
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لن تُمنَح الثقة لحكومة تحارب المقاومة والمجاهدين ورئيسها متهم بالفساد: عدوان
  لجندي اإلسرائيلي على الحاجز أكبر من سلطة الحكومة الفلسطينية كلهااسلطة : فياض
   ولكن ذلك لم ينجح...لمنا بنية إنقالب حماس ووضعنا خططاً دفاعية ع:عمرو

  في الضفة" حماس"مشعل يرفض االنتخابات المبكِّرة ويحذِّر من االستخفاف بقوة 
  اللوبي الصهيوني يتحكّم بعباس ويحركه كيف يشاء: صحيفة أمريكية

  

دعـدم إنعقـا:مستشار قـانوني
 يوجب عباس تكليـف     ثقةجلسة ال 

  رئيس وزراء غير فياض
  

  ٤ ص...

 ٢٢/٧/٢٠٠٧٧٩٠األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                      ٧٩٠:                                 العدد٢٢/٧/٢٠٠٧األحد : التاريخ

    :السلطة
 ٤  الشكوك تخيم على عقد جلسة التشريعي اليوم .٢
 ٥   لن تُمنَح الثقة لحكومة تحارب المقاومة والمجاهدين ورئيسها متهم بالفساد: عدوان .٣
 ٥   بين الفصائلحترام اإلتفاقيات الموقعةويدعو إللى حوار غير مشروط إهنية يجدد الدعوة  .٤
 ٥  رفع الحصار عن غزةلمع الحكومة البريطانية " معتبرة"تصاالت  يكشف عن إهنية .٥
 ٦   لجندي اإلسرائيلي على الحاجز أكبر من سلطة الحكومة الفلسطينية كلها  اسلطة : فياض .٦
 ٦  كارثة إنسانية واقتصادية تنتظر قطاع غزة: يقاتعر .٧
 ٧  الوزير العجرمي يقلل من اهمية تصريحات هنية حول اطالق سراح االسرى .٨
 ٧   وهذا عبث...اً واحداًالمجلس التشريعي لم يسن قانون: زكيعباس  .٩
 ٧   ولكن ذلك لم ينجح... علمنا بنية إنقالب حماس ووضعنا خططاً دفاعية:عمرو .١٠
 ٧  شرعية بدالً من النيابة العامة في غزةقانونية ولجنة القوة التنفيذية تُشكل  .١١
 ٨  ية نهر البارد فلسطينيا في لبنان منذ بدء عمل٢٧ستشهاد إ: زكي .١٢
 ٨    نابلس قيادي في حماس منالشرطة الفلسطينية تفرج عن  .١٣
    

    :المقاومة
 ٨  في الضفة" حماس"مشعل يرفض االنتخابات المبكِّرة ويحذِّر من االستخفاف بقوة  .١٤
 ٨   وجود قنوات اتصال مع أطراف أوروبية يؤكدالزهار  .١٥
 ٩   تطالب بحل حكومة هنية النهاء االزمة السياسية"منظمة التحرير" .١٦
 ٩   الستئناف الحوار"انقالبها"إلى الـرجوع عن " حماس"يدعون " عوفر"في " فتح"أسرى  .١٧
 ٩  صبر أبناء فتح ما هو إال حرص على أبناء شعبنا ومصالحه الوطنية: حلس .١٨
 ٩   يجب أن تقاطع بالعزل السياسي"حماس" :مجدالوي .١٩
١٠   مستعد للنهوض بدور وساطة بين قيادتي السلطة وحماس : ملوح .٢٠
١٠  مة في قضية شاليط وكتائب القسام تنفي المسا .٢١
١٠   نستنكر تعطيل صفقة شاليط مقابل الدوالرات: جمال نزال .٢٢
١٠    تدعو لمؤتمر دولي للسالم في الشرق االوسط"الديمقراطيةالجبهة "  .٢٣
١٠   مستعدون للمشاركة في حوار بين فتح وحماس: "الجهاد" .٢٤
١١   في قصف مروحي صهيوني شمالي القطاع" القسام"شهيدان من  .٢٥
    

    :الكيان االسرائيلي
١١  استبعاد حرب مع سورية ال يعني استئنافاً فورياً للمفاوضات: أولمرت .٢٦
١١  ردود فعل إسرائيلية مرتبكة وغاضبة على اإلتفاقية العسكرية اإليرانية السورية .٢٧
١١  سأكون على رأس كاديما في اإلنتخابات القادمة: أولمرت .٢٨
١٢  ائرجيش االحتالل يرجئ اجتياح غزة خشية الخس .٢٩
١٢  بعد مطاردة فلسطينية لهنجاة ضابط في االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية  .٣٠
١٢  هجوم شديد من اليمين على المصادقة على كتاب يعرض الرواية الفلسطينية للنكبة .٣١
    

    :األرض، الشعب
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١٢  التجمع القومي العربي الفلسطيني يرفض االنتخابات التشريعية والرئاسية المبكرة .٣٢
١٣  ة استمرار إغالق معبر رفحي في غزة تحمل عباس مسؤوليةمؤسسة حقوق .٣٣
١٣  ف عائلة ال١١ نسمة عابرة على ..مجموعة أسرىلإطالق اسرائيل : تحقيق .٣٤
١٣   تناشد انقاذ حياته فلسطينياسرة أسير .٣٥
١٣   الفلسطينييناألونروا تدرس إجراءات تحسين عالقتها مع الالجئين .٣٦
١٤  مهم الجامعييشترطون على أبنائهم الحصول على منح إلكمال تعليغزة آباء : تحقيق .٣٧
   

   :اقتصاد
١٤  تجار ومستوردون يحذرون من نفاد السلع التشغيلية في قطاع غزة .٣٨
 ١٤ مشروعان فلسطينيان ينافسان على جائزة البرنامج العالمي للرياديين .٣٩
   

   : األردن
١٤  مع فتح في عمانمصالحة  عقد لقاء علىحماس حات يتسلم موافقة الفال .٤٠
   

   :لبنان
١٥   في معركة نهر البارد ترى صعوبة الحسم"رابطة علماء فلسطين" .٤١
١٥ ضاعف امكاناته" حزب اهللا: "محمد يزبك .٤٢
   

   :عربي، إسالمي
١٥   ترفض طلباً مصرياً لفتح معبر رفح لمدة يومين"إسرائيل" .٤٣
١٦  وتحذر من تداعيات التقسيم لتحديد أفق سياسي للتسويةأمريكامصر تدعو  .٤٤
   

   :دولي
١٦   س ويحركه كيف يشاء اللوبي الصهيوني يتحكّم بعبا: صحيفة أمريكية .٤٥
١٦   بلير غداً في األردن لمباحثات تتناول دعم السلطة الفلسطينية .٤٦
١٦ ساركوزي يمنح فلسطينياً وسام االستحقاق الوطني .٤٧

   
    :مختارات

١٧  بسبب تجاوزات إسرائيل النووية" مدمر"حذر من زلزال المصرية ت" الطاقة الذرية" .٤٨
    

    :حوارات ومقاالت
١٧  بالل الحسن... مؤتمر دولي كبير وأهداف أميركية صغيرة .٤٩
١٩  عريب الرنتاوي... حماس، فتح واالنتخابات المبكرة .٥٠
٢٠  عرفات حجازي... نهر البارد أوال؟.. تصفية القضية الفلسطينية .٥١
٢٢ نهلة الشهال... بدالً من المواقف... » الوضعيات«حين تتوسل السياسة  .٥٢
    

 ٢٣  :كاريكاتير
***  
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   يوجب عباس تكليف رئيس وزراء غير فياضثقةجلسة العدم إنعقاد : مستشار قانوني .١
رئيس عباس، ورئيس وزرائه المكلف سالم فياض وقعا        العتبر مراقبون ومختصون قانونيون أن      إ :غزة

في إشكالية قانونية كبيرة من حيث ال يدريان، وذلك بعد تقديم األخير طلبا لرئاسة المجلـس التـشريعي،        
 منه، نظرا ألن عقد أو عدم عقد هذه الجلـسة بـأي حـال مـن                يطلب فيه عقد جلسة لنيل حكومته الثقة      

وقـال   .األحوال يعني اضطرار عباس تكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة، وذلك حـسب القـانون             
الدكتور عصام عابدين المستشار القانوني لرئاسة المجلس التشريعي إنه إذا لم تحصل حكومة فباض في               

 مـن   ٢ فقـرة    ٦٥ي ألي سبب كان فإنه وبحسب أحكام نص المادة          على ثقة التشريع  ) ٢٢/٧(هذا اليوم   
القانون األساسي المعدل، فإنه يتوجب على رئيس السلطة الفلسطينية تكليف رئيس وزراء آخر لتـشكيل               

جلـسة   هـذه ال   ال يمكن تأجيل     ،وأضاف )".٢٢/٧(حكومة جديدة وذلك خالل أسبوعين من تاريخ جلسة         
 من القانون األساسي المعدل التي تقول أن هذه الجلـسة  ١ فقرة  ٦٦ المادة   وال حتى يوم واحد لتأكيد نص     

فبعد هذا التاريخ ال يمكن ألي سبب كـان         ،  الخاصة تعقد في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب         
وحول ما إذا لم تحصل الجلسة على نـصاب فـي حـال              .عقد الجلسة الخاصة للتصويت على الحكومة     

السبب غير مهم، المهم النتيجة هل      " قال عابدين    ،برلمانية لجلسة المجلس ألي سبب كان     مقاطعة أي كتلة    
وبحسبة بسيطة فإن حركة فتح التي تملك اآلن أغلبيـة فـي المجلـس     .؟حصلت هذه الحكومة على الثقة    

 نائبا في المجلس توفي أحدهم، وبالتالي لن تمنح حكومة فيـاض الثقـة              ٤١يوجد لديها   ، حيث   التشريعي
وعلمـت   .صوتا وهذا غير ممكن   ) ٦٧(الثقة تحتاج لـ    ألن  حتى لو صوت معها نواب الكتل الصغيرة،        

أن حركة فتح قررت مقاطعة هذه الجلسة بعدما علمت أنها ال يمكنها أخذ الثقـة مـن                 " قدس برس "وكالة  
 أن  المجلس لحكومة فياض بعدما تفأجات بقبول رئاسة المجلس عقد جلسة كهذه، حيـث كانـت تتوقـع                

نحـن مـن    "ومن جهته قال النائب عن حماس إسماعيل األشقر          .يرفضها فيتخذ عباس إجراءات أخرى    
الداعين لهذه الجلسة وسنحضرها ولكن األخوة في فتح أدركوا خطأهم في طلب عقد هذه الجلسة وبالتالي                

  ". سيقاطعونها
 ٢٢/٧/٢٠٠٧قدس برس 

  
   عقد جلسة التشريعي اليومعلىالشكوك تخيم  .٢

 ورئيس قائمـة البـديل بـسام        ، خريشة  أمين سر المجلس التشريعي حسن     كشف:  نائل موسى  -اهللا  رام  
الصالحي عن محاوالت واتصاالت حثيثة لتقريب وجهات النظر بين كتلتي فتح وحماس بما يسمح بافتتاح               

ان الجهود تراوح   الدورة العادية الثانية وانتخاب هيئة مكتب الرئاسة والتوجه الى جلسة الثقة، لكنهما قاال              
  .احمد بحر. مكانها بانتظار رد القائم بأعمال رئيس المجلس د

نها تتناقض ودعوة عباس بافتتاح دورة جديدة       أبحر لجلسة التشريعي اليوم     . واعتبر عزام األحمد دعوة د    
 عقد   في حال وافقت كتلة حماس على      ،وقال األحمد  .للمجلس بعد أن انتهت فترة التمديد لمدة أربعة أشهر        

دورة جديده، فإنها تبدأ بانتخاب رئيس المجلس، ومكتب الرئاسة، وعند ذلك فإن كافـة الكتـل سـتكون                  
مستعدة للمشاركة، ومناقشة كافة القضايا المطروحة على جدول األعمال، ومنها عرض الحكومة الجديدة،             

س، والنظام الـداخلي    ورأى أن كتلة حماس تضرب القانون األساسي ومرسوم الرئي         .لنيل ثقة التشريعي  
بعرض الحائط، ما أدى إلى شل عمل المجلس مقدرا أن دعوة بحر مخالفة للقانون، ألنه دعا إلـى دورة                   

 إلـى ذلـك فقـد    .غير عادية، وليس لدورة جديدة، كما ينص القانون االساسي، والنظام الداخلي للمجلس     
بحر، مشيرا الـى وجـود      . ا الى د  خريشة الخطوط العريضة لمقترحات حلول الوسط التي نقله       . كشف د 

عزيز الدويك المختطف رئيسا للمجلس في دورتـه الثانيـة          . مقترحين يقوم االول على اعادة انتخاب د      
و التوافق على باقي الهيئة بأن يكون النائب االول له من الضفة والنائب الثاني وأمين السر من                 أوانتخاب  
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اقشة على الهيئة او تقاسمها لكنها تريد وتتوقع تغيـرا فيهـا             فيما أعلنت فتح انها ال ترغب في المن        ،غزة
   .ينسجم مع القانون

نتخابات تحظـى   إن بتوافق او    إاالقتراح الثاني فييقوم على أساس تجديد هيئة المكتب برمتها ال فرق            أما  
 تريـده   ن كل ما  أفيه كتلة فتح بمنصب النائب االول لرئيس المجلس وهو ما تؤكد فتح عدم تطلعها اليه و               

هو ان تكون للمجلس دورة وهيئة مكتب قانونية قبل التوجه الى جلسة الثقة واستئناف أعمـال المجلـس                  
  .حسب القانون

ن يخفـق فـي     أذ من المتوقع    إوعلى األغلب ان يسجل التشريعي اليوم رقما قياسيا في الفشل بعقد جلسة             
اب على مصراعيه للتساؤالت عـن جـدوى        عقد جلسة ثالثة اليوم خالل أقل من اسبوعين ما قد يفتح الب           

  .هبقائ
  ٢٢/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  لن تُمنَح الثقة لحكومة تحارب المقاومة والمجاهدين ورئيسها متهم بالفساد : عدوان .٣

ستحضر جلسة التـشريعي المقـررة اليـوم األحـد          حماس  أكّد الدكتور عاطف عدوان، أن كتلة       : غزة
، فـي   "إنها تحارب المقاومة، وال تلتزم بالقانون     "نح الثقة لحكومة قال عنها      ، متوقعاً أن ال يتم م     )٢٢/٧(

وأوضح أنه طالما هناك حكومة مكلّفة فال بد للمجلس أن يقـول كلمتـه،               .إشارة إلى حكومة سالم فياض    
في ما  و. ، كما قال  "فإذا كان لها بعد قانوني منحت الثقة، وإذا لم يكن لها أساس قانوني تُحجب عنها الثقة               "

كل شيء وارد، ولكننـا ككتلـة        ": قال ،يتعلق بإمكانية اكتمال النصاب القانوني وانعقاد الجلسة من عدمه        
 ولكن يبدو أن هناك إشكالية في كتلة فتح هل ستحضر           ،التغيير واإلصالح وكذلك الكتل اليسارية ستحضر     

إرباك في صفوفهم، إذ إن البعض      لكن يبدو أن مخاطبة رئيس المجلس لهم أدت إلى          "أو ال؟ ومضى يقول     
  ".في خطابه األخير) عباس(منهم ال يعترف بالدكتور بحر وهذا الكالم قاله الرئيس 

  ٢٢/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  حترام اإلتفاقيات الموقعة بين الفصائلويدعو إللى حوار غير مشروط إهنية يجدد الدعوة  .٤
ى ضرورة حماية الخيار الديمقراطي واالتفاقيات الموقعـة بـين          سماعيل هنية عل  إ شدد   : وكاالت -غزة  

يجـب  "وقال في حفل تخريج االوائل من جميع الكليات في الجامعة االسالمية بغزة              .الفصائل الفلسطينية 
حماية الخيار الديمقراطي، وصندوق االقتراع كان الطريق لتسلم هـذه الـسلطة ونحتـرم نتـائج هـذه                  

 ".ن تحترم نتـائج االنتخابـات الجديـدة؟       أناك دعوة النتخابات جديدة فمن يضمن       ه"مضيفا  " الديمقراطية
نريد لكل االحرار في فتح ان يستفيدوا من الحالة الجديدة وأن يكونوا أقوياء ومنافسين شريفين                ":ضافأو

 نحن مع الحوار ولكن لن نستجديه، وسنبقى أمناء على ثقافـة          " وتابع    ".يمارسون دورهم على أي صعيد    
 وأوضـح   .الحوار باعتبارها المخرج من الوضع الراهن، نريد حوارا بال شروط ينفذ إلى أعماق األزمة             

وفي نفس الوقت ال توجد مالحقة سياسية، فقـد عانينـا مـن االعتقـال               "هنية أنه ال يوجد تفرد سياسي       
 الحلـول    على رفض حركة حماس قضية      من جهة أخرى   وأكد ".السياسي ولن نمارس االعتقال السياسي    

المنبثقة من رؤية بوش أو حل الدولتين في حدود ال تعرف ماهيتها، مشدداً على أن حركتـه وحكومتـه                   
  .ستدافعان عن الثوابت وستظالن متمسكتين بها، قائالً ان أية مبادرات يجب أن تستند إلى هذه الثوابت

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  رفع الحصار عن غزةلة البريطانية مع الحكوم" معتبرة" تصاالتإ يكشف عن هنية .٥
 أي  سماعيل هنية ان قطاع غزة جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية نافياً           إأكد  :  حازم بعلوشة  -غزة  

. نفصال عن الضفة، مشددا علي ان حكومته ستواصل تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الـشعب الفلـسطيني     إ
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البريطانية وصفها بالمعتبرة وذلك لإلسـهام فـي        وكشف عن وجود اتصاالت مع مستويات في الحكومة         
ـ             ،رفع الحصار عن غزة     ى مؤكدا ان حكومته تعمل علي إعادة االعتبار لعالقاتها مع المجتمع الدولي عل

وحول مهمة توني بلير الجديدة كمبعوث للجنة الرباعية        . أسس صحيحة لخدمة مصالح الشعب الفلسطيني     
ن أن أمله في أن يكون منصفا في نظرته للصراع في المنطقة و           الخاصة بالشرق األوسط، أعرب هنية ع     

  .يعمل علي تصحيح مواقفه الخاطئة التي تبناها خالل وجوده علي رأس الحكومة البريطانية
  ٢٢/٧/٢٠٠٧الراية القطرية 

  
   اإلسرائيلي على الحاجز أكبر من سلطة الحكومة الفلسطينية كلها   لجندياسلطة : فياض .٦

قال رئيس الحكومة الفلسطينية االنتقالية الدكتور سالم فياض، إن حكومتـه تعطـي             : الت وكا - رام اهللا 
على رغم أن السلطة علـى      "األولوية لألمن داخل أراضي السلطة الفلسطينية، وليس للقضية االقتصادية          

ورأى أن السعي إلى التوصل التفاق جديد بـين حمـاس والـسلطة الفلـسطينية               ". حافة اإلفالس المالي  
قتناع مفاده أن ال مناص من التعاطي مع غزة         إوأشار إلى أنه توصل إلى      ". سيضعفنا ويعيدنا إلى الوراء   "

هزم جيشنا في القطاع، فهل نرمي بالجنود إلى أحضان حماس؟ قلنا           "وقال فياض   . كما تعتني األم بطفلها   
ا يخص موظفي الدولة، طلبنا      وفي م  ".خذوا رواتبكم واجلسوا في بيوتكم ونحن سنعتني بكم       ) للجنود(لهم  

 ، وأضاف .منهم أن يقدموا الخدمات الالزمة للجمهور وأن يعلموا أن حماس ليست هي الحكومة الشرعية             
ستعادة السيطرة على القطاع، وعلينا تركيز الجهود في الضفة الغربيـة      إلألسف الشديد ليس في مقدورنا      "

الجانبان اإلسرائيلي والفلسطيني قادرين على التوصل       ورداً على سؤال عما إذا كان        ".لئال نخسرها أيضا  
معالجة القضايا اليومية   : إنه يجب السير في مسارين متوازيين     "إلى تسوية شاملة في الوضع الحالي، قال        

والواقع هـو أن     إنني أدرك محدودية قدرات حكومتي،    ":  وأضاف ".والتفاوض حول آفاق التسوية النهائية    
 الحاجز العسكري سلطة أكبر من سلطة الحكومة الفلسطينية كلها، ومع ذلك أقول             للجندي اإلسرائيلي على  

   ".سنكون حكومة قوية إذا تحركنا في االتجاه الصحيح: لكم
  ٢٢/٧/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 

  
   واقتصادية تنتظر قطاع غزةإنسانيةكارثة : عريقات .٧

ة واقتصادية تنتظر قطاع غزة خالل الفترة       أكد صائب عريقات أن كارثة إنساني     : عبدالقادر فارس  -غزة  
وأشار الى أن ما تتعرض له القضية       . المقبلة بسبب ما أقدمت عليه حركة حماس من انقالب غير مسؤول          

أن  وأوضح. "أخشى أن يتحول قطاع غزة الى مقديشو      "الفلسطينية مأساة سياسية بكل معنى الكلمة، وقال        
محمـود  .  وردا على مطالبة د    . ما دامت حماس تسيطر عليه     ح رف إسرائيل ترفض رفضا باتاً فتح معبر     

عريقات أن يرسل ورقة للمصريين يطلب فيها فتح معبر رفح، قـال عريقـات اتـصلت                . الزهار لـ د  
سم الرئيس أبو مازن فتح     إسمي وب إباللواء محمد إبراهيم مساعد وزير المخابرات المصرية وطلبت منه ب         

 مصر على ذلك دون موافقة إسرائيلية بموجب اتفاقـات موقعـة بـين              معبر رفح إال انه أكد عدم قدرة      
وأكد على وجود حلين ال ثالث لهما والسلطة اآلن تقوم بدراسة الموضوع وهو إدخال العـالقين                 .البلدين

، إما عن طريق العاصمة األردنية عمان بواسطة الطائرات أو عن طريق معبر العوجا في صحراء سيناء               
وبخصوص إدخال المواد الغذائية والوقود والماء والكهربـاء        .  ترفض فتح معبر رفح    طالما أن إسرائيل  

وبعد االنقـالب كلفنـي الـرئيس        ن كل ما يحتاجه قطاع غزة نجلبه من إسرائيل،        إ"الى قطاع غزة، قال     
  .عباس بمتابعة كل أمور قطاع غزة حتى ال يعاقب مليون ونصف مليون نسمة من أبناء شعبنا

  ٢١/٧/٢٠٠٧عكاظ 
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  الوزير العجرمي يقلل من اهمية تصريحات هنية حول اطالق سراح االسرى .٨
سـماعيل هنيـة    إ قلل وزير شؤون األسرى والمحررين أشرف العجرمي من اهمية تصريحات            :رام اهللا 

هناك كثير من التـصريحات واألقـوال       : وقال.  أسيراً فخاً إسرائيليا   ٢٥٥التي اعتبر فيها إطالق سراح      
نجاز للسلطة الوطنية مهما كان هذا اإلنجـاز        إر من السخف وتحاول أن تقلل من أهمية أي          تعبر عن كثي  
نتمنى أن تغرقنا إسرائيل بالمؤامرات التي تحدث عنها هنية وإطالق سراح المزيـد مـن               ": ضعيفاً وقال 

. يناالنسحاب من مناطق فلسطينية ورفع الحواجز والتخفيف من ضائقة المـواطن          ، و األسرى والمعتقلين 
  .ولتغرقنا إسرائيل أيضاً بالمؤامرات التي تفتح المعابر وتسهل حركة الناس والبضائع

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

   وهذا عبث...اً واحداًالمجلس التشريعي لم يسن قانون: زكيعباس  .٩
ـ                  :وفا - البيرة   ذي  قال عباس زكي إنه مطلوب العودة إلى الشعب ليقول كلمته في ظل الـشلل التـام ال

 إن المجلس التشريعي لم يسن قانون واحد، وهذا عبث، وبهذه الحالة            ،وأضاف .يعيشه المجلس التشريعي  
ال بد من العودة إلى المؤسسات التشريعية في منظمة التحرير وفي مقدمتها المجلس الـوطني والمجلـس         

 جرائم حماس فـي      بشدة انتقد م .المركزي، وحتى نصل إلى حل جذري ال بد من إجراء انتخابات مبكرة           
غزة، وتمسكها بعدم إجراء االنتخابات المبكرة كحل عقالني لألزمة الراهنة، مشيراً إلى أن االنتهاكـات               

  . تجاوزت القيم واألخالق
  ٢٢/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
   ولكن ذلك لم ينجح... علمنا بنية إنقالب حماس ووضعنا خططاً دفاعية:عمرو .١٠

تخذ قرارات حاسمة بشان األزمة السياسية،      عباس إ ن الرئيس   أد نبيل عمرو     أك : اسامة العيسة  -بيت لحم   
نه سيجرى إعادة االعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسـساتها          أبعد انقالب حماس في غزة، و     

نه في التطبيق، لم يـتم      أبأنه رغم إعالن حالة الطوارئ، إال       "وقال   .لتأخذ دورها في حل األزمة الراهنة     
وتحدث عمـرو  . ستثنائية، وذلك لرسوخ االعتبارات القانونية لدى السلطة وحركة فتح    إللجوء إلى تدابير    ا

عن اتفاق مكة ومالبساته، مشيرا إلى ان قادة حركة حماس كانوا وهم يقفون حول الكعبة يفكـرون فـي                   
 .كن ليقود لرفع الحصار   نه برأيه لم ي   وقال بأنه كان لديه تحفظات عديدة على اتفاق مكة، أل          .بدائل أخرى 

واعترف باألخطاء التي ارتكبتها السلطة وأجهزتها والتي أدت إلى نجاح انقالب حماس، قائال بأنه كانت               
توجد تقديرات ومعلومات لدى السلطة بان حماس تخطط لالنقالب، وتم وضع خطط دفاعية، ولكن ذلـك                

عادة إحيائها، لتأخذ دورها، وانه سيتم إجراء       إواكد عمرو، بانه سيتم العودة لمنظمة التحرير، و        .لم ينجح 
  .انتخابات مبكرة في الضفة وقطاع غزة، ولن يبقى الوضع كما هو

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  شرعية بدالً من النيابة العامة في غزةقانونية ولجنة  التنفيذية تُشكل القوة .١١

تشكيل لجنـة قانونيـة وشـرعية       عن  ة الداخلية   علنت القوة التنفيذية التابعة لوزار    أ:  فتحي صباح  -غزة  
وقـال النـاطق     . غزة للنظر في المسائل القضائية التي تواجهها القوة التي أصبحت بمثابة شرطة قطاع           

طرح على القوة التنفيذية    سالم شهوان انه تم تشكيل لجنة قانونية وشرعية للبت في القضايا التي تُ            إ هاباسم
عامة عن عملهم ورفضهم التعاطي مع القضايا والملفات التي تهم المـواطن            في ظل تغيب وكالء النيابة ال     

من الرئيس الرائد في القضاء العسكري أمين نوفل ومدير سجن غـزة   وتتألف اللجنة .بأوامر من رام اهللا   
انتقد قرار النيابة العامـة     قد  و. المركزي ابو العبد حميد وشخصية شرعية ثالثة لم يذكرها شهوان باالسم          

الى ذلـك، نفـى      ."تآمراً من جانب القضاء الذي يدعي االستقاللية      "قف العمل في القطاع، معتبراً ذلك       و
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شهوان ما تردد في بعض وسائل االعالم عن اعتداءات من جانب عناصر من القـوة التنفيذيـة علـى                   
  .و ان يكون لدى القوة معتقلون سياسيون، وخصوصا من حركة فتحأموظفين ومواطنين، 

  ٢٢/٧/٢٠٠٧ة الحيا
  

   فلسطينيا في لبنان منذ بدء عملية نهر البارد٢٧ستشهاد إ: زكي .١٢
مدنياً فلسطينياً منذ بدء عملية مالحقة مجموعـة فـتح          ٢٧ستشهاد  عن إ  أعلن عباس زكي     :وفا –رام اهللا   

ـ      " :وقال .اإلسالم في مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين في لبنان         ى ال نقبل ان يمارس البعض الفوض
والعبث في لبنان على حساب الدم الفلسطيني، ونحن أدركنا المؤامرة منذ البداية ولذلك طرحنا أن نكـون                 

 مشددا على أن العودة إلى نهر البارد مؤكدة، وأن اإلعمـار سـيكون              ،"والجيش اللبناني في خندق واحد    
سطيني كبير في هذه المسألة،     مباشرة بعد االنتهاء من العملية العسكرية، لوجود تجاوب دولي ولبناني وفل          

مخيمات تقديم الدعم األمني، والسياسي الممكن للجيش اللبناني،        المشيرا إلى استعداد القوى الفلسطينية في       
للقضاء على كل عصابة تحاول المس بأمن فلسطينيي لبنان، أو كل من يحاول استهداف أمن هـذا البلـد      

  .الشقيق، أو استهداف جيشه الوطني
  ٢٢/٧/٢٠٠٧جديدة الحياة ال

  
   نابلس  قيادي في حماس من الفلسطينية تفرج عن الشرطة .١٣

، حمـد دولـة  أأفرجت الشرطة الفلسطينية بنابلس عن القيادي في حركة حماس  : أمين ابو وردة   -نابلس  
ن اطالق سراحه جاء بعد تدخالت جهات عديدة موجها الشكر للجميع على وقفتهم، منوها الى               الذي قال أ  

قل عتُُأنه  أوأضاف   . يوما ٢٠الصحي تردى كثيرا بسبب اضرابه عن الطعام منذ اعتقاله قبل           ن وضعه   أ
لدى خروجه مع وفد من حماس كان بينهم النائب في المجلس التشريعي احمد الحاج علي عندما كانوا في                  

  .زيارة لسجن جنيد لتفقد المعتقلين من حماس
  ٢٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  في الضفة" حماس"نتخابات المبكِّرة ويحذِّر من االستخفاف بقوة مشعل يرفض اال .١٤

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل انتقاداً شديداً لدعوة           :  محمد المكي أحمد   -الدوحة  
، "نهج القفز على مؤسسة المجلس التـشريعي "الرئيس عباس اجراء انتخابات مبكرة، وأكد رفض الحركة     

رأى ان اللجوء الى المجلس المركزي يعكس نزعة        و. ابات المبكرة ال تحل األزمة الراهنة     وقال إن االنتخ  
لالستقواء بمؤسسات منظمة التحرير التي فقدت قانونيتها والمعطلة وتوظيفهـا          " فتح"لدى قيادة السلطة و     
لدعوة وقال مشعل إن ا   . والبحث عنها كبديل عن شرعية المجلس التشريعي      " حماس"فى مواجهة شرعية    

: واضاف مـشعل  . لن تقبلها " حماس"، وان   "مشبوهة في توقيتها وأهدافها   "الى اجراء االنتخابات المبكرة     
هي قوية في الضفة، ومن يظن أن حماس ضـعيفة فـي            . نحذر بأال يستخفوا بحماس في الضفة الغربية      "

 سياق آخر، أشار إلـى      وفي". الضفة يقع في نفس الحسابات الخاطئة نفسها التي وقعوا فيها في الماضي           
 .حرباً أميركية اسرائيلية جديدة في المنطقة توقع

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
   وجود قنوات اتصال مع أطراف أوروبيةيؤكدالزهار  .١٥

 محمود الزهار، النقاب عن قنوات اتصال متعددة مع صناع القرار فـي       "حماس"في  كشفت القيادي   : غزة
هذه االتصاالت ال تشمل المبعوث الجديد للجنة الرباعيـة تـوني           عدد من الدول األوروبية، لكنه قال إن        
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 ان االتصاالت المقصودة هي مع من وصفهم بالناصحين والمستشارين لبعض القيـادات             إلىوأشار   .بلير
  ". الجديدة الذين يحتفظون باتصاالت مع األطراف الفلسطينية المختلفة من زواياه المتعددة

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   تطالب بحل حكومة هنية النهاء االزمة السياسية"منظمة التحرير" .١٦

 منظمة التحرير حركة حماس بالتراجع عن االنقالب العسكري         فصائلطالبت قيادات   : حامد جاد  -غزة  
 كمخرج وحيد النهاء األزمـة       المقالة الذي نفذته في قطاع غزة، والعمل على حل حكومة اسماعيل هنية          

 في مهرجان نظمته أمـس جبهـة النـضال           اآلغا،  زكريا "فتح"القيادي في   وقال  . صاديةالسياسية واالقت 
ـ    بعد أيام قليلة من انقالبها أن      " حماس"كنا نتوقع من     " : النطالقتها في غزة   ٤٠الشعبي الحياء الذكرى ال

  . "عكس ذلكتتدارك هذا الخطأ التي أقدمت عليه وأن تقر به وتعمل على التراجع عنه، إال أن األمر كان 
بدوره أكد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن الشعب الفلسطيني بأكمله يتطلـع               

اتهـم  كما . "حماس"للخالص من هذه األزمة التي وصلت ذروتها بالحسم العسكري واالنقالب الذي نفذته     
 عبر استالءها على قطاع      الواقع  بأنها أرادت فرض سياسة أألمر     "حماس"،  أحمد حلس ،  "فتح"القيادي في   

 إلعادة األمور إلـى نـصابها وااللتـزام         "حماس" ، امين عام جبهة النضال    فيما دعا سمير غوش،   . غزة
للسلطة الفلسطينية كمدخل جدي لعودة الحوار بين        بالشرعية الفلسطينية وتسليم كافة المقرات والمؤسسات     

  .الطرفين
  ٢٢/٧/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
   الستئناف الحوار"انقالبها"إلى الـرجوع عن " حماس"يدعون " عوفر"في " فتح"أسرى  .١٧

إن العودة الى الحوار تتطلب رجوع      : عوض مسحل " عوفر"في  " فتح"قال الموجه العام ألسرى     : رام اهللا 
حركة حماس عن انقالبها، واعترافها بشرعية الرئيس محمود عباس وما اتخذه من قـرارات ومراسـيم                

وطالب كافـة    ".يل حكومة إلنفاذ حالة الطوارئ، وهي الحكومة الشرعية في الوقت الراهن          كان منها تشك  
القوى الوطنية بااللتفاف حول منظمة التحرير الـممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتأكيد مـا              

تشريعية  رئاسية و  في مسألة اجراء اتخابات   اتخذه عباس من مراسيم للخروج من األزمة الراهنة، السيما          
  .مبكرة

  ٢٢/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  صبر أبناء فتح ما هو إال حرص على أبناء شعبنا ومصالحه الوطنية: حلس .١٨

من يظن أن االسابيع الماضية هي نهاية الصورة لحركة فـتح فهـو             ، أن   حلس أحمد   قال:  د ب أ   -غزة  
 ". مع باقي الفـصائل النـضالية       الن فتح قادت المشروع الوطني وستنهض لتستكمل هذا المشروع         ،واهم

هناك من أرادوا أن يحرفوا نضالنا تجاة قضايا داخلية، لكن انكشفت صورة من كنا نظـنهم                "وقال حلس   
اخوة في السالح والنضال ليعرف أنه نضال من أجل مكاسب وكراسي والضحية هي المقاومة والمشروع               

 ". حرص على أبناء شعبنا ومصالحه الوطنيةأن صبر أبناء فتح ما هو إال"مضيفا ". الوطني الفلسطيني
  ٢٢/٧/٢٠٠٧الدستور األردنية 

  
   يجب أن تقاطع بالعزل السياسي"حماس" :مجدالوي .١٩

أعرب القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميـل مجـدالوي عـن             :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
عدم المبالغة في هذه الخطوة     "إلى   دعا، و  ملوح الرحيم سعادته لإلفراج عن نائب األمين العام للجبهة عبد       

مجدالوي علـى ملـوح     ال، تمنى   "حماس"و  " فتح"وعن الصراع بين حركتي     ". وتحميلها أكبر من حجمها   
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: قالفقد  " حماس"عن الدعوات إلى معاقبة     أما  لعب دور نوعي ومميز في رأب الصدع بين الحركتين، و         
مـا  "، معتبـرا أن     "ماح لها بأن تجني ثمار ما اقترفته      حماس يجب أن تقاطع بالعزل السياسي وعدم الس       "

  ".تسلكه السلطة اآلن هو محاولة للتضييق على حماس لتأليب الشارع عليها
 ٢٢/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
  مستعد للنهوض بدور وساطة بين قيادتي السلطة وحماس: ملوح .٢٠

لرحيم ملوح، استعداده الكامـل     ا أعلن نائب األمين العام للجبهة الشعبية، عبد       : منتصر حمدان  -رام اهللا   
للنهوض بدور وساطة بين قيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقيادة حماس فـي قطـاع غـزة،                  
مؤكدا ان هذا االستعداد يأتي تعبيرا عن قناعته بأهمية وقف حالة االنقسام الحاصلة التي تلقـي بظاللهـا                  

  .امةعلى المشروع الفلسطيني والكياني الوطني بصفة ع
  ٢٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  مة في قضية شاليطوكتائب القسام تنفي المسا .٢١

األنبـاء التـي    ،  الناطق باسم كتائب القـسام    ،نفى أبو عبيدة    : ألفت حداد  ٢١/٧/٢٠٠٧ ٤٨ عرب  نقلت
تحدثت عن تعطيل حركة حماس وكتائب القسام ملف الجندي االسرائيلي جلعاد شـليط، مقابـل بعـض                 

الذين يتحدثون عن قضية    وطالب  ،".. إن هذه االدعاءات هي ادعاءات كاذبة     "وقال أبو عبيدة     .الدوالرات
  .الجندي األسير، أن يرفعوا أيديهم عن هذه القضية

أكد الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح صحافي ان           : ٢٢/٧/٢٠٠٧الغد االردنية   وذكرت  
على استعداد الحركة لحل قـضية الجنـدي اإلسـرائيلي          هذه اإلدعاءات ال أساس لها من الصحة مشددا         

  .االسير اليوم قبل غد إذا ما التزم االحتالل اإلسرائيلي بشروط صفقة تبادل األسرى
  
  نستنكر تعطيل صفقة شاليط مقابل الدوالرات: جمال نزال .٢٢

لتي تحدثت عن دفع    ا" األنباء"، في تعقيبه على      قال جمال نزال الناطق باسم حركة فتح في الضفة         :رام اهللا 
ـ   ٤٠  وإيـران تـدركان أن      "حمـاس " ان   مقابل عدم اإلفراج عن الجندي االسير،     " حماس" ملون دوالر ل

اإلفراج عن أسرى فلسطينيين قد يفتح الباب النفراج أمني وسياسي في بلدنا بشكل يتناقض مع مـصالح                 
 . الطرفين المذكورين

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
   تدعو لمؤتمر دولي للسالم في الشرق االوسط"يةالديمقراطالجبهة " .٢٣

 قادة أوروبا والفاتيكان إلى تبني عقد       ،دعا األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة      :  د ب أ   -دمشق  
 اإلسـرائيلي والكتـل     -مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط تحضره جميع أطراف الصراع العربي            

جاء ذلك أثناء اجتماع عقد أمس في دمشق بـين حواتمـة وسـفراء               .حدةالدولية تحت إشراف األمم المت    
   . إيطاليا وإسبانيا والفاتيكان

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الدستور األردنية 
  
  مستعدون للمشاركة في حوار بين فتح وحماس: "الجهاد" .٢٤

 يجب خلق مناخات ايجابية للـدخول فـي       ":  محمد الهندي، القيادي في حركة الجهاد،      قال: د ب أ   -غزة  
الحل الوحيد لمشكلة اليوم هو الحوار الذي نحن        "وأضاف  ". حوار مشترك يخرج الفلسطينيين من أزمتهم     
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وحول الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة أكد بان االنتخابات يجـب            ". مستعدون للمشاركة فيه  
 .أن تكون بتوافق وطني فلسطيني

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الدستور األردنية 
  
  في قصف مروحي صهيوني شمالي القطاع" سامالق"شهيدان من  .٢٥

،  قصفت مجموعـة     "أباتشي"أفادت مصادر فلسطينية أن طائرة مروحية صهيونية من نوع          : بيت حانون 
شمالي " دوغيت"من مجاهدي كتائب القسام كانت تنصب كميناً لقوات صهيونية خاصة في موقع محررة              

 المجموعة على الفور، جراء إصـابتهما فـي القـصف           قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من أفراد        
  . إصابة مباشرة

 ٢٢/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  استبعاد حرب مع سورية ال يعني استئنافاً فورياً للمفاوضات: أولمرت .٢٦

ن اولمـرت ابلـغ االسـبوع       أ ،قالت مصادر ديبلوماسية اوروبية في دمـشق      :  ابراهيم حميدي  -دمشق  
ن أ ال تعنـي أبـدا       ،ن امكانية عدم حصول حرب بين سورية واسـرائيل        أ ،ء االوروبيين الماضي السفرا 

 اسرائيل لـيس لـديها      ، الفتا إلى أن   ليس هناك تهديد جدي من سورية      وأكد أن    .المفاوضات ستبدأ فورا  
ان مبديا  ن سورية تريد استئناف المفاوضات في حضور بوش،          ولفت إلى أ   .مصلحة بالحرب مع سورية   

 السوري ال يعطي االجوبة الحقيقية ما اذا كانت ستريد الحديث مباشرة مع اسرائيل ام ان الهدف                 السلوك
 مـصادر    وفي هذا الصدد أوضحت    . للمفاوضات ا ثانوي االسالم منتج يكون  تطوير العالقات مع اميركا و    

لعـب   ان دمشق لم تطلب من واشنطن ان تكون وسيطا بين سورية واسرائيل، بـل ان ت                ،سورية مطلعة 
  .الدور المناط بها بموجب مؤتمر مدريد للسالم، وهو دور الراعي والوسيط النزيه

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الحياة 
  

  ردود فعل إسرائيلية مرتبكة وغاضبة على اإلتفاقية العسكرية اإليرانية السورية .٢٧
ـ                 بة جاءت ردود الفعل اإلسرائيلية على اإلتفاقية العسكرية التي تم توقيعها بين دمـشق وطهـران غاض

فقد زعمت مصادر مقربـة إلـى       . ومرتبكة ومتسرعة تحمل في طياتها تهديدا صريحا لنظام حكم األسد         
الحكومة اإلسرائيلية أن ما رشح عن لقاء األسد ونجاد، يؤكد أن البلدين اتفقا علـى أن تمـول طهـران                    

عرفتهم النوويـة   صفقات سورية لشراء طائرات حربية ودبابات، إضافة إلى مساعدة السوريين لتطوير م           
 من كاديما يتسحاق    النائبقال   و .والكيميائية، في مقابل التزام سوري بعدم إجراء مباحثات مع اإلسرائيلي         

ن إسرائيل لن تسمح لنفسها اعتماد الالمباالة تجاه تعزيز محور الشر، إذ أن عليها أن تقيم                أبن يسرائيل،   
 هنغبي، فقد زعم أن اإلرتمـاء الـسوري فـي           أما تساحي  .حكومة طوارئ وطنية لمواجهة هذا الخطر     

أحضان إيران إنما يعكس الطبيعة المغامرة لبشار األسد بخالف والده األمر الذي يضع مجـرد وجـود                 
رك فيها حـزب ليكـود   ا دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يشفقد ليبرمان  أما.نظامه في خطر حقيقي   

لمواجهة التقارب الخطير الحاصل بين الرئيس السوري       ا إلى وضع الخالفات على الرف       يعاالمعارض، د 
  .ونظيره اإليراني

  ٢١/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  سأكون على رأس كاديما في اإلنتخابات القادمة: أولمرت .٢٨
في هـذا   و .أكد اولمرت، أنه لن يتنازل عن زعامة كاديما وسيكون رئيسا للحزب في اإلنتخابات القادمة             

يح جاء ليسد الطريق على كل مـن روج إلـى أن رئـيس حكومـة                تصرأن هذا ال   ،يعتبر خبراء الصدد  
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 وذلك في أعقاب النشر عن توصيات لجنة فينوغراد التي بات من المؤكد             ،إسرائيل في طريقه إلى إطاحة    
موفاز، وليفنـي،   كال من   يذكر أن    . للحرب العدوانية على لبنان    تهأن في توصياتها نقدا شديدا على إدار      

  .لنوا بشكل أو بآخر عن نيتهم المنافسة على زعامة الحزب في اإلنتخابات القادمةومئير شيطريت، قد أع
  ٢١/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  جيش االحتالل يرجئ اجتياح غزة خشية الخسائر  .٢٩

كشفت مصادر إسرائيلية أمس أن جيش االحتالل علق مؤقتـا    : ماهر إبراهيم والوكاالت   -القدس المحتلة   
 . نتيجة أنباء عن تعزيز حماس لقوتهـا العـسكرية         ،ر عسكرية كبيرة  اجتياح قطاع غزة خشية تكبد خسائ     

  .وهو ما دفع أولمرت إلى استبعاد الهجوم في الوقت الراهن
  ٢٢/٧/٢٠٠٧البيان اإلماراتية 

  
  بعد مطاردة فلسطينية لهنجاة ضابط في االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية  .٣٠

 نجا بحياته في اللحظة األخيرة، بعـد أن دخـل   كشفت معاريف أن ضابط استخبارات في وحدة أغوز قد   
 تمكن من الفرار بمركبتـه      حيث. عن طريق الخطأ إلى مخيم بالطة لالجئين الفلسطينيين في مدينة نابلس          

حكم عليـه    وقد   .التي اخترقها الرصاص الذي أطلقه عليه مسلحون فلسطينيون من مركبة كانت تطارده           
يم الضابط المسؤول عن حاجز حوارة للمحاكمـة، وذلـك لكـون            كما تقرر تقد  ،  بالسجن مدة عشرة أيام   

  .الجنود على الحاجز لم يمنعوا الضابط من الدخول إلى منطقة فلسطينية
  ٢١/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  هجوم شديد من اليمين على المصادقة على كتاب يعرض الرواية الفلسطينية للنكبة .٣١

كتاب تعليمي للمدارس االبتدائية يعرض الروايـة       واجه قرار وزيرة المعارف اإلسرائيلية المصادقة على        
 باإلضافة إلى الرواية اإلسرائيلية، عاصفة من النقـد مـن قبـل اليمـين              ١٩٤٨الفلسطينية ألحداث عام    

فيمـا  .  بأنها خانت رسالتها وصادقت على كتاب تعليمي منـاهض للـصهيونية           تاتهم حيث   .الصهيوني
اب قد يحمل الطالب إلى االستنتاج أنه ينبغي العمل ضد دولة         حذرت وزيرة المعارف السابقة، من أن الكت      

  .إسرائيل
 ٢٢/٧/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  التجمع القومي العربي الفلسطيني يرفض االنتخابات التشريعية والرئاسية المبكرة  .٣٢

دعا التجمع القومي العربي الفلسطيني الى تشكيل لجنة انقاذ وطني مشددا على رفـض              : رام اهللا المحتلة  
وأكد على ضرورة التوقف عن المجازفة المـدمرة والمتمثلـة           .خابات التشريعية والرئاسية المبكرة   االنت

بالمفاوضات والبحث عن بدائل أخرى والتشديد على خيار المقاومة والممانعة ورفض الزج به في بازار               
 واإلسـالمية   وطالب بإعادة بناء منظمة التحرير وإحتضان كافة القوى الوطنيـة          .الصفقات والمزايدات 

واعتبر اإلستقواء بالشرعية في     . كمدخل وحيد لحل األزمة ومعالجة تداعيات اتفاق أوسلو المدمر         ،الفاعلة
 بأنه إستقواء بال مبرر وال شرعية ألحـد فـي ظـل اسـتمرار اإلحـتالل            ،المواجهة في رام اهللا وغزة    

  .طي لطرد اإلحتاللوهجومه، بينما الشرعية للوحدة الوطنية والنضال الوطني والديمقرا
  ٢٢/٧/٢٠٠٧الدستور األردنية 
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  ة استمرار إغالق معبر رفحي في غزة تحمل عباس مسؤوليةمؤسسة حقوق .٣٣
 عباس المسؤولية االولى عن استمرار اغالق معبر        الرئيسحملت مؤسسة الضمير لحقوق االنسان      : غزة

الشعب الفلسطيني ومسؤول عن كـل       ان عباس هو رئيس      ، خليل أبو شمالة   هاوقال مدير  .رفح الحدودي 
طفل وامرأة وشيخ وتنظيم سياسي، وبالتالي ينبغي ان ال يرهن المرضى وكبار السن واستمرار تقطيـع                

وشدد علـى أن كـل المبـررات         .اوصال الوطن للمناكفات السياسية التي ال يتحمل المواطن مسؤوليتها        
 .حات بعض المـسؤولين غيـر موثوقـة        تصري ، وأصبحت الستمرار اغالق المعبر اصبحت غير مقنعة     

  .وطالب أبو شمالة عباس بعدم السفر والتحرك قبل انهاء هذا الملف
  ٢٢/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
   الف عائلة١١ نسمة عابرة على ..مجموعة أسرىلإطالق اسرائيل : تحقيق .٣٤

تلتصق االسيرة المحررة فاتن ضراغمة بأطفالها السبعة كأنها تخشى ان ينتزعها           :  محمد يونس  -رام اهللا   
حكـم عليهـا    بعـد أن    احد منهم ثانية، ويعيدها الى السجن الذي امضت فيه ثالث سنوات ونصف سنة              

 أسيرا فلسطينيا أطلقتهم اسرائيل اول من امس في ما اسمته           ٢٥٥ واحدة من    ، وهي بالسجن خمس سنوات  
 ١١نية تجاه عباس، لكن نسمة الحرية الخفيفة التي هبت على هذه اُألسر لم تصل الى حوالي                 بادرة حسن   

 .ألف اسرة أخرى ما زال ابناؤها يقبعون خلف قضبان اَألسر، بعضهم امضى فيها اكثر من ثالثين عاما                
يهم دمـاء   اختارت اسرائيل االسرى الذين افرجت عنهم من فئة واحدة هم اولئك الذين ليس على ايد              قد  و

 ان المعدل   ،يقول زياد ابو عين    وفي هذا الصدد     . والذين لم تبق فترات طويلة على انتهاء احكامهم        ،يهود
وبما ان اسرائيل كانت فـي الـسابق تطلـق          . الوسطي للفترات المتبقية لمن تحرروا بلغت ثالث سنوات       

 مـن  .وتها هذه المـرة تقـدما  اسرى لم يتبق لهم في األسر سوى اشهر عدة، فقد اعتبر الفلسطينيون خط       
 قضية زمالئهم الباقين خلف قضبان األسر ما يعطـي قـضيتهم            ونيحمل نياالسرى المحرر جهتهم فإن   

مطلوب ان تتحول قضية االسرى الى قضية       ، أن ال  قال عبدالرحيم ملوح   حيث   .زخما في المرحلة المقبلة   
اقتـرح ان يرفـع    كمـا  .سسة واحدةوطنية جماعية، وان تتحول المؤسسات التي ترعى شؤونهم الى مؤ   

  .الفلسطينيون دعوى قضائية ضد احتجاز اسرائيل لالسرى الفلسطينيين امام محكمة العدل الدولية
  ٢٢/٧/٢٠٠٧الحياة 

  
   تناشد انقاذ حياته   فلسطينياسرة أسير .٣٥

لـضغط   والمؤسسات والهيئات الحقوقية، ل    الرئيس عباس ناشدت عائلة اسير من يعبد قضاء جنين         :نابلس
على سلطات االحتالل من اجل عالج ابنهم الذي أصيب بانهيار عصبي منذ فترة وجيزة او السماح لـه                  

ذكرت أن االنهيار العصبي صحبته حاالت مـن اإلغمـاء المتكـرر،            قد  و. بالخروج للعالج في الخارج   
 تمنـع  وعلى الرغم من الوضع الصعب الذي يكتنف وضعه الصحي إال أن إدارة الـسجون الـصهيونية          

  .إدخال طبيب لعالجه
  ٢٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   الفلسطينييناألونروا تدرس إجراءات تحسين عالقتها مع الالجئين .٣٦

نها تدرس عدة مقترحات وإجراءات لتفعيـل وتحـسين         أ ، قالت وكالة األونروا   : نادية سعد الدين   -عمان
ن الهدف من ذلك يكمن في إيـصال        أ وكالة،لوأوضح مدير اإلعالم في ا     .عالقتها المباشرة مع الالجئين   

صوت الالجئ مباشرة إلى الوكالة دون أية عوائق أو حواجز، خاصة تلك المتعلقـة بمـستوى ونوعيـة           
  .الخدمات المقدمة إليهم إلى جانب طرق التعامل معهم

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الغد االردنية 
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  تعليمهم الجامعييشترطون على أبنائهم الحصول على منح إلكمال غزة آباء : تحقيق .٣٧

، بجامعة األزهر، على ابنه الحصول على منحة مالية         فلسطينياشترط والد طالب     :كتب عيسى سعد اهللا   
وبرر شروطه بعـدم     .من الجامعة أو أية مؤسسة أخرى، للتسجيل للدراسة في الفصل الصيفي الـمقبل           

ومـا   .لعمل منذ سنوات طويلة   قدرته على تسديد الرسوم الجامعية، خصوصاً وأنه من الـمتعطلين عن ا          
 عدم حصوله على مساعدة وزارة العمل التي وزعتها علـى العمـال الـمتـضررين               ه،زاد من إصرار  
 أن تتقلص الـمنح والـمساعدات الـمقدمة للطالب خالل        هذا الطالب، يخشى  من جهته   و .والـمتعطلين

من الحصول على العديـد مـن الــمنح         الفترة الـمقبلة، مشيراً إلى أنه تمكن خالل السنتين الماضيتين          
 عدم عثوره على عمل خالل الفترة الحالية، كي يتمكّن من توفير مصاريفه             هوأكثر ما يثير قلق    .الدراسية

بدورهم شدد العديد من طالب الجامعة على أهمية الـمنح والهبـات            و .الجامعية، للعام الدراسي الـمقبل   
 لتـأخر آالف الطـالب عـن        هانه لوال أهم التعليمية، مؤكدين    الـمالية الـمقدمة للطالب إلكمال مسيرت    

 مؤسـسته   ، أن قال مدير خدمات اإلغاثة الكاثوليكية في قطاع غزة        وفي هذا الصدد،     .تحصيلهم الدراسي 
 ٦٠٠ ألف دوالر أميركي لجامعة األزهر لتسديد رسوم عـن أكثـر مـن               ٤٤,٦قدمت منحة مالية بقيمة     

وط الـمنحة أن يتطوع الطالب الـمستفيد في مؤسسة أهلية بمـا ال            ن من ضمن شر   أ  مشيرا إلى  .طالب
بدوره أشار عميد شؤون الطلبـة فـي جامعـة           .يقل عن عشرين ساعة خالل الفصل الدراسي الصيفي       

 ألـف دوالر    ١٨مبلـغ   على  األزهر إلى أن الجامعة حصلت باإلضافة إلى ما قدمته اإلغاثة الكاثوليكية،            
 دوالر لكـل طالـب، موضـحاً ان         ١٠٠ طالباً بمعدل    ١٨٠ان، ستوزع على     جمعية البر واإلحس   هقدمت

  .الـمنح ستوزع بمعظمها على الطالب الخريجين الذين لـم يستطيعوا استخراج شهاداتهم
 ٢٢/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  تجار ومستوردون يحذرون من نفاد السلع التشغيلية في قطاع غزة .٣٨

توردو البضائع الـمختلفة ذات العالقة الـمباشرة بتشغيل القطاعـات         تجار غزة ومس   أن   :كتب حامد جاد  
 من االضطرار إلى إغالق منشآتهم قريباً، واالستغناء عما تبقى لديهم من عمالة حـال               ون يخش ،اإلنتاجية

استمرار إغالق الـمعابر، فيما يعتزم آخرون، وهم كثر، تصفية أعمالهم ومغادرة القطاع في أول فرصة               
  .لسفرمتاحة ل

  ٢٢/٧/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  

  مشروعان فلسطينيان ينافسان على جائزة البرنامج العالمي للرياديين .٣٩
 أعلنت الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مـن مقرهـا فـي رام اهللا               : وفا –ام اهللا   

ائية للفـوز بجـائزة البرنـامج    أمس، عن نجاح اثنين من مشاريعها في الدخول ضمن القائمة ما قبل النه      
العالمي للرياديين في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، التابعة لنـشاطات المنتـدى االقتـصادي              

 هذا التأهل دليل على قدرات      أن الناطق الرسمي باسم صندوق االستثمار الفلسطيني،        د أعتبر وق .العالمي
  .الشباب الفلسطيني في االبتكار واإلبداع

  ٢٢/٧/٢٠٠٧اة الجديدة الحي
  
  مع فتح في عمانمصالحة  عقد لقاء علىحماس الفالحات يتسلم موافقة  .٤٠

اللقاء الوطني األردني من    "خوان المسلمين رئيس لجنة متابعة       تلقى المراقب العام لإل    : ماجد توبة  -عمان
حركـة حمـاس    رئيس إسماعيل هنية، وافق فيها على تلبيـة         السالم الفالحات رسالة من     " جل فلسطين أ

تنتظر رد الرئيس   "في حين ما تزال اللجنة االردنية       . "فتح" و "حماس"ردنية شعبية للمصالحة بين     ألمبادرة  
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نظرة الحركة إلـى جماعـة      بأن  في األردن   " فتح" صرح أحد قادة حركة      فيما ".عباس على الدعوة ذاتها   
وحـددت   . وتعتبر هذه عقبة   "طاء حتى وإن بدوا وكأنهم وس     "حماس"من صف   "اإلخوان األردنيين بأنهم    

حترام شرعية خيـار الـشعب      إ"، أولها   الحركتينالمبادرة االردنية عدة منطلقات لمشروع المصالحة بين        
وحدة الشعب الفلـسطيني،    "ضافة الى   إ". الفلسطيني الذي أفرز باالنتخاب رئيساً شرعياً ومجلساً تشريعيا       

ضفة وكل فلسطين هي وطن لشعب فلـسطين الواحـد          غزة وال "ن  أكدت على   أ، و "ووحدة ترابه الوطني  
اللقاء في حوار في عمان في موعد ترونه مناسباً         "فتح وحماس الى    كل من   ودعت لجنة المتابعة     ".الموحد

  ".، وقيادات الفصائل الفلسطينية المعنيةالحركتينللتحضير لحوار موسع وعلى أعلى المستويات لقيادتي 
  ٢٢/٧/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
   في معركة نهر البارد ترى صعوبة الحسم"ابطة علماء فلسطينر" .٤١

برئاسة الشيخ مصطفى الداود مفتي الجمهورية اللبنانية الـشيخ محمـد           " رابطة علماء فلسطين  "التقى وفد   
سماحته يتكلم عن   " الشيخ داود الى ان الوفد اثار مع قباني ما تردد في صحف من ان                 وأشار رشيد قباني، 

بإمكان اإلخوة الالجئين المهجرين في الشمال أن يستفيدوا منها، وكأن الصياغة جاءت            أرض في الشمال    
نحن نقول في هذا الصدد إن مفتي الجمهورية معروف         : "، وقال "على قاعدة ما يسمى الدعوة إلى التوطين      

ثابـت لكـل    ، وكذلك رفض المفتي قباني الكامل وال      ...تماماً بمواقفه الثابتة واألصيلة تجاه قضية فلسطين      
  "...مؤامرات التهجير والتوطين

االستنزاف ما زال موجوداً، وأن المعركة حالياً داخل مخيم نهر البـارد            "وأعرب داود عن اعتقاده بأن       
وهذا .. رفضوا الخروج، " فتح اإلسالم "أصبحت أكثر تعقيداً ألن المدنيين الباقين وخصوصاً أهالي جماعة          

قدر عدد المدنيين الذين ال يزالـون داخـل     قد  و "... عطاؤها إدامة أطول  من شأنه تأزيم المعركة أكثر وإ     
ـ  "المخيم   عقد ممثلو جمعيـات ومؤسـسات       من جهة أخرى،     ". أو أقل من ذلك بقليل     ١٠٠٠بما يقارب ال

وطالـب  ،  أهلية لبنانية وفلسطينية ودولية مؤتمراً صحافياً في مقر اللجنة الشعبية فـي مخـيم البـداوي               
احترام حقوق االنسان والقوانين الدولية، والتفريـق بـين المـدنيين           " الجيش اللبناني بـ     هالمشاركون في 

  ".والعسكريين، والسماح لسيارات االسعاف بالدخول الى مخيم نهر البارد
  ٢٢/٧/٢٠٠٧الحياة 

 
  ضاعف امكاناته" حزب اهللا: "محمد يزبك .٤٢

، وال  "حزب اهللا " جسدياً وروحياً لدى     ان هناك اعداداً  " محمد يزبك،     اهللا أكد عضو شورى حزب   : بيروت
بد من ان نكون جاهزين وان يكون لدينا الحضور الكامل، ونقول لكل من يتربصون ولـبعض الفرقـاء                  
ممن يحلمون بعدوان اسرائيلي جديد من اجل ان تنتصر الرغبات في داخلهم وتتحقق امانيهم مـن اجـل                  

عداده واذا كان جاهزاً وأعد عدته، فنحن أيـضاً اعـددنا       اذا كان العدو أعاد است    ": حزب اهللا "القضاء على   
خاطب العـدو االسـرائيلي    كما ".العدة كاملة، وحاضرون ألن نلقنه درساً نموذجياً لن ينساه طوال حياته         

امكاناتنا منذ عدوان تموز حتى اليوم مضاعفة، واننا جاهزون ومستعدون لكل االحتمـاالت، وال              : "قائالً
  ".نفسية يمكن ان تزعجناحرب نفسية او غير 

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الحياة 
  

   ترفض طلباً مصرياً لفتح معبر رفح لمدة يومين"إسرائيل" .٤٣
قالت مصادر فلسطينية مطلعة على المفاوضات التي جرت بين مصر واسرائيل خالل اليـومين              : القاهرة

 االرتبـاط   ن مسؤولي السفارة المصرية في تل ابيب والمسؤولين المـصريين فـي مكتـب             أالماضيين،  
 اجروا محادثـات خـالل      ،المكلف تسيير معبر رفح   )  االسرائيلي - االوروبي   - الفلسطيني   -المصري  (
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واوضـحت   .اليومن الماضيين من اجل فتح المعبر امام الحاالت االستثنائية مـن الفلـسطينين العـالقين     
االسرائيليين اصروا على    اال ان    ،مصر ترغب في فتح المعبر وحاولت اقناع اسرائيل بذلك        "المصادر أن   

االوروبيين مـن جـانبهم يرفـضون      " مشيرة الى أن     ." ما دام االوروبيون غير موجودين فيه      ذلكرفض  
 .النزول الى المعبر في ظل سيطرة القوة التنفيذية على المعبر

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الحياة 
  

   وتحذر من تداعيات التقسيم لتحديد أفق سياسي للتسويةأمريكامصر تدعو  .٤٤
أكد مصدر مصري مسؤول أن القاهرة أبلغت اإلدارة األمريكية وأطـراف الربـاعي الـدولي               : رةالقاه

في عملية السالم، والتحرك    " اإلسرائيلي"األخرى ضرورة العمل على إعادة الحياة إلى المسار الفلسطيني          
عـادة تأهيـل    باتجاه أفق سياسي محدد إلنجاز تسوية عادلة ومقبولة، بالتوازي مع الجهود المبذولـة إل             

المؤسسات واالقتصاد الفلسطيني، وذلك في إطار المشاورات بشأن عقد مـؤتمر للـسالم فـي الـشرق                 
إن مصر حذرت األطراف الدولية واإلقليمية من مغبة التداعيات اإلقليميـة           : " المصدر أضافو .األوسط

 االسـتقرار واألمـن     ومخاطر ذلك علـى   " بين الضفة الغربية وقطاع غزة    "النقسام األراضي الفلسطينية    
  . ومستقبل التسوية في المنطقة

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  اللوبي الصهيوني يتحكّم بعباس ويحركه كيف يشاء: صحيفة أمريكية .٤٥
كانت تحدد  "اإللكترونية، النقاب بأن منظمة إيباك الصهيونية       " جورنال أونالين "كشفت صحيفة   : واشنطن

د عباس القيام به، وكان يتم تمرير تلك المخططات إلى وزارة الخارجيـة             دائماً ما هو مطلوب من محمو     
األمريكية والبيت األبيض، بحيث يتم تمرير ذلك إلى المصريين واألردنيين والذين كانوا يتولون توجيـه               

وبينت أن ذلك األمر جعل محمود عباس يوجه مؤسسة الرئاسة الفلسطينية في الطريق الخـاطئ               ". عباس
 مسبقاً بواسطة اللوبي الصهيوني، وهو الطريق الذي أودى بحركة فتح وجرها إلى الحضيض،              والمرسوم

 .حسب قولها
  ٢٢/٧/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   لمباحثات تتناول دعم السلطة الفلسطينية األردنبلير غداً في  .٤٦

بهدف حشد المساعدة   " األردنيين   يقوم توني بلير بزيارة إلى العاصمة األردنية غداً، وذلك للقاء المسؤولين          
 الزيارة التي سيقوم بها كل      ته،وتسبق زيار . "للسلطة الوطنية الفلسطينية والعمل على إقامة دولة فلسطينية       

الغيط إلى تل أبيب يوم األربعـاء        االله الخطيب والمصري أحمد أبو     من وزيري الخارجية األردني عبد    
  .المقبل

 ٢٢/٧/٢٠٠٧البيان اإلماراتية 
  
  ساركوزي يمنح فلسطينياً وسام االستحقاق الوطني .٤٧

إلـى مجـدي    " وسام االستحقاق الـوطني   " نيكوال ساركوزي    الرئيس الفرنسي منح  :  فتحي صباح  -غزة  
 الوسام الذي يعتبـر مـن أرفـع األوسـمة            وهو .شقورة رئيس القسم القنصلي الفرنسي في قطاع غزة       

امه القنصل الفرنسي العام االن ريمي في مقر القنـصلية           خالل احتفال رسمي أق    وقد جاء ذلك  . الفرنسية
 الفلـسطينيين   واألصـدقاء العامة في مدينة القدس المحتلة في حضور عدد من الديبلوماسيين الغـربيين             

  .والعرب
  ٢٢/٧/٢٠٠٧الحياة 
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  بسبب تجاوزات إسرائيل النووية" مدمر"المصرية تحذر من زلزال " الذريةالطاقة " .٤٨

رير أعده علماء الجيولوجيا بهيئة الطاقة الذرية المصرية من تعرض مصر خالل حذر تق: القاهرة
 درجات بمقياس ريختر، بسبب األنشطة النووية التي ٦الشهور القليلة القادمة لزلزال مدمر، يفوق 

  .تمارسها إسرائيل في صحراء النقب
  ٢١/٧/٢٠٠٧ قدس برس

  
  مؤتمر دولي كبير وأهداف أميركية صغيرة .٤٩

  سنبالل الح
يوم واحد يفصل بين خطاب الرئيس األميركي جورج بوش الذي دعا فيه إلى مـؤتمر دولـي لتحريـك                   
عملية التسوية السياسية، وبين خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في افتتـاح االجتمـاع الجديـد                

: ال بوش ق. للمجلس المركزي الفلسطيني، وفي الخطابين نقطة لقاء أساسية هي الحملة على حركة حماس            
إن الخيارات ال يمكن أن تكون أوضح للفلسطينيين بين حماس ومجرميها باألقنعة السوداء وهم يرمـون                
الناس من سطوح المنازل، وبين السلطة الفلسطينية ورئيسها وحكومة سالم فياض اللتين تـسعيان إلـى                

فا زعماءهـا بـالحقراء     وبالمقابل قال عباس عن حماس أشياء كثيرة واص       . استرجاع كرامة الفلسطينيين  
والكذابين، وهو نمط من الحديث لم يعرف عن الرئيس عباس الذي كان يقال عنه دائما إنه عف اللسان،                  

  .ولم يستخدم مثل هذا األسلوب في أية مواجهة سياسية سابقة
ر هاجم بوش حماس بتعـابي    «وقد لفتت هذه الحملة على حماس أنظار المعلقين اإلسرائيليين، وقال أحدهم            

» حتى نحن ال نتحدث عن حماس على هـذا النحـو          : قاسية وصفها مصدر سياسي رفيع المستوى بقوله      
ويلفت النظر هنا أن الرئيس عباس كان قد اجتمع مع ايهود اولمرت قبل يوم واحد               ). ألوف بن، هآرتس  (

ت يـديعو (من خطاب بوش، وحذره اولمرت في اللقاء من تجديد التعاون السياسي مع حركـة حمـاس                 
إن تعابير بوش القاسية ضد حماس أتاحت ألولمرت أن         : ، بينما وصفت هآرتس ما جرى قائلة      )أحرونوت

  .يحذر عباس بنسف العملية السياسية إذا عاد إلى التحالف مع حماس
قبل خطاب بوش بأيام قليلة، كان المناخ اإلعالمي والسياسي في واشـنطن، يعـرض تحلـيال للوضـع                  

ونقلـت  . ف سلطة الرئيس عباس وقوة حركة حماس في الـشارع الفلـسطيني           الفلسطيني يقوم على ضع   
إن عباس ليس بـالقوة الـسياسية التـي         «صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين بارزين قولهم         

وهو محلل سابق فـي وكالـة   ) بروس رايدل(وتحدث . »تجعله يحقق هدف الواليات المتحدة في المنطقة   
لم يستطع عباس منذ توليه السلطة خلفا لياسر عرفات ممارسة مزيـد مـن              «ال  المخابرات األميركية قائ  

إن رهان البيت األبـيض علـى       «مستشار األمن القومي    ) ستيفن هادلي (، بينما قال    »السلطة لعمل شيء  
عباس في خلق كيان مستقر في الضفة الغربية، واستئناف محادثات السالم مع إسرائيل، قد تراجع، وهذا                

رئيس األميركي يعقد ما يشبه االجتماع العلني لمناقشة ما الذي يتعين تقديمـه لعبـاس، ماديـا          ما جعل ال  
إن : وأضـاف هـادلي   . وسياسيا ودبلوماسيا، من أجل مواصلة دعمه في الضفة، وعزل حماس في غزة           

 استراتيجيتنا هي الضفة الغربية أوال، ودعم عباس وحركة فتح في الضفة سيتواصل، مشيرا في الوقـت               
نفسه إلى عدم قدرة عباس على السيطرة على الضفة الغربية، وأنه ال يسيطر إال على أجزاء منها، بينما                  

وأعرب هادلي عن أمله في     .  شهرا ١٨حصدت حماس أصوات الناخبين في أكبر ثالث مدن بالضفة قبل           
  .غربيةأن تنجح حركة فتح بمعاونة القوات اإلسرائيلية في الحد من نفوذ حماس في الضفة ال

على خلفية هذا الفهم األميركي للواقع الفلسطيني، جاءت دعوة الرئيس بوش في خطابه إلى عقد مـؤتمر                 
  والسؤال هل سيشكل هذا المؤتمر خطوة إلى األمام؟. دولي
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، هـي   ١٩٩١من المهم أن نسجل هنا، أن فكرة عقد مؤتمر دولي ثان بعد مؤتمر مدريد الذي انعقد عام                  
 بـين   ٢٠٠٠طيني وعربي، وبرزت هذه الفكرة بعد فشل مفاوضات كامـب ديفيـد             فكرة ذات منشأ فلس   

عرفات وايهود باراك، ولكن هذه الفكرة ووجهت دائما بمعارضة أميركية وإسرائيلية، وبرزت بعد هـذه               
المعارضة سياسة إسرائيلية قادها آرييل شارون ترفض فكرة التفاوض مع الفلسطينيين وتعمل من أجـل               

كما برزت سياسة أميركية جديدة أعطت لشارون موافقة أميركيـة          . ض عليهم كأمر واقع   حل منفرد يفر  
الحدود، المـستوطنات، الالجئـون،     (على كل مطالب إسرائيل في مفاوضات الحل النهائي         ) وعد بوش (

  فما الذي تغير اآلن حتى تعود اإلدارة األميركية إلى تبني فكرة المؤتمر الدولي؟). يهودية الدولة
خطاب بوش الداعي إلى مؤتمر دولي يستند إلى تصورين أساسيين، تـصور فلـسطيني ، وتـصور                 إن  

في التصور الفلسطيني يعمل بوش صراحة على قسمة الفلسطينيين، ويعلن صراحة أن هدفه دعم              . عربي
الرئيس عباس لضرب حركة حماس، ويعلن مستشاره لألمن القومي صراحة أن هـدفهم هـو القـسمة                 

أما في التصور العربي، فـإن واشـنطن        . »استراتيجيتنا هي الضفة الغربية أوال    «يضا، وأن   الجغرافية أ 
وهذه قسمة وهميـة حـين      . تسعى إلى قسمة ثانية بين ما تسميه العرب المعتدلين والعرب غير المعتدلين           

تأييـد  يتعلق األمر بتسوية الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، ذلك أن العرب مجتمعون ومتفقون على دعم و 
، وحين يكونون كلهم في هذا الموقف ال يعود هناك مجال           )المبادرة العربية للسالم  (مبادرة الملك عبد اهللا     

ولكن واشنطن تتطلع إلى غير ذلك، تتطلع إلى ضرورة قيام الحكومـات        . للقسمة بين المعتدل والمتطرف   
  العربية بتقديم مواقف مسبقة إلسرائيل

ق السالم، وهنا ترى واشنطن أن العرب يستطيعون أن يقدموا مـسبقا            لكي تتشجع على المضي في طري     
  :الخطوات التالية

  .االعتراف بإسرائيل: أوال
  .القيام بزيارات عربية إلسرائيل على مستوى الوزراء: ثانيا
  .اإلقدام على بناء عالقات اقتصادية بين إسرائيل والدول العربية: ثالثا

والمفهوم األميركي واإلسرائيلي للتطبيع، هو أنه      . »التطبيع«ب وصف   إن العرب يطلقون على هذه المطال     
. إنه ثمن يدفع ثم يتم التفكير بالمفاوضات وبالسالم       . وقبل الوصول إلى تسوية سياسية    . يجب أن يتم أوال   

من خالل وضع  ) المبادرة العربية للسالم  (على الدول العربية أن تتابع هذه المبادرة        «قال بوش في خطابه     
، ووقف التحريض على الحقد في إعالمهم الرسمي، وإرسـال          )االعتراف(د لوهم عدم وجود إسرائيل      ح

ترجم اإلعالم اإلسرائيلي هذا الكالم األميركي إلى لغة        ... وفورا  . »موفدين بمستوى وزراء إلى إسرائيل    
تمر يجب أن يكونوا    إن العرب المعتدلين الذين سيدعون إلى المؤ      «مباشرة، فكتب الصحفي ألوف بن قائال       

  .»قد اعترفوا بإسرائيل
وبما أن فكرة المؤتمر هي فكرة ذات منشأ فلسطيني وعربي، فقد عبرت الدول العربيـة عـن ترحيبهـا         

ولكن الدول العربية وضعت مباشرة، وإن يكن بلغة دبلوماسية، شروطا لعقد مؤتمر            . بفكرة عقد المؤتمر  
ها أحمد أبوالغيط، إن الطرح األميركي يحتاج إلى تطـوير،          فقد أعلنت مصر بلسان وزير خارجيت     . ناجح

للتمـسك بالمبـادئ    «، وهناك ضرورة عربية ودولية      »سيكون بطبيعة الحال مجاال للمناقشات    «فهو أوال   
 ١٩٦٧، وأن تكون حـدود      ٢٤٢األساسية للتسوية مثلما أشارت إليها الشرعية الدولية المتمثلة في القرار           

وتنفيـذ المبـادرة العربيـة    .. وتأكيد تفكيـك المـستوطنات   .. عليه هذه التسوية هي األساس الذي تقوم     
وتشكل هذه العناوين أسس عملية تطـوير       . »واالتفاق على الشكل النهائي للتسوية    .. بمنطلقاتها المحددة   

 فكرة بوش بعقد المؤتمر الدولي، وهي طريقة دبلوماسية لبقة للقول إن مصر تؤيد عقد المؤتمر، ولكنهـا                
ال ترى في التصور األميركي ما يضمن نجاح هذا المؤتمر، وهي تقدم عناوين ما يلزم من تطوير للفكرة                  

  .حتى تضع نفسها على طريق النجاح
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وجاء الموقف السعودي من دعوة بوش في السياق نفسه، إذ رحبت السعودية بالدعوة للمؤتمر، ولكنهـا                
 إذ بينما تدعو واشنطن إلى عالقات عربية مع إسرائيل          قدمت مفهوما للتسوية يعاكس المفهوم األميركي،     

تسبق التسوية، تطرح السعودية ضرورة الوصول إلى تسوية أوال وبعدها تنشأ عالقـات طبيعيـة بـين                 
تبين بوضوح أن العالقات الطبيعيـة      .. إن المبادرة العربية للسالم     «قال البيان السعودي الرسمي     . الدول

العربية تأتي كنتيجة منطقية لتحقيق االنسحاب اإلسـرائيلي مـن األراضـي            بين إسرائيل وجميع الدول     
ويلفت النظر في البيان السعودي عند الحديث عن االستيطان، دعوته إلـى            . »١٩٦٧العربية المحتلة عام    

، وهي الجملة نفسها التـي وردت فـي         »تفكيك المستوطنات من دون االكتفاء بوقف االستيطان مستقبال       «
تأكيد تفكيك المستوطنات التي تمت إقامتها على األرض الفلسطينية، وليس فقط           «غيط حين قال    حديث ابوال 

  .، مما يشير إلى تنسيق سعودي ـ مصري واضح»باالمتناع عن بنائها في المستقبل
على ضوء هذا يمكن القول إن المؤتمر الدولي قد ينعقد، ولكن تصورين متناقضين سينشآن فورا عنـدما                 

  .ش، وسيؤدي تصادمهما إلى فشلهيبدأ النقا
إن واشنطن ال تسعى إلى عقد المؤتمر من أجل إنجاح التسوية، بل لتحقيق أهداف سياسية صغيرة، منها                 
أن يبرز الرئيس بوش أمام العالم كرئيس ناجح، ومنها مساعدة ايهود اولمرت كي ال يسقط في مواجهـة                  

يد في خطاب بوش أنه يستجيب لرغبة اولمـرت الـذي           الجد«اإلعالم اإلسرائيلي يقول    . أزماته الداخلية 
. حول فشل الحرب ضـد لبنـان      » يحتاج إلى إنجاز سياسي عشية صدور تقرير لجنة فينوغراد النهائي         

إن هدف مبادرة بوش منع نشوء وضع يحاول فيه األوروبيون والدول           «ويسجل اإلعالم اإلسرائيلي أيضا     
  .»مؤتمر سالم خاص بهمالعربية فرض اتفاق على الطرفين بواسطة 

وحين تترأس المؤتمر كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية األميركية، يستطيع الجميع أن يتذكروا أسـلوب              
في إدارة الحوارات السابقة بين عباس واولمرت، حيث تبرع المضيفة في تقـديم             » سيدة الصالون «عمل  

  ثم ينفض السامر؟...... القهوة وتبادل األحاديث الجذابة 
  ٢٢/٧/٢٠٠٧لشرق األوسط ا

  
  حماس ، فتح واالنتخابات المبكرة  .٥٠

  عريب الرنتاوي  
أنها لن تكون انتخابات حرة ونزيهة ، وسـيجري         ) ١: (تخشى حماس االنتخابات المبكرة لألسباب التالية     

  ...تزويرها بتواطؤ فلسطيني عربي دولي بائن بينونة كبرى
خصوصا بعد أشهر من اإلنهاك الناجم عـن الحـصار          أنها لن تجري في ظروف مواتية لحماس ،         ) ٢(

  ...والتجويع والعقوبات العربية والدولية المفروضة على الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة
أنها ستجري وفقا لقانون جديد يقوم على اعتماد التمثيل النسبي الكامل ، وهو قانون يفقـد حمـاس                  ) ٣(

 ،  ٢٠٠٦ها وفقا للنظام المختلط الـذي اعتمـد فـي انتخابـات             كثيرا من المقاعد اإلضافية التي حصدت     
  .وبصورة أعطت حماس تمثيال يفوق حجمها الحقيقي

 ٢٠٠٦كثيرون اآلن، من القادة الفلسطينية وبعض المسئولين العرب واألجانب يتعاملون مـع انتخابـات               
رض إخراج حماس من    كغلطة يجب أن ال تتكرر، وهم يستعجلون إجراء انتخابات مبكرة في فلسطين بغ            

السلطة ومواقع األغلبية بأي طريقة وثمن، وللمفارقة فإن أركان هذا االئـتالف ـ المحـور يرفـضون     
مـن الـسلطة ومواقـع      " جماعتهم"االنتخابات المبكرة في لبنان وينظرون إليها كمؤامرة ألنها قد تخرج           

سباب التـي تجعـل حمـاس تـرفض         ولذات األ . األغلبية، على أن هذا ليس موضوع مقالتنا لهذا اليوم        
المنظمة ومومياءاتهـا، حماسـا     " ديناصورات"االنتخابات المبكرة، تبدي الرئاسة وفتح والسلطة وبعض        

" تحـت الفـصل الـسابع   "ملحوظا لالنتخابات المبكرة، بل وهناك من يفكر في إجرائها عنوة، وإن أمكن             
" العاصـمة األبديـة   "والقـدس   " المحتل"طاع  وبوجود قوات دولية أو باستثناء مناطق وفصائل منها كالق        
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، المهم أن تجري االنتخابات وأن تفقد حماس غالبية مقاعدها في المجلس التشريعي، أو              "حماس والجهاد "و
كأنك يا  "تخرج منه إلى األبد، وأن تعود السلطة إلى سابق عهدها ورموزها وأدائها وأجهزتها وفرسانها و              

  ".أبو زيد ما غزيت
شعب، خيار ديمقراطي وتبكير االنتخابات أمر معمول به في كثير من الـديمقراطيات، وفـي               االحتكام لل 

إسرائيل على وجه الخصوص، نادرا ما جرت االنتخابات في موعدها، وغالبا ما جرى تبكيرها، على أن                
 تبكير االنتخابات وتحديد موعدها الجديد يأتي في سـياق تـوافقي بـين الغالبيـة واألقليـة، الحكومـة                  
والمعارضة، وهو شرط غائب عن ساحة العمل السياسي الوطني الفلسطيني، فاالنتخابات طرحـت فـي               
سياق الصراع على السلطة وفي مناخات االنقالب العسكري من جهة واالستئصال السياسي مـن جهـة                

مجلس ثانية ، فكيف يمكن لالنتخابات أن تكون سيناريو للحل وليس مدخال للخراب، وكيف يمكن لقرار ال               
المركزي أن يساوي الحبر الذي كتب فيه، وكيف يمكن لحماس أن تستمر فـي إدارة ظهرهـا لنـداءات            
االحتكام للشعب، انه مأزق عام، يعتصر الرئاسة والحكومة المقالة، فتح وحمـاس، الـسلطة والمنظمـة                

  .والحكومتين معا
حديدا على االنتخابات المبكـرة مـن       الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق، يبدأ بالحوار والتوافق، وت         

حيث موعدها وقانونها وآليات إجرائها وضمانات نزاهتها، واألهم ضمانات احترام نتائجها والتقيد بهـا،              
وشمولها السلطة بمختلف مناطقها وفصائلها، والمنظمة حيثما أمكن، ومـن دون ذلـك سـيظل النظـام                 

  :فضي إلى الخيارات األصعبالسياسي الفلسطيني وافقا على المفترق الصعب الم
سيناريو االنهيار القائم على فرضية استمرار االنقسام وانتقال المواجهة إلى حروب عصابات متبادلة             ) ١(

  ...في الضفة والقطاع
  ...كوريا الشمالية والجنوبية" الكورنة"األمريكي ، المشتق من سيناريو " الضفة الغربية أوال"سيناريو ) ٢(
 المحاصصة بين فتح وحماس والتسويات المؤقتة واالنتقالية تحت الـضغط المـصري             العودة لصيغ ) ٣(

  .والسعودي
  ٢٢/٧/٢٠٠٧الدستور األردنية 

  
  نهر البارد أوال؟ ..  الفلسطينيةالقضيةتصفية  .٥١

  عرفات حجازي 
ما يجري على الساحة الفلسطينية منذ فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي هو حرب فعلية تشنها                

  .. امريكا واسرائيل علنا وعلى رؤوس االشهاد وعلى رؤوس الشعب الفلسطيني في كل مكان 
واال فما معنى ان تقوم عصابة مهما كانت انتماءاتها او مهما كان اسمها باقتحام احد المصارف في بلـدة                   

 احـد   لبنانية فتهبط بعد ساعات ست طائرات امريكية وهي تحمل االسلحة للجـيش اللبنـاني، وينطلـق               
المتاجرين بحقدهم على الشعب الفلسطيني وينادي بضرورة اخراج السالح الفلسطيني مـن المخيمـات،              
وياتي بعده بساعة واحده متاجر اخر باالحقاد على الشعب الفلسطيني ويمأل فضاء الفتنة بضرورة الغـاء                

وعلـى ان يحـتفظ الفلـسطيني       اتفاقية القاهرة التي حسمت االقتتال اللبناني الفلسطيني قبل ثالثين عاما،           
بسالحه داخل المخيمات للحماية من االعتداءات االسرائلية، ولكن مع االسف أخذت الدعوات تنطلق من              
كل الفرقاء تدعو الجيش اللبناني بالقضاء على مخيم نهر البارد الذي يعيش فيه خمـسون الـف الجـئ                   

، ويشارك في هذا المزاد     " فتح االسالم "صابة  فلسطيني، وأخذ يصبح مطلبا وطنيا المناداة بالقضاء على ع        
فـتح  "الغوغائي قيادات بعض الفصائل الفلسطينية المختلفة التي تحاول التنصل من عالقتهـا بعـصابة               

، "فتح االسـالم  "فتضم صوتها الى صوت الذين ينادون بالحسم العسكري للقضاء على العصابة            " االسالم
الل شهور ان تجد لها مكانا في عدد من بيـوت مخـيم نهـر        التي في غفلة عن كل العيون استطاعت خ       

. البارد، ولكنها بذات الوقت استطاعت ان تجد لها مواقع اكثر في طرابلس وفي عدد من البلدات اللبنانية                
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وبالرغم من انه ثبت بما ال يدع مجاال للشك ان هذا التنظيم ال عالقة له باي تنظيم فلسطيني، بل ولـيس                     
لسطيني وهو خليط من جنسيات عربية منها، وان هذا التنظيم قد جرى زرعه فـي هـذه    بين افراده اي ف   

وهي احـد   " الفوضى الخالقة "المنطقة ليعمل ضد حزب اهللا وليس ضد لبنان، ولكن االحقاد التي زرعتها             
االذرع االمريكية واالسرائيلية استطاعت ات تخلق الفوضى في المنطقة العربية حتـى تـشغل الجميـع                

م ببعض، حتى تستطيع اسرائيل ان تعمل بهدوء واطمئنان على تفكيك ماتبقى من العقل واالمكانات               بعضه
  . الفلسطينية التي كانت حتى قبل هذه المرحلة عقبة أمام كل المؤامرات 

  لماذا تصفية القضية الفلسطينية؟ ،
ـ     " فتح االسالم "وبالرغم من ان المتواجدين من هذه العصابة         ر البـارد اكثـر مـن       في خارج مخـيم نه

المتواجدين في داخله، اال ان القرار صدر لقوات الجيش اللبناني للقضاء على هذه العصابة المتواجدة في                
المخيم الفلسطيني وفعال بدأ اخالء الالجئين من هذا الجزء، وقد بلغ عدد الالجئين الذين اضطروا للجـوء       

 وغيره الكثير من المخيمات حتى بلغ خالل اقل من          مرة اخرى للمخيمات القريبة مثل مخيم برج البراجنه       
اكثر من اربعين   " فتح االسالم "اسبوعين عدد الذين هربوا من جحيم التقاتل ما بين الجيش اللبناني وقوات             

الف الجئ، اضطروا للهرب من المخيم بعد ان تركوا اثاث بيوتهم التي قضوا فيها اكثر من ثالثين عاما                  
خروجهم من هذه البيوت بالعودة الى بيوتهم في يافا وحيفا واللد والرملـة ولـيس               وهم يتاملون ان يكون     

لمواصلة لجوء يحمل في طياته دماء القتلى والجرحى ودموع الخائبين والملهوفين من عـدو جديـد لـم                  
   .يعرفوا من هو وماذا يريد؟

ارد بدون سبب وبدون    ونعود ونسأل بعد ان هاجر خمسون الف الجئ مرة اخرى من مخيمهم في نهر الب              
ان يكونوا طرفا وكل مصيبتهم ان قادتهم مشغولون هم االخرون في قتال بعـضهم الـبعض عليـارض                  

  .الوطن الذين اصبحوا اعداء له اكثر من هؤالء االعداء الذين اخذوا يتكاثرون
  نصف مليون الجئ في لبنان؟، 

يزيد عددهم عن نصف مليون انـسان؟ مـاذا         ماذا يمكن ان يفعل هؤالء وبقية الالجئين في لبنان والذين           
سيفعلون بعد ان تجرأ هؤالء تجار الحقد على الفلسطينيين الذين اخذوا ينادون بالغاء اتفاق القاهرة والغاء                
اتفاق احتفاظ الالجئين بسالحهم بعد ان جرى العدوان االسرائيلي عليهم في مخيماتهم مئات المرات منـذ                

  .  احد ان يرد عنهم العدوان وال يستطيع احد أن يوفر لهم األمانعشرات السنين دون ان يستطيع
لماذا هذا الهوان بالالجئ الفلسطيني عندما سمح للجـيش         : ولكن السؤال الكبير الذي البد من طرحه هو       
عسكريا دون دراسـة حقيقيـة تحفـظ ارواح         " فتح االسالم "اللبناني ان يقوم بحسم المعركة مع عصابة        

يين، اذ مرت ايام تجاوزت الشهرين دون ان يستطيع الجيش ان ينال من فـتح االسـالم                 وامالك الفلسطين 
شيئا بينما استطاع تدمير مخيم نهر البارد الجديد والقديم رغم ما تكبده الجيش من خـسائر فادحـة فـي                    

  ....االعتدة واالرواح
 او للذين زودوا الجـيش   ولعل السؤال االكبر وهو هل كان يسمح للجيش او لمن اصدروا االوامر للجيش            

اواي بلـدة لبنانيـة     " االشـرفية "بهذه الكميات الهائلة من السالح والعتاد هل كانوا يسمحون باسـتهداف            
كما جرى مـن تـدمير      " فتح االسالم " وتدميرها عن اخرها في محاوالت يائسة وفاشلة للنيل من عصابة         

  ساحق لمخيم نهر البارد الفلسطيني؟، 
  ،من اين هذا السالح؟

الصمود حوالي الشهرين وهـي     " فتح االسالم "بل ولعل السؤال االكثر اهمية هو كيف استطاعت عصابة          
تواجه قوات الجيش بمعارك عسكرية استهلكت خاللها من السالح اكثر مما استهلكه الجيش ولكن مع كل                

 تواجه اسـلحة    بقيت صامدة " فتح االسالم "ذلك كان الجيش يتزود بالسالح من جهات ودول اخرى بينما           
  .الجيش اللبناني باشد منها
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والسؤال هو من كان يزود هذه العصابة بمثل هذه االسلحة التي استطاعت ادخالها الى لبنان واالحتفـاظ                 
بها في اكثر من موقع دون ان ينتبه الجيش وقوات االمن ان لبنان اصبح مخترقا وان المسكين الذي يدفع                   

 الفلسطينية التي تساعد اسـرائيل علـى        -لة قيادته بالحرب الفلسطينية     الثمن وحده هو الفلسطيني المنشغ    
تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية، بعد ان اصبحت اراضي الضفة الغربية ال تستوعب المزيد مـن                 

التـي  " اوسـلو "المستوطنات التي اقامتها اسرائيل في الضفة الغربية في فترة االمان التي وفرتها مناسبة              
قامة دولة للفلسطينيين ولكن على ما يبدو كان الوعد الحق اقامة دولة للمـستوطنين فـي ارض                 وعدت با 
  ... فلسطين 

 بالمئـة مـن     ٤٢واما ما فرضه قيام الجدار االمني من واقع شرير على االراضي الفلسطينية التي ابتلع               
ا المعان النظـر بـان      مساحتها دون ان تواجه اسرائيل باي اعتراض اوحتى عتاب ، فان كل ذلك يدفعن             

سكان مخيم نهر البارد والستة ماليين فلسطيني المهاجرين في مخيمات ارض اهللا الواسعة اين سـيقيمون                
دولتهم التي عاشوا في مهاجرهم وهم يحلمون بالعودة القامتها في فلسطين ، فهل بعد ان تأكد بانه حتـى                   

م فهل ستقيم لهم دولة حماس ودولة فتح شبح دولة          في مخيم نهر البارد لن يستطيعوا اقامة اكشاك بعد اليو         
فلسطينية على قد المقاس في الصحراء الخالية كما قال بن غوريون مرة، وكما قالت غولدا مئير مـرات                  

  بأن ال مكان لعيش الفلسطينيين اال في صحراء خالية،، 
 اي موقع يستقر فيه المهاجر      كان الحلم الصهيوني ان ال يجد الفلسطيني له موقعا يقيم فيه في فلسطين وال             

في البالد العربية ، بل ان يكون مصيره الصحراء الجرداء التي تجعله في حالة بؤس والم ينـسى فيهـا                    
  .فلسطين

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الدستور األردنية 
  

  بدالً من المواقف... » الوضعيات«حين تتوسل السياسة  .٥٢
  نهلة الشهال

 من المقاتلين تسليم سالحهم إليها مقابل نيلهم عفواً إسـرائيلياً؟           كيف تسوق قيادة السلطة الفلسطينية طلبها     
هي تفعل ذلك بواسطة مجموعة من المبررات المتفاوتة، أطرفها تلك التي تتحدث عن الدولـة كمحتكـر                 

في غزة بـالقول إنهـا      » حماس«وتبرر القيادة الفلسطينية تصلبها الشديد حيال ما اقترفته         ! وحيد للسالح 
  .بتصرفاتها» حماس«الذي هددته » ألساس الديموقراطي والدستوري للدولةا«تدافع عن 

فالمعركة التـي يـسعى     . ال احتالل وال انعدام تام ألفق الخروج من هذا المأزق         ! تخال نفسك في السويد   
الرئيس محمود عباس إلى كسبها وهو على هذا القدر من الغضب غير المسبوق، هي معركـة تـصفية                  

وتقف قيادة عباس   .  يتيح األمل بذلك   - بحسب المقاييس السياسية الجارية      –بت خطأ   ، وقد ارتك  »حماس«
ضد فتح معابر رفح وكارني التي تسمح للناس والبضائع بالتنقل من والى غزة، فال يجد هـذا المطلـب                   
البديهي من يحمله ويدافع عنه سوى جون غينغ، مسؤول األونروا في فلسطين الذي تجشم عناء اإلقامـة                 

  . غزة اليوم، محذراً من كارثة محققة، وهكذا يبدو الرجل ملكياً أكثر من الملكفي
التابعة لفتح، هم أنفسهم، أي من وافق مـنهم علـى توقيـع             » شهداء األقصى «كيف يسوق مقاتلو كتائب     

دنهم التعهد وسلّم سالحه، تلك الخطوة؟ بالقول أنها ستتيح التخلص من االجتياحات اإلسرائيلية المتكررة لم             
أما من كان أقل حاجة لمثل هذه المبررات السياسية         . وهذا تعهد من طرف واحد، هو طرفهم هم       ! وقراهم

  .أما تجاه من ومن أجل ماذا، فاألجوبة عليها مفتوحة. فيقول أن الخطوة تعزز سلطة عباس
ـ          , مع أن تلك هي األسئلة األساس      ى صـعيد ال    ولكن السياسة في فلسطين وحيالها تبدو وكأنها تـدار عل

، أي مـن    »الوضـعيات «عالقة له بحسابات الغاية وال حتى بحسابات الممكن، بل بواسطة مجموعة من             
المواقف الهادفة إلى تعبئة الوقت، حتى وإن بقواقع فارغة، وإن بحركات وأقوال تناقض بعضها الـبعض                

لسطينية، تاركـة أمـر تقريـر       وهي للحق استقالة تامة ناجزة، تعلن عنها القيادة الف        . وتتناقض مع الواقع  
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مصير التطور الذي يمكن أن يلحق بالمسألة الفلسطينية إلى إسرائيل أوالً، والى حسابات دوليـة متعـددة     
الصدفة أخيراً، بمعنى ما قد يطرأ في أي مكان فيحرف مسار األمور في اتجاهات              ... االعتبارات، والى 

  .غير معلومة
 توسل الوضعيات بدالً من المواقف، وإن بطريقة مختلفة إخراجاً عما           وينطبق على المسألة اللبنانية أيضا    

ال يذهب الموفد الفرنسي إلى دمشق خالل رحلته المكوكية األولى إلى المنطقـة،             : هي عليه حال فلسطين   
سورية وعقابها مستمرين، وأنـه قـد       » عزل«قبل انعقاد اللقاء الحواري في باريس، فيستنتج القوم بأن          

ثم يذهب كوسران إلى دمشق، فتخـرج       . نوات من شبه القطيعة، إلى آخر الخطاب المعلوم       مضت أربع س  
األقالم واألصوات التي نظّرت للموقف األول ومنحته أهمية خطيرة، وكأنها تنطق تحت وقع الـصدمة،               

ياسـة  إما أن الزيارة غير مهمة وال تعني شيئا، أو أن هناك تغييراً استراتيجياً فـي س               : لتقول أحد أمرين  
أما المبررات السياسية التي تشير إلى عاديـة هـذا الـسلوك            . والواقع ال يطابق ال هذه وال تلك      ! فرنسا

الفرنسي طالما انه يهدف إلى تسجيل بعض الفعالية، وذلك بغض النظر عن حظوظه في التوفيـق، فـال                  
حجج المرافقة تبسيطاً وتلخيـصاً،  ، وبأكثر ال»القبائلية«ألن السياسة تدار هنا بالطريقة      . تبدو قابلة للسماع  

، حيث اإلحالة إلى الجماعة تتكفل بتوفير كثافة ما للمواقف المفتقدة بقوة هنا أيضاً              »معنا أم ضدنا  «وأولها  
  .لحسابات الغاية والممكن

إال أن سخافة إحالل الوضعيات محل المواقف، واعتبارها سياسة، ال تقتصر علينا، ولعل في ذلك بعض                
إلدارة األميركية هي نفسها، بقضها وقضيضها، أصدرت منذ أيام استمارة حول العراق، تطرح             فا. العزاء

حول الموقف هناك، على الطريقة األميركية في التعلـيم،         » تثقيفهم«ثالثة عشر سؤاالً على الناس بهدف       
  .ولكن اللعبة مزورة ألن اإلجابات المناسبة معدة سلفاً. »خطأ«و » صح«فاإلجابة بـ 

.  التزوير ذاك كله، في أمثلة فلسطين ولبنان، وبخصوص العراق، بانحطاط مريع لمفهوم الـسياسة              يشي
ليـصبح  » المـسرح «لعله ليس فحسب محصلة، لعله يتم بناؤه عن تقصد كشكل فاعل من أشكال إفراغ               
  !عالسم... حكراً على بضعة العبين، لعلهم صقوراً أو غرباناً، ال يهم، بينما نقيق الدجاج يحتل

 ٢٢/٧/٢٠٠٧الحياة 
  
  :كاريكاتير .٥٣
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