
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  د على الفشل الذريع للسياسات األمريكية في المنطقةيؤكّو  يلتقي المعلممشعل
   بالتقارب مع األردنوترحب هنية تدعو مصر لتخفيف الحصار حكومة
  لم نغير قائمة األسرى ولم نمنع قادة فتح من السفر خارج غزة: النونوطاهر 

 في حال استمرار المماطلة اإلسرائيلية" ٢رون أراد "إلى " شاليط"القسام تهدد بتحويل 
  ع السلطة الفلسطينيةالسالم م أولمرت يرفض وثيقة أميركية تحدد نقاط خالف مفاوضات

  وحيد عبدالمجيد... التقرير االستراتيجي الفلسطيني

:"قدس برس" لـمصدر أردني
الرئيس عباس منزعج من 

  الحوار بين األردن وحماس
  

 ٤ص ... 

 ٢٠/٨/٢٠٠٨١١٧٥األربعاء
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    :السلطة
 ٤   بالتقارب مع األردنوترحب هنية تدعو مصر لتخفيف الحصار حكومة .٢
 ٥  فياض يجدد دعوته لقوات عربية في غزة .٣
 ٥  لم نغير قائمة األسرى ولم نمنع قادة فتح من السفر خارج غزة: طاهر النونو .٤
 ٦  تفاهم رباعي عربي على عقد مصالحة فلسطينية ودعم جهود القاهرة: ابو ردينة .٥
 ٦  لي وإعالن المبادئ ونصر على اتفاق تفصيلي شاملنرفض اتفاق الرف واالنتقا: قريع .٦
 ٧   وأمل بإنجاز اتفاق نهاية العامعريقات يؤكد ان اللقاءات شبه يومية مع الجانب االسرائيلي .٧
 ٧ ف األسرى إلى سياسة دائمة في التعامل مع مل"حسن النوايا"تحول تحذير فلسطيني من  .٨

    
    :المقاومة

 ٨  د على الفشل الذريع للسياسات األمريكية في المنطقةيؤكّو  يلتقي المعلممشعل .٩
 ٨    وجود قوات عربية في غزةحماس والشعبية ترفضان .١٠
 ٨   في حال استمرار المماطلة اإلسرائيلية" ٢رون أراد "إلى " شاليط"القسام تهدد بتحويل  .١١
 ٩   مع اإلسرائيلين" هدنة طويلة"حماس تنفي تجديدها عرضاً التفاق  .١٢
 ٩  التهدئة لم تحقق أدنى التطلعات: كتائب المقاومة الوطنية .١٣
 ٩  ال ترتيبات لزيارة مشعل إلى عمان والتواصل مع األردن مستمر: حماس .١٤
١٠ الدعوة للحوار الوطني غير جادة وهدفها إنقاذ عباس": قدس برس"مصدر في حماس لـ  .١٥
١٠    للفصائلحماس تنفي وجود مبادرة مصرية وتوضح أن مصر لم توجه دعوة .١٦
١٠  "قرار جماعي"وقطع التهدئة .. على األسئلة المصرية حماس ال جديد في رد: المزيني .١٧
١١  تلتقيان فتح لالتفاق على عناوين الحوار"جبهة اليسار"الجهاد و .١٨
١١  هم عّباس بعرقلة التبادل تتّكتائب القسام .١٩
١١  "لن يطول"استقالة مشرف تؤكد أن ربط مصير الشعوب بالمصالح األمريكية : عدوان .٢٠
١١   تشكيل فريق فلسطيني إسرائيليتنتقدحماس  .٢١
١٢ ة تطلق مبادرتها لمعالجة الوضع األمنيفي عين الحلو" جبهة اليسار" .٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  السالم مع السلطة الفلسطينية أولمرت يرفض وثيقة أميركية تحدد نقاط خالف مفاوضات .٢٣
١٢    باراكالةأولمرت يتراجع عن التهديد بإق .٢٤
١٣  اولمرت سيخضع الستجواب سادس فـي قضايا فساد .٢٥
١٣    ال تعارض عودة رمزية لالجئين"إسرائيل": مستشار سابق لشارون .٢٦
١٣   غزة بتسليمها المساعدات اإلنسانية" سفينتي" تطالب "إسرائيل" .٢٧
١٣    تركية في المتوسط- أميركية -مناورات بحرية إسرائيلية  .٢٨
١٤  "دولة لحزب اهللا"أولمرت يتوعد لبنان في حال تحول إلى  .٢٩
١٤  زة الغالق معابر الحدود مع قطاع غ"اسرائيل"اطالق صاروخ يدفع : االذاعة االسرائيلية .٣٠
١٤ ياجقلق إسرائيلي من تصريحات نائب رئيس األركان الروسي ومن تبعات دعم جور .٣١
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    :األرض، الشعب
١٤  نصف األسرى الذين سيطلق سراحهم تنتهي مدة محكومياتهم العام القادم .٣٢
١٥  ئين الفلسطينيين على الحدود العراقية السورية قتل بطيءوضع الالج .٣٣
١٥  تحذير من تفجر الوضع في غزة بسبب الحصار .٣٤
١٥   مواطنين في نعلين برصاص االحتالل٤اصابة  .٣٥
١٦   منذ بداية الشهر الجاري مواطن٣٠٠ اعتقلت "اسرائيل": فروانة .٣٦
١٦   لتدميره تماما المسجد األقصى تكثف حفرياتها في محيط"إسرائيل":التفكجي .٣٧
١٦  عمال غزة يطالبون بإعفائهم من دفع فواتير الماء والكهرباء .٣٨
١٦  "الحرم القدسي الشريف" ى تطالب اإلعالم بعدم استخدام تعبيراألقصلجنة إعمار المسجد  .٣٩
١٧  دعوات فلسطينية لتشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال شناعة .٤٠
١٧  التماس للعليا لتشديد العقوبات على مطلق النار على أبي رحمة والمحكمة تجمد القضية .٤١
   

   :اقتصاد
١٧ استبدال األوراق النقدية البالية في قطاع غزة .٤٢
   

   :صحة
 ١٧  قطاع يعانون من أمراض القلب والسرطانالمن طالبي العالج خارج % ٥٠:الصحة العالمية .٤٣
   

   : األردن
١٨  لمهندسين الزراعيين األردنيين تحذر من االستيراد عبر الكياننقابة ا .٤٤
١٨  عن األسرى األربعة المحتجزين في السجون األردنيةاالفراج  .٤٥
   

   :عربي، إسالمي
١٨  وحماسالقيادة األردنية تطلع القيادة المصرية على نتائج محادثات األردن  .٤٦
١٩   الحوارات الثنائية ستبدأ االثنين المقبل مع حركة الجهاد اإلسالمي: مصر .٤٧
١٩ السلطات المصرية تنفذ مزيداً من التفجيرات والتعزيزات األمنية على الحدود: رفح .٤٨

   
    :تقارير
١٩   يكشف أسرار توتر العالقة بين مصر وحماس"السبيل"رير لـتق .٤٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٠  وحيد عبدالمجيد... التقرير االستراتيجي الفلسطيني .٥٠
٢١   صالحسليمان. د. أ... والحل دعم المقاومة.. الفلسطينيون يتعرضون لجريمة تطهير عرقي .٥١
٢٣  حمادة فراعنة... حماس والمصالح األمنية األردنية أوالً .٥٢
٢٥  حسام كنفاني... ! تجتاح فتح"فوضى شاملة" .٥٣
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  
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 الحوار بين األردن وحماسالرئيس عباس منزعج من : "قدس برس"لـ  أردنيمصدر .١

كشفت مصادر أردنية مطلعة النقاب عن أن السلطة الفلسطينية فوجئت بشيوع أنباء الحوار الـذي               : عمان
كانت السلطات األردنية قد دشنته منذ عدة أسابيع عبر لقاءات مباشرة أجراها مدير جهـاز المخـابرات                 

محمد نزال ومحمد نـصر، وأنهـا       " حماس"االردنية محمد الذهبي مع عضوي المكتب السياسي لحركة         
وفكـا  " حمـاس "أعربت عن هذه المفاجأة بإبالغ األردنيين قلقها من أن تكون هذه الحوارات إنقاذا لــ                

 .للعزلة عنها
وأكدت هذه المصادر، على تفاصيل الحوارات التي أجراها مدير جهاز المخابرات االردنية محمد الذهبي              

وطلبت االحتفاظ باسمها، أن الـرئيس محمـود عبـاس       " قدس برس "ت لـ   ، والتي تحدث  "حماس"مع قادة   
وفـتح  " حمـاس "وخالل زيارته لألردن عبر للمسؤولين األردنيين عن مخاوفه من االنفتاح على حركة             

إن من شأن ذلك أن يضعف موقفه، وأن المطلـوب          "صفحة جديدة معها، حيث قال للمسؤولين األردنيين        
 .، على حد تعبيره"فتاح عليهاوليس االن" حماس"هو عزل 

وأشارت هذه المصادر إلى أن الترحيب الذي أبداه عدد من قادة السلطة الفلسطينية بالحوار األردني مـع                 
بالتراجع عن سيطرتها عن غزة، لم يكن إال خطابا لإلعالم          "حماس"على أن يكون مدخال إلقناع      " حماس"

ده رجل نافذ بحجم مدير جهاز المخابرات االردنية محمـد          ال أكثر وال أقل، ذلك أن جدية الحوار الذي قا         
، "حمـاس "الذهبي قد أثار حفيظة قادة السلطة، وبدا كما لو أنه بداية فك للعزلة السياسية المفروضة على                 

 .كما قالت
دلـيال  " حمـاس "ونفت هذه المصادر أن يكون المدخل األمني الذي انطلق به الحوار بين األردن وحركة               

 باعتبارها مشكلة أمنية وليست طرفا سياسيا، "حماس"أردني بحصر التعامل مع على موقف 
بوتيرة متصاعدة حتى نهاية العام الجاري،      " حماس"وتوقعت هذه المصادر استمرار الحوار بين األردن و         

واتضاح الصورة بشأن مآل االنتخابات األمريكية والموقف من دعوة الحوار الوطني الفلسطيني وعما إذا              
 . كانت ستجرى انتخابات رئاسية فلسطينية جديدة مطلع العام المقبل أم سيمدد للرئيس محمود عباس

في األردن قبل أن يغادر قادتهـا       " حماس"واستبعدت أن يكون هدف الحوار الجاري حاليا استعادة موقع          
ات إلى ما قبـل     العودة بالعالق " حماس"ليس المطلوب ال من األردن وال من        : "، وقالت ١٩٩٩عمان عام   

الرحيل عن دمشق، ليس لتعقيدات الوضع السياسي فـي  " حماس"، كما أنه ليس مطروحا لدى ١٩٩٩عام  
لمغادرة سورية، ذلك أن الحوارات غير المباشرة بين        " حماس"األردن، وإنما أيضا ألنه ال يوجد ما يدعو         

ة في إسرائيل، باإلضافة إلى عـدم       سورية وإسرائيل تبدو في طريقها إلى الجمود بسبب األوضاع الداخلي         
  .         ، على حد تعبيرها"استعداد الطرفين اإلسرائيلي والسوري على دفع استحقاقات السالم المطلوب منهما

  ١٩/٨/٢٠٠٨ قدس برس
  
  بالتقارب مع األردن وترحبهنية تدعو مصر لتخفيف الحصار حكومة .٢

جتماع األسبوعي، أمس، برئاسة رئـيس الـوزراء        دعت الحكومة الفلسطينية في بيان لها عقب اال        :غزة
 المسؤولين في مصر إلى تخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غـزة وفـتح                ،إسماعيل هنية 

معبر رفح الحدودي أمام حركة المواطنين من وإلى غزة وخاصة المرضى والمعتمرين والحجاج وذوي              
عالقة استراتيجية قوية وثابتة    " حرصها على وجود     الضرورات الملحة للسفر وأصحاب االقامات، مؤكدة     

 ". مع جمهورية مصر العربية
كما رحبت الحكومة بالتقارب مع المملكة األردنية، مشيدة بهذه الخطوات على سبيل إعادة تصويب مسار               
العالقة واعتبار األمة العربية واإلسالمية هي العمق االستراتيجي للشعب الفلسطيني، فـي إشـارة إلـى                

 .لقاءات جمعت بين قادة حركة حماس مع مسؤولين في المملكة تهيئ لتحسن العالقة بين الطرفين
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أن كل ما يتسرب من مخططات التفاقات وإجراءات أمنية تنتقص من حقوقنـا الفلـسطينية               :" وقال البيان 
مية حول مـا    وذلك في إشارة إلى التسريبات اإلعال     ". مرفوضة وغير ملزمة لشعبنا اآلن أو في المستقبل       

وجـددت   .يسمى باتفاق الرف واالتفاقات األمنية بين الطرف الفلسطيني المفاوض واالحتالل اإلسرائيلي          
فـي نوايـا    "الحكومة تشجيعها ودعمها ألي حوار فلسطيني داخلي جاد وناجح، مشككة في ذات الوقـت               

ي الرافض ألي حـوار أو توافـق        اإلخوة في قيادة السلطة في رام اهللا وارتهانهم للفيتو والقرار االمريك          
 " .وطني داخلي

  ٢٠/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  

  فياض يجدد دعوته لقوات عربية في غزة .٣
جدد الدكتور سالم فياض، رئيس الوزراء، أمس، دعوته لالستعانة بقوات عربية، ": وفا"البيرة ــ 

نتقالية إلى حين استكمال للمساعدة في استعادة سلطة القانون في قطاع غزة، وذلك في إطار ترتيبات ا
من المهم "وقال فياض، الذي كان يتحدث في احتفال في البيرة،  .بناء األجهزة األمنية في القطاع

االستفادة من قوات أمنية عربية من خالل توافق وطني لمساعدة السلطة الوطنية في إعادة بناء قدراتها 
حزبية وفصائلية، هذه الترتيبات االنتقالية األمنية في قطاع غزة، على أسس مهنية موضوعية وليست 

 ".يمكن البدء بها بصورة عاجلة إلعادة الوحدة للوطن فوراً
هناك الكثير مما يتعين النقاش بشأنه في المجال السياسي، وبما يمكن أن يتم الحوار بشأنه، : وأضاف

الحوار، وصوالً لتوافق بشأن والحاجة له، وعلينا التحرك باتجاه إعادة الوحدة للوطن فوراً، واستكمال 
الرؤية السياسية وكافة القضايا الخالفية األخرى، حتى نصل لرؤية مشتركة تمكننا من تدبر شؤوننا 
بأنفسنا بما ال يتعارض مع تحقيق أهدافنا الوطنية، وال يمكن تحقيق األهداف الوطنية في ظل حالة 

 .إزاء كل التحديات التي تواجهنا؟التمزق واالنقسام، متسائالً لماذا التردد واإلبطاء 
  ٢٠/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 لم نغير قائمة األسرى ولم نمنع قادة فتح من السفر خارج غزة: النونوطاهر  .٤

" قدس برس"أوضح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المقالة الطاهر النونو في تصريحات خاصة لـ 
ني يعتبر عرسا وطنيا، وأشار إلى أن بعض الجهات السياسية أن إطالق إسرائيل لسراح أي أسير فلسطي

بالنسبة لنا : "من قرار إسرائيل إطالق سراح عدد من األسرى، وقال" حماس"عمدت إلى تشويه موقف 
نعتبر إطالق سراح أي أسير فلسطيني مكسبا للشعب الفلسطيني، فهؤالء األسرى هم أبناء " حماس"في 

ح أي واحد منهم يعتبر عرسا وطنيا، ولكننا قلنا بأن االحتالل عندما يصر الحركة الوطنية وإطالق سرا
دون غيرهم إنما يسعى لتكريس االنقسام، أما أن هذا سوف يدفعنا لتغيير " فتح"على إطالق سراح أسرى 

أسماء القائمة المقدمة في صفقة تبادل األسرى، فهذا غير وارد ولن يتم، فالقائمة المقدمة هي قائمة 
  .، على حد تعبيره"فتح"صائل الفلسطينية جميعا بما في ذلك حركة الف

من " فتح"على صعيد آخر نفى النونو أن تكون وزارة الداخلية في غزة قد أصدرت قرارا بمنع قادة 
القطاع، واعتبر أن ذلك فهما غير صحيح إلجراءات أمنية وإدارية بحتة اتخذتها وزارة الداخلية 

 يصدر أي قرار من وزارة الداخلية بمنع أي عنصر ال من فتح وال من غيرها لم: "الفلسطينية، وقال
خارج غزة، وإنما وزارة الداخلية تشترط على أي مغادر للقطاع أن يسجل خروجه في وزارة الداخلية، 

ال يعترفون بوزارة الداخلية في غزة وال يسجلون، ونحن ال نميز في تطبيق " فتح"ولكن اإلخوة في حركة 
دون أن يمنعا من السفر ألنهما سجال " فتح"انين، وقد سافر زكريا اآلغا وهشام عبد الرازق وهما من القو

  . ، كما قال"اسميهما، ولذلك فالمسألة إجرائية إدارية بحتة وال عالقة لها بفتح
  ١٩/٨/٢٠٠٨ قدس برس
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  تفاهم رباعي عربي على عقد مصالحة فلسطينية ودعم جهود القاهرة: ردينةابو  .٥
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، والرئيس :  تركي الصهيل - لرياضا

الفلسطيني محمود عباس، في جدة أمس، تطورات القضية الفلسطينية، في الوقت الذي تطرقت فيه 
 الشرق"وكشف لـ .المباحثات التي جرت بين الجانبين، لسير المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية

 نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن هناك تفاهما بين السلطة "األوسط
الفلسطينية والسعودية ومصر واألردن، على عقد مصالحة وطنية فلسطينية، برعاية جامعة الدول 

اء الملك عبد اهللا وقال في اتصال هاتفي قبيل مغادرة الوفد الفلسطيني األراضي السعودية، إن لق .العربية
بالرئيس عباس، خلص إلى دعم الجهد المصري الرامي إلى جمع األطراف الفلسطينية لحوار مصالحة، 

تفاهما فلسطينيا، سعوديا، مصريا، وأردنيا ، "وأضاف أن هناك  .والذي قال إنه سيكون برعاية عربية
نبان السعودي والفلسطيني، على واتفق الجا ."على ضرورة استمرار القاهرة في جهدها بهذا االتجاه

استمرار "استمرارية االتصال في ما بينهما، بحسب أبو ردينة، والذي ذكر أنه تم االتفاق أيضا على 
، في الوقت الذي أكد فيه أن الملك عبد اهللا كان مؤيدا وداعما "وضع القيادة السعودية في مجريات األمور

للصف الفلسطيني، وهو ما دفع بالرئيس أبو مازن لإلشادة لكل الخطوات التي من شأنها إعادة اللحمة 
 .بالدعم السياسي والمالي السعودي للقضية الفلسطينية

وقال على خلفية التقارب بين األردن وحركة حماس، والتي تتهمها السلطة الفلسطينية بالسيطرة على 
، نافيا أن تكون العالقات "دننحن على وفاق كامل مع جميع الدول العربية بما فيها األر": قطاع غزة
، "الممتازة، وتسير في االتجاه الصحيح دائما" األردنية تمر بحالة من الفتور، واصفا إياها بـ–الفلسطينية 

على أعلى المستويات "مؤكدا استمرارية التنسيق الفلسطيني مع األردن والسعودية ومصر، والذي قال إنه 
 ."ينيةومستمر ومتواصل وداعم للقضية الفلسط

 ٢٠/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 نرفض اتفاق الرف واالنتقالي وإعالن المبادئ ونصر على اتفاق تفصيلي شامل: قريع .٦

أكد رئيس الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات الوضع : عبد الرؤوف أرناؤوط: رام اهللا، القدس المحتلة
 بحل الدولة الواحدة في حال فشل على أن تلويحه" الوطن"، في حديث لـ )أبو عالء(النهائي أحمد قريع 

هذه هي إحدى النقاط في برنامج حركة فتح وهي ليست "وقال  .حل الدولتين لم يأت مصادفة أو ابتكارا
غريبة وال مصادفة وليست ابتكارا وإنما هي موجودة في البرنامج السياسي الجديد للحركة، حيث تقول 

 أرادت إسرائيل وكان قرارها أن الدولة الفلسطينية عبارة إنه إذا سدت السبل أمام خيار الدولتين أو إذا
 فبالتالي ال بد من البحث عن خيارات أخرى ١٩٦٧عن كانتونات وليست على خط الرابع من يونيو 

معروفة، هناك خيارات سياسية ودبلوماسية، ويجب أن تعد لها الخطط الالزمة وهناك خيارات عدم 
 ."القبول باالحتالل ومقاومته

المطلوب من المفاوضات النهائية ليس فقط حالً نهائياً وإنما مطلوب اتفاق "د أبو عالء على أن وشد
تفصيلي شامل ال يترك مجاال لالجتهاد وأن يكون واضحا وأن تكون القضايا واضحة تماما، ال غموضاً 

قراءة والتفسير غير بناء، المطلوب هو اتفاق شامل ينتقل من الورق إلى التطبيق بدون اجتهادات في ال
 ."وهذا ما نعمل على إحساسه

ال نريد اتفاق رف وقد اتفقنا على هذا األمر مع اإلسرائيليين واألمريكيين بأن ما نسعى إليه ليس "وقال 
اتفاق رف وليس اتفاقاً انتقالياً وال اتفاقاً جزئياً وليس اتفاق إعالن مبادئ وليس اتفاق إطار وليس لدولة 

ا اتفاق شامل يعالج كل القضايا بدون استثناء وال يؤجل أي قضية من القضايا ال مؤقتة الحدود وإنم
 ."القدس وال الالجئين وال غيرها على أرضية االتفاق على كل شيء أو ال اتفاق
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هذه "واستهجن أبو عالء التسريبات اإلسرائيلية األخيرة حول المواقف اإلسرائيلية التفاوضية وقال 
 وقد تكون قد طرحت في عملية المفاوضات أو تبادل وجهات النظر مع الرئيس التسريبات غير صحيحة

محمود عباس أما في المفاوضات فلم يطرح شيء من هذا القبيل ولكن الرئيس عباس لم يقبل أياً من هذه 
المواقف ولذلك فال يمكن أن نفهم خلف هذه التسريبات إال أحد أمرين فإما أنها تهدف إلى إفشال عملية 

سالم والمفاوضات أو أنها تهدف إلى خلق األعذار لتحميل الجانب الفلسطيني، كما هي العادة، مسؤولية ال
 .إفشال هذه المفاوضات

من هنا فإنني أؤكد على أن هذه التسريبات غير صحيحة ولم تطرح على طاولة المفاوضات، ما زالت 
ي كل القضايا سواء في قضية األرض المفاوضات تتحدث عن األساسيات وموقفنا واضح وثابت تماما ف

والحدود والالجئين أو قضية القدس التي ال يمكن حتى االستماع إلى كلمة تأجيلها وكذلك فإن موقفنا في 
وفيما يتعلق بالمواقف التفاوضية  ."موضوع األمن واضح وبالتالي فإن هذه التسريبات لم تأت بحسن نية

ولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس وحق العودة موقفنا واضح وهو د"الفلسطينية قال إن 
 ومبادرة السالم العربية وإطالق سراح األسرى والمعتقلين جميعا من السجون ١٩٤بناء على القرار 

  ."وعندما أقول مستقلة وذات سيادة فمفهوم ما هو معني بذلك. اإلسرائيلية
  ٢٠/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  وأمل بإنجاز اتفاق نهاية العامقاءات شبه يومية مع الجانب االسرائيلي يؤكد ان اللعريقات .٧

 - أعربت مصادر سياسية إسرائيلية اليوم الثالثاء عن األمل في إنجاز اتفـاق إسـرائيلي           :د ب أ   - غزة
وقالت المصادر في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية العامة         .فلسطيني للسالم في نهاية العام الجاري     

وهنـاك أمـل    ''إن لقاءات المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية مستمرة بين الجانبين وتحقق التقدم المرجو            
وكان لقاء عقد الليلة قبل الماضية بين وزيرة الخارجية، رئيـسة طـاقم              .''بإنجاز اتفاق للسالم هذا العام    

أحمد قريـع، حيـث وصـفت       المفاوضات اإلسرائيلي تسيبي ليفني ورئيس الطاقم الفلسطيني المفاوض         
 .''كان ناجحا''المصادر اإلسرائيلية اللقاء بأنه 

من جهته قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن لقـاءات                
 .شبه يومية وعلى كل المستويات تعقد مع الجانب اإلسرائيلي كان آخرها لقاء االثنين مع تـسيبي ليفنـي                 

، إلـى أن الجانـب الفلـسطيني يـدرك حجـم            ''صوت فلسطين ''يقات في تصريحات إلذاعة     وأشار عر 
الصعوبات اإلسرائيلية الداخلية ولكنهم لن يسمحوا بأن تكون المفاوضات سـيفا مـسلطا علـى الـسلطة             

من المفاوضات عبر وسائل اإلعـالم وخمـسة         % ٧٥واعتبر عريقات أن إسرائيل تجري       .الفلسطينية
 .لى طاولة المفاوضاتبالمئة فقط ع

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
   إلى سياسة دائمة في التعامل مع ملف األسرى"حسن النوايا"تحول  من فلسطينيتحذير  .٨

، علـى   ”الخليج“شدد وزير شؤون األسرى والمحررين، أشرف العجرمي، ل         :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
األسرى على  “وقال  . هم هم أساس الوحدة الوطنية    ان السلطة تتعامل مع األسرى من دون تمييز وعلى ان         

الدوام هم رمز وحدتنا الوطنية وهم من شاركوا في صياغة وثيقة الوفاق الـوطني وبالتـالي ال يمكـن                   
المشكلة هي ان قوائم األسرى التي تعلن عنها        “وأضاف   .”التعامل معهم وفق معايير فئوية وحزبية ضيقة      

ما يمكن قوله في هذا     “وقال   .”ال دخل للسلطة فيه   ” إسرائيلي“ب وبقرار   تتم بشكل أحادى الجان   ” إسرائيل“
، مؤكـدا ان الـسلطة   ”المقام هو أن السلطة لن توقع أي اتفاق سياسي نهائي من دون إنهاء ملف األسرى       

 .ال تلبي الحد األدنى من المطالب الفلسطينية” إسرائيل“تعتبر القائمة التي أعلنت عنها 
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إلـى  ” حسن النوايا “يس لجنة األسرى في المجلس التشريعي، عيسى قراقع من تحول           ومن جانبه حذر رئ   
هذا يعني تجريد قضية األسرى من بعـدها الـسياسي          “سياسة دائمة في التعامل مع ملف األسرى، وقال         

  .”اإلسرائيلية“والقانوني ونزع الشرعية النضالية عن األسرى وإبقاء هذا الملف تحت رحمة المؤسسة 
  ٢٠/٨/٢٠٠٨ج اإلماراتية الخلي

  
  د على الفشل الذريع للسياسات األمريكية في المنطقةيؤكّو  يلتقي المعلممشعل .٩

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، أن مفاوضات الـسلطة الفلـسطينية فـي                : دمشق
لـذريع  الجانب الصهيوني قد وصلت إلى طريق مسدود، مشددا على أن هذا يثبـت العجـز والفـشل ا                 

جاء هذا خالل لقاء وفد من حركة حماس برئاسة مشعل مساء أمـس             .  للسياسات األمريكية في المنطقة   
وقـد أفـاد المكتـب       .، مع السيد وليد المعلّم وزير خارجية الجمهورية العربية السورية         )١٩/٨(الثالثاء  

منه، أن اللقاء الـذي     نسخة  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "اإلعالمي لحركة حماس في خبر صحفي وصل        
  ".تناول األوضاع والتطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية والمنطقة"استمر ساعتين و

طريق مسدود، وهو ما يعني     "وخالل اللقاء أكد مشعل أن المفاوضات الفلسطينية الصهيونية، وصلت إلى           
 الحالية بتحقيق إنجاز سياسي قبـل       الفشل الذريع لكل السياسات التي راهنت على وعود اإلدارة األمريكية         

الحوار وحـده هـو الطريـق لتحقيـق         "كما أكّد على أن      ".انتهاء والية الرئيس األميركي جورج بوش     
  ".المصالحة الوطنية ومعالجة االنقسام السياسي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية

ـ         نية في االنفتاح على حركة حماس،      الخطوة األرد "من جانبه، أشاد وزير الخارجية السوري وليد المعلّم ب
دعم سوريا المطلق ألي حوار فلسطيني فلـسطيني يحقـق المـصالحة            "، مؤكّداً   "واستئناف الحوار معها  

 ".الوطنية
  ٢٠/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  في حال استمرار المماطلة اإلسرائيلية " ٢رون أراد "إلى " شاليط" تهدد بتحويل القسام .١٠

واصل "كتائب القسام بأن الجندي شاليط سيلقى مصير الطيار اإلسرائيلي رون أراد في حال              هددت  : غزة
خـالل  " أبو عبيدة "جاء ذلك على لسان الناطق باسم الكتائب        . "االحتالل المماطلة في ملف صفقة األسرى     

إلسـرائيليين  إن خيار أسر الجنود ا"وقال أبو عبيدة  .مناورة عسكرية نفذتها كتائبه في جنوب قطاع غزة
محذرا إسرائيل من    .."سيبقى مطروحاً من أجل تحرير كافة األسرى من السجون والمعتقالت االسرائيلية          

إذا استمر هذا التعنـت  "وأضاف  .المماطلة والتعنت في االستجابة لمطالب الفصائل اآلسرة للجندي شاليط
  .")٢(فليعتبر العدو جلعاد شاليط رون أراد رقم 

  ٢٠/٨/٢٠٠٨وكالة سما 
  
   وجود قوات عربية في غزة  والشعبية ترفضانحماس .١١

 المتحدث باسم حماس أيمن طه المقترح الذي سبق قدمته أطـراف فـي الـسلطة                عد:  حامد جاد  - غزة
 يعني عدم جدية واسـتعداد الـرئيس الفلـسطيني           حول استقدام قوات عربية إلى قطاع غزة،         الفلسطينية

 أمرا مرفوضا وغير مقبول مؤكدا ان األولوية هي للحـوار وللتوافـق             محمود عباس للحوار كما انه يعد     
وقال طه في تصريحات صحافية ان المطالبة باستدعاء قوات عربية الى قطاع غزة من شأنه                .الفلسطيني

اننا غيـر   "ان يعزز حال االنقسام وستكون الضفة الغربية في واد وقطاع غزة في واد آخر مشددا بقوله                 
األمور في قطاع غزة تدار بشكل سليم ولكن يجب ان          " وأضاف   ". ندير األمور بأنفسنا   عاجزين على أن  

  .تكون هناك حالة من التوافق وهذا ال يبنى بقوات عربية وإنما بإرادة فلسطينية داخلية
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وبدوره اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة جميل المجدالوي، الفكرة المذكورة تنطوي على أشياء فـي               
طورة، حيث يعني وجود قوات عربية بحسبه توفير شكل من أشكال الحماية لالحتالل سيما وأن               غاية الخ 

  ".من مهمات هذه القوات الحفاظ على ما يسمى األمن والهدوء والنظام
أن هذه القوات فيما لو دخلت بموافقة إسرائيلية وهي ال شك ستدخل بتلك الموافقة، فسيكون ذلـك                 "وقال  

 نحن في غنى عنه وبالتالي ال يجوز لنا في ظل وجود االحتالل أن نقبل ال بقـوات                  بمثابة تطبيع مجاني  
عربية وال غير عربية إال على قاعدة إنهاء االحتالل وجالئه عن األراضي الفلسطينية المحتلـة مـشددا                 

  ".على انه ليس من المصلحة الفلسطينية تعميم وإشاعة مثل هذه األفكار
  ٢٠/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  مع اإلسرائيلين " هدنة طويلة" تنفي تجديدها عرضاً التفاق حماس .١٢

. مع االسرائيليين" هدنة طويلة"نفت حركة حماس ان تكون جددت عرضا التفاق :  كفاح زبون-  رام اهللا
  ".ال جديد في هذا الموضوع" "الشرق االوسط"وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس لـ

كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، قال فيها ان حماس تسعى  وكان برهوم يرد على اتهامات ل
، "اتفاق هدنة طويلة، تنهي من خاللها حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والقدس وعودة الالجئين"الى 

ان أموراً غريبة عجيبة تقوم بها حماس، تسعى لتقديمها كأوراق اعتماد، على حساب المصالح "مضيفا 
هي اول من يؤكد على حقوق الالجئين "ورد برهوم قائال، ان حركته ". ليا للشعب الفلسطينيالوطنية الع

وتسائل برهوم، ". وان السلطة الفلسطينية هي التي تفرط بحقوق الشعب الفلسطيني. والمقاومة والقدس
  ".ماذا حقق كبير المفاوضين حتى االن للقدس والالجئين والدولة"

العكس هناك تفريط في حق الالجئين حين يطرح حال عادال لقضيتهم وتفريط لم يحقق شيئا وب" واضاف 
منظمة "وتابع ان ". في القدس عندما يقبلون بتأجيلها، وتفريط بقضية االسرى، التي حولوها الى سلعة

 ". ولم تأت بسنتمتر واحد للدولة١٩٧٤التحرير تفاوض منذ عام 
 ٢٠/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 التهدئة لم تحقق أدنى التطلعات: وطنيةكتائب المقاومة ال .١٣

أكد الناطق الرسمي باسم كتائب المقاومة الوطنية في قطاع غزة أبو سليم أن : ألفت حداد ورأفت الكيالني
التهدئة التي دخلت أسبوعها الثامن لم تحقق أدنى تطلعات الشعب الفلسطيني في ظل تواصل االعتداءات 

ي قطاع غزة والضفة الفلسطينية واإلغالق المتواصل للمعابر وفرض اإلسرائيلية اليومية والمتكررة ف
  وأكد أن التهدئة أصبحت تمثل عبئا علي الشعب الفلسطيني،  .الحصار على غزة

وطالب فصائل المقاومة بإعادة تقييم موفقها من التزامها بالتهدئة الهشة التي تخدم السياسة اإلسرائيلية 
 .الوحيد منهابالدرجة األولى وهي المستفيد 

  ١٩/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  ال ترتيبات لزيارة مشعل إلى عمان والتواصل مع األردن مستمر: حماس .١٤

ال توجد أي ترتيبـات حتـى اآلن      "أكد المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري أنه          : ا ف ب  ،  غزة
 األردن مستمر   التواصل بين حماس والمسؤولين في    "، لكنه أوضح أن     "لزيارة االخ خالد مشعل الى عمان     

  ".لتطوير العالقة بين الطرفين
  ٢٠/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 
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 الدعوة للحوار الوطني غير جادة وهدفها إنقاذ عباس": قدس برس" في حماس لـ مصدر .١٥
 تلقيهم أي دعوة رسمية للذهاب إلى القاهرة حماسمصدر مسؤول في حركة نفى :  القاهرة –دمشق 

مع المسؤولين المصريين استعدادا النطالق الحوار الوطني الفلسطيني الستئناف الحوارات الثنائية 
المصريون والرئيس محمود عباس يتخذون من الحوار مجرد شعار : "برعاية جامعة الدول العربية، وقال

إلشغال الساحة الوطنية، انتظارا لما يمكن أن تسفر عنه االنتخابات األمريكية أو بالتزامن معها، ولذلك 
ليات التي طرحتها مصر للحوار آليات معقدة بدءا بإرسال الرسائل واألسئلة وصوال لعدم وجود فإن اآل

جهة عربية تتبنى الحوار وترعاه، ونحن مقبلون على شهر رمضان، الذي تغلب عليه السكينة، ولذلك 
ن معها، وهذا هو فاألمور مؤجلة إلى ما بعد عيد الفطر المبارك أي قبيل االنتخابات األمريكية أو بالتزام
، "الماضي) يونيو(الذي يفسر تأخر انطالق الحوار على الرغم من أن الدعوة إليه بدأت منذ حزيران 

 .على حد تعبيره
 ١٩/٨/٢٠٠٨قدس برس

  
  تنفي وجود مبادرة مصرية وتوضح أن مصر لم توجه دعوة للفصائل حماس .١٦

غير "للحوار الوطني الفلسطيني نفت حركة حماس وجود اي مبادرة مصرية تمهيدية : ألفت حداد
دعوة الفصائل الفلسطينية "مؤكدة عدم " التساؤالت التي طرحتها القاهرة على الفصائل الفلسطينية مؤخرا

بعد لمشاورات حول سبل انهاء االنقسام الفلسطينية واعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية بين شطري الوطن 
ي المجلس التشريعي عن حركة حماس في تصريحات لشبكة واكد اسماعيل االشقر النائب ف". فلسطين

ان الحوار لم يبدأ بعد برعاية مصرية او عربية ولم توجه  "]أمس [ الثالثاء فلسطين االخبارية ظهر اليوم
مشددا على " وبين ان الموضوع عبارة عن تساؤالت واستفسارات حول عدة مواضيع للحوار". اي دعوة

وحا دون اي فيتو او اعتراض على اي بند وشمل الضفة والقطاع ويشمل رة ان يكون الحوار مفتوضر
الخالفات بين فتح وحماس على وجه التحديد وبقية الفصائل وتطرح وبعد ذلك للرعاية العربية أو 

 .المصرية
 ١٩/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
 " قرار جماعي"وقطع التهدئة .. على األسئلة المصرية حماس ال جديد في رد: المزيني .١٧

كشف القيادي في حركة حماس الدكتور أسامة المزيني، النقاب عن أن ملف الوفاق  : رنا الشرافي- غزة
وقـال  . والمصالحة الوطنية الفلسطينية يتصدر مباحثات حركته مع األردن وإن كانت ال تزال في بدايتها             

ـ   التي بعثت بها   ال جديد طرأ على موقف حماس، في ردها على األسئلة المصرية            ":" فلسطين"في حديث ل
لجميع الفصائل تمهيداً لرأب الصدع بين األشقاء، وأن قرار قطع التهدئة سيكون قـراراً جماعيـاً مـع                  

وعن معبر رفح الحدودي بين القطاع و مصر، أشار المزينـي إلـى أن الموقـف                 ".الفصائل الفلسطينية 
 أن يبقى المعبر مغلقاً حتـى       ال يمكن :" المصري في هذا الملف غير مفهوم وغير مبرر حتى اآلن، وقال          

وأوضح أن   ".هذه اللحظة رغم كل الطروحات التي طرحتها حماس من أجل فتحه ولو للحاالت اإلنسانية             
السلطات المصرية قدمت تفسيراً غير مقنع الستمرار إغالق هذا المعبر، تحدثت عن كون هـذا المعبـر                 

فها، مؤكداً أن الواقع يشهد أن مصر قادرة علـى          دولياً تحكمه اتفاقيات دولية و ال تستطيع مصر أن تخال         
وعلق على تصريح قيادات في حركته بشأن إعـادة النظـر فـي             .أن تفتح المعبر وال تعطي ألحد باالً        

 ممكن أن يتخذ، فعنـدما      -إنهاء التهدئة –قرار كهذا   :" موضوع التهدئة باالتفاق مع جميع الفصائل، بقوله      
 ". فال بد أن نخرج منها بإجماع وطني أيضاًذهبنا إلى التهدئة بإجماع وطني،

  ٢٠/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  تلتقيان فتح لالتفاق على عناوين الحوار"جبهة اليسار"الجهاد و .١٨
" الحياة"طالل أبو ظريفة لـ     " الجبهة الديموقراطية " قال عضو اللجنة المركزية لـ       : فتحي صباح  -غزة  

عقدوا لقـاء   "ن الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب،       أمس، إن الجهاد وجبهة اليسار المؤلفة م      
 الثلثاء للبحث في سبل االتفاق على عناوين الحوار قبل أيـام مـن              -مع ممثلين لحركة فتح ليل األثنين       

 ".انطالق جولة جديدة في القاهرة األسبوع المقبل
امل ينهي حـال االنقـسام، ويعيـد    التوصل إلى حوار وطني ش  "وأضاف أنه تم االتفاق خالل اللقاء على        

 ٢٠٠٦ ووثيقة الوفاق الـوطني فـي العـام          ٢٠٠٥الوحدة الوطنية على أساس إعالن القاهرة في العام         
تم االتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تعمل على إعـادة            "وأشار إلى أنه    ". والمبادرة اليمنية 

نتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة ومتوافق عليها على       توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية، والتحضير ال     
 ".قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وإعادة بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية ومهنية

ولفت إلى أن حركة حماس وافقت على أن تتولى حكومة التوافق الوطني االنتقاليـة توحيـد مؤسـسات                  
 . ثانية المتمثلة في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنةالسلطة، لكنها لم توافق بعد على المهمة ال

  ٢٠/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
   تتّهم عّباس بعرقلة التبادلكتائب القسام .١٩

عباس ورئيس حكومته غير الشرعية سالم فياض يعرقالن        "إن   "كتائب القسام " قالت   : قيس صفدي  -غزة  
ق المقاومة صفقة مشرفة، لكونهما ال يؤمنـان        صفقة إطالق األسرى الفلسطينيين، وهما ال يرغبان بتحقي       

وشدد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لـحماس، صالح البردويل، علـى تمـسك            ". أصالً بنهج المقاومة  
الحديث عن تفكير حماس في تغيير الوسيط المصري        "وقال إن   . حماس بوساطة مصر في صفقة التبادل     
 ".ق األسافين بيننا وبين مصرهو شائعة تروج لها السلطة الفلسطينية لد

  ٢٠/٨/٢٠٠٨األخبار 
  
 "لن يطول"استقالة مشرف تؤكد أن ربط مصير الشعوب بالمصالح األمريكية : عدوان .٢٠

" قدس برس" البروفسور عاطف عدوان، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس، لـ قال: غزة
هي رسالة لكل من ربط ) "١٨/٨(أمس االثنين إن استقالة الرئيس الباكستاني برويز مشرف، التي أعلنها 

، مشيرا إلى أن إرادة الشعوب في النهاية "مصيره بمصير الواليات المتحدة على حساب مصالح شعبه
ضربة كبيرة للسياسة "واعتبر عدوان، أن غياب مشرف  ".ستنتصر أي كانت القوة التي تدعم من يعاديها

ولطالما نفذ السياسات األمريكية "كان واحدا من أهم حلفاء واشنطن األمريكية في المنطقة، بالنظر إلى أنه 
  .وفق تعبيره" خالل حكمه

 ١٩/٨/٢٠٠٨قدس برس
  
   تشكيل فريق فلسطيني إسرائيلي تنتقدحماس  .٢١

امس تشكيل فريق رياضي إسرائيلي فلسطيني مشترك توجه أمس إلـى             انتقدت حركة حماس   :)ب.ف.أ(
واعتبر الناطق باسم حماس فوزي برهـوم أن         . القدم األسترالية الدولية   أستراليا للمشاركة في بطولة كرة    

بمثابة تعميق من سلطة رام اهللا لمستوى التطبيـع مـع          "تشكيل فريق كرة قدم إسرائيلي فلسطيني مشترك        
  ".االحتالل والذي رفضته كل الشعوب والجماهير العربية واإلسالمية

  ٢٠/٨/٢٠٠٨البيان االماراتية 
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  في عين الحلوة تطلق مبادرتها لمعالجة الوضع األمني " يسارجبهة ال" .٢٢
 المؤلفة من الجبهتـين الـشعبية والديموقراطيـة،         "جبهة اليسار الفلسطيني  "عقدت  : محمد صالح  -صيدا  

، اذاعـت فيـه      عين الحلوة  وحزب الشعب، مؤتمرا صحافيا في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم          
تها والتي تتناول رؤيتها لكيفية معالجة الوضع االمني، واخراج المخيم من دائـرة             نص المبادرة التي اطلق   

  . التوتير اليومي ووضع حد لالحداث االمنية فيه
وتحدث عضو القيادة العليا لجبهة اليسار الفلسطيني فؤاد عثمان عن االنعكاسات السلبية لما يجـري فـي          

وأكد انه ال يجوز ان يعيش اكبر مخيمات الشتات في          . يينالمخيم على حياة اآلالف من الالجئين الفلسطين      
لبنان تحت رحمة القنابل واالنفجارات المتنقلة ليال نهارا، وفي اجواء متوترة باستمرار وليس لهـم مـن                 

  . ملجأ آخر في أي مكان
  ٢٠/٨/٢٠٠٨السفير 

 
  سطينيةالسالم مع السلطة الفل أولمرت يرفض وثيقة أميركية تحدد نقاط خالف مفاوضات .٢٣

رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أيهود أولمرت أمس طلباً من اإلدارة  :عبد الرحيم حسين -  رام اهللا
وقالت اإلذاعة . األميركية لتسلم وثيقة تشمل نقاط الخالف في مفاوضات السالم مع السلطة الفلسطينية

ديم تنازالت للفلسطينيين من دون أنه ال يريد تق''اإلسرائيلية في تقرير إن رد أولمرت على واشنطن كان 
  .''الحصول على مقابل

وأشار تقرير اإلذاعة إلى أن اإلدارة األميركية طلبت نفس الطلب من السلطة الفلسطينية، لمعرفة نقاط 
الخالف بين الجانبين خشية عدم التوصل التفاق سالم حقيقي بين الطرفين بحلول نهاية العام كما يأمل 

لكن مصادر سياسية ،  ٢٠٠٩ ل انتهاء واليته في البيت األبيض في يناير الرئيس جورج بوش قب
إسرائيلية أعربت أمس عن األمل في إنجاز اتفاق إسرائيلي فلسطيني للسالم في نهاية العام ، وقالت إن 
 لقاءات المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية مستمرة بين الجانبين وتحقق التقدم المرجو وهناك أمل بإنجاز

  .اتفاق للسالم هذا العام
 ٢٠/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
   باراكالة يتراجع عن التهديد بإقأولمرت .٢٤

تراجع رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت، امس، عن تهديده بإقالة وزير الدفاع ايهود              : يو بي آي  
 الموازنة الذي قدمته    الذي يتزعمه باراك عزمه التصويت ضد مشروع      " العمل"باراك، بعد إعالن حزب     

خالل حرب لبنـان الثانيـة،      " كديما"الحكومة، فيما قرر باراك ان يجعل من فشل الحكومة بقيادة حزب            
  . رأس حربة حملته خالل االنتخابات النيابية المقبلة

إن أولمرت وباراك ناقشا، امس، التوتر حول الموازنـة،         " العمل"وقال الوزير شالوم سمحون من حزب       
وتابع أنه في حال لم يتم تعـديل        . أن اللقاء كان جيدا وخلق مسارا إلجراء محادثات لحل الخالف         مضيفا  

ضد الموازنة لدى طرحها على اجتمـاع الحكومـة األحـد           " العمل"اقتراح الموازنة، فسيصوت وزراء     
  . ويعارض باراك اقتراح الموازنة، بسبب تقليص األموال المخصصة للدفاع. المقبل

ن من أولمرت قد كشفوا، أمس االول، ان رئيس الحكومة يعتزم اقالـة بـاراك، اذا صـوت             وكان مقربو 
غير ان اولمرت تراجع، أمس، عن تهديده، حتـى لـو عـارض             . ضد اقتراح الموازنة  " العمل"وزراء  

مشروع الموازنة، مدركاً ربما أن الحكومة ستصبح آيلة للسقوط في كل تصويت على حجب الثقة               " العمل"
  . ي الكنيستعنها ف

  ٢٠/٨/٢٠٠٨السفير 
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  اولمرت سيخضع الستجواب سادس في قضايا فساد .٢٥
اعلن المتحدث باسم الشرطة االسرائيلية ميكي روزنفلـد امـس ان رئـيس              -) ا ف ب  (القدس المحتلة   

الوزراء ايهود اولمرت سيخضع الجمعة الستجواب جديد حول ضلوعه المفتـرض فـي قـضايا فـساد                 
 .وتزوير

سيتم في المقر الرسمي لـرئيس الـوزراء علـى ان           ). منذ ايار (انه االستجواب السادس    ''فلد  وقال روزن 
وذكرت اذاعة الجيش االسرائيلي ان عناصر الشرطة التـابعين لـدائرة            .''يستمر ساعتين ونصف ساعة   

ويشتبه في ان اولمرت ضالع فـي سـت         . مكافحة التزوير سيواصلون تحقيقاتهم حول العديد من الملفات       
 .قضايا مختلفة

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
   ال تعارض عودة رمزية لالجئين"إسرائيل": مستشار سابق لشارون .٢٦

أكد الدكتور رعنان غيسين، مستشار رئيس الحكومة اإلسرائيلية الـسابق، أريئيـل            : وديع عواودة   : حيفا
، كانت مطروحة   "التلم شمل عائ  "شارون أن اقتراحات بخصوص تطبيق رمزي لحق العودة على شكل           

 .دائما على مكاتب رؤساء الحكومات اإلسرائيلية
وحول رؤية أولمرت لتسوية الصراع والتي رفضتها السلطة الوطنية قبل أيام ونفى أولمرت بعـض مـا        

 ألف الجئ فلسطيني    ٢٠نشر منها قال غيسين إن األمر األساس في االقتراح هو أن إسرائيل ستستوعب              
 .الت ونوه إلى أنه ليس اقتراحا جديدامن خالل لم شمل عائ

لقـد ورد اقتـراح مـشابه فـي         "أمس  ) مدار(وأضاف غيسين في حديث لمركز الدراسات اإلسرائيلية        
مفاوضات شرم الشيخ وطابا، وكانت هناك اقتراحات مشابهة موضوعة على مكاتب رؤسـاء حكومـات               

 .إسرائيليين سابقين
  ٢٠/٨/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  غزة بتسليمها المساعدات اإلنسانية" سفينتي"طالب  ت"إسرائيل" .٢٧

رسـالة  "أعلنت السفارة االسرائيلية في اثينا امس ان وزارة الخارجيـة االسـرائيلية وجهـت               : ا ف ب  
، طلبت فيها من حوالى اربعين ناشطا مؤيدين للفلسطينيين ابحروا من اليونان في سفينتين لكسر               "مفتوحة

  .  االقتراب من شواطئ القطاعالحصار المفروض على غزة، عدم
عن شاطئ غزة، فيما    " كل السفن االجنبية البقاء بعيدة    "وذكرت الوزارة ان البحرية االسرائيلية طلبت من        

التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، ونظمت الزيارة، الى         " الحرية لغزة "دعت الخارجية االسرائيلية حركة     
اذا كنتم ال تنوون    "اضافت انه   . لتي تحملها والمخصصة لسكان القطاع    تسليم االحتالل المساعدة االنسانية ا    

تسليم هذه المساعدة عن طريق اسرائيل، فهذا يبرهن على ان هدفكم سياسي ويضفي شرعية على منظمة                
  . ، في اشارة الى حركة حماس"ارهابية

  ٢٠/٨/٢٠٠٨السفير 
 
   تركية في المتوسط- أميركية -مناورات بحرية إسرائيلية  .٢٨

ذكرت االذاعة العسكرية االسرائيلية الناطقة باللغة العبرية ان مناورات بحريـة           :   بترا -القدس المحتلة   
يشارك في هذه المنـاوات   . تركية مشتركة بدأت في البحر االبيض المتوسط امس  - اميركية   -اسرائيلية  

التي تستمر حتى نهاية االسبوع الحالي عدة قطع بحرية حربية مجهزة بالصواريخ ومروحيات وطائرات              
وقالت االذاعة ان المناورات ستركز علـى   .وطواقم إنقاذ تابعة السلحة البحرية في جيوش الدول الثالث 
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 مع سيناريو غرق سفينة ركاب مدنية وانقـاذ         عمليات انقاذ مشتركة في وسط البحر ، حيث سيتم التعامل         
 .افراد طاقمها وركابها 

  ٢٠/٨/٢٠٠٨الدستور 
 
  "دولة لحزب اهللا"أولمرت يتوعد لبنان في حال تحول إلى  .٢٩

 هدد رئيس الحكومة االسرائيلية ايهود اولمرت امس بان اسرائيل ستتحرك من دون اي              : الحياة–بيروت  
عن بيان صـادر    " فرانس برس "ونقلت وكالة   ". دولة لحزب اهللا  "لى  قيود عسكرية في حال تحول لبنان ا      

خالل حرب لبنان كنا نملك امكانات اكثر قوة بكثير مما استخدمنا، الننا كنا نحارب              : "عن مكتب اولمرت  
اما في حال تحول لبنان الى دولة لحزب اهللا فلن نفرض على انفـسنا ايـة                . منظمة ارهابية وليس دولة   

  ".قيود
  ٢٠/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
   الغالق معابر الحدود مع قطاع غزة"اسرائيل"اطالق صاروخ يدفع : االذاعة االسرائيلية .٣٠

قالت االذاعة االسرائيلية ان صاروخا اطلق من قطاع غزة سقط في جنوب اسـرائيل               :رويترز - القدس
قـال متحـدث باسـم    و .يوم الثالثاء ودفع اسرائيل الى االمر باغالق مؤقت للمعابر الحدودية مع القطاع

وقالت  . ولم يتسبب في اي اصابات او اضرار، الجيش االسرائيلي ان الصاروخ سقط في حقل مكشوف
االذاعة االسرائيلية ان وزير الدفاع ايهود باراك امر باغالق المعابر مع قطاع غزة على االقل حتى يوم                 

  .الخميس ردا على هذا الهجوم الصاروخي
  ٢٠/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  ياج من تصريحات نائب رئيس األركان الروسي ومن تبعات دعم جورإسرائيليقلق  .٣١

أعربت أوساط سياسية إسرائيلية عن قلقها من إمكانية تدهور العالقات مع روسيا على ضوء حرب 
القوقاز األخيرة، ولفتت إلى أن اتهام إسرائيل بشكل رسمي بتسليح جورجيا ومدها بالخبرات، والذي جاء 

 .سان نائب األركان الروسي ينذر بالسوءعلى ل
أن أوساطا سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى تتوقع تدهورا في العالقات " معريف"ذكرت صحيفة 

اإلسرائيلية الروسية على خلفية الحرب القوقازية وما كشفته من تعاون إسرائيلي جورجي خالفا لرغبة 
 .روسيا وموقفها 
ائيلية أن األزمة التي تلوح في األفق كانت مدار بحث ودراسة على أكثر اإلسر" معاريف"وقالت صحيفة 

من مستوى خالل األيام األخيرة خاصة وان مشاريع كبيرة كان من شأنها رفع مستوى العالقات بين 
 .الدولتين أصبحت موضع استفهام كبير بعد األزمة القوقازية

وسية عبر طرف ثالث مثل صفقة تطوير إسرائيل وقالت الصحيفة أن الصفقات األمنية اإلسرائيلية الر
للطائرات الروسية التي تمتلكها الهند قد تتأثر عقب التطورات األخيرة علما بان احدى الطائرات 

 .المذكورة قد وصلت فعال الى اسرائيل وتربض في احد مواقع الصناعات الجوية 
 ٢٠/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
 ة محكومياتهم العام القادم  نصف األسرى الذين سيطلق سراحهم تنتهي مد .٣٢

أسير، تم نشر أسمائهم ) ٢٠٠(أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين بأن نصف األسرى البالغ عددهم 
على موقع مصلحة السجون اإلسرائيلية على االنترنت وقالت أنها ستطلق سراحهم بناء على صفقة حسن 

وقال رياض األشقر مدير ، ٢٠٠٩عام القادم نوايا من قبل االحتالل، تنتهي مدة محكومياتهم خالل ال
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الدائرة اإلعالمية بوزارة األسرى تعقيباً على القائمة التي نشرتها مصلحة السجون اإلسرائيلية إن القائمة 
لم تشمل أياً من األسرى المرضى في سجون االحتالل، وخاصة الذين يعانون من أمراض خطيرة 

وأشار ، ٤٨ك لم تشمل القائمة أي اسرى من القدس أو اسرى الكالسرطان والشلل والفشل الكلوي، وكذل
أسيرا تنتهي مدة محكومياتهم عام ) ٣٠(األشقر إلى ان من األسرى التي وردت أسمائهم في القائمة هناك 

أسيرا تنتهي مدة محكومياتهم عام ) ١٥(، و٢٠١١أسيرا تنتهي مدة محكومياتهم عام ) ١٦(، و٢٠١٠
 ٩ سنوات و٥أسير تبقى لهم ما بين ) ٢٩( ، و٢٠١٣هون محكومياتهم عام أسيرا ين) ١١( ، و٢٠١٢

 . عاماً من محكوميته١١سنوات ، وأسير واحد فقط تبقى له 
  ١٩/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  "قتل بطيء" الالجئين الفلسطينيين على الحدود العراقية السورية وضع .٣٣

 الجئ فلسطيني يعيشون في ٢٠٠٠ وصفت لجنة إغاثة فلسطينيي العراق واقع أكثر من:  د ب أ- غزة 
وقال ماهر  ".قتل بطيء وظلم واقع عليهم" العراقية بأنه - المخيمات الصحراوية على الحدود السورية 

يعيش هؤالء الالجئون ظروفا غير "حجازي مسؤول الملف اإلعالمي لفلسطينيي العراق في بيان صحفي 
الب حجازي القيادة السورية بضرورة فتح حدودها وط ".إنسانية في صحراء تفتقد ألبسط مقومات الحياة

معاملة إنسانية من خالل الموافقة "كما طالب الدول العربية بمعاملة الفلسطيني ، أمام فلسطينيي العراق 
على دخوله الدول العربية ووقف االنتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في مطارات الدول العربية 

جازي األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى ضرورة إيجاد ودعا ح ".من إذالل وإهانة
تدخل عربي جاد إلنقاذ الفلسطينيين وتأمين الحماية لهم داخل العراق ودعوة األطراف العراقية لوقف "

كما طالب السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاه فلسطينيي ". حملة استهداف الفلسطينيين في العراق
راق وتقديم المساعدة السياسية والمادية واإلنسانية لهم ، وكذلك تسهيل إصدار جوازات سفر الع

 . "للفلسطينيين
  ٢٠/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
  تحذير من تفجر الوضع في غزة بسبب الحصار .٣٤

 حذر تجمع فلسطيني غير حكومي امس، من خطورة تفجر األوضاع في قطاع غزة على نحو :ا ب د
وانتقد تجمع النقابات المهنية في غزة في بيان استمرار  .صلة اغالق معبر رفحغير مسبوق جراء موا

 إزاء استمرار الحصار االسرائيلي لغزة واغالق المعبر الحدودي مع األراضي "الصمت العالمي الرهيب"
وقال التجمع ان الحصار واغالق المعابر أدى الى سقوط مئات الضحايا بينهم اطفال ونساء  .المصرية

وناشد التجمع الرئيس المصري  .سنون من دون ان يقدم أحد لهم المساعدة وينقذهم من الموت البطيءوم
حسني مبارك بضرورة العمل على فتح معبر رفح لخروج مئات المرضى والطلبة والعالقين والسيما مع 

سى الى تفعيل قرب بدء شهر رمضان داعيا في الوقت ذاته جامعة الدول العربية وأمينها العام عمرو مو
 .       قرار الجامعة بكسر الحصار عن غزة

  ٢٠/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  مواطنين في نعلين برصاص االحتالل٤اصابة  .٣٥

 اصيب اربعة مواطنين برصاص مغلف بالمطاط وعدد اخر بحاالت اختناق : شذى راغب- رام اهللا 
علين ونشطاء سالم دوليين شهدتها القرية عندما فرقت قوات االحتالل مسيرة سلمية مشتركة الهالي ن

 متظاهرا من ضمنهم عشرات المتضامنين الدوليين ونشطاء السالم ٢٥٠ونجح اكثر من  .امس
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االسرائيليين في تجاوز الحواجز االحتاللية والوصول الى اراضيهم حيث اشتبكوا مع طواقم الجرافات 
 . واجبروها على وقف العمل

 ٢٠/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
  
  مواطن منذ بداية الشهر الجاري ٣٠٠ اعتقلت "اسرائيل": فروانة .٣٦

 قال عبد الناصر فراونة مدير دائرة اإلحصاء في وزارة شؤون األسرى والمحررين، امس، :وفا–رام اهللا
، على أهمية "وفا"وشدد فروانة لـ . مواطن٣٠٠إن قوات االحتالل اعتقلت منذ مطلع الشهر الحالي 

 من الشهر الجاري، كونها تشمل اإلفراج عن أسرى امضوا سنوات ٢٥ أسيرا في الـ١٩٩اإلفراج عن 
  .طويلة داخل المعتقالت والسجون اإلسرائيلية

 ٢٠/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  لتدميره تماما  المسجد األقصى تكثف حفرياتها في محيط"إسرائيل" :التفكجي .٣٧

في مؤتمر كندا األخير، القاضي بالسماح ' اليونسكو'والثقافة بعد قرار منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
للسلطات اإلسرائيلية باالستمرار في أعمال الحفريات تحت المسجد األقصى المبارك، أخذت أعمال 

وقال خليل التوفكجي مسؤول الخرائط  .حسب الرؤيا اإلسرائيلية' شرعية'الحفريات في محيط المسجد 
، إن سلطات االحتالل ضاعفت من أعمال الحفر في باب المغاربة بعد هذا بجمعية الدراسات العربية

وأضاف  .القرار، بهدف إقامة الجسر الذي يصل بينه وباب النبي، وإقامة مدينة سياحية تحت األرض
، إن سلطات االحتالل تهدف من االستمرار في أعمال الحفر هذه إلى 'وفا'التفكجي في حديث خاص لـ

الكنس، في منطقة باب المغاربة، عدا عن إقامة مجموعة أخرى في باب السلسلة باتجاه بناء مجموعة من 
وأوضح أن خبراء اآلثار والباحثين كشفوا مؤخرا، أن سلطات االحتالل ال زالت مستمرة  في  .البراق

، بعد معركة مع ١٩٨٣أعمال الحفريات في نفق بالقرب من األقصى، كان قد تم إيقاف العمل به عام 
 .ألوقاف اإلسالمية حينهاا

 ١٩/٨/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
 
  عمال غزة يطالبون بإعفائهم من دفع فواتير الماء والكهرباء .٣٨

طالب عشرات العمال المتعطلين عن العمل في غزة  الرئيس محمود عباس ورئيس :  حامد جاد-غزة
مة لعمال قطاع غزة  وصرف مساعدات الوزراء المقال إسماعيل هنية بضرورة توفير فرص عمل دائ

كما طالب العمال خالل اعتصام نظمه اتحاد  .طارئة ومستمرة باعتبارها حق من أبسط حقوق المواطنة
اللجان العمالية امس قبالة مقر التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة ، بإعفائهم من دفع رسوم الماء والكهرباء 

  .المتراكمة عليهم منذ بداية االنتفاضة
  ٢٠/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  "الحرم القدسي الشريف" ى تطالب اإلعالم بعدم استخدام تعبيرلجنة إعمار المسجد األقص .٣٩

وصف نائب رئيس لجنة إعمار المسجد األقصي وزير األوقاف األسبق المهندس :  أسعد العزوني- عمان 
ووسائل اإلعالم بالكف عن رائف نجم تعبير الحرم القدسي الشريف بالخاطئ، مطالباً المسؤولين 

   .استخدامه ألنه خطير ويروج اإلسرائيليون
وقال في محاضرة نظمتها جمعية مكافحة الصهيونية والعنصرية إن هذا التعبير يقودنا إلي أن األقصي 

وقد . لنا الصخرة واألقصي فقط ولهم ما يتبقي: جزء من القدس الشريف، وأن هذا ما تريده إسرائيل



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                   ١١٧٥:         العدد                  ٢٠/٨/٢٠٠٨األربعاء :التاريخ

 دونماً، لم ١٤٤شاع ال يملكه أحد في حين أن منطقة األقصي وضمن األسوار بما مساحته أعلنوا أنه م
 .يكن فيها أي بناء ليلة اإلسراء والمعراج

  ١٩/٨/٢٠٠٨الراية القطرية 
  
   فلسطينية لتشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال شناعةدعوات .٤٠

ة مصور وكالة أنباء رويترز، أعلنت لجنة أصدقاء الشهيد الصحافي فضل شناع:  حامد جاد-غزة
ومؤسسات حقوقية فلسطينية، رفضها التام للتقرير الصادر عن المدعي العام اإلسرائيلي الذي برأ طاقم 
الدبابة اإلسرائيلية التي قتلت الصحافي شناعة من جريمة القتل، مؤكدة أنها بصدد تنظيم فعاليات 

  .ريمةاحتجاجية ضد التقرير والتستر اإلسرائيلي على الج
  ٢٠/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
   للعليا لتشديد العقوبات على مطلق النار على أبي رحمة والمحكمة تجمد القضية التماس .٤١

قدم أشرف أبو رحمة الذي تعرض إلطالق النار من قبل جنود االحتالل وهو معتقل ومكبل ومعصوب 
ة اإلسرائيلية العليا يوم أمس الثالثاء العينيين في قرية نعلين، وأربع منظمات حقوقية، التماسا للمحكم

طالبوا فيه بتشديد الئحة االتهام ضد الجندي مطلق النار وقائد الكتيبة الذي أصدر له األمر، عمري 
وأصدرت المحكمة العليا أمرا بتجميد إجراءات القضائية ضد الضابط والجندي المتهمين  .بوربرغ

 ٢١ العسكرية بتبرير قرارها المتعلق بالئحة االتهام خالل بإطالق النار على أبو رحمة وطالبت النيابة
وقال ناشطو حقوق إنسان فلسطينيون إن النيابة العسكرية وقوات االحتالل تعمل بشكل منهجي  .يوما

  .على التغطية على جرائم قوات االحتالل وجرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين
 ٢٠/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

    
  البالية في قطاع غزة  األوراق النقديةاستبدال .٤٢

، اليوم الثالثاء، بإرسال شاحنة تحت "إسرائيل"قالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي إنه من المقرر أن تقوم 
 .إلى قطاع غزة، وذلك الستبدال أوراق نقدية بالية تراكمت في القطاع" برنيكس"حراسة مشددة لشركة 

ى قبل أسبوع، سيتم تنفيذها على مرحلتين؛ حيث وجاء أنه خالل هذه العملية، التي أجريت للمرة األول
 مليون شيكل نقدية لبنك إسرائيل تم جمعها من مختلف الفروع العاملة في قطاع غزة، وفي ٣سيتم تسليم 

المرحلة الثانية، وبعد فحص األوراق المالية، خشية أن تكون مزورة، سوف يتم، الجمعة القادم، تسليم 
 .ق مالية جديدةالمبلغ نفسه لقطاع غزة بأورا

 ١٩/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 
  يعانون من أمراض القلب والسرطان القطاعمن طالبي العالج خارج % ٥٠:  العالميةالصحة .٤٣

ول في منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة د محمود ظاهر إن منظمته تحاول بقدر ؤمسالأكد : غزة
وكشف عن تراجع في جودة  .اإلمكان منع وقوع أزمات وكوارث في القطاع الصحي الفلسطيني

الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة، وارتفاع أعداد المرضى الراغبين 
وأكد أن  .من طالبي العالج بالخارج يعانون من أمراض القلب والسرطان% ٥٠للعالج في الخارج وأن 

ي الماضية وهو ما تدل عليه المؤشرات الوضع الصحي في القطاع لم يتحسن خالل الـ السنوات الثمان
الصحية ويشمل ذلك نسبة وفيات األطفال التي لم تشهد أي تراجع خالل هذه المدة، لعدم تطور الجهاز 

وأكد أن مؤشرات النحافة زادت . الصحي، كما أن أمراض سوء التغذية لم تشهد هي األخرى أي تراجع
وكذلك قصر القامة % ٢ت هي األخرى إلى أكثر من لدى األطفال، وقلة الوزن زاد %٢إلى أكثر من 
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من المصطافين يعانون من حاالت إسهال أو طفح جلدي، كما % ٦٣لدى األطفال، وأن % ١٠وصل إلى 
وأشار د ظاهر إلى أن  . شهدت مناطق شرق غزة في شهري يونيو ويوليو زيادة في حاالت حمى السحايا

جاته، وسجل أعلي نسبة تطعيمات في العالم، حيث زادت القطاع الصحي  لم يشهد أية أوبئة رغم حا
 .بسبب وعى المواطنين% ٩٥نسبة تطعيم األطفال عن ال

 ١٩/٨/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
  
  نقابة المهندسين الزراعيين األردنيين تحذر من االستيراد عبر الكيان .٤٤

ت الزراعية من استيراد بضائعها عبر مينـاء        حذرت نقابة المهندسين الزراعيين األردنيين الشركا     : عمان
وقالت النقابة إنها وجهت رسائل إلـى       . حيفا في ظل وجود بديل له عبر ميناء العقبة وطرطوس السوري          

جميع الشركات الزراعية تطالبها بعدم التعامل مع ميناء حيفا المحتل جراء معلومات تلقتها بـشأن قيـام                 
وطلب نقيب المهندسين الزراعيين عبـد الهـادي        . الف من خالله  بعض الشركات الزراعية باستيراد أع    

الفالحات من الشركات الزراعية االلتزام بنهج مقاومة التطبيع ودعاها الى أال تنسى دماء الشهداء الـذين                
ان النقابة بـصدد عقـد      ” الخليج“وعلمت   .قضوا في المجازر واالعتداءات التي ترتكبها قوات االحتالل       

 .تناول فيه قضية التطبيع في القطاع الزراعي والميزان التجاري بين األردن والكيانمؤتمر صحافي ت
 ٢٠/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  عن األسرى األربعة المحتجزين في السجون األردنيةاالفراج  .٤٥

افرج صباح اليوم عن سلطان العجلوني وامين الصانع وسالم وخالد ابو غليون الذين كانوا : بترا –عمان 
وصرح الناطق االعالمي باسم  .محكومين في السجون االسرائيلية وتم نقلهم الى االردن العام الماضي

من قانون مراكز ) ٣٤(مديرية االمن العام الرائد محمد الخطيب ان االفراج عنهم جاء وفق احكام المادة 
لتأهيل اكد بأن المادة واضاف الناطق االعالمي ان مدير ادارة مراكز االصالح وا .االصالح والتأهيل

 .٥/٧/٢٠٠٧المذكورة تحسب المدة على اساس ثالثة ارباع مدة المحكومية حيث بدأ تنفيذ هذه المدة في 
واشار الرائد الخطيب الى ان وزارة العدل كانت خاطبت السلطات االسرائيلية المختصة في 

ن الذين تم نقلهم الى االردن من  الشعارهم بأن تنفيذ مدة المحكومية للمواطنين االردنيي.٢/٧/٢٠٠٧
 .اسرائيل سيكون خاضعا الحكام التشريعات االردنية النافذة

  ٢٠/٨/٢٠٠٨وكالة بترا األردنية 
  

  القيادة األردنية تطلع القيادة المصرية على نتائج محادثات األردن وحماس .٤٦
ني باسم عوض الذي استقبل الرئيس المصري حسني مبارك، أول من أمس، رئيس الديوان الملكي األرد

وقالت مصادر مطلعة، إن المحادثات تناولت آخر . سلمه رسالة من العاهل األردني عبداهللا الثاني
المستجدات على الساحة العربية، وان عوض أطلع القيادة المصرية على نتائج المحادثات التي أجرتها 

كتب السياسي محمد نصر ومحمد عمان أخيراً مع وفد حماس خالل الزيارتين التي قام بها عضوا الم
وأشارت إلى أن عوض أوضح أن المحادثات المقبلة مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد . نزال

 سنوات بين حماس ٩مشعل ستتناول العالقات الثنائية وكيفية حل االشكاالت التي كانت قائمة منذ نحو 
  .واألردن

  ٢٠/٨/٢٠٠٨الحياة 
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  تبدأ االثنين المقبل مع حركة الجهاد اإلسالمي الحوارات الثنائية س: مصر .٤٧
أكد مصدر مصري موثوق به، امس، أن الحوارات الثنائية التي دعت القاهرة الفصائل : جدة، القاهرة

الفلسطينية اليها ستبدأ االثنين المقبل بحوار مع وفد من حركة الجهاد اإلسالمي يقوده أمينها العام رمضان 
أكتوبر / ار الشامل بعد عيد الفطر، أي في النصف األول من تشرين األولشلح، على أن ينطلق الحو

ونفى المصدر ما تردد عن نية مصر إرسال قوة عربية تحت قيادتها قوامها ثالثة آالف عنصر  .المقبل
طرحنا إرسال قوة عربية من مختلف الدول إلعادة بناء األجهزة األمنية : "وقال. إلى غزة لحفظ األمن

  ".ية على أسس وطنية، وليس ألي غرض آخرالفلسطين
  ٢٠/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
 السلطات المصرية تنفذ مزيداً من التفجيرات والتعزيزات األمنية على الحدود: رفح .٤٨

أفادت مصادر محلية وشهود عيان أن السلطات المصرية استأنفت خالل األيام القليلة : محمد الجمل
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن . ب المصري من الحدودالماضية، تنفيذ تفجيرات أرضية في الجان

التفجيرات نفذت جميعها داخل األرض، موضحة أن معظمها تسبب في اهتزازات أرضية محدودة شعر 
وأعرب مواطنون عن اعتقادهم بأن التفجيرات نفذت . بها بعض المواطنين من سكان المناطق الحدودية

وفي سياق ذي صلة، واصلت .  المصرية عليها في تلك المنطقةلتدمير أنفاق تهريب ربما عثرت القوات
قوات أمنية مصرية معززة انتشارها بصورة مكثفة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين األراضي 
المصرية وقطاع غزة جنوب محافظة رفح، خالل ساعات نهار أمس، السيما قبالة المناطق الفلسطينية 

  .ذات الكثافة السكانية العالية
  ٢٠/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   يكشف أسرار توتر العالقة بين مصر وحماس"السبيل"تقرير لـ .٤٩

  عالقات مصر وحماس بين مد وجزر
كشفت مصادر مطلعة في حركة حماس عن أسرار توتر العالقة بين مصر وحماس في              :  خاص –السبيل  

حاور النقاش الذي دار مؤخراً مـا بـين   عدد من م. اآلونة األخيرة والتي وصفت بأنها األعلى منذ أعوام 
جهاز المخابرات المصري الموكل بملف غزة وعدد من قيادات حماس أدى إلى زيادة الهـوة مـا بـين                   

  .الطرفين
  الجندي شاليط

موضوع الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حماس هو األساس في تغذية بؤرة التوتر في العالقة مـا بـين                  
 طلبت من حماس إجراء مفاوضـات       "إسرائيل"ارها الوسيط بين حماس و    الطرفين، حيث إن مصر باعتب    

 "السبيل"غير مباشرة بين وفد إسرائيلي ووفد من حماس األمر الذي رفضته قيادة حماس بحسب مصادر                
 حتى اآلن، حيث ترى حمـاس       "إسرائيل"وذلك بسبب اتساع الفجوة بين الطرفين المفاوضين أي حماس و         

اشرة ينبغي أن تكون في آخر مرحلة خاصة أن الفجوة ال تزال كبيرة وفقاً لرأي               أن المفاوضات غير المب   
وأشارت المصادر إلى أن حركة حماس تشعر بأن القاهرة تقوم بدور ضاغط باتجاه واحد              .. حركة حماس 

أي على الحركة فقط دون أي دور حقيقي ضاغط على الجانب اإلسرائيلي كالدور الذي لعبـه الوسـيط                  
 إلى أن خشية قيادة حماس من المفاوضات غير المباشـرة فـي             "السبيل"وأشارت مصادر   . ثالًاأللماني م 

القاهرة ينبع من احتمالية اإلحراج والضغط الكبير الذي ستمارسه المخابرات المصرية على وفد الحركة              
مصري للقبول بأي عرض إسرائيلي، بل إن أوساطاً قيادية في حماس أصبحت على قناعة بأن الوسيط ال               

  . بأي شكل وهو ما ترفضه حماس بقوة"إنهاء الموضوع"ال يمارس دور الوسيط بقدر ما يمارس دور 
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في سياق متصل؛ ما أجج الخالف ما بين الطرفين شعور القاهرة بأن أطرافاً داخل حماس باتت تـضغط                  
ظة األمر الذي   باتجاه سحب ملف شاليط من يد المخابرات المصرية سيما أن أي تقدم لم يحصل حتى اللح               

أثار حفيظة مدير المخابرات المصرية عمر سليمان ودفعه إلى إرسال رسالة وصفت بالعاجلة والـسرية               
للجهات األمنية اإلسرائيلية مفادها أن مصر لن تسمح بتدخل طرف ثالث بموضوع شاليط وإن تدخل أي                

  . ظرفطرف آخر بهذا الموضوع هو بمثابة خط أحمر لدى مصر لن تسمح به تحت أي
  إجراءات مصرية

وكإجراءات عقابية على حركة حماس بحسب المصادر، أوعزت المخابرات المـصرية إلـى الـصحافة               
شعور المصرية ووسائل اإلعالم المصرية المحلية بشن حملة إعالمية ضارية ضـد حمـاس وتـشويه                

حاالت اإلنـسانية   صورتها، كذلك قامت السلطات المصرية بمنع الدخول والخروج إلى معبر رفح حتى لل            
بل إن ما زاد الطين بلة كما يقال بحسب المصادر قيام مصر بـرش  . األمر الذي عقد األمر بين الطرفين    

غازات قاتلة داخل األنفاق لقتل الفلسطينيين الموجودين فيها األمر الذي أدى إلى مقتل سبع ضحايا خالل                
األنفاق وكثفت من وجود عناصـر األمـن        أسبوع واحد، كما أن السلطات المصرية كثفت عملية إغالق          

  .حول معبر رفح خالل األيام الماضية األمر الذي اعتبر كردة فعل عكسية من الجانب المصري
  اعتقال عناصر حماس

طلب حماس ثالثة عناصر مـن      ) مصر وحماس (ومن الملفات الحساسة التي أججت العالقة بين الطرفين         
والي ثالث سنوات وآخر عند وصوله إلـى مطـار القـاهرة            كتائب القسام تحتجزهم مصر أحدهم من ح      

 أن هؤالء الثالثة هم رهائن      "حماس"وثالث عبر رفح المصرية عند فتح المعبر قبل أشهر، حيث اعتبرت            
لدى األجهزة األمنية المصرية، وأنها تحتجزهم البتزاز حماس، حيث رفـضت المخـابرات المـصرية               

كيف ترهنون عالقتكم بمـصر     " بحجة أنه    "غير مناسب "مساوي  إطالق سراحهم واعتبرت أن الطلب الح     
  ؟"من أجل ثالثة أفراد

 أن حماس لم ترهن عالقتها بمصر بثالثة عناصر من القـسام إال             "السبيل"إال أن مصادر حماس أكدت ل     
أنه من حقها أن تطلب اإلفراج عن هؤالء المجاهدين سيما أن تجارب اعتقال السلطات المصرية لعناصر                

القسام قبل أشهر كانت قاسية، حيث تعرضوا لعمليات تعذيب رهيبة وتم فيها طرح بعـض األسـئلة                 من  
  !.غير المناسبة كأين يتواجد هنية وأين يحتجز شاليط؟

  ١٩/٨/٢٠٠٨السبيل األردنية 
  
  التقرير االستراتيجي الفلسطيني .٥٠

  وحيد عبدالمجيد
كما أنها ليست مجرد جزء من صراع       . فشلقضية فلسطين ليست فقط حركة تحرر وطني قد تنجح وقد ت          

فهي، إلي هذا وذاك قضية شعب أثبت قدرة ال نظير لها علـي الـصمود               . إقليمي قد تزداد أهميته أو تقل     
والتضحية والتمسك بحقوق تعترف بها الشرعية الدولية وتوصف في بعض وثائق األمم المتحـدة بأنهـا                

ي أن نعمل لتوثيق وتحليل وقائعها وأحـداثها ودروسـها          وقضية هذا طابعها ينبغ   . "غير قابلة للتصرف  "
 . ومسارات تطورها

وقد مضي زمن كانت مؤسسات وهيئات عربية عدة منخرطة في هذا الجهد الذي ال غني له لكي تبقـي                   
فلسطين القضية في قلب ذاكرة األمة، ولبناء التراكم المعرفي الضروري الستخالص الدروس، ومن ثـم               

 .جل هذه القضيةترشيد العمل من أ
غير أن هذا االهتمام، الذي أثمر كتباً وتقارير سنوية متنوعة، أخذ في االنحسار في الـسنوات األخيـرة                  

 .علي نحو البد أن يثير قلق كل عربي ومسلم يعتبر فلسطين هي قضية األمة
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 الصدار التقرير   ومن هنا أهمية المبادرة  التي قام بها مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت             
 .االستراتيجي الفلسطيني، في اطار خطته الطموحة لتوثيق وتحليل وقائع قضية األمة وتطوراتها

ومن أهم سمات أعمال مركز الزيتونة ارتفاع مستواها المهني والحرص علي الموضوعية حتي عنـدما               
 .يتعلق  األمر بدراسة قضية محملة بالمشاعر والعواطف واألشواق

 شامالً، كعادتـه، مختلـف    ٢٠٠٧خيراً العدد الثالث من التقرير االستراتيجي الفلسطيني للعام         وقد صدر أ  
من "محسن صالح عندما وصفه بأنه      . جوانب القضية في ذلك العام الذي لم يبالغ محرره ومدير المركز د           

 ."يخ المعاصرأصعب السنوات التي مرت علي الفلسطينيين، فيما يتعلق بادارة شأنهم الداخلي في التار
صالح عندما أوضح أن التقرير تجنب االنحياز إلي وجهة نظر أو أخري في معالجته الوضع               . وصدق د 

 .الفلسطيني الداخلي، وعالجه من دون مواقف مسبقة
بالل الحسن الذي كتب الفصل الخاص بهذا الوضع علي االلتزام بالمـصلحة الفلـسطينية              . كما حرص أ  

 ."شقاء األشقاء"نقسام ضررا فادحا لخصه ببراعة في عنوان هذا الفصل العليا التي ألحق بها اال
وهذا اختبار عسير نجح فيه التقرير فأعاد تأكيد مصداقيته في لحظة صعبة تشتد فيها الحاجة إلـي هـذا                   
النوع من  التقارير التي تلتزم أصول البحث العلمي وتحرص علي األمانـة واالسـتقامة اللتـين يقـل                   

 .وم علي الصعيد العربيوجودهما الي
  ٢٠/٨/٢٠٠٨ الوفدصحيفة 

  
  والحل دعم المقاومة.. الفلسطينيون يتعرضون لجريمة تطهير عرقي .٥١

  سليمان صالح. د. أ
إسرائيل تخطط لطرد الفلسطينيين، لكنها تتبع سياسة تقوم على تحويل حيـاة الفلـسطينيين إلـى جحـيم                  

هم إلجبارهم على ترك أراضيهم والهجرة منهـا        وتعريضهم الضطهاد مستمر، وتضييق سبل العيش أمام      
  .بشكل يبدو أمام العالم وكأنه قد تم بإرادتهم

هذه السياسة يكشفها الكاتب اليهودي ران هاكوهين، ويقول إن إسرائيل قد قامت علـى عمليـة تطهيـر                  
 عرقي للفلسطينيين، وأن معظم األحزاب السياسية في إسـرائيل تؤيـد سياسـة الترانـسفير الطـوعي                

  .للفلسطينيين، وقد ناقش مجلس الوزراء في عهد شارون هذه السياسة وأقرها
وقد قامت منظمة جامال، وهي مشكلة من ضباط الجيش السابقين والمستوطنين بتقـديم خطـة مفـصلة                 

 خالل فترة تتراوح مـن      ٤٨إلجبار الفلسطينيين على الرحيل سواء في األراضي المحتلة، أو عرب الـ            
 أن هناك خطة وافق عليها إيريل شارون عندما كان رئيساً للوزراء تقضي بأن يقـوم                كما.  سنوات ٥-٣

  .الجيش اإلسرائيلي بطرد مئات اآلالف من الفلسطينيين إلى األردن
  هكذا قامت إسرائيل

يستعرض راي هاكوهين تاريخ إنشاء دولة إسرائيل مؤكداً انها قامت علـى سياسـة التطهيـر العرقـي            
 ألف يهودي في فلسطين، بينما يقدر عدد الفلسطينيين الذين          ٦٠٠ كان هناك    ١٩٤٨عام  للفلسطينيين ففي   

  .١٩٤٩-١٩٤٧ ألفاً خالل الفترة من ٧٢٠تم طردهم من أراضيهم بـ 
ويعترف المؤرخ اإلسرائيلي بيني موريس بذلك، ويقول انه قد بقى من الفلسطينيين مائة ألف، وهو يرى                

  .، ومنع عودة أي عربي إلى إسرائيل، أي بمعنى إلغاء حق العودةضرورة طرد هؤالء العرب الباقين
لقد حل اليهود محل العرب الذين أجبروا على الرحيل من قراهم نتيجة اإلرهاب والترويع والمذابح التي                
ارتكبتها العصابات الصهيونية، وهكذا تم حل المشكلة اليهودية عن طريق خلق مأساة فلسطينية، ولقد كان               

 جريمة بكل المقاييس القانونية واألخالقية والواقعية، فما بنى على باطل فهو باطل، وفـرض               ذلك يشكل 
األمر الواقع ال يتفق مع الحق واألعراف والتقاليد اإلنسانية، وليس هناك شرعية للـسلب واالغتـصاب                

  .وارتكاب الجرائم وطرد الناس من أراضيهم مهما طال الزمن
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 جريمة ضد اإلنسانية،    ١٩٤٨ي قامت بها إسرائيل ضد الفلسطينين منذ عام         إن عملية التطهير العرقي الت    
وال يمكن أن يترتب على تلك الجريمة االعتراف بشرعية الوجود اإلسرائيلي فهذا الوجود غير مـشروع                
ألنه قام على باطل، واليهود ال يؤمنون بشرعية الحق، انهم يستخدمون القوة، وما تخلقه من واقع، ولذلك                 

م لن يتورعوا عن ارتكاب تلك الجريمة مرة أخرى، وتكرار عملية ترحيل الفلسطينيين وطردهم من               فإنه
  .أراضيهم

وهكذا فإن اسرائيل ال تنكر فقط حق العودة للفلسطينيين الذين طرتهم من أراضيهم، ولكنها تخطط لطرد                
  .الفلسطينيين الذين يصرون على الحياة على أرضهم

 الواليات المتحدة لفكرة أن االعتراف بحق العودة أو معارضة سياسة إسرائيل            ويروج مؤيدو إسرائيل في   
في ترحيل الفلسطينيين هو إنكار لحق إسرائيل في الوجود،واعتمدت الدعاية اإلسرائيلية على هذه الحجة              
التي تروجها وسائل اإلعالم األمريكية بشكل واسع كوسيلة إلرهاب الذين يحاولون كشف الجريمة التـي               

  .ترتكبها إسرائيل وهي التطهير العرقي للفلسطينيين
  تكرار الجريمة وسيلة للسالم

يتعجب الكاتب اليهودي ران هاكوهين من تفكير اإلسرائيليين الذي يقوم على أن تكرار جريمة التطهيـر                
إن  بطرد الفلسطينيين من بيوتهم يعتبر وسيلة لتحقيق السالم، ويقـول            ١٩٤٨العرقي التي مارسوها عام     
 قد تزايد عددهم حتى وصل عدد الالجئين الى الماليين، وهم يعيشون            ١٩٤٨اآلالف الذين تم طرهم عام      

على حدود إسرائيل، وتتزايد كراهيتهم لها النها كانت السبب الرئيسي في تعريضهم لـإلذالل والتمييـز                
يـر العرقـي التـي      العنصري، لذلك فإن على اسرائيل ان تعترف بأن أساس المشكلة هي جريمة التطه            

، وإنكار إسرائيل لتلك الجريمة يهدد بتكرارها وألن النظـام الـسياسي اإلسـرائيلي              ١٩٤٨مارستها عام   
، فإن إسرائيل يمكن ان تكـرر تلـك         ١٩٤٨يديره الجنراالت الذين ارتكبوا جريمة التطهير العرقي عام         

  .عامل معها بجدية واهتمامالجريمة خالل المستقبل القريب، وهذه الخطة اإلسرائيلية يجب الت
إننا يجب أن ندرس الماضي لكي نفهم طبيعة التفكير اإلسرائيلي، وامكانية تكرار عملية التطهير العرقـي     

وفي الوقت الراهن تجري جريمة تطهير عرقي جديدة للفلسطينيين بـشكل بطـئ ولكـن               .. للفلسطينيين
إن الترحيـل لـيس     : حركـة تعـايش   مضطرد، وكما كتب جادي الفازي وعزمي بدير الناشطان فـي           

بالضرورة لحظة درامية يتم فيها طرد الناس من مدنهم وقراهم، وهو ليس عملية منظمة كما حدث فـي                  
، ولكن الترحيل عملية عميقة وزاحفة وغير ظاهرة، وتقوم على تدمير البنية التحتيـة              ١٩٦٧قلقيلية عام   

 الناس مـن الوصـول الـى العمـل أو المـدارس       للمدنيين الفلسطينيين، إنها عملية حصار مستمر لمنع      
هذه االجراءات تقلل مـن قـدرة الـسكان         .. والحصول على الخدمات الطبية، ومنع وصول المياه إليهم       

الفلسطينيين على البقاء على أرضهم، ويعلق ران هاكوهين على ذلك بأن استخدام هـذه الوسـائل هـي                  
مة أصبح لها لغتها السرية، انها عملية مـستمرة         جريمة تطهير عرقي على نطاق ضيق، وأن تلك الجري        

إمـا  : وبطيئة الجبار الفلسطينيين على الرحيل، انها ببساطة عملية فرض اختيار مر على الفلـسطينيين             
  .الموت على أرضهم أو الفرار حفاظاً على حياتهم

وتهم بحجج مختلفـة،    ومن الوسائل التي تستخدمها اسرائيل لتحويل حياة الفلسطينيين الى جحيم، تدمير بي           
  .منها عدم الحصول على ترخيص أو أنها تستخدم كملجأ لإلرهابيين أو انها غير مسكونة

كما لعب الجدار العازل دوراً خطيراً في تدمير أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم وزيادة معاناتهم بهـدف               
ى أراضيهم، وأدى ذلـك الـى       اجبارهم على الرحيل، ولقد تم منع الكثير من الفلسطينيين من الوصول ال           

  .زيادة الفقر والبؤس
انها عملية تطهير عرقي تتم بشكل مستمر كما يساهم في زيادتها األعمال اإلرهابيـة التـي يقـوم بهـا                    
المستوطنون اإلسرائيليون ضد السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في القرى المجاورة للمستوطنات حيث            

الفلسطينيين وتدمير أي شيء فـي طـريقهم، وبهـدف تـدمير حيـاة              يقوم المستوطنون باقتحام منازل     
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الفلسطينيين وافقارهم الجبارهم على الرحيل، وفي الكثير من القرى نجـح المـستوطنون فـي اجبـار                 
  .الفلسطينيين على ترك منازلهم واللجوء الى مدن أو قرى أخرى

  بناء المستوطنات
أهداف خطة التوسع في بناء المستوطنات، حيث يتم نزع         ان عملية التطهير العرقي للفلسطينيين هي أهم        

ملكية األراضي من الفلسطينيين، وأيضاً تساهم عملية بناء القواعد العسكرية والمناطق اآلمنة، وفـرض              
انها عملية تريحل إجبـاري     .. الحصار على الفلسطينيين داخل القرى في اجبار الفلسطينيين على الرحيل         

ائيل تقوم بذلك عبر فترة زمنية طويلة نسبياً، ولكن بشكل مـنظم ووسـائل              وجريمة تطهير عرقي واسر   
  .اإلعالم تتجاهل كل تلك المعاناة التي يمر بها الفلسطينيون والمأساة تكبر وتتزايد وعدد الالجئين ينمو

لذلك فإن من مصلحة الدول العربية خاصة األردن ومصر ان تقوم بدعم حماس التي تصر علـى حـق                   
لتي تكافح للتمسك بالبقاء على أرض فلسطين ومشروع المقاومة هو الحل الوحيد لمواجهة خطة              العودة وا 

  .اسرائيل التي تهدف الى التطهير العرقي والترحيل االجباري للفلسطينيين
ان المصلحة االستراتيجية للدول العربية تقوم على منع جريمة تهجير الفلسطينيين مـرة اخـرى وذلـك                 

  .قاومة وزيادة قدرة الفلسطينيين على البقاء على أرضهمبتقوية مشروع الم
 ٢٠/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
 والمصالح األمنية األردنية أوالً" حماس" .٥٢

 حمادة فراعنة
 كسر مدير المخابرات حواجز القطيعة مع حركة حماس، باستقباله وفداً من مكتبها السياسي يوم 

 بعد قطيعة استمرت اكثر من سنتين، حين استقبل ، وجدد ذلك مرة اخرى خالل شهر آب،٢١/٧/٢٠٠٨
 بعد نجاح وتفوق حركة حماس باالنتخابات التشريعية ١٠/٣/٢٠٠٦محمد نزال مع رفاق له يوم 

 .وتشكيلها لحكومة هنية الحزبية االولى
خالل فترة القطيعة، لم ينقطع محمد نزال عن عمان، حيث كان يزورها بمعدل مرة كل ثالثة اشهر، لم 

ق خاللها مع اي من المسؤولين االردنيين المعنيين، ما يدلل على ان كسر القطيعة تم بقرار سياسي يلت
 .مدروس ومرغوب لدى الطرفين، وانهما سربا عن قصد حدوث هذا اللقاء المتكرر المطلوب

 حماس ، كما تم تسويقها لنا، تتمثل بالتداخل التنظيمي السياسي ما بين حركة"حماس"حواجز القطيعة مع 
وحركة االخوان المسلمين، ما يشكل مساساً بمصالح االردن االمنية اضافة الى محاوالت حركة حماس 
تهريب السالح الى االردن او عبر االردن الى فلسطين، ورغم ذلك، ورغم االعتراض المبدئي من قبل 

وامل طاردة لبناء السياسي االمني الحزبي في االردن، وهي ع" حماس"جهاز االمن السياسي على دور 
، اال ان اللقاء والتفاهم يوحي بوجود عوامل جاذبة لهذه "حماس"وبين " الدولة االردنية"عالقة او ثقة بين 

 ).اقوى من تلك العوامل الطاردة لها(العالقة 
دوافع اللقاء المتكرر، لم يفصح عنها الطرفان، او عن المواضيع التي بحثت، واذا تعذر علينا معرفة 

اللقاءات، فيمكن االستدالل عن مضامينها من خالل الشواهد أو التداعيات التي ستظهر خالل فحوى 
األيام المقبلة، وفي طليعتها زيارة خالد مشعل الى عمان وفتح مكتب سياسي اعالمي للحركة في بالدنا، 

لمقاومة وصوالً الى نشاط سياسي واعالمي معلن لها في األردن، ُأسوة بحركة فتح وباقي فصائل ا
 .الفلسطينية، بمستواها وال تقبل بأقل من ذلك إن لم يكن اكثر

واضح أن سرعة اللقاءات وتكرارها يدلل على وجود إرادة ورغبة وقرار سياسي لدى الطرفين وخاصة 
التي كانت تتحفظ على هذه العالقة، ولم تكن تستجيب لكل الوساطات المحلية " الدولة االردنية"لدى 

فجاء القرار مفاجئاً ألغلبية المراقبين، حتى بمن فيهم . تي كانت تعرض وساطاتهاوالعربية، ال
 - لوجود ضغط او قرار أميركي بمنع الحوار الفلسطيني" حماس"األميركيون، ما يؤكد أن اتهامات 
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، قراءة غير صحيحة لمواقف االطراف الفلسطينية والعربية "حماس"الفلسطيني، او الحوار االردني مع 
فها هو االردن االكثر انسجاماً وتوافقاً مع السياسات االميركية . اوئة لسياسات ومواقف حركة حماسالمن

سياسياً وأمنياً، وهو عضو شريك في الحملة االميركية او في الحرب االميركية ضد االرهاب، يفتح 
 . ارهابيالحوار وبأعلى مستوى مع حركة حماس الموصوفة بالمعايير االميركية على انها فصيل

 : األمني بفتح الحوار مع حركة حماس- ثمة دوافع اردنية محضة وأساسية تقف وراء القرار السياسي
وحركة االخوان المسلمين، " الدولة"أوالً؛ ان حركة حماس جزء من التفاهم او جزء من المواجهة ما بين 

ركة االخوان المسلمين، الفصيل وطالما ان القرار السياسي الوطني بإزالة اسباب وعوامل المواجهة مع ح
األقوى الجاد في المعارضة السياسية للسياسات الحكومية، وطالما ان هنالك حرصاً رسمياً إلزالة اسباب 
التوتر واالحتقان وشيوع حالة من االسترخاء المحلي سياسياً وأمنياً بسبب سلسلة االزمات والعقبات 

 وقد تمثل ذلك بسلسلة اللقاءات المنهجية المنظمة التي قادها السياسية واالقتصادية وتفاقمها االجتماعي،
جاللة الملك مع الطواقم الحكومية واألمنية، واللقاء مع قطاعات متعددة برلمانية وحزبية وإعالمية 
بحضور رموز حزبية من قيادات االخوان المسلمين بهدف اشاعة جو من االسترخاء والتفاهم وتبادل 

 وان ينعكس ذلك على احدى القضايا العالقة بين الدولة واالخوان المسلمين، وهي فال بد. وجهات النظر
الحركتين حزبياً " فك ارتباط"حركة حماس كامتداد لهذه الحركة في فلسطين مع وجود محاوالت لـ 

 .وتنظيمياً ومالياً
 باالنتخابات البلدية في عام ثانياً؛ سلسلة الهزائم المتتالية المتكررة التي منيت بها حركة فتح بدءاً بفشلها

، وتصفية ٢٠٠٧، وأمام انقالب حركة حماس وحسمها العسكري ٢٠٠٦، واالنتخابات البرلمانية ٢٠٠٥
، مقابل نجاح وفوز حركة حماس ٢٠٠٨وجودها في حي الشجاعية وخروج عائلة حلس من قطاع غزة 

كون شريكاً قوياً في القرار الفلسطيني وبسط نفوذها بقوة في الميدان في قطاع غزة، ما ادى بها الى ان ت
 .ال يمكن تجاوزه والتغاضي عنه

إضافة الى فشل حركة فتح في استثمار الدعم السياسي االردني لها واقعياً ولوجستياً وعدم قدرتها على 
فالعالقة بين رئاسة اللجنة التنفيذية . استثمار هذا الدعم وتوظيفه لمصلحة ترتيب اوضاعها الداخلية

اسة المجلس الوطني متوترة، والعالقة بين الرئيس واللجنة التحضيرية لمؤتمر فتح غير منسجمة، ورئ
والعالقة بين اعضاء اللجنة المركزية فيها خلل، والرئيس مقبل على فقدان شرعيته الدستورية بدون 

 حالة االنحدار مبادرات واقعية تجدد له هذه الشرعية وتحميه من الطعن بها، واالردن ال يستطيع تجاوز
 .المتفاقمة التي تعصف بالمؤسسة الفلسطينية وتآكل شرعيتها

ثالثاً؛ مبادرات حركة حماس لقبولها اتفاق التهدئة مع اسرائيل وإصرارها على هذه التهدئة، وقمعها 
ولجمها لكل فصائل المقاومة الرافضة لمبدأ التهدئة وشكلها، ما يدلل على استعداد حركة حماس للتوصل 

لى اتفاقات براغماتية عملية مع العدو االسرائيلي، ما يعكس واقعية سياساتها وعدم تصلبها نحو القضايا ا
 .المبدئية

رابعاً؛ تلكؤ الدور المصري في تحقيق الحوار، والمصالحة الوطنية الفلسطينية ووضع اجندة تقوم على 
ثاً، بدون االخذ في االعتبار تفاقم الوضع التهدئة اوالً، وتبادل االسرى ثانياً، وصوالً الى الحوار ثال

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

من اي طرف، ألن هذه المبادرة تعبر عن المصالح االمنية االردنية وال تتعارض معها ان لم تخدمها 
 .و غير مباشربشكل مباشر ا

 ٢٠/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  ! تجتاح فتح"فوضى شاملة" .٥٣
  حسام كنفاني

 أن تخفي مشكالتها الداخلية، التي كانت تتسرب إلى السطح مـع كـل حـدث                "فتح"لم يعد بإمكان حركة     
الظهـور األخيـر    . "حمـاس "فلسطيني، سواء بالنسبة إلى المفاوضات مع إسرائيل أو العالقة مع حركة            

للخالفات كان مطلع الشهر الجاري مع حملة الحركة اإلسالمية الحاكمة في قطاع غزة على آل حلّـس،                 
  .وانتقال بعضهم إلى الضفة الغربية

إال أن .  عـن قطـاع غـزة    "المبعـدين "االنتقال كان من الممكن أن يكون سلساً، لو لم تكن أريحا وجهة             
، محمد دحـالن، حالـت   "فتح"لة، أحمد حلس، والقيادي في     الخالفات التي كانت وال تزال بين زعيم العائ       

خالفات، وإن سعى دحالن إلى نفيها، إال أن أفراد العائلة الموجودين في قطاع             . دون االنتقال إلى رام اهللا    
  . فتحاوية في أريحا"عمليات انتقام"غزة كشفوا عنها، معربين عن مخاوفهم على سالمة أبنائهم من 

، التي لم تعد حكراً على القيادات، بـل وصـلت إلـى    "فتح"من العالقات داخل حركة هذه قد تكون عينة   
ـ       أن حالة توتر شديد تعتري العالقة حالياً بـين أبـو مـازن              "األخبار"الرئاسة، إذ تؤكّد مصادر مطلعة ل

  .، على خلفية قضايا عديدة"فتح"وكوادر حركة 
عـدم وجـود    "فوضى ناتجة خصوصاً مـن      . "حفوضى شاملة داخل فت   "وتشير المصادر نفسها إلى حال      

مرجعية موحدة مقبولة من غالبية الفتحاويين، وال سيما مع أفول دور اللجنة المركزية والمجلس الثـوري           
  ."للحركة

 ناتجة أساساً من تملّص الرئيس الفلسطيني من الوعـود التـي كـان              "فتح"األزمة بين أبو مازن وكوادر      
آلونة األخيرة؛ فالحديث عن تعديل في حكومة سالم فياض جرى قبل أشهر،            أبلغها لمسؤولي الحركة في ا    
  ."فتح"، إال أن أي تعديل لم يجر، األمر الذي أثار نقمة قادة "مسألة أيام"وكان من المفترض أن يكون 

، التي كان من المفترض بحسب      "فتح"يضاف إلى ذلك غياب أي حديث عن عقد المؤتمر السادس لحركة            
الوعود ذهبت أدراج الرياح لعدم رغبة أبـو        "وتشير المصادر إلى أن     . أن يعقد الشهر الجاري   التسريبات  

  ."مازن حالياً في عقد المؤتمر قبل تحصين نفسه داخل الحركة
وتؤكّد . ملف الخالف الثالث يكمن في مفاوضات التسوية، التي ال يزال عباس يخوضها رغم غياب األفق              

وا على تحذير الرئيس الفلسطيني من تأذّي القواعد الـشعبية للحركـة مـن               دأب "فتح"المصادر أن كوادر    
  .أجواء المفاوضات الحالية

معركة بين أطراف فتح وحكومة سالم فيـاض، وال سـيما بـشأن             "وتوضح المصادر أن التوتر انعكس      
 "فتحاويـة "إذ بعد أحداث القطاع األخيرة والمعارك مع آل حلّس، ظهـرت أصـوات              . "الوضع في غزة  

ـ  غسل أيدي السلطة من القطاع ووقف تحويل األموال إلى الموظفين الحكوميين هناك، ودفعهم             "تطالب ب
 في المئة من موازنة رواتب مـوظفي        ٥٦، وخصوصاً أن    "إلى االنفجار في وجه حكومة إسماعيل هنية      

  .السلطة تحول إلى القطاع
على الحكومة، وعمد إلى سياسة هجوميـة       وتشير المصادر إلى أن فياض أعرب عن استيائه من الحملة           

  .عبر طرح فكرة الحكومة االنتقالية واالنتخابات وقوات عربية في القطاع
  ٢٠/٨/٢٠٠٨األخبار 
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  :كاريكاتير .٥٤

  

  
  ١٩/٨/٢٠٠٨موقع الجمل   


