
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الحركةتقلص جهود الوساطة بين فتح وو مصر مستاءة من حماس ":الشرق األوسط"

  ال أسف على رحيل فياض وحكومته: حماس
  ستكشافية التي وجهتها مصر حول الحوار الفلسطينيألسئلة االحماس تتحفظ على آلية ا

  نجاح مبادرة الحكومة االنتقاليةإل يطالب بدعم عربييلتقي الرئيس اليمني وفياض 
  نعي رسمي فلسطيني للشاعر محمود درويش

القدومي يطالب بتخيير عبـاس
بين رئاسة السلطة أو منظمـة      

  التحرير
  

 ٣ص ... 

 ١٠/٨/٢٠٠٨١١٦٥األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٦٥:         العدد                  ١٠/٨/٢٠٠٨األحد : التاريخ

    :السلطة
 ٤  نجاح مبادرة الحكومة االنتقاليةإل يطالب بدعم عربييلتقي الرئيس اليمني وض فيا .٢
 ٥   لنزع فتيل األزمةهماشخصيات فلسطينية مقربة من عباس وحماس تتوسط بين .٣
 ٥  خارجة عن القانونحماس ممارسات يحدث في غزة يعزز االنقسام و ما: عباسمستشار  .٤
 ٥   سيتم اإلفراج عنهم فلسطينياً معتقال١٥٠ًحكومة فياض تحاول تحديد أسماء  .٥
 ٦  ل اإلدارة األمريكية مسؤولية استمرار النشاطات االستيطانيةتيسير خالد يحّم .٦
 ٦   جمعيات خيرية ومطبعتين٤غلق الفلسطينية ت األجهزة األمنية :لالخلي .٧
 ٦   توافق على عودة ألف فلسطيني"إسرائيل" :حسين الشيخ .٨

    
    :المقاومة

 ٦  ال أسف على رحيل فياض وحكومته: حماس .٩
 ٧  ألسئلة االستكشافية التي وجهتها مصر حول الحوار الفلسطينيحفظ على آلية احماس تت .١٠
 ٧   والتحرك العربي ال يزال مترددا...راوح مكانهُيالحوار الفلسطيني الداخلي : حماس .١١
 ٧  فتح أبدت استعدادها لذلكو  حماس وافقت على إغالق ملف االعتقال السياسي:الجهاد .١٢
 ٧  حركةالتصفية على يؤكد نهج السلطة إغالق المؤسسات الخيرية في الخليل : حماس .١٣
 ٨  بين فتح وحماسالجهاد تحذر من الحوارات الثنائية حركة  .١٤
 ٨  شكل لجنة خاصة بمتابعة للصحافيين األجانب ماس تُح: مصادر فتحاوية .١٥
 ٨  "سرائيلإ"من عائلة حلس محاصرون عند الحدود بين غزة وأفراد  ١٠ .١٦
    

    :الكيان اإلسرائيلي
 ٨  ألف خبير إسرائيلي يدعمون القوات الجورجية :موقع استخباراتي .١٧
    

    :األرض، الشعب
 ٩   نعي رسمي فلسطيني للشاعر محمود درويش .١٨
 ٩  من مواطني غزة يفكِّرون بالرحيل%  ٤٠: عبر الهاتف استطالع .١٩
 ٩   القدستمارس التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في" إسرائيل: "تقرير حقوقي .٢٠
١٠  أهالي المرضى يتهمون مصر بخنق غرة .٢١
١٠  األقصى خالل انتفاضة ألفا ٦٥ بينهم ٦٧ فلسطيني منذ عام الـ ألف ٧٥٠اعتقال : تقرير .٢٢
   

   :اقتصاد
١٠  سطينية مليون دوالر خسائر األسهم الفل٧٢ .٢٣
   

   :عربي، إسالمي
١٠  الحركةتقلص جهود الوساطة بين فتح وو مصر مستاءة من حماس ":الشرق األوسط" .٢٤
١١   ة للحوار الفلسطيني المقبل في القاهراًالدولة المستقلة هدف تحدد مصر .٢٥
١١  بعدم إضعاف السلطة" إسرائيل" وأمريكا تطالب مصر .٢٦
١٢   في بكينيزحامد كرزاي يعانق شمعون بير .٢٧
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٦٥:         العدد                  ١٠/٨/٢٠٠٨األحد : التاريخ

    :حوارات ومقاالت
١٢  بالل الحسن... البيت األبيض ودبلوماسية األشهر الخمسة األخيرة .٢٨
١٤ نقوال ناصر... االنقالب على الديمقراطية بين موريتانيا وفلسطين .٢٩
١٦  صالح بشير... انقالب سلّم العداء ما يجعل االقتتال حرباً أهلّية: عنف غّزة .٣٠
١٨  أسعد عبد الرحمن.د.. على االحتاللللصرف ) بنك وسيط(كي ال تتحول السلطة الفلسطينية إلى  .٣١
١٩  جهاد الخازن... الضحايا لن يعودوا .٣٢
٢٠  عريب الرنتاوي... !كيف ولماذا وماذا بعد؟.. الصفحة الجديدة بين األردن وحماس .٣٣
    

 ٢٢  :كاريكاتير
***  

  
  القدومي يطالب بتخيير عباس بين رئاسة السلطة أو منظمة التحرير .١

بالفـصل بـين    ،   أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح      ،طالب فاروق القدومي   : شاكر الجوهري  -عمان  
منصبي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئاسة السلطة الفلسطينية، وكذلك بين عضوية اللجنـة              

ية السلطة الفلسطينية، وأن تتولى اللجنة التنفيذيـة مـسؤولية المرحلـة النهائيـة مـن                التنفيذية، وعضو 
المفاوضات، ودعوة لجنة المتابعة التي تم االتفاق عليها في إعالن القاهرة لمناقـشة األحـداث الجاريـة                 

.. قائمـا مؤكدا التمسك بخيار المقاومة، وشرعية سالحها ما دام االحـتالل           .. التخاذ التوصيات الالزمة  
مطالبا باستمرارها في مقاومة االحتالل واالستيطان وتهويد القدس، والعمل على إزالـة جـدار الفـصل                

  . العنصري
وعبر في ورقة عمل قدمها للجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة فـتح، التـي عقـدت دورة                  

لشرق على نـسخة منهـا، عـن        اجتماعاتها األخيرة في العاصمة األردنية األسبوع الماضي، وحصلت ا        
جراء انتخابات للمجلس التشريعي في الداخل، وفقا القتراحات لم يحدد مصدرها، قـال إنهـا         إخشيته من   

تهدف إلى إعطائه صفة الممثل للشعب الفلسطيني، وتغييب منظمة التحرير، والتخلي عن الالجئين كجزء              
 منوها إلى فقدان اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة         ..من الشعب الفلسطيني، مع كل ما لهم من حقوق في وطنهم          

  . التحرير لنصابها القانوني
ولفت القدومي إلى أنه حتى اآلن لم يحصل الفلسطينيون على أي موقف امريكي فيما يتعلق بحق تقريـر                  

  . المصير، أو االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية
اللجنة التحضيرية شرح فيها تفصيال محاوالت      ومن جهته ألقى سليم الزعنون كلمة مطولة في اجتماعات          

ياسر عبد ربه عقد اجتماع غير قانوني للمجلس الوطني الفلسطيني، بهدف إعادة تركيب معادلة المجلسين               
وهي المحاوالت  . وقد حصل على دعم اللجنة التحضيرية باإلجماع      . الوطني والمركزي، واللجنة التنفيذية   

  . لرئيس عباسالتي تحظى بدعم من ا) عبد ربه(
المصادر تقول إن اللجنة التحضيرية أجرت تعديال على مشروع البرنامج السياسي الجديد للحركة يبقـي               
على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل عبر صيغة مطاطة تتحدث عن حق الشعب الفلـسطيني                

ج السياسي األول الذي تولى     وكان مشروع البرنام  . في استخدام كل الوسائل المشروعة لمقاومة االحتالل      
صياغته الدكتور ناصر القدوة تحدث صراحة عن اسقاط حق المقاومة المسلحة لالحتالل، ونـص علـى              
تفكيك األذرع العسكرية للحركة، في حين قال مشروع البرنامج الثاني الذي أعده الدكتور نبيل شعث إن                

 المقاومة، وطريق المفاوضات، وأن حركـة       طريق.. هناك طريقين لتحرير األراضي الفلسطينية المحتلة     
فتح تفضل طريق المفاوضات ألنها تضمن االعتراف اإلسرائيلي بقيام الدولة الفلسطينية، فـي حـين أن                

  . إقامة دولة فلسطينية عن طريق القوة، لن تضمن االعتراف اإلسرائيلي بها



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١١٦٥:         العدد                  ١٠/٨/٢٠٠٨األحد : التاريخ

بار النظام الداخلي الجديد امتدادا     وتشير المصادر كذلك، إلى أن نص قرارت اللجنة التحضيرية على اعت          
للنظام األساسي يضمن بقاء النص على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، الموجود في النظام األساسي               

  . للحركة
قضية أخرى فرضت نفسها على اجتماعات اللجنة التحضيرية، ولقيت امتعاضا شديدا من المشاركين في              

  ..! لى عودة روحي فتوح إلى رام اهللاجتماعاتها تمثلت في موافقة عباس ع
  ١٠/٨/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  نجاح مبادرة الحكومة االنتقاليةإل يطالب بدعم عربييلتقي الرئيس اليمني وفياض  .٢

رئيس الوزراء الفلسطيني  أن اهللا أبو بكر عبد  ،  صنعاء نقالً عن مراسلها في    ١٠/٨/٢٠٠٨النهار  ذكرت  
اهللا صالح وعدد من المسؤولين اليمنيين إن حكومته         يس اليمني علي عبد   سالم فياض قال خالل لقائه الرئ     

في حاجة إلى دعم عربي فاعل إلنجاح المبادرة التي تبنتها من أجل مساعدة الشعب الفلـسطيني علـى                  "
وعرض فياض على المسؤولين اليمنيين الجهود المبذولة الحتواء األزمـة بـين             ".تجاوز أزمته الراهنة  

ماس والترتيبات الخاصة في شأن قيام حكومة توافق انتقالية والتي قال إنهـا تـستهدف               حركتي فتح وح  
 شؤون األراضي الفلسطينية لفترة انتقالية تمهيـدا النتخابـات          إلدارةتأليف حكومة من خارج الفصائل      "

: وأوضح أن المبادرة التي تقدمت بها حكومته لتجاوز األزمة تـضمنت عنـصرين             ".رئاسية وتشريعية 
األول يقضي بتأليف حكومة انتقالية من مستقلين عهد اليها مهمة التحضير وإدارة االنتخابات البرلمانيـة               "

وأبدى قلقه  ". والرئاسية، والثاني يتعلق ببناء قدرات األجهزة األمنية على أسس مهنية ووطنية ال فصائلية            
ه من انقسام وانفصال بين أبنـاء       لما تكرس "من تأثيرات األزمة على حاضر الشعب الفلسطيني ومستقبله         "

الشعب الواحد، في الوقت الذي تتعرض غزة لحصار خانق وتصرف االحتالل اإلسرائيلي فـي الـضفة                
ساساً لتحقيق الوفاق والمصالحة بـين      أوأكد التمسك بالمبادرة اليمنية     ". الغربية باعتبارها مشاعا استيطانيا   

 حال االتفاق على تأليف حكومة توافق انتقالية فـان ذلـك            جميع الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أنه في      
محل اتفـاق كـل     "سيساعد على استكمال الحوار في ضوء ما اتفق عليه في المبادرة اليمنية التي كانت               

  ".األفرقاء الفلسطينيين
وكان الرئيس علي صالح شدد لدى لقائه فياض على أهمية تكثيف الجهود والتحركات الرامية إلى توحيد                

ودعا الفصائل الفلـسطينية     .الصف الفلسطيني وتجاوز الخالفات  بين فتح وحماس عبر الحوار والتفاهم          
 يحقق الوفاق والمصالحة بين جميع الفصائل ويعزز وحدة الـصف الـوطني             أنالعمل لما من شأنه     "إلى  

  ."س الشريفالفلسطيني خدمة لقضيته العادلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القد
 علي محمد مجور اتفاق تأليف لجنـة مـشتركة للتعـاون االقتـصادي     .ووقّع فياض مع نظيره اليمني د  

  .والتجاري
الـرئيس اليمنـي دعـا     إلى أن وكاالتونقالً عن الصنعاء من  ١٠/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية وأشارت  

الخالفات الراهنة بين حركتـي   لتكثيف الجهود، والتحركات الرامية إلى توحيد الصف الفلسطيني وتجاوز          
واعتبر أن الحوار بين الحركتين من شأنه تحقيق الوفاق والمـصالحة           . فتح وحماس عبر الحوار والتفاهم    

 العادلـة وإقامـة     هبين جميع الفصائل الفلسطينية، وتعزيز وحدة الصف الوطني الفلسطيني خدمة لقضيت          
  .الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

 عن الحزبيـة    فياض من الرئيس اليمني مساعدة قوات األمن الفلسطينية لتصبح قوات وطنية بعيداً           طلب  
ن جاهزة لتسلم األمن    بحيث تكو  ..والفصائلية لفترة انتقالية ضمن الترتيبات التي تجرى للحكومة الوطنية        

  .من الحكومة



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١١٦٥:         العدد                  ١٠/٨/٢٠٠٨األحد : التاريخ

  بعد لقائه فيـاض     اليمني عبر  رئيس الوزراء  إلى أن    صنعاءمن   ١٠/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ولفتت  
عن أسف بالده لعودة أجواء التوتر والصراع بين فتح وحماس، وجدد دعوة الحركتين إلى العـودة إلـى                

  .طاولة الحوار وااللتزام باتفاق صنعاء والمبادرة اليمنية كمدخل له
  
   لنزع فتيل األزمةهماشخصيات فلسطينية مقربة من عباس وحماس تتوسط بين .٣

 ذكرت مصادر فلسطينية أن بعض الشخصيات الفلسطينية المقربة مـن الـرئيس             :ح النعامي  صال - غزة
الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس تقوم بمحاولة التوسط بين الجانبين لنزع فتيل األزمة المتفجـرة               

ـ  وأكدت. بين الجانبين    قوائم بأسماء معتقلين مـن     أعدتأن هذه الشخصيات    " الشرق األوسط " المصادر ل
 األمنية وقامت عرضها علـى      األجهزة التابعة لحماس ومعتقلين من حماس لدى        األمنية األجهزةفتح لدى   
 أنهـا تلقـت     إلىوأشارت المصادر    . هنية إسماعيلمازن ورئيس الوزراء الفلسطيني المقال      أبو  كل من   

ين، باسـتثناء    سـراح المعتقلـين الـسياسي      إطالق مازن وهنية بالنظر بشكل ايجابي في        أبووعوداً من   
  .األشخاص الذين يثبت تورطهم في عمليات التفجير

  ١٠/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  حماس خارجة عن القانونممارسات يحدث في غزة يعزز االنقسام و ما: عباس مستشار .٤

أدان عبد الحكيم عوض مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما تقـوم بـه              :  القاهرة –أيمن جريس   
مالت اعتقال وتعذيب بحق الشعب الفلسطيني فـي قطـاع غـزة، ووصـف هـذه                حركة حماس من ح   

وقـال  . الممارسات بأنها خارجة عن القانون وتعكس عدم رغبتها في الحوار والحفاظ على وحدة الوطن             
ـ    أن  إلى تقوم به حماس يخدم األجندة اإلسرائيلية ويعرقل الحوار الوطني، الفتاً          إن ما " عكاظ"في حديث ل
 هذا يساهم في تحقيق أهداف االحتالل اإلسرائيلي، ويعزز االنشقاق الـسياسي والجغرافـي     سلوك حماس 

ونفى أن يكون هناك فيتو أمريكي صهيوني على الحوار الفلـسطيني،           . قطاعال بين الضفة و   األرضعلى  
ـ أبو مازن الرئيس  أن إلى مشيراً ات  ال يخضع للضغوط الخارجية بدليل أنه سمح لحماس بدخول االنتخاب

 الخطوة، وشدد على أن إطالق سراح شـخص أو اثنـين ال             ه لهذ "إسرائيل"رغم رفض كل دول العالم و     
الوا فـي   ز إلى أن المئات من أبناء وكوادر فتح ما          ينهي األزمة المتفاقمة في القطاع منذ أسبوعين، الفتاً       

  شـاباً  ١٤٠مطـاردة   مراكز التحقيق التابعة لحماس، وشدد أن حماس شاركت القوات اإلسرائيلية فـي             
  .حمد حلسأ من أبناء عائلة حلس، ومن بينهم فلسطينياً

  ١٠/٨/٢٠٠٨عكاظ 
  
   سيتم اإلفراج عنهم فلسطينياً معتقال١٥٠ًحكومة فياض تحاول تحديد أسماء  .٥

قال أشرف العجرمي وزير شؤون األسرى في حكومة سالم فياض إن حكومته تبذل المزيـد مـن             : غزة
 المعتقلين الفلسطينيين المائة والخمسين الذين تعهد رئـيس الـوزراء           أسماء على   الجهود من اجل االتفاق   

 باإلفراج عنهم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في لقائه مع الـرئيس             أولمرتاإلسرائيلي ايهود   
ضاف العجرمي في تصريحات صحافية أن السلطة الفلسطينية معنية         أو .الفلسطيني محمود عباس مؤخراً   

 أن  إلـى وأشـار   . فراج عن اكبر عدد من المعتقلين وهي غير معنية بانتماءاتهم السياسية والحزبيـة            باإل
  .قضية اإلفراج عن مروان البرغوثي الزالت موضع تجاذب بين الطرفين

  ١٠/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  ل اإلدارة األمريكية مسؤولية استمرار النشاطات االستيطانيةتيسير خالد يحّم .٦
ير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهـة الديمقراطيـة              حمل تيس 

نشاطاتها االسـتيطانية فـي القـدس       " إسرائيل"اإلدارة األمريكية المسؤولية الكاملة عن مواصلة حكومة        
ـ       " إسرائيل"وأكد أن حكومة     .المحتلة وفي بقية محافظات الضفة الغربية      شاطاتها مـا كانـت لتواصـل ن

 والمساعدات التي تتلقاها مـن اإلدارة األمريكيـة والتـي           والدبلوماسياالستيطانية لوال الدعم السياسي     
 مليـار دوالر    ٢,٨تعوض من خاللها كلفة مواصلة البناء في المستوطنات، هذه المساعدات التي تتجاوز             

مليـات بنـاء جـدار الفـصل        سنوياً، تتصرف بها هذه الحكومة بما يخفف عنها أعباء النفقات علـى ع            
العنصري وعمليات البناء في مستوطنات القدس واألغوار وغيرها من المستوطنات في مختلف منـاطق              

  .الضفة الغربية
ودعا تيسير خالد جميع القوى السياسية الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها وإلى العمل الجـاد والمـسؤول                

فير متطلبات الشروع بحوار وطني شامل على أساس وثيقـة           عن الفئوية وشهوة السلطة من أجل تو       بعيداً
الوفاق الوطني والمبادرة اليمنية ومبادرة الرئيس عباس إلنهاء حالة االنقسام واستعادة الوحـدة الوطنيـة               

  .ووحدة النظام السياسي الفلسطيني وحماية المشروع الوطني من األخطار الداهمة
  ١٠/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب 

  
   جمعيات خيرية ومطبعتين٤غلق الفلسطينية تمنية  األجهزة األ:الخليل .٧

 جمعيات خيرية ومطبعتين    ٤أغلقت األجهزة األمنية الفلسطينية      :وكاالت وال الرحيم حسين  عبد – رام اهللا 
تابعة لحركة حماس في محافظة الخليل بالضفة الغربية حتى إشعار آخر، بقرار من وزير الداخلية فـي                 

 في الظاهرية   "المجمع اإلسالمي "وتم إغالق   . الرزاق اليحيى  طينية اللواء عبد  حكومة تسيير األعمال الفلس   
 "مطبعـة الهـدى   " في بيت أمـر و     "يتامدار األ " و "جمعية بيت أوال الخيرية   " في تفوح و   "المركز الثقافي "و
 في الخليل بدعوى ورود معلومات حول وجود مواد تحريضية ضد األجهـزة األمنيـة،               "مطبعة لجين "و

مرتبطـة  "وقال مصدر أمني فلسطيني إن الجمعيات الخيريـة األربـع           . ة والحكومة الفلسطينيتين  والسلط
  ."تحرض ضد السلطة الفلسطينية"، وإن المطبعتين كانتا تنسخان مستندات "بجمع األموال لصالح حماس

  ١٠/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
   توافق على عودة ألف فلسطيني"إسرائيل" :حسين الشيخ .٨

 في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أمس       "الهيئة العامة للشؤون المدنية   "أعلن رئيس    :.)أ.ب.د (– اهللارام  
أن الحكومة اإلسرائيلية وافقت على عودة ألف فلسطيني من الخارج إلى األراضـي الفلـسطينية بعـدما                 

 الموجـودة   ةالفلسطينير   الفلسطينية، األس  "معاً"ودعا في تصريح نقلته وكالة      . "لم شمل "حصلوا على إذن    
 إلى طلب تصريح زيارة عن طريق الهيئة لضمان         "لم الشمل "خارج فلسطين المحتلة وحصلت على إذن       

  .عودتهم إلى الوطن وحصولهم على رقم وطني
  ١٠/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  ال أسف على رحيل فياض وحكومته: حماس .٩

رئـيس  (عدم أسفها على    " الناطق باسمها عن     ،معبرت حركة حماس على لسان فوزي برهو      : ألفت حداد 
فياض وحكومته إذا قرروا الرحيل وإنهاء فترة ظالمية دكتاتورية حكمـوا بهـا             ) حكومة تسيير األعمال  

أهلنا بالضفة الغربية بالحديد والنار، وفرضوا أنفسهم على الشعب الفلسطيني في الـضفة بـالقوة علـى                 
مريكي أرضوا أن يكونوا جزءا من المشروع الـصهيو       "أنهم  ) رهومب(واعتبر   ".أنقاض القانون والدستور  
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الخطير، وجسراً لتمرير كل المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حقـوق الـشعب               
  ."الفلسطيني وعلى رأسها حق مقاومة المحتل الصهيوني

  ١٠/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب 
  

  هتها مصر حول الحوار الفلسطينيألسئلة االستكشافية التي وجحماس تتحفظ على آلية ا .١٠
ن حركته أعدت ردودها على     أ قال نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية يحيى موسى          ):آي.بي.يو (–غزة  

األسئلة االستكشافية التي وجهتها مصر حول الحوار الفلسطيني خالل األسبوع الماضي وتعاملت معهـا              
ي أرسلت فيها مصر هذه األسئلة ضمن العناوين ثم         واعتبر أن الطريقة الت    .رغم تحفظها على هذه اآللية    

وقـال ال نلحـظ     . انتظار األجوبة طريقة روتينية وفيها بيروقراطية، وال تساعد على حوار جدي سريع           
جدية حتى اآلن ال من مصر وال من جامعة الدول العربية وال من أي دولة عربية، لجهة العمـل علـى                     

  ".تو أمريكي على الحوار وإنهاء االنقسامحتى اآلن هناك في"رأب الصدع، مضيفا 
  ١٠/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   والتحرك العربي ال يزال مترددا...راوح مكانهُيالحوار الفلسطيني الداخلي : حماس .١١

استمرار أجهزة أمن الـسلطة فـي       "ن  أ ، سامي أبو زهري   ،قال المتحدث باسم حماس    :وكاالتال –غزة  
بناء حماس يأتي في سياق التنسيق األمني المباشر مع الجنرال األمريكي كيث            االعتقاالت السياسية بحق أ   

دايتون على الرغم من استمرار أجهزة األمن في غزة في إطالق سراح كل من ثبتت براءته من أحداث                  
نعتقد أن هذا السلوك يعكس عدم جدية الرئاسة فـي الـدعوة للحـوار الـوطني                "وأضاف  ". شاطئ غزة 

لعدم مقابلة السلطة   "وأعرب عن أسفه    ". تي في سياق التنسيق األمني والمفاوضات العبثية      الفلسطيني، ويأ 
مسألة الحوار الفلسطيني الداخلي ال تزال تـراوح مكانهـا   "وأكد أن ". اليد الممدودة من حماس بيد مماثلة     

  ". وأن التحرك العربي لمساعدة الفلسطينيين على الحوار،ال يزال حتى اآلن مترددا
 أكد أبو زهري أن حوار حماس مع مصر حول كافة القضايا الفلسطينية مـستمر ولـم                 ، صعيد آخر  على
  . نافيا وجود أي جديد في صفقة األسرى بين الحركة وإسرائيل لإلفراج عن جلعاد شاليط،ينقطع

  ١٠/٨/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
  دادها لذلكفتح أبدت استعو حماس وافقت على إغالق ملف االعتقال السياسي :الجهاد .١٢

حركة حماس وافقت علـى إغـالق ملـف         " أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام أن           :غزة
ولكننا ،  االعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن، وأن حركة فتح أبدت استعدادها لذلك             

  . "لم نتحدث عن إجراءات أو مواعيد لتنفيذ تلك الخطوة
  ١٠/٨/٢٠٠٧الشرق القطرية 

 
  حركةالتصفية على يؤكد نهج السلطة إغالق المؤسسات الخيرية في الخليل : حماس .١٣

ن أعتبرت حركة حماس في بيان صادر عن الناطق باسـمها فـوزي برهـوم               إ:  صالح النعامي  - غزة
يؤكد نهج رئيس السلطة محمود عباس باستمرار تـصفية حركـة           "إغالق المؤسسات الخيرية في الخليل      

من أجل تهيئة األجـواء      "، معتبرة أن هذه األعمال القمعية تأتي      "التضييق على الشعب الفلسطيني   حماس و 
   ." أميركية-للمشاريع الصهيو 

  ١٠/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  بين فتح وحماسالجهاد تحذر من الحوارات الثنائية  حركة .١٤
لحوار الفلسطيني هو الحل األمثل     ا" على أن     الجهاد،  القيادي في حركة   ،أكد أنور أبو طه   :  الشرق –غزة  

تجـدد  "، معتبراً أن ممارسات فتح وحمـاس        "للخروج من المأزق الراهن الذي تعيشه الساحة الفلسطينية       
إن هذا الحوار ال يمارس لذاته بل ال بد أن ينطلـق مـن              "وقال  ". العوائق أمام التدخل الستئناف الحوار    

ثلة باألرض والهوية والثوابت، وأن تتحدد برامجه وأهدافه        الحرص على المصلحة الفلسطينية العليا المتم     
لبناء إجماع فلسطيني يحفظ قوة المجتمع تجاه ممارسات االحتالل، وال ينطلق فقط ألجل أجنـده حزبيـه                 

وطالب أبو طه بأن يكون هناك حوار شامل سواء لجهة القوى           ". لتقاسم وظيفي على هذا المستوى أو ذاك      
   .عاته المطروحةالمشاركة فيه أو موضو

  ١٠/٨/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
  شكل لجنة خاصة بمتابعة للصحافيين األجانب حماس تُ:  فتحاويةمصادر .١٥

ن األخيرة شكلت   أقالت مصادر إعالمية في حركة فتح نقال عن مصادر على صلة بحركة حماس              : البيان
 أن )المـصادر (وأكدت . ع غزةمؤخرا لجنة أمنية خاصة بمتابعة الصحافيين األجانب الذين يزورون قطا    

  . هذه اللجنة يقودها الرائد وسيم جابر المسؤول في جهاز األمن الداخلي بحركة حماس
  ١٠/٨/٢٠٠٨البيان االماراتية 

  
  "سرائيلإ"من عائلة حلس محاصرون عند الحدود بين غزة وأفراد  ١٠ .١٦

ناء عائلة حلس فروا من قطاع       أن عشرة من أب    "الحياة" كشفت مصادر فلسطينية لـ      : فتحي صباح  -غزة  
الفاصل بـين االراضـي الفلـسطينية       " الخط األخضر "لى قوات االحتالل االسرائيلي داخل      إغزة ولجأوا   

وقالت المصادر إن قوات     .، وباتوا محاصرين بينها وبين قوات األمن التابعة للحكومة المقالة         "سرائيلإ"و
لـى مواقعهـا المحاذيـة      إ، أو حتى الوصول     ٤٨لـاالحتالل رفضت السماح لهم بالدخول الى أراضي ا       

  . للحدود مع القطاع
  ١٠/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  ألف خبير إسرائيلي يدعمون القوات الجورجية :موقع استخباراتي .١٧

كشفت مصادر استخباراتية إسرائيلية أن خبراء عسكريين إسرائيليين يعملـون   :عالء المشهراوي  - غزة
نوا على صلة وثيقة بتحضيرات القوات الجورجيـة للهجـوم علـى            في جورجيا بتكليف من رئيسها، كا     

 االستخباراتي اإلسرائيلي أمس تقريراً جـاء فيـه أن          "ديبكا فايل "ونشر موقع   . عاصمة أوسيتيا الجنوبية  
بمساعدة خبراء عسكريين إسرائيليين، مـن االسـتيالء علـى          "الدبابات وقوات المشاة الجورجية تمكنت      

بية تسخينفالي أمس األول ما نقل الصراع الجورجي الروسي حول اإلقلـيم إلـى              عاصمة أوسيتيا الجنو  
وفي العام الماضي كلف الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي مئات من المستشارين            ."ذروته العسكرية 

العسكريين من شركات أمن إسرائيلية خاصة، يقدر عددهم بما يصل إلى ألف، تدريب القوات المـسلحة                
وقـدم  . على تكتيكات الكوماندوز والقتال الجوي والبحري ومعارك الدبابات والقصف المدفعي         الجورجية  

واشـترت  . هؤالء أيضاً تدريبات في مجاالت االستخبارات العسكرية واألمن لنظام الحكـم المركـزي            
  . أنظمة استخبارات وحرب إليكترونية"إسرائيل"تبيليسي أيضاً من 

  ١٠/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية  
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  نعي رسمي فلسطيني للشاعر محمود درويش .١٨
محمود عباس نعى إلـى     الفلسطيني   الرئيس    أن  وفا نقالً عن وكالة   ١٠/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة    أوردت

الشعب الفلسطيني واألمتين العربية واإلسالمية وكل محبي السالم والحرية في العـالم الـشاعر الكبيـر                
 إنني أعلن الحداد العـام فـي        في الواليات المتحدة، وقال عباس    أمس  محمود درويش الذي وافته المنية      

   . لروح فقيد الشعب واألمة واإلنسانيةالوطن لمدة ثالثة أيام تكريماً
  .، الشاعر الكبير محمود درويشأمسوالحكومة، مساء فياض نعى رئيس الوزراء كما 

، مـساء   أصـدرته فة، نعت في بيان     وزارة الثقا أن  رام اهللا    من ١٠/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   وذكرت  
  .، الشاعر محمود درويشأمس

 خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي       أن دمشقمن   ١٠/٨/٢٠٠٨ المركز الفلسطيني لإلعالم     وجاء  في  
" الذي يعد أحد أعالم األدب الفلسطيني والعربـي والـدولي         "لحركة حماس نعى الشاعر محمود درويش،       

األدب الفلـسطيني  "حركة حماس، أن ليان صادر عن المكتب اإلعالمي لواعتبر مشعل في نعيه، بحسب ب  
، مشيراً إلى الدور الذي لعبه الشاعر الفقيد في التعريف بالنضال           "فقد بوفاة درويش أحد ركائزه األساسية     

  .الفلسطيني خالل مسيرته األدبية المعاصرة
  
  من مواطني غزة يفكِّرون بالرحيل%  ٤٠: عبر الهاتف استطالع .١٩

يفكرون في الهجـرة    %  ٤٠كشفت نتائج استطالع حديث آلراء المواطنين في قطاع غزة، أن            :رام اهللا   
يعانون نقصاً فـي    %  ٦٦يعانون نقصاً في المواد الغذائية و     %  ٦٣من القطاع إلى الخارج، في حين أن        

) يست كونـسلتينج  نير ا (وحسب نتائج االستطالع الذي أجرته شركة الشرق األدنى لالستشارات          . األدوية
يوليـو  /  تمـوز  ٣١ إلى   ٢٩جري عبر الهاتف في الفترة الوقعة بين        أ، و "مراقب غزة "وأطلقت عليه اسم    

 فلسطينياً من كال الجنسين موزعين في محافظات قطاع غـزة،           ٤٥٠الفائت، على عينة عشوائية حجمها      
تصادي تراجع في أعقاب سيطرة     من سكان القطاع يعتقدون أن الوضع االق      %)  ٩١(فإن الغالبية الساحقة    

من سكان القطاع يعيشون تحت     %  ٥٩وان  .  ٢٠٠٧حزيران  /حركة حماس على القطاع في شهر يونيو      
  .يعانون البطالة%  ٢٦خط الفقر و

  ١٠/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  تمارس التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في القدس" إسرائيل: "تقرير حقوقي .٢٠

بممارسة التهجير والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين في مدينة القدس         " إسرائيل"وقي  اتهم تقرير حق   :غزة
أن " االئتالف األهلي للدفاع عن حقـوق الفلـسطينيين فـي القـدس           "وقال التقرير الصادر عن     . المحتلة

 والحصار المفروض على المدينـة فـي تـشتيت العـائالت            "العنصري"توظف جدار الفصل    " إسرائيل"
بممارسة إجراءات عنصرية وتـدابير قانونيـة       " إسرائيل" على مغادرة المدينة، متهماً      إجبارهاة  الفلسطيني

 أن سلطات االحتالل تقوم بانتهاك حرمة المقدسات        إلىوأشار التقرير   . لحث الفلسطينيين على ترك القدس    
ثريـة التاريخيـة    الدينية في القدس بشكل ممنهج من خالل عمليات الحفر وهدم اإلنشاءات والمبـاني األ             

تواصـل تـدمير المنـازل      " إسرائيل"وأكد التقرير أن     .العربية واإلسالمية في البلدة القديمة من المدينة      
 منـزالً فـي     ١٥ يوليو الماضي قامت سلطات االحتالل بتـدمير         / أنه خالل تموز   إلىالفلسطينية، منوهاً   

تواصـل  " إسـرائيل " وأوضح التقرير أن     . شخصاً ٦٠ الفلسطينية، من بينها عمارة سكنية تؤوي        األحياء
 غنـيم،   أبـو التوسع االستيطاني في القدس ومحيطها، وتحديداً توسيع المشروع االستيطاني في حي جبل             

  .ومستوطنة نوف تسيون
  ١٠/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  أهالي المرضى يتهمون مصر بخنق غرة .٢١
 معبـر   إغـالق ى مصر جراء استمرار     شنت لجنة أهالي المرضى في قطاع غزة هجوماً عنيفاً عل          :غزة

وقالت لجنة أهالي المرضى فـي       .رفح الحدودي وعدم السماح للمرضى بالسفر لتلقي العالج في الخارج         
 مرضـى غـزة     إلى مشاعر السلطات المصرية بالجمود، ولم تعد تلتفت         أصيبتلقد   "أمسبيان صحافي   

 ".من أربع وعشرين ساعة أمراً اعتياديـاً الذين يحصدهم الموت يومياً، وكأن سقوط ستة مرضى في أقل           
نبارك لمصر بتكلل صمتها بوصول عدد ضحايا       . وفي الوقت الذي نودع فيه أبناءنا المرضى      : "وأضافت
  ".  دون أن تحرك ساكنا٢٣٣ً ما يزيد على إلىالحصار 

  ١٠/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  قصى خالل انتفاضة األألفا ٦٥ بينهم ٦٧ فلسطيني منذ عام الـ ألف ٧٥٠اعتقال : تقرير .٢٢
 عـن عـدد      إحـصائياً  أصدر أمجد النجار رئيس نادي األسير في محافظة الخليل تقريراً         : رامي دعيبس 

 ألف مواطن فلسطيني، منهم     ٧٥٠، حيث أنه تم اعتقال      ١٩٦٧ منذ العام    اإلسرائيليةاألسرى في السجون    
 ٩٧٥٠" ريره أن عدد األسرى يبلـغ حاليـا       وأضاف النجار في تق    . ألفا فقط خالل انتفاضة األقصى     ٦٥

 ١٧٠ قبل اتفاق أوسـلو، و     ٣٥٠ سجن ومركز تحقيق وتوقيف، منهم       ٢٥معتقل موزعين على أكثر من      
 فيما يبلغ عدد أسـرى      اً، أسير ٨٠٣٠بعد أوسلو وقبل انتفاضة األقصى، ويبلغ عدد أسرى الضفة الغربية           

  .٤٨  من القدس ومناطق الـ٨٠٠ و اً أسير٩٢٠قطاع غزة 
  ١٠/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب 

  
    دوالر خسائر األسهم الفلسطينيةمليون ٧٢ .٢٣

 الماضي، مـع    األسبوع مليون دوالر    ٧٢ الفلسطينية بخسائر قاسية تجاوزت      األسهممنيت   :جعفر صدقة 
 ٦٨٦,٣٣ ، علـى  األسبوع، ليغلق تعامالت     %٢,٢٨  بنسبة أو نقطة   ١٦تراجع المؤشر الرئيسي بمقدار     

فـي قطـاع     % ١,٥٤ جع ملحوظ في مؤشرات جميع القطاعات بنسبة تراوحت بـين          بترا متأثراًنقطة،  
 ثالث شركات فقط عن نتائجها نـصف الـسنوية، هـي             وأفصحت .في قطاع التأمين  %  ٤,٦٠البنوك و 

 متداولة فـي    أسهمها شركة   ٣٣ والتامين الوطنية، فيما لم تفصح       لألدويةاالتصاالت الفلسطينية وبيرزيت    
  .اآلنا حتى السوق عن بياناته

  ١٠/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  الحركةتقلص جهود الوساطة بين فتح وو مصر مستاءة من حماس ":الشرق األوسط" .٢٤

 اً فلـسطيني اًمـصدر  أن  صالح النعامي ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٠/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط   ذكرت  
ـ   مسؤوالً  التي تبذلها من اجل الدفع نحـو        أن مصر قلصت إلى حد كبير الجهود      " الشرق األوسط "ذكر ل

 اسـتياء   إلـى وأضاف المصدر أن تراجع الدور المصري يرجع         .حوار وطني بين حركتي فتح وحماس     
القاهرة من األحداث األخيرة التي شهدتها األراضي الفلسطينية بعد تفجيرات غزة، وشعور المـسؤولين              

 وجعلت إمكانية الجسر    نحركتيالشرخ بين   المصريين أن أحداث الشجاعية وما تبعها من أحداث زادت ال         
وأكد المصدر أن مصر تحمل حماس الجزء األكبر من المسؤولية عن هـذه             . بين مواقفهما أكثر صعوبة   

 أن هنـاك  إلـى وأشار المصدر . األحداث بعد أن اقتنعت بوجهة النظر التي نقلتها لها الرئاسة الفلسطينية    
 حماس ومصر باتت تطفو على السطح، سيما التصريحات التي          العديد من مظاهر التوتر في العالقة بين      
حركة موسى أبو مرزوق الذي طالب مصر بالوقوف على نفـس  لأدلى بها نائب رئيس المكتب السياسي ل  

وأكد المصدر أن حماس غـضبت مـن        .  تحيز القاهرة لفتح   إلىالمسافة من كل من فتح وحماس، ملمحاً        
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حركة برئاسة رئـيس المجلـس      الروج وفد برلماني من نواب      رفض مصر األسبوع الماضي السماح بخ     
  .باإلنابة احمد بحر لزيارة عدد من الدول العربية واإلسالمية

وأكد المصدر أن هناك خالفات عميقة بين حماس ومصر حول التعاطي مع قضية الجنـدي اإلسـرائيلي      
بالتـسويف فـي الوسـاطة مـع        ، حيث تتهم الكثير من األوساط في حماس القاهرة          طشالياألسير جلعاد   

ونوه المـصدر   .  جانب عدم قيامها بتبني الشروط التي تضعها الحركة لإلفراج عن الجندي           إلى" إسرائيل"
 من يد مصر وتسليمه لوسيط أوروبي، وال        طشالي أن هناك دعوات عديدة داخل حماس إلخراج ملف          إلى

األلماني الذي توسـط بـين حـزب اهللا         تخفي بعض األوساط في الحركة تحمسها لتسليم الملف للوسيط          
  . بين الجانبيناألسرى في كل صفقات تبادل "إسرائيل"و

مصدر دبلوماسي مصري قال إن الشك بـدأ         إلى أن    القاهرةمن   ١٠/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ولفتت  
يتسرب للمسؤولين المصريين في مصداقية كالم قادة حماس حول ترحيبهم بالحوار مع الـسلطة وفـتح،                
وحول تأييدهم الجهود المصرية المبذولة في هذا االتجاه من أجل إنهاء الوضع المتأزم فـي األراضـي                 
الفلسطينية المحتلة ومعاناة الشعب الفلسطيني وتوحيد الصف الفلسطيني وراء موقف تفاوضي موحد مـع              

طـورة فـي    مكمـن الخ  "وقال إن    .ال تعطي فرصة لنجاح الجهود المصرية      وقال إن حماس   ".إسرائيل"
األحداث األخيرة في غزة، هو أننا ونحن نتحرك نحو المصالحة تقول لنا حماس على األرض إن هنـاك                  

 أن ممارسة كوادر    صعوبة في التعايش بينها وبين فتح في القطاع، كما أن ما يثير الدهشة والشكوك أيضاً              
ن التوصـل إلـى اتفـاق       حماس والعنف ضد كوادر فتح في القطاع جاء أيضا بعد نحو خمسة أسابيع م             

  أمنيـاً  ولفت إلى أن حماس لم تتعامل مع حادث الشاطئ الدموي تعـامالً            ".التهدئة بين حماس وإسرائيل   
  .، بل بشكل غلب عليه طابع االنتقام والثأر من قيادات فتحاوية وانتقل بدوره إلى الضفة الغربيةوجنائياً

  
  ةي المقبل في القاهر للحوار الفلسطيناًالدولة المستقلة هدف تحدد مصر .٢٥

حددت رسالة الدعوة المصرية التي تلقتها الفصائل الفلسطينية للحوار الوطني          :  شاكر الجوهري  -عمان  
، "إقامة الدولـة الفلـسطينية المـستقلة      " الفلسطيني في    -الفلسطيني في القاهرة هدف الحوار الفلسطيني       

صول إلى إنهـاء حالـة االنقـسام، وطبيعـة          وطلبت من الفصائل تحديد مدى توافر اإلرادة من أجل الو         
األهداف المرجوة من هذا الحوار، وما إذا كانت هذه األهداف تتعلق باالتفاق على تشكيل حكومة وحـدة                 

. وطنية، أم العمل على لم الشمل الفلسطيني، أم االتفاق على مشروع وطني فلسطيني تلتقي حوله جميعها               
سوف تتركـز علـى     "خابرات العامة المصرية إن مباحثات القاهرة       وقالت الرسالة التي وجهتها دائرة الم     

وبينت الرسالة أن الردود المطلوبة مـن الفـصائل         ". طبيعة الردود التي سنتلقاها على هذه االستفسارات      
  .ستقدم لمصر في إطار لقاءات ثنائية، تساعد على بلورة رؤية مصرية شاملة للحوار

ــى  ــالع عل ــصرية لولالط ــدعوة الم ــص ال ــسطينين ــوطني الفل ــوار ال al.www://http-: لح
book=id&15_20080810_article,August,2008=xf?aspx.DisplayArticle/com.sharq

sid&=  
  ١٠/٨/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  بعدم إضعاف السلطة" إسرائيل" وأمريكا لبتطا مصر .٢٦

إيهود أولمرت علـى    " إسرائيل"رحبت القاهرة باتفاق الرئيس محمود عباس مع رئيس حكومة          : القاهرة،
، وقال المصدر إن هذه الخطوة طال انتظارها ويجب         "إسرائيل"إطالق أكثر من مائة أسير فلسطيني لدى        

لعبت خالل الفترة الماضية دورا سلبيا في إضعاف الـسلطة،          " يلإسرائ"وأوضح أن   . النظر إليها بإيجابية  
 وهو وضع يجب العمل على تصحيحه، مشيرا إلى اتصاالت مصرية أمريكية لحـض واشـنطن علـى                



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                   ١١٦٥:         العدد                  ١٠/٨/٢٠٠٨األحد : التاريخ

، خالل زيارة وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس للمنطقة بعد أسـبوعين،            "إسرائيل"التدخل لدى   
  .اف السلطةلوقف سياستها المؤدية إلى إضع

  ١٠/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   في بكينيز يعانق شمعون بيركرزايحامد  .٢٧

، يـوم أمـس   األولمبيـة ، الذي شارك في افتتاحيات دورة بكين      يزالتقى الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بير    
 خالل لقائهما على هـامش حفـل        يزوعانق كرزاي بير   .األول، الجمعة، الرئيس األفغاني حامد كرزاي     

وقـال مكتـب     .ستقبال الذي نظمه الرئيس الصيني لقادة الدول المشاركين في افتتاح الدورة األولمبية           اال
  .مضمونه إال أنه رفض اإلفصاح عن  إن الحوار كان ودياًيزبير

  ١٠/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب 
  
  البيت األبيض ودبلوماسية األشهر الخمسة األخيرة .٢٨

  بالل الحسن
، تسعى إدارة الرئيس الحالي     ٢٠٠٠ألميركي السابق بيل كلينتون عام      على غرار ما فعلته إدارة الرئيس ا      

  .٢٠٠٨جورج بوش إلى فعل الشيء نفسه عام 
في الشهور الخمسة األخيرة المتبقية من زمن واليته، دعا كلينتون إلى قمة كامب ديفيد بين ياسر عرفات                 

وفي الشهور الخمـسة    . ة الفلسطينية وإيهود باراك، آمال أن ينهي واليته بإنجاز تاريخي في سياق القضي          
األخيرة المتبقية من زمن واليته، يكلف جورج بوش وزيرة خارجيته كونداليزا رايس أن تـشرف علـى    
محاولة إنجاز تاريخي يسجل له في ختام واليته، ومن خالل اتفاق تسعى إلى عقده في سـياق القـضية                   

  .الفلسطينية أيضا
 تواجـه الـرئيس     ٢٠٠٠ففي كامـب ديفيـد      . المضمون هو نفسه  ثمة فارق شكلي بين الحدثين مع أن        

أما فـي مفاوضـات واشـنطن الحاليـة،         ". إسرائيل"األميركي مع الرئيس الفلسطيني مع رئيس وزراء        
، ورئيس الجانـب الفلـسطيني      "إسرائيل"وزيرة الخارجية األميركية، ووزيرة خارجية      : فالمتواجدون هم 

ف الثاني هؤالء أن ينجزوا ما لم يستطع إنجازه مسؤولو الـصف            فهل سيستطيع مسؤولو الص   . المفاوض
  األول أولئك؟

كان كلينتون يسعى إلى حل نهائي ودائم للقـضية الفلـسطينية وللـصراع             . وثمة فارق آخر بين الحدثين    
، تتواصل المفاوضات بعـدها     "وثيقة تفاهمات " اإلسرائيلي، أما كونداليزا رايس فإنها تسعى إلى         -العربي  

وكان باراك أعد نفسه للمفاوضات، وبلور صيغة إسرائيلية شاملة تقبل أو تـرفض،             . إلى حيث ال ندري   
وكان واثقا من نفسه ومن صفقته إلى حد االعتقاد بقدرته الفائقة على خداع الرئيس األميركي والـرئيس                 

ات وهي تحمـل معهـا التـصورات اإلسـرائيلية          الفلسطيني، أما تسيبي ليفني فإنها تذهب إلى المفاوض       
وكـان ياسـر عرفـات      . وتتجاهل كل ما قد يطلبه الفلسطينيون     " إسرائيل"المكرورة التي تحدد ما تطلبه      

زعيما وقادرا على أن يقول الكلمة النهائية الحاسمة، بينما يدرك أحمد قريـع أن عليـه أن يعـود إلـى                     
  مراجعه ليسألها هل يقبل أم يرفض؟

 شكلية، ولكن من قال إن الفـوارق        ٢٠٠٨العام  " محاولة"، و ٢٠٠٠العام  " محاولة"هذه الفوارق بين    تبدو  
  الشكلية ال تصنع فوارق نوعية؟

، أي إلى توجيهات ونقـاط      "اتفاق مبادئ "، أي إلى    "وثيقة تفاهمات "أعلنت كونداليزا رايس أنها تسعى إلى       
وال . التفاق النهائي نفسه فهو ليس مطروحـا للبحـث        عامة تساعد على الوصول إلى اتفاق نهائي، أما ا        

يشكل هذا الهدف طموحا كبيرا، ولكنه يشكل خطوة على غرار مؤتمر أنابوليس، خطوة تحدث ضـجيجا                
" إنجاز"كبيرا، ثم يتم عرض هذا الضجيج على األمم المتحدة، حسبما أعلنت رايس بنفسها، ثم يتم تسجيل                 
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 وهو يحمل لقـب رجـل       ٢٠/١/٢٠٠٩ يخرج من الرئاسة في      سياسي في سجل الرئيس بوش، بحيث ال      
وإذا تفاءلنـا   . الحروب فقط، إذ ها هو اآلن رجل سالم يحتوي سجل رئاسته على إنجاز باتجاه الـسالم               

لن تكون مجرد مبادئ عامة، وأنها ستحتوي على اتفاقات حـول كـل             " وثيقة التفاهمات "أكثر، وقلنا إن    
 والحدود والقدس وعودة الالجئين والمستوطنات والمياه حسبما يطلـب          األرض: قضايا الصراع األساسية  

أي اتفـاق   ". اتفـاق رف  "الفلسطينيون ويصرون، فإن رايس نفسها هي صاحبة النظرية القائلة بإنجـاز            
شامل، يتم إنجازه، ثم يوضع على الرف، وال يدخل حيز التنفيذ إال حين يتوافق اإلسرائيليون عليه، وحين                

" وثيقة التفاهمـات  "وفي كال الحالتين، حالة     . طينيون بيت الطاعة ويرضى عنهم اإلسرائيليون     يدخل الفلس 
الذي ال يدخل حيز التنفيذ، فإن سقف المفاوضات        " اتفاق الرف "التي ستعرض على األمم المتحدة، وحالة       

وبهـذا  . كبيـر وهدفها سقف متدن، سقف أقرب ما يكون إلى العالقات العامة ال إلى اإلنجاز السياسي ال              
 واآلن، هـو أن     ٢٠٠٠والجامع الوحيد بين المحاولتين، في كامب ديفيد        . تكرر السياسة األميركية نفسها   

الرئاسة األميركية تخصص األشهر الخمسة األخيرة من والية الرئيس، من أجل البت، وبـسرعة، فـي                
سـنوات حكـم   (الثمـاني كلهـا   أصعب القضايا الدولية الشائكة، قضية فلسطين، بينما يتم هدر السنوات       

، في المماطلة، أو في االتفاقات الجزئية، أو في اتفاقات اللحظة األخيرة التـي ال يملـك                 )كلينتون وبوش 
  .المتفاوضون إزاءها سوى هز الرؤوس غضبا أو تعجبا أو رفضا

  ولكن ماذا لو انتقلنا من هذه المقارنات إلى الحديث عن المضمون، هل سنجد شيئا متميزا؟
  .لن نقول رأينا إنما سنستند إلى الوقائع

في قضية األرض والحدود، يقول األميركيون واإلسرائيليون إن الخالفات هنا ليست كبيرة، حتـى أنـه                
إليهـا مـن   " إسرائيل"لماذا؟ ألن الخالف يتركز حول حجم المساحة التي ستضمها          . يمكن تحقيق اختراق  

وكـذلك  %. ٣إلـى   % ٢مرت رئيس الوزراء ال تتعـدى       أراضي الضفة الغربية، وهي حسب ايهود اول      
). تبادل األراضـي  (يتركز الخالف حول حجم األراضي التي ستحصل السلطة الفلسطينية عليها بالمقابل            

أم أكثر بسبب النوعية؟ تبدو المسألة من خالل هـذا          % ٣ - ٢أين ستكون هذه األراضي؟ وهل ستوازي       
توضع الخرائط على الطاولة، سيرى الجميع بأم العين أن ما يقال           الطرح وكأنها قابلة للبحث، ولكن حين       

، يقضم من الضفة الغربية قلبها وجوهرها، بحيث ال يبقى ما قد يشكل دولة، إذ ال يبقى                 %٣ أو   ٢تبسيطا  
األنفـاق  (منها بعد ذلك سوى نتف من األراضي المتباعدة، تتصل فيمـا بينهـا بطـرق المواصـالت                  

، يـشمل   "إسـرائيل "إلى  % ٣ أو   ٢كذلك فإن ما يقال عنه تبسيطا بضم        . غرافيا، وال تتصل ج   )والجسور
وبهـذا تتـداخل قـضية      . من المـستوطنين  % ٨٠مدينة القدس، ويشمل مدينة القدس الكبرى التي تضم         

األرض والحدود مع قضية القدس والمستوطنات، ويقال مع ذلك إن هذه القضية ليست معقدة، وأنه يمكن                
فهل يقدر أحد علـى     . أي إنجاز؟ إن اإلنجاز الوحيد هو التنازل الفلسطيني عن القدس         . هاتحقيق إنجاز في  

  ذلك؟
ويقال . ، نأتي إلى خدعة التالعب بالكلمات في قضية عودة الالجئين         )فقط% ٣ أو   ٢(بعد خدعة التبسيط    

عـودة  " بــ    يقال هنا إن أميركا تضغط من أجل معادلة تقول        ". لقد حصل تقدم في قضية الالجئين     "هنا  
". من خالل لم الشمل   " إسرائيل"دولة  " تخوم"عودة رمزية إلى    "وتقول بـ   ". الالجئين إلى الدولة الفلسطينية   

فان يعود  . هل تتضمن هذه المعادلة حال ولو أوليا لقضية الالجئين؟ حتى الجاهل ال يستطيع أن يقول ذلك               
ولـم الـشمل    . ردوا منه، ال يشكل منة من أحد      الالجئون إلى الدولة الفلسطينية وليس إلى وطنهم الذي ط        

" تخـوم "وهو سيكون فـي     . ولم الشمل سيكون رمزيا وليس شامال     . قضية إنسانية وليست قضية سياسية    
إنه تالعب بالكلمات ال يضيف جديدا، بـل هـو          . هذه" تخوم"، وال ندري ماذا تعني كلمة       "إسرائيل"دولة  

لم تقبل أن تعلن مسؤوليتها عن جريمة طـرد الالجئـين           " إسرائيل"يكرر اقتراحات قديمة رفضت، ألن      
  .لتتخلص من عبء تلك الجريمة التاريخية" لم الشمل"الفلسطينيين، وهي تتحدث عن 
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ففـي لقـاء    . هناك تتمة فلسطينية لهذا النوع من التالعب بالكلمات، وتصوير األمر على أنه إنجـازات             
: ورد على لسانه ما يلي    ) ٢٨/٧/٢٠٠٨يوم  (صرية  الرئيس محمود عباس مع رؤساء تحرير الصحف الم       

 ألف فلـسطيني    ٣٠٠عودة  : حققت السلطة الفلسطينية عن طريق التفاوض إنجازات ال يستهان بها         "قال  
وتمت تسوية ملفات عشرات آالف آخرين كان وجودهم غير قانوني من وجهة نظر             . إلى أراضي السلطة  

  ".لعائدين من الالجئين ومنح الباقي تعويضاتيجب االتفاق على عدد ا"وقال "". إسرائيل"
  .ونورد هذا الكالم من دون تعليق
إن "قال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية إلذاعة صوت فلـسطين  . ولكن هناك تتمة فلسطينية الفتة    

تدرس الـسلطة خيـارات     "وقال  ". فرصة أخيرة قبل اإلعالن عن فشل المفاوضات      ) في واشنطن (اللقاء  
أو سحب القوات الفلسطينية من مدن      . وقف المفاوضات، أو إعالن دولة فلسطينية من جانب واحد        : نهابي

وبما أن إعالن الدولة من جانب واحد غير ممكن التطبيق، وقد حاول            ". الضفة وتجميعها في مدينة أريحا    
 فال يبقـى مـن      ، ولوحق بالفيتو األميركي حيث ذهب ليطلب االعتراف بالدولة،        ٢٠٠٠عرفات ذلك عام    

  .الخيارات إذا سوى إنهاء المفاوضات واالنسحاب إلى أريحا
ويتم . تتحدد الخيارات، بين خيار أميركي باتفاق رف، أو خيار فلسطيني باالنسحاب إلى أريحا            ... وهكذا

وحين يقال إن الفلسطينيين يطلبون إجراء انتخابـات        . كل هذا في غياب مرجعية فلسطينية تبحث وتقرر       
ار مجلس وطني فلسطيني جديد، يعيد بناء منظمة التحرير الفلـسطينية، ويـضفي عليهـا صـفة                 الختي

المرجعية والشرعية، من أجل البت في هذا النوع من الخيارات االستراتيجية، تواجه هـذه االقتراحـات                
  .بالرفض واالتهام، ويقال إن هناك من يسعى إلنهاء منظمة التحرير الفلسطينية

  ١٠/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 االنقالب على الديمقراطية بين موريتانيا وفلسطين .٢٩

 نقوال ناصر
عدة أسباب ستحول دون عرب فلسطين وأي تعاطف مع االنقالب على نتائج االنتخابات الديمقراطية في               
موريتانيا في الثالث من الشهر الجاري أهمها أنه يذكرهم بانقالب مماثل على نتائج انتخابات فلـسطينية                

لة قبل أقل من ثالثة أعوام ما زالوا حتى اليوم يدفعون ثمنه انقساما يهدد قضيتهم الوطنية وسـفك دم                   مماث
محرما يفاقم هذا االنقسام، غير أن في االنقالب الموريتاني  بعض األسباب األخرى التي قد تبعث علـى                  

ربية منها بصفة خاصة فـي      راحتهم، ألنها من ناحية تسلط األضواء على ازدواجية المعايير الدولية والغ          
موقفها المتناقض إزاء الحالتين الفلسطينية والموريتانية، ومن ناحية أخرى توفر مناسبة لتسليط األضواء             

 .الحقيقية وراء االنقالب الفلسطيني" القيادة العسكرية"على 
النقالب الموريتاني قد   وال بد أوالً من اإلشارة إلى أن الفلسطينيين قد يشعرون بالراحة ألن البيان األول ل              

خال من ذكر فلسطين كمسوغ له كما درجت عليه البيانات العسكرية العربية المماثلة منذ نجح المـشروع             
، فمثل ذلك المسوغ كان بالنسبة للغريق الفلسطيني كمـن يتعلـق            ١٩٤٨الصهيوني في إقامة دولته عام      

 الى الديمقراطية، لكن عرب فلـسطين كـانوا         بقشة فيتحمس له مثيراً عليه نقمة أشقائه العرب الطامحين        
بالتأكيد سوف يشعرون بالراحة، ويغضون النظر عن الديمقراطية مؤقتا، ألن حركة التاريخ تـسير فـي                
اتجاهها، فهي مقبلة حتما طال الزمن أم قصر، لو أن االنقالب الموريتاني كان من أجل قطع العالقـات                  

يلي، ألن االنقالب  في هذه الحالـة سـيكون بـادرة تغييـر فـي                الدبلوماسية مع دولة االحتالل اإلسرائ    
باتجاه اسـتراتيجية   " خيار استراتيجي "االستراتيجية العربية التي أجمعت على السالم مع هذه الدولة كـ           

جديدة تعتمد كشرط مسبق انهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية السورية واللبنانية، وتلبية            " سالم"
نى من الحقوق الوطنية الفلسطينية كما نصت عليها قرارات الشرعية الدوليـة، ومنهـا عـودة                الحد األد 
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، قبل أي تبادل دبلوماسـي وسياسـي        ١٩٦٧الالجئين وإقامة الدولة الفلسطينية الموعودة في حدود عام         
 .وتجاري وقبل أي تطبيع في العالقات

فـرض  "ا في انتهاك الحريات الديمقراطية بحجة   وعلى األرجح أن القادة الفلسطينيين الذين أفرطوا مؤخر       
بالرغم من انقسامهم علـى     " يجمعون"ما زالوا   " االنقالب"، والذين يتبادلون االتهامات بـ      "القانون والنظام 

، وخصوصا العربية منها، وبالتـالي فإنـه مـن غيـر         األخرىللدول  " عدم التدخل في الشؤون الداخلية    "
دانات الدولية لالنقالب الموريتاني، لكن ازدواجية معايير هذه اإلدانـات          المرجح انضمامهم إلى جوقة اإل    

 .بين فلسطين وبين موريتانيا بحاجة إلى وقفة
فقد أدانت االنقالب الموريتاني الواليات المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي واألمـم             

ء جميعهم وغيرهم متورطون حتى آذانهم، إمـا بالفعـل          مون، وهؤال -المتحدة ممثلة بأمينها العام بان كي     
. المباشر او بالمشاركة والصمت في دعم الغزو المسلح واالحتالل من أجل تغيير النظـام فـي العـراق                 

 جيرت بوتيرينـغ، الـذي شـجب        –وربما لخص أسباب إداناتهم بيان رئيس البرلمان األوروبي، هانس          
، فهل تغيير النظام الموريتاني بـاالنقالب       "بالنظام الحاكم غير مقبولة   هذه اإلطاحة العنيفة    "االنقالب، ألن   
  !من الغزو، فاالحتالل األميركي لتغيير النظام في العراق وأكثر منه مدعاة لإلدانة" عنفاً"العسكري أشد 

موريتانيا يتجاهل تماماً الخيار االنتخابي السيادي لشعب       "إن االنقالب الموريتاني، كما قال بوتيرينغ،       .. ثم
إن االتحاد األوروبي والبرلمـان األوروبـي،       . لصالح حكومة حصلت على شرعيتها بطريقة ديمقراطية      

لذلك فـإنني أديـن     .. ، كانا ضامنين لقانونية تلك االنتخابات     ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦بصفتهما مراقبين في سنة     
 والبرلمان األوروبيان ومعهمـا     ألم يكن االتحاد  ". األحداث األخيرة في موريتانيا بأقوى العبارات الممكنة      

 ؟ ألـم يـشهدوا     ٢٠٠٦يناير  / الواليات المتحدة مراقبين لالنتخابات الفلسطينية المماثلة في كانون الثاني          
الحترام نتائجها بدل قيادة عملية االنقـالب       " ضامنين"بقانونيتها ونزاهتها وشفافيتها ؟ لماذا إذن لم يكونوا         

 " !أقوى العبارات الممكنة"ناهيك عن إدانة االنقالب المستمر عليها بـ المتواصلة على تلك النتائج، 
للشعب " الخيار االنتخابي السيادي  "ولماذا تتجاهل جوقة اإلدانة األميركية األوروبية مزدوجة المعايير هذه          

) ٢٢٠(الفلسطيني، ال بل إنها حاصرته حتى ال يتمكن من السلطة بعد أن مولت تنظيم انتخاباته بأكثر من              
المرأة والطفل والمنظمات غير الحكومية     " تمكين"مليون دوالر، وهي التي ما زالت تنفق ماليين من أجل           

وغير ذلك من النشاطات غير السيادية األقل أهمية بكثير، ولماذا تواصل هذه الجوقة تمويـل االنقـالب                 
الوطنية المختلفة معه ضده معمقة     على الخيار االنتخابي الفلسطيني السيادي وتجنيد وتحريض االجتهادات         

بذلك االختالف الفلسطيني حد االنقسام ومطيلة أمد هذا االنقسام برعاية األجهزة األمنية لـسلطة الحكـم                
حتى انفجر االنقسام عنفاً دموياً تسعى الجوقة إياها إلـى تأجيجـه            " تمكينها"الذاتي وتحريضها وتمويلها و   

ر من التعبير السياسي عن نفسه بالوصول إلى السلطة وممارستها،          كضمانة من أجل عدم تمكين هذا الخيا      
جبهة وطنيـة للـدفاع عـن       "بدال من تمويل وتجنيد وتحريض القوى الديمقراطية الفلسطينية على إنشاء           

تلتف حول ذاك الخيار وتدعمه وتحول دون انحرافه كما تفعل هذه الجوقة اآلن مع الجبهـة                " الديمقراطية
  علن عنها في موريتانيا بعد االنقالب ؟المماثلة التي أ

لكن ال توجـد    . عسكري بعد االنقالب  " مجلس دولة "لقد أعلنت المؤسسة العسكرية الموريتانية عن إنشاء        
مؤسسة عسكرية فلسطينية بالمعنى التقليدي المألوف، بل تم تحويل المقاومين والثوار إلى أجهزة لألمـن               

، سرعان ما قاد عـدم وجـود        ١٩٩٣الذاتي بعد اتفاق أوسلو عام      الوطني والشرطة تابعة لسلطة الحكم      
مهمات حتى أمنية لها، كون األمن استمر من مسؤولية قوات االحتالل، إلى بيروقراطية ال عمـل لهـا                  
ينخرها الفساد، لذلك فإنها لم تكن مؤهلة حتى للقيام باي انقالب عسكري، لكنها بالتأكيـد اسـتخدمت أو                  

ض عناصرها في االنقالب على نتائج الخيار االنتخابي السيادي لشعبها قبل أقل من             استخدم بعضها او بع   
 .ثالث سنوات
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غير أن السر المكشوف الذي ال يحظى بما يستحقه من اهتمام الرأي العام الوطني الفلـسطيني هـو أن                   
 األجهزة األمنية   عسكريا قاد االنقالب على الخيار االنتخابي، واستخدم وما يزال        " مجلس دولة "هناك فعال   

أو بعضها أو عناصر منها في انقالبه، وهذا مجلس عسكري أميركي يقوده مـن أطلـق علـيهم كاتـب         
 األميركيـة نسبة إلى وزيرة الخارجية     " جنراالت البروفسور رايس  "ي في هآرتس اسم     "إسرائيل"صحفي  

لة التي وعد رئيـسها جـورج       التي انشات هذا المجلس لتاهيل سلطة الحكم الذاتي امنيا للتحول الى الدو           
 وفشل ثم كرر وعده بها قبل نهاية العام الحالي، وهو قاب قوسين أو أدنى مـن                 ٢٠٠٥بوش بها في سنة     

 .عليه" مجلس دولة"إعالن فشله، ومن هنا إطالقي اسم 
على مستوى رفيع الذي يقود االنقالب الفلسطيني يضم الجنرال وليم فريـزر،            " العسكري"وهذا المجلس   

 قائد كبير سابق في سالح الجو األميركي، وحالياً مساعد رئيس هيئة األركـان المـشتركة وكبيـر                  وهو
المستشارين العسكريين لرايس، والجنرال جيمس جونز، وكان القائد األعلى لقوات حلـف النـاتو فـي                

ـ        ع المستوى  وحالياً عضو رفي  " مجموعة دراسة العراق  "أوروبا، والجنرال كيث دايتون الذي كان مديراً ل
في األركان المشتركة األميركية، واألول مكلف باإلشراف على مراقبـة التـزام الجـانبين الفلـسطيني                

، والثاني مكلف باإلشراف على التنـسيق األمنـي الفلـسطيني           "خريطة الطرق "واإلسرائيلي بتنفيذ خطة    
 بعثة دائمة في القدس المحتلة      ولهذا المجلس . اإلسرائيلي، والثالث مكلف بتطوير أجهزة األمن الفلسطينية      

دعـم الرئاسـة    "قاعدة ميدانية لها بقيـادة دايتـون مهماتهـا          " مكتب المنسق األمني األميركي   "تتخذ من   
في أجهزة المخابرات الفلسطينية، لكنها مـسؤولة أمـام         " إنهاء الفساد "و" منع سيطرة حماس  "و" الفلسطينية

 ).٢٢/٧/٢٠٠٨النيويورك تايمز في ( واشنطن القنصل األميركي بالقدس ووزارة الخارجية في
وقد رفع جونز مؤخراً تقريره السنوي عن أداء هذه القيادة العسكرية األميركية لالنقالب الفلسطيني إلـى                

المجلـس العـسكري االميركـي للدولـة        "إدارة بوش التي قررت حظر نشره كما يبدو بسبب اخفـاق            
في الموعد المحدد قبل انتهاء والية بوش،، إذ بالرغم من نجاحه           في انجاز المهام الموكل بها      " الفلسطينية

في إدامة االنقسام الفلسطيني واستمرار حصار قطاع غزة وتدريبه لكتيبة من حرس الرئاسة الفلـسطينية               
، ٢٠٠٧يونيو  / وإنهاء المقاومة في مخيم جنين، فإن خططه تلقت ضربة قاصمة في القطاع في حزيران               

ريعا وكامال في إلزام دولة االحتالل بتطبيق التزاماتها بموجب المرحلـة األولـى مـن               بينما كان فشله ذ   
، حد أن يتساءل احد الصحفيين عن عدد الجنراالت األميركيين الذين يحتاجهم تحريـك              "خريطة الطريق "

 وأن  واحدة هناك " عشوائية"حاجز واحد من حواجز االحتالل في الضفة الغربية او تفكيك بؤرة استيطانية             
 !يتساءل آخر عن عدد الزيارات التي ينبغي على رايس القيام بها لتفعل ذلك

  ٩/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  انقالب سلّم العداء ما يجعل االقتتال حرباً أهلّية: عنف غّزة .٣٠

  صالح بشير
لو كان األمر كذلك ولو صح مثل ذلك التعريف وكـان وافيـا لعـد               . ليس كل اقتتال داخلي حربا أهلية     

وجرحـى،  " شـهداء "الوجود الفلسطيني المسلح حربا أهلية مستدامة، إذ كان التصارع، عنيفا حادا يوقع             
جمهوريـة  "ديدن الفصائل الفلسطينية الكثيرة، طيلة مقامها البيروتي على سبيل المثال، عنـدما كانـت               

 كانا يدفعان إلى إطالق     لكن حساً أو حدسا سليمين    . تضج بسالح األشقاء وخالفاتهم ومعاركهم    " الفاكهاني
تسمية على تلك المواجهات تبقيها، وإن على صعيد اإلدراك، دون بلوغ شأو النزاع األهلـي، إذ كانـت                  

ـ  ، ما ينزع عنها سمة العداء الجذري أو القطيعة المبرمة، ويجعلهـا، فـي نظـر                "االشتباكات"توصف ب
  .الضالعين فيها، أمرا عارضا وإن كانت مقيمة مطّردة

باالقتتال الداخلي إلى مصاف الحرب األهلية، إنما هو استفحاله علـى           ) أو يتدنى باألحرى  (يرتقي  ما قد   
والحميم والذي تُفترض   " الشقيق"الداخلي،  " الخصم"النحو الذي يفضي إلى قلب سلم العداء، بحيث يصبح          
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مؤقتـا، فـي حـين      فيه مشاطرة الوطن أو المصير، العدو األول أو الناجز أو المطلق أو األقصى، وإن               
ومن مقومات الدول والكيانات افتراض الخارج عدوا       (يصبح العدو الخارجي، سواء كان عداؤه افتراضيا        

للكيـان  "أو حقيقيا، ال سيما إن كان في منزلـة كتلـك التـي              ) وإال لما حرست حدود وال أنشئت جيوش      
دو الخارجي إذن، عدوا نـسبيا أو       في حين يصبح ذلك الع    ... لدى الفلسطينيين، عدوا وجوديا   " الصهيوني

  .ثانويا، وقد ينقلب حليفا ضد الخصم الداخلي
وهكذا، فإن السمة الفارقة للحروب األهلية، إنما تتمثل في إقالع ذلك الضرب من المواجهات الداخلية عن                

وب ، بمعنى من المعاني، ومن هنا، قد ال يوجد ما هو أكثر تضليال من وصف تلك الحر                "أهلية"أن تكون   
، إذ هي تقوم على قلب سلّم العداء على نحو ما أسلفنا، وعلى استدخال الخارج حليفـا ضـد                   "األهلية"بـ

الخصم المحلي، أو عدوا ليس االعتبار الوطني هو الحاسم في تحديد عدائه بل مدى قربه مـن الخـصم                   
نا له مـن األوصـاف      المحلي، أو عدوا يكف عداؤه عن أن يكون أصليا أو تاريخيا أو وجوديا أو ما شئ               

حتى أطلق بعضهم   ... سائلوا اللبنانيين فهم في هذا المضمار أهل خبرة       . ليصبح مهادنة أو تفاهما أو تفهما     
، وإن أغفل اإلشارة إلـى أن عوامـل         "الحروب الملبننة "أو  " حروب اآلخرين "على ما أدمى بلدهم صفة      

  .تلك الحروب كانت لبنانية" لبننة"وأدوات 
ا ذلك المقياس على ما هو جار بين حركتي فتح وحماس مـن اقتتـال متزايـد الـضراوة                   وإذا ما طبقن  

والشراسة، فإننا مالحظون أن االقتتال ذاك قطع مع ذلك التراث الفلـسطيني، األثيـر واألصـيل، مـن                  
ليست حدة المعارك وما توقعه من ضحايا هي العالمة         . ، ليستوي حربا أهلية   "الفصائل"بين  " االشتباكات"
ألبرز على ذلك، بل مؤشرات على أن ما سبقت اإلشارة إليه من انقالب في سلم العداء قد حصل أو هو                    ا

، يلوذون بها مـن بطـش أشـقائهم         "إسرائيل"في صدد الحصول، من قبيل أن يلجأ مقاتلون من فتح إلى            
قيـد باتفـاق   من حرص على الت" حماس"الحمسويين، ويتوقعون منها معاملة أفضل، أو من قبيل ما تبديه           

التهدئة بينها وبين الدولة العبرية، فال تخل به إال متى ما فعلت هذه األخيرة، في حين أنها تبـدي تـشددا      
أكثر في حوارها مع السلطة الفلسطينية أو تتهرب من متطلباته، دون أن يكون السلوك ذاك حكرا عليهـا                  

 قد يعني أن كال من الطرفين احتل مكانة العـدو           ما. والحق يقال، طالما أنه يقابل بتشدد وبتهرب مماثلين       
  .األقصى في نظر خصمه

كانت مثل تلك الحرب األهلية تجري في ما مضى بالواسطة، عبر مزايدة نضالية، إذ كثيرا ما تـذرعت                  
ـ  إلجهاض اتفاقات تهدئة كانت تعقدها السلطة الفلسطينية مع الدولة العبرية،          " الحق في المقاومة  "حماس ب
، يمـارس عمليـات     "الحق فـي المقاومـة    "ذه األخيرة، خصوصا في عهد شارون، تنتهز ذلك         وكانت ه 

انتحارية أو قصفا صاروخيا، لإلجهاز على مقومات الوجود الفلسطيني المنـتظم ومؤسـساته، وهـا أن                
ولكن الحـرب األهليـة     . حماس" تهدئة"، التابعة لحركة فتح تلجأ إلى نفس التكتيك حيال          "كتائب األقصى "

الفلسطينية أضحت نزاعا مفتوحا ومباشرا، ال يكتفي باستدراج ضربات العدو الخارجي ضـد             -الفلسطينية
  .العدو األهلي

صحيح أن الحالة الفلسطينية تلك إنما تندرج في ديناميكية فاعلة على صعيد المجال اإلقليمـي المـشرقي                 
ة دوما كما في لبنان، أو كامنة ربمـا         الذي تنتمي إليه، نزاعات أهلية مفتوحة كما في العراق، أو مرجح          

غير أن خاصية فلسطينية تجعل من نشوب مثل ذلك النزاع أدهى           . تنتظر فرص االستعار كما في سوريا     
  .منه في هذه الحالة من أي حالة سواها مجاورة، مع أنه ال مجال للمفاضلة في مثل هذا الصدد

لذي يستهجن االحتراب بين مكونات شـعب رازح        وال تنحصر الخاصية تلك في ذلك االعتبار األخالقي ا        
تحت االحتالل، بل تتعداه إلى ذلك الفارق القائم ملموسا وموضوعيا، إن جازت العبارة، بـين حـروب                 
أهلية، قامت أو قائمة أو محتملة في الجوار، تظل في نهاية مطافها محكومة ومشروطة باالنتمـاء إلـى                  

لتعايش في كنفه، وإن على مضض، وبين حـرب أهليـة كتلـك             كيان ينتهي األمر بفئاته إلى ارتضاء ا      
  .الفلسطينية، تتنازع كيانا غير موجود، أو تتنازع فكرةَ كيان على األصح
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والتي اختطها قلما سايكس وبيكو، أثبتت قدرة على االستمرار والبقاء،          " المصطنعة"ذلك أن تلك الكيانات     
ات األهلية، أقله وفق ما أفادت التجربة حتى اآلن، إال          واستوت حيزا لتعايش وإن قسري، ال يمكن للنزاع       

أن تنتهي بإعادة اجتراحه وإن إلى حين، إطارا لم يأت بديال يجبه بالرغم من كل ما وصم به من تبخيس                    
أما انعدام الكيان الفلسطيني، أو مثوله فكرة في الذهن ال أكثر، قد تتسع لتشمل              . ومن إدانة وإنكار شرعية   

، فلـيس فـي الحـرب       ١٩٦٧، وقد تضيق لتتطابق مع ما احتُّل من تلك األرض في سنة             أرض فلسطين 
  .األهلية ما يعد باجتراحه

  ١٠/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
  للصرف على االحتالل) بنك وسيط(كي ال تتحول السلطة الفلسطينية إلى  .٣١

  أسعد عبد الرحمن. د
لك خيارا آخر غير المفاوضات حتـى ولـو         أن السلطة الفلسطينية ال تم    "لقد مللنا مقولة    : كثيرون يقولون 

فالكل يدرك، كما السلطة على ألسنة عديد من مـسؤوليها،          "!! بدت اآلن عبثية وفيها إهدار للوقت والجهد      
تماطل حتى تغير الحقائق على األرض عبر تهويد القدس وأجزاء واسـعة مـن الـضفة                " إسرائيل"بأن  

ري، وابـتالع األرض الفلـسطينية لنـشر سـرطان          الفلسطينية، واستكمال بناء جدار الفـصل العنـص       
وما يزيد استغراب المستغربين    . ، وغير ذلك من مقارفات مثل القرصنة على المياه        "االستيطان/"االستعمار

خروج أكثر من مسؤول، سواء في السلطة أو منظمة التحرير، على الناس ليؤكدوا أنهـم لـم يعـودوا                   
مستمرة في ممارسـاتها ضـد البـشر والحجـر          " إسرائيل"يما  قادرين على االستمرار في المفاوضات ف     

  !.والشجر
 اتفاق مع   إلىامكانية التوصل   ) المستقيل الحقا (باألمس، استبعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت        

ومن جهته، أعلن البيت االبيض انه يواصل السعي في اتجاه          . الفلسطينيين يشمل القدس بحلول نهاية العام     
اللقاءات الثالثية التي ستعقد فـي واشـنطن   "لطرفين نحو بلوغ اتفاق، فيما أكد مسؤول فلسطيني أن    دفع ا 

، موضـحا أن    "لمناقشة مفاوضات السالم ستكون الفرصة األخيرة قبل ان تتخذ القيادة الفلسطينية قرارها           
 تالعبـت   وباألمس أيـضا اتحفتنـا الـصحف العالميـة حـين          . السلطة الفلسطينية تدرس خيارات عدة    

، في تعليقها علـى كـون       "يتوسل"و" يستجدي"و  " يشحد"بمصطلحات اللغة العربية، مستخدمة أفعال مثل       
السلطة تواجه أزمة مالية حادة، وانها تقف على حافة اإلفالس، وتقدم رئيس الوزراء سالم فياض للبنـك                 

  .الدولي بطلب مساعدة عاجلة لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية
الحال يقول أن كثيرين باتوا يأخذون على القيادة الفلسطينية ظهورها بمظهر من وضع بيضه كلـه                واقع  

من هنا، مثال، جاءت دعوة مثقف فلسطيني مثل الـدكتور          . في سلة أمريكية إسرائيلية فاسدة، عل وعسى      
عض مفرطـة  لطالما اختلف الفلسطينيون حول تصريحاته المثيرة للجدل والتي اعتبرها الـب (سري نسيبة  
االوروبيين واالمريكيين إلى التوقف عن دفع مساعداتهم للسلطة الفلسطينية، معتبرا أن هـذه             ) باالعتدال

المساعدات ضارة النها تدعم االحتالل اإلسرائيلي وتحافظ على تبعية الفلسطينيين وتشجع الفـساد فـي               
ي من االمريكيين واالوروبيين، مطالبـا      ال يمكنها مواصلة احتاللنا بدعم مال     " إسرائيل"السلطة، مؤكدا أن    

  .أن يواكب هذه المساعدات مفاوضات جدية ونهاية لالحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية
االوروبيـين واالمـريكيين    ) معتدل ومعروف بليبراليته وصداقته للغرب    (عندما يطالب مثقف فلسطيني     

رئيسي في سياسـاته الحاليـة، باعتبـار أن         بوقف الدعم المالي للسلطة، فإن على الغرب إدراك الخلل ال         
المستفيد األكبر من هذه المساعدات هو االقتصاد اإلسرائيلي، وكأني بالدول المانحـة تمـول االحـتالل                

أرادت مـن الـسلطة القيـام       " إسرائيل"ويمكن االستنتاج أن    . وتعفيه بالمقابل من مسؤولياته تجاه المحتل     
ني إلسرائيل، ودور المتحمل لألعباء المدنية واالنسانية للفلـسطينيين         دور وكيل أم  : بدورين بالنيابة عنها  

وفي ظالم الممارسات اإلسرائيلية بـات هـذا        . في الضفة والقطاع عوضا عن الدولة الصهيونية المحتلة       
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غير أن بعضا محسوبا على السلطة ال يزال يـصم اآلذان ويغمـض             . المخطط معلوما للقاصي والداني   
لكثيرين االستمرار في المفاوضات العبثية إلى أبد اآلبدين واشتراطهم ضرورة ربط           العيون رغم رفض ا   

بآلية معينة وبجدول زمني محدد، واإلعالن بعد انتهائه دون حل عـن الفـشل              " إسرائيل"مفاوضاتنا مع   
  !.والسلطة... وبالتالي إنهاء المفاوضات

تور فياض بشكلها الراهن، لـن تـستطيع        غير أن من الواضح، أن قوى في السلطة، تحديدا حكومة الدك          
) ومعنـا (اتخاذ موقف حازم من مسألة المفاوضات مهما أخل اإلسرائيليون بالتزاماتهم أو تعاملوا معهـا               

فأي موقف جاد سيؤدي لوقف المساعدات والمـنح وبالتـالي سـتعجز            . باستخفاف واستهتار بل وإذالل   
عها عبارات المديح األمريكية والغربية التي تـشيد        السلطة عن دفع رواتب موظفيها وستنهار وسيذهب م       
بالمقابل، نعتقد بقدرة جهات في السلطة على وقف        . بشجاعة هؤالء المسؤولين وحكمتهم وقيادتهم البارعة     

  .، وبقدرتهم وشجاعتهم إلعالن حل السلطة"إسرائيل"االتصاالت مع 
هل .  لتحقيق المنجزات للشعب الفلسطيني    لربما بات مطلوبا البحث عن الخيار الحقيقي والوطني الصائب        

التي تكبلت هي والشعب بكثير من االتفاقيات المهينة والمذلـة؟ إن الـبعض             " السلطة"يكمن ذلك في حل     
ومع فـشلها فـي ذلـك واسـتمرار         . يتذكر أن هذه السلطة وجدت لتفاوض على إنجاز إنهاء االحتالل         

طة؟ ثم، اما آن األوان لنقل العبء المالي إلسرائيل الن          االحتالل، هل بقي ثمة حاجة للمفاوضات، أو للسل       
" بنكا وسـيطا  "القانون يلزم الدولة المحتلة بتحمل مصاريف استمرار احتاللها، وكذلك التوقف عن جعلنا             

إلدامة االحتالل، والعمل على استعادة نهج االنتفاضة الشعبية األولى بعد أن يبادر الجميع لفتح القلـوب                
وبخاصة حركتي فـتح    (من أجل التوافق الفلسطيني الذي بدونه ال أمل ألي طرف فلسطيني            ومد األيادي   

  .بأي إنجاز وطني) وحماس
  ١٠/٨/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  الضحايا لن يعودوا .٣٢

  جهاد الخازن
ان الفلسطينيين اعتادوا أن يطردهم اخوانهم العرب مـن         " يديعوت احرونوت "أمس كتب روني شاكيد في      

ويـسجل  .  أن ما حدث في قطاع غزة قبل أيام كان أول مرة يطرد فيها فلسطينيون اخوانهم               بالدهم، غير 
ي بارز حسن االطالع، كيف نظمت حماس عملية عـسكرية دقيقـة ضـد              "إسرائيل"شاكيد، وهو معلق    

ويقول إن حماس سـتكمل     . أنصار فتح، فتساقطت صواريخ القسام ومئات قنابل المورتر على خصومها         
والمهجرون الفلسطينيون  . سالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعشيرة دغمش بعد حلس        بالجهاد اإل 

  .بأيدي فلسطينيين يسألون اآلن عن نسائهم وأطفالهم تحت االحتالل اآلخر
 ١١المعلق اإلسرائيلي ال يكتب بروح التشفي، وال يحتاج، ألنه يكتب الحقيقة، فقد سقط السبت الماضـي                 

 جريحاً،  ٢٢، ودخل المستشفيات اإلسرائيلية     "إسرائيل" فلسطينياً الى    ١٨١رحى، ولجأ   قتيالً وعشرات الج  
 من الشهر الماضي، قتل فيه خمسة رجال مـن          ٢٦وكان سبق هذا تفجير في      .  مصاباً ١٦بقي منهم فيها    
  .حماس وطفلة

ن أننـي غاضـب     وفي حي . الضحايا لن يعودوا، ودم الفلسطينيين هذه المرة لطّخ أيدي فلسطينيين آخرين          
حزين، فإنني أحاول الموضوعية، وال أتهم أحداً من حماس أو فتح بالخيانة، فالكل مناضل يريد أن يحرر                 
فلسطين على طريقته، غير أنني أتهم القيادات الفلسطينية كافة بالفشل في قيـادة الفلـسطينيين وأطالبهـا                 

 غزة والـضفة الغربيـة، وفـرض        بالتنحي، والى درجة أن أحرض مصر واألردن على استرداد قطاع         
  .حكمهما المباشر عليهما، ألن الفلسطينيين غير مؤهلين ليحكموا أنفسهم بأنفسهم
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لست من السذاجة أن أتوقع حدوث شيء من هذا، فالقيادات الفلسطينية التي نجحت مـن حيـث فـشلت                   
ب الفلسطيني سـيظل    ، ودمرت القضية بأيديها، لن تنسحب، ومصر واألردن لن يتدخال، والشع          "إسرائيل"

  .يدفع ثمن الفشل حتى الجريمة
لو كانت في القادة الفلسطينيين ذرة من حياء النتحروا بالسقوط على سيوفهم، إال انهم ال يستحون، وإنما                 
يحاول كل طرف أن يلصق ما فيه باآلخرين، مع انهم جميعاً شركاء في الجريمة ضـد أبنـاء وطـنهم                    

  .السليب
. اً، وال مانع أن يدفعوا، وانما أخشى ان يدفع الشعب الفلـسطيني الـثمن معهـم               هم سيدفعون الثمن قريب   

فإسرائيل تخطط الجتياح قطاع غزة من جديد، ووزير الدفاع ايهود باراك قال صراحة هذا األسـبوع إن                 
الذين يطالبون بمهاجمة غزة لن ينتظروا طويالً، أما رئيس األركان غاي اشكنازي فقال في احتفال تجنيد                

  .تعرف أين يوجد الجندي اإلسرائيلي غيالد شاليت ومن يحتفظ به" إسرائيل"إن 
إذا ربطنا زلة لسان اشكنازي مع تهديد باراك، مع جهد اإلعالم اإلسرائيلي في تصوير ما يرتكـب مـن           

هذا مثل الحديث عن حرب مقبلـة مـع         (فظائع في غزة، نجد أن هناك تمهيداً مدروساً الجتياح القطاع؟           
  ).هللا، ال أرى سبباً منطقياً لها سوى هجوم على المنشآت النووية في ايرانحزب ا

، زعم انه في ظل حكم حماس في قطاع غزة قُتـل            "معاريف"المعلق بن دروري، وهو يميني يكتب في        
بل انه تحدث عن    . أسرى من فتح وُأرغمت النساء على ارتداء الحجاب بالقوة، وهوجِمت مراكز مسيحية           

 حماس بالغاز، كما فعل النازيون باليهود يوماً، ويبدو أنه ينتقد عدم بث التلفزيون اإلسرائيلي               أسرى" نفخ"
  .مشاهد عن هذه الجرائم، فهو يزعم ان هناك تسجيالت لها

ال أعرف إذا كان هذا صحيحاً، لكن المهم فيه التحريض، فالموضوع ليس أن معتقالً من فتح عذِّب، بـل                   
وثمة حديث متماثل متوازٍ عن مخازن أسلحة لحمـاس         . ارسات ال يجوز أن يستمر    أن نظاماً له هذه المم    

  .في القطاع، وعن صواريخ وأسلحة جديدة لحزب اهللا عبر سورية
ياً على قطـاع غـزة، إال أننـي احـذر الفـصائل      "إسرائيل"لست من الغضب أو اليأس أن أؤيد هجوماً     

ستقابل بتأييـد  " إسرائيل"ا استمرت األوضاع الحالية، وأن الفلسطينية كلها من ان الهجوم آت ال محالة، إذ 
  .دولي وصمت عربي، وربما تواطؤ

أو الدول العربية، بل الفصائل الفاشلة التـي        " إسرائيل"والمسؤول في النهاية عن الفاجعة ليس أميركا أو         
  .فلسطينيينتثبت كل يوم أنها ال تصلح للحكم، بل ال تصلح للمقاومة، ويجب أن تتنحى رحمة بال

  ١٠/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
  !كيف ولماذا وماذا بعد؟.. الصفحة الجديدة بين األردن وحماس .٣٣

  عريب الرنتاوي
ال جدال في أن تطورا ملموسا قد طرأ على العالقة بين األردن وحماس، وال خالف بأن هـذه العالقـة                    

: حول عناوين عدة من بينها    مرشحة لولوج حقبة جديدة، بيد أن الجدل سيستمر، والخالف لن يحسم قريبا             
، لماذا أصبح تطور كهذا أمرا ممكنا وكيف، وهل ستسلك هذه           "االختراق"األولى، هل بلغ هذا التطور حد       

العالقة طريقا تصاعديا أم أنها ستحافظ على وتيرة روتينية عادية، وبالطبع كيف ستنعكس هذه العالقـات    
ل سترتب أدوارا سياسية إضافية لألردن في المرحلـة         على الرابط المتين بين األردن ورئاسة عباس، وه       

المقبلة؟التغطيات التي رافقت لقاءات مدير المخابرات مع قادة حماس، بدت متفائلـة وتميـزت بكونهـا                
" رسـائل "انطباعية في الغالب، المعلومات المتضمنة فيها محدودة، وغالبا ما تأخـذ شـكل تـسريبات و               

إنها تعطي انطباعا بأن األردن وحماس مقبالن على فـتح صـفحة            لطرف ثالث، ومع ذلك ف    " تقديرات"و
جديدة، بعد عقد من القطيعة وتبادل االتهامات، لم تشهد خالله العالقات الثنائية بـين الجـانبين حـوارا                  

واقتصرت في بعض األحيان والمناسبات، على اللقاءات       " غرف التحقيق "و" قاعات المحاكم "مباشرا خارج   
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أيا يكن من أمر، فإن حماس تتجه على ما يبـدو، إن            .، األمنية وليست السياسية   "ت الخلفية القنوا"السرية و 
، وسيجري  "مهددات األمن الوطني  "لم يكن فورا فبعد فترة من إجراءات بناء الثقة، إلى الخروج من قائمة              

ـ        " استقالليتها النسبية "و" براغماتيتها"الرهان على    د أن برهنـت    عن مراكز صنع القـرار اإلقليمـي، بع
وأنها ليست ألعوبة في يد طهران، والمأمول أن تفـضي األبـواب التـي              " فارسية"بالملموس بأنها ليست    

 األبواب المفتوحة لهـا فـي أمـاكن    - وليس إغالق -ستفتح أمام حماس في عمان، إلى إضعاف أهمية     
األردن إذ يقرر فتح صفحة     و.أخرى، وهو رهان طالما تحدثنا عنه، وراهنا عليه، وطالبنا بتوسيع هوامشه          

قد بلغ طريقا مسدودا،    " رهان الفرصة األخيرة للسالم   "جديدة مع حماس، فإنه يفعل ذلك بعد أن أدرك بأن           
وأن انتظار فرصة ثانية قد يحتاج لسنوات، وأن مرور هذه السنوات قد ال يبقي شيئا للتفاوض كما يقـول     

لفلسطيني الداخلي صـدارة األولويـات، وأن يـستأنف         خطابنا الرسمي، فتكون النتيجة أن يحتل ترتيب ا       
األردن دوره السياسي بين األشقاء الفلسطيني أنفسهم من جهة، وبيـنهم وبـين خـصومهم مـن جهـة                   

واألردن إذ يفعل ذلك، يلحظ حتى وإن لم تعترف دبلوماسيته بذلك علنا، تراجع وزن وثقل معـسكر                 .ثانية
ى ويدرك أهمية الحراك الدائر بقوة بين المعـسكرين فـي هـذه             الذي راهن عليه كثيرا، وير    " االعتدال"

 إيراني، مفاوضات سورية إسـرائيلية      -اتصال أمريكي   : المرحلة، والمرشح لمزيد من النشاط والفاعلية     
وحزب اهللا محرجة لنا فـي مـسألة األسـرى،          " إسرائيل"وانفتاح أوروبي على دمشق، صفقة تبادل بين        

في المقابل، تبدو حمـاس بعـد       .اس وإسرائيل ستضاعف الحرج بكل تأكيد     وصفقة تبادل وشيكة بين حم    
فـي  " نصرها العـسكري  "االنتخابي، وعام وشهرين على      -عامين ونصف العالم على فوزها السياسي       

وضع أشد ما تكون فيه حاجة لتفتيح قنوات الحوار واالتصال مع الخارج، أوال لكسب معركـة التهدئـة                  
، وثانيا لكسر الهجوم السياسي المكثف الذي       ")إسرائيل"مع  (صار عن الحصار    وتبادل األسرى ورفع الح   

عدم االتصال بالفصائل واقتصار    " حكاية"األردن تخطى على ما يبدو      .تشنه عليها رام اهللا في ملفات عدة      
 لم تؤخذ على محمل الجد على أية حال، بداللة تعامله مع          " رواية"العالقة على المؤسسات الرسمية، وهي      

فتح وغيرها من الفصائل بمستويات وأشكال عدة، وهو فتح مع حماس على نطاق واسع، ومـع حمـاس                 
بـالطبع،  .الخارج بالذات، والتي كانت األشد عرضة لالنتقاد واالتهام بالتطرف والتبعية لدمشق وطهران           

لـألردن،  " نفسيا"لن يقطع األردن مع فتح والسلطة والمنظمة والرئاسة، فهذا الفريق هو األقرب سياسيا و             
لكن التطور األخير في العالقة مع حماس، يؤهل األردن بعد حين للقيام بدور نشط في الوسـاطة بـين                   
حماس وفتح من جهة، وبين حماس وإسرائيل من جهة ثانية، ودائما في مواضيع وملفات لألردن مصلحة                

  .ادل األسرى ورفع الحصارالوحدة الوطنية، التهدئة، تب: فيها وموقف حيالها ورغبة في إتمامها
  ١٠/٨/٢٠٠٨الدستور األردنية 
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  :كاريكاتير .٣٤
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