
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نن في لبناأولمرت عرض على عباس آلية تدعمها واشنطن لتحقيق التوطي": األخبار"

   إلى الحوار كمرحلة تكتيكيةىعباس يسع... لم نتلق دعوة للحوار من مصر: الزهار
   آالف جندي إلى غزة٣مصر تقترح إدخال 

   مليون يورو٣٧االتحاد االوروبي يطلق برنامج مساعدات للسلطة الفلسطينية بقيمة 
   يحذر من مؤامرات خطيرة لهدم المسجد األقصىخطيب المسجد األقصى

ر حماس من اغتيالمصر تحذّ 
 إذا لم تستجب لقادتها "سرائيلإ"

  لشروط صفقة االسرى
  

 ٣ص...

 ٢١/٨/٢٠٠٨١١٧٦الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٧٦ :        العدد                  ٢١/٨/٢٠٠٨ األربعاء:التاريخ

    :السلطة
 ٤  نن في لبناأولمرت عرض على عباس آلية تدعمها واشنطن لتحقيق التوطي": األخبار" .٢
 ٤  رايس على مضض عباس مصاب بخيبة امل من ادارة بوش وسيستقبل .٣
 ٥  ميركي على الحوار مع حماس ملفات أمام رايس وينفي وجود فيتو أ٤عريقات ينوي طرح  .٤
 ٥   من مسؤوليها٣االمن الفلسطيني يغلق جمعية تابعة لحماس ويعتقل  .٥
 ٦ وقعها العجرمي مع إدارة السجون اإلسرائيلية" خطيرة"يكشفون اتفاقية " فتح"نواب  .٦

    
    :المقاومة

 ٦   إلى الحوار كمرحلة تكتيكيةىعباس يسع... لم نتلق دعوة للحوار من مصر: الزهار .٧
 ٧  حبل سري ما بين حماس وجهات خارجية: بد الرحمناحمد ع .٨
 ٧  الداخلياآلغا يرحب بالتقارب بين حماس واألردن ويعده يخدم انهاء االنقسام  .٩
 ٨  "نهر البادر"مخيم  لتسريع إعمار  الفلسطينيةاعتصام للفصائل: شمال لبنان .١٠
 ٨  اإلفراج عن أي أسير فلسطيني مبعث ترحاب من كل شعبنا: جرار .١١
 ٨ "األقصى"ير العام أمام محاوالت تدمير على أمة المليار إعالن النف: حماس .١٢
 ٨   أردنيين استلمتهم من تل أبيب العام الماضي٤ترحب بقرار األردن إطالق " حماس" .١٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩    مشاورات إسرائيلية إلخالء نقاط استيطانية في الضفة  .١٤
 ٩  نجاد أجمل هدية إلسرائيل": موساد"الرئيس السابق لـ  .١٥
 ٩  "كاديما"ليفني تتفوق على موفاز وتحقق نتائج أفضل لـ: استطالع .١٦
١٠   آالف هندي لتهويدهم٧ تقرر استقدام "إسرائيل" .١٧
١٠  حزب اهللا" تحذر رعاياها من تعرضهم للخطف في الخارج على يد "إسرائيل" .١٨
١٠  شطريت يحذر من مغبة الهجوم العسكري على إيران": هآرتس" .١٩
    

    :األرض، الشعب
١١  مسجد األقصى يحذر من مؤامرات خطيرة لهدم الخطيب المسجد األقصى .٢٠
١١  المرأة الفلسطينية تترشح للقضاء الشرعي: ألول مرة .٢١
١١    االحتالل اإلسرائيلي يغلق ثالث إذاعات في الخليل .٢٢
١١  إحباط محاولة لمتطرفين يهود لالستيالء على أرض في القدس .٢٣
١٢   يستفيدون من برنامج التغذية في األردن الفلسطينيونالالجئون .٢٤
١٢ يحق للصحافيين تجاهل تحقيقات الشاباك المسماة باالستيضاحية: يمركز إعالم .٢٥
   

   :صحة
 ١٢  دويةاأل صنفا من ٩١ تحذر من نفاد غزة فيوزارة الصحة  .٢٦
   

   : األردن
١٣ الحكومة األردنية تؤكد الحوار مع حماس وتستبعد زيارة مشعل حاليا .٢٧
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٧٦ :        العدد                  ٢١/٨/٢٠٠٨ األربعاء:التاريخ

   :عربي، إسالمي
١٣    مصر تواصل اإلعداد للحوار الفلسطيني .٢٨
١٣   آالف جندي إلى غزة٣ل مصر تقترح إدخا .٢٩
١٤  لحريق األقصى٣٩تحذيرات عربية من مخططات تهويد القدس في الذكرى الـ  .٣٠
   

   :دولي
١٤  مليون يورو٣٧االتحاد االوروبي يطلق برنامج مساعدات للسلطة الفلسطينية بقيمة  .٣١
١٤ والتباحث بشأن الحدود مع لبنان١٧٠١باراك وأشكنازي يرفضان مناقشة تطبيق  :اليونيفيل .٣٢

   
    :حوارات ومقاالت

١٥  مصطفى البرغوثي... تصفية للحقوق والثوابت الفلسطينية: مشروع اولمرت .٣٣
١٧  عدنان سليم أبو هليل... دن باتجاه حماسمحاولة لفهم مساعي األر .٣٤
١٩  أواب المصري... األسباب والخلفيات.. االنفتاح األردني على حماس .٣٥
٢٢  ماهر أبو طير... خالد مشعل لن يزور عمان رسميا .٣٦
٢٣  حسام كنفاني. ..استحقاقان قبل الحوار .٣٧
    

 ٢٤  :كاريكاتير
***  

  
   لشروط صفقة االسرىإذا لم تستجب لقادتها "سرائيلإ"ر حماس من اغتيال مصر تحذّ .١

مصادر مطلعـة مـن   أن :  زهير اندراوس عن مراسلها الناصرة  من   ٢١/٨/٢٠٠٨ القدس العربي    قالت
ـ      أن أزمة تسود العالقات بين حركة حماس ومـصر         ' قدس العربي ال'حركة حماس أكدت أمس األربعاء ل

وقالـت  . حالياً، وأن هذه األزمة مرشّحة للتصاعد، ما لم تقم مصر بخطوات عملية لنزع فتيـل األزمـة                
المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها لحساسية الموضوع، ان مصر حذرت قادة الحركـة مـن                 

  .االغتيال اذا اصرت على موقفها
واشارت المصادر إلى أن سبب األزمة يعود إلى الخالف بين الطرفين حـول عمليـة تبـادل األسـرى                   

ليط،  وفتح معبر رفح، حيث ترى مصر، وفق المصادر عينها، ضرورة البـدء              االفلسطينيين بالجندي ش  
الفوري بمفاوضات غير مباشرة بين وفدين من حماس وإسرائيل في القاهرة، بحيـث يـتم حـسم هـذا                   

عالوة على ذلك، ال تستطيع مصر فتح معبـر رفـح إال بعـد              . موضوع خالل شهر واحد على األكثر     ال
االنتهاء من موضوع شليط حيث يربط اإلسرائيليون فتح المعبر بإطالق شليط، كمـا أكّـدت المـصادر                 

  .'القدس العربي'لـ
آلية التفاوض غير المباشـر    : أما حركة حماس، فقالت المصادر ذاتها إن موقفها يتلخص في النقاط التالية           

تكون في نهاية عملية التفاوض التي يرعاها المصريون، وبعد أن تكون الفجوة بين الطرفين قد تقلّـصت                 
باإلضافة إلى ذلك، تؤكد حركة حماس، أنّه ال بد من فتح معبر رفح، فهو معبر يقع تحـت                  . إلى حد كبير  

ته المصادر بالمشيئة اإلسرائيلية وربط األمر بموضوع       السيادة المصرية، وال يجوز االرتهان إلى ما أسم       
الجندي شليط، الذي قد يطول زمنياً، مما يعني استمرار المعاناة والحصار على الفلسطينيين فـي قطـاع                 

  .غزة
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ـ      قائلة إن الموقف المذكور لحركة حماس، أدى إلـى         ' القدس العربي 'وزادت المصادر ذاتها في حديثها ل
: لمصرية، المعنية بتحقيق إنجاز سياسي ما في ظل تراجع الدور المصري في ملفـات             إثارة المخابرات ا  

  .السودان، العراق، لبنان
ـ     إن ما زاد في توتير العالقة بين مصر وحركة حمـاس،           ' القدس العربي 'وأردفت المصادر نفسها قائلة ل

يليين في أن عدم تجـاوبهم      كان رسائل التهديد التي أوصلتها مصر إلى قيادات حماس على لسان اإلسرائ           
  .مع المطالب اإلسرائيلية يعني أن ال حصانة ألحد من قيادات حماس، وأن االغتيال سيكون مصيرهم

وخلصت المصادر إلى القول إن هذه الرسائل لقيت رفضاً قاطعاً من قيادة حماس، التي وجهـت رسـالة                  
 في مواقفهـا وإدارتهـا لألمـور لمنطـق          إلى المصريين ترفض فيها  التهديد والوعيد، وأنها ال تخضع         

  .االبتزاز
أكد " حماس"مصدر قيادي في حركة     ان  :  القاهرة    من جيهان الحسيني  عن  ٢١/٨/٢٠٠٨ الحياة   ونقلت

أن الحركة ابلغت مصر انها جمدت ملف األسرى بانتظار ان تبدي إسرائيل اسـتعدادا لتلبيـة مطالبهـا،     
وكـشف المـصدر لــ       . شاليط عدم ابداء جدية حقيقية إلنجاز صفقة     متهماً اإلسرائيليين بالتلكؤ مجددا و    

إجـراء محادثـات مباشـرة مـع        " حمـاس "أن شخصيات إسرائيلية غير رسمية عرضت على        " الحياة"
اإلسرائيليين بعيدا عن اإلعالم وخلف الكواليس من أجل انهاء هذا الملف، لكن الحركة رفضت وأبلغـتهم                

  ".إذا كان لديكم شيء أبلغوه للمصريين ونحن جاهزون"فقة، و بأن مصر هي التي تقود هذه الص
  
  نن في لبنا آلية تدعمها واشنطن لتحقيق التوطيعلى عباس أولمرت عرض": األخبار" .٢

ـ           "االخبار"نقل مراسل     إن رئـيس    "األخبار" في رام اهللا احمد شاكر عن مصادر فلسطينية موثوقة قولها ل
 عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس في آخر لقاء جمعهمـا            الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت   

وأوضحت المصادر التي اشترطت عدم      .في القدس المحتلة خطة لتوطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان        
  .كشف هويتها، أن الخطة تتضمن شقين أساسيين يليان موافقة السلطة الفلسطينية عليها

يذه خمسة أعوام، على طلب إسرائيلي وأميركي من أصـدقائهما فـي            ويقوم الشق األول الذي يتطلب تنف     
لبنان العمل على تحسين وضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان ودمجهم تدريجاً فـي المجتمـع اللبنـاني                 

أما في الشق الثاني فتساعد اإلدارة األميركية في بناء مدينة أو           . وإعطائهم حقوقاً ال يحصلون عليها اآلن     
د إليواء الالجئين الفلسطينيين ويوقّعون عند تسلّم بيوتهم الجديدة وثيقة بالتنازل عن أرضهم في              مخيم جدي 

وبينت المصادر أن أبو مازن رفض هذه الخطة باعتبارها ال تلبـي             .الداخل، وهو بمثابة تعويض مادي    
تفاقـاً يرضـي    الحد األدنى من الشروط الفلسطينية لحل مشكلة الالجئين، مع أن عبـاس ال يعـارض ا               

  .الفلسطينيين في قضية الالجئين
  ٢١/٨/٢٠٠٨األخبار 

  
  رايس على مضض عباس مصاب بخيبة امل من ادارة بوش وسيستقبل .٣

فيما تستعد وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس لزيارة الوداع لالراضي          :  وليد عوض  -رام اهللا   
 مطلعة بأن الـرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس           الفلسطينية االسبوع المقبل، اكدت مصادر فلسطينية     

سيستقبلها على مضض النه مصاب بخيبة أمل من ادارة الرئيس االمريكي جورج بوش واركان ادارته،               
لتقاعسهم عن ممارسة اية ضغوط على اسرائيل للوصول التفاق سالم قبل نهاية والية االدارة االمريكية               

لقيادة السعودية في زيارته االخيرة للرياض بـأن اسـرائيل ال   وحسب المصادر فان عباس ابلغ ا    . الحالية
تريد الوصول التفاق سالم بل تعمل على تجذير احتاللها للضفة الغربية ومدينة القدس بشكل يحول عمليا                

واشارت المصادر إلى أن عباس ابلغ الملك السعودي عبد اهللا بن عبد العزيـز               .دون قيام دولة فلسطينية   
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لفلسطينية سترفض اي عرض تحمله رايس في زيارتها المرتقبة للفلسطينيين اذا ما كان اقـل               بان القيادة ا  
  .من اتفاق شامل مع تل ابيب

  ٢١/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
    ملفات أمام رايس وينفي وجود فيتو أميركي على الحوار مع حماس٤ ينوي طرح عريقات .٤

ئيس دائرة شؤون المفاوضـات فـي منظمـة         قال صائب عريقات ر   : وكاالتو يوسف الشايب    –رام اهللا 
التحرير أمس إنه جرى إعداد أربعة ملفات لالجتماع مع وزيرة الخارجية األميركية كونـدوليزا رايـس                

   .التي ستصل إلى المنطقة يوم االثنين المقبل
في مقدمة هذه الملفات التأكيد على أهميـة        "أن  " صوت فلسطين "وأوضح عريقات في تصريحات إلذاعة      

القدس، والمستوطنات، والالجئون، والحـدود، والميـاه،       (توصل إلى اتفاق بشأن كل القضايا الجوهرية        ال
 .، مشددا على رفض القيادة الفلسطينية الحلول الجزئية       "، أو ال اتفاق   )واألمن، والعالقات الثنائية واألسرى   

 وإن االتفـاق    ١٩٦٧ عـام    إن خارطة الطريق حددت هدف عملية السالم بإنهاء االحتالل        "وقال عريقات   
مبني على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة، ولن نسمح لعامل الوقت أن يكون سيفا                

أما المسألة الثانية التي سيتم بحثها مع رايس فهي المرحلة األولى من خطة             "وأضاف  . "مسلطا على رقابنا  
 أحادية الجانـب فـي القـدس المحتلـة وإغـالق            خريطة الطريق حيث يستمر االستيطان واإلجراءات     

  ".المؤسسات الفلسطينية فيها واستمرار الحصار واإلغالق
ألن الجنرال األميريكي فريزر الذي عين كرئيس للجنة الثالثية للمتابعة، لـم            "وأعرب عريقات عن أسفه     

ال وإن العـاملين لحـل      هذا الوضع لم يعد محتم    "وقال إن    ".يصدر أي تقرير بشأن النشاطات االستيطانية     
 ".الدولتين لم يعودوا قادرين على العمل في ظل الهجمة االستيطانية في كل من الضفة الغربية والقـدس                

ورفض عريقات سياسة فرض الحقائق على األرض التي تتبعها إسرائيل، وتجاهلها لقرارات الـشرعية              
  .الدولية خاصة بالنسبة لمدينة القدس المحتلة ومحيطها

التـي تعيـشها    " المأساة" فهي   - بحسب عريقات    -قضية الثالثة على جدول أعمال اللقاء مع رايس         أما ال 
وأوضح أن هـذه القـضية       ).حركتي فتح وحماس  (األراضي الفلسطينية بعد االنقسام بين جناحي الوطن        

ي تشير إلـى أن     ونفى عريقات المقولة الت    .تبحثها القيادة الفلسطينية مع كل الجهات والوفود التي تلتقيها        
على الحوار مع حركة حماس، داعيا األخيرة إلى القبول بمبادرة الرئيس الفلـسطيني  " فيتو أميركي "هناك  

  .محمود عباس على أساس المبادرة اليمنية وتنفيذ قرارات قمة دمشق إلنهاء االنقسام الداخلي
ت الثنائية وخاصة في مجال المـساعدات       تتعلق بالعالقا "أما المسألة الرابعة في اللقاء فيقول عريقات إنها         

االقتصادية، ومساعدتنا في مسألة إعادة بناء األجهزة األمنية ووجوب مساعدتنا فـي اسـتعادة المكانـة                
  ".في الضفة الغربية لوقف الحمالت العسكرية اإلسرائيلية المتكررة) ب(و ) أ(القانونية للمناطق 

  ٢١/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  من مسؤوليها٣ي يغلق جمعية تابعة لحماس ويعتقل االمن الفلسطين .٥

صرح مصدر امني فلسطيني بان االجهزة االمنية اغلقت جمعية االصـالح الخيريـة             :  ا ف ب   -اريحا  
وقـال قائـد     .واعتقلت ثالثة من مسؤوليها   " بدواعي فساد مالي واداري   "التابعة لحركة حماس في اريحا      

خالد ابو كامل لوكالة فرانس برس انه تم اغالق الجمعية واعتقـال            منطقة اريحا واالغوار العقيد الركن      
بناء على معلومات من جهاز االمن الوقائي الفلسطيني الجهة صاحبة الرقابة االمنية على مثل              "مسؤوليها  

ليس له أي خلفية سياسية فقد تبين ان لدى هذه المؤسسة فساد            "واضاف أن هذا االجراء      ".هذه المؤسسات 
وقد اعتقل رئيس الجمعية محمد رزق والمدير الطبي عامر جوابرة والمدير االداري             ".اري كبير مالي واد 
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قضية فساد مالي واداري اذ ان دخل هذه المؤسسة كبير جدا في            "واكد المصدر نفسه انها      .محمد طوطح 
 ".الوقت الذي ال تبين الجمعية آلية صرف االموال التي تدخل الجمعية وفي اي جهة تصرف

 ٢١/٨/٢٠٠٨لدستور ا
  
  وقعها العجرمي مع إدارة السجون اإلسرائيلية" خطيرة"يكشفون اتفاقية " فتح"نواب  .٦

، أمس عـن    "كشف نواب حركة فتح خالل اجتماع خاص عقدوه في مدينة رام اهللا            : وكالة معا    - رام اهللا 
 االسـرائيلية،  التفاقيـة مـع ادارة الـسجون   " أشرف العجرمي " توقيع وزير األسرى في حكومة فياض       

وقال النائب عزام االحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، خالل االجتماع الـدوري             ".خطيرة" تتضمن أمورا   
العام السادس لنواب حركته في رام اهللا أمس إن التقرير الذي أعدته مجموعة العمل الخاصـة بالقـضايا                  

 .زارة االسرى مع ادارة السجون االسرائيلية     التي وقعتها و  " الكنتين"االجتماعية خلص الى خطورة اتفاقية      
وأوضح أن االتفاقية تحمل في مضمونها معان تتنافى مع المبادئ واألسس الفلسطينية، كاستخدامها كلمـة               
يهودا والسامرة، في اشارة الى الضفة الغربية المحتلة، وأيضا قبول الوزارة لشروط سلطات االحـتالل،               

السجناء المـدنيين  " كنتين"مستحقاتهم، وتغطية السلطة الفلسطينية لتكاليف واستثناء األسرى المقدسيين من     
 .والجنائيين كافة بغض النظر عن ظروف اعتقالهم

بدوره قال النائب عيسى قراقع إن سلطات االحتالل فرض على وزارة شؤون األسرى استثناء األسـرى                
وأجمـع   .الكنتين أسوة بباقي األسـرى    المقدسيين من اإلتفاقية، ما حرمهم من االستفادة من مخصصات          

وبحسب القانون الـدولي    ) إسرائيل(نواب فتح على ضرورة عدم الخضوع لالبتزاز اإلسرائيلي، وتحميل          
المسؤولية القانونية واألخالقية على توفير احتياجات األسرى كلهم، وعدم استثناء األسـرى المقدسـيين              

واتفق األعضاء على تكليف النائبين مهيب سـالمة         .تفاقوتغيير كلمات اليهودا والسامره من مضمون اإل      
 .وعيسى قراقع باالجتماع بوزير األسرى ونقل مالحظات أعضاء التشريعي له

  ٢١/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
   إلى الحوار كمرحلة تكتيكيةىعباس يسع... لم نتلق دعوة للحوار من مصر: الزهار .٧

القيادي في حركـة     أن   : زهير اندراوس  ،الناصرةن   عن مراسلها م   ٢١/٨/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
ـ    . حماس، د  قـرار وزيـر األمـن      في معرض تعقيبه علـى      ' القدس العربي 'محمود الزهار قال أمس ل

 إن إسرائيل تقوم    اإلسرائيلي إيهود باراك مساء أمس بإغالق المعابر التجارية بين إسرائيل وقطاع غزة،             
 يومياً، وأن حركة حماس ال تستبعد شيئاً عنها، ونحن فـي حركـة              بهذا العقاب الجماعي أسبوعياً وحتى    

حماس ال نعرف من يقوم بإطالق الصواريخ وال نستبعد البتة أن يكون عمالء لالحتالل اإلسرائيلي هـم                 
الذين يقومون بهذه العمليات لمساعدة االحتالل وشد الحصار المفروض أصالً على قطـاع غـزة، وأنـا       

  . اإلسرائيلي هو نوع من العقاب الهوائي، وأيضاً الجماعيأعتبر أن التصرف 
أما بالنسبة التهام حماس بأن رئيس السلطة الفلسطينية في مدينة رام اهللا المحتلة محمـود عبـاس يقـوم                   

الزهار أن هذا االتهام صحيح، ومحمود عباس رفض تجديد الحـوار معنـا،             . بعرقلة المفاوضات فقال د   
مع القتلة، وال حوار إال بعد عودة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، وهذا أمر لـيس                وقال إنّه ال حوار     

جديداً عليه أن يعرقل الحوار الوطني، ألن الفيتو األمريكي ما زال قائماً والـسلطة فـي رام اهللا تتلقـى                    
البيـت  األوامر من واشنطن وتل أبيب، اللتين ترفضان أي حوار بين حماس وفتح لرأب الصدع داخـل                 

  .الفلسطيني
الزهار قائالً إن عدم موافقة أبو مازن على حضور اللقاءات مع حماس هو أهم عامل في عرقلة                 . وزاد د 

الحوار الفلسطيني الداخلي، وعندما يرفض الوصول إلى دولة عربية معينة للحوار فإنّه بالتالي ال يوجـد                
 :، أجـاب  اس وبين المملكة األردنية الهاشـمية؟      كيف تقيم تجديد العالقة بين حم       وحول سؤال،  .أي حوار 
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هذه العالقة أصالً يجب أن تكون، حماس عمرها ما كانت في يوم من األيام في حالة عـداء مـع دولـة                  
/ عربية ولم تعبث بأمن دولة عربية من المحيط إلى الخليج، بناء على ذلك، كان منعي في شهر نيـسان                  

ة األردنية الهاشمية بحجة تهريب أسلحة إلـى األردن، وبالتـالي          من زيارة المملك   ٢٠٠٦أبريل من العام    
أقول إن هذا األمر لم يكن صحيحاً، والصحيح اآلن أن تجدد العالقة بيننا وبين األردن أكبر دليـل علـى        

  .أنّنا لم نقم بأعمال تمس أمن المملكة أو أية دولة عربية أخرى
 لقد  -في القاهرة إلجراء الحوار الفلسطيني الداخلي؟       هل تلقيتم دعوة من مصر لحضور اجتماع الفصائل         

تلقينا ورقة من المصريين تتضمن أسئلة، وليست دعوة للحوار، ونحن قمنا بدورنا بالرد علـى األسـئلة                 
التي وجهها المصريون، أما األحاديث عن تلقي دعوات لحضور اجتماع الفصائل فهـي أحاديـث غيـر          

  . في حركة حماس لم نتلق دعوة للحوارصحيحة، وأكبر دليل على ذلك أنّنا
لديـه   " قـال إن عبـاس      الزهار أن: غزة قيس صفدي   عن مراسلها من   ٢١/٨/٢٠٠٨ األخبار   ونشرت

استعداداً للتحاور لكنه يفتقد إلى استعداد جاد في المصالحة، وهو من الممكن أن يكـرر تجـارب مكـة                   
التالي يجب التمييز بـين التوجهـات التكتيكيـة         وصنعاء والتوصل إلى اتفاقيات من دون االلتزام بها، وب        

في حقيقة األمر، الرئيس عباس يسعي إلى الحوار كمرحلة تكتيكية وهو           "وأضاف الزهار    ".واالستراتيجية
قد يرسل مندوبين لبحث ذلك ويعلن استعداده في استئناف الحوار، لكنه في المحصلة ال يمتلك نية حقيقية                 

  ".صادقللمصالحة وإجراء حوار جدي و
 

  حبل سري ما بين حماس وجهات خارجية: عبد الرحمن احمد .٨
اكد احمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فـتح والمستـشار الـسياسي              ': وليد عوض  -رام اهللا   

للرئيس عباس امس بأن الحوار الوطني الفلسطيني المرتقب في القاهرة مرهون بالتطوارات التي تحـدث            
. يران ولبنان وتركيا، وذلك في اشارة الى السيطرة االسالمية في تلـك الـدول             في المنطقة وخاصة في ا    

، ومشيرا  'هناك حبل سري يربط حماس بجهات خارجية      ' 'القدس العربي 'وقال عبد الرحمن في حوار مع       
وعلـى صـعيد   . الى ان ارتهان الحركة لجهات خارجية ينعكس على االوضـاع الفلـسطينية بمجملهـا     

جريها السلطة الفلسطينية مع اسرائيل اكد عبد الرحمن بانها لم تحقق اي تقـدم، كـون                المفاوضات التي ت  
  .اسرائيل ال تريد االنسحاب من االراضي الفلسطينية

  ٢١/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  اآلغا يرحب بالتقارب بين حماس واألردن ويعده يخدم انهاء االنقسام الداخلي .٩
لقيادي في حركة فتح خالل تصريحات إلذاعـة القـدس          األغا  زكريا ا . رحب د  : وليد عوض  -رام اهللا   

المحلية في غزة صباح امس بالتقارب األخير بين األردن وحركة حماس على اعتبار أنهـا جـزء مـن                   
نحن نشيد بهـذا التقـارب الن       'االتصاالت العربية التي ستخدم التسريع في عودة اللحمة الوطنية، قائالً           

كة حماس ألهمية إنهاء االنقسام الذي تعيشه األراضي الفلسطينية والـشعب           الهدف األساسي هو إقناع حر    
وحول . الفلسطيني في السنة األخيرة وضرورة وأهمية البدء في حوار وطني شامل لترسيخ هذا الغرض             

موقف حركة فتح والسلطة من نشر قوات عربية في قطاع غزة، علق األغا أن هذا الموضوع مطـروح                  
ينية ومن الممكن أن يكون مطروحا أيضا في الحوار، مشيراً إلى أن حركته مـع أي                على الساحة الفلسط  

 .اقتراحات وأي إجراءات من شأنها تفسير حل األزمة سواء كانت إجراءات فلسطينية أو إجراءات عربية
  ٢١/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
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  "رنهر الباد"مخيم  لتسريع إعمار  الفلسطينيةاعتصام للفصائل: شمال لبنان .١٠
، أمس اعتصاماً امام مكتب مـدير       شمال لبنان نفذت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في       : البارد نهر

، وذلـك بمـشاركة     "آن االوان إلنهاء معاناة أبناء المخيم     "في مخيم نهر البارد ، تحت عنوان        " االونروا"
بهة الشعبية عماد عودة، فأكد     وتحدث مسؤول الج   . ممثلي الفصائل والقوى وحشد كبير من سكان المخيم       

بالوفـاء  " االونـروا "على حق ابناء المخيم العيش بكرامة، وطالب الحكومة اللبنانية والـدول المانحـة و             
وطالـب مـسؤول الجبهـة       . بوعودهم التي قطعوها، محذراً من عواقب التعاطي السلبي مع هذا الملف          

مـسؤولين بتـشكيل لجنـة للتحقيـق ومحاسـبة          الديمقراطية لتحرير فلسطين في الشمال اركان بدر، ال       
وفريق الطوارئ  " االونروا"المتورطين في الفساد وسوء تنفيذ المشاريع في مخيم البارد، محمالً مدير عام             

  . فيها كامل المسؤولية عن معاناة ابناء البارد وسالمتهم
  ٢١/٨/٢٠٠٨السفير     

  
 كل شعبنا اإلفراج عن أي أسير فلسطيني مبعث ترحاب من : جرار .١١

 رحبت خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، بقرار االحتالل إطالق سراح : وفا–رام اهللا 
وقالت جرار في بيان صدر عن الجبهة الشعبية، إن اإلفراج عن أي أسير  . أسير فلسطيني٢٠٠

ا في أن تكون هناك فلسطيني من سجون االحتالل هو مبعث ترحاب من كل الفلسطينيين، معربة عن أمله
عملية إفراج عن أسرى في الوقت القريب لتحرير الجزء األكبر من أسرانا وأسيراتنا، وتكسر المعايير 

 . اإلسرائيلية لتشمل أسرى من القدس والداخل والجوالن
  ٢١/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 "األقصى"على أمة المليار إعالن النفير العام أمام محاوالت تدمير : حماس .١٢

األمة " قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ ) ٢٠/٨(في بيان لها اليوم األربعاء " حماس"دعت : غزة
طواغيت "اإلسالمية إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني والنفير إلى جانبه في وجه من أسماه البيان بـ 

سها الحق الفلسطيني والعربي واإلسالمي في فلسطين بقد: "، وقال البيان"األرض من بني صهيون
وأقصاها أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين ومسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لن 
تسقطه أياً من مشاريع التهويد والمساومات التي تجري عليها من قبل بعض المأجورين لدى الصهاينة 

لى تخليصها من براثن واألمريكان، وستبقى القدس مهوى أفئدتنا، وجوهر قضيتنا، وسنعمل بإذن اهللا ع
  ".االحتالل مهما طال الزمان

رفضها المستمر لالحتالل اإلسرائيلي للقدس وأكدت أن كافة خيارات المقاومة مفتوحة " حماس"وجددت 
للرد على عنجهية وإرهاب بني صهيون، ودعت كتائب الشهيد عز الدين القسام وفصائل المقاومة بإعداد 

وطالبت  .جاه الضفة والقدس المحتلة لتطهيرهما من دنس االحتالل الغاشمالعدة لشد الرحال والمسير بات
 .بوقف المفاوضات والعودة إلى المقاومة

 ٢٠/٨/٢٠٠٨قدس برس
  
   أردنيين استلمتهم من تل أبيب العام الماضي٤ترحب بقرار األردن إطالق " حماس" .١٣

ين أردنيين في سجونها، شنوا بالقرار األردني اإلفراج عن أربعة معتقل" حماس"أشادت حركة : غزة
هجمات على أهداف إسرائيلية، بعد أن كانوا معتقلين في سجون االحتالل، معتبرة ذلك بأنه بادرة أمل 
لبقية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل لإلفراج عنهم، مؤكدة على أنها معنية أن يعود األردن 

قدس "البرلمانية لـ " حماس"ر المصري أمين سر كتلة وقال مشي .لدوره التاريخي في القضية الفلسطينية
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إن سلطان العجلوني الذي كان يصنف بأنه عميد األسرى األردنيين في سجون االحتالل، ورفاقه " برس
   ".ضربوا أروع األمثلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية األمة"الثالثة 

هو تحطيم للمعادلة الصهيونية بالتمسك "ى األردنيين األربعة واعتبر المصري، أن إنهاء اعتقال األسر
سيكون لصفقة تبادل األسرى اللبنانية واإلفراج عن "، معتبرا أنه "باألسرى أصحاب المحكوميات العالية

العجلوني و إخوانه األردنيين تداعيات إيجابية على ملف األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، وذلك 
سك حماس والفصائل اآلسرة لشاليط بشروط صفقة تبادل األسرى الفلسطينيين وعدم سيزيد من تم

أن انفراج العالقة بين حركته واألردن، يأتي وفق " حماس"ويرى القيادي في  ".التراجع عنها قيد أنملة
 ."أن عمقها اإلستراتيجي يكون في العالم العربي واإلسالمي"التي تؤكد دوما " حماس"سياسة 

  ٢٠/٨/٢٠٠٨سقدس بر
  

  مشاورات إسرائيلية إلخالء نقاط استيطانية في الضفة .١٤
أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية امس أنها تنوي الشروع قريبـا فـي مفاوضـات مـع                :  د ب أ   -غزة  

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصادر فـي        .مستوطنين إلخالء خمس نقاط استيطانية في الضفة الغربية       
لمفاوضات ستجري مع مجلس المستوطنات في الضفة إلزالة هذه النقاط االسـتيطانية            إن ا "الوزارة قولها   

 نقطة استيطانية عشوائية مقامـة      ٢٦أن هذه النقاط تشكل أجزاء من       "وأشارت المصادر إلى     ".العشوائية  
ويعتبـر المجتمـع الـدولي جميـع      ".في الضفة كانت إسرائيل قد تعهدت للواليات المتحـدة بإخالئهـا  

توطنات في الضفة الغربية غير شرعية ويجب إزالتها وإخالئها في إطـار أي اتفـاق قـد يجـري                   المس
 .التوصل إليه مع إسرائيل

  ٢٠/٨/٢٠٠٨الدستور 
  

  نجاد أجمل هدية إلسرائيل": موساد"الرئيس السابق لـ  .١٥
هـاليفي، ان   افـراييم   ) موسـاد (اعتبر الرئيس السابق لجهاز االستخبارات االسرائيلية         -القدس المحتلة 

كل كالمـه   : "وأضاف". اجمل هدية حصلنا عليها، فهو ال يفعل سوى تقديم الخدمات لنا          "الرئيس االيراني   
لم يكن في إمكـان موسـاد ان   ... انه يوحد العالم ضدها. دليل على ان ايران اليوم ال يمكننا العيش معها        

  ". أس ايرانيقوم بعملية أفضل من أجل االتيان برجل مثل أحمدي نجاد على ر
  ٢١/٨/٢٠٠٨الحياة 

 
  "كاديما"ليفني تتفوق على موفاز وتحقق نتائج أفضل لـ: استطالع .١٦

، بإشراف البروفيسور كيمل فوكس من جامعة تل " ديالوغ–هآرتس "بين استطالع للرأي أجري من قبل 
، في أبيب، أن وزير الخارجية تسيبي ليفني ال تزال تتفوق على وزير المواصالت شاؤول موفاز

بقيادة ليفني تحقق أكبر عدد من المقاعد " كاديما"كما تبين أن ". كاديما"االنتخابات التمهيدية لرئاسة 
ن إيهود باراك، الذي كان وأ . التدهور والتراجع" العمل"يتساوى مع مقاعد الليكود، في حين يواصل 

حيث تبين أن حزب . الخاسر األكبر، هو "كاديما"على رأس المطالبين بإجراء انتخابات تمهيدية في داخل 
، ويحصل "كاديما" مقعدا في حال فوز تسيبي ليفني برئاسة ١٢بقيادة باراك يتراجع ويحصل على " العمل"

 . مقعدا في حال فوز شاؤل موفاز١٢على 
وتبين من االستطالع الذي أجري يوم أمس األول، الثالثاء وشمل كافة شرائح الجمهور، أن باراك الذي 

" العمل"في األيام األخيرة من استراتيجيته وبدأ بحملة هجومية وإعالمية لم ينجح في منع وصول غير 
 .إلى حضيض لم يصله من قبل



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                   ١١٧٦ :        العدد                  ٢١/٨/٢٠٠٨ األربعاء:التاريخ

يحصالن على نفس العدد " الليكود"و" كاديما"وتبين من االستطالع أنه في حال فوز ليفني، فإن كل من 
 مقعدا، مقابل ٢٢يحصل على " كاديما"ز فإن أما في حال فوز موفا.  مقعدا لكل منهما٢٨من المقاعد، 

 . مقعدا لليكود٣٠
، حيث تحصل األولى على نسبة تزيد "كاديما"كما تبين أن الفجوة بين ليفني وموفاز تتسع بين أعضاء 

 . عضو٧٢،٥٠٠البالغ عددهم " كاديما"عن موفاز في وسط أعضاء % ١٣بـ
ركة من الجولة األولى، التي يتطلب الفوز فيها ويشير االستطالع إلى أن ليفني على وشكك حسم المع

 .من األصوات% ٤٠أكثر من 
  ٢١/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   آالف هندي لتهويدهم٧تقرر استقدام " إسرائيل" .١٧

اإلسرائيلية، أمس أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية،      " معاريف"كشفت صحيفة    :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
 آالف مواطن هندي، بزعم     ٧ستراتيجيا يقضي باستقدام أكثر من      إيهود أولمرت، اتخذ قبل أسبوع قرارا ا      

وقالـت الـصحيفة، إن      .التوراتي، على أن يتم تهويدهم في إسرائيل الحقـا        " سبط منشة "أنهم من ساللة    
، ولكن أولمرت اقتنع فـي اآلونـة األخيـرة          "سبط منشة "الحكومات اإلسرائيلية تعاملت بحذر مع أفراد       

اجرين إلى إسرائيل، وخاصة بعد أن حصل األمر على موافقة الحاخام األكبـر             بضرورة استقدامهم كمه  
  .لليهود الشرقيين في إسرائيل شلومو عمار

ولكن المؤسسة الدينية تشكك في يهوديتهم، ولهذا فقد تقرر أن يمر كل شخص سيـصل إلـى إسـرائيل                   
  .امينبعملية تهويد، على أن يتم استقدامهم على دفعات كل شهرين وعلى مدى ع

وبالتعاون مع رجل أعمال يهودي في إسرائيل أقامت مؤسـسات          ) الصهيونية(وتبين أن الوكالة اليهودية     
تعليمية ودينية لهؤالء الهنود في قراهم في واليتين تقعان شمالي الهند، من أجل البدء في عملية التهويـد                  

  .قبل تهجيرهم إلى إسرائيل
  ٢١/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 

 
  حزب اهللا"حذر رعاياها من تعرضهم للخطف في الخارج على يد  ت"إسرائيل" .١٨

 في بيان   األسرائيلي  التابع لرئاسة مجلس الوزراء   " مكتب مكافحة االرهاب  " اكد   : ا ف ب   -القدس المحتلة 
حزب اهللا يواصل بال هوادة جهوده لمهاجمة اسرائيليين في انحاء العالم المختلفـة، خـصوصا عـن             "ان  

وقال البيان انه في مواجهة هذا الخطر يتعين على االسرائيليين المقيمـين فـي              . "طريق عمليات الخطف  
، "غير المتوقعة والمغرية  "، ورفض عروض العمل او الترفيه       "مضاعفة اليقظة "الخارج او المتوجهين اليه     

. وعدم السماح لغرباء بدخول غرفهم في الفنادق وتفادي االماكن المنعزلـة، خـصوصا خـالل الليـل                
عف اسرائيل توجيه التحذيرات للبنان، وهددت بمهاجمة البنية التحتية المدنية اذا ما حـدث نـزاع                وتضا

وكان الحزب توعد اسرائيل بالثأر، بعما اتهمها باغتيال احد كبار قادته عماد مغنية             ". حزب اهللا "جديد مع   
  .الماضي) فبراير(بتفجير سيارة مفخخة في دمشق في شباط 

  ٢١/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
  شطريت يحذر من مغبة الهجوم العسكري على إيران": هآرتس" .١٩

، مئير شطريت، إنه يجب على إسرائيل أن تتجنب "كاديما"قال وزير الداخلية الذي يتنافس على رئاسة 
الهجوم على إيران بأي شكل من األشكال، وأن تتجنب الحديث عن الهجوم على إيران، أو التفكير بهذا 

 .األمر
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وصف بأنه أول تصريح حاد ضد الهجوم على إيران يصدر من وزير في الحكومة، فإنه وبحسبه، وفيما 
وأضاف أنه في المقابل فإن . على إسرائيل أن تدافع عن نفسها فقط إذا تعرضت لهجوم من قبل إيران

ويهاجم شطريت في مقابلة مع  .الهجوم على إيران بمبادرة إسرائيل هي فكرة جنونية غير مسؤولة
، وزير المواصالت شاؤل موفاز، "كاديما" تنشر يوم غد الجمعة، خصمه المتنافس على رئاسة ،"هآرتس"

 .الذي سبق وأن طالب بمهاجمة إيران بذريعة منعها من إنتاج أسلحة نووية
 ٢١/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   يحذر من مؤامرات خطيرة لهدم المسجد األقصىلمسجد األقصىا خطيب .٢٠

يخ يوسف جمعة سالمة خطيب المسجد األقصى وزير األوقاف والشؤون عا الشد:  أماني سعيد- رام اهللا 
الدينية السابق إلى حماية المسجد األقصى من المؤامرات اإلسرائيلية الخطيرة لهدمه وزلزلة أركانه 

وأوضح في بيان أن ذكرى حريق المسجد األقصى  .وتقويض بنيانه إلقامة ما يسمى الهيكل المزعوم
شرسة التي تتعرض لها مدينة القدس بصفة عامة والمسجد األقصى بصفة خاصة، تتزامن مع الهجمة ال

إذ صادرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي آالف الدونمات من أراضي محافظة القدس، لتوسعة 
المستوطنات اإلسرائيلية التي تقع شرق المدينة المقدسة، إضافة إلى إعالنها طرح عطاء لبناء ستة آالف 

 . مدينة القدس بهدف عزلها عن محيطهاوحدة سكنية حول
  ٢١/٨/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  المرأة الفلسطينية تترشح للقضاء الشرعي: مرةألول  .٢١

ترشحت محاميتان فلسطينيتان امس، إلى مسابقة قضائية كتابية، الختيار عدد من القضاة  :رام اهللا
وتعتبر هذه المرة االولى التي تترشح فيها . الشرعيين للعمل في المحاكم الشرعية في السلطة الفلسطينية

اذ يتوقع ان تالقي الخطوة انتقادا ورفضا من قبل علماء مسلمين . امرأة للقضاء الشرعي في فلسطين
اال ان رئيس مجلس القضاء الشرعي الفلسطيني  .يتبنون اراء فقهية تعارض عمل المرأة في القضاء

 استند في قراره السماح للمرأة بالترشح، الى المصلحة العامة،  انه"الشرق االوسط"تيسير التميمي، قال لـ
ان "واضاف . " الذي يقول انه يجوز للمرأة ان تتولى القضاء في ما يجوز لها الشهادة فيه"االحناف"ورأي 

مجال عمل المحاكم الشرعية هو االحوال الشخصية، الطالق والزاوج والميراث والنسب وحضانة 
  . و مجال المرأةاالطفال وغيرها، وه

 ٢١/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   اإلسرائيلي يغلق ثالث إذاعات في الخليلاالحتالل .٢٢

غلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس ثالث إذاعات محلية تبث من مدينة الخليل بالضفة أ: رام اهللا
  .الغربية المحتلة، وصادرت أجهزة البث الخاصة فيها، واعتقلت اثنين من العاملين فيها

  ٢١/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
 إحباط محاولة لمتطرفين يهود لالستيالء على أرض في القدس .٢٣

تصدى مواطنون مقدسيون امس، لمحاولة يهود متطرفين لالستيالء على قطعة :  أماني سعيد-رام اهللا 
بي أرض تقع في جوار مدرسة دار األيتام اإلسالمية في حي الثوري إلى الجنوب الغربي من مقام الن

وأفادت مصادر محلية بأن المواطنين تمكنوا من إفشال تلك المحاولة، وخلعوا  .داوود في القدس المحتلة
 .بوابات حديدية ركبها يهود متطرفون في المنطقة

  ٢١/٨/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                   ١١٧٦ :        العدد                  ٢١/٨/٢٠٠٨ األربعاء:التاريخ

  
   يستفيدون من برنامج التغذية في األردنالالجئون الفلسطينيون .٢٤

بة التي سببها ارتفاع أسعار الوقود السلطات األردنية لتوسيع نطاق دفعت األوضاع االقتصادية الصع
برنامج التغذية المدرسية الذي تصل قيمته إلي خمسة ماليين دوالر ليشمل مدارس الالجئين الفلسطينيين 

 مخيماً لالجئين ١٣ طالب في ٧٠,٠٠٠وسيستفيد من هذه المبادرة حوالي  التي تديرها وكالة األونروا
آب بوجبة صباحية خفيفة / أغسطس١٧ويد الطالب خالل العام الدراسي الذي يفتح أبوابه يوم وسيتم تز

 .تتضمن الفيتامينات األساسية التي يفتقد إليها معظم األطفال
 ٢٠/٨/٢٠٠٨الراية القطرية 

  
  يحق للصحافيين تجاهل تحقيقات الشاباك المسماة باالستيضاحية: يمركز إعالم .٢٥

قام مركز إعالمي للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، بالتعاون مع : وس زهير اندرا- الناصرة
منتدى الصحافيين العرب في الداخل الفلسطيني بإصدار منشورة إرشاد للصحافيين العاملين في وسائل 
اإلعالم العربية المحلية، تتعلق بكيفية التعامل مع التحقيقات الشاباكية، وقد تم تعميم المنشورة على 

يرى مركز إعالم ومنتدى الصحافيين في تلك التحقيقات خطورة ، وختلف وسائل اإلعالم والصحافيينم
كبيرة وتجاوزا للقانون، حيث تهدف إلى أمرين أساسيين، أوال، خلق جو من التخويف واإلرهاب، باتجاه 

 حول النشاط كم األفواه للصحافيين، ورفع مستوى الرقابة الذاتية للصحافي، وثانيا، جمع معلومات
 . السياسي والصحافي واالجتماعي للشخص المستدعى

  ٢١/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
 
  دويةاأل صنفا من ٩١ غزة تحذر من نفاد فيالصحة  وزارة .٢٦

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، من اشتداد وطأة الحصار اإلسرائيلي المفروض على : غزة
 المتدهور بسبب النقص الحاد في غالبية الرصيد الدوائي القطاع منذ أكثر من عام، على الوضع الصحي

وكشف تقرير أعدته اإلدارة العامة للصيدلة استمرار العجز في الرصيد الدوائي في  .والمستلزمات الطبية
مخازن وزارة الصحة نتيجة إغالق المعابر ومنع االحتالل لوصول األدوية إلى قطاع غزة على حياة 

ي ال يزالون يرقدون في غرف العناية المركزة بالمستشفيات وينتظرون ذات العشرات من المرضى الذ
نسخة عنه، أن " فلسطين"وأكدت إدارة الصيدلة، في بيان صحفي تلقت  .المصير الذين القاه من سبقهم

 صنفا مرشحة للنفاد من المخازن خالل ٤٦ صنفا من األدوية ستنفد خالل شهر واحد كما أن هناك  ٤٥
 ٥٥ أصناف رصيدها الدوائي صفر بينما ١٠٥وبخصوص المهمات الطبية فإن هناك  .  شهور فقط٣

 صنفا في حين األصناف التي تكفي لثالثة ٥٨صنفا تكفي لمدة شهر واحد، أما الذي يكفي لشهرين فهو 
وحذرت وزارة الصحة من سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطات االحتالل  . صنفا٤٤شهور هي 

ألن " تنفيذ استحقاقات التهدئة والتي تقوم على رفع الحصار بشكل فوري وفتح المعابر اإلسرائيلي في
 ".استمرار إغالق المعابر سيكون له تداعيات خطيرة على وضع المرضى الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم

سسات كما ناشدت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والصليب األحمر الدولي وكافة المؤ
اإلنسانية والحقوقية بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على االحتالل لرفع الحصار وفتح المعابر وعلى 

 .وجه الخصوص معبر رفح البري إلنقاذ حياة المرضى الذين يتساقطون بشكل يومي
  ٢١/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
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 ا األردنية تؤكد الحوار مع حماس وتستبعد زيارة مشعل حاليالحكومة .٢٧
 قال ناصر جودة وزير الدولة األردني لشؤون اإلعالم واالتصال في مؤتمر صحفي :  أحمد ربيع- عمان 

هناك لقاءات عقدت في اآلونة األخيرة بين مدير المخابرات العامة محمد الذهبي وممثلين عن حركة "إن 
بين (وأمورا أمنية عالقة هناك قضايا "وأضاف أن ". حماس الهدف منها تحديدا معالجة قضايا أمنية عالقة

هذه اللقاءات بعيدة "، موضحا أن "بحاجة إلى معالجة وحل قبل الخوض في أي مواضيع أخرى) الطرفين
ورفض ". عن األضواء بحيث تنتج عنها نتائج إيجابية لكن التركيز هو بأن تبقى في نطاقها األمني

لقة هي قضايا أمنية وعند االنتهاء منها وإذا القضايا العا"الوزير األردني الخوض في التفاصيل مؤكدا أن 
". ما تم الخوض في مواضيع أخرى فهي في إطار دعم وحدة الصف الفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية

مدير المخابرات العامة حريص على استمرار اللقاءات وأن يستمر الحوار ويفضي إلى نتائج "وأكد أن 
 على وقال جودة رداً ." العالقة بحيث يتم الخوض في أمور أخرىإيجابية من شأنها حل القضايا األمنية

 إنه ال توجد خالد مشعل بزيارة لألردن قريباً" حماس"سؤال حول احتمالية قيام رئيس المكتب السياسى لـ
 هناك ...ال توجد ترتيبات لزيارة خالد مشعل لألردن"وقال جودة . حاليا ترتيبات لزيارة مشعل لألردن

  ".القضايا األمنية التي ال تزال عالقة والبد من بحثها مع حركة حماسالعديد من 
 ٢١/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية  

  
   اإلعداد للحوار الفلسطيني  تواصلمصر  .٢٨

علمت الخليج، أن مصر نصحت قيادتي حركة فتح وحماس بإجراء :  وكاالت-القاهرة، غزة، عمان 
وجاءت النصيحة المصرية . لتحقيق مصالحة شاملةحوار داخلي بالتوازي مع جهودها لعقد حوار وطني 

خالل اتصاالت جرت مؤخرا بين القاهرة وقيادتي الحركتين في الضفة والقطاع باعتبار الحركتين أكبر 
 .كما جاءت في إطار العمل على إنهاء الوضع المتردي في األراضي الفلسطينية. فصيلين فلسطينيين

وكشفت .  تتراجع عن دعوتها للحوار الشامل واستعدادها لرعايتهووفقا لمصادر مطلعة، فإن القاهرة لم
مصادر أن هناك اتجاها بين الفلسطينيين يرى تأجيل الحوار إلى ما بعد االنتخابات األمريكية حتى ال 

وأكدت أن مصر لم تتجاوب . تشكل مواقف اإلدارة األمريكية الحالية ضغطا على أي طرف في الحوار
  .ه يعني استمرار الوضع الفلسطيني غير المقبول وإطالة أمدهمع هذا االتجاه ألن

  ٢١/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   آالف جندي إلى غزة٣ إدخال تقترحمصر  .٢٩

" إسرائيل"قالت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، أمس األربعاء، إن مصر اقترحت على : أي.بي.يو
 آالف من الجنود المصريين إلى قطاع غزة بهدف ضبط األمن فيه والدفع من أجل التوصل إدخال ثالثة

أضافت أن االقتراح المصري يقضي أيضا بأن يشارك في القوة . التفاق بين حركتي فتح وحماس
المصرية عدد قليل من القوات من جيوش دول عربية أخرى بهدف اإلشراف على عمل أجهزة األمن 

وبحسب القناة، فإن حماس تنفي وجود .  القطاع والدفع باتجاه مصالحة بين فتح وحماسالفلسطينية في
ليست مطالبة بالتعقيب على الموضوع، إال أنها " إسرائيل"اقتراح مصري من هذا النوع، ولذلك فإن 

أشارت إلى ان االقتراح المصري يشير إلى نشوء وضع جديد وهو أن دوال عربية، وخصوصا مصر، 
  .ستعدة لتحمل المسؤولية عما يجري في قطاع غزةأصبحت م

  ٢١/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  لحريق األقصى  ٣٩ عربية من مخططات تهويد القدس في الذكرى الـ تحذيرات .٣٠
حذر رئيس البرلمان العربي محمد جاسم الصقر من أن مخطط التهويد واالستيطان الصهيوني : القاهرة

ودعا . غ مرحلة خطيرة ليس على المسجد فحسب ولكن على القدس بشكل عاموالحفر أسفل األقصى قد بل
في بيان، أمس، في الذكرى، البرلمانات العربية واإلقليمية والدولية واألمم المتحدة والجامعة العربية 
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ومؤسسات المجتمع الدولي إلى مواجهة أكبر جريمة يتم ارتكابها وتتجاوز في 

من جانبها أكدت األمانة العامة للجامعة العربية أن ذكرى حريق األقصى تأتي  .رتها حريق األقصىخطو
المتواصلة لهدم المسجد وطمس وتغيير المعالم العربية " إسرائيل"لتدق ناقوس الخطر إزاء مساعي 

. لم الدينية للمدينةواإلسالمية في القدس القديمة، من خالل التزوير الحضاري والتاريخي لها وتهويد المعا
وقال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد في بيان إن مدينة القدس ال تزال تتعرض لهجمة 

تبني "وفي عمان طالبت الحركة اإلسالمية بـ . إسرائيلية شاملة على مختلف الجبهات بهدف تهويدها
، وحضت على "الدفاع عن مقدساتهاخيار الجهاد ودعم قوى المقاومة في الشعب الفلسطيني لتمكينها من 

وحذرت في بيان ". نشر ثقافة الدفاع عن األقصى وإعداد الشعوب للتصدي لمخططات العدو المجرم"
وناشد مسؤول الملف . بالمناسبة من خطورة المخططات الصهيونية لهدم ثالث الحرمين وتهويد القدس

  .امجها في التنبيه للمخاطر المحدقة باألقصىالفلسطيني في الحركة حكمت الرواشدة األمة إلى تفعيل بر
   ٢١/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   مليون يورو٣٧االتحاد االوروبي يطلق برنامج مساعدات للسلطة الفلسطينية بقيمة  .٣١

قدم  االتحاد االوروبيأن :  محمد السعديعن مراسلهارام اهللا  من ٢١/٨/٢٠٠٨ القدس العربي ذكرت
اء للسلطة الفلسطينية التي تعاني من نقص السيولة النقدية لمساعدة رئيس الوزراء دعما ماليا امس االربع

 مليون ٥٩( مليون يورو ٤٠يأتي ضخ . الفلسطيني سالم فياض في دفع رواتب موظفي القطاع العام
تعهد االتحاد االوروبي بدفعها للفلسطينيين )  مليون دوالر٦٤٨( مليون يورو ٤٤٠عالوة على ) دوالر
وطبقا لبيان االتحاد االوروبي فستسخدم اموال االتحاد في دفع معاشات المتقاعدين وتقديم . ٢٠٠٨في 

وفي بروكسل حثت بينيتا . أموال لالسر الفقيرة ولتوفير الوقود لمحطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة
اء بتعهداتهم فيريرو فالدنر المفوضة االوروبية للعالقات الخارجية المانحين االخرين على الوف

  .اذا لم يفوا فإن وضع السلطة الفلسطينية سيستمر في عدم االستقرار'وقالت . للفلسطينيين
 الدكتور سالم فياض رئيس هقال ما :جعفر صدقة عن مراسلها ٢١/٨/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية ونقلت

ويل مشاريع في البنى الوزراء، امس للصحافيين في مكتبه عقب توقيعه اتفاقية منحة اوروبية جديدة لتم
واشاد فياض  ".ال اتوقع ان تواجهنا مشاكل في دفع راتب الشهر الحالي وجزء من المستحقات: "التحتية

بتجاوب االتحاد االوروبي لالحتياجات الفلسطينية، مذكرا ان االتحاد التزم في مؤتمر باريس بتقديم 
 مليونا عبر ١١٤ مليون يورو، منها ٤٣٨ وحده قيمتها ٢٠٠٨مساعدات للشعب الفلسطيني خالل العام 

واشار فياض الى اتفاقية مماثلة وقعت مع  .دعم للسلطة)  مليون يورو٣٢٤(، والباقي "انروا"وكالة 
 مليون يورو عبر آلية الدعم االوروبي ٤٠االتحاد االوروبي مؤخرا قدم بموجبها مساعدة للخزينة قيمتها 

والمتقاعدين والمخصصات االجتماعية وتوفير الكهرباء ، ستخصص لدفع رواتب الموظفين "بيغاس"
 .لقطاع غزة

 
 والتباحث بشأن الحدود مع لبنان ١٧٠١باراك وأشكنازي يرفضان مناقشة تطبيق  :اليونيفيل .٣٢

، الجنرال اإليطالي كالوديو غراتسيانو إن وزير )اليونيفيل(قال قائد قوات الطوارئ الدولية في لبنان 
يهود باراك، يرفض مقابلته من أجل التباحث في الوضع على الحدود مع لبنان، األمن اإلسرائيلي، إ

وجاء أن غراتسيانو قد اشتكى للخارجية اإلسرائيلية أنه طلب االجتماع مع باراك . ١٧٠١وتطبيق القرار 
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وكان غراتسيانو قد التقى األسبوع الماضي مع نائب مندوب  .مرارا وتكرارا إال أن طلباته رفضت
وبحسب مصادر سياسية فإن غراتسيانو قد تحدث عن مواصلة . يل في األمم المتحدة، داني كرمونإسرائ

وبحسب  . شهور لالجتماع به، إال أن طلبه رفض في كل مرة٦وقال إنه يسعى منذ . تجاهل باراك
أيضا من المصادر ذاتها فإن قائد قوات الطوارئ في لبنان قد أشار إلى أنه لم يتمكن في الشهور األخيرة 

 . إجراء مقابلة مماثلة مع رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكنازي
 ٢١/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
  تصفية للحقوق والثوابت الفلسطينية: مشروع اولمرت .٣٣

  مصطفى البرغوثي
ال يمكن لمن تابع مفاوضات انابوليس ان يفاجأ من مكونات مـشروع رئـيس وزراء اسـرائيل ايهـود                   

: ورين اساسيين في االستراتيجية االسرائيلية المتواصلة منذ معاهدة اوسلو        فالمشروع يكرس مح  . اولمرت
والثـاني اسـتخدام    . االول تجزئة وتأجيل القضايا الجوهرية تمهيداً لتصفيتها بسالح الوقت واالمر الواقع          

االمن لجانب واحد، أي الجانب االسرائيلي كذريعة للتنصل حتى مما يتم توقيعه مـن االتفاقيـات، مـع                  
  ."ان الذين تحت االحتالل مسؤولون عن توفير االمن لمن يحتلونهم"رسيخ ثابت لهزلية ت

  .ويتداخل المحوران بشكل بشع ليشكال معالم االطار التفاوضي الجاري
فاتفاق اولمرت المقترح خاضع للتطبيق الفوري في ما هو لمـصلحة اسـرائيل، مثـل حريـة التوسـع       

 ولكنه مجرد اتفاق رف في ما يتعلق بالفلسطينيين حتى يثبتوا امـرين،             االستيطاني في الكتل االستيطانية،   
اوالً ان السلطة وكيل امني ناجح لالحتالل، وثانيا استعادتها السيطرة على قطاع غزة، ومن دون تحقيـق                 

  .أي من هذين االمرين يبقى اتفاق الرف على الرف
 اخرى، وتكسب الوقت لمزيـد مـن        وبذلك تضرب اسرائيل عصفورين بحجر، فهي تؤجل القضايا مرة        

  .التوسع االستيطاني، وثانيا تحمل الفلسطينيين المسؤولية عن عدم تطبيق االتفاق وتحقيق السالم المزعوم
ولسنا بحاجة لتجربـة مـا      . " ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين      "يقول الرسول الكريم في حديثه الشريف       

مسة عشر عاما شاهد امامنا، على ما سـيحدث التفـاق           جرب، فاتفاق اوسلو الذي مر على عدم تنفيذه خ        
  .انابوليس

اما الخطورة الكبرى فتكمن في جعل تلبية مجتزأة للحقوق الوطنيـة رهينـة لـالداء األمنـي للـسلطة                   
الفلسطينية ضد شعبها ونضاله الوطني، وهو اداء لن يحصل ابداً على درجـة النجـاح التـي تريـدها                   

كم اسرائيلي، غير ان هذا االداء الفلسطيني يحقق هـدف اسـرائيل بتعميـق          اسرائيل، الن الحكم دائماً ح    
  .وتكريس وإدامة االنقسام الداخلي الفلسطيني

الـى  . مشروع اولمرت المقترح يدعي ان السلطة الفلسطينية وافقت على تأجيل البحث في قضية القدس             
  متى؟

 التهويد فيها، وفي ظل اغالقهـا فـي         ان تأجيل قضية القدس، في ظل تطور النشاط االستيطاني وعملية         
او التنازل المؤجل وغير المعلن عـن       . وجه ابنائها الفلسطينيين، ال يمكن ان يعني اال التنازل عن القدس          

القدس النه ما من فلسطيني او عربي شريف سيقبل بحل اذا لم يضمن أن تكون القدس العربية عاصـمة                   
  .للدولة الفلسطينية

  .ل او تأخير لبت قضية القدس يعني فصلها عن الحقوق الفلسطينية تمهيداً لتصفيتهامع العلم، ان كل تأجي
ويركز مشروع اولمرت طاقته على هدف انتزاع شرعية لضم الكتل االستيطانية الكبرى بمساحة ال تقـل    

، انها تكريس لمسار جـدار الفـصل        %٧من الضفة الغربية السرائيل، غير انها ليست مجرد         % ٧عن  
من % ٨٠ الذي ادانته محكمة العدل الدولية، واعتباره حدوداً رسمية السرائيل، وتكريس لضم             العنصري

مصادر مياه الضفة الغربية، مقابل ماذا؟ مقابل نسبة قليلة من اراض صحراوية قاحلة على حدود غـزة،                 
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 ببسط سيطرتها   تبادلها يبقى مشروطاً بتغيير الوضع السياسي في غزة وقيام السلطة الفلسطينية في الضفة            
 الفلـسطيني مـرة     –عليها، وبذلك يرحل التناقض الفلسطيني االسرائيلي الى خانة التناقض الفلـسطيني            

وذلك يعني ايضا اضفاء الشرعية على ضم االراضي        . اخرى لتعميق االنقسام الداخلي وإضعاف الجميع     
نظومة الفصل العنـصري    التي اصبحت وراء الجدار، وعلى جدار الفصل العنصري نفسه، بل وعلى م           

  .بكاملها
 الـسلطة الفلـسطينية     "حسن سـلوك  " حتى يثبت    - جميعها   -اما المستوطنون، فسيبقون في مستوطناتهم      

ويزول من الوجود كل من ال يعجب اسرائيل من ابناء الشعب الفلسطيني، ولكن سيسرع االستيطان فـي                 
يون بحجة اعداد اماكن لمـستوطنين قـد        معاليه ادوميم واريئيل وجميع مستوطنات القدس وغوش عتص       

فهل يفسر هذا صمت دعاة عملية انابوليس على تـسريع وتيـرة            . يقبلون باالنتقال الى الكتل االستيطانية    
االستيطان عشرين مرة اكثر مما كانت عليه قبل انابوليس، واالصرار على مواصلة التفاوض حتى فـي                

  ظل جنون االستيطان المستعر؟
 اولمرت حتى االن فهو ان إسرائيل ستواصل السيطرة على الحدود واألغوار وما تبقى من               اما الذي اخفاه  

مصادر المياه الجوفية، بحجة االمن والترتيبات األمنية ومحطات اإلنذار، وبذلك تـضيف نـسباً مئويـة                
ت يـستثني   فالمقام في النسب التي تحدث عنها اولمر      . تتجاوز بكثير نسبة السبعة بالمئة التي يتحدث عنها       

االغوار والبحر الميت وقرى اللطرون والقدس بكاملها وبذلك تصبح النسبه المئويـة وسـيلة للتـضليل                
  .والخداع

ولكي يضمن اإلسرائيليون نجاحاتهم التفاوضية، فانهم يحضرون بدعم أميركي ألخذ أي مـشروع يتفـق               
ها الدولية والقانون الدولي والشرعية     عليه الى االمم المتحدة، لكي تقره وتباركه، وتشطب بذلك كل قرارات          

  .الدولية المناصرة للحقوق الوطنية الفلسطينية
اما الثمن الكبير الذي تريد إسرائيل الحصول عليه إلى جانب تهديد القدس بالكامل وشطبها مـن معادلـة                  

  .الحقوق الفلسطينية، فهو تصفية حقوق الالجئين الفلسطينيين بالكامل مرة والى األبد
المحصلة فان مشروع اولمرت المطروح على طاولة المفاوضات ليس سـوى مـشروع لتـصفية               وفي  

الثوابت الوطنية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فيما يمثل نهاية تراجيدية وهزلية فـي   
الم آن واحد لنهج أوسلو، ونهج التفاوض حتى الموت، ولواقعية الذين يظنون ان الواقعية هـي االستـس                

  .للواقع
وهو محاولة لتسجيل هزيمة للفلسطينيين في قضايا الحل النهـائي األربـع، تـصفية قـضيتي القـدس                  
والالجئين، وتكريس االستيطان، وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وتأجيل وضع ما لم يتم ضـمه                

ة الدولة المستقلة الى    حتى اآلن الى مراحل الحقة، سيقرر مصيرها األمر الواقع مرة أخرى، وتحويل فكر            
  .معازل وكانتونات ومجرد حكم ذاتي عديم السيادة وأسير لنظام تمييز عنصري متواصل

لقد آن األوان لوضع حد لنهج التراجع والتدهور، وان األوان لنا كفلسطينيين ليس فقط لرفض خجول او                 
 جملـة وتفـصيالً، ولرفـع       مؤقت او جزئي ألفكار اولمرت، بل لرفض نهج الحلول الجزئية واالنتقالية          

  .الغطاء عن سياسة فرض األمر الواقع اإلسرائيلية التي تستظل بمفاوضات لم ولن تنجح
ان الرد الحقيقي على وقاحة اولمرت والمؤسسة العنصرية الحاكمة في اسرائيل، يكمـن فـي اسـتعادة                 

رة الصراع من اجـل ازالـة       الوحدة الوطنية، وبناء قيادة وطنية موحدة، وتبني استراتيجية جماعية الدا         
استراتيجية تجمع بين المقاومة الشعبية الجماهيرية لنظـام االحـتالل والفـصل            . االحتالل ال التأقلم معه   

العنصري، وبين دعم صمود الناس بسياسات اجتماعية واقتصادية ملتصقة بهموهم، وبناء حركة تضامن             
 بين كل الفلسطينيين في     "الجامع الوطني المشترك  "دولية فعالة، وتكريس الوحدة الوطنية كأساس الستعادة        

  .الداخل والخارج
  ٢١/٨/٢٠٠٨الحياة 
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  محاولة لفهم مساعي األردن باتجاه حماس .٣٤

  عدنان سليم أبو هليل
في البداية ال بد من االعتراف بأن ما نطرحه اليوم هو مجرد تحليالت ومحاولة لفهم مـا يـستجد بـين                     

الل ربط المتغيرات بسياقها وسباقها وصوال للحاقها واستشرافا لمـا           من خ  – األردن وحماس    –الطرفين  
يتوقع من بعدها، فالطرفان يتحوطان كثيرا في تصريحاتهما حول ذلك، كما ال بد من تقريـر أن األردن                  
هو الذي قطع عالقاته مع حماس يوم قطعها، العتبارات يعرفها الجميع وليس المقام لتفصيل القول فيها،                

 أية محاولة للملمة شمل األردن على حماس أو شمل أي طرفين مختلفين في األمة هـو مـن                   وتقرير أن 
واألردن له خصوصية بما له من تمـاس        .. إصالح ذات البين وموضع ترحيب وحرص من كل غيور          

 - بـالطبع    –إضافة  .. تاريخي وجوار جغرافي وصالت ديموغرافية مع الحالة الفلسطينية تأثرا وتأثيرا           
ومع ذلك فال يمكن االرتكـان لهـذه        ..  األخوة ووشائج اإلسالم التي يجب أن تحكم هذه العالقة           لروابط

المبادئ في تحليل وفهم التحوالت الجارية بين الطرفين لسبب بسيط هو أننا نتحدث عن عالقة متحولـة                 
ا يقـع الخـالف     وإال فلمـاذ  ) لدى الطـرفين  (ومتغيرة في حين أن هذه المبادئ والقيم ثابتة واستراتيجية          

وليس من الموضوعي وال العلمي أن تأخذنا لحظة السعادة بهذا التحول عن النظر في              .. والقطيعة ابتداء   
) صراع ولكـن بطريقـة أخـرى      (والتحوط من مفاجآته خاصة أن السياسة كما يقال         .. دوافعه الحقيقية   

اجبـات والطموحـات أو اعتبـارات      وبالتالي فال تنحكم عادة للمبادئ وال تتوقف عند حدود الحقوق والو          
المجاملة ولكنها تنفعل بموازين القوى وانتقال المصالح وتأثير المحاور والـضغوط وهـو مـا نحـاول                 

  ..الوصول إليه 
 )١(   

القبول بحل الدولتين، وعدم التدخل فـي       : يلخص البعض ما يريده األردن من حماس في ثالثة أمور هي          
إن كانت حماس ترفض هذه األمور من قبل        : مساس بهيبة األمن، وأقول   الشأن الداخلي األردني، وعدم ال    

فلماذا تقبلها اآلن؟ وإن كانت تقبلها فلماذا تطالب بها اآلن؟ وهل جرى تغير على مواقف حماس تجاه هذه                  
: األمور ليغير األردن تعاطيه معها على أساسها؟ وإذا تكلمنا بالتفصيل في كل واحدة من هذه الثالثة نقول                

فما قيمة هذا اإلقناع واألردن ليس الطرف الثاني في هـذه           ) أما عن إقناع األردن لحماس بحل الدولتين      (
القضية بل هو دولة شقيقة وجارة؟ ثم من قال إن حماس ترفض حل الدولتين أساسـا لتـشترطه األردن                   

لمـاذا  : ى الـسؤال   بصيغة هدنة مع الدولة األخرى؟ وفي كل األحوال يبق         - وإن   –عليها؛ ما دامت تقبله     
يطلب ذلك من حماس اآلن وبعد أن أصبحت سلطتها موضع خالف؛ ولماذا ليس قبل سنتين عندما فازت                 

وأما عن تدخل حماس في الـشأن األردنـي وعـدم           (بالتشريعي وتأهلت لتمثيل رسمي وسلطة رسمية؟       
ان والحكومة موقفهـا    قد يكون أحد أسباب التوتر بين اإلخو      : فأقول..) تحريض اإلخوان على حكومتهم     

 –من حماس، ولكن من قال إن هذا هو السبب الوحيد لهذا التوتر؟ ولماذا تختزل كل مشكالت الحكومـة                   
 بمشكلتها مع اإلخوان؟ ثم لماذا تختزل عالقة اإلخوان بالحكومـة فـي       -االقتصادية والسياسية والخدمية    

ألـيس هـذا    : لق بحماس؟ أخيرا واختـصارا    هذه الخالفات؟ ولماذا تختزل الخالفات مرة أخرى فيما يتع        
 بمثابة طلب من حماس لتتدخل في الشأن األردني الداخلي وليس العكس؟ اللهـم إال               - لو صح    -المطلب  

إذا كان المراد هنا أن تقطع حماس عالقتها باإلخوان، أو تقطع العالقة الطبيعية والتاريخية بين الـشعبين                 
صور ولكن على فرض ذلك؛ فهل حماس هي العنـوان الـصحيح            وهذا غير مت  .. األردني والفلسطيني   

فهل هذه عملية منضبطة يمكن أن      ) القذرة(لسياسة كهذه؟ ثم على فرض قبلت حماس بالقيام بهذه المهمة           
وأما عن عالقة حماس باألمن األردني والطلب منهـا أن  (تقنع السياسيين باالرتكان إليها والتعويل عليها؟    

هذه أقرب للنكتـة أو للـشتيمة      : فأقول وبدون مواربة وال لف وال دوران      ..) تها  تكشف مستودعات أسلح  
وهي محاولة إلضفاء نوع من المصداقية والشرعية على القطيعة، واألمن األردني قبل غيره يـرفض أن      
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يجعل هذه المسألة موضع نقاش مع أية جهة، كما ال أظن أن األمن األردني يحس بأرق جدي من جهـة                    
ألخص كونها حركة امتازت بتاريخها وخياراتها وبعد نظرها وكونها استفادت مما وقعت فيـه              حماس وبا 

الفصائل قبلها من خطايا التدخل في شؤون األشقاء فحصرت المواجهة على أرض فلسطين دون سـواها                
ير واقعية  وبالتالي فهذه فكرة غ   .. ولعل هذا من أهم ما أكسبها احترام الجميع ووقاها المزالق الكثيرة            .. 

  ..أساسا 
 )٢(   

) إسرائيل(وأما عن أهداف أو مصالح حماس فيقال إنها تبحث عن ساحة عمل بديلة لسوريا التي تفاوض                 
 تريد تطويق عالقات حركة فتح باألردن، وإنها تريد توسيط األردن لفتح قناة             – أي حماس    –إنها  : ويقال

.. ط المصري في مفاوضات األسرى الفلـسطينيين        وتريد بديال للوسي  ) إسرائيل(تفاوض مباشرة لها مع     
إنما تساق إلعطاء التحليالت قيمة شكلية وعلـى        ) التُّريدات الكثيرة (يبدو أن هذه    : وأقول.. ويقال ويقال   

افتراض أن الطرفين مسؤوالن عن القطيعة وينسى هؤالء أن مواقف حماس من األشقاء وعالقاتها بهـم                
ة ال تميلها األهواء وال يغيرها اختالف المصالح وال تقوم على تكتيكات أو             إنما تقوم على رؤية استراتيجي    

تدافعات وأنها ال تريد منهم سوى الحد األدنى وهو دعم القضية التي هي قضيتهم في األساس وفوق ذلك                  
فحماس ال تتوقع ولم تتوقع من األردن أو غيره أكثر من هذا الحد األدنى              .. هي قضية إنسانية وحقوقية     

اختياراته السياسية وال تتوقع أن يغادر مربعـه        ) لسواد عيونها (بالتالي فهي ال تطمع أن يغير األردن        .. 
تبنـي خـط    : المعاهدات واالتفاقات التصالحية مع العدو، وضلعه الثاني      : االستراتيجي الذي ضلعه األول   

وضـلعه  ) محور االعتدال  (محالفة ما يسمى  : حركة فتح ووالءاتها في الشأن الفلسطيني، وضلعه الثالث       
وأمـا أن   (وهذه كلها مفرقات ال جوامـع       .. الموقف العربي الرسمي متمثال في المبادرة العربية        : الرابع

فهذا أبعد ما تتخوف منه حماس وال أظنها تحسب له حـسابا            ) حماس تتخوف من تغير الموقف السوري     
ن إسرائيل لن تقدم لسوريا شيئا يرضـيها         هو أ  - سوى ثقتها بمبدئية الموقف السوري       -قط لسبب بسيط    

وال من غيرها، والكـل     ) إسرائيل(ثم إن الوقت ليس وقت تنازالت ال من         .. فضال عن أن تعيد الجوالن      
) إسـرائيلية (يعلم أن هذه المفاوضات إنما تأتي في سياق معادلتين اثنتين إحداهما تركية داخلية والثانيـة                

فحماس أبعد ما تكون عن ذلـك       )  فتح قناة مفاوضات مباشرة مع العدو      وأما أن حماس تريد   .. (انتخابية  
ليس ألنها ترفض المفاوضات من حيث المبدأ ولكن ألنها رأت ما فعلت القنوات المباشرة بحركـة فـتح                  
وكيف نقلتها من خندق المقاومة والثورة للتودك والتمرغ في أوحال التبعية واللهاث وراء الـسراب، ثـم                 

ألردن وتدفع ثمن ذلك وهي قادرة أن توسط مصر وأن تكون متمننة وبدون مقابل كثير وال                لماذا توسط ا  
قليل؟ بل إن مصر أولى بذلك فهي على حدود غزة وهي األقرب نسبا واألكثر مساسا ولها فيه مـصلحة                   

 فال أدري ما الذي ستجده عنده ولم تجـده        ) وأما أن حماس تريد بديال عن الوسيط المصري       .. (مباشرة  
  عند مصر؟

 )٣(   
من هنا فإني أرى تحرك األردن باتجاه حماس ال يأتي في سياق محاولة تغيير قناعات حماس وال تغييـر     
قناعات األردن وال هي قضية شأن داخلي أردني وال هي في سياق مقايضة مقنعـة بـين المـصالح أو                    

: تجدت بل فاجأت الجميع، أولهـا     ولكنها تأتي في سياق أربعة متغيرات اس      .. المواقف وال لحماية األمن     
أن حماس انتصرت على كل الظروف التي تعرضت لها أو التي اعترضتها، بخالف ما كان متوهما من                 

ثم جاءت معركتها األخيـرة مـع بقايـا التيـار           .. أنها ستسقط في ثالثة أشهر أو في سنة على األكثر           
هنين على إسقاطها بالمكاسرة أن رهانهم خاسـر        االنقالبي التي حسمتها باقتدار في غزة ما أقنع كل المرا         

أن وساطة مصر في قضيتي األسرى والتهدئة       : وثانيها.. وأن عليهم البحث عن سبيل آخر غير المغالبة         
في غاية  ) بحصرية وساطتها (وصلت لطريق مسدود من جهة العدو الذي لم يلتزم بالتهدئة ما جعل مصر              

فلسطينيين ووصلت لطريق مسدود كذلك مع حماس التي باتت تشترط          الحرج أمام التزاماتها وضماناتها لل    
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فتح المعبر قبل إعادة فتح ملف شاليط وباتت تصعد لهجتها مع مصر وتلمح إلنهاء التهدئة مـا سـيجعل                   
أن عبـاس   : مصر في موقف محرج ويحملها مسؤولية ما ألزمت به للطرفين إذا انفجر الموقف، وثالثها             

 تصب في النهاية في محصلة حماس وهو يقترب من الفشل السياسي والفـراغ              يعاني من مشكالت كثيرة   
ولعل صلحا مع حمـاس فـي هـذا         ..  ما يقتضي استباق ذلك بإيجاد مخرج له         –الدستوري في آن معا     

 حليـف   –الوقت يستجيب العتبارات عملية التسوية وشروط فتح يكون غاية المنى وقارب نجاة عبـاس               
فشل المحاوالت الغربية في السيطرة على البرنامج النـووي اإليرانـي           : ستجداتورابع هذه الم  ! األردن

 العمل على   - في نظرهم    –وفي القضاء على قوى الممانعة في المنطقة ما أدى لتأزم أمني كبير يوجب              
  ..فكفكة هذا المعسكر بطريقة االحتواء السلمي والتطميع 

 )٤(   
فق مع خطه االستراتيجي وإمكاناته الخاصة، فمن ناحية هو يوفر          هنا بالضبط يأتي التحول األردني المتوا     

ويكون قد أبعد األزمـة عـن    ) وهذا أخطر ما في األمر    (غطاء النسحاب مصر من التزاماتها مع حماس        
 أمام شـعبها علـى      -حدودها ما يسهل عليها ممارسة الضغوط والحصار دون تحمل مسؤولية أخالقية            

وفي هذا السياق يأتي تطميع حماس بساحة عمـل         ..  اسألوا حماس واألردن     : ولتقول عند اللزوم   -األقل  
جديدة يظن أنها تأرز إليها وتحرص عليها، وفي هذه بالذات يصيب األردن العصفور الـسوري بـنفس                 
الحجر إذ يسهل عليه المضي في المفاوضات مع العدو غير مثقل بالتزامات أخالقيـة تجـاه حمـاس أو                   

المتـشددين الـذين    ( ثالثة سيؤول هذا التقارب إلى تبديل مفاوضي حماس الـداخل            ومن ناحية .. غيرها  
  ) !!الودودين الباحثين عن بدائل انطالق وساحات عمل(بحماس الخارج ) أوصدوا طريق التفاوض

ولكن وفي كل األحوال علـى      .. كل هذه تحليالت وتوقعات قد تكون كلها حقيقية أو بعضها           : آخر القول 
إلى أي مدى تتقاطع هذه االعتبارات مع مبادئها ومـصالحها واتجاهاتهـا فـي              : ل نفسها حماس أن تسأ  

التحرير واإلصالح؟ وهل ستستطيع غلب خصومها في المعركة الديبلوماسية كما غلبتهم في المواجهـات              
المفتوحة؟ وأن تسأل نفسها إلى أي مدى هي محتاجة وكأولوية للساحة األردنية؟ ثم إلى أي مدى يكـون                  

  صوابا استبدال الوسيط المصري باألردني وإعفاء المصري من التزاماته؟
 ٢١/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  األسباب والخلفيات.. االنفتاح األردني على حماس

  أواب المصري
 رئيس وأعضاء المكتب السياسي لحركة حماس من األردن، وحظر نـشاطات  "إبعاد"بعد تسعة أعوام من     

المية والتنظيمية هناك، ومالحقة واعتقال كل من له عالقة بهـا، عـادت حركـة    الحركة السياسية واإلع  
حماس إلى الواجهة السياسية األردنية بقوة خالل األسابيع القليلة الماضية، إذ تصدر خبر لقاء وفد حماس                
 المؤلف من عضوي المكتب السياسي محمد نزال ومحمد نصر مع مدير دائرة المخابرات األردنية العامة              
. الفريق محمد الذهبي، الصفحات األولى للصحافة المحلية، كما حظي باهتمام إعالمي خـارجي واسـع              

 أغـسطس   ٣٠ولعّل أبرز المفارقات، أن نزال الذي كان مطلوباً للجهات األمنية والقضائية األردنية منذ              
قي مالحقـاً    وب - وهو اليوم الذي صدرت فيه مذكرات جلب لرئيس وأعضاء المكتب السياسي           - ١٩٩٩

ومطارداً لنحو عام ونصف العام تقريباً، كان هو الذي يقود الحوارات مع الجهة التـي كانـت تالحقـه                   
 !وتطارده حينذاك

 يوليو الماضي، والثانية    ٢١األولى يوم الثالثاء    : الحوارات التي أجراها نزال ونصر تمت على مرحلتين       
الجانب األردني مدير دائـرة المخـابرات العامـة         وقد حضرها عن    .  أغسطس الحالي  ١٣يوم األربعاء   

وقد لوحظ أن الحوارات تمـت بعيـداً عـن األضـواء،            . الفريق محمد الذهبي وعدد من كبار مساعديه      
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وحرص الطرفان على عدم اإلعالن الرسمي عنها، حتى إن الناطق باسم الحكومـة األردنيـة، ناصـر                 
 !مع حركة حماسجودة، نفى في مؤتمر صحافي علمه بحدوث حوارات 

وإذا كان الحديث عن المرحلة األولى من الحوار تم من خالل التسريبات الصحافية، فإن المرحلة الثانيـة               
ما وراء  "حظيت بتغطية إعالمية كبيرة، واضطر نزال على ما يبدو إلى تأكيدها بشكل رسمي في برنامج                

 . الفضائية قبل بضعة أيام"الجزيرة" على قناة "الخبر
ك أن تساؤالت كثيرة طرحت نفسها في ظّل هذا التطور المفاجئ في عودة العالقـات بـين األردن                  ال ش 

وحماس بعد قطيعة استمرت تسعة أعوام، تخللتها محاوالت متعثّرة إلصالح ما فسد في العالقـات بـين                 
ومـة، أم أنهـا     لماذا هذه العودة اآلن؟ وهل سيكتب لهذه المحاولة النجاح باالسـتمرار والديم           .. الطرفين

 ستلقى المصير ذاته الذي لقيته المحاوالت السابقة؟
 إن األردن شعر بأنـه دفـع ثمنـاً باهظـاً            "العرب"مصادر مطلعة وخبيرة بالشؤون األردنية قالت لـ        

فعلـى المـستوى    .  العرب، دون أن يحصد ثمار هذا االنخراط       "المعتدلين"النخراطه الفاعل في معسكر     
 .التي راهن عليها في فلسطين ولبنان والعراق منيت بهزائم سياسية وعسكريةالسياسي، فإن القوى 

ففي فلسطين، راهن األردن على دعم حركة فتح في مواجهة حركة حماس، لكن فـتح منيـت بهـزائم                   
، وهزائم عسكرية في قطاع غزة،      )٢٠٠٦عام  (، والتشريعية   )٢٠٠٥عام  (سياسية في االنتخابات البلدية     

 ساعة،  ٧٢ في مدة ال تتجاوز      ٢٠٠٧ العسكرية في الرابع عشر من يونيو        "المعركة"س  حيث حسمت حما  
ولم تُفلح كل الرهانات فيما بعد على سقوط سـلطة حمـاس فـي              . وسيطرت على القطاع سيطرة كاملة    

 "التخريـب "القطاع، سواء بفعل الحصار االقتصادي الخانق المفروض عليها، أو من خـالل عمليـات               
ويخـشى األردن أن تكـسب      . دة الفوضى إلى قطاع غزة التي لم تتوقف خالل عام ونيف          ومحاوالت إعا 

حماس معركة االنتخابات الرئاسية التي يفترض أن تجري مطلع العـام المقبـل، إذ تـشير المـصادر                  
 إلى أن حماس ستفوز في أي انتخابات رئاسية أو          - خصوصاً في الضفة الغربية      -االستخبارية األردنية   

ية مقبلة، خالفاً الستطالعات الرأي التي تصدر دورياً، والتي ترى المخابرات أنهـا اسـتطالعات               تشريع
 .موجهة وتفتقر إلى الصدقية

وهو أقام عالقات سياسية    .  آذار في مواجهة قوى المعارضة     ١٤أما في لبنان، فقد دعم األردن بقوة قوى         
بأنه قام بتدريب بعض الميليشيات التابعـة       ) رضةالمعا( آذار   ٨وأمنية معها، وتم اتهامه من بعض قوى        

 آذار  ١٤وكانت الصدمة الكبـرى أن قـوى        . للمواالة، تحسباً ألي مواجهة عسكرية مع قوى المعارضة       
 منيت بهزيمة عسكرية قاسية في السابع من مايو         - الحليف األقرب لألردن   -وفي مقدمتها تيار المستقبل     

 خالل ساعات قليلة، ودفعـوا      "بيروت الغربية "ه على ما يعرف بـ      الماضي، إذ سيطر حزب اهللا وحلفاؤ     
حكومة السنيورة، ومن ورائها قوى األغلبية النيابية، إلى إلغاء القرارات الصادرة عن مجلس الـوزراء               

 . للذهاب إلى ق، والتوقيع على اتفاق الدوحة- مرغمة-بشكل مهين، كما دفعوها 
 األمنية التي قدمها األردن للحكومة العراقية، والتي أدت إلـى           "خدماتال"أما في العراق، فعلى الرغم من       

اغتيال أبو مصعب الزرقاوي قائد تنظيم القاعدة، وفقاً العترافات مسؤول أمنـي أردنـي رسـمي فـي                  
تصريحات أدلى بها لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن ذلك لم يشفع له لدى القيادات العراقيـة، خـصوصاً                 

 . وال تزال العالقة مع الحكومة العراقية تشهد جفاء واضحاً.الشيعية منها
لقد شعر األردن بخيبة أمل كبيرة من اإلدارة األميركية، حيث أخلص لحلفائها، واتخـذ قـرارات غيـر                  

 متجاوزاً الرأي العام األردني، لكن النتيجة هي أن اإلدارة األميركية أدارت ظهرها له، ولم تـف                 "شعبية"
ل إن تصريحات صدرت عن مقربين من المرشح الجمهوري للرئاسة األميركيـة جـون              األردن حقه، ب  

ومـا  . ماكين، أثارت مخاوف شديدة من أن يكون أي حّل سياسي للقضية الفلسطينية على حساب األردن              
زاد المخاوف األردنية، هو الشعور أن محمود عباس، رئـيس الـسلطة الفلـسطينية، ال يملـك اإلرادة                  

لتي كانت للرئيس الراحل ياسر عرفات، والتي مكّنته من مقاومة الضغوط الـسياسية الـشديدة               السياسية ا 
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 تثير قلق األردن، خاصـة فـي موضـوع          - وفقاً لمراجع عليا   -فمواقف عباس   . عليه في كامب ديفيد   
الالجئين وحق العودة، وفي موضوع الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة الـسيادة، إذ يميـل عبـاس إلـى                  

 .التجاوب مع الطروحات اإلسرائيلية التي تعني االنتقاص من السيادة الفلسطينية في الضفة الغربية
لقد قرر األردن إجراء مراجعات لسياساته الخارجية، واتخذ قراراً جريئاً وشجاعاً في استئناف العالقة مع               

ف متفرجاً إزاء مصالحه التي     وهو بذلك يوجه رسالة إلى كل األطراف المعنية، أن األردن لن يق           . حماس
تضيع، في الوقت الذي يبحث اآلخرون عن مصالحهم غير عابئين بمصالح اآلخـرين، بـل إن هـؤالء                  

 .المقصودين يسجلون نقاطاً سياسية على حساب األردن ومصالحه اإلستراتيجية
، ولكنـه   "مربع الممانعـة  " وانحيازه إلى    "مربع االعتدال "إن القرار األردني ال يعني بالتأكيد مغادرته لـ         

وللدقة يمثّل محاولة للمصالحة مع المربع اآلخر، حتى ال يدفع ثمن أي مواجهة يمكـن أن تحـدث بـين                    
وهذا ما  . المربعين، فضالً عن إمساكه ببعض األوراق السياسية في لعبة الصراعات والتنافس في اإلقليم            

في لعبة التوازنات، واإلمساك باألوراق الـسياسية       أتقنه الملك الراحل الحسين بن طالل الذي كان بارعاً          
للحفاظ على األردن في وسط المحيط المجاور له، إذ تحيط به دول كبرى لهـا مـصالحها وتطلعاتهـا                   

، فضالً عن إسرائيل التي كان األردن على الدوام ينظر إلـى            )العراق، والسعودية، وسوريا  (وطموحاتها  
ن دول الجوار، على اعتبار أنه سيدفع ثمن هذه المواجهـة نظـراً             خطورة أي مواجهة عسكرية بينها وبي     
 .لموقعه الجغرافي المحاذي لفلسطين

تبقى ضرورة اإلشارة إلى العوامل الداخلية التي لعبت دوراً في القرار األردني باالنفتاح علـى حركـة                 
إلخوان المسلمين على أنها    إذ قرأت الجهات الرسمية األردنية النتائج الداخلية النتخابات جماعة ا         . حماس

فقد أطاحت السياسة الرسمية    .  التي اتّبعت مع الجماعة خالل السنوات الماضية       "الخاطئة"ترجمة للسياسة   
، وجمعية المركز اإلسالمي الخيرية،     "جامعة الزرقاء "فجردتها من   . بكل المكتسبات التي حققتها الجماعة    

كل هذه الخسائر تمت في ظّل قيادة ما        . لدية من نفس العام   كما أسقطت معظم مرشحيها في االنتخابات الب      
 في الجماعة، لذا جاءت نتائج انتخابات مجلس الشورى لتعطـي أفـضلية             "الحمائم والوسط "يعرف بتيار   

، والذي تتهمه الـدوائر الرسـمية بأنـه         "الصقور واالتجاه الرابع  "وأغلبية للتيار اآلخر الذي يوصف بـ       
همام سعيد أبرز رموز تيار الصقور تمكّن مـن         .كما أن الشيخ د   .  ومدعوم منها  مقرب من حركة حماس   

الفوز على سالم الفالحات أبرز رموز تيار الحمائم والوسط، ليصبح مراقباً عاماً للجماعة، وهـذه هـي                 
 .المرة األولى التي يتولى فيها منصب المراقب العام شخص من أصول فلسطينية

في األوساط والنخب السياسية واإلعالمية المحسوبة على النظام أو المقربة منه           هذه النتائج دفعت كثيرين     
اإلخوان وحزب جبهة   (إلى التحذير من مغبة االستمرار في سياسة محاصرة الحركة اإلسالمية بجناحيها            

، وأن االستمرار في ذلك يعني دفع التيار الموصوف بالتشدد إلى زيادة أنـصاره فـي                )العمل اإلسالمي 
لـذا،  .  في االنتخابات الداخلية للهيئات واألطر القيادية      "االنتصارات"قواعد الجماعة، وتحقيق المزيد من      

فإن المطلوب هو االنفتاح على الحركة اإلسالمية في األردن وحركة حماس بشكل متزامن، ألن االنفتاح               
 فـي أوسـاط الحركـة       على الحركة اإلسالمية فقط لن يحول دون تعاظم تأثير حركة حماس ونفوذهـا            

اإلسالمية، وهو أمر يثير قلق الدوائر الرسمية في األردن، التي ال تمانع في عالقة مميزة بين اإلخـوان                  
 للجماعـة، وتغييـر لخطّهـا       "حالة تثوير "األردنيين وحركة حماس، لكنها تخشى تحول هذه العالقة إلى          

ئح من الخبراء أن يتم االنفتاح على حماس ضمن         لذا كانت النصا  . "انقالبي" في التغيير إلى خط      "السلمي"
تفاهم معها يلزمها بعدم التدخل في الشؤون اإلخوانية، وهو تعبير مرادف لعدم التـدخل فـي الـشؤون                  

 .إذ ال تفرق الدوائر الرسمية بين التعبيرين، وترى أنهما يمثّالن أمراً واحداً. األردنية
نفتاح على حماس ال تمثّل قفزاً في الهواء، ولكنها خطوة محسوبة           خالصة القول، إن الخطوة األردنية باال     

ولعـّل  . بدقة، تراعي المصالح األردنية وفق ما يراه صانع القرار، استناداً إلى حسابات داخلية وخارجية             
انشغال اإلدارة األميركية باالنتخابات الرئاسية، وانشغال القيادات اإلسرائيلية الحاكمة بالوضع الـداخلي،            
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إذ يمكن لألردن   . يساعد األردن على المضي قدماً في هذه العالقة دون معوقات، أقلّها إلى نهاية هذا العام              
أن يعيد قراءة المشهد السياسي من جديد في ظّل نتائج االنتخابات األميركية، واالنتخابـات اإلسـرائيلية                

 فإن ما ينقل عن دوائر رسـمية أردنيـة أن           لذا،). إذا تمت (، واالنتخابات الرئاسية الفلسطينية     )المحتملة(
العالقة مع حماس ستخضع الختبار ينتهي في نهاية هذا العام، يبدو مفهوماً وطبيعياً لكل راصد للوضـع                 
اإلقليمي الذي تشهده المنطقة، فنحن في منطقة ساخنة ال يمكن الحديث فيها عن أوضاع ثابتة، والمتغيـر                 

  .فيها أكثر من الثابت
  ٢١/٨/٢٠٠٨طرية العرب الق

  
  خالد مشعل لن يزور عمان رسميا  .٣٥

  ماهر أبو طير
دخلت اطراف عدة على خط االتصاالت االردنية مع حركة حماس ، وهو دخول غير مؤسس ويجـري                 

وان مـن    فقط عبر التصريحات االعالميةالتي توحي لمن يقرأها ويسمعها ان هنـاك صـفقات سـرية              
 .يما يجري على االقلاو انهم شركاء ف يصرحون هم من يخططون

ليس صحيحاعلى االطالق ان السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سـيقوم بزيـارة                
رسمية الى االردن وسوف يتم اجراء مباحثات سياسية معهف المعلومات التي تتحدث عن زيارة مرتقبـة           

اذ  ريحات غير الدقيقة مؤذي للغاية    فيها مبالغة وامنيات واحراج لالردن لجعله يستقبل مشعل وتأثير التص         
ستضطر عمان الرسمية ان تتراجع للوراء امام هذه المتواليات ودفع المركب بسرعة نحو اتجاها تغيـر                

 .مرغوبة حالياالعتبارات عديدة
العالقة التي تم تجديدها مع حركة حماس هي عبارة عن عالقة امنية وعلى مستوى امنـي ولـن تـشهد                

لحالي اي تسارعات بأتجاهات سياسية ليس كرها في خالد مشعل وانمـا العتبـارات              العالقة في الوقت ا   
ان يـتم    اقلها مراعاة الخلفيات التي نشبت بين االردن مشعل اذ سيكون صعبا في الوقت الحـالي               عديدة

ومن جهة اخرى فإن خروج      وهو قد خرج قبل سنوات ضمن ظروف صعبة        دخول مشعل كفاتح سياسي   
والحديث عن مايجري في عمـان       يس الحكومة الفلسطينية اللقاء خطبة الجمعة في غزة       اسماعيل هنية رئ  

هو امر مؤسف فليس هكذا تدار العالقات خصوصاالعالقات التي عادت توهـا للتـنفس وعالقـة علـى          
المستوى االمني حالياالتعالج عبر خطبة جمعةوال عبر تصريحات احتفاليةال تحـوي معلومـات بقـدر               

 .ل فردية وجماعيةايصالها لرسائ
مع هذا تقافز الناطقين الرسميين في حركة حماس في غزة والضفة ودمشق وبيروت لالدالء بتصريحات               

وبعض شخصيات االخوان المسلمين في االردن وهو خطأ كبير اذ ان عالقة علـى               حول العالقة الجديدة  
 بناء توقعات من النـوع الـذي        مستوى امني عالي اليجوز التسريب حولها والحديث عنها بهذا الشكل او          

يسبب احراجات بشكل او اخر كما ان دخول شخصيات اسالمية علـى خطـة العالقـة الجديـدة بهـذه           
التصريحات هو امر يعاكس اشتراطا اردنيا حول ضرورة فك االرتباط والترابط المعنوي والسياسي بين              

 .طينيةاالخوان والحركة كون الحركة االسالمية اردنية وحركة حماس فلس
وهنا يكون التعامـل مـع الحكومـة         الدولة مستعدة للتعامل مع حماس سياسيااذا شكلت الحكومة المقبلة        

االحتفالي بتجدد العالقات مع عمان والعالقة في بدايتها هو امـر يـسبب             "النفس"في حين ان     الفلسطينية
قاءوالاسـتخدم قنـاة    اضرار كثيرة وعلى المستوى االردني لم يسرب االردن نصف معلومـة حـول الل             

اعالمية وال سياسيةمن اجل بث معلومات حول طبيعة اللقاء واسراره وتفاصيله وهـذا سـلوك الـدول                 
الراشدة المتزنةالتي قدمها قدم ثبات وبالمقابل بات موضوع العالقة مع عمان موضـوع خطبـة جمعـة                 

ة خاطئة وكأنها تقـدم خدمـة       وتسريبات وحماس التي نحبها ونحترمها ونجل جهادها تدير العالقة بطريق         
 .لمن ضدها بل تدفع عمان دفعا الى التحسس والحذرمن هكذا ادارة
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يزيد عن خمسة وعشرين جواز سفر لبعض عناصر حماس ورفع قيود متعلقة بـسفر او                االردن جدد ما  
 قدوم البعض ووعد بحل جميع المشاكل اللوجستية واالمنية ووعد بعقد لقاءات اضافية وهو حريص على              

وعدم الـسماح    يرجوه المراقبون من حماس المزيد من الثبات والهدوء        صفحة بيضاء مع حماس وكل ما     
وعدم القفز فجأة نحو الحديث عن استقبال رسمي لخالـد مـشعل لـيس               للبعض بالتصرف بخفة سياسية   

 كان االفراد   اال اذا  رفضا لمشعل ولكن لوجود تعقيدات كثيرة و لربما العالقة مع الحركة اهم من االفراد             
 .في كفة والحركة في كفة اخرى

واعتقد ان   اظن ان العالقة ستشهد مستويات سياسية حاليا       وال اعتقد ان خالد مشعل سيزور عمان حاليا       ال
على حماس ان تنجح في هذه الفترة بعبور فترة المطبات التي يتسبب بها عاجلون ومستعجلون منها ومن                 

 .ست مجرد زيت في مقالة يتم تسخينه سريعاحواليها فالعالقات مع الدول لي
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  استحقاقان قبل الحوار .٣٦

 حسام كنفاني
القاهرة تبدأ األسبوع المقبل استقبال ممثلي الفصائل الفلسطينية إلطالق آلية تشاورية انفرادية تمهد لحوار              

ة الحالية، وال سـيما أن كـالً مـن       خطوة أولى في مسيرة طويلة قد ال تبدأ جدياً قبل نهاية السن           . جماعي
 يترقبان استحقاقين في هذا التوقيـت       "حماس" و "فتح"الطرفين األساسيين في الصراع الداخلي الفلسطيني       
 .سيكون حاسماً في تحديد التوجه في الحوار الداخلي

مراوحـة  فرغم ال .  تترقّب نهاية العام الختبار وعود الرئيس األمريكي جورج بوش         "فتح"من الواضح أن    
 التي ال ترقى إلى المطالب الفلسطينية، إال أن الـرئيس           "اإلسرائيلية"في مفاوضات التسوية واالقتراحات     

محمود عباس ال يزال ينتظر األيام األخيرة الفاصلة عن نهاية والية الرئيس األمريكي، بناء على تعهـد                 
 .طعة في رام اهللا خالل لقائهما األخير في مقر المقا"أبو مازن"شخصي قطعه بوش ل

هذا التعهد هو ما يرفعه أبو مازن خالل لقاءاته مع قادة فصائل منظمة التحرير خالل تبريره السـتمرار                  
صدقية هذا التحقق ونجـاح     . "إعطاء األمريكيين فرصة  "، مشيراً إلى ضرورة     "إسرائيل"المفاوضات مع   

، وال مانع مـن إضـفاء       "حماس"حركة  الفرصة سيكونان جوهريين في تحديد إطار التعاطي الداخلي مع          
أجواء من المصالحة الداخلية لتسهيل تمرير أي اتفاق في مرحلة الحقة، وتحديد شـكل المـصالحة فـي                  

 .مرحلة الحقة
 في توجه الرئيس الفلسطيني إلى الحوار الداخلي، وهي لم تخف ذلـك فـي               "حماس"هذا ما تقرأه حركة     
 المكتوم هو ترقّب نهاية والية محمـود عبـاس،          "حماس"مج  لكن األخطر في برنا   . تصريحات مسؤوليها 

الحركة ال تعلن ذلك صراحة، إال أن التوجه واضح في          . والتصرف على أساس أن السلطة من دون رأس       
 .تعليقات أبرز قيادييها

فـي  "المتحدث باسم الحركة، سامي ابو زهري، كان واضحاً في اإلشارة إلى ان الـرئيس الفلـسطيني                 
، محمود الزهار، تحدث صراحة عن موعد نهاية العام         "حماس"والقيادي في   . "خيرة من واليته  األشهر األ 

، مشيراً إلى أن الحركة على موعد مـع         )عباس وإيهود أولمرت وجورج بوش     ("لرحيل الضعفاء الثالثة  "
 .انفتاح العالم عليها بعد هذا التاريخ

لسطينية، التي كانت إلى األمس القريب الجامع الوحيـد          اليوم على الرئاسة الف    "حماس"بات جلياً أن عين     
بين سلطتي غزة ورام اهللا، إذ كانت الحركة تجاهر باعترافها بسلطة الرئاسة الفلسطينية، حتى فـي عـز       

  . ، وغياب هذه النقطة الجامعة سيكمل الفصل بين الطرفين الفلسطينيين"فتح"األزمة مع 
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 تستند إلى التعديالت األخيـرة فـي القـانون          "فتح"وال سيما أن     من جانب واحد،     "حماس"غياب ستعلنه   
 .٢٠١٠األساسي لتشير إلى أن والية عباس تنتهي عام 
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