلسطين وغزة تحديدالمصر على غزة على األقل مع شك ا

المؤكد هنا أن مصر لن تقبل كما الحال باألردن تحمل مسئولية أية تسوية مع إسرائيل باسم الفلـسطينيين            
  .أو قبل حل فلسطيني واضح المعالم بخصوص القضايا النهائية

  موقف السعودية
موقف األميركي لكن دون الدخول فـي مـستنقعات التعامـل مـع             فهي تريد التجاوب مع ال    . حائر نسبياً 

إسرائيل وهي تريد تفاهماً فلسطينياً داخلياً حقيقياً يضمن حالً يتناسب مع المبـادرة العربيـة الـسعودية                 
األصل وبما يضمن لها هيبة معنوية ومالية في النظام الفلسطيني كما الحال في لبنان في التسعينات لكنها                 

وهي تفضل كياناً فلسطينياً مستقالً عن األردن مع أنها لن تعمل جدياً لمحاربـة أي               . اوز ذلك ال تريد تج  
  .توجه لو حصل األمر فعالً

. موقف الدول العربية األخرى محدود الفعالية ميدانيا رغم التأثير المالي والمعنوي على القرارات العربية             
  .ل الفلسطينيينوبشكل عام ال يبدو في هذا المرحلة تمسك صارم حيا

  موقف إسرائيل
إسرائيل من جهة ال تريد نموا أو تواجدا فعليا ألي كيان فلسطيني فاعل ضمن أراضي فلسطين التاريخية                 

وتتفاوت المفاهيم اإلسرائيلية لحـل     . إسرائيل ال تطمئن للفلسطيني ألنه عدوها المركزي      . أو دول الجوار  
  .القضية الفلسطينية حسب الرؤية والبدائل

 الطرح العام يؤمن بضرورة تفريغ األرض الفلسطينية من الفلسطينيين الفاعلين سياسيا على المـدى               -١
البعيد وان األردن هي المكان الطبيعي البديل مع ضرورة ضبط تحكم الفلـسطينيين بالكيـان األردنـي                 

د مع إسرائيل وهذا    وبقاءهم ضمن حالة انفعالية وليس فاعلة مع تشجيع انتشار الفلسطيني بعيدا عن الحدو            
  .هو الموقف األكثر تأييدا من ناحية مبدأية لمعظم اإلسرائيليين

فزيادة الضغط على الفلسطيني تنعكس علـى اسـتقرار         :  لكن هذا الطرح يصطدم بصعوبات كبرى      -٢
النظام في األردن ونشوء كيان فلسطيني هناك يفتح المجال ليصبح رأس حربة لحرب دائمة ضد إسرائيل                

بالمقابل فإن بقاء الفلسطينيين في األرض المحتلة ونموهم السكاني السريع يهدد           . نموذج الفيتنامي حسب ال 
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وإقامة كيان فلسطيني غرب النهر لـه أضـرار وفوائـد           . الهوية اليهودية غرب النهر وهذا مزعج أكثر      
  .متعارضة

ني غرب النهـر ألسـباب       وقد تبلور موقف إسرائيلي عام يتقبل فكرة التعامل مع نشوء كيان فلسطي            -٣
كثيرة أهمها ضغط الموقف الدولي وصعوبة التهجير الفعلي الكبير ألسباب لوجستية ولعناد الفلـسطينيين              

  .وإصرارهم على البقاء
 وتأمل إسرائيل عند النظر بهذا الحل أن يكون الكيان الفلسطيني بأضعف صـوره وان يمثـل قـوة                   -٤

 من خالل شروط سيادة مطعونة وتقطيع في االمتداد الجغرافـي           ويأملون تحقيق ذلك  . طاردة للفلسطينيين 
وفقر مستمر واعتماد على الرحمة اإلسرائيلية وضمن شروطها بحيث يكون هذا الكيـان دافعـا ألهلـة                 

  .للهجرة بحكم بؤس الحياة
 تعتقد إسرائيل بإمكانية هذا الحل مع منافع أخرى ستحصل عليها مقابل إقامة دولة ولو مسخ غـرب                  -٥

فالتطبيع الدولي والعربي مهم جدا وتعميم االنطبـاع        : والمنافع الكثيرة تستحق المغامرة المحسوبة    . النهر
القانوني بحصول حل للقضية الفلسطينية يمسح عن إسرائيل للمرة األولى مشكلة شرعيتها والتي ال تشعر               

  .ةباالطمئنان لها طالما بقي الفلسطينيون متمسكين بأرضهم وخاصة حق العود
الموقف اإلسرائيلي الشامل يختلف باالجتهادات التفصيلية لكنه يتفق على مجموعة مواقف تمثل الثوابـت              

  :اإلسرائيلية
  . أن يظل أي كيان فلسطيني غرب النهر ضعيفا اقتصاديا وعسكريا وتحت الهيمنة اإلسرائيلية-١
  .ربي أن تظل عالقة الكيان الفلسطيني غرب النهر ضعيفة مع المحيط الع-٢
  . أن تكون ظروف حياة الكيان الفلسطيني طاردة وليست جاذبة للفلسطينيين-٣
  . يجب التنازل عن حق العودة قانونيا ودون لبس قبل أي تسوية تسمح بإقامة الدولة-٤
 خيار دولة فلسطينية بهذه الشروط أفضل بالتأكيد من إقامة كيان فلسطيني ولو حتى موال إلسـرائيل                 -٥

ن الكيان الفلسطيني غرب النهر سيظل قوة طاردة للزائد من الفلسطينيين بحيـث يمتـصهم               في األردن ال  
  .األردن الحقا ولكن بسرعة بطيئة ال تؤدي إلى عدم استقرار في األردن

  .الرؤية اإلسرائيلية إذن ال تؤمن بدولة فلسطينية حقيقية غرب النهر أو شرقه
 ديناميكيات بسبب قسوة االحـتالل تـؤدي إلـى اسـتمرار            لكن الرؤية اإلسرائيلية صعبة التحقيق فهناك     

  .المقاومة وهذا بدورة يهدد كل أسس التسوية التي تخدم إسرائيل
تشك أن فرض تسوية على الفلسطينيين في الـضفة والقطـاع           ) العمل ولفني (بعض االجتهادات الجديدة    

ة وان حال يساعد في تنفـيس       ضمن شروط إسرائيل غير ممكن بل ربما يؤدي النهيارات أكثر في السلط           
 مع إجراء التعديالت    ٦٧لماذا ال تتم العودة للعالقة مع األردن كما الحال قبل           : الوضع يمكن التعامل معه   

اإلسرائيلية المطلوبة في الحدود والقدس وباشتراط التنازل المسبق عن حق العودة قبل أي تسوية من هذا                
هل يتم من خالل إلغاء السلطة أو تفاهم بين السلطة          :  ه النتيجة ال يهم كثيرا سيناريو الوصول لهذ     . النوع

  .والحكومة األردنية
ال يرى جدوى من إضاعة الوقت لتسوية من خالل األردن الن أي تنفيس عن          )  أولمرت(االجتهاد األخر   

بول أية  الفلسطيني من خالل عالقة جديدة مع األردن سيعطي الفلسطيني رئة جديدة تجعله اقل استعدادا لق              
ومن األفضل إبقاء الضغط على الفلسطينيين وأخذ التنازالت المطلوبة         . تسوية فيها تنازل عن حق العودة     

منهم قبل أي حل مع األردن مع االستعداد للتعامل مع أي حل أردني يدخل على الخط يضمن مـستقبال                   
  .تنازال فلسطينيا عن حق العودة

وابت اإلسرائيلية واالختالف فقط في خطوات الوصول للتنـازل         من الواضح أن االجتهادين ملتزمان بالث     
الحقيقة . الفلسطيني هل تتم بالتعاون مع األردن أم بتسليم األمر جاهزا لألردن بعد الحصول على التنازل              

  .أن الموقف الثاني أسهل لألردن لكنه صعب التحقيق في نفس الوقت
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  الموقف األميركي
ومع أن الموقف الرسمي األميركي يتبنى حل الـدولتين حـسب           . ئيليينال يخرج عن االجتهادين اإلسرا    

خارطة الطريق إال أن هناك تيارا فاعال في السياسة األميركية وخاصة من خارج إدارة الرئيس الحـالي                 
لمنع االنفجار ولتسهيل دور أردني محتمل في المساعدة علـى حـل            , يتبنى رؤية دور أردني مواز حاليا     

  .ةمسألة حق العود
لكن رؤية بوش أكثر ضيقا في افقها وتقترب مـن          .  وهذا الموقف األميركي تاريخي وليس وليد اللحظة      

موقف أولمرت تحديدا وتراهن على االستفادة من الضغط الحالي على الفلسطينيين بأمل الوصول لتسوية              
سوية على المقـاس  وبعد ذلك إيجاد ت . تلغي دور حماس المعارض من خالل تنازلها أو طردها من الحكم          

وهذا الحل أفضل إسرائيليا من الحـل اآلخـر     . اإلسرائيلي يقبلها الموقف الفلسطيني المهيأ في تلك الحالة       
المشكلة انه أكثر صعوبة ويحمل بـذور انهيـار للمـشروع           . حسب وجهة نظر بوش والمحافظين الجدد     

  . معاركهموهذا مشكلة المحافظين الجدد في كل. بمجملة كما الحال في العراق
وتفاعل ذلك وتقاطعـه مـع الموقـف        . يبدو أن هناك موقفين متداخلين في الموقف الغربي واإلسرائيلي        

  .األردني والمصري والسعودي يتطلب تحركات متوازية تبدو متناقضة وربما تكون كذلك أحيانا
  الموقف الفلسطيني أكثر تعقيداً

 بدائل كلها أصعب من بعـضها وتـتلخص فـي           فوصول حكومة الوحدة للفشل يفرض على الفلسطينيين      
  .التالي
 قبول الطرح الدولي واألميركي وهذا يمثل الحد األقصى من التنازل وفرص تحقيق منـافع للقـضية            -١

  .محدودة كما سنرى فيما يتبع
 رفض الحل الدولي المطروح وبقاء حالة التوتر القائمة ومشاغلة األمـور حتـى تظهـر ظـروف                  -٢

انه صمود مفتوح وهذا صعب بحكم تعقيـدات ديناميكيـة          .  بتعديل في الموقف الدولي    إستراتيجية تسمح 
  .الوضع

 رفض الحل الدولي مع تصعيد في المقاومة ال يأخذ باالعتبار انعكاس ذلك على إمكانية حل الـسلطة                  -٣
لى ويبقى هذا الحل رغم صعوبته ع     . وما يحمل ذلك من فرضيات ممكنة والدخول في مرحلة غير يقينية          

  .الفلسطينيين أفضل من األول
 العمل على حل السلطة رسميا واالنضواء ضمن حل إقليمي أردني مصري مباشر دون الخوض في                -٤

  .حلول دائمة مع إسرائيل
بالنسبة ألبي مازن فالحل األول هو األمثل وفي هذا ففتح الرسمية تبذل كل جهدها إلخراج حماس مـن                  

  .فسحة المتوفرة لمثل هذا الخيار والمرتبط بنفوذ الرئيس بوشالمعادلة بأسرع وقت بسبب قصر ال
حماس تريد المشاغلة والصمود المفتوح وهناك موقف آخر بها يريد الحسم حسب البديل الثالث مع ترك                

  .وهذا ربما يلتقي مع الموقف السوري واإليراني. األمور مفتوحة
  .لسؤال هل هو كذلك فعالوا. أما الخيار الرابع فهو خيار فشل الخيارات األخرى

بالنسبة للجمهور يبدو مهيأ لهذا التوجه من منطلق تخفيف الحصار وإعطاء فترة تنفس للوضع الـسياسي                
وال يحشر الفلسطينيين في زاوية الحل المطروح وربما يعطي مهلة من الوقت تسمح بالمناورة فوق انـه                 

طبعا هذه في اغلبها أمنيات أكثر من       . ني الداخلي ربما يساعد في تخفيف االحتقان والفلتان السياسي واألم       
  .حقائق متوقعة من الخيار الرابع

وهنـاك قـوى    . لكن هذا الطرح أيضا تتبناه قوى سياسية من فتح وحماس بنفس خلفيات التحليل الشعبي             
  .وعليه فالطرح تتجاذبه قوى مختلفة. سياسية تتبناه بديال بحكم القبول األميركي المستقبلي ربما
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 بالضرورة وعليه فهم    - حسب خارطة الطريق     -عاة هذا الطرح ال يفترضون التخلي عن الحل األول          د
كما يبدو فان تكتيك هذا التحرك يعتمد اإلقناع لكل وجهات النظر أن مـشاركة              . يتحركون بهامش واسع  

  :أردنية فعالة اآلن هي األمثل لألسباب التالية
وهـذا  . ن احتماالت االنهيار التام المتوقع في الوضع الفلـسطيني         المشاركة األردنية الفعالة تخفف م     -١

التحرك يحمل االحتمالين فهو من جهة يضمن إسنادا للموقف الفلسطيني وفي نفس الوقت يـساعد تيـار                 
وهي تمثل حال احتياطيا النهيار السلطة المفاجئ أو        . الحل ويضعف موقف المعارضين للتسوية السياسية     

وهـذا  . ر مضبوط بسبب صراع حماس مع فتح أو بسبب المقاومـة أو الحـصار             الناجم عن صراع غي   
  .يضمن استمرار الحياة الفلسطينية بحدها األدنى

 وللمتمسكين بعدم التنازل عن حق العودة فالمشاركة األردنية تخفف الضغط السياسي على الفلسطيني              -٢
وبالمقابل فالمساهمة األردنيـة    .  لسطينيوهذا يعطي فسحة وقت إلعادة ترتيب الموقف الف       . للتنازل اآلن 

تجعل مشكلة حق العودة غير ملحة إلسرائيل بل تعطي وقتا لتسوية تضمن بقاء معظم الفلسطينيين فـي                 
األردن دون الحاجة لفرض تسويات تتطلب بالنص التنازل عن حق العودة بدال من الطرح الحالي الـذي                 

  .ة أو منع األكل واستمرار الحصار والحرب األهليةإما التنازل عن حق العود : يحشر الفلسطيني
 بالنسبة للمتخوفين من األردنيين من مخاطر االندماج األردني بدور مسبق على الوضع الفلـسطيني               -٣

وما يحمل ذلك من مسئولية على األردن ربما تحمل في طياتها تهديدا لتوازن النظام القائم فان هناك مـا                   
الت دراماتيكية ومن السهل ضبط اإليقاع ألن األردن يملك أوراقـا كثيـرة             يكفي من الضوابط لمنع تحو    

  .ويمكنه االنسحاب من المعادلة حسب متطلبات الواقع
 التحرك األردني الفعال اآلن ال يشترط بالضرورة إيقاف التحرك اآلخر لكنه يفترض وقف الحصار               -٤

 وال يمثل التحرك األردني بالضرورة تهديـدا        .وعدم الرهان على الحرب األهلية لحل المسالة الفلسطينية       
لحماس بل ربما يستوعب دورها من خالل موقف فلسطيني أردني عام يخفـف الخـالف بـين النظـام                   

  .األردني والقوى اإلسالمية الداعمة لموقف حماس
ـ                 ع وبذلك يبدو التحرك من خارج موقف النظام األردني الرسمي لكنه مدعوم بما يكفي إلمكانية تداخل م

التحرك األردني قبل شهرين كان يصب ضمن هذا الرؤيـة          . موقف النظام إذا توفرت فرص لهذا التوجه      
وزيارة الملك لرام اهللا ربما كانت إعالنا بالبدء        . وموازيا لتحرك داعم ألبي مازن في تحركه نحو التسوية        

  .لدور أردني
بقي متوقفا حتـى تتوضـح صـورة        وهو سي . لكن الزيارة ألغيت وغزة تفجرت وتوقف التحرك األردني       

ولن يقبل األردن تفعيل الدور أعاله خوفا من مردوده الـسلبي           . الموقف الفلسطيني والعربي واإلسرائيلي   
  .طويل األمد

  :القوى غير المتحمسة للدور األردني كثيرة
 من أبي   الدور األردني يحمل موقفين في نفس الوقت مما يصعب قبوله حمساوياً بل هناك تردد في قبوله               

وهو ال ينال موقفا إسـرائيليا موحـدا بـسبب          . مازن ألنه يحمل فرضية سقوط السلطة وانتهاءها أخيرا       
. اختالف رؤية أولمرت وتفضيله تسوية تقوم على إلغاء حماس أو اندماجها ضمن مسيرة الحل المطروح              

نتوقع منهما دعما للـدور     وسوريا وإيران ال    . ومصر طبعا ال تبدو متحمسة لهذا الدور األردني المزدوج        
  .األردني

لو تم الحسم بموقف إسناد بديل للسلطة مع عدم         . تعدد أوجه الدور وازدواجيته تصعب قبوله بهذه الطبيعة       
العمل على تسهيل إلغاء حق العودة فهذا سيجد قبوال فلسطينيا شعبيا واسعا لكنـه سيـصطدم بـانغالق                  

صـعوبة ومحدوديـة    : يظل خيارا مطروحا ألسباب كثيرة    التحرك األردني رغم هذا س    . إسرائيلي يلغيه 
ورغبة الفلسطينيين فعال بعالقة وحـدة علـى   . وتوجه أميركي رئيسي بدعم دور أردني     . البدائل األخرى 
  .وصعوبة نجاح تسوية على المقاس اإلسرائيلي حسب ما ورد سابقا. المستوى الشعبي
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  :وتبقى مجموعة مواقف
لن يحسم مهما طال الصراع لكن ربما يؤدي ذلك إلـى تغيـر فـي                موقف حماس وفتح الصراعي      -١

  .موازين موقف فتح وهذا جوهري
 الدور األردني ضروري لكن دون اشتراط التنازل عن الثوابت الفلسطينية وأهمها حق العودة وإزالة               -٢

ولـيس  . تستطيع األردن لعب دور مفيد للفلسطينيين دون دفع ثمن من استقرارها          . المستوطنات والقدس 
وهذا ما تحاول بعض الدوائر اإلسرائيلية      . من الضروري لألردن المساهمة في حل حق العودة لالستفادة        

واستقرار النظام األردني ممكن من خالل عالقـة جديـدة بـين األردنيـين              . والغربية إقناع األردن به   
ظـام إدارة حـديث يعكـس       والفلسطينيين تقوم على االحترام الكامل لحقوق الطرفين مع تسوية تسمح بن          

  .توازن القوى الفلسطينية واألردنية وترسخ الدور الملكي حسب النمط األوروبي
 لو قدر لمشروع بوش أولمرت النجاح واستطاع اخذ التنازالت المطلوبة من أبي مازن حساب الخيار                -٣

ن الكيـان الفلـسطيني     األول فلن يكون الكيان الفلسطيني قابال للعيش إال من خالل اتحاد مـع األردن ال              
  .سيكون هشا بحيث يحتاج إلى حماية دولة ذات خبرة بالحكم

واالعتماد علـى الخيـار     .  انهيار مشروع بوش أولمرت يمكن أن يؤدي إلى انهيار مشروع الدولتين           -٤
الرابع أو المراوحة لفترة من الزمن تسمح بتحرك أميركي سعودي ذا فعالية منسقة مع إيـران وسـوريا                  

رك إقليمي جديد حسب تقرير بيكر هاملتون يختلف جوهريا عن السياسة المتبعة حاليا ويضمن              ضمن تح 
وبشكل عام سـيكون للـسعودية دور       .  هيمنة أميركية وديعة نسبيا على نمط كلينتون وبإستراتيجية بيكر        

مصر ستجد نفسها قريبة من الموقـف الـسعودي بـسبب           . رئيسي في حالة فشل مشروع بوش أولمرت      
  .يار الزخم في المشاريع األخرىانه

. بناءاً على كل ما سبق ستشهد المرحلة القادمة توتراً وضغطاً إسرائيلياً مستمراً على حماس وأبي مازن               
وحسب توقعي فلن ينجح مشروع بوش أولمرت وسيضطر أبو مازن للعودة للحوار بـشروط الـسعودية             

ة هي أقصر الطرق لتوفير الجهد والوقت ودون حاجة         ويبدو أن انتخابات المنظم   . ومبادرة السالم العربية  
  .فنتيجة تصويت كل الشعب ستعطي الحكم دون محكمة ومرافعات أو وساطات. احد للتنازل لآلخر

  ١٩/٧/٢٠٠٧ الحقائق 
 
  هل يريد عباس االنتخابات فعالً؟ .٦٢

   احمد ابو بكر
بات تشريعية ورئاسية مبكرة، وهو     اعلن السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، نيته اجراء انتخا         

ما كان متوقعاً ضمن اجراءاته ومراسميه التي اصدرها، في اعقاب سيطرة حركة حماس على االوضاع               
  .االمنية في قطاع غزة

وقد تميزت رددود االفعال بتمايز شديد، خصوصاً بين الفصيلين الكبيرين على الساحة الفلسطينية، حماس              
نظر هو مسارعة حماس على لسان الناطقين الرسميين برفض هذه الدعوة مـن             اال ان ما يلفت ال    . وفتح

حيث المبدأ، على اساس ان هناك انتخابات جرت قبل عام ونصف لم يتم احترامها، وهم محقـون بـال                   
شك، اال ان التمترس بهذه الحجة، ورفض فكرة الرجوع الى الشعب، واالحتكام الى صناديق االنتخـاب                

حركة حماس، والناطقين الرسميين، ال يعد أمراً مرغوبـاً مـن الناحيـة الـشعبية،               من جديد، من قبل     
خصوصا وان هناك صراع على السلطة، وانقسام فلسطيني غير مسبوق، فاذا كانت حماس تقـول عـن                 

 نفسها انها الفصيل االكبر على الساحة، فلما الخوف من االنتخابات؟ 
هل عباس جاد في اجراء انتخابـات رئاسـية         :  يكون التالي  ولكن السؤال االهم في هذا االطار يجب ان       

وتشريعية بمشاركة حماس؟ في اعتقادي يجب ان يكون هذا السؤال هو االساس في اي مناقشة اعالمية،                
اذ بدا الخطاب االعالمي الحمساوي  للناطقين الرسميين والمتحدثين لالعالم، ضعيفاً وهو يـرفض هـذه               
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او الرجوع الى الشعب، مع انـه االقـرب للمـزاج الـشعبي             . خيار الشعبي الدعوة، وكانه يتهرب من ال    
وتطلعاته، بعكس الطرف االخر، الذي يتهرب من تبني مواقف شعبه ويتساوق مع مواقف اعداء قـضيته                

  .من االسرائيليين واالمريكان
 مـن التـساؤالت     ان هناك جملة من المسائل الهامة ال بد االتفاق عليها قبل اجراء اي انتخابات، وجملة              

  :واالمور ، يجب توضيحها
 وموقفها المطالب   ،منذ البداية  ف حركة حماس  ان الرجوع الى الخيار الشعبي، والتمسك به هو موق        : اوالً

 طـوال   ت حماس  وبناء عليه رفض   م،١٩٩٠باجراء انتخابات العضاء المجلس الوطني معروف منذ عام         
، بوسـائل   متضرر من نتائج االنتخابات   ي مارسه الطرف ال   العام والنصف االنقالب على هذا الخيار، الذ      

  .خطيرة وصلت حد اعالن االنقالب والعصيان والحرب المسلحة على الحكومة الشرعية
ان من يريدون العودة الى  الشعب هم انفسهم رفضوا الخيار الشعبي االخير، فمن يضمن ان يقبلوا                 : ثانياً

  وال ينقلبوا عليه مرة اخرى، بحجج مختلفة؟بالخيار الديمقراطي للشعب هذه المرة؟ 
ان الذين يتباكون على الخيار الشعبي والرجوع الى الشعب، هم من وضعوا الشعب وراء ظهورهم               : ثالثاً

لعشرات السنين، ولم يبالوا بارادة الشعب وال تطلعاته ، ومضوا يعقدون الصفقات واالتفاقات الخطيـرة               
، دون العودة الى شعبهم،  لماذا لم يعودوا الى شعبهم يوم وقعوا كـل               التي تمس مستقبله ومستقبل اجياله    

االتفاقات المشبوهة مع الصهاينة؟ ابتداء من اتفاقية اوسلو وما تبعها من تفاهمات شرم الـشيخ وبـاريس                 
وواشنطن وغيرها؟ لماذا رفض عباس ومحاور اقليمية تجديد اطر منظمة التحرير على اساس االنتخاب              

ر؟ رغم االلحاح المستمر منذ اتفاق القاهرة؟ ورغم التأكيد عليه في وثيقة الوفاق واتفاق مكة؟               الشعبي الح 
  لماذا لم يتذكروا شعبهم يوم عقدوا اتفاقية المعابر؟ التي حولت االراضي المحتلة الى سجن كبير؟

الشعبي، او الرجـوع    هؤالء الذين يتباكون على الخيار الشعبي فاقدوا مصداقية، ولم يؤمنوا يوما بالخيار             
الى شعبهم، والدليل على هذا هو تاريخهم ، ورفضهم نتائج االنتخابات التشريعية االخيرة ، التي فـازت                 

  .بها حماس
انهم يستخدمون ورقة االنتخابات  للضغط على حركة حماس، ظنا منهم انهم يستطيعون اخراجهـا مـن                 

  .وهم خاطئ ايضاً تقع به قيادة اوسلو ومن حولهاالنظام السياسي والحياة الرسمية الفلسطينية، وهذا 
 جدالً حسن النية لدى هؤالء، وانهم فعال يريدون العودة الى شعبهم، واالحتكام الـى               نافترضاذا ا و: رابعاً

صناديق االقتراع، وصدقنا دعاويهم تلك، وقررنا ان ننسى الماضي البعيد والقريب والتجارب المرة، فان              
ات والتجهيز لها ، تحتاج ايضا الى حوار، اذ ان هناك اسئلة كثيـرة  بحاجـة الـى                   الدعوة الى االنتخاب  

س الخيار الشعبي، ومن هذه القضايا والتساؤالت التـي         يتكرلاجابات واضحة، واجراءات على االرض،      
  :تطرح

انب لماذا يصر الرئيس عباس وبعض مستشاريه، على تغيير النظام االنتخابي من ج           القانون االنتخابي،   -١
النظـام المخـتلط، النـسبي      (واحد؟ ليتحول الى نظام القائمة النسبية؟ رغم ان النظام االنتخابي الحـالي             

، الذي شاركت به كل فصائل العمل       ٢٠٠٥اقر باالجماع الوطني في اتفاق القاهرة في مارس         )  والفردي
ل ان تغييره يجب ان يكون بذات       الفلسطيني، الفاعلة والهامشية، وتوافقت عليه، وبالتالي من المنطقي القو        

  .االجماع ، او بحوار جديد
 لماذا يفترض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن نتائج االنتخابات المبكرة التي يدعو لها سـتكون                -٢

من سيضمن نزاهة االنتخابات فـي الـضفة        ! نتائجها مغايرة لسابقتها ما لم يكن هناك نية مبيته للتزوير؟         
؟ من سيضمن عدم وقوع انتهاكات وتزوير؟ من قبل المسلحين التابعين الي جهـة؟              الغربية وكذلك غزة  

  ؟ومن سيضمن عدم تدخل االجهزة االمنية لصالح فتح في الضفة، او لصالح حماس في غزة
االنتخابات تعني ان يختار الشعب ممثليه بحرية تامة، ودون تدخل او ضغوطات، والسؤال المطروح              -٣

ون ممثليهم بحرية، وجزء من المرشحين تطـاردهم اجهـزة االمـن االسـرائيلية             كيف ينتخب الفلسطيني  
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والفلسطينية على السواء؟؟ كيف سيختار الشعب ممثليه بحرية وما زالت المالحقـات االمنيـة مـستمرة                
؟ وهل سيختار    مستمر  اغالق ونهب مؤسساتها التعليمية والخيرية واالجتماعية      ، ومسلسل النصار حماس 
  في سجون السلطة الفلسطينية هذه المرة؟الشعب اسرى 

لو افترضنا ان حماس فازت في هذه االنتخابات باغلبية برلمانية بـسيطة، وفـازت حمـاس ايـضا                  -٤
بالرئاسة، فهل فتح على استعداد ان تسلم الحكم واالجهزة االمنية لقيادة السلطة الجديـدة؟ فـي الـضفة                  

  الغربية؟ وما هي الضمانات على ذلك؟
ث هذا االمر، ما هو موقع ابو مازن في هذه الحالة، كيف سيتعامل مع الوضع الجديد، وهـل                  ولو حد -٥

سيستخدم رئاسته لمنظمة التحرير لعرقلة وافشال قيادة السلطة الجديدة؟ بزعم انها مرجعية السلطة؟ كمـا               
حاليـة  مـع     فعل من موقع مؤسسة الرئاسة؟  كيف ستتعامل منظمة التحرير بشكلها الحالي وتركيبتها ال             

  الوضع الجديد؟
ماذا يحدث اذا فازت فتح بالرئاسة، وفازت حماس بالبرلمان، اي تكرر الوضع السابق مرة اخـرى،                -٦

) شـكلياً (هل سترفض الرئاسة  النتائج؟ وتدعو الى انتخابات من جديد؟ لتتناسب مع ما تريده؟ واذا قبلت                 
  مع الحكومة والمجلس التشريعي؟بالنتائج؟؟؟؟  فهل ستكرر نفس اساليب العمل القديمة 

بجملة اخرى من سيضمن ان تقبل حركة فتح بنتائج االنتخابات اياً كانت؟ هل هناك ضمانات اقليميـة                 -٧
  او دولية بهذا الشأن؟

 ان  كشف النوايا الحقيقية من وراء الدعوة لالنتخابات المبكرة،        ت  هي التي  ان االجابة على هذه التساؤالت،    
 الشعب، الذي افرز وبارادة حرة شهد       ا االنقالب على توجهات هذ     أم لشعب الفلسطيني، هي االحتكام الى ا   

  .لها العالم، ممثليه قبل عام ونصف
: على نزاهتها، وثانياً  : اوالًقدم الضمانات   ان عليه ان ي    االحتكام الى الشعب، ف    الرئيس عباس يريد  اذا كان   

لوصول الى اجابات واضحة للتـساؤالت المطروحـة،        ، مع التأكيد ان ا    على قبولهم بنتائجها، مهما كانت    
يتطلب وجود حوار سياسي معمق بين كافة القوى السياسية، وال يستطيع السيد عباس ان يختـزل كـل                  
المعطيات والظروف، يدعو الى انتخابات جديدة دون الوصول الى حل توافقي على كل اجراءاتها، ومن               

لالنتخابات وتركيبتها، ونزاهة االنتخابـات، والقبـول بنتائجهـا،         بينها قانون االنتخاب، واللجنة الوطنية      
واخيراً اتاحة فترة من الهدوء تمتد لستة اشهر، تتيح للفلسطينيين التقاط انفاسهم، والتعبير عـن ارادتهـم                 

  الحرة، بعيدا عن الضغوط الدولية والداخلية،
com.yahoo@6200Samnader ٢٠/٧/٢٠٠٧  

  
 لماذا االنتخابات المبكرة ضرورية؟ .٦٣

 عمر حلمي الغول
االزمة المتفاقمة والكارثية التي يعيشها الشعب العربي الفلسطيني لم تكن وليدة الصدفة، انما جاءت نتيجة 

اومة عملية تراكمية مع تعمق االفتراق بين المشروعين والخطابين اللذين يمثلهما كل من حركة المق
االسالمية حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح فضالً عن الصراع بينهما على اقتسام كعكة 

، التي ٢٠٠٦كانون الثاني / السلطة بعد ما فازت حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية في يناير 
من عدم التمكن من العودة لمقاعد اعتبرتها كتلة التغيير واالصالح االنتخابات االولى واالخيرة لخشيتها 

التشريعي ثانية بعدما انكشف الكثير من مقالبها وعيوبها اثناء قيادتها للحكومة العاشرة والحادية عشرة، 
 ٢٠٠٧يونيو / والتي تجلت اخيراً في انقالبها على ذاتها وعلى الشرعية الفلسطينية في منتصف حزيران 

في محافظة < المنتدى>يطرة على مقار االجهزة االمنية ومقر الرئاسة عندما قامت القوات التابعة لها بالس
غزة وبيوت الرؤساء الشهيد الرمز ابو عمار والحي الباقي رأس الشرعية الوطنية محمود عباس وما 
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رافق االنقالب من ممارسات وانتهاكات فظيعة ضد المناضلين والمواطنين على حد سواء في محافظات 
 .غزة

المقاومة االسالمية حماس لم تتدارك الخطيئة التي وقعت فيها ولم تتراجع انما ذهبت بعيداً كما ان حركة 
في خيارها عندما رفضت االعتراف بالخطأ واالعتذار عنه واعتبرته خطوة اضطرارية او كما يسميه 
 بعض قياداتها عملية جراحية، ليس هذا فحسب وساق هذا البعض في استغفال او استهبال المواطن

 .الخ... ورفض مراسيم الرئاسة ! الفلسطيني عندما يقول انه لم يتجاوز القانون والنظام؟
بعيداً عن التفاصيل التي رافقت االنقالب االزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي ازمة سياسية بامتياز 

ه فتح من حاملة ازمة االفتراق بين المشروعين والخيارين اللذين تمثلها كل من حماس وفتح بما تمثل
للمشروع الوطني الفلسطيني هذا االفتراق بات من الواضح والجلي ال يمكن الجمع بينهما في ظل رفض 
حركة حماس التوافق مع الرؤية الوطنية، ورفضها منظمة التحرير الفلسطينية كما هي ببرنامجها 

< حركة حماس>ئيلية، مع انها السياسي واالتفاقيات التي ابرمتها مع دولة االحتالل والعدوان االسرا
سعت وتسعى بشكل منفرد لترميم الجسور مع الحكومة االسرائيلية من خالل صيغ التفاهم السويسرية 
التي يبلورها الدكتور احمد يوسف مستشار رئيس الوزراء المقال غير ان قيادة حماس تدير الظهر للتفاهم 

ل القريبة منها في المواقف السياسية مثل الجبهة والتوافق مع فصائل منظمة التحرير حتى تلك الفصائ
 .الشعبية والديمقراطية

امام واقع الحال الوطني الذي دفعته ممارسات حركة حماس الى المربع صفر، واعادت القضية 
والمشروع الوطني عشرات السنوات للخلف، فضالً عن انها بفرض سيطرتها على قطاع غزة قسمت 

الى االنقسام السياسي واالجتماعي والثقافي، لم يعد من الممكن الحديث عن اية الشعب جغرافياً باالضافة 
حلول جدية للحالة الوطنية حتى لو حصل تقدم على طريق الحوار، الن اي حوار سيكون مرهونا بعودة 
حماس عن نتائج انقالبها في غزة وعودة االمور الى ما كانت عليه قبل االنقالب وهذا ما ترفضه قيادة 

 .ماس المتنفذةح
اذا اي حديث عن شرعية هذه الخطوة او عدم شرعيتها هو نوع من المناكفة واستمرار حالة الفوضى 
والفلتان السياسي والقانوني وشكل من اشكال التحريض والتعبئة السياسية المغرضة من قبل قيادة حركة 

 .سطيني والعربي واالسالميحماس التي اوغلت بعيداً في تضليل اعضائها وانصارها والجمهور الفل
بناء على ما تقدم فان الخيار االمثل لخروج الشعب والسلطة من االزمة السياسية يكمن في التقدم نحو 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة النها االقدر على اخراج الشعب من ازدواجية المشاريع 

واجية السلطة وعلى حركة حماس ان ال تخشى شيئاً واالنقسام الجغرافي والسياسي واالمني وبالتالي ازد
فالشعب هو مصدر السلطات  الذي يمنح من يريد من القوى ويحجب عمن يريد واذا كانت حماس واثقة 

 .من التفاف الشارع حول خيارها عليها ان ال تهاب االنتخابات ال سيما وانها انتخابات عامة
ياسي اذا كانت تريد ان تدخل الى اطر منظمة التحرير كما ان حركة حماس مطالبة بحسم خيارها الس

 .الفلسطينية عليها ان توافق على التزامات واتفاقيات المنظمة االقليمية والدولية
الشعب في الداخل والشتات لم يعد مستعداً للسير قدماً في نفق االنقسام والضياع والتبديد وبات بحاجة 

ار للقضية والمشروع الوطني، وهذا ال يتم اال بالتقدم الى ماسة للخروج من االزمة واعادة االعتب
االنتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة بعد تهيئة االجواء في المحافظات الجنوبية او كما يقترح البعض 

 .باللجوء لخيار االنتخابات على مراحل كما حصل في االنتخابات البلدية في اراضي السلطة الوطنية
خابات ليست المشكلة بل المشكلة االن تكمن في اقرارها مبدئياً وفي ظل تعطل دور المجلس كما تتم االنت

التشريعي يصبح من واجب المجلس المركزي المنعقد في رام اهللا ان يقرر ويصدر مرسوماً بهذا الشأن 
  .ال سيما ان المجلس المركزي هو نفسه من اعطى السلطة الوطنية شهادة الوالدة وهو مرجعيتها
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