
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تصادق على إطالق سراح عشرات األسرى" إسرائيل.. "تجاه عباس" بادرة حسن نية"كـ  

   لدولة منزوعة السالح"إسرائيلية"الحكومة المقالة ترفض خطة 
  "جبنة سويسرية"لن نقبل بدولة " : الشرق األوسط"ار عباس لـمستش

   حماس سلمت إجاباتها على األسئلة المصرية بشأن الحوار:عزت الرشق
   عمر سليمان يطالب مشعل بتليين موقف حماس من قضية تبادل االسرى: هآرتس
  أبلغنا حماس منذ شهرين بإجراءات إلغالق األنفاق: القاهرة

الـوطن"مواجهة: ابو مرزوق 
البديل قاسم مشترك لتفاهمـات     

  "حماس واألردن
  ٤ص ... 

 

 ١٨/٨/٢٠٠٨١١٧٣اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٧٣ :        العدد                  ١٨/٨/٢٠٠٨ اإلثنين:التاريخ

    :السلطة
 ٤   لدولة منزوعة السالح"إسرائيلية"الحكومة المقالة ترفض خطة  .٢
 ٥  ال سالم وال حل دون القدس وكامل االغوار الفلسطينية: فياض .٣
 ٥  "جبنة سويسرية"لن نقبل بدولة " : الشرق األوسط"مستشار عباس لـ .٤
 ٥  إطالق سراح أي فلسطيني هو مكسب لعموم الشعب: حكومة هنية .٥
 ٦   ولكنها تعدها خطوة غير كافيةالسلطة ترحب باالفراج عن أي معتقل .٦
 ٦   بالسعي للحصول على كل شيء دون ان تقدم اي شيء"اسرائيل"عبد ربه يتهم  .٧
 ٧   تحذر من فرض احصاء سكاني إسرائيلي في القدس"منظمة التحرير" .٨
 ٧   على صعيد الوحدة الفلسطينيةمصر ال تقبل بحوار تكتيكي وتريد أن تحقق نجاحا: عمرو .٩
 ٧   بشأن األسرى"إسرائيل"شكك في نوايا يالعجرمي  .١٠
 ٨  سجن النقب أسوأ سجون االحتالل: وزير األسرى في غزة .١١
 ٨   ذويهمرحلة االسرى اصبحت عبئا ال يطاق على: النائب قراقع .١٢
    

    :المقاومة
 ٨ حماس والجهاد والشعبية يرفضون الخطة األمنية اإلسرائيلية حول الدولة الفلسطينية .١٣
 ٩  حماس سلمت إجاباتها على األسئلة المصرية بشأن الحوار:عزت الرشق .١٤
 ٩   الفلسطينيخطوة لتعزيز االنقسام ألسرى من فصيل واحد "إسرائيل"تعّد اطالق  حماس .١٥
١٠    فتحمع بعض المراحل وإلى حوار ثنائي إلىيحتاج حل القضايا : حماس .١٦
١٠   بين الطرفينقة تصحيح للعال اتصفت باإليجابية وهيلقاءات حماس في األردن: رضوان .١٧
١٠   فتح تتهم حماس باالعتداء على أحد مبعدي كنيسة المهد لغزة .١٨
١١   الغربيةالضفة من ناشطيها في١٧ باعتقال حماس تتهم السطة .١٩
١١  فتحمساع للجمع بين عباس والقدومي قبل مؤتمر .٢٠
١١ لجان المقاومة الشعبية تنفي عضويتها في خلية األزمة التي شكلتها الحكومة .٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  تصادق على إطالق سراح عشرات األسرى" إسرائيل.. "تجاه عباس" بادرة حسن نية"كـ   .٢٢
١٢  باراك وعد فياض بتسهيالت وإزالة حواجز في الضفة:  العبريةذاعةاأل .٢٣
١٢ محكمة اسرائيلية تأمر باالفراج عن والد سالم عميرة مصورة شريط نعلين .٢٤
١٣  أعضاء كنيست يدعون أولمرت إلى منع تقليص موازنة الحرب .٢٥
١٣ أولمرت وباراك يتراشقان اإلتهامات في الجلسة الحكومية لرئاسة كاديما .٢٦
١٣ "إسرائيل"ـهدف اساسي ل السالم مع سوريا ولبنان: باراك .٢٧
١٣ ألفارقة بدأت سياسة االنتقاء تجاه المتسللين ا"إسرائيل" .٢٨
١٣ لسفينة الحصارتهديدات إسرائيلية  .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٤    مسافر على معبر الكرامة٦٠٠ تحتجز "اسرائيل" .٣٠
١٤  اصابة عشرات المتظاهرين باالختناق خالل مسيرة في بلدة نعلين .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٧٣ :        العدد                  ١٨/٨/٢٠٠٨ اإلثنين:التاريخ

١٤  عتقل عددا من الصيادين الفلسطينييني اإلحتالل .٣٢
١٤  طلبة القطاع يتخلون قسرا عن الزي المدرسي .٣٣
١٥   تفرض ترانسفير على سكان غزة وحواجز الضفة  معابر تحتاج إلى تصريح"إسرائيل" .٣٤
١٥   تنطلق من كريت صوب قبرص في طريقها الى غزةالحصارسفينة  .٣٥
١٥  اعتصام في عين الحلوة ضد االقتتال والال استقرار .٣٦
١٥ األسير الفلسطيني خالد النتشة من الخليل يحظى بزيارة أولى من زوجته .٣٧
   

   :داقتصا
١٦  شهرا١٤ً تسمح بدخول األخشاب إلى قطاع غزة ألول مرة منذ "إسرائيل" .٣٨
   

   :صحة
 ١٦  ٢٣٧وفاة مريض جراء الحصار في غزة وارتفاع عدد الضحايا إلى  .٣٩
   

   : األردن
١٦  ن يسمح لعناصر حماس بدخول أراضيهاألرد: مصادر فلسطينية .٤٠
١٦    واردة جداًوحماس تقول أن الزيارة .. عربيات يؤكد زيارة مشعل إلى عمان .٤١
١٧   إدانة نيابية للحفريات اإلسرائيلية بمنطقة باب المغاربة .٤٢
١٧ تسارع في تهويد القدس وهدم األقصى" إسرائيل: "يمسؤول أردن .٤٣
   

   :لبنان
١٨ احتجاجاً على التمييز ضدهم  في تل أبيبتظاهرة لعناصر من جيش لحد .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
١٨   دل االسرىعمر سليمان يطالب مشعل بتليين موقف حماس من قضية تبا: هآرتس .٤٥
١٨  أبلغنا حماس منذ شهرين بإجراءات إلغالق األنفاق: القاهرة .٤٦
١٩   منظمة حقوقية تطالب مصر بالسماح بعبور الطلبة العالقين في غزة٢٣ .٤٧
١٩ لية القدس عاصمة الثقافة العربيةانطالق الحملة األهلية اليمنية الحتفا .٤٨
١٩  آالف كيلو متر دون التزود بالوقود٣بمقاتالت تحلق لمسافة " إسرائيل"إيران تهدد بضرب  .٤٩
   

   :دولي
١٩   مليون دوالر إلغاثة مخيم نهر البارد٤٣األونروا تطلق مناشدة لجمع  .٥٠
٢٠   ألف دوالر لالونروا من الحكومة الرومانية٥٠منحة بقيمة  .٥١

   
    :مختارات

٢٠ ! كتابا ١١ واألمريكيالعربي يقرأ ُربع صفحة سنوياً .٥٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢٠  أسعد أبو خليل ....أفول حركة فتح .٥٣



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١١٧٣ :        العدد                  ١٨/٨/٢٠٠٨ اإلثنين:التاريخ

٢٥   خالد الحروب.د ...وتمديد والية عباس"... حماس" .٥٤
٢٧  حمادة فراعنة ...حماس والمصالح األمنية األردنية أوالً .٥٥
 ٢٨  جهاد الخازن... ماذا ُيخبِّئ المستقبل لنا؟ .٥٦
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
  "الوطن البديل قاسم مشترك لتفاهمات حماس واألردن"مواجهة : ابو مرزوق .١

موسى ابو مرزوق أن مساحة القواسم      .  المكتب السياسي لحركة حماس د     نائب رئيس أكد  : لقمان اسكندر 
سها التصدي لمشروع   المشتركة التي تجمع الحوار بين األردن وحركة حماس كثيرة واستراتيجية على رأ           

بغض النظر عن آلية حركـة      ": العرب اليوم "أبو مرزوق في اتصال هاتفي مع       . وقال د  ".الوطن البديل "
وأضاف أن كال    ".سلطة رام اهللا  "حماس إال أنها أظهرت عمليا أنها أنجع من طريقة التفاوض التي تتبعها             

سطينيين فوق أرضهم والتصدي لمـشروع       يجتمعان على أهمية تشبث الفل     - االردن وحماس    -الجانبين  
  .الذي تلوح به كل من الواليات المتحدة االمريكية واسرائيل" الوطن البديل"

وردا على سؤال حول امكانية ترؤس رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل الحوارات مع االردنيين               
لقاءين السابقين كانـا بمـستوى     ابو مرزوق أن حماس معنية برفع مستوى تمثيل وفدها رغم أن ال           . أكد د 
إن رفع مستوى الوفد وارد، وذلك وفق التفاهمات التي جرت أو تلك التي سـيتم التوافـق                 : وزاد .رفيع

إن : "عليها مستقبال، مشددا بأن حركة حماس مستعدة للذهاب الى المستوى الذي تحتاجه العالقـة، وقـال       
  ."ذلك مرهون بالتحسن على األرض في مختلف المجاالت
إن الحوارات مفتوحة فلم يسبق وأن وضع قبل        : "وردا على سؤال حول عناوين الحوار بين الطرفين، قال        

ابو مرزوق اعتذر عن االستفاضة في الحديث عن تفاصـيل عنـاوين            . ، إال أن د   "الحوار جدول أعمال  
  ".كل ما يتم التوافق عليه يعلن عنه بطريقة توافقية: "وقال. الحوار

ق أن للجانبين قواسم مشتركة عديدة متعلقة بالقضية الفلسطينية يجـب عليهمـا الحـوار               وأكد أبو مرزو  
من هذه النقطة بدأنا سواء فيما يتعلق برفض توسيع االستيطان أو تسمين المستوطنات             : "وأضاف. حولها

طن أو مصادرة األراضي، أو االستيالء على أكبر قدر ممكن على الضفة الغربية، وانتهاء بمشروع الـو               
  ".البديل

وزاد، اننا متفقان على رفض سياسة تهجير الفلسطينيين المتبعة اسرائيليا، خاصة بعد ان تبين للجميع أن                
اعطاء فرصة للسلطة الفلسطينية يعني اعطاء فرصة لمواصلة مصادرة اسرائيل للسياسة التي تـستهدف              

  .تهجير الفلسطيني من ارضه
ى مع المسؤولين االردنيين تطـرق الـى ملـف الجنـدي            وكشف أبو مرزوق عن أن الحوار الذي جر       

إن حماس تسمع من جميـع االطـراف        : االسرائيلي شاليط، اال انه امتنع عن الحديث عنه واكتفى بالقول         
اسئلة حول ملف الجندي االسرائيلي ولكن ما يمكن قوله هنا ان حماس غير مستعدة للحديث عـن هـذا                   

  .الملف في الوقت الحاضر
  ١٨/٨/٢٠٠٨العرب اليوم

  
   لدولة منزوعة السالح"إسرائيلية"الحكومة المقالة ترفض خطة  .٢

حـول  ” اإلسـرائيلية “عبرت الحكومة المقالة عن رفضها الخطة األمنيـة         :  رائد الفي  -فلسطين المحتلة   
مستقبل الدولة الفلسطينية، كونها تنتزع مقومات الدولة المستقلة، وتعطي لالحتالل الحق في التحكم فـي               

نتابع عن كثب التصريحات والتسريبات     “صل الحياة، وقال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو          مفا



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١١٧٣ :        العدد                  ١٨/٨/٢٠٠٨ اإلثنين:التاريخ

منها ما يسمى باتفـاق الـرف وباالتفاقـات         ” اإلسرائيلي“بشأن نتائج اللقاءات والمفاوضات مع االحتالل       
وق شعبنا وتكريسا لهيمنة    األمنية إلنشاء دولة منزوعة السالح والسيادة، وتتضمن انتقاصاً واضحاً من حق          

طـاقم  ”وأعلـن النونـو تحـذير الحكومـة ل         .”االحتالل السياسية واألمنية على المواطنين الفلسطينيين     
، معلناً رفـض    ”وضغوط اإلدارة األمريكية  ” اإلسرائيلية“المفاوضات الفلسطيني في التساوق مع المطالب       

 الثابتة وبخاصة القدس وحق العودة وإقامة دولة        ألي حل ينتقص من حقوق الفلسطينيين     ) المقالة(الحكومة  
 .كاملة السيادة

  ١٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 ال سالم وال حل دون القدس وكامل االغوار الفلسطينية: فياض .٣

 قال رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض خالل زيارته         : عماد ابو سمبل ومهند جدوع     - طوباس   -أريحا  
انه ال حل وال اتفاق دون القـدس وكامـل          "رية الزبيدات امام حشد جماهيري      لقرى شمال االغوار في ق    

علـى ان   "مؤكـدا   . "االغوار الفلسطينية غير منقوصة كما نصت على ذلك قرارات الشرعية الدوليـة             
االحتالل ليس قدرا وال بد من األخذ باألسباب النهائه واقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الـشريف                

 أن القيادة الفلسطينية متمسكة بالثوابت الفلسطينية وبالمشروع الوطني         "وقال فياض  .رعية الدولية وفق الش 
 كما وطالب الجميع بااللتفـاف      ١٩٨٨كما صاغه الراحل المناضل محمود درويش بوثيقة االستقالل عام          

ـ              دة الوطنيـة   الفوري حول مبادرة الرئيس أبو مازن بشهر حزيران الماضي حول الحوار الوطني والوح
 علـى أن    "وشـدد   .  "واالستفادة من مساعدة عربية لبناء القدرات األمنية وترتبيات اجراء االنتخابـات          

 . "الفلسطينيين مطالبون وبالحاح العمل على انهاء حالة االنقسام واالنكسار
 ١٨/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  "يةجبنة سويسر"لن نقبل بدولة " : الشرق األوسط"مستشار عباس لـ .٤

أكدت السلطة الفلسطينية، ان االقتراحات التي قدمتها اسرائيل عبر طاولة المفاوضات او عبـر              : رام اهللا 
وقال نمر حماد، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس        . ، مرفوضة "المقصودة"التسريبات االعالمية،   

ـ ) ابو مازن ( لمفاوضات الجارية حاليـا،    لم نتلق اي عرض مقبول خالل ا      ": "الشرق االوسط "السياسي، ل
ان "، موضـحا    "ال يقدمون شيئا، ولذلك نقول اننا لم نبدأ مفاوضات جادة حتـى اآلن            ) االسرائيليون(إنهم  

واعتبر حمـاد   . "السلطة الفلسطينية تلقت في طابا عرضا متقدما جدا قياسا بما يطرحه اإلسرائيليون اآلن            
رائيل الى اقناع الواليات المتحـدة بتبنيهـا فـي اي اتفـاق             ان الوثيقة االمنية االسرائليية التي تسعى اس      

رئـيس الـوزراء    (مستقبلي، انما تأتي ضمن سلسلة تسريبات اسرائيلية الغاية منهـا اظهـار اولمـرت               
وعقـب   .بأنه متشدد لخدمة مصالح حزبية وانتخابية في ظل المناكفات االسرائيلية المستمرة          ) االسرائيلي

وأضـاف  ). اي مخرمة ("تماما، ونحن ال نريد ولن نقبل بدولة جبنة سويسرية     هذا مرفوض   "حماد بالقول   
يريدون أيضا االحتفاظ بالقدس ويقولون إنه ال مفاوضات حولها ويريدون االغوار ويريدون كـل              "ساخرا  

انهـم احيانـا يـأتون      "وتابع  . "الكتل االستيطانية ويريدون مناطق امنية ويريدون تأجيل قضايا جوهرية        
 ٩٩حات عجيبة، يطالبون باالغوار، ومن ثم يقولون لنا، ان االغوار لكم، لكن نريد تأجيل تسليمها                باقترا
 ."، فنقول لهم، طيب، نحن ال نريد تأجيرها مثال)يضحك.. (سنة

  ١٨/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  إطالق سراح أي فلسطيني هو مكسب لعموم الشعب: حكومة هنية .٥

مكسب لعمـوم   "إسماعيل هنية على أن إطالق سراح أي فلسطيني هو          أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة     
، وذلـك تعليقـاً علـى       "شعبنا وانتصار إلرادة المقاومة وخيار الصمود في مواجهة االحتالل الصهيوني         



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                   ١١٧٣ :        العدد                  ١٨/٨/٢٠٠٨ اإلثنين:التاريخ

وشدد طاهر النونو الناطق باسم      .األنباء وحول نوايا إطالق سراح أسرى فلسطينيين من سجون االحتالل         
نسخة منـه،   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "، تلقى   )١٧/٨(ة، في تصريح له مساء األحد       الحكومة الفلسطيني 

على ضرورة إطالق سراح كل األسرى والمعتقلين ودعم الحكومة النجاز صفقة تبادل أسـرى مـشرفة                
وجددت  .تضمن تطبيق شروط الفصائل المقاومة وشعبنا الفلسطيني واألولويات التي وضعت بهذا الصدد           

 تقديرها لكل األسرى في سجون الحتالل بغض النظر عـن انتمـائهم الـسياسي والتنظيمـي                 الحكومة
  ".إننا سنبذل كل الجهود الممكنة إلطالق سراحهم من سجون العدو الصهيوني"ولعوائلهم، مؤكدة 

  ١٧/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
 
  ية ولكنها تعدها خطوة غير كافالسلطة ترحب باالفراج عن أي معتقل .٦

صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمـة التحريـر،           . أكد د  :عبد الرؤوف أرناؤوط  
نحن نرحب مبدئياً باالفراج عن أي      : "ترحيب السلطة الفلسطينية باالفراج عن أي معتقل، وقال       " األيام"لـ

لمـرت بخـصوص    وطلبات الرئيس ابو مازن من رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود او         . معتقل فلسطيني 
، والنساء والـشيوخ واالطفـال والمرضـى،        ١٩٩٣االفراج عن الذين اعتقلوا قبل ايلول       : المعتقلين هي 

والقيادات السياسية وعلى رأسهم مروان البرغوثي واحمد سعدات وفؤاد الشوبكي وعزيز الدويك وجمال             
 ".حويل وجمال الطيراوي وحسام خضر وحسام شاهين وغيرهم من القيادات

ف عريقات النقاب عن ان الجانب االسرائيلي رفض الموافقة على الطلب الفلسطيني بعقـد اجتمـاع                كشو
نحن نأمل أن يراعي الجانب االسـرائيلي       : للجنة المشتركة حول االسرى لالتفاق على االسماء، واضاف       

ي اسـير   الطلبات الفلسطينية عند االفراج عن المعتقلين، ولكن من حيث المبدأ، فـان اطـالق سـراح أ                
  .فلسطيني هو امر مرحب به

هـذه خطـوة فـي االتجـاه        "وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس بـرس             
ان ما يطالب به الرئيس هو اطالق سراح اعـداد          "إال أنه اعتبر هذه الخطوة غير كافية، وقال          ".الصحيح

سرى الفلسطينيين من السجون االسرائيلية من اجل       كبيرة جدا من االسرى، على امل اطالق سراح كل اال         
 ".خلق مناخ مناسب لمفاوضات ناجحة تؤدي الى سالم حقيقي بين الشعبين الفلسطيني واالسرائيلي

  ١٨/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

   بالسعي للحصول على كل شيء دون ان تقدم اي شيء"اسرائيل"عبد ربه يتهم 
الخطة االمنية االسرائيلية للدولة الفلسطينية التـي نقلتهـا تـل ابيـب     ردا على : رام اهللا ـ وليد عوض 

 ،لواشنطن مؤخرا بهدف تبنيها من قبل ادارة الرئيس االميركي جورج بوش قبل مغادرته البيت االبـيض               
االسرائيليون يريدون قبل نهايـة واليـة بـوش         "قال عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير          

وشدد عبد ربه علـى ان الخطـة         ."ى كل شيء دون ان يقدموا اي شيء للشعب الفلسطيني         الحصول عل 
تكشف النوايا االسرائيلية التي تتلخص في التوسع ثم التوسع ثم التوسـع واالسـتيالء              "االمنية االسرائيلية   

  ."على المزيد من االراضي الفلسطينية
مزيد من االراضي الفلسطينية وابقـاء الـسيطرة        االسرائيليون ال يفكرون اال بسلب ال     "واضاف عبد ربه    

على على منطقة االغوار التي تشكل مصدر اقتصاد هام للشعب الفلسطيني والدولـة الفلـسطينية، فهـم                 
، ومتهما اسرائيل بالكذب في تسريباتها االعالمية،       "يريدون بحجة االمن االبقاء على توسعهم االستيطاني      

، ومـشددا   " من الضفة الغربية   " ٩٣عن تقديمهم عرض باالنسحاب من      هم يكذبون عندما يتحدثون     "وقال  
  .على ان العروض االسرائيلية ال تبقي من االراضي الفلسطينية اال مناطق منعزلة عن بعضها البعض

  ١٨/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
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   تحذر من فرض احصاء سكاني إسرائيلي في القدس "منظمة التحرير" .٧
حذرت منظمة التحرير الفلسطينية امس من النتائج الخطيرة للقرار اإلسـرائيلي           :  بترا ، د ب أ     -رام اهللا   

األخير القاضي بفرض إحصاء سكاني على المواطنين الفلسطينيين حاملي هوية القدس داخـل وخـارج               
وقالت دائرة العالقات القومية والدولية في المنظمـة         ".العنصري"المدينة المقدسة ، ووصفت القرار بـ       

ن لها، ان سلطات االحتالل ترمي الى حصر الفلسطينيين الذين يسكنون داخل جدار الضم والتوسع               في بيا 
العنصري وخارجه من حملة الهوية المقدسية بهدف مصادرة بطاقات هويتهم وإخراجهم نهائيا من المدينة              

في العالم الوقـوف    وطالبت اللجنة الرباعية والصين واألصدقاء       .والتأثير في الوضع الديمغرافي للمدينة    
 .الى جانب الشعب الفلسطيني

  ١٨/٨/٢٠٠٨الدستور 
  
 مصر ال تقبل بحوار تكتيكي وتريد أن تحقق نجاحا على صعيد الوحدة الفلسطينية: عمرو .٨

 قال نبيل عمرو سفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، امـس، ان مـصر ال تقبـل                  -وفا-القاهرة  
وأشاد السفير عمرو    .احا على صعيد الوحدة الفلسطينية على أراضيها      بحوار تكتيكي بل تريد أن تحقق نج      

بالجهود المصرية الجادة للتوفيق بين الفصائل الفلسطينية، موضحا أن مصر تـسعى للحـصول علـى                
ضمانات جدية النجاح الحوار دون أن تتخلى عن فهمها الدارة الحوار الفلسطيني، حتى يـصل الحـوار                 

االخوان فـي مـصر أجـروا       ": صوت فلسطين " في تصريح أدلى به الذاعة       وأضاف. للنتائج المرجوة 
اللقاءات مع كل األطراف الفلسطينية، وبدأوا يتلقون االجابات على الدعوة التي وجهت للحوار، وال نريد               

 . أن يضغط الوقت على العمل المصري المتقن
 ولن تكون أبدا المكان الذي يـسجل        مصر تريد أن تسجل بالتاريخ أنها عاصمة الوفاق الفلسطيني،        : وقال

وأوضح عمرو أنه أبلغ رسميا ببدء حوارات ثنائية في مـصر           . فيه أي طرف فشال على حساب القاهرة      
 ".ونحن نتعامل مع األشقاء المصريين في االتجاه الذي حددوه النجاح الحوار:" األسبوع المقبل، مضيفا

 ١٨/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
  
   بشأن األسرى"إسرائيل"وايا شكك في نيالعجرمي  .٩

شكك وزير شؤون األسرى بحكومة تصريف األعمال الفلسطينية أشرف العجرمي          : وديع عواودة  -حيفا  
في نوايا إسرائيل اإلفراج عن األسرى أصحاب األولوية، وأبدى خشيته في تصريح للجزيرة نت من أن                

جاء ذلك تعقيبا على إقرار حكومة تـل        . استعراضية" فقاعات صابون "مجرد  " بادرة حسن نواياها  " تكون
حيال الرئيس محمود عباس كما     " بادرة حسن نية  "أبيب األحد اإلفراج عن نحو مائتي أسير فلسطيني كـ          

كما استبعد العجرمي احتماالت    . جاء في لقائه األخير األسبوع الماضي مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت          
.  إطالق أسماء محددة منهم خاصة أصحاب المحكوميات األقـدم         استجابة االحتالل لطلب السلطة الوطنية    

 هم األكثر أقدميـة خلـف       ١٢٠وكشف أن السلطة تقدمت بقائمة لإلفراج عن نحو مائتي أسير من بينهم             
أمثال سامي يونس وكريم يونس وماهر يونس وأحمد أبـو          " الداخل"القضبان، تشمل مجموعة من أسرى      

 . المرضى والقيادات السياسيةجابر إضافة للنساء واألطفال و
وردا على سؤال عبر الوزير الفلسطيني عن خشيته من أن ترفض تل أبيب أغلبيـة المطالـب بتحريـر                   

على كل سننتظر ونرى وإن كانـت       "وأضاف  ". غير المشجعة "هؤالء األسرى استمرارا للتجربة السابقة      
سرائيل ال تفهم سوى لغة القوة لإلفراج       وعن مقولة إن إ   ". إسرائيل تميل لخطوات أحادية بهذا الخصوص     

لو أفرج االحتالل عن المئات     "وأضاف  . عن األسرى، أوضح العجرمي أن الحل يكمن بالتسوية السياسية        
 ". فبوسعه اعتقال بدلهم خالل يوم
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وعما تبقى من احتماالت للمسيرة السياسية الجارية، أكد الوزير غياب مؤشرات حقيقية تدلل على وجـود            
وعما إذا كانت حكومة إسرائيل مـستعدة للـسالم قبـل           ". قادرة على اتخاذ القرارات   " إسرائيلية   حكومة

 ".  ليس هناك مؤشرات على وجود قرار"إصابتها بالضعف؟ فقال 
 ١٨/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
   سجن النقب أسوأ سجون االحتالل:في غزة وزير األسرى

 ، والمحررين في قطاع غزة الدكتور أحمد شويدحقال وزير شؤون األسرى :الناصرة ـ زهير اندراوس 
 سجناً ومعـتقالً ومركـز      ٢٨إن سجن النقب الصحراوي يعتبر من أسوء السجون التي يزيد عددها على             

توقيف إسرائيلي، ومن أكثر السجون التي ضمت بين أسالكها وجدرانها أسرى ومعتقلين، حيث استوعب              
 ٢٤٠٠ ألف معتقل، وال يزال يضم أكثر مـن          ١٥٠أكثر من   ،  ٣/١٩٨٨/ ١٧هذا السجن منذ افتتاحه في      

وأضاف الوزير شويدح بأن األسرى في سجن النقب يعانون معاناة مزدوجـة، فباإلضـافة إلـى            .معتقل
اإلجراءات القمعية التي تمارسها إدارة السجن بحقهم، وحرمانهم من حقوقهم التي نصت عليها االتفاقيات              

  وية التي تشهدها منطقة السجن بصفتها الصحراوية تزيد من معاناة األسرى،الدولية، إال أن الظروف الج
وأشار وزير األسرى في الحكومة الفلسطينية المقالة إلى أن سجن النقب يعتبر أكبـر تجمـع لألسـرى                  

 معتقل إداري بدون تهمة، حيث يضم سجن النقب لوحده أكثر من            ١١٠٠اإلداريين الذين يزيد عددهم عن      
  .ئة من األسرى اإلداريين في الما٨٥

من جهته؛ قال رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة إن أسرى النقب يعيشون منذ إعادة افتتاحه                
 الستيعاب األعداد الكبيرة من المعتقلين بعد اندالع انتفاضـة األقـصى، يعيـشون مواجهـة                ٢٠٠٢عام  

كمـا يعـانى األسـرى      . ل االضطهاد والتضييق  مفتوحة مع إدارة السجن التي تمارس بحقهم كافة أشكا        
 أسير في سجن النقب، بحسب تأكيد األشقر، من اإلهمال الطبـي            ٣٠٠المرضى، الذين يزيد عددهم عن      

  .المتعمد
  ١٨/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 رحلة االسرى اصبحت عبئا ال يطاق على ذويهم: النائب قراقع .١٠

مسؤول الصليب األحمر الدولي في منطقة الجنوب بمقـر         أثار النائب عيسى قراقع خالل لقائه       : بيت لحم 
الصليب األحمر في بيت لحم، ما وصفها بقضية الرحلة الشاقة والمذلة ألهالي األسـرى ألبنـائهم فـي                  
السجون وما يتعرضون له من اهانة وعقاب على حاجز الظاهرية جنوب الخليل مما جعل أهالي األسرى                

طالب قراقع، هيئة الصليب األحمر الدولي، التدخل لتـوفير زيـارات           و .يفكرون باالمتناع عن الزيارات   
مريحة وبدون عقاب ألهالي األسرى الذين اشتكوا مرارا من المعاملة القاسية التي يتعرضون لها ومنـع                

 .جنود الحواجز من إدخال األغراض التي يحملها أهالي األسرى ألبنائهم
 ١٨/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

 
  والشعبية يرفضون الخطة األمنية اإلسرائيلية حول الدولة الفلسطينيةحماس والجهاد .١١

شدد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان على أهمية رفض الخطة           :  رائد الفي  -فلسطين المحتلة   
تعترف بدولة  " إسرائيلية"حول مستقبل الدولة الفلسطينية، وعدم التساوق مع أي خطة          " اإلسرائيلية"األمنية  
نية منزوعة السالح ناقصة السيادة، وقال إن تلك الخطة مرفوضة بشكل قـاطع، مـشيرا إلـى أن                  فلسطي

  .القبول بها هو تنازل عن الثوابت الفلسطينية
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ورفضت حركة الجهاد اإلسالمي على لسان القيادي البارز نافذ عزام، الخطة وجميع الخطط والمـشاريع         
هـذه  "ء على القضية والحقوق الوطنية، وأضاف عـزام أن          التي تستهدف القضا  " اإلسرائيلية"األمريكية  

 ".لن يكون لها مجال للتطبيق في ظل المقاومة" اإلسرائيلية"األوهام 
الجبهة والشعب الفلسطيني ال يمكـن أن       "ورفض القيادي في الجبهة الشعبية رباح مهنا الخطة، وقال إن           

هذه الخطط تأتي في ظل هبوط مستوى       "، وأن   "ودةيقبال إال بدولة فلسطينية كاملة السيادة وضمان حق الع        
 ".المفاوض الفلسطيني الناتج عن االنقسام

  ١٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  حماس سلمت إجاباتها على األسئلة المصرية بشأن الحوار:عزت الرشق .١٢

" قدس بـرس  "نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ             : دمشق
ليست هنالك  : "كون مصر قد طلبت من حماس أي ضمانات إلنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، وقال            أن ت 

أية مطالب مصرية خاصة من حماس، وكل ما في األمر أن المصريين وجهوا رسائل تتضمن عددا من                 
يـة  االستيضاحات وجهت للجميع، وطلبوا إجابة الفصائل عنها، وبناء على هذه االجابات سيبلورون الرؤ            

المصرية للحل ويحددون الخطوات المقبلة، نحن في حماس بعثنا مذكرة للمصريين تـضمنت إجاباتنـا،               
ونحن بانتظار الخطوات التالية، وإن كنا نشعر بأن ليس هناك استعجاال في مسألة الحوار وأنه يأخذ مـن                  

  .، على حد تعبيره"الوقت للتحضير أكثر مما يحتاج
المـشكلة ال  : "لمسألة األمنية خالف قائم لكنه ليس الخالف الوحيد، وقـال         وأكد الرشق أن الخالف حول ا     

تتعلق فقط باألجهزة األمنية، وإن كانت نقطة من نقاط الحوار، لكن الحوار ونقاطه ومحاوره وعناوينـه                
هي أكبر من المسألة األمنية، التي نرى بضرورة إعادة بنائها على أسس مهنية وبعيدا عـن الفـصائلية،                  

طالبنا بهذا قبل الحسم، وقلنا إن األجهزة األمنية هي سبب رئيس للفلتان األمني وأنها تحولـت إلـى                  وقد  
  ".عصابات

األجهزة األمنية في الضفة الغربية تحولت هذه األيام إلى ميليشيات سوداء مقنعة تداهم المؤسسات              : "وقال
 بد من إعادة هيكلتهـا حتـى يكـون          التجارية ومؤسسات العمل األهلي وتسيطر عليها وتحرقها، لهذا ال        

  ".والؤها وطنيا وليس فصائليا، وذكرنا في هذا السياق كثيرا من األفكار
نحن دعونا إلى رعاية عربية للحوار الفلسطيني، ونرى أن الرعاية العربية هي ضمانة لحوار              : "وأضاف

وشدد ".  والرعاية العربية  جادج ومثمر، وال مانع لدينا أن تكون مصر هي عنوان ومقدمة التحرك العربي            
: على أن حركة حماس لم تكن في يوم من األيام عدوة لدولة عربية أو خصما لها، وبالتحديد مصر، وقال                  

معروفة بأنها ال تعادي أحدا من األشقاء العرب وخصوصا مصر، ونحن لم ولن نتـدخل                حركة حماس "
سطينية تقف على مسافة واحدة من جميـع        في الشؤون الداخلية ألية دولة عربية، حماس حركة وطنية فل         

الدول العربية، وليست بيننا وبين مصر أي حالة عداء، قد يكون هناك تباين في وجهات النظر خصوصا                 
  .، على حد تعبيره"لجهة معبر رفح وضرورة فتحه، لكن لم ولن يصل ذلك إلى مرحلة العداء

 ١٧/٨/٢٠٠٨قدس برس
  
   الفلسطينيخطوة لتعزيز االنقسامن فصيل واحد  ألسرى م"إسرائيل" تعّد اطالق حماس .١٣

 أسير وافقت   ٢٠٠ إلى   ١٥٠ [ قالت حركة حماس أن قائمة األسرى المفرج عنهم        : أشرف الهور  -غزة  
 تضم أسرى من حركة فـتح، ورأت أن         ]الحكومة اإلسرائلية اإلفراج عنهم كبادرة حسن نية تجاه السلطة        

النقسام الفلسطيني الداخلي، ودعم طرف فلسطيني ضد طـرف         خطوة صهيونية لتعزيز ا   "هذا األمر يمثل    
نسخة منه  " القدس العربي "وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في تصريح صحافي تلقت            ". آخر

هذه الخطوة من الجانب الصهيوني تأتي كمحاولة إلعطاء انطباع بأن رئيس السلطة أنجز شيئاً، جـراء                "
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ما يريده شعبنا ليس اإلفراج عن      "وأضاف  ".  وهو أمر ال ينطلي على أحد      مفاوضات التسوية مع االحتالل   
أسرى فتحاويين فقط، وإنما أسرى من جميع الفصائل الفلسطينية، وهذا هو أحد الشروط الرئيـسية فـي                 

، لكنه في الوقت ذاته قدم تهاني حركة حماس ألي أسير يتم            "صفقة التبادل التي تطالب بها حركة حماس      
  .ه من سجون إسرائيلاإلفراج عن

  ١٨/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   فتح مع بعض المراحل وإلى حوار ثنائي إلىيحتاج حل القضايا : حماس .١٤

قال جمال أبو هاشم في حركة حماس، ان اللقاء الذى عقد السبت بين حماس واربع فـصائل                 : ألفت حداد 
 والتوافق الـوطني، وإدارة الحـوار       يأتي في إطار التوافق الفلسطيني من أجل تحقيق التقارب        "فلسطينية  

وأوضح القيادي في حركة حماس أبو هاشـم فـى          ،   الفلسطيني مع كافة الفصائل الفلسطينية     -الفلسطيني  
إن الحوار يحتاج في بعض المراحل والقضايا إلى حـوار          "تصريح الحد المواقع المحسوبة على حماس       

ثرت في االنقسام واتضحت بعد الخالف بـين        ثنائي يضم حركتي حماس وفتح؛ ألن هناك قضايا خاصة أ         
 ". الحركتين

 ١٧/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   بين الطرفين تصحيح للعالقة اتصفت باإليجابية وهيلقاءات حماس في األردن: رضوان .١٥

اسماعيل رضوان، أن اللقاءات التـي عقـدتها   . أكد القيادي في حركة حماس د: عبد القادر فارس - غزة
د نزال مع األشقاء األردنيين، اتسمت باإليجابية والصراحة، حيـث طرحـت   محم. حركة حماس بقيادة د  

خاللها كافة القضايا التي تهم الطرفين، على طريق إعادة العالقات األخوية بين الطـرفين بمـا يخـدم                  
القضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن اللقاءات التي ستتتابع خالل الفترة المقبلة، تؤكد              

وقال رضوان ان كل الملفات نوقشت بوضوح       . لى فك الحصار عن حركة حماس، والشعب الفلسطيني       ع
وصراحة ووضعت النقاط على الحروف، كما تم طرح كل ما يهم األردن وحماس على مائدة الحوار،ال                

وعن سبب حصر النقاشات برئيس جهـاز المخـابرات         . سيما عقب ما جرى من حسم عسكري في غزة        
 أوضح أن القضايا التي نوقشت لم تكن أمنية فحسب بل سياسية أيضاً، مشيرا إلـى أن جهـاز                   األردنية،

المخابرات األردني هو الذي وجه الدعوة لوفد الحركة، لكن اللقاءات ستتحول إلى قيادات سياسـية مـع                 
 عمـق   الجانب األردني، وأن ما جرى حتى اآلن مع الفريق الذهبي هي لبحث أولي يتم بعده الدخول في                

 ..العالقات األخرى، ذات االهتمام المشترك، فهناك قضايا مشتركة بين الجانبين مثل الالجئين والتوطين
وحول إمكانية دعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لألردن قال إن الفريق الذهبي أبلغ                

د مشعل إلى عمان واإلقامة فيها      محمد نزال بأن عمان ال تمانع زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة خال           
  .إذا شاء على اعتبار أنه يحمل الجنسية األردنية

 ١٨/٨/٢٠٠٨عكاظ 
  
   فتح تتهم حماس باالعتداء على أحد مبعدي كنيسة المهد لغزة .١٦

 مسلحين من حركة حماس باختطاف الناشط مازن حسين         ،بيان،  اتهمت حركة فتح   : اشرف الهور  -غزة  
قامت إسرائيل بترحيلهم من كنيسة المهد في الضفة الغربية إلى قطاع غزة فـي              وهو أحد المبعدين الذين     

  . ٢٠٠٣العام 
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تنظر بعين الغضب   "وقالت فتح أن مسلحي حركة حماس قاموا باالعتداء على المبعد حسين، وأكدت أنها              
إلـى   ."دفع ثمن جريمة االعتداء   "هددت حماس بـ     و "والسخط إلى ما تعرض له المبعد على أيدي حماس        

   .عن الحادث" المسؤولية الكاملة"ذلك فقد حملت حركة فتح إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة 
  ١٨/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   الغربيةالضفة من ناشطيها في١٧ باعتقال حماس تتهم السطة .١٧

حركة قالت حركة حماس أن األجهزة األمنية في الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة             : اشرف الهور  -غزة  
وذكرت أن االعتقاالت تركزت في مدن قلقيلية وجنين         . من أنصارها من مناطق مختلفة     ١٧فتح اعتقلت   

 .وبيت لحم وسلفيت، وقالت أن من بين المعتقلين ناشطاً أفرج عنه من أحد السجون اإلسرائيلية قبل أيـام                 
طولكرم، وصـادرت جميـع     وقالت أن أجهزة األمن اقتحمت مقر جمعية رعاية األم والطفولة في مدينة             

  .محتوياتها
  ١٨/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 مساع للجمع بين عباس والقدومي قبل مؤتمر فتح .١٨

كشف مصدر فلسطيني مطلع النقاب عن أن جهوداً سياسية كبرى تُبذل لجمع الـرئيس محمـود                : عمان
توافق بينهمـا فـي   عباس ورئيس اللجنة المركزية في حركة فتح فاروق القدومي، من أجل التوصل إلى            

ونفى خبير الـشؤون     .القضايا األساسية قبيل التقرير في مكان وزمان انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح           
، أن يكون الـرئيس محمـود عبـاس         "قدس برس "الفلسطينية، حمادة فراعنة، في تصريحات خاصة لـ        

ظمة صائب عريقـات، قـد      وأمين سر منظمة التحرير ياسر عبد ربه ومسؤول قسم المفاوضات في المن           
لكن فراعنة أشار إلى أن جهود الجمع بين الـرجلين          . سافروا مؤخراً إلى تونس للقاء مع فاروق القدومي       

ليس صحيحاً أن الرئيس محمود عباس وياسر عبد ربه وصائب عريقات قد سافروا إلـى      "مستمرة، وقال   
ين الرئيس محمود عباس وفـاروق القـدومي        تونس للقاء فاروق القدومي، ولكن الصحيح أن الخالفات ب        

، علـى حـد     "الزالت موجودة، وأن هناك جهوداً كبيرة تُبذل للجمع بينهما في العاصمة األردنية عمـان             
  .تأكيده

 ١٧/٨/٢٠٠٨قدس برس
  
 لجان المقاومة الشعبية تنفي عضويتها في خلية األزمة التي شكلتها الحكومة  .١٩

 عضويتها فـي خليـة      ، في بيان،  الوية الناصر صالح الدين    ا المسلح نفت لجان المقاومة الشعبية وذراعه    
   .االزمة التى شكلتها الحكومة المقالة فى غزة وقالت ان قراراتها ال تمثل لجان المقاومة
 ١٧/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
 تصادق على إطالق سراح عشرات األسرى" إسرائيل.. "تجاه عباس" بادرة حسن نية"كـ  .٢٠

الحكومـة   أن   :أشـرف الهـور    نقالً عن مراسـلها،      – غزة من   ١٨/٨/٢٠٠٨القدس العربي   أوردت  
اإلسرائيلية وافقت خالل جلستها األسبوعية التي عقدت أمس األحد على المعايير التـي حـددتها لجنـة                 

 تجـاه الـرئيس     "بادرة حسن نيـة   "وزارية اجتمعت في وقت سابق إلطالق سراح أسرى فلسطينيين كـ           
 إلـى   ١٥٠موجب قرار الحكومة اإلسرائيلية فإنه سيتم إطالق سراح ما بين           وب".الفلسطيني محمود عباس  

 أسيراً فلسطينياً لم يشاركوا في عمليات قتل إسرائيليين، إضافة إلى إطالق سراح ثالثة إلى خمـسة                 ٢٢٠
أسرى قدامى، من الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسـرائيل فـي                 

ومن المقرر أن تجتمع لجنة وزارية إسرائيلية برئاسة رئيس الحكومة أيهود أولمرت اليوم             . ١٩٩٣عام  ال
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وذكرت تقـارير أن مـن بـين    . االثنين للمصادقة على قائمة السجناء الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم       
احدهم ارتكب عمليـة    األسرى المنوي اإلفراج عنهم اثنين يعتبران ممن شاركوا في قتل إسرائيليين، وأن             

قتل واآلخر قام بإرسال آخرين لتنفيذ أعمال قتل، وقالت أنهما غير مدرجين على قائمة الـسجناء التـي                  
وبحسب المعلومات فإن هاذين األسيرين هما النائبان من حركة فتح           .تطالب حركة حماس باإلفراج عنهم    

  .أبو علي يطا، وجمال حويل
هذه المبادرة اجتمعت في وقت الحق برئاسة النائـب األول ألولمـرت            وكانت اللجنة الوزارية الخاصة ب    

حاييم رامون وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن الوزير عن حزب شاس إيلي يشاي صوت ضـد القـرار،                 
خاطئ وخطير ينطوي على مضامين سـلبية ويمـس         "ونقلت عنه القول خالل جلسة الحكومة أن القرار         

  . ط إلى ذويهبفرص إعادة الجندي جلعاد شالي
ودافعت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني عن القرار، ورأت أن اإلفراج عن سجناء في إطار المفاوضـات                

يعزز مركز الجهات المعتدلة في الطرف الفلسطيني، مشيرة في ذات الوقت إلى أن اإلفراج عن سـجناء           "
إسرائيل ترضـخ للـضغوط     يلمح بان   " ضد إسرائيل في إشارة لحركة حماس        "من يستخدم القوة  "لصالح  

  ."وبأن استخدام القوة واالختطاف هما الطريق الوحيد للتعامل معها
مارك ريغيف،  أن :عبد الرؤوف أرناؤوطنقالً عن مراسلها  ١٨/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية وذكرت 

اس اجراء لبناء الثقة حيال الرئيس الفلسطيني محمود عب"الناطق باسم اولمرت، أعلن أن هذا القرار 
نأمل أن يساعد هذا االفراج في تعزيز عملية "واضاف  .بين الفلسطينيين" بهدف تعزيز التيار المعتدل

  ".السالم
قال وزير االسكان االسرائيلي زئيف بويم القريب من اولمرت قبل التصويت على القرار في الحكومة و
 ". اقوم بذلك من اجل حماسأفضل االفراج عن سجناء فلسطينيين من اجل محمود عباس بدالً من ان"
 
 باراك وعد فياض بتسهيالت وإزالة حواجز في الضفة:  العبريةذاعةاأل .٢١

 وعد وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود باراك رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، خالل اللقاء -رام اهللا 
وأوضح باراك  . الضفةالذي جمعهما الليلة قبل الماضية بمواصلة السعي لمنح الفلسطينيين التسهيالت في

في تصريحات نقلتها عنه اإلذاعة العبرية الرسمية امس أن هذه التسهيالت ستشمل إزالة حواجز وفتح 
وحسب اإلذاعة فقد أعرب باراك خالل اللقاء . طرق أمام حركة السير ومنح تصاريح عمل لفلسطينيين

ى أمنية فلسطينية معززة على مدن عن استعداد إسرائيل أن تطبق تجربة جنين التي انتشر خاللها قو
 .أخرى بشرط أن تحتفظ إسرائيل بمسؤوليتها األمنية العليا

  ١٨/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
  

  اسرائيلية تأمر باالفراج عن والد سالم عميرة مصورة شريط نعلينمحكمة .٢٢
مال عميرة  أصدرت محكمة استئناف عسكرية اسرائيلية امس أمرا باالفراج عن المواطن ج-رام اهللا 

من نعلين وهو والد الفتاة سالم عميرة التي صورت جنديا احتالليا وهو يطلق الرصاص على )  عاما٣٥(
وأمر القاضي باالفراج عن عميرة معتبرا ان التهم الثالث الموجهة له  .شاب مكبل ومعصوب العينين

 ال يوجد دليل عليها، وهي دخول منطقة عسكرية مغلقة، المشاركة في تظاهرة واالعتداء على جندي
لماذا والد الفتاة اعتقل دون المتظاهرين >وتساءل القاضي مشككا في اسباب اعتقال عميرة قائال 

 ."اآلخرين؟
وأكد القاضي ان عميرة كان محقا عندما قال ان التظاهرة كانت سلمية واضاف القاضي انه لم يجد دليال 

 . دوالر اميركي٢١٠٠مر باالفراج عنه بكفالة مالية قدرها  هاجم جنديا اسرائيليا ولذا أ"المتهم"على ان 
  ١٨/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  كنيست يدعون أولمرت إلى منع تقليص موازنة الحربأعضاء .٢٣

أكد مسؤولون في الكنيست أن على رئيس الحكومة إيهود أولمرت أن يمنع وزارة المالية من               : آي.بي.يو
وذكرت صحيفة يـديعوت أحرونـوت أن        . موازنة وزارة الحرب    مليون دوالر تقريباً من    ٦٥٠اقتطاع  

أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بعثوا رسالة إلى أولمرت طلبوا فيها أن يـرفض تقلـيص الموازنـة                  
 .بهدف الحفاظ على األمن الوطني

  ١٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
 كاديما وباراك يتراشقان اإلتهامات في الجلسة الحكومية لرئاسة أولمرت .٢٤

 األزمة الداخلية ٢٠٠٩حولت جلسة الحكومة اإلسرائليية يوم أمس األحد والمخصصة لبحث ميزانية عام 
واالنتخابات القريبة لرئاسة حزب كاديما إلى ساحة لتراشق االتهامات، ولم يتوان رئيس الوزراء إيهود 

 اتهامات لوزير األمن إيهود أولمرت عن الدفاع عن غريمته، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، لكي يوجه
 الذي تفاخرت به ليفني على اعتبار أنه أكبر إنجازاتها فيما اعتبره ١٧٠١باراك، والدفاع عن قرار 

واتهم أولمرت في جلسة الحكومة باراك . باراك فشال مدويا وأتاح انطالق تعاظم قوة حزب اهللا العسكرية
 وأضاف بسخرية هناك شخص استيقظ في الصباح بأنه يحول دون إجراء بحث جدي حول أجهزة األمن،

  .١٧٠١ولسعته بعوضة فقرر أن يصب غضبه على ليفني حول قرار 
  ١٨/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 "إسرائيل"ـهدف اساسي ل السالم مع سوريا ولبنان: باراك .٢٥
أكد وزير األمن اإلسرائيلي ايهود باراك أن على الحكومة اإلسرائيلية : القدس المحتلة ـ حسن مواسي

لبحث عن صيغة أو طريقة للتوصل الى سالم مع جيرانها العرب، مشيرا الى أن اتفاق سالم مالئم مع ا
ورأى باراك في مقال نشره في صحيفة  .سوريا يليه مع لبنان هما هدف أساسي بالنسبة لدولة إسرائيل

بررا المخاطر ، م"السالم مع سوريا ومن ثم لبنان هدف رئيسي لدولة إسرائيل"، أن "يديعوت احرنوت"
 .المحسوبة من اجل استنفاذ كل الفرص للتوصل الى سالم

  ١٨/٨/٢٠٠٨المستقبل 
  

  بدأت سياسة االنتقاء تجاه المتسللين األفارقة"إسرائيل" .٢٦
 مصادر مطلعة أن السلطات اإلسرائيلية بدأت في التضييق علـى           أفادت :مصطفى سنجر  - شمال سيناء 

. ، وأنها تطبق االنتقاء الديني والعنصري ضد العـرب والمـسلمين          محاوالت تسلل األفارقة إلى أراضيها    
 تتعنت السودانيين مـن أصـول عربيـة         "إسرائيل"وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن         

وتهددهم بتسليمهم للسلطات المصرية في حال عدم عودتهم إلى األراضي المصرية، في حـين تحـسن                
نيجيرية أو من غانا من دون أي إجراءات معقدة ألنهم ليسوا عربا أو             استقبال أفارقة آخرين من جنسيات      

 آالف متسلل إفريقي موجودون حاليا فـي        ١٠وكانت تقارير صحافية إسرائيلية أفادت بأن نحو         .مسلمين
 منذ بداية هذا العام فقط، وكشفت تقارير أخرى عن اقتراح من قبل مسؤولين صـهاينة بنـشر                :إسرائيل:

 .ب حراسة للحد من تسلل األفارقة على طول الحدود مع مصر آالف كل٣نحو 
 ١٨/٨/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
 لسفينة كسر الحصار إسرائيلية تهديدات .٢٧

 أعرب مسؤولون في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عن تأييدهم الستخدام القوة لمنع : قنا–القدس المحتلة 
وقالت وزارة  .ر غزة خالل اليومين القادمينسفينتي كسر الحصار المفترض وصولهما إلى شواطئ بح
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وذكرت . الخارجية اإلسرائيلية إنها تمارس حقها في استخدام القوة ضد من وصفتهم بالمغامرين البحريين
صحيفة هآرتس العبرية امس إن مجموعة تحرير غزة التي ستقلع بالسفينتين اللتين ترفعان علم اليونان 

فعت المسؤولين بوزارة الدفاع االسرائيلية الى عقد سلسلة من من قبرص الى غزة هذا األسبوع د
واعتبرت الصحيفة أن السماح للسفينتين بالوصول . المباحثات من أحل منعهما من الوصول إلى غزة

مشيرة إلى أن البحرية اإلسرائيلية لم تتسلم بعد أي تعليمات بشأن كيفية التعامل .. سيخلق سابقة خطيرة
مسؤولين إسرائيليين قولهم إن حركة حماس حريصة على استغالل هذه المبادرة من ونقلت عن . معهما

 . المتضامنين األجانب لخدمة أغراضها السياسية
  ١٨/٨/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
   مسافر على معبر الكرامة ٦٠٠ تحتجز "اسرائيل" .٢٨

 ١٣افر فلسطيني في  مس٦٠٠من مصادرها في معبر الكرامة ان هناك " وفـا" علمت وكالة : وفا–اريحا
وذكرت المصادر ان المسافرين ختموا  .حافلة عالقين بين الجانبين األردني واإلسرائيلي منذ عصر امس

جوازاتهم بختم الخروج من المملكة األردنية الهاشمية، فيما لم توافق السلطات اإلسرائيلية على دخولهم 
رابعة من بعد ظهر امس حتى اعداد الخبر، ومن األراضي الفلسطينية، وهم في هذا الوضع منذ الساعة ال

بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، ويعانون أوضاعا صعبة للغاية إذ ال يسمح لهم حتى بمغادرة 
 .الحافالت

 ١٨/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
  
   عشرات المتظاهرين باالختناق خالل مسيرة في بلدة نعليناصابة .٢٩

لمتظاهرين باختناق الغاز المسيل للدموع اثناء تفريق جنود  أصيب عشرات ا: شذى راغب- رام اهللا
 دعت اليها لجنة التيمسيرة الوانطلقت . االحتالل لمسيرة نظمها اهالي بلدة نعلين ونشطاء سالم امس

نعلين لمقاومة الجدار عصر امس بمشاركة اهالي البلدة ومتضامنين دوليين ونشطاء سالم اسرائيليين 
 .جدار في ثالث مجموعات منفصلة حيث دارت مواجهاتواتجهت صوب منطقة ال

 ١٨/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  عتقل عددا من الصيادين الفلسطينييني اإلحتالل .٣٠

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس عدداً من الصيادين الفلسطينيين أثناء ممارستهم           : حامد جاد -غزة  
ث أكدت مـصادر فلـسطينية أن الـزوارق الحربيـة           عملهم داخل مياه الشاطئ الشمالي لمدينة غزة حي       

اإلسرائيلية المتواجدة على الشاطئ أطلقت النار بشكل كثيف وعشوائي صوب قوارب الصيد قبل أن تأمر               
  .الصيادين بخلع مالبسهم ومغادرة قواربهم والنزول إلى الماء والسباحة نحو الزورق اإلسرائيلي

  ١٨/٨/٢٠٠٨الغد األردنية 
 
   يتخلون قسرا عن الزي المدرسي طلبة القطاع .٣١

لم يعد هناك حاجة لتمييز طالب عن غيره، فاألزمة الناشئة عن عـدم تـوفر الـزي                 :  حامد جاد  -غزة  
المدرسي لطلبة قطاع غزة جعلت بإمكان الطالب الغزي أن يذهب إلى مدرسته مرتديا مالبسه الفاخرة أو                

لصيفية وال حرج في أن يذهب البعض بمالبس النـوم          المهترئة أو التي كان يرتديها للعمل في اإلجازة ا        
، فيما حرمت األزمة ذاتها اسر الطلبة الجدد من الشعور ببهجة التحاق أطفالهم بعامهم الدراسي               "البيجاما"

أما أصحاب مصانع الخياطة الذين انتظروا ألكثر مـن عـام تـشغيل     .األول واالحتفاء بمظهرهم الجديد   
رسي فخابت آمالهم اثر رفض االحتالل السماح بـدخول األقمـشة الالزمـة             مصانعهم لحياكة الزي المد   
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إلنتاج الزي، فيما لم يكن حال أصحاب المكتبات بأفضل من سابقيهم فثمن أدوات القرطاسية والحقائـب                
المدرسية تفوق القدرة الشرائية لغالبية شرائح المجتمع الغزي األمر الذي حمل أصحاب المكتبات علـى               

 محدودة منها لتلبية احتياجات زبائنها من الشريحة األقل تمثيال لهـذا المجتمـع الخاضـع                شراء كميات 
  . للحصار

  ١٨/٨/٢٠٠٨الغد االردنية  
  
   تفرض ترانسفير على سكان غزة وحواجز الضفة  معابر تحتاج إلى تصريح"إسرائيل" .٣٢

 جديدة غرضها ترحيل حملة      بدأت باتخاذ إجراءات   ”إسرائيل“علمت الحياة أن    : جيهان الحسيني -القاهرة
الهويات من أبناء قطاع غزة الذين يحصلون على إذن إسرائيلي لمغادرة غزة إلـى الـضفة الغربيـة أو                   

وقالت مصادر   .عبر معبر إيرز، وعدم السماح بعودتهم إلى القطاع مرة أخرى         ) األردن(الضفة الشرقية   
 ٣٥ و ١٦ حق الذين تتفاوت أعمـارهم مـا بـين           فلسطينية متطابقة لـ الحياة إن هذا اإلجراء سيتخذ في        

عاماً، فإذا نجح هذا اإلجراء وتم تمريره من دون اعتراض من السلطة الفلسطينية، سيتم تطبيقـه الحقـاً                  
 . على جميع أبناء قطاع غزة بال استثناء

  ١٨/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
  تنطلق من كريت صوب قبرص في طريقها الى غزةالحصار سفينة .٣٣

لنائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، تأييد مسؤولين اسرائيليين استنكر ا :غزة
وأكد الخضري، في تصريح .  استخدام القوة لمنع سفينة كسر الحصار من الوصول الى قطاع غزة

صحفي صدر عنه امس أن السفينة لها الحق في الوصول الى قطاع غزة، عبر المياه االقليمية، وال يحق 
د منعها من الوصول الى غزة ومقابلة المواطنين ونقل معاناتهم الى العالم، كوسيلة سلمية بعد اغالق ألح

وأشار الخضري، الى أن السفينتين واحداهما تحمل النشطاء المتضامين، واألخرى . كافة منافذ القطاع
.  يت صوب قبرصالمساعدات الطبية لألطفال الصم في قطاع غزة، انطلقت فعلياً امس من جزيرة كر

وكشف الخضري النقاب عن تهديدات مباشرة وغير مباشرة تصل الى المتضامنين مع الشعب الفلسطيني 
 .المقبلين على سفينة كسر الحصار المقررة وصولها قطاع غزة خالل األيام المقبلة

  ١٨/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
  
  اعتصام في عين الحلوة ضد االقتتال والال استقرار  .٣٤

مؤسسات المجتمع المدني واألهلي الفلسطيني في مخيم عين الحلوة، اعتصاما هو الثـاني              نفذت  :صيدا 
خالل اقل من عشرة ايام، تحت عنوان رفضاً لحالة الالستقرار التي يعيشها المخيم، ومـن اجـل حيـاة                   

 القـوى   ، شارك فيه ممثلون عن مختلـف      "حتى ال يتكرر البارد   "طبيعية في عاصمة الشتات الفلسطيني و     
ورفع المعتصمون الفتات تطالـب  . والفصائل وعشرات االطفال والجمعيات االهلية واالنسانية في المخيم     

  . المسلحين بعدم اللجوء الى السالح لحل خالفاتهم، واللجوء للحوار ورفع الغطاء عن المسيئين
  ١٨/٨/٢٠٠٨السفير     

  
 رة أولى من زوجته   الفلسطيني خالد النتشة من الخليل يحظى بزيااألسير .٣٥

 رسالة من األسير أبو جبير عبد الخالق حسن النتشة من ٠٨\٥\٢٥تلقى النائب سعيد نفاع يوم بعد أن 
الخليل، جاء فيها أن زوجته ممنوعة من زيارته منذ خمس سنوات وتسعة أشهر طالبا إليه التدخل لتغيير 

  زير األمن بهذا الخصوص طالبا إليه التدخل قام النائب نفاع بإرسال إلى و قرار وزارة األمن الداخلي
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 ، ومن ثم سمح لزوجة األسير من زيارتهلتغيير قرار المنع الصادر من جهاز األمن العام
 ١٨/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  شهرا١٤ً تسمح بدخول األخشاب إلى قطاع غزة ألول مرة منذ "إسرائيل" .٣٦

غزة، أمس والخميس الماضي، وذلك  بإدخال شحنتي أخشاب الى قطاع "إسرائيل"سمحت  :حامد جاد
جاءت موافقة الجانب اإلسرائيلي على إدخال األخشاب في  .للمرة األولى منذ حزيران العام الماضي

إطار موافقته على قائمة محدودة جداً من السلع الجديدة المفترض دخولها إلى القطاع خالل األسبوع 
 .اتفاق التهدئةالحالي، وذلك تنفيذاً لما تم التعهد به في إطار 

 ١٨/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
 
  ٢٣٧ مريض جراء الحصار في غزة وارتفاع عدد الضحايا إلى وفاة .٣٧

 مريض جراء استمرار الحصار على قطاع غزة من ةاعلنت مصادر طبية فلسطينية عن وفا :ألفت حداد
يرتفع عدد ضحايا الحصار إلى بوفاة المواطن الغالييني ه وقالت المصادر أن ".قبل االحتالل اإلسرائيلي

٢٣٧." 
  ١٧/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
  األردن يسمح لعناصر حماس بدخول أراضيه: مصادر فلسطينية .٣٨

أكدت مصادر قيادية فلسطينية أن السلطات األمنية األردنية اتخـذت قـراراً            :  يوسف كركوتي  -دمشق  
حملون جوازات سفر أردنية    يقضي بالسماح لعناصر حركة حماس المتواجدين في سوريا ولبنان والذين ي          

بدخول األراضي األردنية بغرض زيارة أهاليهم، بشرط االمتناع عن ممارسة أي نشاط سياسـي أثنـاء                
ـ  . الزيارة، والمغادرة طواعية قبل المدة المحددة النتهاء الزيارة        أنه بالفعـل   " الخليج"وأضافت المصادر ل

سبوع الماضي، بعد تقديمهم لطلبات خاصة عبـر        قام عدد من أعضاء الحركة بزيارات لألردن خالل األ        
ويأتي هذا التطور بعد االجتماع الذي عقد بين وفد قيادي من حماس برئاسة             . السفارة األردنية في دمشق   

وأوضـحت  . عضو مكتبها السياسي محمد نزال، ومدير عام المخابرات األردنية الفريق محمد الـذهبي            
لمحدود على حماس تم بعد جهود بذلتها المملكة العربيـة الـسعودية            المصادر ذاتها أن االنفتاح األردني ا     

وقطر، وأن المملكة تجاوبت مع الوساطة بشرط التزام قيادة حماس بعدم ممارسة أي نشاط سياسي علـى     
أراضيها وعدم تواجد أي من قياداتها بشكل دائم، لكن المصادر لم تستبعد أن يتم افتتاح مكتب لحماس في                  

  . التنسيق في بعض القضايا ذات الطابع اإلدارياألردن يتولى
  ١٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
    واردة جداًوحماس تقول أن الزيارة .. عربيات يؤكد زيارة مشعل إلى عمان .٣٩

أكد القيادي في الحركة اإلسالمية الدكتور عبد اللطيـف عربيـات أن زيـارة              :  فارس الحباشنة  -عمان  
مؤكد الفتا إلى أن كافة المؤشرات ترجح بشدة أن الجهات الرسمية المعنيـة             مشعل لعمان باتت في حكم ال     

الدكتور عربيات ال يخفي في حديثه لــ     . حددت موعداً وستعلن عنه حينما تحين الظروف المناسبة لذلك        
أهمية زيارة مشغل ويصر على أنها تعيد التوازن للموقف االردني ازاء الفرقاء الفلـسطينيين،              " الدستور"
ذهب عربيات الى أبعد من ذلك سياسيا فهو يقرأ التقارب االخير بين االردن وحمـاس بانـه يـضمن                   وي

لالردن انهاء الجدل الذي يثار بين حين وآخر حول تصفية القضية الفلسطينية على حسابه ، ويشير الـى                  
ة ويـدافع عـن     ان الموقف الرسمي القوي المدعم من الجبهة الداخلية يحمي خيارات االردن االستراتيجي           

اللقاءان تسربت عنهما معلومات أفادت بان قياديي حماس تقبلوا الموقف االردني ازاء            . مصالحه الوطنية   
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ت الفلسطينية الداخلية بين فتح وحماس وعدم تدخل حماس بالشأن الداخلي لجماعة            ضرورة تسوية الخالفا  
االخوان المسلمين وتأكيد مبدأ الفصل التنظيمي بين الحركتين وكما تشير المعلومات فان اللقـاءين بحثـا                

أزمة قطـاع   الملفات السياسية واالمنية بين الجانبين العالقة منذ عقد من الزمان ، كما تناولت المباحثات               
ويرى قياديون في الحركة االسالمية أن زيارة خالد مـشعل لعمـان سـيترتب عليهـا                . غزة المحاصر   

االعالن عن قرار سياسي استراتيجي بخصوص احياء العالقة بين االردن وحماس عقب قطيعة سياسـية               
سته الخارجيـة فـي     وفيما يعتبر مراقبون ان الجانب االردني يريد ان يذهب بسيا         . امتدت لعشرة أعوام    

المنطقة لعالقات أكثر دفئا مع كافة الدول في المنطقة دون استثناء ، فان حماس تريد البحث عن مخـرج                  
وأشاد عضو المكتب السياسي لحركة     . من الضغوطات العسكرية التي تتعرض لها الحركة في قطاع غزة         

ار اعادة ترتيب العالقات    حماس عزت الرشق في تصريحات صحفية امس بالخطوات التي تمت على مس           
، ودعا إلى ضرورة إعطاء هذه الحوارات فرصة لكي تثمر توافقات سياسية            "حماس"بين األردن وحركة    

، كونها بدايات مشجعة، وان حماس رحبت بها وتعاملت معها بعقول وقلوب مفتوحة، وقـال ان األردن                 
ة وقريبة لزيارة مشعل لالردن، لكننـا     ليست هناك ترتيبات محدد   "رئة مهمة للشعب الفلسطيني ، وأضاف       

من جانبه أكد الناطق االعالمي في مكتب        .نأمل إذا استمرت خطوات التقارب أن تتوج بمثل هذه الخطوة         
من دمشق ان االمور مفتوحة على كـل        "الدستور"لـ" ابو خالد "نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس     

دا لكن لم يتم تحديد الموعد وأسماء الوفد الـذي سـيرافق            االحتماالت وان زيارة مشعل لالردن واردة ج      
ووصف اللقاءات بين رئيس المخابرات العامة ووفد حماس بانها كانـت           . مشعل في هذه الزيارة المرتقبة    

ايجابية ومثمرة وانتقلت المباحثات بين الجانبين من المربع االمني الى المربع السياسي وهناك اتفاق على               
  .بية بينهماالعالقات االيجا

  ١٨/٨/٢٠٠٨الدستور 
  
   للحفريات اإلسرائيلية بمنطقة باب المغاربة نيابيةإدانة  .٤٠

ادانت لجنة الشؤون العربية والدولية النيابية الحفريات اإلسرائيلية في منطقة باب المغاربة داخـل              : عمان
. ذه الجريمة النكـراء   المجسد األقصى بالقدس الشريف مطالبة المجتمع الدولي أن يقول كلمته في وقف ه            

 اإلسرائيلية وضربا بعرض الحائط     -واعتبرت اللجنة ان هذه األعمال تمثل خرقا التفاقية السالم األردنية           
وقال رئـيس اللجنـة     . لكل المواثيق واألعراف وقرارات الشرعية الدولية التي قامت عليها عملية السالم          

تمادي اإلسرائيلي في مواصلة الخروقـات تحـت        النائب محمد أبو هديب في تصريحات للصحفيين أن ال        
وفي محيط األقصى الشريف بالقدس يمثل جريمة قانونية وسياسية وأخالقية ال يمكن السكوت عنهـا أو                

السلمية تضمنت نصوصا واضحة بعـدم      " وادي عربة "واشار الى أن اتفاقية     . غض البصر عن عواقبها   
خضع إلشراف األردن داعيا المجتمع الـدولي وأطـره         المس بالمقدسات اإلسالمية في القدس بوصفها ت      

الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في العالم الى التحرك لوقـف هـذه الخروقـات اإلجراميـة بحـق                  
المقدسات وإجبار االحتالل اإلسرائيلي على احترام الشرعية الدولية وااللتزامـات التـي ترتبهـا هـذه                

 .الشرعية
  ١٨/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
  تسارع في تهويد القدس وهدم األقصى" إسرائيل: "دني أرمسؤول .٤١

أكد نائب رئيس لجنة إعمار المسجد األقصى وزير األوقاف األردني األسـبق رائـف نجـم أن                 : عمان
سلطات االحتالل اإلسرائيلي تسارع بعملية تهويد المسجد األقصى والقدس المحتلة، ووصف تعبير الحرم             

المسؤولين ووسائل اإلعالم بالكف عن استخدامه ألنه خطير ويـروج          القدسي الشريف بالخاطئ، مطالباً     
وقال في محاضرة نظمتها جمعية مكافحة الصهيونية والعنصرية إن هذا التعبير يقودنا إلـى              . االحتالل له 
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، )لنا الصخرة واألقصى فقط ولهم مـا تبقـى        (أن األقصى هو جزء من القدس، وأن هذا ما يريده الكيان            
وبـين أن اليهـود     .  دونماً، لم يكن فيها بناء ليلة اإلسراء والمعراج        ١٤٤قصى ومساحتها   وأن منطقة األ  
 بهدم جزء من طريق باب المغاربة وأنه شخصياً أول من حاول إعـادة الطريـق                ٢٠٠٣قاموا في العام    

فـصلة  وبين أنه كان يقـدم تقـارير م       ". األردن الرسمي لم يهتم   "ألنه اعتقد أنه سيجد آذاناً صاغية، لكن        
لوزراء الخارجية واألوقاف والتربية، قال فيها إن على األردن طلب المساعدة السياسية من دول أخـرى                

وأوضح المسؤول األردني أن بلدية االحتالل في القـدس وضـعت           . ألن األقصى ليس ملكاً لألردن فقط     
التي أرسلت وفداً إلـى      متراً يحل محل تلة باب المغاربة، تم إرساله لليونسكو           ٩٠تصميماً لجسر بطول    

القدس وضع تقريراً أفاد بعدم القدرة على االعتراض، كما أرسلت كتاباً إلى األردن يستفـسر إن كانـت                  
هناك رغبة في وضع تصميم، موضحاً أنه وضع تصميماً، كما أن وزارة األوقاف وضعت تصميماً، وأنه                

ندسياً، وأن اليونسكو سجلت مالحظاتهـا      عرض المشروع األردني وانتقد المشروع اإلسرائيلي علمياً وه       
  . التي لم تتفق مع وجهة النظر األردنية

  ١٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   احتجاجاً على التمييز ضدهم  في تل أبيبتظاهرة لعناصر من جيش لحد .٤٢

 وذلك "جيش لبنان الجنوبي" من عناصر ١٠٠تظاهر امام مقر وزارة الدفاع في تل ابيب امس، حوالى 
 ان عناصر "يديعوت احرونوت"وذكرت صحيفة  .الذي تمارسه الحكومة ضدهم" التمييز"تجاجا على اح

التمييز من قبل الحكومة "ما كان يعرف ايضا بجيش العميل انطوان لحد، تظاهروا مع عائالتهم ضد 
ان وزارة ويرى هؤالء . " عندما قررت التعامل معهم بحسب الرتبة العسكرية٢٠٠٣االسرائيلية في العام 

 ". ةخانتهم وتخلت عنهم بعد سنوات طويلة من الخدم"الدفاع 
    ١٨/٨/٢٠٠٨السفير 

  
  عمر سليمان يطالب مشعل بتليين موقف حماس من قضية تبادل االسرى : هآرتس .٤٣

ذكرت صحيفة هارتس االسرائيلية، في عددها الصادر اليوم، ان وزير المخابرات : القدس المحتلة
 طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بتليين موقف الحركة من المصري عمر سليمان

ونقلت الصحيفة عن مسؤوليين اسرائيليين في القدس المحتلة قولهم، ". اسرائيل"قضية تبادل االسرى مع 
ان سليمان ابلغ مشعل بان القاهرة غير راضية عن وقف حماس من المحادثات وانها ال تقبل موقف 

بان مصر لن " اسرائيل"وقالت المصادر ان سليمان ابلغ حماس و. لذي يمنع تقدم في هذه القضيةالحركة ا
 . توافق على نقل ملف شاليط الى اي دول اوروبية وانها ستواصل دورها في التوسط بين الجانبين

  ١٨/٨/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  أبلغنا حماس منذ شهرين بإجراءات إلغالق األنفاق: القاهرة .٤٤

 كشف مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية أن بالده أبلغت حركة حماس منذ شهرين :القاهرة
أنها ستتخذ إجراءات إلغالق األنفاق التي يتم العثور عليها بين قطاع غزة ومصر فوراً باستخدام مختلف 

 حركة حماس واتهم  الدبلوماسي .الوسائل الممكنة ومنها استخدام الغاز غير الضار والمياه والمتفجرات
بالتضليل والكذب بادعاء مفاجأتها باإلجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية، وبتحميلها مصر 

  .مسؤولية وفاة عدد من الفلسطينيين كانوا داخل األنفاق
  ١٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                   ١١٧٣ :        العدد                  ١٨/٨/٢٠٠٨ اإلثنين:التاريخ

   حقوقية تطالب مصر بالسماح بعبور الطلبة العالقين في غزةمنظمة ٢٣ .٤٥
 منظمة حقوقية مصرية وعربية السلطات المصرية بالسماح ٢٣طالبت : ي الدين سعيد محي- القاهرة 

فورا للطلبة الفلسطينيين العالقين في غزة بالمرور عبر معبر رفح للتمكن من استئناف دراستهم في الدول 
 التي يدرسون في جامعاتها والتي يحملون تأشيرات لدخولها، في ظل تعنت السلطات اإلسرائيلية في

وجددت المنظمات، في بيان لها، إدانتها الستمرار الحصار  .السماح لهم بالسفر عبر الحدود اإلسرائيلية
. المفروض على قطاع غزة بتنسيق مع الحكومة المصرية وما نجم عنه من ترد مقلق لألوضاع اإلنسانية

ى الطلبة من أجل وأشارت تقارير حقوقية مستقلة إلى الضغوط التي تمارسها سلطات االحتالل عل
تجنيدهم في مقابل السماح لهم بمغادرة غزة، ما جعل أغلب الطلبة يخشون من محاولة الخروج خوفا من 

  .التعرض للتنكيل أو المالحقة أو االعتقال
  ١٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
 انطالق الحملة األهلية اليمنية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية .٤٦

القدس ( شخصيات سياسية وثقافية يمنية عن إطالق الحملة األهلية اليمنية االحتفالية أعلنت: صنعاء
وشارك في االجتماع التأسيسي  ).١٦/٨(في صنعاء، اليوم السبت ) ٢٠٠٩عاصمة الثقافة العربية للعام 

بهدف تنسيق للحملة عدد كبير من الهيئات والمؤسسات واالتحادات والنقابات المهتمة بالقدس والعاملة لها 
  .وتضافر الجهود الشعبية وتكاملها مع الجهود الرسمية

١٦/٨/٢٠٠٨قدس برس   
  
   آالف كيلو متر دون التزود بالوقود٣بمقاتالت تحلق لمسافة " إسرائيل"إيران تهدد بضرب  .٤٧

أعلن قائد سالح الجو  : الوكاالت– أحمد حسن، عبد الرؤوف أرناؤوط - طهران، القدس المحتلة 
 آالف كيلومتر دون ٣لعميد أحمد ميقاني، أمس، أنه بإمكان المقاتالت اإليرانية التحليق لمسافة اإليراني ا

وأضاف . الحاجة إلى التزود بالوقود، رداً على التصريحات اإلسرائيلية بضرب مفاعل بوشهر النووي
إيران طويلة ال تزال تبحث عن دول ألجل تزود طائراتها بالوقود فإن طائرات " إسرائيل"إذا كانت "

  ".المدى ليست بحاجة إلى وقود وهي قادرة على ضرب أهداف إسرائيلية والعودة مجددا
  ١٨/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
   مليون دوالر إلغاثة مخيم نهر البارد٤٣األونروا تطلق مناشدة لجمع  .٤٨

ـ           :  نادية سعد الدين   -عمان  ٤٣الي بقيمـة    قالت وكالة األونروا إنها بصدد إطالق مناشدة، لجمع مبلـغ م
ـ     وقا مليون دوالر إلغاثة مخيم نهر البارد في لبنان،         بيتر   في األردن    "األونروا"ل ممثل المفوض العام ل

الوكالة تحث الدول المانحة على تقديم الدعم والمساعدة لتخفيف األعبـاء والـضغوطات عـن               "فورد إن   
 فورد في تصريحات صـحافية  أشارو ينيينميزانيتها، حتى تتمكن من تقديم الخدمات إلى الالجئين الفلسط

 ماليين دوالر، كما تجري مفاوضات مع عدد مـن          ٥منظمة األوبك أعلنت عن تعهد بقيمة       "أمس إلى أن    
 ،"المانحين العرب لتقديم تبرعات جديدة

خطة للسنوات الثالث القادمة، على أن تبدأ العام الجاري وتستمر حتى نهاية عام             " األونروا"وقد وضعت    
 مليون دوالر لتمويل كلفة النهوض بمخيم نهر البارد وإعادة          ٢٨٠، وطالبت الدول المانحة بتوفير      ٢٠١١

  . ألف الجئ فلسطيني٢٧إسكان أكثر من 
  ١٨/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 
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  ألف دوالر لالونروا من الحكومة الرومانية ٥٠منحة بقيمة  .٤٩
 الـف دوالر امريكـي قـدمتها        ٥٠ مالية بقيمة    تلقت وكالة األونروا امس منحة    :  ليلى الكركي  -عمان  

الحكومة الرومانية لغايات شراء اثاث ومعدات طبية الحد المراكز الصحية التابعة للوكالة والكـائن فـي                
مخيم ماركا حطين لالجئين الفلسطينيين وذلك من خالل اتفاقية وقعت امس في مبنـى رئاسـة الوكالـة                  

مثل المفوض العام  لالونروا في األردن بيتر فورد ان مثل هـذا             وقال م  .بحضور كافة األطراف المعنية   
يعد مهما جدا بالنسبة لنا كوكالة، فبالرغم من ايالئنا اهمية الوضاع الالجئـين الفلـسطينيين فـي                 "التبرع

ميادين اخرى كقطاع غزة ولبنان، اال اننا نلفت النظر اكثر الوضاع الالجئين في األردن الن احتياجاتهم                
 ".بالتالي يجب مساعدتهماكبر و

  ١٨/٨/٢٠٠٨الدستور 
  

   ! كتابا ١١ واألمريكي يقرأ ُربع صفحة سنوياًالعربي .٥٠
نشرت صحيفة الرأي األردنية، أمس، دراسة حول معدالت القراءة في الـوطن العربـي، أظهـرت أن                 

ا يزال فـي    وقالت الصحيفة إن الجفاء م    . !ربع صفحة .. القارئ العربي يقرأ في كل عام أكثر بقليل من        
أوجه ما بين المواطن العربي والكتاب، فالدراسات الدولية األخيرة حول معدالت القـراءة فـي العـالم                 
أوضحت أن معدل قراءة المواطن العربي سنويا ربع صفحة، في الوقت الذي تبين فيه أن معدل قـراءة                  

  .  كتاباً، والبريطاني سبعة كتب في العام١١األميركي 
  ١٨/٨/٢٠٠٨السفير 

  
  أفول حركة فتح .٥١

  أسعد أبو خليل
، والمـصير   "فتح" و "حماس"تثير حادثة هروب عائلة حلّس إلى إسرائيل أسئلة بشأن الصراع بين حركتي             

 التي كانت ذات يوم واحدة من حركات التحرر األساسـية فـي             "فتح"البائس الذي لم يتوقّعه أحد لحركة       
  العالم

ممثّل البنك الدولي فـي سـلطة       (ستهّل مقابلتها مع سالم فياض      لم تتمالك جيزيل خوري أعصابها في م      
فهي كادت أن تذرفَ الدمع غضباً وحزناً على مصير دحالنيي          . قبل أسبوع ) أوسلو المنتدبة من االحتالل   

وصـفَتهم  . عائلة حلّس، هؤالء الذين هربوا بسراويلهم الداخلية إلى اسرائيل خوفاً من حماس في غـزة              
، إذ إن إلعالم الوهابية وحده سلطة إطالق أوصاف المقاومة والوطنيـة والـشهادة              "المقاوِمين"ـجيزيل ب 

  .على الناس
بات اإلعالم اإلسرائيلي صريحاً جداً في (اإلعالم العربي الخاضع لمشيئة الحلف السعودي ـ اإلسرائيلي  

         دورية منتظمة بين ممثّلين عن الحكومة السعودي ه عن لقاءاتة للتنسيق بـين      حديثة والحكومة اإلسرائيلي
ذاق اللوعة لما جرى لدحالنيي عائلة حلّس الذين ضلعوا في ما ضلعوا            ) المواقف والسياسات في المنطقة   
. ، باإلضافة إلى إدارة أعمال في الرقيق األبيض وفـي التهريـب           "التشبيح"في خطف األجانب والسرقة و    

لكن الـسؤال   . ن أسف شديد األسف إلذالل عصابات محمد دحالن       ورضوان السيّد في جريدة األمير سلما     
يمكن المرء أن يجري نقداً صارماً لتجربة حماس في السلطة وفي خارجِهـا             : يجب أن يوجّه في اتجاهين    

وإن كان تعاطيها عنيفـاً، مـع فريـق         ) ضد المحتلّ ... في خطابِها الكريه وفي أداِئها العسكري الفاشل      (
لكن لماذا يسهُل تفريقُ صفوف قـوات فـتح         .  أن يندرج في إطار رفض أدوات االحتالل       الدحالن، يمكن 

المستفيدة من عطاءات خليجية وإسرائيلية ومصرية وأردنية وأميركية؟ لماذا تُسارع عـصابات دحـالن              
  المدربة إلى الهرب بالسراويل الداخلية؟
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ليه من سقوط وإذالل؟ رعاع يهربون مذعورين إلـى         من كان يتوقّع أن تنتهي حركة فتح إلى ما انتهت إ          
كما هربت ركضاً وهلعاً بقايا جيش لحد خلف الحدود، ويعمل جبران باسيل علـى إرجـاعهم                (إسرائيل  

، وتقوم إسرائيل بتجريدهم من ثيابِهم إال       )مكرمين إلى منازِلهم في عراضة قد يحضرها البطريرك صفير        
 تذكر عرضاً أن الحكومة اإلسـرائيلية       "النيويورك تايمز "وصحيفة  .  اإلذالل السراويل الداخلية إمعاناً في   

كانت حركةً واعدةً بـالرغم     . ما كان هو المآل المحتوم    . تعمل ما في وسعها إلنقاذ حركة فتح وتعزيزِها       
أصبح الفدائي  كتب فيها نزار قباني كراساً تبجيلياً يوم        . من الصعوبات والعوائق والتعثّرات، منذ البدايات     

: تبدأ بالحاج أمين الحسيني   . التحليل السهل قد ينحو نحو لوم القيادات الفلسطينية       . عنوان الخالص العربي  
لقاء أو لقاءين مـع هتلـر       . هذا الذي قدم للدعاية الصهيونية، بغباِئه وقصرِ نظره وعناده، خدمات جلّى          

هناك من أفرد كتاباً عن اللقاءين، مـع أن         .  بعون مستمر  كانت كافية لتمدّ الدعاية الصهيونية في الغرب      
مع عدو العدو، وكانت تلك العالقة الشنيعة مبنية        ) أو وهمها (المفتي لم يكن يعمل إال على أساس الصداقة         

ظـن  . على فرضية خاطئة تجهل موقع العربي في البناء التراتبي لألعراق في المخيلة العنصرية للنازية             
ي أنه يتذاكى فوصم القضية الفلسطينية في الغرب بوصمة عقود، مع أنه نجح للحق فـي تقـويض                  المفت

وضعت لبناتُها األولى وفقَ ما نُشر من األرشـيف الـصهيوني فـي اوائـل               (خطة صهيونية موضوعة    
 عرفات فـي    مثله مثل ياسر  . إلثارة الشقاق بين المسيحيين والفلسطينيين    ) العشرينيات من القرن الماضي   

. وارداً أبداً ) كما في مسخ وطن األرز    (هذا، لم يكن التمييز بين الفلسطينيين على أساس الدين أو الطائفة            
على ). والبريطانية من قبل  (والحاج أمين لم يكن في تكوينه راديكالياً على ما تُصوره الدعاية الصهيونية             

عنه لفيليب مطر، اقتيد من الناس ولم يقد أثناء الثـورة           العكس، فالمفتي، كما ورد في أفضل سيرة كُتبت         
وهو كان يتأثّر بموقف الـدول العربيـة المـسيرة مـن المـستعمر              . الفلسطينية الكبرى في الثالثينيات   

كانت الثورة على إسرائيل عنـد آل       . ١٩٣٧البريطاني، وهي التي أشارت على ثوار فلسطين بهدنة عام          
  . غير محمودة العواقب"مغامرة"يوم ـ سعود ـ االمس مثل ال

الذي عزت له الصهيونية كذباً وافتراء تهديده برمي اليهود في البحر،           (وبعد حقبة تهريج ألحمد الشقيري      
الذي )  في ذلك العام   "المصور" كما ورد في مجلة      ١٩٤٨مع أن حسن البنّا هو الذي أطلق التهديد في عام           

كانت حركة فتح تمثل اآلمال المعقودة على الفدائي بعـد          . جاء ياسر عرفات  بدأ سعودياً وانتهى ناصرياً،     
مـسرحيات ُأعـدت    . هزائم متوالية للجيوش العربية التي لم تكن قياداتُها تريد لها أن تحارب إسـرائيل             

ربما أرخَ بانتحارِه موتَ زمن الركون الفلـسطيني إلـى          ) أو المشير (بإخراج هزلي، وعبد الحكيم عامر      
انطلق الفدائي الفلسطيني رغم أنف األنظمة العربية، وأسـس عبـد الناصـر منظمـة               . جيوش العربية ال

وشاب حركة فتح منذ التأسـيس فوضـى        . التحرير من أجل تقويض الثورة الفلسطينية أو السيطرة عليها        
ي هذا عقـد    اإلخوان. يكفي أن يكون ياسر عرفات واحداً من المؤسّسين       . وسوء تنظيم وشرذمة، مقصودة   

كم هتفَ بشعار استقالل القـرار      . العزم على فصل النضال الفلسطيني عن سيطرة األنظمة العربية، قوالً         
انتهى بأن قوقع القضية الفلسطينية وعزلها عن شعوب الدول العربية التي كانت تـرى أنهـا                . الفلسطيني

حقيق استقاللية القرار الفلـسطيني، وضـع       وبدالً من ت  . معنية مثل اإلخوة واألخوات في فلسطين المحتلة      
األرشيف األميركي ال يستر واقع التأثير السعودي، والضغط السياسي         . سلّته في يد أنظمة الخليج النفطية     

لم يتضح مدى تسليم عرفات مقدّرات الحركة إلى أنظمـة الـنفط            . بالنيابة عن واشنطن، على حركة فتح     
مثله مثل ملك األردن الذي غُفر له علـى         ( عندما قّرر أن يراهن      ١٩٩٠كما بدا في عام     ) ومدى ضعفها (

  .كادت الحركة أن تنهار بعد ذلك. على فوز صدام حسين) عجل
أياًً . قد تكون عملية التأسيس لم تحدث في أذهان المؤسّسين        . يكتنفُ تأسيس الحركة ضبابية شبه مقصودة     

األسبوع "إحدى الروايات في مجلة     . د تاريخاً خاصاً به   من التواريخ تعتمد؟ كل واحد من المؤسّسين يعتم       
، مع  ١٩٥٨أول خلية ُأنشئت في عام      : تذكر تواريخ تأسيسية مختلفة   ) ١٩٦٨ كانون الثاني،    ٢٢ ("العربي

 الناطقة باسم الحركة في الـصدور  "فلسطيننا"وبدأت مجلة  . ١٩٥٥ـ١٩٥٣أن التفكير بإنشاء فتح بدأ في       
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 "العاصفة"لكن هناك من يقول إن انطالقة       . صدورها إيذاناً رسمياً بانطالقة الحركة    ، وكان   ١٩٥٨في عام   
كان عرفات واحداً في مجموعة أصرت على العمـل الجمـاعي بدايـةً،             . هي االنطالقة الحقيقية للحركة   

نـة  واستمرت حركة فتح حتى في سنوات الحرب األهلية في احترام حدّ من القيادة الجماعيـة فـي اللج                 
ويـروي  . المركزية لحركة فتح بالرغم من زئبقية وأالعيب ونزعة التسلّط واالستفراد عند ياسر عرفات            

من عاصر الحركة في سنوات التأسيس أن أكثر القياديين كانوا مشككين بياسر عرفات، ليس فقط بـسبب                 
كذب عرفات حتـى فـي      (ات الحركة   تهريجِه اإلعالمي ونبرة التبجح الشقيرية التي كان يفضلها في بيان         

ـ   فالرجـل كمـا   (، بل بسبب توافر المال بكثرة بين يديه، ال ألغراض خاصة    )"العاصفة"اإلعالن األول ل
يعرف الجميع كان زاهداً شخصياً، وإن استعمَل الفساد لضرب خصومه ولمكافأة أتباعه ولشراء قيـاديين               

يقال إن أبو إياد وأخاً له في القيـادة قـررا           . ه في الحركة  ، بل لخدمة خطّه ودورِ    )في منظمات فلسطينية  
غاب األخير ليظهر بعد أسابيع غاضباً      . ذات مرة أن يمنعا الموارد المالية عن ياسر عرفات لتحجيم دورِه          

لكن لم يكن سهالً عليـه  . رضخوا له. مزمجراً، ناثراً آالف الدوالرات على طاولة اجتماع فتحاوي قيادي 
 على قيادات قوية وقادرة من طراز أبو أياد وأبو جهاد وأبو صالح وأبو الوليـد وأبـو الهـول                    السيطرة

كان من الصغار الصغار، وأقنـع نفـسه أنـه ذو    . أبو مازن لم يكن يذكَر   (وكمال عدوان وناجي علوش     
ليهـود كيهـود،    مواهب أكاديمية فانكب على دراسة الصهيونية، وكانت كتاباتُه في الصهيونية معاديـة ل            

ومشكّكَة بالمحرقة على طريقة أحمدي نجاد، وإن لم تنم مذكراتُه عن عمق دراية بالصهيونية، فهو عـزا                 
إسرائيل " إلى ثيودور هرتزل، مع أن القائل هو الصهيوني          "األرض بال شعب إلى شعب بال أرض      "شعار  
  )."زنجويل

 أراد لها عرفات أن تكون ضبابية لتسهيل الزئبقيـة          )أو جملة من الشعارات العامة    (وكانت للحركة عقيدة    
. "التـوريط "ـ اإليديولوجي للحركة المعتمد على نظريـة   والتلون، وهو عمل على تمييع الموقف القتالي

لـم  . "هانوي عربيـة  " لم تكن في بداياتها متعارضة مع نظرية جورج حبش في خلق             "التوريط"ونظرية  
مع الحركة خشية أن يجروا مرغمين إلى مواجهة مع إسرائيل ـ كانوا يعـدون   تتهاون األنظمة العربية 

أو (أول ضحايا مقـاتلي حركـة فـتح         . شعوبهم بتلك المواجهة ويطمِئنون إسرائيل سراً إلى حسن نياتهم        
أحمد موسى إبراهيم قُتـل برصـاص الجـيش         : قُتلوا على أيدي جيوش األنظمة العربية     ) قوات العاصفة 

، وجالل كعوش مات تحت التعذيب في أقبية المكتب الثاني اللبنـاني فـي عـام                ١٩٦٥ي في عام    األردن
وعت األنظمة خطورة   ). ١٩٦٨يراجع الثبت الكامل في الكتاب السنوي لحركة فتح لعام          . ( أيضاً ١٩٦٥

 صالح جديد كان مقتنعـاً بـصوابية حـرب التحريـر          : ما يجري، والنظام في سوريا كان بين شاقوفين       
ـ    تحديـد زمـان   "الشعبية، فيما كان حافظ األسد ينتظر ـ كما انتظر طوال حياته ـ الوقت المناسب لـ

زمـان  "كذلك ينتظر بشار األسد من بعده الوقت المناسـب لتحديـد            ( من أجل التحرير     "المعركة ومكانها 
لكن ). لصهيوني، فيما يجول وفد سوري ذليل في واشنطن الستجداء استعطاف اللوبي ا           "المعركة ومكانها 

كيف تُوفّق بـين جنـاح أبـو    : اإليديولوجيا الفتحاوية عانت أيضاً من تناقضات وصراعات لم تكن سهلة  
قبل أن يتحـوّل  (عمار ـ أبو السعيد الموالي للمال النفطي، وتيارات ماركسية وماوية مثّلها منير شفيق  

واستطاع عرفـات خـصوصاً فـي       . اد وسطياً وناجي علوش وأبو صالح، فيما كان أبو إي       ) إلى إسالمي 
ولـم  (أغرقها بالمال الفاسد، وهذا العامل      . سنوات الحرب األهلية في لبنان أن يحوِّل األجنحة إلى دكاكين         

يحن بعد زمن تقويم ضرره العام على الثورة الفلسطينية بانتظار توافر الوثائق واألرشيف لنعلم إذا كـان                 
هو الذي لم يؤثّر سلباً على أداء التنظيمات الفلسطينية فقط، بـل            ) م أنها صدفة  في األمر مؤامرة مدبرة أ    

على تجربة الثورة في األردن ثم في لبنان، إلى درجة ساعدت أعداء الثورة على شـن حـروب علـى                    
  .مخيّمات الالجئين وتنظيماتهم

ها من التنظيمات من نمـط      المال النفطي قضى على إمكان الثورة من أساسها، فتحولت حركة فتح وغير           
العمل السري المنظّم إلى بيروقراطية هائلة من المكاتب والمؤسسات التي تحتاج إلى دفـق مـن المـال                  
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وهذا الترهل المكتبي ساعد عرفات على خنق إمكان االنتفاضة علـى سياسـاته وحركاتـه               . لالستمرار
اً سلطة عرفات وأبو مازن من بعده، ألنـه يحتـاج           لم يستطع أبو اللطف مثالً أن يعارض جدي       . البهلوانية

إلى الصرف على مكاتب حول العالم تتبع الدائرة السياسية ـ باالسم على األقل ـ إذ إن سلطة أوسـلو،    
  .وخصوصاً بعد تسميم عرفات، أخضعت المكاتب الدبلوماسية حول العالم لمكتب محمد دحالن وعصاباته

، إال أنهـا    ١٩٨٢ح وأبو خالد العملة واعدة في بداياتها بعد هزيمـة           كانت انتفاضة أبو موسى وأبو صال     
لم يكن ياسر عرفـات، وال خالـد        . سرعان ما تحولت إلى ذراع للنظام السوري ومؤامراته على عرفات         

الحسن، وال تلك األنظمة الخليجية الموالية للمشيئة األميركية تريد أن يتحول لبنان إلى بداية نظام ثـوري             
نظرية التوريط كانت أكبر من     . على إمكان الحفاظ على انصياع عربي للقوة العسكرية اإلسرائيلية        يقضي  

دعمت السعودية وسوريا الميليشيات اليمينيـة      . على التحمل ) كلها من دون استثناء   (طاقة األنظمة العربية    
 العدل في جمهوريـة المـوز   أي ميليشيات وزير العدل اللبناني الحالي ـ فليحي (المدعومة من إسرائيل 

كان يعارض التدخل في    . ، وكان ياسر عرفات ال يريد أن يطبق نظرية التوريط في لبنان           )المطعم باألرز 
لكن أبو صالح وأبو أياد عارضا توجه عرفات، وكانا يدعمان فريـق            . الحرب التي بدأت لبنانية خالصة    

. فيدين من غياب عرفات عن الساحة اللبنانية أحيانـاً أخـرى       الحركة الوطنية اللبنانية بالسر أحياناً، ومست     
وعرفات وأبو جهاد منعا الثورة الفلسطينية من التصدي الحقيقي والفاعل للتدخّل العسكري السوري فـي               

اللبنانيـة والفلـسطينية    ) الـشعبية (أرادا تسجيل موقف سياسي ليس إال، فيما كانت القواعد          . ١٩٧٦عام  
مثـل بعـض    (والذين ألفوا نواة حرب عصابات ضد الجيش الـسوري آنـذاك            . حقيقيةتطالب بمقاومة   

تنظيمات جبهة الرفض وحزب العمل االشتراكي العربي ـ لبنان وبعض التنظيمات الناصرية واليسارية  
  .كانوا على عالقة خصام وعداوة مع حركة فتح) في صيدا

ن على صدام قـضى علـى إمكـان تمويـل           الرها. ١٩٩٠لكن حركة فتح وقعت في المحظور في عام         
وتزامن هذا مع جملة اغتياالت لخيرة من قادة        . تبخّر المال النفطي بين ليلة وضحاها     . بيروقراطية الثورة 

المقاومة الفلسطينية حول العالم ـ صدفةً طبعاً، إال إذا صدقتم أن هناك مؤامرة أميركية ـ سـعودية ـ     
يؤكد أنه ال مؤامرة إال ) اليساري الحريري(ن إلياس عطا اهللا ـ زهرا  إسرائيلية في الشرق األوسط مع أ

واالغتياالت التي سجِّلت على عصابة أبو نضال اإلرهابية لم تكن . مؤامرة المحور السوري ـ اإليراني 
. كل القيادات التي كانت مستعدة منطقياً لوراثة عرفات صـفّيت         . بعيدة عن إسرائيل وعن النظام األردني     

بقي أمثال أبو مازن في الصف      . لم يبقَ من قيادات الصف األول واحداً ممن كان في دائرة خالفة عرفات            
لم تخف إسرائيل وأميركا رغبتَها في تنصيب أبو مازن خليفة لعرفات، حتى عندما كـان               . الثاني والثالث 

ـ    . األخير حياً يرزق    "منتخب ديموقراطياً "كرزاي  ولنا في لبنان     ("كرزاي فلسطين "هو وصف أبو مازن ب
طبعاً، لكنّه يحظى بتأييد حماسي من تلك السيدة التي كانت تعد أطباقاً لبنانية ألرييل شارون عند زياراته                 

  .، وحرد األخير على هذا الوصف)للبنان
قَبِل بأوسلو على مضض، وكـان فـي        . عرفات ارتكب الخطيئة الثانية التي قضت مقتالً في مسيرة فتح         

كيـف  . أما عن خذالن األنظمة، فهو غيـر دقيـق        . ه يلوم األنظمة والجماهير العربية التي خذلته      مجالس
يخذلك من لم تتأمْل خيراً منه؟ أما عن خذالن الجماهير، فيتحمل ياسر عرفات جزءاً منهـا، ألنـه فـي                    

تضايق ( العربية   ياسر عرفات طرد الجماهير   . شعاراته وممارساته جعل من فلسطين قضية قطرية ضيّقة       
 الحساسية الليبرالية العربية لعلمِ مريديها أن الرأي العام العربي يخالف توجهاتهم، وهـذا              "جماهير"كلمة  

يالحظ من شاهد عودة األكفـان فـي        . من قضية فلسطين  ) يفسر تأييد هؤالء للتسلّط العربي الشخبوطي     
ب كانوا عادة ينضوون في صفوف التنظيمات اليسارية        عملية تبادل األسرى األخيرة أن الفدائيين من العر       

تحولت حركة فتح بإدارة عرفـات      . التي استمرت في تكريس خطّ أممية معركة تحرير فلسطين وقوميتها         
ثم نضب معين   . لم يكن يريد أن يحرج األنظمة العربية عبر قبول متطوِّعين عرب          : إلى منظمة شوفينية  
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عندها صرخ مظفر النواب بوجههم موبخاً فـي        . غرقت الثورة في وحول لبنان    المتطوعين العرب عندما    
  ."الثورة يزنى فيها": "وتريات ليلية"

جلب معه فاسدين من حقبة بيروت، وزاد       . لكن قبول أوسلو أتاح لعرفات أن ينسخَ تجربة الثورة المتّسخة         
لن من أوسلو تطلّب شـرعنة وجـود فريـق          لم يدرك عرفات أن الشقّ غير المع      . عليهم فريقاً مستحدثاً  

متعاون ومتعامل مع االحتالل اإلسرائيلي ليقوم بواجب االحتالل في حالة أي انـسحاب، مثلمـا طالبـت        
بدمج ) التي روج لها رفيق الحريري ولم يعارضها محمد مهدي شمس الدين          ( أيار   ١٧إسرائيل في اتفاقية    

لعّل هذا ما عناه    ).  الجيش اللبناني في جيش لحد على األصح       أو دمج (جيش لحد في قلب الجيش اللبناني       
ـ    إن الكنف هو الحضن أو الظّل،       "لسان العرب "، مع أن ابن منظور يقول في        "كنف الدولة "نسيب لحود ب

  ولكن ال حضن لهذه الدولة وال ظلَّ إال حضن جورج بوش وظله، فماذا نفعل؟
فالطفيليـات تنمـو تحـت أقـدام        . حتالالت والثورات ظاهرة محمد دحالن ليست غريبة عن تجارب اال       

. الثورات، واالحتالالت تُنعش وتربي جيوشاً من المتعاملين على غرار جيش لحـد والقـوات اللبنانيـة               
وعصابات الـدحالن، مثـل طفيليـات       . وتستمر تلك القوات بمشيئة االحتالل، وتنتهي باندثار االحتالل       

ونحن . لسرقة والرشوة والخطف والتجارة غير المشروعة بالبضائع والبشر       الثورة، تعتمد على الخوات وا    
في لبنان كنا نطلق صفة الدكاكين على هؤالء من اللبنانيين والفلسطينيين الذين كانوا يحظون بتغطية من                

بعض هؤالء عادوا مـع     . النظام في سوريا والعراق وياسر عرفات وإسرائيل وليبيا والسعودية وأميركا         
ات إلى فلسطين، بمن فيهم بيار رزق، مستشار عرفات وزوجته المالي الذي كـان سـفير القـوات                  عرف

ويحتاج االحتالل في مرحلة انتقاِله إلى االعتماد على جيش من المتعـاملين الـذين              . اللبنانية في إسرائيل  
 إلى سليلي شخبوط    ينعمون بدعم من أنظمة متعددة تخضع للمشيئة األميركية، من إسرائيل إلى آل سعود            

وقد أثنى الجنـرال دايتـون      . في اإلمارات الذين ينافسون آل سعود اليوم في خدمتهم للمصالح األميركية          
وأبدى دايتون دهشتَه وإعجابه بخطابٍ كان      . على الجيش الدحالني في حديث مع صحيفة إسرائيلية أخيراً        

في حفـل تخـرج   )  السابق في جيش التحرير الصّوريالقائد(قد ألقاه القائد الدحالني، عبد الرزاق يحيى      
هذا القائد قال للدفعة الجديدة من جيش دايتون إنهم ليسوا فـي            . لمجموعة من جنود أبو مازن في األردن      

  .هتف الجنرال دايتون بحياته. وارد قتال إسرائيل، وإن مهمّتَهم تنحصر في القتال الداخلي
ن لنكسة كبيرة بعد هزيمة قواته الثرِية في غزة، بالرغم من محاوالت            تعرّضت خطة االعتماد على دحال    

لكـن  .  من إصابة له في السجن     "يستشفي" الذي كان، على ما قال،       "أبو فادي "جيزيل خوري إلنقاذ سمعة     
فتستطيع أن تُغدق األموال    . هناك حدود لنظرية االعتماد على جيش دحالن، كما أدركت إسرائيل وأميركا          

سالح على أيٍ كان، لكنك ال تستطيع أن تمدّهم بالعقيدة التي تمثّل الحافز القتالي، أو الرغبة أو القدرة                  وال
فـدور  ). وهذا ما أدركه آل الحريري في تجربتهم المرة مع ميليشيا الشركات األمنيـة            . (على التضحية 

وسقوط فتح فـي    . تقاتل عقدياً المرتزقة محدود في الحروب األهلية، وخصوصاً بوجود فئات وتنظيمات          
. ومؤتمر فتح العام، المؤجل لسنوات، بات مؤجالً أكثـر        . غزة عرض حركة فتح لكارثة لم تنج منها بعد        

واإلعالم األميركي واإلسرائيلي صريح في ترويجِه لفتح أداةً        . واالنشقاقات في جسم الحركة تزداد اتّساعاً     
 أكثر صـراحة  "فانيتي فير"كانت صحيفة الـ. نون فتح أبو مازن ـ دحالن أميركيةً ـ إسرائيلية، وهم يع 

في تسريبِها لوثائق رسمية تظهر المؤامرة األميركية التي كانت تهدف إلى االستيالء بالقوة على الـسلطة                
 كما يسميها وزير الديماغوجية، صـائب     "رؤية بوش "في غزة، وذلك لفرض     ) بالنيابة عن إسرائيل طبعاً   (

  .يقاتعر
ولكن هناك في حركة فتح من ال يزال يحن إلى زمن بعيد كانت تمثّل فيه الحركة وجهة وطنية خالصة،                   

. بقي بعض الفتحاويين الذين يظنّون أن بمستطاعهم إنقاذ الحركة من شر دحـالن  . اتفقت معها أو اختلفت   
الفاشلة (وحركة حماس   . اللطف ذلك بعد  لم يفهم أبو    . لكن ليس مسموحاً لفتح أن تستمر إال ذراعاً للمحتلّ        

في صراع العدو اإلسرائيلي والفاعلة في صراع خصومها الداخليين ـ على عكس حزب اهللا الناجح في  



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                   ١١٧٣ :        العدد                  ١٨/٨/٢٠٠٨ اإلثنين:التاريخ

 ـ والفاشل فـي   "المعتبرة عدوة"قتال إسرائيل ـ سمّتها صوالنج الجميل في خطبتها في المجلس النيابي  
  ).الصراع مع خصومه الداخليين

فتزمتُها الديني  . ك حماس عزز من التشكيك في قدرة الحركة على قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية            وسلو
مع الهدنة وضدها، مع االعتراف بإسرائيل وضدها،       (وبداية بوادر زئبقية سياسية على الطريقة العرفاتية        

فلسطينية مسحة سوداوية زادهـا     تضفي على جو السياسة ال    )  الشهيرة "اللعم"مع أوسلو وضده، أي سياسة      
هنا المفارقة الكبرى فـي تـاريخ الحركـة الوطنيـة           . سواداً غياب الشاعر العربي الفذّ محمود درويش      

الشعب الفلسطيني يعبر عن طاقة خلّاقة مميزة واستثنائية، وقيادات فلسطينية مقصرة وفاشـلة             : الفلسطينية
الشعب الفلسطيني وقضية األرض العزيزة تستحق أفـضل        . سطينيةتتوالى على دفّة الحركة الوطنية الفل     

وهي حتماً ال تستحق أمثال محمد دحالن، تلك الظاهرة المريضة والمرضية في الجـسم              . من ذلك بكثير  
، وإن أدمنت الشظايا جسده، مصرّ على أن        "أحمد الزعتر "لكن مهما فعلوا ومهما نصبوا، فإن       . الفلسطيني

  !ال: يقول
   أستاذ العلوم السياسية*

  )angryarab.blogspot.com: موقعه على اإلنترنت(في جامعة كاليفورنيا 
  ١٨/٨/٢٠٠٨األخبار 

 
  وتمديد والية عباس"... حماس" .٥٢

   خالد الحروب.د     
وكلمـا  ! وتتسابق المآزق في مشهد سريالي لإلجهاز عليـه       ، ينتقل الوضع الفلسطيني من مأزق إلى آخر      

فمع أواخر هذه السنة هناك نهاية الوالية الرئاسـية       . اية هذا العام زاد تجمعها وحثّها الخطى      اقتربنا من نه  
ومع خواتيمها أيـضاً يتبخـر وعـد بـوش          . لجورج بوش ونهاية السنة الموعودة بعد مؤتمر أنابوليس       

ـ         . للفلسطينيين بإقامة الدولة الفلسطينية في عهده      كمـا أن   . ةذاك أن ما بقي على الوعد مجرد شهور قليل
أكثر المتفائلين ال يتوقـع     . السنة التي كان من الُمفترض أن تنتهي بحل شامل تقارب هي األخرى نهايتها            

علـى  . واقعياً وفلسطينياً األمور تسير من سيئ إلى أسوأ       . أخباراً تفاجئ الجميع أو تقلب طاولة التوقعات      
وكل أسبوع يمر على هـذا االنقـسام        ، غزةالصعيد الداخلي يتكرس االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع         

فبعيـداً عـن    . وعملياً وواقعياً تقل احتماالت إعادة توحيد الوطن كما كان        . يؤخر شهراً في التخلص منه    
الشعارات والكلمات المنمقة التي تصدر هنا أو هناك فإن ما يحدث على األرض هـو تعميـق كيـانين                   

  .قياً وسلوكياً أيضاًمنعزلين سياسياً وجغرافياً ومالياً وأخال
 ٩وأحد المآزق القادمة بسرعة والتي تواجه الوضع الفلسطيني هو مسألة نهاية والية الرئيس عباس فـي                 

أحمد بحـر مـن     (يصبح رئيس المجلس التشريعي     ، وبحسب القانون الفلسطيني  ، ، وبالتالي ٢٠٠٩يناير  
إلى حـد   . يتم إجراء انتخابات رئاسية خاللها    رئيساً للسلطة الفلسطينية لمدة ستين يوماً       ) في غزة " حماس"

ما معنـى   . رفضها االعتراف بالرئيس عباس بعد يوم واحد من تاريخ انتهاء واليته          " حماس"اآلن أعلنت   
  هذا الرفض وما هي السيناريوهات التي تنتظر الفلسطينيين في الشهر األول من العام القادم إذن؟

ـ   في المجلس ال  " حماس"عندما توجه كتلة     ، فستظهر بـصورة الحركـة      "أبومازن"تشريعي نحو التمديد ل
  .المسؤولة، التي عينها على المصلحة الوطنية

هو أن تتم معجزة ما وينجح الحوار الوطني وينتج عنـه تـشكيل إمـا               ، والمتفائل جداً ، السيناريو األول 
بات رئاسية في الـضفة     حكومة انتقالية أو حكومة وحدة وطنية تكون إحدى مهماتها اإلشراف على انتخا           

والسيناريو الثاني هو أن تبقى األمور على مـا         . الغربية والقطاع ونتفادى جميعاً مأزق الفراغ الدستوري      
فيما يصار في الضفة الغربية إلـى استـصدار         ، عن عدم اعترافها بعباس رئيساً    " حماس"هي عليه فتعلن    

وفـي هـذه الحالـة      . االنتخابات التشريعية القادمـة   فتوى قانونية تجيز تمديد واليته الرئاسية إلى موعد         
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وتعمد إلى التشبث بالقانون وتعيين أحمـد بحـر رئيـساً للـسلطة         ، هذه الفتوى بالطبع  " حماس"سترفض  
مقاطعة من األطراف الدوليـة فـإن       " حماس"وبكونه مقيماً هناك وبكون     . الفلسطينية، لكن مقيماً في غزة    
، وهي أنه باإلضافة إلى وجود حكـومتين        "متقدمة"ي سيتطور إلى مرحلة     ذلك معناه أن االنقسام الفلسطين    
" حمـاس "لـن تـتمكن     .  رئيسان أيضاً  - وهم ال يزالون تحت االحتالل     -منفصلتين فسيصير للفلسطينيين  

بطبيعة الحال من إجراء انتخابات رئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل سـتين يومـاً، وسـيتم                  
ثم بعد ذلك ربما لن يكون هناك مناص        ، ية في غزة تمدد لرئيس المجلس التشريعي      استصدار فتوى قانون  

وأياً ما كان االتجاه الذي سيسير فيه هذا السيناريو فإنه          . سوى إجراء انتخابات رئاسية في قطاع غزة فقط       
  .بالغ القتامة ويعمق االنقسام الحالي

ويبقـى  .  محتمل كما تشير المعطيات على األرض      لكنه غير ، السيناريو األول هو ما يتمناه الجميع ربما      
وما تحمله هذه السطور مقترح إلـى أعـضاء المجلـس           . أمامنا السيناريو الثاني المخيف وكيفية تفاديه     

لتـصل إلـى موعـد      " أبومازن"وهو التخلي عن فكرة رفض التمديد لرئاسة        ، التشريعي في قطاع غزة   
، وكإشارة على حسن النية     "حماس"أي أن تعمل    : كس ذلك تماماً  بل واإلقدام على ع   ، االنتخابات التشريعية 

وعدم جر األمور إلى الصدام األخير وتفادي كسر العظم وحرصـاً علـى المـصلحة الوطنيـة، علـى                  
 ٢٠١٠استصدار موافقة من قبل المجلس التشريعي وفتوى قانونية تجيز التمديد الرئاسـي حتـى ينـاير                 

وهناك مسوغات وطنية عديدة العتماد هذه الخطوة       ). أي سنة كاملة  (دمة  موعد االنتخابات التشريعية القا   
فالوضع الفلسطيني في أسوأ أحواله اآلن وسيتجه نحو المزيد من السوء إذا انتهينـا              . ال تخفى على عاقل   

 فالقانون تم ، كما أن فكرة التشبث الحرفي بالقانون وكأنه قرآن مقدس مثيرة للتساؤل فعالً           . برئيسين أيضاً 
وال يعقل أن نرى الكارثة قادمة نحونا ونبرر ذلـك       ، ويتم الدوس عليه قياماً وقعوداً من قبل كل األطراف        

بالقانون، وخاصة أن هناك إمكانيات قانونية للتعامل مع ما هو قائم وإيجاد حلول تحترم القانون لكـن ال                  
  .تجعله سيفاً آخر على عنق ما تبقى من احتماالت وحدة الوطن

بـل عليهـا أن     ، هو أن عليها تفادي خوض معركة يخسر فيها الجميع كهذه         " حماس" أن تدركه    ما يجب 
في المجلـس التـشريعي     " حماس"تحولها من معركة خاسرة إلى مدخل للكسب الوطني عندما توجه كتلة            

ـ   حة ، عندها فإن الحركة تظهر بصورة الحركة المسؤولة، التي عينها على المصل           "أبومازن"نحو التمديد ل
ولـتعلن  . وليس بصورة التنظيم االنتهازي الذي يقدم مصلحته الحزبية على المصلحة الوطنيـة           ، الوطنية

أو أن تقول   ، "أبومازن"بالصوت العالي والعريض أنها تقوم بذلك من أجل الوحدة الوطنية وليس من أجل              
  .ما تشاء

 أية إرباكات جديدة مـن الـوزن        تعلم أن الوضع الفلسطيني هش إلى درجة كبيرة، وال يحتمل         " حماس"و
الثقيل من حجم دخول هذا الوضع في نفق مماحكات قانونية مظلمة ينتهي الفلسطينيون بسببها إلى حالـة                 

ولكن في الحالة الفلسطينية سيكون الوضع أكثر سوءاً بسبب االنقـسام           ، فراغ رئاسي كما حدث في لبنان     
أو ينتهي الفلسطينيون إلـى حالـة       . ئيلي على الطرفين  الجغرافي والديموغرافي وسيطرة االحتالل اإلسرا    

  .أكثر شذوذاً بوجود رئيسين واحد في الضفة الغربية والثاني في قطاع غزة
في لحظات الصدام العصابية تنشد الممارسات والتصريحات والمواقف ألن تسابق بعضها بعـضاً فـي               

والصراع الفلسطيني الحالي واحد مـن      . ويكون المنطق والهدوء أول الضحايا    ، التوتر والتطرف والهوج  
لذلك ليس من اإلبـداع وال البطولـة توسـيع          . أكثر األمثلة تجسيداً للعصابية الحزبية في أسوأ تمظهرها       

إذ يعلم كل من الطرفين علم اليقين أنـه         . وتمديد سياسات التوتر وإطالق التصريحات العنترية والهوجاء      
أو االنقسام النهائي والمطلق بين     ، وال سبيل إال الحوار   ، رف اآلخر من المستحيل على أي منهما إلغاء الط      

فإن كانت هناك بقايا رغبة حقيقية في توحيد ما انقسم فإننا ننتظر مـن              . كيان في الضفة وكيان في غزة     
األم التي عندما نافستها امرأة ثانية على أمومتها البنها وقـضى           ، "أم الولد "من يلعب دور    " حماس"و" فتح"
عنـه  " أم الولد "تخلت  ، قاضي بأن يشطر الولد إلى نصفين يذهب كل نصف إلى واحدة من المتنافستين            ال
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مـن  . وألنها األم الحقيقيـة   ، لكن ألنها كانت أكثر رأفة بابنها     ، لغريمتها على ما في ذلك من ألم ومرارة       
، حقـاً " أم الولـد  "ون  والشعب الفلسطيني ينتظر ليرى من سيك     " حماس"و" فتح"لحظة الصدام األولى بين     

وكـل  ، الولد ينشطر شيئاً فشيئاً وبالتدريج ونحن نسابق الزمن كي ال يصبح نصفين ال سبيل إلى لحمهما               
 .من األمين تتردد في لعب الدور المنتظر

 ١٨/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  حماس والمصالح األمنية األردنية أوالً .٥٣

  حمادة فراعنة 
جز القطيعة مع حركة حماس، باستقباله وفـداً مـن مكتبهـا الـسياسي يـوم                كسر مدير المخابرات حوا   

حين استقبل  ، بعد قطيعة استمرت اكثر من سنتين     ، ، وجدد ذلك مرة اخرى خالل شهر آب       ٢١/٧/٢٠٠٨
 بعد نجاح وتفوق حركـة حمـاس باالنتخابـات التـشريعية            ١٠/٣/٢٠٠٦محمد نزال مع رفاق له يوم       
  .ية االولىوتشكيلها لحكومة هنية الحزب

لـم  ، حيث كان يزورها بمعدل مرة كل ثالثة اشهر       ، لم ينقطع محمد نزال عن عمان     ، خالل فترة القطيعة  
مما يدلل على ان كسر القطيعة تم بقرار سياسـي          ، يلتق خاللها مع اي من المسؤولين االردنيين المعنيين       

  .المتكرر المطلوبوانهما سربا عن قصد حدوث هذا اللقاء ، مدروس ومرغوب لدى الطرفين
حواجز القطيعة مع حماس، كما تم تسويقها لنا، تتمثل بالتداخل التنظيمي السياسي ما بين حركة حمـاس                 
وحركة االخوان المسلمين مما يشكل مساساً بمصالح االردن االمنية اضافة الى محاوالت حركة حمـاس               

، ورغم االعتراض المبدئي من قبـل       تهريب السالح الى االردن او عبر االردن الى فلسطين، ورغم ذلك          
وهي عوامل طـاردة لبنـاء      ، جهاز االمن السياسي على دور حماس السياسي االمني الحزبي في االردن          

وبين حماس، اال ان اللقاء والتفاهم يوحي بوجود عوامل جاذبة لهـذه            " الدولة االردنية "عالقة او ثقة بين     
  .)اقوى من تلك العوامل الطاردة لها(العالقة 

واذا تعذر علينـا معرفـة      ، او عن المواضيع التي بحثت    ، لم يفصح عنها الطرفان   ، دوافع اللقاء المتكرر  
فيمكن االستدالل عن مضامينها من خالل الشواهد او التداعيات التـي سـتظهر خـالل               ، فحوى اللقاءات 

ي للحركة في بالدنـا،     وفي طليعتها زيارة خالد مشعل الى عمان وفتح مكتب سياسي اعالم          ، االيام المقبلة 
اسوة بحركة فتح وبـاقي فـصائل المقاومـة         ، وصوالً الى نشاط سياسي واعالمي معلن لها في االردن        

  .بمستواها وال تقبل بأقل من ذلك إن لم يكن اكثر، الفلسطينية
واضح ان سرعة اللقاءات وتكرارها يدلل على وجود ارادة ورغبة وقرار سياسي لدى الطرفين وخاصة               

التي كانت تتحفظ على هذه العالقة، ولم تكن تستجيب لكـل الوسـاطات المحليـة               " الدولة االردنية "لدى  
فجاء القرار مفاجئـاً ألغلبيـة المـراقبين، حتـى بمـن فـيهم              . والعربية، التي كانت تعرض وساطاتها    

 -األميركيون، مما يؤكد ان اتهامات حماس لوجود ضغط او قرار أميركي بمنـع الحـوار الفلـسطيني                
الفلسطيني، او الحوار االردني مع حماس، قراءة غير صحيحة لمواقف االطراف الفلـسطينية والعربيـة               

فها هو االردن االكثر انسجاماً وتوافقاً مع السياسات االميركية         . المناوئة لسياسات ومواقف حركة حماس    
ية ضـد االرهـاب، يفـتح      سياسياً وأمنياً، وهو عضو شريك في الحملة االميركية او في الحرب االميرك           

  .الحوار وبأعلى مستوى مع حركة حماس الموصوفة بالمعايير االميركية على انها فصيل ارهابي
  : األمني بفتح الحوار مع حركة حماس-ثمة دوافع اردنية محضة وأساسية تقف وراء القرار السياسي

، وحركة االخوان المسلمين  " دولةال"أوالً؛ ان حركة حماس جزء من التفاهم او جزء من المواجهة ما بين              
وطالما ان القرار السياسي الوطني بإزالة اسباب وعوامل المواجهة مع حركة االخوان المسلمين، الفصيل              
األقوى الجاد في المعارضة السياسية للسياسات الحكومية، وطالما ان هنالك حرصاً رسمياً إلزالة اسباب              

خاء المحلي سياسياً وأمنياً بسبب سلـسلة االزمـات والعقبـات           التوتر واالحتقان وشيوع حالة من االستر     
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السياسية واالقتصادية وتفاقمها االجتماعي، وقد تمثل ذلك بسلسلة اللقاءات المنهجية المنظمة التي قادهـا              
جاللة الملك مع الطواقم الحكومية واألمنية، واللقاء مع قطاعات متعددة برلمانيـة وحزبيـة وإعالميـة                

حزبية من قيادات االخوان المسلمين بهدف اشاعة جو من االسترخاء والتفـاهم وتبـادل              بحضور رموز   
فال بد وان ينعكس ذلك على احدى القضايا العالقة بين الدولة واالخوان المسلمين، وهـي               . وجهات النظر 

ـ           الحـركتين حزبيـاً    " فك ارتبـاط  "حركة حماس كامتداد لهذه الحركة في فلسطين مع وجود محاوالت ل
  .تنظيمياً ومالياًو

ثانياً؛ سلسلة الهزائم المتتالية المتكررة التي منيت بها حركة فتح بدءاً بفشلها باالنتخابات البلدية في عـام                 
، وتـصفية   ٢٠٠٧، وأمام انقالب حركة حماس وحسمها العسكري        ٢٠٠٦، واالنتخابات البرلمانية    ٢٠٠٥

، مقابل نجاح وفوز حركة حمـاس  ٢٠٠٨ة وجودها في حي الشجاعية وخروج عائلة حلس من قطاع غز         
وبسط نفوذها بقوة في الميدان في قطاع غزة، مما ادى بها الى ان تكون شريكاً قوياً في القرار الفلسطيني                  

  .ال يمكن تجاوزه والتغاضي عنه
إضافة الى فشل حركة فتح في استثمار الدعم السياسي االردني لها واقعياً ولوجستياً وعدم قدرتها علـى                 

فالعالقة بين رئاسـة اللجنـة التنفيذيـة        . ستثمار هذا الدعم وتوظيفه لمصلحة ترتيب اوضاعها الداخلية       ا
والعالقة بـين   ، والعالقة بين الرئيس واللجنة التحضيرية غير منسجمة      ، ورئاسة المجلس الوطني متوترة   

بدون مبادرات واقعيـة    والرئيس مقبل على فقدان شرعيته الدستورية       ، اعضاء اللجنة المركزية فيها خلل    
واالردن ال يستطيع تجاوز حالة االنحدار المتفاقمـة التـي          ، تجدد له هذه الشرعية وتحميه من الطعن بها       
  .تعصف بالمؤسسة الفلسطينية وتآكل شرعيتها

ثالثاً؛ مبادرات حركة حماس لقبولها اتفاق التهدئة مع اسرائيل وإصرارها على هـذه التهدئـة، وقمعهـا                 
 فصائل المقاومة الرافضة لمبدأ التهدئة وشكلها، مما يدلل على استعداد حركة حماس للتوصل              ولجمها لكل 

مما يعكس واقعية سياساتها وعدم تصلبها نحو القضايا        ، الى اتفاقات براغماتية عملية مع العدو االسرائيلي      
  .المبدئية

لسطينية ووضع اجندة تقوم علـى      والمصالحة الوطنية الف  ، رابعاً؛ تلكؤ الدور المصري في تحقيق الحوار      
التهدئة اوالً، وتبادل االسرى ثانياً، وصوالً الى الحوار ثالثاً، بدون االخذ في االعتبـار تفـاقم الوضـع                  

  .الداخلي الفلسطيني
ولم تجد اعتراضاً جـدياً     . المبادرة األردنية وجدت االستجابة والتفهم لدى قطاعات واسعة من االردنيين         

ذه المبادرة تعبر عن المصالح االمنية االردنية وال تتعارض معها ان لـم تخـدمها               ألن ه ، من اي طرف  
  .بشكل مباشر او غير مباشر

hamadah.faraena@alghad.jo  
  ١٨/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  ماذا ُيخبِّئ المستقبل لنا؟ .٥٤

  جهاد الخازن
هناك فقر  . الثراء إشاعة . بي حقيقة ماذا يخبئ المستقبل لنا؟ قبل ان أجيب عن السؤال أقول إن الفقر العر            

في المقابل نحن متهمـون بـالثراء،       . من المغرب وموريتانيا حتى جزيرة العرب، مروراً بكل بلد بينهما         
، وثمة ثروة طارفة سببها ارتفاع أسعار النفط، كما رأينا فـي            »الخواجات«والى درجة ان نهدد مصالح      

  .طلع الثمانينات، ولكن من يضمن ان تدومأواسط السبعينات، وقرب نهاية ذلك العقد وم
نعرف أن الفقر والثراء أرقام، واألرقام ال تكذب، وهي تقول إن هناك عشرات ماليين العرب دون خـط                  
الفقر، وإن الثروة العربية، على شكل استثمارات خارجية، ال تتجاوز ثالثة أو أربعة في المئة من األرقام                 
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 شخص في العـالم، أو أغنـى الـف          ٥٠٠ألغنى  » فورتشن«أو  » وربسف«وإذا أخذنا قائمة    . المتداولة
  .شخص، نجد ان هناك أفراداً أغنى من دولنا

، والمقـصود الـشـــيوعيون،     »الحمر قادمون، الحمر قـادمون    «مضى زمن كان شعار المرحلة فيه       
مار أصـبح   ومؤسسات االسـتث  . ، والمقصود المسلمون  »العرب قادمون، العرب قادمون   «واليوم شعارهم   

اسمها صناديق سيادية تريد أميركا واالتحاد األوروبي فرض قيود على استثماراتها لمنعها من دخول أي               
  .ميدان منتج

، وهو رقم مخيـف،     ٢٠١٥أسمع ان صناديق االستثمارات العربية قد تتعامل بترليون دوالر، مع حلول            
ة على العراق، وما سـتتحمل مـن تبعـات      إالّ أنه ثلث ما أهدرت الواليات المتحدة في حرب غير مبرر          

  .الحرب في رعاية المصابين والمعوقين على مدى العقود المقبلة
األرقام مخيفة فقط عندما يكون مصدرها عرباً، أي مسلمين، ولكن أخشى ان تكرر الكذبة حتى يـصدقها                 

-١٩٧٩راً عام    دوال ٤٠ما أذكر هو ان سعر برميل النفط وصل الى          . أصحابها، ثم نصدقها نحن معهم    
 دوالراً اليوم، وما أذكر أيـضاً ان الـسعر          ١٤٠، وهو مبلغ يفوق بقيمته الشرائية في ذلك الحين          ١٩٨٠

هبط حتى ثمانية دوالرات للبرميل في أواسط الثمانينات ونَكَب دوالً ثرية بنت وتوسعت على أسـاس ان                 
  .يستمر السعر العالي

سينهار، غير ان السعر العالي لم يقض على الفقر قبل ربـع            الظروف تختلف اآلن، وال أعتقد أن السعر        
  .قرن، ولن يقضي عليه هذه المرة

  مرة أخرى، ماذا يخبئ المستقبل لنا؟
قبل أن أحاول سبر غور المستقبل أسجل أن المدن العربية الكبرى تغيرت في ربع القرن الماضي حتـى                  

، والعواصم األخرى أصبحت حواضر عـصرية       جدة والرياض، عواصم الخليج   . أصبحت مختلفة تماماً  
وكل منا شاهد كيف تغيرت مدينته من قرية نائمة ال يعرفها           . تنافس أي مدينة في العالم الصناعي المتقدم      
  .غير أهلها الى اسم بارز على خريطة العالم

  .عندي سيناريو ونقيضه وأنا أنظر الى عالمنا العربي من قلب كرة بلّورية
دولنا نحو الديموقراطية، وأن تقوم عدالة في توزيع الثروة داخل البلد الواحد، وأن نـرى               األول ان تسير    

  .عملة موحدة، وحرية في تنقّل العمالة بين دولنا، مع تعليم أفضل وخدمات صحية متقدمة
  :هذا كله ممكن بما نملك من إمكانات، غير أنني أخشى أن نعيش لنرى السيناريو اآلخر

فاقمة، وال ديموقراطية أو شورى، واستثمار في الحجر من أرض أو بناء، مـع التـضييق                توتاليتارية مت 
  .على االستثمارات االستراتيجية في قطاعات منتجة أو مستقبلية

تعنـي ان تـرث     » ضريبة المـوت  «العقار في بلد غربي ينتهي بأن ترثه الدولة في جيلين أو ثالثة ألن              
 قيمة العقار، فهذا ما قضى على معظم الطبقة االرستقراطية البريطانية           الدولة أكثر من الورثة أنفسهم من     

طبعاً العربي ذكي وهو من الذكاء انه قد يسجل العقار باسم شركة، وهو هنـا يـدفع                 . في القرن الماضي  
وفي جميع األحوال يذهب االستثمار     . ضريبتين، ضريبة على دخل الشركة وضريبة على دخل أصحابها        

وحتى اذا لم يكن االستثمار في عقار، وإنما في شـركة سـيارات أو   . ى جيب الدولة المعنيةفي النهاية ال  
  .أدوية أو غيرها، فإن العربي المستثمر سيدفع الضريبتين، ضريبة الشركات وضريبة الدخل الفردي

اب، طالمـا   أموال المستثمر العربي، فهو سيتهم بتأييد اإلره      » تدوير«واذا لم تكف القوانين الموجودة في       
. انه من دولة توتاليتارية ال تستطيع ان تدافع عن نفسها ناهيك عن ان تدافع عن مواطنيها فـي الخـارج                   

  .وتصادر أموال المستثمر العربي، ويحكم عليه غيابياً بالسجن المؤبد
ه  سنة الى شيء يـشب     ٢٥أخشى في هذا السيناريو ان تتحول مدننا الجديدة العصرية الفخمة الضخمة في             

قديم باألبيض واألسود، وال شيء سوى الغبار وكتلة شوك تذريها الريح           » كاوبوي«بلدة مهجورة في فيلم     
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في شارع مليء بالحفر، وبعض الشيوخ على مصطبة بيت نوافذه مكسورة يتذاكرون الماضي، وما كان،               
  .وما كان يمكن ان يكون

  ١٨/٨/٢٠٠٨الحياة 
  

  :كاريكاتير .٥٥
  

  
  

  ١٨/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 


