
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ال أحد من العرب يوافق على إدخال قوات عربية إلى قطاع غزة: أبو مرزوق
   مسؤولين أردنيين على مستوى سياسي عالبين حماس و عقد لقاءات أحمد يوسف يرجح

  إثر اجتماعها مع حماستتفق على تسريع الحوار الوطني الشامل الفصائل  
   تنشر الخطة االمنية االسرائيلية للدولة الفلسطينية"معاريف"

 تشكيل سرية جديدة تتبع لالستخبارات العسكرية اإلسرائيلية

مبادرة عربية إلنهاء االنقسام
 مصر تميل الى ..الفلسطيني

  عدم استضافة الحوار
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            ٢ ص                                   ١١٧٢:         العدد                  ١٧/٨/٢٠٠٨األحد : التاريخ

    :السلطة
 ٥  ف االستيطان والتعامل الجدي مع ملف األسرىاألولوية لوق :فياض في لقائه مع باراك .٢
 ٥  وزارة األسرى تحذر من تصاعد استخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المعتقلين .٣
 ٥  ة يدعو إلى هّبة جماهيرية دفاعاً عن األقصىوزير األوقاف في الحكومة المقال .٤
 ٦  لقاء االسكندرية يؤسس لمرحلة جديدة في حل قضيتنا:قيادات فلسطينية .٥

    
    :المقاومة

 ٦  ال أحد من العرب يوافق على إدخال قوات عربية إلى قطاع غزة: أبو مرزوق .٦
 ٧   مسؤولين أردنيين على مستوى سياسي عالبين حماس و عقد لقاءات  يرجحأحمد يوسف .٧
 ٨  لقاءات وفد حماس في األردن اتسمت باإليجابية والصراحة وناقشت كل الملفات: نزال .٨
 ٩  إثر اجتماعها مع حماسحوار الوطني الشامل تتفق على تسريع الالفصائل   .٩
 ٩      تحذر من تداعيات اللقاءات الفلسطينية اإلسرائيلية على الثوابت الفلسطينيةالشعبية  .١٠
 ٩  "انتقالي"الديمقراطية تحذر من ضغوط أميركية للقبول باتفاق فلسطيني إسرائيلي  .١١
١٠  فياض يسهم في الدعاية االنتخابية لباراك بلقائه به في تل الربيع: البردويل .١٢
١٠  بالضفة هدد باالستيالء على أمالك حماس وتفتح تدعم استقدام قوات عربية إلى غزة  .١٣
١١  وانهاء اإلنقسامن إلى الحوار فتح وحماس تدعوا .١٤
١١  حماس تتهم السلطة بإغالق المؤسسات الخيرية فـي الضفة .١٥
١١    ألوية الناصر تنفي أنباء عن عقد لقاء صحفي مع محطة سي ان ان  .١٦
١٢  ئة شرط فك الحصار ومستعدون لصد أي هجوم صهيونيملتزمون بالتهد: القسام .١٧
١٢   شهور٦ تمدد اعتقال قيادي من حماس "إسرائيل: "مصادر حقوقية .١٨
١٢ الجهاد تطرد ثالثة من قادة سرايا القدس المتشيعين": الجريدة الكويتية" .١٩
    

    :ياإلسرائيلالكيان 
١٣   تنشر الخطة االمنية االسرائيلية للدولة الفلسطينية"معاريف" .٢٠
١٣  وخصومه يحذرونه من التراجع.. أولمرت يندم على استقالته .٢١
١٣  ليفنى سياسية مترددة وتفتقر إلى الخبرة: باراك  .٢٢
١٤  تشكيل سرية جديدة تتبع لالستخبارات العسكرية اإلسرائيلية .٢٣
١٤  إذا وافق السوريون على الشروط األمنية اإلسرائيلية» وديعة رابين«باراك يتمسك بـ .٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٤  % ٩٠ والفقر ٧٥معدل البطالة: عاطلين يدعو إلى تجاوز االنقسامالمؤتمر الشعبي للعمال ال .٢٥
١٥  اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تدعو مصر لفتح معبر رفح للمرضى والعالقين .٢٦
١٥  مجلس قروي يشق شارع وسط مستوطنة.. ألول مرة في الضفة .٢٧
١٥  قوصينقرية من منازل % ٧٠حظر تجول وعمليات دهم وتفتيش تطال  .٢٨
١٥  أسيرات محررات يطالبن بمساعدتهن في االندماج بالمجتمع: رام اهللا .٢٩
١٦  الضمير تدعو إلى تبييض السجون من المعتقلين السياسيينمؤسسة  .٣٠
١٦   يحث فتح وحماس على مجابهة تهويد القدس حناالمطران عطا اهللا .٣١
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١٦  دخول مساعدات اسكتلنديةتمنع" إسرائيل" .٣٢
   

   :اقتصاد
١٦ نسعى الى تنمية المصادر البشرية للفلسطينيين: منيب المصري  .٣٣
   

   : األردن
١٧  اللقاءات الرسمية مع حماس لمصلحة الشعبين األردني والفلسطيني: العمل اإلسالميجبهة  .٣٤
١٧  األردن يرفض مشروعا اسرائيليا لبناء جسر باب المغاربة .٣٥
   

   :عربي، إسالمي
١٧  فتح وحماسإلنهاء االنقسام بين وأردنية  قطرية مساعٍ .٣٦
١٨  "إسرائيل"اإلخوان السوريون ينتقدون التفاوض مع  .٣٧
   

   :دولي
١٨   ستمضي رغم إعالن أولمرت استقالته الفلسطينية اإلسرائيليةالمفاوضات: واشنطن .٣٨
١٨  نشر الرادار األمريكي الذي يعمل بواسطة األقمار الصناعية: قريبا في النقب .٣٩
١٨  إلى محمود درويش٢٠٠٩يهدي دورة  الثقافي الدولي موسم أصيلة .٤٠
    

    :حوارات ومقاالت
١٩  شريان داود ال... األردن وحماس-أضعف اإليمان  .٤١
١٩   بالل الحسن...االبتكار النضالي الكبير.. أنفاق غزة .٤٢
٢٢  شاكر الجوهري... "فتح"لقبول المبادرة العربية للمصالحة مع " حماس"األردن يغري  .٤٣
٢٤ رنا الصباغ...  جديدةتسوية األزمة مع اإلخوان وفتح قنوات .٤٤
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  

  
   مصر تميل الى عدم استضافة الحوار..مبادرة عربية إلنهاء االنقسام الفلسطيني .١

المقدسية، " المنار" صحيفة هذكرتما : عبد القادر فارس عن مراسلها غزة من ١٧/٨/٢٠٠٨عكاظ  نقلت
مكثفة تجري بين القاهرة وعدد من العواصم العربية لبلورة موقف واحد مشترك امس أن اتصاالت سرية 

على القبول ) فتح وحماس( فلسطيني ويضمن نجاحه بحيث يحمل طرفي النزاع - يمهد لحوار فلسطيني
وقالت المصادر أن أهم بنود المبادرة  .بمبادرة عربية تنقذ الساحة الداخلية وتنزع فتيل الصراع نهائيا

افة الحمالت التحريضية وإطالق سراح كافة المعتقلين من حماس وفتح في وقت واحد وبإشراف وقف ك
لجنة عربية وااللتزام بوحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية على ان يتم البدء فورا بإصالح 

ك خالل أربعة وإعادة هيكلة منظمة التحرير مع انطالق الحوار الفلسطيني بحيث يتم االنتهاء من ذل
اشهر، وأن تقوم حركة حماس بإخالء تواجدها وعناصرها من مؤسسات ومقرات السلطة في غزة 
السياسية منها واألمنية وعودة هذه المواقع إلى السلطة الشرعية، وإرسال قوة عربية إلى غزة للمساهمة 
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عداد إلجراء انتخابات في حفظ األمن قوامها ثالثة آالف عنصر، وتشكيل حكومة انتقالية مهمتها اإل
 .تشريعية ورئاسية قبل شهر مارس من العام القادم 

مصادر فلسطينية كشفت ان هذا ان : ألفت حداد عن مراسلته ١٧/٨/٢٠٠٨ ٤٨ عربواضاف موقع
 خطورة المرحلة القادمة في حال ىالتحرك العربي جاء عقب تسلم بعض القيادات العربية تقارير تشير ال

وكشفت المصادر ان من بين المقترحات التي تم االتفاق عليها مبدئيا إرسال  .م الفلسطينياستمرارا النقسا
وفد امني رفيع المستوي وذو خبره بالشأن الفلسطيني مكون من عدة دول عربية لعقد لقاءات مع قادة 

ماس على حماس في غزة لمناقشة عدة مقترحات من شانها انهاء االنقسام وتمهيداً إلنهاء سيطرة حركة ح
 الفلسطيني في – ان ذلك سيترافق مع تحديد موعد النطالق الحوار الفلسطيني ىقطاع غزة مشيره ال

 .القاهرة 
المصادر قالت ان الوفد األمني العربي سيناقش مع قادة حماس عدة مقترحات وتفاهمات من بينها وقف 

 جهة محايدة ىابعة للسلطة الفلسطينية الالحمالت اإلعالمية والعمل ضمن آلية لتسليم المقرات األمنية الت
 السلطة الفلسطينية عقب إشراف طاقم امني سيتم تشكيله من قبل الدول العربية ىتمهيدا لتسليمها ال

لإلشراف على إعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية بعيداً عن الفصائلية والحزبية ووفق قوانين 
  .نومعايير يقبل بها الطرفين الفلسطينيي

ابلغت مصر قادة في السلطة والفصائل الفلسطينية :  محمد يونس- رام اهللا  ١٧/٨/٢٠٠٨ الحياة وذكرت
، »توافر ضمانات كافية ومؤكدة لنجاحه«أخيرا قرارها عدم استضافة الحوار الفلسطيني في القاهرة قبل 

» الحياة«ل فلسطيني لـ وقال مسؤو .اعادة بناء اجهزة االمن، والشراكة السياسية: خصوصا في مسألتين
ابحثوا عن الفشل في مكان آخر : ان مسؤولين في مصر ابلغوا قادة ومسؤولين فلسطينيين بلغة واضحة

 .»لن نسمح بأن يسجل الفشل باسم القاهرة: الرسالة المصرية كانت واضحة«: واضاف. غير القاهرة
: المختلفة حملت سؤالين رئيسيينوكانت مصر وجهت رسائل مكتوبة الى القوى والفصائل الفلسطينية 

وتشكل اعادة بناء اجهزة  كيف تتصورون اعادة بناء اجهزة االمن؟ وما هو مفهومكم للشراكة السياسية؟
التي تسيطر » حماس«االمن عقبة كأداء امام اعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، اذ فيما تصر 

» فتح«تها على االجهزة االمنية الرئيسية، تصر حركة على قطاع غزة على ابقاء سيطرة حكومة بقياد
عن كل االجراءات التي قامت بها في قطاع غزة عقب الرابع عشر من » حماس«والسلطة على تراجع 

 .٢٠٠٧عام ) يونيو(حزيران 
والسلطة ان حل مشكلة السيطرة على اجهزة االمن تتم، إما عبر اعادتها للسلطة، او عبر » فتح«وترى 
كما تطالب السلطة بحل الجهاز العسكري . ا الى جهة عربية تتولى اعادة بنائها على اسس مهنيةتسليمه

» كتائب شهداء االقصى«، كما حدث في حل )كتائب عز الدين القسام(في غزة » حماس«التابع لـ 
دد في القطاع يه» حماس«ان بقاء ميليشيات » فتح«وترى السلطة و . في الضفة» فتح«التابعة لحركة 

 .في اي مرحلة» االنقالب العسكري«بتكرار ما تسميه 
، )تسليم اجهزة االمن لجهة عربية، وحل كتائب القسام(بشدة كال المطلبين » حماس«من جانبها، تعارض 

اذا اصرت فتح على هذا المطلب، فمعناه ان الحوار لن «: وفي هذا الصدد، قال مسؤول رفيع في الحركة
اعادة اجهزة االمن للسلطة وحل كتائب القسام معناه ان حماس تضع رقبتها في «واضاف ان . »يبدأ أبداً

   .»يد اعدائها، وهذا ما ال يفعله عاقل
وقالت مصادر فلسطينية ان مصر رأت ان فرص نجاح الحوار تراجعت بصورة اكبر بعد التدهور 

حلس، وحمالت على عائلة » حماس«، في اشارة الى هجوم قوات »فتح«و » حماس«االخير بين 
وكان الدكتور محمود الزهار، احد ابرز . االعتقاالت واالعتقاالت المضادة في كل من الضفة والقطاع

احتماالت نجاح مساعي القاهرة لرعاية حوار فلسطيني ناجح «، صرح أخيرا بأن »حماس«قادة 
 .»ضعيفة
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 ع ملف األسرىف االستيطان والتعامل الجدي ماألولوية لوق :فياض في لقائه مع باراك .٢
سالم فياض عقد مساء امس اجتماعاً مع .رئيس الوزراء دان : تل ابيب من ١٧/٨/٢٠٠٨ األيام ذكرت

 .جاء ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقد من حين آلخر .وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك
ة المتعلقة منها بالوقف وجدد فياض موقفه حول ضرورة التزام اسرائيل ببنود خارطة الطريق وخاص

الشامل لالنشطة االستيطانية وإزالة البؤر االستيطانية وتغيير السلوك األمني االسرائيلي الذي يتطلب 
وقف االجتياحات واالعتقاالت التي ال تؤدي سوى إلضعاف مكانة السلطة الوطنية وتقويض جهود 

وأكد على ضرورة رفع الحصار وإزالة  .الحكومة في فرض األمن وبسط سيادة القانون والنظام العام
الحواجز إلنهاء المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية جراء هذه 

 .الممارسات
كما أكد فياض أثناء االجتماع على أن البدء بتنفيذ المشاريع االقتصادية التي تساهم في انعاش االقتصاد 

 .ة القيود االسرائيلية على حركة االفراد والبضائعالفلسطيني يستدعي ازالة كاف
وشدد فياض على اهمية التنفيذ السريع لما وعد به رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت للرئيس 
محمود عباس باالفراج عن االسرى الفلسطينيين من السجون والمعتقالت االسرائيلية، مؤكداً أنه ال يجوز 

االسرى خاضعة لما يسمى بالمعايير االسرائيلية، وعلى اهمية التعامل مع هذا ان تظل قضية االفراج عن 
الملف الهام بجدية وبما يضمن اطالق سراح أكبر عدد من االسرى تمهيداً لالفراج عنهم جميعاً وخاصة 
الذين امضوا سنوات اعتقال طويلة وكذلك القيادات السياسية وخاصة النائب مروان البرغوثي والمرضى 

  .غار السن واالسيراتوص
باراك وعد رئيس الوزراء فياض خالل اللقاء بمواصلة        ان   :غزة من ١٧/٨/٢٠٠٨وكالة سما    واوردت

وأوضح باراك في تصريحات نقلتها عنه اإلذاعة       . السعي لمنح الفلسطينيين التسهيالت في الضفة الغربية      
رق أمام حركة السير ومـنح تـصاريح   العبرية الرسمية أن هذه التسهيالت ستشمل إزالة حواجز وفتح ط      

وحسب اإلذاعة فقد أعرب باراك خالل اللقاء عن استعداد إسرائيل أن تطبق تجربـة               . عمل لفلسطينيين 
على مدن أخـرى بـشرط أن تحـتفظ إسـرائيل           ..جنين التي انتشر خاللها قوى أمنية فلسطينية معززة       

 .بمسئوليتها األمنية العليا
  
    اعد استخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المعتقلينوزارة األسرى تحذر من تص .٣

أكدت وزارة األسرى والمحررين الفلسطينيين أمس أن سياسة استخدام القوة المفرطة والمميتة من             : غزة
وأشارت  .١٩٦٧قبل إدارات السجون والمعتقالت اإلسرائيلية بحق المعتقلين، هي سياسة ثابتة منذ العام             

هذه السياسة تصاعدت وأخذت منحى أكثر خطورة منـذ الـسادس           «، أمس إلى أن     الوزارة في تقرير لها   
 استـشهد داخـل سـجون ومعـتقالت         ١٩٦٧ومنذ العام   « وبين أنه  . »١٩٨٨عشر من أغسطس عام     

 نتيجة اإلهمال الطبي،    ٤٨ نتيجة التعذيب، و   ٧٠ أسيراً وفق ما هو موثق، منهم        ١٩٥االحتالل اإلسرائيلي   
، مـشيرا   » معتقلين استشهدوا جراء إطالق النار عليهم      ٧لعمد بعد االعتقال مباشرة، و     نتيجة القتل ا   ٧٠و

  .»إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية شكلت في سنوات سابقة قوات خاصة لقمع المعتقلين« إلى أن 
  ١٧/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  ن األقصى إلى هّبة جماهيرية دفاعاً ع يدعووزير األوقاف في الحكومة المقالة .٤

دعا وزير األوقاف والشؤون الدينية في الحكومة المقالة طالب أبو شعر إلى تحويل ذكرى إحراق المسجد                
وشدد أبو شعر في كلمـة      . األقصى إلى هبة جماهيرية عربية وإسالمية لنصرة األقصى والقدس المحتلة         

ته مؤسسة القدس الدولي، أمـس،      باإلنابة عن رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية في افتتاح مؤتمر نظم          
، على ضرورة تحرك الحكومات العربية في المحافل        ”األقصى“ على إحراق    ٣٩في الذكرى السنوية ال     
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. والتدخل لدى منظمات العدل لوقف الحفريات التي تقوم بها سلطات االحتالل تحت المـسجد األقـصى               
استغرابه الشديد تجاه هذه المفاوضات التـي       ، مبدياً   ”إسرائيل“ودعا إلى وقف المفاوضات واللقاءات مع       

  .”اإلسرائيلية“تتزايد معها الهجمة 
  ١٧/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  لقاء االسكندرية يؤسس لمرحلة جديدة في حل قضيتنا: فلسطينيةقيادات .٥

ـ        : فهيم الحامد  -جدة    علـى االنعكاسـات     ،"عكـاظ "أكد عدد من القيادات الفلسطينية في تصريحات لـ
يجابية للقمة السعودية المصرية التي عقدت في االسكندرية اليجاد حلول للقضية الفلـسطينية وتعزيـز            اال

فمن جهته قال صائب عريقات رئيس دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة              . الوحدة ولم شمل الفلسطينيين   
وأشار إلى أن    .التحرير الفلسطينية ان قمة االسكندرية تشكل دعما اضافيا لتعزيز العمل العربي المشترك           

. الشعب الفلسطيني وضع كل اآلمال على مواقف المملكة ومصر اللتـين تعتبـران العمـق الفلـسطيني                
وأوضح أن الرياض والقاهرة مؤهلتان للعب دور إيجابي اليجاد حلول لألزمات في المنطقة نظـرا لمـا                 

 .تمثالنه من قوة استراتيجية واحترام وتقدير في المحافل الدولية
 قال الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إنه من المؤكـد ان                من جهته 

قمة االسكندرية شكلت نقطة االنطالق نحو ايجاد حلول للقضية الفلسطينية والسعي في المحافل الدوليـة               
كزيـة لمنظمـة    أما ياسر عبدربه عضو اللجنة المر      .لحصول الفلسطينيين على حقوقهم الشرعية والثابتة     

التحرير الفلسطينية فقال أن قمة االسكندرية أسست لمرحلة عمل عربية ستساهم في إيجاد حلول لقـضايا                
 .المنطقة

  ١٧/٨/٢٠٠٨عكاظ 
  
  ال أحد من العرب يوافق على إدخال قوات عربية إلى قطاع غزة: أبو مرزوق .٦

حمـاس، مـا تناقلتـه بعـض        موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة         . نفى د : دمشق
 فلسطيني ينطلق خالل األسبوعين القـادمين فـي العاصـمة           -المصادر الصحفية حول حوار فلسطيني      

  .المصرية القاهرة
كما نفى أبو مرزوق أي ترتيبات حول زيارة قريبة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مـشعل                 

 في الوقت نفسه على أن دعوات الحوار واللقـاءات          إلى القاهرة بشأن الحوار الوطني الفلسطيني، مؤكداً      
  ".لم تنقطع أبداً"الفلسطينية والعربية حول مشروع المصالحة الوطنية الفلسطينية 

إن الجهود العربية والمصرية تتمثّـل      ": "المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال في تصريح خاص أدلى به لـ        
ءات ثنائية من أجل بلورة الرؤية المصرية للحوار الوطني         في الدعوة التي وجهتها مصر للفصائل لعقد لقا       

  ".الفلسطيني
إن الرسالة التـي سـلمتها مـصر        "ورداً منه على ما ورد في تلك المصادر الصحفية؛ قال أبو مرزوق             

، معتبـراً أن    "للفصائل بشأن المباحثات الثنائية لم تتضمن أي إشارة إلى منظّمـة التحريـر الفلـسطينية              
ال تمثّل أحداً، حتّى أنها ال تمثّل جميع الفصائل المنضوية تحـت مظلّتهـا،             "وفي وضعها الحالي    المنظمة  

وهناك شكاوى مستمرة من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة نفسها، وتدور هذه االحتجاجـات حـول أن                
  ".هناك ما يجري باسم المنظمة دون علم أعضاء اللجنة

تعيش أزمة بنيويةً حقيقية، وأزمة متعلقة بالتمثيل وأزمة أخرى متعلّقـة           منظّمة التحرير   : "وأضاف قائالً 
هي العودة إلـى تفاهمـات القـاهرة،        "، وفي هذا الصدد أكّد أن المخرج الوحيد من هذه األزمة            "بالفعالية

وإعادة بناء منظّمة التحرير حتى تقوم بدورها الكامل وتصبح فاعلـة وممثّلـة لكـل شـرائح الـشعب                   
  ".الفلسطيني
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أبو مرزوق أي وجود لقوات عربية لحفظ األمن في قطـاع غـزة، وقـال               . وعلى صعيد آخر؛ رفض د    
، وأكد على أن    "قطاع غزة يعيش في أمن وأمان لم يعرفها القطاع منذ عقدين من الزمان على أقل تقدير               "

  ". به ألسباب كثيرةلم يتحدث أبداً بهذا االقتراح، وال يوجد أحد يوافق عليه ويرغب"أحداً من العرب 
جهود عربية داعمة وقوية الستكمال تحرير قطاع غزة بفـتح كـل            " ودعا القيادي الفلسطيني البارز إلى      

معابره المغلقة وربطه بعمقه العربي واإلسالمي، وتحقيق االنسحاب الصهيوني من كامل أراضي الضفة             
 ".الغربية

  ١٦/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
 
   مسؤولين أردنيين على مستوى سياسي عالبين حماس وح عقد لقاءات رجي أحمد يوسف .٧

رجح المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالـة أحمـد يوسـف            :   نادية سعد الدين    -عمان  
انتقال اللقاءات التي تعقد بين قياديين من حركة حماس ومسؤولين أردنين قريباً من مستواها األمني إلى                "

  ".تصورات لعالقة سليمة ووطيدة"، لوضع ما قال انه "سياسي أعلىمستوى 
ـ يوسفوأوضح   بعقد لقاءات على مستويات أكبر، ومن ثم توجيـه         "من قطاع غزة، أن ذلك يأتي       " الغد" ل

دعوة لشخصيات سياسية للقاء جاللة الملك عبداهللا الثاني كبداية لنقطة ضوء في نفق مظلـم مـرت بـه                   
  ".نالعالقة بين الجانبي

ـ         لقاًء آخر سيعقد قريباً في عمان بعد سلسلة        "إن  " الغد"وفي هذه االثناء، كشف مصدر قيادي في الحركة ل
لقاءات جرت مؤخراً بين الجانبين كان آخرها أول من أمس بين مدير المخابرات العامة وعضو المكتـب     

 ".ه إلى العاصمة السورية دمشقالسياسي في الحركة محمد نزال المتواجد حالياً في األردن قبل أن يغادر
لقاءات بعض قياديي الحركة مع الجانب األردني كانت محاولة لجـس النـبض فيمـا يتعلـق                 "وأفاد إن   

  ".باستعادة العالقة لقوتها وحيويتها، والبحث في مدى انعكاساتها على مستقبل عالقة طبيعية ومتينة
ة، تأمل حماس الحركة والحكومة فـي أن تعيـد          تؤسس لعالقة متينة وقوي   "وقال يوسف إن هذه اللقاءات      

  ".للعالقة حيويتها وقوتها وأن تكون فاتحة طريق أمام عالقات إقليمية ودولية
الحوارات التي جرت بين الجانبين كانت فرصة ليتعرف كل طرف على ذهنيـة الطـرف               "وأضاف أن   

أسس طبيعية حقيقية، بعد تـوتر      اآلخر، من أجل تذليل ما يعترض استقبال حوار جاد وعالقة مبنية على             
، حينما فازت حماس في انتخابـات المجلـس التـشريعي           "في العالقة دام أكثر من سنتين ونصف السنة       

  . وتشكيلها الحكومة٢٠٠٦) يناير(الفلسطيني في كانون الثاني 
حمـاس تأمـل    "، رغـم أن     "تكون قد جرت لقاءات مماثلة في غزة أو الضفة الغربيـة          "ونفى يوسف أن    

اللقاءات تمت خارج الساحة الفلسطينية، وهـي       "، بحسب قوله، مردفاً أن      "تحركات قريبة من هذا القبيل    ب
تدور حتى اآلن خلف الكواليس الستطالع وجهات النظر، بينما تتطلع الحركة إلى عالقات سليمة ومتينة               

  ".خاصة مع األردن ومصر
 الحوارات على مستويات أوسع، وتمهـد الطريـق         اللقاءات تعمل على تهيئة األجواء لمزيد من      "وأفاد إن   

أمام حوار سياسي على أعلى المستويات ليسجل لألردن حضور أوسع ودخول على خط معالجة األزمـة                
  ".الفلسطينية الداخلية والمساهمة في حلها

مصر تتعامل مع الموضوع كملف أمني من خالل اللقاءات التي تجري مع جهاز المخـابرات،               "وتابع إن   
ر أن الوضع يختلف مع األردن الذي ال يتعامل مع الموضوع كملف أمني وإنما كقـضية مركزيـة،                  غي

  ".فالحكومة ال تريد التعاطي مع حماس كملف أمني فطبيعة العالقة تستوجب لقاءات على مستوى سياسي
العمـق  حماس الحركة والحكومة ترغب بإقامة عالقات أخوية عميقة مع األردن الذي يعتبر          "وأضاف إن   

العربي واإلسالمي والشريك األصيل واألساسي في حمل الهم والعبء الفلـسطيني ولـيس بعيـداً عـن                 
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األطروحات والمواقف المتعلقة بالقضية الفلسطينية باعتباره جزءاً وطرفاً أساسياً ومهماً في أي تحركات             
  ".تجري على الصعيد السياسي وبكل ما يتعلق بالصراع سلماً أم حرباً

حماس تتنظر دوراً مهماً وإيجابياً لألردن في حل الخالف الفلسطيني الداخلي والمـساعدة             " قائالً إن    وتابع
  ".في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني باعتباره أخاً وبلداً صديقاً وعمقاً استراتيجياً

تطلع الحركـة   " عن   ، معرباً "هناك نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً تقوم به المملكة على الصعيد السياسي         "وقال إن   
لدور أردني فاعل وزخم في قضية المصالحة الوطنية، خصوصا وأنه متابع لتطورات الوضع الفلسطيني              
الذي يمر اليوم بمراحل حرجة ووضع مأزوم في رام اهللا كما في غزة، فالقضية بالغة التعقيد فـي ظـل                    

 ".الممارسات العدوانية المستمرة لسلطات االحتالل
حمـاس ال تريـد     "وقـال إن    ،  "أي اشتراطات على حماس جرى طرحها خالل اللقاءات       وجود  "واستبعد  

تطلـع  "، معرباً عن    "القطيعة مع دول المحيط بل تريد عالقات قوية فالعمق العربي اإلسالمي هو عمادها            
الحركة في أن تؤسس العالقة القوية والمتينة مع األردن لفتح الطريق أمـام عالقـات قويـة مـع دول                    

ة، نظراً لما يتمتع به األردن من سمعة طيبة وعالقات جيدة مع الواليات المتحدة األميركية إضافة                المنطق
  ".إلى العالقات اإلقليمية والدولية الجيدة، فهو أقدر على نقل المعاناة الفلسطينية

ضع الحركة تقدر لألردن مبادرته لالتصال إلجراء الحوار من منطلق إدراكه أن الو           "واضاف يوسف إن    
الفلسطيني يمر بمرحلة خطيرة وأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ماضية في مشاريعها فيما تواتر الحديث              
عن الخيار األردني بحيث بات يأخذ حيزاً في التفكير اإلسرائيلي وفي األدبيات الغربية التي تنظر إليـه                 

والظـروف الحاليـة تـستوجب      المعطيات  "وزاد إن    ".كبديل، وهي مخاوف تقلق األردن وتقلقنا جميعاً      
  ".استمرار العالقة وإنهاء التوتر القائم

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي في الحركة محمد نصر، وهو أحد القياديين الذين التقوا المـسؤول         
الحركة سترد خالل األيام المقبلة على الدعوة المصرية بـشأن الحـوار            "األردني مؤخراً في عمان، أن      

  ".لمزمع عقده في القاهرةالفلسطيني ا
ـ  حماس تسلمت الدعوة المصرية التي وجهت لكل الفـصائل الفلـسطينية           "من دمشق أن    " الغد"وأضاف ل

تتضمن أفكارا وتساؤالت مصرية كخطوة أولـى لبلـورة موقـف           "، الفتاً إلى أنها     "حول الحوار الوطني  
وطنية وغير مرتبط باألحداث األخيـرة      الحوار حاجة   "وأكد على أن     ".ورؤية النطالق الحوار الفلسطيني   

 ".التي جرت في قطاع غزة
١٦/٨/٢٠٠٨الغد األردنية   

  
  لقاءات وفد حماس في األردن اتسمت باإليجابية والصراحة وناقشت كل الملفات: نزال .٨

أكد محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن اللقاءات التي عقدت خالل األسـابيع               : دمشق
مثمرة ومهمة وقد اتـسمت     "ي األردن مع رئيس جهاز المخابرات األردني محمد الذهبي، كانت           األخيرة ف 

كل الملفات قد نوقشت بوضوح وصراحة ووضعت النقاط علـى          "وأشار إلى أن     ".باإليجابية والصراحة 
الحروف، كما تم طرح كل ما يهم األردن وحماس على مائدة الحوار، ووضع الوفد األردن فـي آخـر                   

موضـحاً أن  ". ورات على الساحة الفلسطينية، ال سيما عقب ما جرى من حسم عسكري فـي غـزة             التط
وبشأن ما سيقدمه األردن لحركة حماس؛ قال        .القضايا التي نوقشت لم تكن أمنية فحسب بل سياسية أيضاً         

ألردن ال يمكن اختزال عالقة إستراتيجية مع ما يقدمـه ا         ): "١٦/٨(نزال، في تصريح صحفي له السبت       
لحماس، فهناك قضايا مشتركة بين الجانبين كالتوطين الذي يعتبر خطراً كبيراً ومواضيع حـق العـودة                

  ".والقدس والدولة الفلسطينية التي أكدت عليها حركة حماس
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، الذي أكد أن جهاز المخابرات األردني هو الذي وجه الدعوة لوفد حركة حماس لزيـارة                نزالوأضاف  
عه، أنه تم أيضاً طرح موضوع استقدام قوات عربية إلى قطاع غزة، مشيراً إلـى أن                األردن وااللتقاء م  

  .وفد حماس إلى األردن أكد معارضته لهذه الفكرة
إن مشكلتنا مع األردن كانت بسبب أنه لم يكن هناك توازن في العالقـات بـين                : "وتابع نزال حديثه قائالً   

الفتاً النظر إلى   ". يكون متوازناً، وهو يحاول إعادة ذلك     ، لذلك نريد من األردن أن       "فتح"حركتي حماس و  
الحـريص  " على موقف الحركـة      نزالوأكد   ".الدور األردني، الذي يحاول البعض تهميشه، مطلوب      "أن  

 على إقامة عالقات متوازنة مع جميع الدول العربية واإلسالمية
  ١٥/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  إثر اجتماعها مع حماسع الحوار الوطني الشامل تتفق على تسريالفصائل   .٩

 اجتمعت قوى ممثلة في الجبهتين الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب الفلسطيني وحركة الجهـاد              :غزة
اإلسالمي مع حركة حماس في مقر الجبهة الشعبية بمدينة غزة بهدف النقاش في كيفية إنهـاء االنقـسام                  

نسخة عنه، على االتفاق علـى  " فلسطين" الجتماع الفصائل، وصل لـوأكد بيان ختامي .واستعادة الوحدة
وأجمعـت الفـصائل    . المبادئ العامة ومرجعيات الحوار، وخاصة وثيقة الوفاق الوطني وإعالن القاهرة         

تشكيل حكومة توافق وطني، وإعادة بناء األجهزة األمنيـة علـى أسـس    : على أن عناوين الحوار تشمل  
المجلس التشريعي وفقاً للقانون األساسـي ونظامـه الـداخلي واحتـرام نتـائج              وطنية ومهنية، وتفعيل    

ف باالنتخابات وفقاً لما جاء في وثيقة الوفاق الـوطني وإعـالن            .ت.االنتخابات، وإعادة بناء مؤسسات م    
 ".القاهرة

  ١٧/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  

      ثوابت الفلسطينيةتحذر من تداعيات اللقاءات الفلسطينية اإلسرائيلية على الالشعبية  .١٠
رأى متحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تداعيات اللقـاءات الفلـسطينية         : رائد الفي  - غزة

، مضموناً وأسلوباً وبروتوكوالً فضالً عن أماكن انعقادها، وما يجري من جرائم وحـصار              ”اإلسرائيلية“
س والضفة الغربية قبيل، تكريساً ألهـداف       ومصادرة لألراضي وهدم للبيوت واستيطان متصاعد في القد       

. االحتالل وتجريعها للقيادة الفلسطينية والنظام الرسمي العربي بما يفتت المشروع الوطني ويبدد ثوابتـه             
واعتبر المتحدث في تصريح صحافي، أن بعض الدعوات المشبوهة والتصريحات الطائشة عن اسـتبدال              

ير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، بما         المشروع الوطني في العودة وتقرير المص     
يسمى الدولة الواحدة في هذه اللحظة، وتدشين ذلك للشروع في المشاركة بانتخابات بلدية االحتالل فـي                

  .القدس، يدخل في سياق استراتيجية التضليل والخداع وخلط األولويات وترسيخ حال التشظي الراهنة
ار لجنة التراث العالمي المنبثقة عن منظمة اليونسكو بمنح االحـتالل المـسؤولية عـن      ونوه لخطورة قر  

  .اإلنشاءات في تلة باب المغاربة
  ١٧/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "انتقالي"الديمقراطية تحذر من ضغوط أميركية للقبول باتفاق فلسطيني إسرائيلي  .١١

في بيان أصدرته أمس عقب عقد مكتبهـا الـسياسي          ،  دعت الجبهة الديمقراطية   : نادية سعد الدين   -عمان
لدورة اجتماعات شاملة في دمشق بمشاركة األعضاء من مختلف الساحات فـي األراضـي الفلـسطينية                

 إلى وقف العملية التفاوضـية  ، المحتلة والشتات برئاسة األمين العام للجنة المركزية للجبهة نايف حواتمة   
، محذرة من ضغوط أميركية للقبول      "بالعبثية" واإلسرائيلي والتي وصفتها     الجارية بين الجانبين الفلسطيني   

تشكيل لجنة وطنية عليـا إلدارة  "وطالبت بـ .باتفاق انتقالي يؤجل البت بالقضايا الرئيسية لإلدارة المقبلة
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ار المباشـرة بحـو   "، كما حثت على     "المفاوضات تحت رقابة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية       
إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق التمثيل النسبي الكامل خالل تسعة شهور من            "وعلى  " وطني شامل 
العملية التفاوضية ما تزال تدور في حلقة مفرغة وتعجز عن تحقيـق اختـراق   "وقالت إن  ".بدء الحوار
  ."جوهري

ل إصدار إعالن يحـدد المـدى       الضغوط األميركية الممارسة على الجانب الفلسطيني لقبو      "وأشارت إلى   
الذي وصلت إليه المفاوضات ويرسي األساس لتواصلها في ظل اإلدارة القادمة بعد انتخابـات تـشرين                

المقبل، أي تحديد سقف جديد للمفاوضات الالحقة أكثر انخفاضاً من السقف الذي حـدده              ) نوفمبر(الثاني  
وتابعـت إن   . في الواليات المتحدة األميركية٢٠٠٧) نوفمبر(الذي عقد في تشرين الثاني " بيان أنابوليس

اإلدارة الحالية قد تحاول فرض اتفاق انتقالي يؤجل البت بالقضايا الرئيسية ويدخل القضية مرة أخـرى                "
  ".في متاهة الحلول الجزئية واإلنتقالية

ـ             "ودعت إلى    صار وقف المفاوضات الجارية وربط استئنافها بوقف االسـتيطان ووقـف العـدوان والح
المفروض على الشعب الفلسطيني، وبخاصة في قطاع غزة، واطالق سراح األسـرى والمعتقلـين فـي                

  ..".سجون اإلحتالل
بإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وفق التمثيل النسبي الكامل قبل انتهاء الفتـرة الزمنيـة              "وطالبت  

العام المقبل وفقاً للقانون األساسي المعدل وقـانون        المحددة دستورياً وقانونياً إلنجازها بالتزامن في نهاية        
 ".االنتخابات الذي قبلته كافة الكتل والقوائم البرلمانية وخاضت االنتخابات التشريعية األخيرة على أساسه

   ١٧/٨/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  فياض يسهم في الدعاية االنتخابية لباراك بلقائه به في تل الربيع: البردويل .١٢

 صالح البردويل، الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية، أن اللقاءات التي تتم في اآلونة األخير               .دأكد  : غزة
نوع من أنواع الدعاية االنتخابية التي يوظفها       "ما بين قيادات العدو الصهيوني ومسؤولين من رام اهللا هي           

 أن يحقق أي هدف سياسـي وال        ال ناقة له وال جمل وال يملك أبداً       "، مشيراً إلى أن فياض      "باراك لصالحه 
تعقيباً على لقاء بـاراك     ) ١٦/٨(وقال البردويل في تصريح له مساء السبت         ".يستطيع وليس مخوالً بذلك   

فياض أساساً يذهب إلى هذا اللقاء بدون أوراق قوة، وهـو ال  "وفياض مساء السبت في تل الربيع المحتلة    
واعتبر لقاء فيـاض   ".ورقة ضغط على العدو الصهيونييمتلك شرعية توقيع أي اتفاق وهو ال يمتلك أي  

، مشيراً إلى أنـه فـي       "مساعدة لألخير لتخطي العقبات في االنتخابات الصهيونية الداخلية       "وباراك بمثابة   
المقابل ربما ينجز له إنجازات صغيرة على المستوى المالي وخروج بعض المساعدات المالية أو غيـر                

قد يكون ذلك لتسليم كشف أمنـي لإلنجـازات         : "وأضاف البردويل  ".ال يوجد لكن إنجازات سياسية    "ذلك  
األمنية التي قامت بها أجهزته في رام اهللا ضد حماس والذي سيساعد في تقديم الفتات لفيـاض وبدعمـه                   

 ".إلبقائه في السلطة الغير شرعية
  ١٦/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  بالضفة هدد باالستيالء على أمالك حماس وتغزة فتح تدعم استقدام قوات عربية إلى  .١٣

، هي "على طريق إنهاء االنقالب"اعتبرت حركة فتح، أن استقدام قوات عربية الى قطاع غزة  :رام اهللا
إن حركة فتح منفتحة على أي اقتراح "وقال فهمي الزعارير الناطق باسم فتح ". ممكنة وقابلة للتنفيذ"فكرة 

أن الوضع المتفاقم في قطاع غزة يعبر عن "، مضيفا "وحماية الدم الفلسطينييفضي إلنهاء االنقالب 
إن حركة حماس "في بيان له  والزعارير ".كارثة متواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأهلنا في قطاع غزة

امتهنت السلطة القانونية والتنفيذية وتحكم بالقوة والسلطات القمعية المطلقة، وعليه ال أساس أو مستند 
) اعتقال(قانوني لكل ادعاءاتها بحق أبناء وكوادر حركة فتح، الفتا إلى أن ما تشيعه حماس حول دعاوي 
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بحق اللواء رشيد ابو شباك والرائد منهل عرفات، حركة سخيفة وباطلة تستهدف منح صبغة قانونية 
رات والممتلكات النتهاكها للحريات وتعديها على الممتلكات الخاصة، كما سبق ان استولت على المقد

 ". العامة
أن الشروع في هذا الشكل من محاوالت قوننة االستيالء على أمالك المواطنين وقيادات "الزعارير وأكد 

  ". فتح في القطاع، ستدفع بالمطالبة بالتعامل بالمثل مع أمالك حماس في الضفة
  ١٧/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ماوانهاء اإلنقسفتح وحماس تدعوان إلى الحوار  .١٤

في قطاع غزة زكريا األغا لوكالة األنباء األلمانية        '' فتح''صرح مسؤول    :وكاالت -االتحاد رام اهللا -غزة
بأنه من المتوقع بدء مصر خالل أيام قليلة توجيه دعوات رسمية إلى مختلف الفصائل الفلسطينية إلطالق                

تجاه الحوار ألن عامل الوقت ليس      وقال نحن نأمل في تحرك سريع با      . الحوار الوطني الشامل في القاهرة    
  .في صالح أي فصيل وال في مصلحة الشعب الفلسطيني

إن : للفصائل الفلسطينية في غـزة    '' خلية األزمة ''صالح البردويل بعد اجتماع     '' حماس''وقال القيادى في    
ت قبة البرلمان   والحكومة المقالة دعتا إلى الحوار واقترحتا أن تنطلق الجلسة األولى للحوار تح           '' حماس''

'' حمـاس ''وأضاف نحن في    . الفلسطيني ووضعنا آليات لهذا الحوار ونشجعه ومستعدون له في أى لحظة          
وكأعضاء في المجلس التشريعى ليس لدينا مانع في الشروع في الحوار متى كـان جـدياً ينهـي حالـة        

مسبقة من جانـب الـسلطة      االنقسام في الساحة الفلسطينية ويعيد التوحد بين شطرى الوطن دون شروط            
وكل ما من شأنه    '' وثيقة الوفاق الوطني  ''و'' إعالن صنعاء ''ووفقا التفاقات القاهرة ومكة و    '' فتح''وحركة  

وطالب بوقـف االعتقـاالت     . إعالء صالح الشعب والقضية الفلسطينية على ما دونها من مصالح ضيقة          
  .السياسية والحمالت اإلعالمية من الطرفين

  ١٧/٨/٢٠٠٨ماراتية اإلتحاد اإل
  
 حماس تتهم السلطة بإغالق المؤسسات الخيرية فـي الضفة .١٥

اتهمت حركة حماس امس أجهزة السلطة الفلسطينية في الـضفة الغربيـة            :  وكاالت –االراضي المحتلة   
بمواصلة هجمتها المسعورة على المؤسسات الخيرية والخدماتية وإغالق الكثيـر منهـا بعـد اقتحامهـا                

وقالت الحركة في بيان إن إغالق هذه الجمعيـات          .توياتها دون أي مسوغ أو مبرر قانوني      ومصادرة مح 
والمؤسسات يتم فقط بدعوى قربها من حماس، وان حملة أمن السلطة طالت مصالح شخصية لمـواطنين                

زة وذكرت أن األجه   .مدعية بكل وقاحة أن هذه المصالح أو المحال التجارية تتلقى دعما ماليا من الحركة             
األمنية اقتحمت األسبوع الماضي مطابع وجمعيات خيرية ومساجد كما لوحظ أن معظم هذه المؤسـسات               
سبق وأن اقتحمها الجيش اإلسرائيلي في دليل جديد على تكامل األدوار بين أجهـزة الـسلطة والجـيش                  

 وطـولكرم   وقالت الحركة إن اقتحام الجمعيات والمؤسسات جرى في مدن الخليل ونـابلس            .اإلسرائيلي
وقلقيلية ، مشيرة إلى أن األجهزة األمنية أصدرت قرارا بإغالق غالبية المؤسسات التي اقتحمتها وطالتها               

 .عمليات المصادرة
  ١٧/٨/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
    ألوية الناصر تنفي أنباء عن عقد لقاء صحفي مع محطة سي ان ان  .١٦

أو أنه تـم  ) سي إن إن (قدها لقاء صحفيا مع قناة نفت ألوية الناصر صالح الدين امس ع:  د ب ا  -غزة  
وقال أبو عطايا الناطق العسكري لأللويـة فـي    .تحديد مدى صواريخ الناصر خالل التهدئة مع إسرائيل

تستعين ألوية الناصر في األمور العسكرية من خطط وتصنيع بالسر والكتمان ولم تسع في              " بيان صحفي 
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 ".مي والذي قد يكون في غير المصلحة العامة للمقاومة الفلـسطينية مسيرة جهادها لطلب البريق اإلعال
الصواريخ المحلية ال تسمح بتحديد مداها إال بعد سـقوطها   طبيعة"وعن مدى الصواريخ ، قال أبو عطايا     

  ".زيادة مدى الصواريخ بناء على الخبرات الميدانية دون التوقع بمسافة محددة والمقاومة تسعى إلى
  ١٧/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
  ملتزمون بالتهدئة شرط فك الحصار ومستعدون لصد أي هجوم صهيوني: القسام .١٧

في تعقيبه على المناورات العـسكرية التـي        " كتائب القسام "الناطق اإلعالمي باسم    " أبو عبيدة "قال  : غزة
لها ألننا  نحن نقيم مناورات عسكرية وتدريبات في جميع الظروف سواء في التهدئة أو قب            "تجريها الكتائب   

   ". أنه يعد الجتياح قطاع غزة- وهو يعلن عن ذلك علناً -نعلم جيداً أن االحتالل يعد 
إن هذه الفترة من الهدوء هي فترة هشة ومؤقتة، وإذا          ": "قدس برس "في تصريح لـ    " أبو عبيدة "وأضاف  

 من حقنا أن نتدرب     كان االحتالل على أعلى مستوياته يعلن نواياه بشكل واضح الجتياح قطاع غزة فنحن            
نحن ملتزمون بالتهدئة في هذه المرحلة، وهذه التهدئة مؤقتـة وإذا           : "وتابع ".ونعد لمواجهة هذه المرحلة   

أقدم االحتالل على تنفيذ تهديده باجتياح قطاع غزة نحن سنكون جاهزون لصد هذا العدوان ولذلك نجري                
للتهدئة بعد ثمانية أسابيع على بـدئها؛ أكـد         " لقسامكتائب ا "وحول تقييم    ".هذه المناورات وهذه التدريبات   

الناطق اإلعالمي للكتائب، أن االحتالل أخل ببعض شروط التهدئة خاصة فيما يتعلق برفع الحصار وفتح               
المعابر، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تقع على عاتق االحتالل أوالً ثم على عاتق بعض الدول العربيـة،                  

واعتبر أن خروج ثالثة أسرى من بين مئـات األسـرى أصـحاب              .فاق التهدئة ال سيما مصر راعية ات    
فياض من حيث ال تدري، وهـم       " حكومة"هو إهانة من قبل االحتالل الصهيوني لـ        "المحكوميات العالية   

  .حسب قوله". يطبلون لهذا اإلنجاز وكأن اإلفراج عن ثالثة أسرى من بين آالف األسرى انجاز عظيم
  ١٦/٨/٢٠٠٨طيني لإلعالم المركز الفلس

  
   شهور٦ تمدد اعتقال قيادي من حماس "إسرائيل: "مصادر حقوقية .١٨

قالت مصادر حقوقية فلسطينية امس إن السلطات اإلسرائيلية جـددت فتـرة االعتقـال              :  د ب ا   -غزة  
وذكرت المصادر أن  إدارة سـجن النقـب          .حماس في الضفة الغربية   ) دون تهمة أو محاكمة   (اإلداري  

سرائيلي الذي يقبع فيه الحاج بعد تنقله بين عدة سجون سلمته في اليوم األخيـر مـن انتهـاء حكمـه                     اإل
 . شهور دون تهمة٦اإلداري الثاني قرارا بتجديد اعتقاله لمدة 

  ١٧/٨/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
 الجهاد تطرد ثالثة من قادة سرايا القدس المتشيعين":  الكويتيةالجريدة" .١٩

من مصادر موثوقة أمس، أن حركة الجهاد فصلت ثالثة من قادة           " الجريدة"علمت  :  سمية درويش  -غزة  
" حـزب اهللا  "ذراعها العسكرية سرايا القدس في قطاع غزة، لتبنيهم النهج الشيعي، وتلقيهم دعمـاً مـن                

ثة، وقالت المصادر إن الجهاد اإلسالمي أصدرت قراراً بفصل القادة الثال .وإيران بعيداً عن قيادة الحركة
وهم إياد الحسني ومحمد أبو سخيل وهشام سالم، وهم قادة يتبعون النهج الشيعي، وعلى عالقـة مميـزة                  

  .بحزب اهللا وإيران، خارج العالقة الرسمية بين الجهاد وطهران وبيروت
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن قيادة الجهاد في قطاع غزة أصدرت تعميماً قبل                 

، تطالب فيه أتباع هؤالء القادة بالعودة إلى حضن الحركة، وأن الذين لم يستجيبوا لهذا النـداء                 نحو شهر 
 .األخير سيفصلون ويرفع الغطاء التنظيمي عنهم

  ١٧/٨/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
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   تنشر الخطة االمنية االسرائيلية للدولة الفلسطينية"معاريف" .٢٠
ائيلية في عددها الصادر اليوم ما وصفته بخطة الترتيبـات          نشرت صحيفة معاريف االسر   : القدس المحتلة 

ـ              .اء دولـة فلـسطينية    شاالمنية التي قدمتها اسرائيل لالدارة االمريكية في حال تطبيق الحل النهائي وان
وحسب الخطة التي اعدها قسم التخطيط في وزارة الحرب االسرائيلية بناء علـى اوامـر مـن رئـيس                   

 الفلسطينية ستكون منزوعة السالح وبدون سالح جو او مدرعات او مدفعية            الوزراء اولمرت فان الدولة   
وحسب الخطة فان السرائيل الحق فـي نـصب          .وسمنع من الدخول في اي نوع من االحالف العسكرية        

محطات انذار في تالل الضفة الغربية وستحتفظ اسرائيل بقوات على طول وادي االردن مع وجود دائـم                 
وتقول الخطة ان السرائيل الحق في الوصول الـى          .كاملة على االجواء الفلسطينية   في المعابر وسيطرة    

 .الشوارع الرئيسية العميقة في الضفة المحتلة
وحسب الخطة فان اولمرت وعباس يحاوالن الوصول الى تفاهمات في موضوع الالجئين واالراضي اما              

وقالـت الـصحيفة ان      .النهاء موضـوعها  القدس فسيتم انشاء لجنة مشتركة تحدد جدوال زمنيا مستقال          
اولمرت عرض الخطة المذكورة على مرشحي الرئاسة االمريكية اوباما وجـون مـاكين اللـذين زارا                
اسرائيل مؤخرا موضحة ان المرشحين المذكورين اعربا عن تاييدهما للخطة االمنية المـذكورة والتـي               

اال ان الصحيفة اشارت لى      .ي ابدت تاييدا مبدئيا لها    ستعمل اسرائيل على اقناع االدارة االمريكية بها والت       
ان بعض البنود سيكون من الصعب تسويقها فلسطينيا مما سيجعل االدارة االمريكية الحالية تتـردد فـي                 

 .تنفيذها
  ١٧/٨/٢٠٠٨وكالة سما 

  
 وخصومه يحذرونه من التراجع..  يندم على استقالتهأولمرت .٢١

سياسية مقربة من رئيس الوزراء االسرائيلي، ايهود أولمرت، ذكرت مصادر :  نظير مجلي- تل أبيب
انه يشعر بالندم على استعجاله في التعهد باالستقالة من منصبه في حالة انتخاب وريث له في رئاسة 

الشهر المقبل، مما دفع بخصومه في الحزب وفي أحزاب أخرى الى تحذيره من التراجع » كاديما«حزب 
وجاء هذا التطور في أعقاب اعالن  .حملة جماهيرية تؤدي الى اسقاطه عن الحكمعن االستقالة وتهديده ب

الشاهد الرئيسي في ملف التحقيق مع أولمرت، رجل األعمال اليهودي األميركي، موريس طالينسكي، انه 
لن يفي بوعده للقدوم الى اسرائيل في نهاية الشهر الجاري لمواصلة تقديم إفادته حول األموال غير 

 . انونية التي كان منحها الى أولمرت خالل السنوات العشر قبل انتخابه لرئاسة الحكومةالق
  ١٧/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ليفنى سياسية مترددة وتفتقر إلى الخبرة : باراك  .٢٢

اإلسرائيلية أن احتقار وزير الدفاع ايهود بـاراك        " يديعوت احرونوت "اعتبرت صحيفة    : أ ش أ     -غزة  
وان الشعور  ، ة تسيبى ليفنى متأصل وانه منذ عدة أشهر االن ان لم يكن ألكثر من ذلك                لوزيرة الخارجي 

مملوءا بالهواء الساخن وأنهـا     " بالونا  "المسيطر على باراك هو أن وزيرة الخارجية ال تعدو سوى كونها            
في -لت الصحيفة   وقا. سياسية مترددة وتفتقر إلى الخبرة التي تحتاج إليها للتعامل مع أكثر القضايا حسما            

 إنه خلف األبواب المغلقة يشير رئيس حزب        -تحليل أوردته في موقعها على شبكة اإلنترنت أمس السبت        
 باستخدام ألقاب   - التي ربما تحل محل رئيس الوزراء إيهود أولمرت في غضون شهر           -العمل إلى ليفنى    

ـ         وأنها دمية يحركها ويتحكم فيها أساتذة       ،"السياسية ضئيلة الشأن  "غير الئقة أخفها وطأة مثال أنه وصفها ب
العالقات العامة فضال عن كونها غير موضوعية تدلى ببيانات دبلوماسية تثير وزير الدفاع إال أنه يبقـى                 

  . صامتا
  ١٧/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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   سرية جديدة تتبع لالستخبارات العسكرية اإلسرائيليةتشكيل .٢٣
مس عن تشكيل سرية جديـدة تابعـة لـسالح االسـتخبارات             كشف النقاب أ   : يوسف الشايب  -رام اهللا   

العسكرية اإلسرائيلية، والتي تصنف ضمن الوحدات النوعية العليا واألكثر سرية فـي الجـيش، والتـي                
يتركز عملها أساسا في دراسة واستقراء التقارير االستخبارية التي يتم جمعها يوميا من قبـل األجهـزة                 

أن هذه المجموعة التي تصنف ضمن المجموعات األكثر        " وت أحرونوت يديع"وكشفت صحيفة    .المختلفة
  .سرية في الجيش اإلسرائيلي تعمل في منطقة مغلقة بإحكام في جامعة حيفا

وتشير الصحيفة إلى أنه للوهلة األولى تبدو وكأن الحديث عن مجموعة من الطالب الذي يدرسون للقـب            
تخرج منها في الـسنوات القادمـة محققـو االسـتخبارات           األول في دراسات الشرق األوسط، إال أنه سي       

   .العسكرية، الذين يفترض أن يكون بمقدروهم التنبؤ باحتماالت وقوع حروبات قادمة
 سنوات، وفـي هـذه األيـام تنهـي          ٣قد تأسست قبل    "  زنابق -حفاتسيلوت"وجاء أن البرنامج المسمى     

كل الطالبات نسبة الثلث، بعدها يـتم دمجهـم فـي            طالبا، تش  ٢٠المجموعة األولى تأهيلها، والتي تشمل      
كما جاء أنه ستتحمل هذه المجموعة مسؤوليات كبيـرة تـشمل تحليـل              .الوحدات االستخبارية المختلفة  

وعلـم أنـه     .التقارير االستخبارية الضخمة التي يتم جمعها يوميا من قبل الوحدات االستخبارية المختلفة           
خالل السنوات الثالث ينهي أفراد المجموعة اللقب األول في دراسات الشرق األوسط، كما يتم تأهيل في                
دورات عسكرية مثل الهبوط المظلي ودورات خاصة بالضباط باإلضافة إلى دورات استخبارات في عدد              

  .في الجيش اإلسرائيليوتصنف هذه المجموعة ضمن الوحدات النوعية العليا  .من الوحدات العسكرية
  ١٧/٨/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
   إذا وافق السوريون على الشروط األمنية اإلسرائيليةوديعة رابين: يتمسك بـباراك .٢٤

كشف وزير الدفاع االسرائيلي ورئيس حزب العمل ايهود باراك، عن أنه كان :  نظير مجلي-  تل أبيب
، وقال إنه »وديعة رابين«سورية والمعروف باسم شريكا في صياغة الموقف اإلسرائيلي من السالم مع 

ما زال يوافق عليها ويتمسك بها، ولكن بشرط أن يوافق السوريون قبل هذا على الشروط االسرائيلية 
التنظيمات «المتعلقة بالترتيبات األمنية وقضايا المياه والتطبيع، وقطع العالقات مع ايران ومع 

االسرائيلية، » يديعوت أحرونوت«نشره في ملحق السبت من صحيفة وقال باراك، في مقال  .»اإلرهابية
انه ال يوجد في اسرائيل، وال ينبغي ان يوجد رئيس حكومة يوافق على البحث في االنسحاب االسرائيلي 

، قبل ان يتم االتفاق حول القضايا التفصيلية )حزيران(من هضبة الجوالن الى حدود الرابع من يونيو 
 .ة أعالهاألخرى المذكور

  ١٧/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  %٩٠ والفقر ٧٥معدل البطالة :  الشعبي للعمال العاطلين يدعو إلى تجاوز االنقسامالمؤتمر .٢٥

مؤتمر الشعبي األول للعمال العاطلين عن العمل في محافظات غزة مذكرات الى الرئيس الوجه : غزة
كارين أبو زيد،  ض العام لـ وكالة اونروامحمود عباس ورئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية، والمفو

حضهم فيها على تجاوز حال االنقسام وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، وتحسين برامج الخدمات 
وقال الناطق باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي األول للعمال العاطلين عن  .االجتماعية والصحية

استنادا الى النسب التي نشرتها الغرفة التجارية، بلغ معدل  :العمل في محافظات غزة الدكتور فاروق
 في المئة من السكان يعتمدون على ٨٥ في المئة، مضيفا ان ٩٠ في المئة، ومعدل الفقر ٧٥البطالة 

 ألف عامل ٢٠٠وقال ان  .المساعدات المقدمة من أونروا، وبرنامج الغذاء العالمي، والجمعيات الخيرية
عن العمل في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات واحتكارها، وشح البضائع وعدم في القطاع عاطلون 
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 في ١٠٠ في المئة، وأحيانا الى ٣٠نسب ارتفاع األسعار تصل الى  وجود رقابة عليها، مشيراً الى أن 
  .المئة

 ١٧/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
 ن  لمواجهة الحصار تدعو مصر لفتح معبر رفح للمرضى والعالقيالشعبية اللجنة .٢٦

دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، األشقاء :  ألفت حداد ورأفت الكيالني
في جمهورية مصر العربية إلى فتح معبر رفح الحدودي بشكل إغاثي للمرضى والطالب العالقين 

ة على أن الوضع في قطاع غز" السبت "وشدد الخضري، في تصريح صحفي .والحاالت الطارئة
صعب وخطير وآثاره السلبية تتصاعد على المرضى والطالب العالقين وكافة القطاعات مشيرا  المحاصر

 شهيد ٢٣٥إلى معاناة المرضى الذي يتساقطون يومياً بسبب الحصار، حتى وصل عددهم إلى أكثر من 
 .بسبب الحصار وإغالق المعابر ونقص العالج الالزم في القطاع

 ١٦/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  مجلس قروي يشق شارع وسط مستوطنة..  مرة في الضفةألول .٢٧

الجاثمة على أراضي " بيتار عليت"تمكن مجلس قروي حوسان من شق شارع داخل مستوطنة  :بيت لحم
القرية والقرى المجاورة، حيث مكن الشارع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية داخل 

المجلس القروي بتمويل من الصليب األحمر الدولي وبتدخل  كم قام به ٢وبلغ طول الشارع . المستوطنة
مباشر من الصليب، حيث استمرت المفاوضات مع اإلدارة المدنية قرابة العامين حتى تمت الموافقة على 

إن شق ": "فلسطين"وقال رئيس المجلس القروي علي شوشة في حديث لـ .تنفيذ هذا المشروع الحيوي
هي الحادثة األولى في الضفة الغربية في شق طريق زراعي وسط الطريق هو سابقة من نوعها و

وبين أن المنطقة تحوي قرابة العشرة ينابيع وهي منطقة خصبة للزراعة، الفتا إلى  ".مستوطنة إسرائيلية
 دونم من األرض المزروعة بالخضار ٧٠٠أن   مساحة األرض التي يخدمها المشروع تزيد على 

 .والفواكه المختلفة
  ١٧/٨/٢٠٠٨ة فلسطين صحيف

  
 قوصينقرية من منازل % ٧٠ تجول وعمليات دهم وتفتيش تطال حظر .٢٨

 توغلت قوات االحتالل في قرية قوصين ومخيم بالطة في محافظة نابلس، فجر أمس، ونفذت :  نابلس
 .حملة تفتيش واسعة احتجزت أثناءها عشرات الـمواطنين وفرضت حظرا للتجول على سكان قوصين

 الـمجلس القروي في قوصين بالل يدك الى أن قوات االحتالل اقتحمت وفتشت أكثر من  عضوأشارو
 نسمة، موضحا ان جنود االحتالل كانوا يحتجزون ٢٠٠٠من منازل القرية التي يقطنها نحو % ٧٠

  .الـمواطنين بعد أن يتم اخرجهم من منازلهم لتفتيشها
 ١٧/٨/٢٠٠٨ األيام 

  
 لبن بمساعدتهن في االندماج بالمجتمعأسيرات محررات يطا: رام اهللا .٢٩

طالبت عدد من األسيرات الـمحررات من سجون االحتالل، امس، بضرورة تأهيلهن : رام اهللا ـ وفا
وأكدن خالل ورشة عمل نظمها الـمركز  .ومد يد الـمساعدة لهن، لـمساعدتهن لالندماج في الـمجتمع

ناتهن بعد التحرر توازي معانتهن داخل األسر، لـما الفلسطيني لإلرشاد في مدينة البيرة، امس، أن معا
 .يواجهنه من تغير سريع ومفاجئ لهن بعد تحريرهن، وعمل البرامج الـمساعدة لالهتمام بمواهبهن

وطالبن وزارة شؤون األسرى والـمحررين بإدماجهن في البرامج التي تخصصها الوزارة لألسرى 
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طور التكنولوجي، وإعطائهن الفرصة الكافية للتعبير عن الذكور، وبتخصيص دورات لهن لـمواكبة الت
 .أنفسهن وتطوير مهارتهن، وتكميل تحصيلهن العلـمي

 ١٧/٨/٢٠٠٨األيام 
  
  الضمير تدعو إلى تبييض السجون من المعتقلين السياسيين   مؤسسة .٣٠

تي قالت مؤسسة الضمير إنها تشعر بقلق كبير جراء استمرار إخضاع عناصر من حرك :أ ب د-غزة
ودعت . لالعتقال السياسي والتعسفي، معتبرة ذلك انتهاكاً خطيراً لحقوق اإلنسان والقانون فتح وحماس

مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية إلى 
  .راسي الجديداإلفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان والموسم الد

  ١٧/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   يحث فتح وحماس على مجابهة تهويد القدس حنا عطا اهللالمطران .٣١

طالب المطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة الروم األرثوذكس حركتي حماس وفتح : فلسطين المحتلة
ى، وتحريره من وجميع الفصائل إلى العودة للحوار وتشكيل جسد واحد للدفاع عن القدس واألقص

  .االحتالل، معتبراً أن االنقسام يمنح االحتالل المزيد من الوقت للتهويد والهدم في القدس واألقصى
 ١٧/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   دخول مساعدات اسكتلنديةتمنع" إسرائيل" .٣٢

 رفضت سلطات االحتالل إدخال شاحنة مساعدات اسكتلندية تحمل نحو طن ونصف الطن من :وام
وقالت مصادر فلسطينية إن الجانب المصري أبلغهم برفض . دوية والمساعدات الطبية إلى غزةاأل

سلطات االحتالل السماح بإدخال شاحنة المساعدات عبر معبر رفح، ما أدى إلى إعادة الشاحنة إلى ميناء 
 . يوما أمام معبر رفح٢٤نويبع البحري بعد انتظار استمر 

  ١٧/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

 نسعى الى تنمية المصادر البشرية للفلسطينيين :  المصري منيب .٣٣
قال رجل االعمال المهندس منيب المصري ، مدير عام مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية ان   عمان

المؤسسة تهدف إلى تنمية المصادر البشرية في المجتمع الفلسطيني ، داخل األراضي الفلسطينية والشتات 
 اهتمام مؤسسها وزوجته وأبنائه بتنمية المجتمع المحلي ، وخصوصا بدعم مشاريع ، ويعكس نشاطها

لقد أنشأت ": الدستور"وقال لـ  .ذات آثار تنموية بعيدة المدى ، في قطاعات التعليم والثقافية والصحة
دسة المؤسسة عشرات المشاريع ، المستقلة والتابعة لمؤسسات أكاديمية وصحية ، كان أبرزها كلية الهن

والجيولوجيا في جامعة النجاح بنابلس ، وروضة أطفال في الشجاعية بقطاع غزة ، ومعهد دراسات 
الطاقة والمصادر الطبيعية ودائرة الحساب المتطور في الجامعة األميركية في بيروت ، وقسم األطفال 

والدة المصري ، وهو اسم " مركز زاهية حنون المصري"في مستشفى االتحاد بنابلس والذي أطلق عليه 
ومركز الصمود الثقافي في مخيم شاتيال لالجئين بلبنان ، وسيتم بناء مدرستين األولى مدرسة ابتدائي 

 طالب ـ طالبة والثانية مدرسة محي األمية للنساء ومركز صحي ومسجد ١٠٠٠ -  ٧٠٠وثانوي تتسع 
طينيين في عدد من دول الشتات في مدينة نابلس ، ودعم مراكز ومؤسسات تعليمية وثقافية لخدمة الفلس

من بينها األردن واليمن وأوروبا ، إضافة إلى تقديم منح دراسية للطلبة الفلسطينيين زادت حتى اآلن على 
 . منحة٣٢٠

  ١٧/٨/٢٠٠٨الدستور 
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  اللقاءات الرسمية مع حماس لمصلحة الشعبين األردني والفلسطيني: العمل اإلسالميجبهة  .٣٤
باللقـاءات التـي    رحـب    حزب جبهة العمل االسالمي      من عمان أن   ١٧/٨/٢٠٠٨ الغد األردنية    ذكرت

معبرا عن أمله في أن تسفر مثل       ". حماس"عقدها مسؤول اردني مع قيادات من حركة المقاومة االسالمية          
ووصف الناطق االعالمي باسم الحزب رحيل  .هذه اللقاءات عن إعادة التوازن في العالقات بين الجانبين

 تصريح له امس اللقاءات، التي تؤكد مصادر مختلفة حدوثها بين مدير المخـابرات العامـة                الغرايبة في 
ـ             ، "الخطوة االيجابية "محمد الذهبي وكل من عضوي المكتب السياسي لحماس محمد نزال ومحمد نصر ب

ات تعود  تقويم العالقة االردنية بحماس والبدء بصفحة جديدة وعالقات جيدة بل ربما تحالف           "التي من شأنها    
قـوة فلـسطينية صـاعدة    "أشار الغرايبة إلى أن حمـاس   "بالمصلحة على الشعبين االردني والفلسطيني

المنطـق الـسياسي    "وزاد  ". باالستناد الى فوزها في االنتخابات التشريعية االخيرة، ومؤشرات أخـرى         
من مـؤهالت يـستطيع   بما يمتلك "ت الى ان االردن ولف ".يقتضي بناء عالقات جيدة مع القوى الصاعدة

القيام بدور ايجابي وفاعل اكثر من غيره على الساحة الفلسطينية وهو االمر الـذي يـستدعي عالقـات                  
ليس من المستغرب ان تكون هنالك مبادرات اردنية من شـأنها  "تابع  ".اردنية مع جميع القوى الفلسطينية

ا في تمتين وحدة الشعب الفلسطيني ارضـا        تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الفلسطينيين واالسهام إيجاب       
فتح قنوات الحوار بين الحكومة وبين الحركـة االسـالمية والقـوى    "قال داخليا مطلوب  ".وشعبا وقيادة

   ".االخرى، بما يفضي  الى انفتاح سياسي يكفل لجميع القوى المشاركة في صنع القرار
 انتقد استمرار المفاوضـات الفلـسطينية    أن غرايبة :من عمان  ١٧/٨/٢٠٠٨الرأي األردنيـة    وأضافت  

الصهيونية مشيرا الى ما سربته صحيفة هارتس حول عرض اولمرت لعبـاس بـشأن حـدود الدولـة                  
الفلسطينية وقال في هذا الموضوع ليس سرا ان ما عرضه اولمرت على عباس يقل كثيرا عما عرضـه                  

ض وال يمكن لعباس وال لغيره القبول       وشدد على ان ما تعرضه اسرائيل  مجحف ومرفو         الصهاينة سابقا، 
  .به او تمريره

  
  يرفض مشروعا اسرائيليا لبناء جسر باب المغاربة األردن .٣٥

 تصر وعبر المنظمات الدولية على الـدخول        "اسرائيل"يرى ان   " اليونسكو"ان المتابع الجتماعات    : عمان
دن مـرارا وتكـرارا باعتبـاره       الى االقصى بحجة المشاركة في الصيانة والترميم، وهو ما رفضه االر          

المسؤول عن رعاية االماكن المقدسة بموجب معاهدة السالم ، حيث تنص المادة التاسعة مـن المعاهـدة                 
 على دور اردني خاص في االماكن االسالمية المقدسـة فـي            ١٩٩٤ االسرائيلية الموقعة عام     -االردنية  

 المغاربة بفعل الحفريـات االسـرائيلية ، قـدمت          وفي هذا الصدد ، وبعد انهيار تلة باب        .القدس المحتلة 
القامة جسر بدال من القديم المنهار ، اال ان االردن رفض هذا المقتـرح ،               " لليونسكو"اسرائيل مشروعا   

واصر على انه الجهة الوحيدة المخولة باالشراف على المسجد ، وقدم بدال من ذلـك تـصميما للجـسر                   
االفضل ، وطالبت اسرائيل بالتعاون مع الجانب االردنـي والـسماح           هو  " اليونسكو"المذكور ، اعتبرته    

للفرق الفنية االردنية بمعاينة المكان والقيام باالجراءات الفنية الالزمة ، اال ان سلطات االحتالل ال تزال                
  . ذلكترفض

  ١٧/٨/٢٠٠٨الدستور 
  

  فتح وحماسأردنية إلنهاء االنقسام بين و قطريةمساعٍ  .٣٦
ـ    : يش سمية درو  -غزة   النقاب عن مساع اردنيـة واخـرى       " الجريدة"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل

 . المتناحرتين على السلطة فتح وحماسقطرية جديدة النهاء حالة االقتتال واالنقسام بين
وافادت المصادر التي فضلت حجب اسمها، بأن مسؤولين قطريين شرعوا أخيراً في اتصاالت مكثفة مع               

ركتين القناعها بالعودة الى طاولة الحوار، مشيرة الى ان الدور القطري الجديد جـاء              عدد من قيادات الح   
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بعد نجاح الدوحة في لم الشمل اللبناني، ومواصلة قيادات اسالمية بانتقاد الدور المصري، واتهام القاهرة               
  .بالمشاركة في حصار قطاع غزة

  ١٧/٨/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  

  
 "إسرائيل"ن التفاوض مع  السوريون ينتقدواإلخوان .٣٧

في ختام مؤتمره ) معارضة(انتقد مجلس شورى االخوان المسلمين في سورية :  نظير مجلي-  تل أبيب
  .السنوي امس في مقره في لندن، المفاوضات الجارية بين سورية واسرائيل

  ١٧/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
    أولمرت استقالته ستمضي رغم إعالن الفلسطينية اإلسرائيليةالمفاوضات: واشنطن .٣٨

قال مساعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون الشرق األدنى ديفيد ويلش في تـصريح    : أ ش أ     -واشنطن
أنه يجري العمل مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت رغم قـراره            : لوكالة أنباء الشرق األوسط   

الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية    بالتنحي الشهر القادم، وأضاف أن المتفاوضين الموكلين من قبل          
معربا عن اعتقاده   ... مازالوا يجتمعون بانتظام وسيكون هناك المزيد من االجتماعات خالل الفترة القادمة          

واسـتبعد ويلـش لقـاء القيـادات الفلـسطينية          . بأن الفرصة مازالت سانحة لتحقيق بعض اإلنجـازات       
موضحا أن السبب في ذلك هو       ...ات الجمعية العامة لألمم المتحدة    واإلسرائيلية في نيويورك أثناء اجتماع    

 سبتمبر قبل اجتماعات الجمعية العامة مباشرة،       ١٧الحاكم في   " كاديما"االنتخابات التي ستجرى في حزب      
إذا تقرر إعادة هذه االنتخابات فسيتواكب ذلك مع االجتماعات نفسها وبالتالي لن تـتمكن وزيـرة                "وتابع  

  ".  اإلسرائيلية تسيبي ليفني من الحضور لنيويوركالخارجية
  ١٧/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
 نشر الرادار األمريكي الذي يعمل بواسطة األقمار الصناعية :  في النقبقريبا .٣٩

 قريبتان من االتفاق على نشر أنظمة رادار "إسرائيل"أكدت مصادر صحفية أن الواليات المتحدة و
ويوفر النظام الجديد للدفاعات . يق األقمار الصناعية، في منطقة النقبأمريكية متطورة تعمل عن طر

الجوية اإلسرائيلية إمكانية رصد سريع للصواريخ التي تنطلق باتجاهها ويزيد من فرص اعتراضها، إال 
وقالت مصادر إسرائيلية مؤخرا أن موافقة . أن تشغيل األنظمة الجديدة سيبقى بيد خبراء أمريكيين

المتحدة على نشر النظام الجديد يهدف إلى ترضية إسرائيل بعد أن أحبطت خطة إسرائيلية الواليات 
  .قبل أيام" يديعوت أحرونوت"كما أوردت صحيفة  لضرب إيران

في النقب وسيعمل طاقم أمريكي من قيادة  وحسب المجلة، سينصب الرادار الذي يعمل بموجات إكس
وقد يتم تقديم موعد نصب النظام الجديد إلى . ٢٠٠٩ام المقبل، أوروبا على تشغيله ابتداء من مطلع الع

. "حيتس"الخريف القريب من أجل تجربة دمج عمله مع النظام الصاروخي أإلسرائيلي المضاد للصواريح 
وتقول المجلة أن وزارة الدفاع األمريكية أبدت موافقة على ربط الرادار بشبكة اإلنذار األمريكية عن 

 . "إسرائيل"، وتتجه النية إلى إبقاء الرادار منصوبا بشكل دائم في JTAGلصناعية طريق األقمار ا
 ١٧/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  إلى محمود درويش٢٠٠٩ يهدي دورة  الثقافي الدولي أصيلةموسم .٤٠

أعلن محمد بن عيسى، أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة،  :محمد بوخزار وعبد الكبير الميناوي -أصيلة
اء الدورة الحادية والثالثين، من موسم أصيلة الثقافي الدولي، إلى روح الشاعر أن المنتدى قرر إهد
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الفلسطيني الراحل محمود درويش؛ وستقام بالمناسبة ندوة جديرة بمنجزه اإلبداعي وإسهامه المميز في 
حركة الشعر العربي الحديث، مضيفا أنه بصفته رئيساً لمجلس بلدية أصيلة، سيقترح على أعضاء 

س إطالق اسم درويش، على إحدى حدائق المدينة، وفاء لذكراه واستحضاراً لروحه، وليضم اسمه المجل
  .إلى قائمة الشعراء الذين كرمتهم المدينة في السابق

  ١٧/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
    األردن وحماس- اإليمان أضعف .٤١

  داود الشريان     
لمكتب السياسي للحركة خالد مشعل لعمان موافقتها على زيارة رئيس ا» حماس«أبلغت األردن حركة 

كما وردت أخبار عن مساع إلنجاز . واإلقامة فيها إذا رغب، على اعتبار أنه يحمل الجنسية األردنية
خالل المرحلة المقبلة، بعد قطيعة استمرت » حماس«مصالحة سياسية تمهد لعودة العالقات بين األردن و 

  .حوالي ثماني سنوات
فمنذ قيام الحركة، حرصت عمان . ، وليس عودتها»حماس« العالقات بين األردن و الغريب هو انقطاع

جزءا من دور األردن، » حماس«وكان الملك حسين، يرى في تطوير العالقات مع . على احتضانها
لكن تداخل األردني بالفلسطيني في رموز الحركة ونشاطها، وتنامي . وارتباطه الوثيق بالشأن الفلسطيني

ا الخارجية، خلق تجاهها حساسية سياسية عالية، األمر الذي دفع عمان إلى تصفية نشاط عالقاته
وكان باإلمكان . فكان هذا األسلوب غريباً على سياسة األردن القائمة على مراعاة التوازنات.  »حماس«

جهات مع تو» حماس«معالجة تلك األزمة، لكن التطورات السياسية في األراضي الفلسطينية، وتماهي 
  .، أغلقا هذا الملف لسنوات»حزب اهللا«السياسة السورية، و 
فدمشق ال تختلف كثيرا عن عمان بعد دخول . ويمكن تبرير هذه المصالحة المفترضة. اليوم تغير المشهد

بالطريقة السابقة » حزب اهللا«سورية في مشروع التسوية، فضالً عن أن استمرار تحالف الحركة مع 
ناهيك عن أن األردن اكتشف أخيراً أن تجاهل الجانب األردني لهذه الحركة ال .  مفيدغير ممكن، وغير

جاء على حساب  دوره في العالقات » حماس«يصب في المصلحة األردنية، وان قطع العالقات مع 
  . الفلسطينية- الفلسطينية 

، بسبب التغيير »حماس«على أي حال، إذا كانت هذه المصالحة بسبب البحث عن تدابير إلقامة قيادات 
أما إن كانت نابعة من االتفاق على منهج . في موقف سورية، فهذه المصالحة ستكون موقتة وغير مجدية

للعمل ضمن حدود متفق عليها، فهذا يعني أن الدور األردني في الملف الفلسطيني سيعود إلى سابق 
ة ال يدعو الى التفاؤل، لكن يبقى صحيح أن توقيت المصالح. لديها مشروع مختلف» حماس«عهده، وان 

  .قضية تستحق االهتمام» حماس«أن الحديث عن مصالحة بين األردن و 
 ١٧/٨/٢٠٠٨الحياة 

 
 بالل الحسن... االبتكار النضالي الكبير.. أنفاق غزة .٤٢

 بالل الحسن
القطاع، مسؤول الجبهة الشعبية في ) محمد األسود من الجئي حيفا(كان جيفارا غزة .... في السبعينات

مالحقا من قبل إسرائيل، ومن قبل المقدم أرييل شارون بالذات، ولكن إسرائيل عجزت لسنوات عن 
ذلك أن جيفارا غزة كان أحد القادة األوائل الذين اكتشفوا أسلوب األنفاق، ولجأوا إليه لكي . القبض عليه

كانت األنفاق تحفر .  اإلسرائيليةيواصلوا نضالهم، متجاوزين قساوة الحصار اإلسرائيلي وكثافة المالحقة
تحت البيوت، وتمتد من منزل إلى منزل، وكان الهاربون من المالحقة اإلسرائيلية، يتنقلون خاللها بحيث 

 .يعجز اإلسرائيليون عن معرفة أماكن تواجدهم
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تطورت قضية األنفاق في قطاع غزة المحاصر دائما، وامتدت إلى خارج األرض ... ومع الزمن
وكانت مصر لسنوات طويلة طويلة، أرضا حنونا، تحتضن أولئك . طينية، نحو سيناء وأرض مصرالفلس

وكان جل هؤالء المتنقلين عبر األنفاق مقاتلين يهربون األسلحة والذخائر . المتنقلين باألنفاق ذهابا وإيابا
ولم يخل . قطاعوكان هناك تجار ينقلون البضائع لسد حاجات أهل ال. لمواصلة نضالهم ضد االحتالل

وكانت مصر طوال تلك السنوات تعرف ما يجري عبر . األمر من مهربين يتعاطون مهنا غير شريفة
األنفاق وعبر حدودها، وإذا أرادت التصدي لمهربين تصدت لهم فوق أراضيها، بينما كانت تغض 

 .الطرف عما يفعله الفدائيون وعما ينقله الفدائيون
 داخل مدن قطاع غزة، وعبر حدود قطاع غزة مع مصر، أسلوبا نضاليا، أصبحت األنفاق... ومع الزمن

أصبحت األنفاق هي االبتكار الصعب الذي مكن أهالي القطاع من مواجهة . وأسلوبا حياتيا ألهالي القطاع
 .االحتالل، ومن تأمين وسائل العيش

وكانت مصر . ء عليهاكانت إسرائيل تعرف بالتفصيل قضية األنفاق وما يجري عبرها وتحاول القضا
تعرف بالتفصيل قضية األنفاق وما يجري عبرها وتغض الطرف عما يجري، إال حين يكون هناك 

 .وال شيء سواها) المخدرات(مساس بأمنها يمثله المهربون للمواد الخطرة الممنوعة 
ترام، والذي لم كانت األنفاق االبتكار النضالي الفلسطيني، االبتكار الصعب الذي يستحق التقدير واالح

 .ترو قصته كاملة حتى اآلن
وحين قررت إسرائيل، إسرائيل رئيس الوزراء أرييل شارون، االنسحاب هي ومستوطناتها من قطاع 
غزة، توقفت عند قضية األنفاق، خشيت أن يزداد عبرها تهريب األسلحة ذات الطبيعة النوعية، فاقترحت 

واقترحت أيضا بناء . بحيث يصبح عائقا أمام حفر األنفاقبناء جدار إسمنتي، يضرب عميقا في األرض، 
 .سد مائي يهدد كل نفق يحفر بالغرق، ولكن هذه االقتراحات لم تستطع أن تجد طريقها للتطبيق

ثم جاءت مرحلة سيطرت فيها حركة حماس على قطاع غزة، وبدأت مصر تتعاطى مع األنفاق بطريقة 
اكتشفت نفقا ودمرته، وتقول الصحف أحيانا أن أجهزة حديثة مختلفة، فهي تعلن بين حين وآخر أنها 

وفي ظل الحصار إلسرائيلي الكامل لقطاع غزة، وفي . وصلت إلى مصر للمساعدة في اكتشاف األنفاق
ظل إغالق المعابر وبينها معبر رفح المخصص النتقال وسفر المواطنين، بدأ استعمال األنفاق أحيانا 

ونسمع في األنباء أحيانا أن معبر رفح قد . نتقل الطالب أو بعض المرضىألسباب أخرى، فعبرها قد ي
فتح بشكل استثنائي لمرور هذا المريض أو ذاك، ولعودة هذا المسؤول أو ذاك، وال أحد يفكر بفتح المعبر 
ل بشكل دائم، ولو حتى باعتباره وسيلة من وسائل تخفيف حاجة المواطنين الستعمال األنفاق، للتنقل أو لنق

 .الغذاء
، مجرد التمهيد، لبدء حوار فلسطيني ـ »التمهيد«هذه الصورة تبرز أمامنا اآلن، بينما تبادر مصر إلى 

وال بد أن تكون مصر مشكورة . فلسطيني برعايتها، من أجل إنهاء االنقسام القائم بين غزة ورام اهللا
 حضنا دافئا للفلسطينيين، معيشيا ألداء هذا الدور، فقد اعتادت مصر وجيشها وشعبها، أن تكون دائما

وسياسيا ونضاليا، وهي مؤهلة أكثر من غيرها لرعاية حوارات الفلسطينيين ومساعدتهم في حل مشاكلهم 
 .الداخلية

وقد أرسلت مصر في األسبوع الماضي رسالة إلى الفصائل الفلسطينية المفترض أنها ستشارك في 
 من قضايا عدة، وأوحت األسئلة أن من سيجيب عليها الحوار، وتضمنت الرسالة أسئلة حول الموقف

وأثارت هذه . سيستثنى من الحوار» غير مقبولة«سيدعى للحوار، ومن يجيب بطريقة » مقبولة«بطريقة 
األسئلة استغراب الكثيرين، ورأى فيها البعض نوعا من الحوار المشروط، ورأى البعض أن الحوار 

وآنئذ يحق لمصر أن تقول إن ظروف . ول إلى الحوار الفعليالتمهيدي المشروط هذا، سيعرقل الوص
 .الحوار م غلقا ومسدودا بجدار أو بحاجز مائي» نفق«الفصائل ليست مهيئة للحوار، ويبقى 



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                   ١١٧٢:         العدد                  ١٧/٨/٢٠٠٨األحد : التاريخ

ولكن النفق المسدود ال يقتصر على الحوار الفلسطيني المنشود، والذي يؤكد الجميع، وعلى رأسهم 
النفق المسدود يواجه أيضا . جدية، ولكن هم ال يصلون إليهالرئيس محمود عباس، أنهم يريدونه ب

. المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، وهي أنفاق تهدمت أكثر من مرة ثم أعيد حفرها بقدرة قادر
ونعيش اآلن صخب الوصول إلى نهاية من نهايات المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، عبر وثيقة أو 

ي تم اإلعالن عنها قبل أيام، والتي بادر الفلسطينيون إلى رفضها، مع أنها ليست صفقة إيهود أولمرت الت
 .وثيقة جديدة، إذ يعرف الجميع قصتها منذ أسابيع

إن وثيقة أولمرت هذه، تشبه تماما مشروع إيهود باراك للحل الدائم، والذي عرضه على الرئيس الراحل 
. عرفا ت صفقة إيهود باراك وانتهت المفاوضاتوقد رفض . ٢٠٠٠ياسر عرفات في قمة كامب ديفيد 

 .وها هم قادة السلطة الفلسطينية يعلنون رفضهم لصفقة أولمرت ولكن المفاوضات رغم ذلك ال تنتهي
وعرضت . لقد عرضت الصفقة قبل أشهر على الرئيس محمود عباس م ن قبل إيهود أولمرت ورفضها

مد قريع من قبل وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أح)  جلسة أو تزيد٥٠(على المفاوض الماراثوني 
وها هو أولمرت يجدد عرضها علنا وعبر الصحافة اإلسرائيلية، ويتجدد الرفض الفلسطيني . ورفضها

تقوم صفقة أولمرت على نفس األسس والقواعد التي تقوم عليها صفقة ايهود . لها، وعبر الصحافة أيضا
من أراضي الضفة الغربية، % ٤٠االستيالء على ما يزيد عن االستيالء على القدس، و. باراك من قبل

ورفض البحث في قضية عودة الالجئين، والسيطرة على المياه الجوفية وعلى األجواء والمياه اإلقليمية 
والمعابر، واالستيالء على أراضي غور األردن، من أجل المطالبة بنصف مياه نهر األردن، وبحجة أن 

وتعلن خطة أولمرت رسميا أنها تقوم على قاعدة جدار الفصل . سرائيل األمنيةغور األردن هو حدود إ
العنصري الذي تم بناؤه، والذي أدانته محكمة العدل الدولية ودعت إلى هدمه، ثم تستغفل الجميع في 

وتحتوي هذه النسبة . فقط من أراضي الضفة الغربية% ٧النهاية وتقول إن كل ما تريد ضمه هو 
. من المستوطنين% ٨٠لى كل المستوطنات الكبيرة المحيطة بمدينة القدس والتي تضم ع» البسيطة«

وتضم كذلك المستوطنات التي بنيت قرب نابلس وفي محيط مدينة بيت لحم، وهي مستوطنات تمنع 
التواصل الجغرافي لألرض الفلسطينية المتبقية، ويمن علينا أولمرت بسبب ذلك باالستعداد لبناء طرق 

 .»دولة المواصالت« تصل أجزاء الدولة الفلسطينية المبعثرة، والتي يمكن أن تسمى وأنفاق
 ولكن لماذا يعرض أولمرت خطته اآلن؟

وأعلنت . لقد جرى قبل فترة وجيزة اجتماع إسرائيلي ـ فلسطيني بزعامة كونداليزا رايس في واشنطن
ومن المؤكد أنها طلبت من كل . ذيسجل وال ينف» اتفاق رف«رايس في حينه أنها تريد الوصول إلى 

  . طرف أن يقدم لها تصوره لالتفاق وعن نوع الرف الذي سيوضع عليه
  

وها هو أولمرت يقدم لها ما طلبته، متضمنا كل ما تطمح إسرائيل لالستيالء عليه، ويبقى أن يقدم 
سرائيلي كامل، انسحاب إ: ويمكن صياغة التصور الفلسطيني بأسطر قليلة تقول. الفلسطينيون تصورهم
وهذا يعني إزالة المستوطنات كلها وفي مقدمتها مستوطنات القدس حتى يمكن أن . وسيادة فلسطينية كاملة

وهذا يعني إلغاء النظرية البائسة، نظرية تبادل األراضي، إذ ال . تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية
ني اإلقرار بحق الالجئين الفلسطينيين وهذا يع. أحد يستبدل أرضا هي حق له بأرض أخرى هي حق له

 .بالعودة، العودة إلى وطنهم األم وليس العودة إلى الدولة الفلسطينية كما يقولون
 

فهل هناك . إن هذا الموقف الفلسطيني الموجز، هو بمثابة حفر نفق نضالي في اتجاه التسوية السياسية
 مفاوض فلسطيني يجرؤ على حفر النفق إلى هذا الهدف؟

  ١٧/٨/٢٠٠٨شرق األوسط ال
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  "فتح"لقبول المبادرة العربية للمصالحة مع " حماس" يغري األردن .٤٣
 شاكر الجوهري 

أن أبواب عمان ستكون مفتوحة لزيارة يقوم بهـا خالـد           " الشرق"أكد مصدر اردني مسؤول لـ       :عمان
لمقاومـة  في حالة تلقي اجابـات شـافية مـن حركـة ا           " حماس"مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة      

برئاسة محمد نزال، وعضوية محمد نـصر بدايـة         " حماس"اإلسالمية، ردا على األسئلة التي حملها وفد        
الثلث الثالث من شهر يوليو الماضي، وتركزت حول امكانية موافقة الحركة على حل دولتين فلـسطينية                

سلمين فـي األردن، وحـزب      واسرائيلية، واالمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لجماعة اإلخوان الم         
 . جبهة العمل اإلسالمي المنبثق عنها

على حل الدولتين تعني انتهاء القاعدة السياسية للخالف بينها وبين          " حماس"وأشار المصدر إلى أن موافقة      
، في حين أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجماعة اإلخوان المـسلمين، وحـزب جبهـة                 "فتح"حركة  

يعني ضمان عدم تحريض الجماعة والحزب التخاذ سياسات ومواقف متـشددة حيـال             العمل اإلسالمي   
مراقبون ومحللون في العاصمة األردنية عملوا على تحديد ما الذي يريـده            . السياسات الرسمية األردنية  

، وفي المقابل ما الذي تريده الحركة من األردن، خلصوا إلى أن األردن يريد              "حماس"األردن من حركة    
 : ما يلي" حماس"من 

 أهداف األردن 
الموافقة على الحل السياسي للقضية الفلسطينية على قاعدة دولتين لشعبين، تـضمن عـدم تهديـد                : أوال

معاهدة السالم األردنية ـ اإلسرائيلية بما من شأنه تشكيل أخطار استراتيجية على األمن األردني، مـن   
في األردن، كما تخطط لذلك تيارات سياسية مـؤثرة فـي           بينها تمرير مؤامرة الوطن الفلسطيني البديل       

 . الواليات المتحدة األمريكية
حل الدولتين من شأنه أن يعمل على موازنة المعادلة الديمغرافية المختلة بـين مكونـات الـشعب                 : ثانيا

ضة خاصة أن الحل الفلسطيني، بما سيقيمه من دولة مفتر        .. األردني من أصول شرق اردنية، وفلسطينية     
للشعب الفلسطيني، سيتيح تخيير األردنيين من أصل فلسطيني بين االحتفاظ بالجنسية األردنية، أو استعادة              
جنسيتهم الفلسطينية، وفي هذه الحالة يمكن تنفيذ التمثيل المتساوي لألردنيين في مجلس األمة والحكومة،              

ا التساوي، وذلك بما يتجاوب مـع       على تعدد اصولهم ومنابتهم، وحل اإلشكاالت المؤسسة على غياب هذ         
 . مطالب المجتمع الدولي، خاصة الدول المانحة

الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية األردنية عبر تحريض الحركة اإلسالمية ضـد الـسياسات               : ثالثا
والمواقف الحكومية، ودفع اردنيين من أصول فلسطينية لالنحياز إلى جانب المعارضـة فـي مواجهـة                

  .الحكومة
التوقف عن محاوالت تهريب السالح إلى داخل األراضي الفلسطينية عبر األراضـي األردنيـة،              : رابعا

نظرا لما من شأنه تسرب السالح إلى أيدي منظمات اردنية، وتهديد معاهدة السالم مع اسـرائيل، التـي                  
 . تحظر ذلك

ة أمن الدولة األردنية حاليا في      وتنظر محكم . التوقف عن محاوالت تهديد األمن الداخلي األردني      : خامسا
، حيث تحاكم خلية تابعة لحركة المقاومة اإلسالمية بتهمة تصوير مواقف           "صور حماس "قضية ما يسمى    

اسـلحة  "وأهداف اردنية توطئة لضربها، وذلك بعد أن أصدرت ذات المحكمة مؤخرا قراراتها في قضية               
 ". حماس

أن صرح بعيـد    " حماس" رئيس المكتب السياسي لحركة      للتذكير، سبق للدكتور موسى أبو مرزوق نائب      
، بأن الحركة أصبحت في حـل مـن         ١٩٩٩اقفال مكاتب الحركة في عمان، وإبعاد قادتها في اغسطس          

، يوم كان رئيسا للمكتب السياسي، وقضى بتوقفها        ١٩٩٢االتفاق الذي سبق التوصل إليه مع األردن سنة         
 . دن، ووقف أي نشاطات عسكرية لها فوق األراضي األردنيةعن تهريب السالح إلى فلسطين عبر األر
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هي األقدر على تحقيق السالم مع اسرائيل، وبسقف أعلى، من قدرة وسـقف سـلطة               " حماس"أن  : سادسا
المتجه للتحول إلى أيدي شخصيات أكثر مطواعية بيد صاحب القـرار األمريكـي             " فتح"عباس وحركة   

 . اض وياسر عبد ربهوالمفاوض اإلسرائيلي، مثل سالم في
فرضه، ينـسجم أكثـر مـع       " حماس"واألردن بات ينظر إلى أن السقف التفاوضي األعلى الذي تستطيع           

المصالح اإلستراتيجية األردنية، ما دام السقف األدنى من شأنه أن يتم على حـساب األردن ومـصالحه                 
 . اإلستراتيجية العليا

 " حماس"أهداف 
 : ألردن ما يليفإنها تريد من ا" حماس"أما 
توسعة رقعة تحركاتها اإلقليمية، وعدم قصرها على سوريا، خاصـة فـي وقـت تتواصـل فيـه                  : أوال

المفاوضات غير المباشرة بين سوريا واسرائيل، وتصر الدولة العبرية فيها على وقف احتضان سـوريا               
 . اللبناني" حزب اهللا"، و"الجهاد اإلسالمي"و" حماس"لحركتي 

 . وسلطة الرئيس محمود عباس من االستئثار بعالقة مميزة مع األردن" فتح"كة منع حر: ثانيا
 . لتعجيل المصالحة بينهما) فتح وحماس(توظيف العالقات األردنية المتوازنة مع الحركتين : ثالثا
واسرائيل وامريكا، وعدم حصر كل اوراق الحركة فـي         " حماس"تشكيل قناة اتصال مباشرة بين      : رابعا
على التأثير على قرارات اإلخوان     " حماس"مصرية، كما هو واقع الحال اآلن، يحفز على ذلك قدرة           اليد ال 

واإلخـوان يـشكلون الجـسم      .. المسلمين في األردن، وعدم قدرتهم على ذلك فيما يتعلق بإخوان مصر          
 . األساسي للمعارضة في كل من األردن ومصر

ن أن صرح غداة محاولة اغتيال خالد مشعل في عمـان           للتذكير سبق للعاهل األردني الراحل الملك حسي      
، بأنه كان بعث برسالة إلى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل في حينـه، قبـل          ٢٥/٩/١٩٩٧بتاريخ  

 . توافق على اجراء اتصاالت مباشرة مع اسرائيل" حماس"يومين من وقوع المحاولة، ابلغه فيها بأن 
معرفتها بالجهة التي أبدت استعدادها أمام      " حماس"تب السياسي لحركة    يومها نفت جميع المصادر في المك     

 . الملك حسين للتفاوض مع اسرائيل، وهو نفي ظل موضع تساؤالت حتى اآلن
إن استعادة االتصاالت العلنية بين الحركة واألردن يخدمها لجهة تأكيد اعتدالها أمـام المجتمـع               : خامسا
 . الدولي
 : توظيفه من أجلكل ما سبق يمكن : سادسا

 . تدريجيا عن حلفائها اإلقليميين" فتح" عزل حركة -١
من قبل معسكر االعتدال العربي، وصوال إلى وقفها، بما         " حماس" تخفيف الضغوط التي تمارس على       -٢

 . شمالي قطاع غزة، بمعزل عن الرقابة اإلسرائيلية، أو األوروبية" رفح"في ذلك امكانية فتح معبر 
ريق أمام تواصل تمدد حركة المقاومة اإلسالمية داخل األراضي الفلسطينية، توطئة لفـرض              فتح الط  -٣

" فـتح "سيطرتها على الضفة الغربية، وهو ما يمكن تحقيقه عبر صناديق االقتراع في حالة المصالحة مع                
 عـدم   وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، أو عبر انتفاضة شعبية يجري التخطيط لها في حالـة              

 . تحقق المصالحة واالنتخابات
. أهداف الجانبين األردني والحمساوي، كما هو واضح، تلتقي في بعض النقاط، وتفترق في بعضها اآلخر              

فاألردن على سبيل المثال ال يمكن أن يكون مرتاحا، رغم كل الحسابات والعوامل اإلستراتيجية المـشار                
 . كيان الفلسطيني قيد التكوينعلى كامل ال" حماس"إليها، في حالة سيطرة 

 االنسجام األردني مع المبادرة العربية 
هنا يجدر لفت النظر إلى أن األردن ال بد من أن يكون منسجما مع بنود مبادرة المـصالحة الفلـسطينية                    
التي عرضت على الفصائل الفلسطينية عبر اتصاالت سرية عربية مكثفة، وتنص بعض بنودهـا علـى                

انية وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لكافة شرائح الشعب الفلسطيني وفـي هـذا              االلتزام بوحد "
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السياق يصار إلى البدء باصالح واعادة هيكلة منظمة التحرير مع انطالق الحوار الفلسطيني، على أن يتم                
تقوم حركة حماس باخالء تواجـدها وعناصـر مـن مؤسـسات         "، وأن   " أشهر ٤االنتهاء من ذلك خالل     

تجميد "،  "ومقرات السلطة في قطاع غزة السياسية منها واالمنية وعودة هذه المواقع الى السلطة الشرعية             
اإلبقاء على عمل جهاز الشرطة برقابة مؤقتة مـن لجنـة           "، و "عمل القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس     

يـب وحـل المـسائل      أن يتولى فريق امني عربي بقيادة مصرية اإلشراف علـى ترت          "، و "عربية محايدة 
ارسال قوة عربية بقيادة مصرية إلى قطاع غزة للمساهمة في حفظ           "، و "الخالفية المتعلقة باالجهزة األمنية   

تشكيل حكومة انتقالية مهمتها اإلعـداد إلجـراء انتخابـات تـشريعية            "، و " آالف عنصر  ٣األمن قوامها   
، " ببرنـامج منظمـة التحريـر الفلـسطينية    ورئاسية قبل شهر مارس من العام القادم على قاعدة االلتزام    

التزام الفصائل بالحل   "، و "التزام كافة الفصائل باالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة والتزمت بها          "و
السياسي عبر التفاوض وفي حال فشل هذا الخيار يجري التشاور واالتفاق على اعتماد وانتهـاج خيـار                 

 ". آخر
ال يمكن أن تقع خارج هذه المبادرة العربية، وهي بالتأكيد خطـوة مـن              " حماس "الخطوة األردنية باتجاه  

 ..!  بقبول المبادرة العربية" حماس"قبيل إغراء 
  ١٧/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 

 
   تسوية األزمة مع اإلخوان وفتح قنوات جديدة .٤٤

       رنا الصباغ
فراج نسبي بين السلطات األردنية وحركة بعد تسع سنوات من القطيعة المعلنة، تلوح في األفق بوادر ان

تقتضيها ضرورات تعاطي الطرفين مع وضع إقليمي متغير » حماس«المقاومة اإلسالمية الفلسطينية 
ومحاولة المملكة تبريد الجبهة الداخلية عبر تحسين العالقات المتأزمة مع جماعة االخوان المسلمين التي 

  .من رحمها قبل عقدين» حماس«خرجت 
التغير ال يعبر عن تغيير فى استراتيجية الدولة األردنية وأساسها استمرار دعم عملية السالم وصوالً هذا 

الى قيام دولة فلسطينية مستقلة واإلبقاء على التحالف االستراتيجي الشامل مع الواليات المتحدة األميركية 
  .وصيانة اتفاقية السالم مع إسرائيل

رة االستخبارات العامة األردنية الفريق محمد الذهبي لقاءه السري الثاني مع فقبل أيام قليلة عقد مدير دائ
برئاسة عضو المكتب السياسي محمد نزال، المكلف إدارة الحوار مع السلطات » حماس«قياديين من 

األردنية من رئيسه خالد مشعل، المقيم في دمشق منذ أبعاده مع أربعة من قادة الحركة من األردن 
  .١٩٩٩تبها اإلعالمي عام وإغالق مك

، بهدف معالجة الملفات السياسية واألمنية )يوليو( تموز ٢١وهذا اللقاء هو الثاني بين الرجلين منذ 
  .العالقة، بحسب سياسيين أردنيين وفلسطينيين

الحكومة رفضت التعليق على المحادثات، ربما كي ال تثير حفيظة شركائها في عملية السالم بمن فيهم 
  . الفلسطيني محمود عباسالرئيس

ان الحوار ما زال في مراحله األولى، وسيتواصل في المستقبل، » إسالمية«من جهتها قالت مصادر 
وسط رغبة باستكشاف إمكانية فتح صفحة جديدة في العالقات في بيئة سياسية متغيرة وفي إقليم غير 

  .مستقر
تركة من دون أن تغير المؤسسة الرسمية ويبدو ان هناك حاجة لدى الطرفين للوصول الى قواسم مش

سياساتها او تنقلب على تحالفاتها المستقرة والثابتة مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة 
  .عن مواقفها وتكسر تحالفها مع إيران وسورية» حماس«عباس، وال أن تبتعد 
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 اإلقليمية لخدمة مصالح الدولة العليا فاألردن يريد توسيع وتنويع دائرة االتصاالت مع القوى واألطراف
في شأن التيار اإلسالمي في األردن، والذي يشكل » حماس«الخارجية والداخلية، بما فيها تجميد تدخل 

  .عموده الفقري قواعد غالبيتها مناوئة لعملية السالم بصيغتها الحالية ومعظمها من أصول فلسطينية
ج عودة النبض الى اتصاالتهم، ومنها االتفاق على هوامش وسيحتاج الطرفان بعض الوقت لقياس نتائ

» الحماسية«جديدة لقواعد اللعبة السياسية في األردن قائمة على أساس طي ملف قضية تهريب األسلحة 
  .الموجهة ضد األردن والتي أعلنت عمان عن ضبطها قبل سنتين
متساوية من مختلف التنظيمات الفلسطينية أما على الساحة الفلسطينية الداخلية فسيقف األردن على مسافة 

  .وسيستمر في التحالف مع الرئيس عباس
بوقف النشاط التنظيمي والسياسي والعسكري لها في األردن بعد ان نجحت » حماس«في المقابل تتعهد 

مات الدولة في تقليص نفوذ حليفها التيار اإلسالمي في االنتخابات التشريعية والبلدية األخيرة، وسط اتها
، يقود الفريق الذهبي عملية لالتفاق على هوامش جديدة لقواعد »حماس«وبموازاة الحديث مع . بتزويرها

ومن شأن . العالقة مع األخوان المسلمين األردنيين قائم على أساس االلتزام بالدستور وبالنظام كمرجعية
ت أزمة النفط والغذاء العالمية هذا التقارب ان يساعد على تخفيف حدة االحتقان الداخلي بسبب تداعيا

  .بينما تبحث الحكومة عن خيارات تدخل فاعلة بسبب عجز الموازنة المرشح للتصاعد
في خلفية المشهد السياسي العربي واإلقليمي تغير في الحسابات التي بنى عليها كل من األردن و 

في تسعينات القرن العشرين » حماس«التحالف السابق مع . عالقاتهما خالل السنوات الماضية» حماس«
كان مصمماً لمواجهة الكيانية الفلسطينية االستقاللية التي رفع لواءها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر 

فكانت الحركة اإلسالمية في فلسطين واألردن المؤمنة بارتباط الضفتين، والرافضة الحقاً لقرار . عرفات
 من أهم األوراق التفاوضية في يد ١٩٨٧لضفة الغربية عام األردن فك ارتباطه اإلداري والقانوني مع ا

وقد تحرك أعداء األمس اليوم في لعبة خلط أوراق لالستفادة من الظروف الناجمة عن شلل .األردن
  .اإلدارة األميركية الحالية، في إطار السعي الى تعزيز مواقفها التفاوضية مستقبالً

ستراتيجي األول في التوصل إلى اتفاق شامل على المسار الفلسطيني أردنياً، بات جلياً أن رهان الدولة اال
مع نهاية والية الرئيس األميركي جورج بوش الثانية هذا العام قد فشل، ولو مرحلياً، وأن أضالع المثلث 

ولم يعد من المفيد االستماع لوعود اإلدارة بأنها ملتزمة المضي في حل شامل يتطرق . السياسي تفككت
. يا الحل النهائي، خصوصاً ملف الالجئين والقدس والحدود، األكثر مساساً بمصالح األردن العلياإلى قضا

كذلك لم يعد مقنعاً تكرار إعالن بوش ومساعديه بأنهم يضعون هذا الملف ضمن أولوياتهم في آخر عمر 
ليوم، إلى قيام فبعد أشهر من المفاوضات المكثفة، تراجع المعروض على الجانب الفلسطيني ا .واليته

هذا العرض سيأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية . دولة مفرغة السيادة غرب النهر
وأمن واستقرار األردن حيث أن نصف السكان لم يحسموا بعد أمر هويتهم السياسية بانتظار تحقيق حق 

  .العودة والتعويض
، وعن المصالحة »حماس« عن القضاء على السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس ضعيفة وعاجزة

، فوزاً ٢٠٠٧التي تسيطر على غزة، منذ انقالب صيف » حماس«ومن المتوقع أن تحقق . الوطنية
قد يكون رئيس المكتب السياسي للحركة خالد »و. ٢٠٠٩كاسحاً في االنتخابات التشريعية مطلع عام 

الى السيطرة على الضفة الغربية كما فعلت » حماس«بعدها ستسعى . » مشعل الرئيس الفلسطيني القادم
هذا السيناريو يقلق . في غزة وفرض هدنة طويلة األجل في الساحة الخلفية لكل من األردن وإسرائيل

القائمة على التهدئة وليس السالم الشامل » حماس«المملكة التي ال تتقاطع رؤيتها للحل السلمي مع رؤية 
  . والنهائي
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هناك إمكانية النسجام في المصالح بين حماس وإسرائيل ومن ورائها أميركا، في «ويقول مسؤول أردني 
شأن الملف الفلسطيني، لتذهب بعدها الضفة الغربية الى األردن وغزة الى مصر من خالل لي األذرع 

  .»وإيجاد حقائق مختلفة، خصوصاً ان التاريخ الحديث والقديم مليء بتسويات سياسية كارثية
سالم الثالث، رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت، فقد أجبرته فضيحة الفساد األخيرة أما شريك ال

الحاكم » كاديما«على إسدال الستار على حياته السياسية بإعالنه أنه لن يدخل المنافسة على زعامة حزب 
 أجواء فراغ وبذلك تدخل إسرائيل في). سبتمبر( أيلول ١٧في االنتخابات الداخلية التي ستجرى يوم 

سياسي بانتظار تشكيل حكومة جديدة، ما يعني تجميد االتصاالت السياسية على المسارين الفلسطيني 
أن حماس نفسها تتغير شأن حليفها «ويشير المسؤول األردني الى  .والسوري، أو استمرارها شكلياً

ذه الحركات العقائدية تظهر فه. والحزب اإلسالمي العراقي بقيادة طارق الهاشمي» حزب اهللا«اللبناني 
استغلت سلسلة » حماس«الهاشمي، تفاهم مع األميركيين و . براغماتية عالية ألن عينها على السلطة

تحالفاتها مع إيران وسورية وغيرها لتعزيز نفوذها السياسي، وفرض نفسها كمنافس لمنظمة التحرير 
تثبيت صفقة تهدئة، واإلفراج عن أسرى الفلسطينية، وها هي تفاوض إسرائيل اآلن عبر قناة مصر ل

  .»فلسطينيين عبر مصر مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، المختطف منذ نحو سنتين
غير مرتاحة للدور المصري واإليراني والسوري وال تريد االنتقال الى قطر أو اليمن مرة » حماس«لكن 
فهي تخشى ان يأتي إغالق . ة نحو عمان، بحسب محللينوهذا سبب من أسباب قرارها االستدار. أخرى

إيران غير مسرورة بجهد التهدئة في غزة، وبقيام سورية، ضلع . ملف شاليط على حساب مصالحها
» حزب اهللا«قبل ذلك، تبادل . ، بمحادثات غير مباشرة مع إسرائيل برعاية تركيا»محور الممانعة«

لكن إيران تريد استمرار التوتر في الملف الفلسطيني . طرفيناللبناني مع إسرائيل أسرى ورفات من ال
  .والعراقي والسوري واللبناني لكي تبعد تركيز اإلدارة األميركية وإسرائيل عن ملفها النووي

وغيرهما من الحركات اإلسالمية تفاوضت عبر حكومات للحصول على » حزب اهللا«و » حماس«ثم ان 
لذا فهناك فائدة لحماس في تعزيز قنوات التواصل مع األردن . وساطات دول وصوالً إلى أهدافهما

  .الرسمي، خصوصاً أنها تراهن على دورها السياسي المستقبلي
مرحلياً، بانتظار ما قد يحمله المستقبل من مفاجآت للجانبين بحسب » حماس«إذاً تلتقي مصالح األردن و 

ومصلحة . هذا األخير يريد سماع ما لديهافحماس تريد الحديث مع األردن، و«. مسؤولين، ومحللين
األردن اليوم التواصل مع الجميع، شرقاً وغرباً، شماالً وجنوباً، ضمن ثوابته السياسية بدالً من التركيز 

  .»)أميركا واسرائيل(على تحالفات محصورة فقط بدولتين 
 ١٧/٨/٢٠٠٨الحياة 

  :كاريكاتير .٤٥
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