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 ٢٠  :كاريكاتير
***  

  
  حماس قادرة على إطالق مائة صاروخ يومياً على الجنوب : إسرائيليةاستخباراتية مصادر  .١

رية إسرائيلية الجمعة قلقاً كبيراً من ما سمته تعـاظم قـوة   أبدت أوساط عسك : زهير اندراوس - الناصرة
كما اعترفت تلك األوسـاط بعجـز األجهـزة         ' .حماس في األراضي الفلسطينية، ال سيما في قطاع غزة        

االستخباراتية عن تقدير الحجم الحقيقي لقوة حركة حماس، وهو الحال ذاته بالنسبة لقوة حزب اهللا اللبناني                
ويتحدث تقرير أمني إسرائيلي عن قيام حركة حماس بتأسيس قوة عسكرية مسلحة            . ينةالتي فاجأت الصها  

ومدربة في قطاع غزة تضم حتى اآلن نحو سبعة آالف وخمسمائة مقاتـل، تختلـف عـن الميليـشيات                   
  .المسلحة، في أطر عسكرية معروفة مع خبرات مهنية، حسب تعبير مصدر عسكري إسرائيلي

إلسرائيلية قوة حماس بأنّها تعادل قوة حزب اهللا اللبناني، عشية الحرب الثانية            ووصفت المصادر األمنية ا   
على لبنان، الفتة إلى أن حركة حماس باتت تعتمد على نفسها في عملية إنتاج الصواريخ بعيـدة المـدى                   

  .وخزنها في المخازن الخاصة في القطاع
العسكري لحركة حماس، بمقدورها إطالق     إن كتائب القسام، الجناح     ) يديعوت أحرونوت (وقالت صحيفة   

ووصف المـصدر القـوة العـسكرية       . مائة صاروخ يومياً على البلدات اإلسرائيلية الواقعة في الجنوب        
لحماس بأنها منظمة في أطر عسكرية معروفة مع خبرات مهنية، حيـث أن هنـاك وحـدات إطـالق                   

ات مضادة للدبابات، ووحـدات قناصـة   الصواريخ قصيرة المدى ووحدات للصواريخ بعيدة المدى ووحد     
  .وغيرها

وحسب تقدير مصادر استخباراتية، فإن تدفق الوسائل القتالية والخبراء العسكريين واألموال للقطـاع لـم     
يتوقف، متوقعة أن القوة العسكرية لحماس ستصل إلى نضج تنفيذي يتيح لها مواجهة ناجحة مع قـوات                 

وأضاف المصدر أن هناك قدرة دفاعية حيال نشاطات الجيش         . القادمالجيش اإلسرائيلي بدءاً من الصيف      
اإلسرائيلي في القطاع، وكذلك قدرة على مهاجمة البلدات اإلسرائيلية الواقعة في جنوب الدولـة العبريـة           

  .من خالل صواريخ بعيدة المدى وعمليات برية لقوات تتسلل عبر أنفاق
ة جيش حماس محسوب ومخطط كجزء من خطة بعيدة المدى،          وتابعت المصادر ذاتها تقول إن تعاظم قو      

ومنذ تشكيل حكومة حماس لم يتوقف بناء القوة العسكرية حتى ولو ليوم واحـد، ال بـسبب المواجهـات            
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وفي إطار القدرة الدفاعية، يضيف التقرير، أنه يمكن        . الداخلية وال بسبب العمليات العسكرية اإلسرائيلية     
ت الالجئين في قطاع غزة على مخازن تجمع فيها الوسـائل لوضـع العبـوات       العثور في المدن ومخيما   

والعراقيل ضد قوات مدرعة من الجيش اإلسرائيلي، مدعياً أن هناك أدلة على إدخال صواريخ مـضادة                
  . للدبابات متطورة

وتحدث التقرير كذلك عن إنتاج صواريخ قصيرة المدى مخصصة لضرب سيارات مدرعة، ومحاولة من              
نب حركة حماس إللغاء تفوق الجيش اإلسرائيلي الذي تتحرك قواته بعربات مدرعة، مضيفاً أن بنـاء                جا

القدرة الهجومية لحماس يقوم على أساس أنفاق تخرج من قطاع غزة إلـى داخـل مـا يـسمى بـالخط                     
وحسب التقديرات التي يوردها التقرير؛ فإن حماس توجد فـي          . األخضر، وعلى أساس سالح صاروخي    

مرحلة متقدمة جداً من إنتاج مواد متفجرة صامدة، تسمح لها بجمع كميات كبيرة جـداً مـن صـواريخ                   
القسام، مقابل المواد المتفجرة القائمة في السلطة والتي تشيخ وتفقد قدرتها في غضون وقت قصير نسبياً،                

 الصواريخ ببضعة   القسام من مرحلتين يتيح تمديد مدى     ) صواريخ(مضيفاً أن حماس تجري تجارب على       
ويقول التقرير أيضاً إن صواريخ غراد روسية الصنع، التـي تنتمـي إلـى عائلـة                . كيلومترات أخرى 

الكاتيوشا قصيرة المدى، تُجمع بشكل واسع في القطاع، مشيراً إلى أن كل هذه المنظومة يسيطر عليهـا                 
ناء، وشـراء الوسـائل القتاليـة مـن     جهاز مركب جداً يعنى بتهريب الوسائل القتالية إلى القطاع من سي   

  . الخارج، وتجنيد األموال، واقتناء المعرفة من خالل خبراء يصلون إلى القطاع
أما في إسرائيل فهناك اعتراف رسمي بصعوبة التقدير الدقيق لعدد األنفاق لتهريـب الـسالح والمـواد                 

زعم التقرير في هذا الـصدد أن       وي). الفاصل بين مصر وغزة   (المتفجرة، العاملة في محور صالح الدين       
هناك عشرات األنفاق المتطورة، المشقوقة بشكل مهني، والمزودة بسكك وآليات تسير على دواليب تتـيح     

  .النقل السريع للمعدات من الجانب المصري إلى أراضي قطاع غزة
 اثنا عشر نفقاً،    وتشير المصادر إلى أنه في الشهر األخير فقط، وعلى مسافة كيلومتر واحد فقط، اكتُشف             

وحسب المصادر العسكرية اإلسرائيلية؛ فإن هذه قطرة في بحر، إذ أن محور صالح الـدين محـروث                 
باألنفاق، ونقل خمسة أطنان من المواد المتفجرة ذات المواصفات في ليلة واحدة أصبحت مسألة اعتيادية،               

قرير إن حماس تستخدم جهاز اسـتخبارات       وفق التقرير، وبالتوازي مع القوة العسكرية المادية، يقول الت        
داخلي لديها يجمع معلومات عن الجيش اإلسرائيلي، وعن طبيعة عمله، وكذلك عن الوسائل القتالية فـي                

  .حوزته
  ٢٣/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 "سرائيلإ" أو ال اتفاق مع ...والالجئون والحدود واألسرى والمستوطنات القدس :عريقات .٢

ن رايس أ ،صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير. قال د: ارسعبد القادر ف -  غزة
مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني أعد أربعة ملفات لالجتماع معها، وفي مقدمتها  ستزور المنطقة بعد غد،

القدس، المستوطنات، الالجئون، (التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن كل القضايا الجوهرية 
، أو لن يكون هناك اتفاق، مشدداً على رفض القيادة )الحدود، المياه، األمن والعالقات الثنائية واألسرى

 .الفلسطينية الحلول الجزئية
 ٢٣/٨/٢٠٠٨عكاظ 

  
 لحاجات اإلنسانية للضغط على غزة ا تستخدم "إسرائيل": عريقات .٣

لتحرير الفلسطينية، صائب عريقات، تهم رئيس رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة اا  : رام اهللا
 بالعمل على استخدام المواد الغذائية واألدوية والمياه والكهرباء والحاجات اإلنسانية، كأدوات "إسرائيل"

وجدد . ضغط على سكان قطاع غزة، محذرا من أن هذه السياسة ال تخدم تحقيق السالم في المنطقة
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ن استمرار االستيطان واالقتحامات واالغتياالت أل وقا.  برفع الحصار عن غزة"إسرائيل"مطالبة 
واالعتقاالت، والحواجز واإلغالق، وعدم تنفيذ أي بند من المرحلة األولى من خارطة الطريق أدت إلى 

 عاماً ٢٠٠٨عدم إعطاء عملية السالم الفرصة التي تستحق، وهي ذات العوامل التي تجعل من عام 
 .للسالم

 ٢٣/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   يحكم على رئيس بلدية جنين بست سنواتاالحتالل .٤

 أصدرت محكمة االحتالل في معسكر سالم الصهيوني، حكماً بالسجن لمدة ست سـنوات علـى                :رام اهللا 
وكان الدكتور جرار قـد خـاض االنتخابـات           ). عاماً ٦٢(رئيس بلدية جنين الدكتور حاتم رضا جرار        

  .التي يتهمها االحتالل بأنها تابعة لحركة حماس" حالتغيير واإلصال"البلدية عن قائمة 
  ٢٠/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
   التي تريد إطالق الحوار الفلسطيني الداخلي تنتظر نتائج االنتخابات األمريكيةاألطراف: نزال .٥

 فلـسطيني   -أن أي حـوار فلـسطيني       " حماس"أكد محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة        : دمشق
جل، بسبب الفيتو الذي تضعه اإلدارة األمريكية الحالية على هذا الحوار، مشدداً على أن مـصر لـن                  مؤ

تقدم على أي خطوة إلطالق هذا الحوار قبل االنتخابات األمريكية، وأعرب عن اعتقاده بأن األجواء غير                
  . هذا الموضوعمواتية إلطالق الحوار الداخلي، وأن ما يحدث يعد إشغاال للساحة الفلسطينية في

بعثـت  " فلسطيني، موضحاً أنهـا فقـط        -ونفى نزال أن تكون القاهرة قد وجهت دعوة لحوار فلسطيني           
بورقة تتضمن مجموعة تساؤالت لمعرفة آراء الفصائل الفلسطينية في اآللية التي يمكـن مـن خاللهـا                 

  ".معالجة االنقسام الفلسطيني
ائل الفلسطينية التي على أساسها ستقرر إذا مـا كانـت           إن مصر تنتظر اآلن ردود أفعال الفص      "وأضاف  

  ".ستمضي في إطالق الحوار الوطني الفلسطيني أم ال
سـياق تقطيـع    "أن ما يجري في هذا الصدد؛ يأتي فـي          " حماس"واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة      

عبيره، وقال فـي    ، ألن أي خطوة ستقوم بها مصر لن تكون قبل االنتخابات األمريكية، على حد ت              "الوقت
هناك إشغال للساحة الفلـسطينية فـي موضـوع         : "السعودية" الشرق األوسط "حوار أجرته معه صحيفة     

، مشدداً على أن األجواء غيـر مواتيـة         "الحوار، لكن لم تتخذ حتى اآلن خطوات حقيقية وجادة للبدء فيه          
  .للحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني

 الحوار تنتظر نتائج االنتخابات األمريكية، ألنه في ظـل اإلدارة           أن األطراف التي تريد إطالق    "وأوضح  
: ، بحسب تصريحاته، لذا فـالمطروح كمـا قـال         "الحالية هناك فيتو ال يمكن لهذه األطراف أن تتجاوزه        

يـستطيع أن يهـزم     ) المرشح الديمقراطي (انتظار نتائج االنتخابات األمريكية، وما إذا كان باراك أوباما          "
عندئذ يمكن التعويل على إدارة ديمقراطية في إطالق حـوار وطنـي       ). المرشح الجمهوري (جون ماكين   

  .، منوها  بأن هذه القراءة هي التي ينتظرها من يريد الحوار"فلسطيني
للقيام بتقريب وجهات النظر بين حماس من جهـة         " حماس"وحول وجود نية لدى األردن بعد تقاربه مع         

هناك إدراك أردني لصعوبة حوار فلسطيني      : "ية من جهة أخرى، قال نزال     وحركة فتح والسلطة الفلسطين   
دور ) بين حماس واألردن  (فلسطيني في ظل الفيتو األمريكي، ولهذا لم يطرح على جدول أعمال اللقاءات             

، "أردني في هذه العملية، وإن كنا نرحب بأي دور أردني أو غيره إلجراء التقارب بيننا وبين حركة فتح                 
لكننا ندرك جيداً أن األطراف اإلقليمية والعربيـة تـدرك أنهـا ستـصطدم بالجـدار                : "ك بقوله واستدر

  ".األمريكي
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ال تحاول التورط في أي عملية مصالحة فلسطينية فلسطينية، ما          "وأعرب نزال عن اعتقاده بأن األطراف       
  .هعلى حد تعبير" لم يكن هناك ضوء أخضر من اإلدارة األمريكية على وجه التحديد

ونفى القيادي البارز في الحركة أن ينعكس تحسن عالقات الحركة مع األردن سلباً على عالقتهـا بـدول       
التقارب في العالقات مع مصر واألردن ال ينبغي أن يكون على حساب أي دولـة               "أخرى كمصر، بقوله    
ـ : "، وأضاف "أخرى، ال سيما مصر    رى، بـل  نحن ال نقيم عالقات مع طرف على حساب األطراف األخ

الحركة أصـال ضـد     "نسعى  لعملية توازن في العالقات بين األطراف العربية واإلسالمية، وأوضح أن             
سياسة المحاور، واالنحياز لطرف دون آخر، ونطالب دوما بأن يكون هناك توازن في العالقات سـواء                

  ".معنا أو مع حركة فتح، أو الرئاسة الفلسطينية
إلقامة حوار جدي وحقيقـي بـين   " فتح"لسياسية في رئاسة السلطة وحركة ونوه نزال إلى غياب اإلرادة ا   

اإلرادة الفلـسطينية   "حركتي فتح وحماس أو إلجراء حوار وطني شامل، مشدداً في هذا اإلطـار علـى                
  .، كما قال"المرهونة للمشيئة األمريكية الصهيونية) لفريق رام اهللا(الرسمية 

حركة عن بديل للوساطة المصرية مع الكيان الصهيوني في قضية          ونفى المزاعم التي أشارت عن بحث ال      
، لكنـه نـوه بوجـود       "الوسيط هو الوسيط المصري   "إن  : الجندي الصهيوني األسير، جلعاد شاليط، قائالً     

لن تقف في طريق أي طرف يريـد أن         "، موضحاً أن حماس     "أطراف اتصلت بحماس وطلبت أن تتدخل     "
، لكننا ال نبحث عن وسيط جديد غيـر         )الفلسطينيين(ق سراح األسرى    يمارس جهودا للمساعدة في إطال    

  ".الوسيط المصري
  ٢٢/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  سبل إسقاط حماسأحمد حلسرئيس الشاباك يبحث مع ": معاريف" .٦

تحاوي يوفال ديسكين، مع القيادي الف) االمن الداخلي(التقى رئيس جهاز الشاباك االسرائيلي  :رام اهللا
 شخصا آخر ١٨٠احمد حلس المعتقل في سجن عسقالن االسرائيلي بعدما فر من قطاع غزة مع حوالي 
وقالت صحيفة  .من ابناء عائلته، عقب اشتباكات دامية مع عناصر القسام وأفراد الشرطة المقالة

ي قطاع غزة، اإلسرائيلية ان رئيس الشاباك تلقى من حلس استعراضاً لألوضاع السياسية ف" معاريف"
ونقلت . وناقش معه فرص حركة فتح في اعادة السيطرة على غزة وطرد حماس من موقع المسؤولية

تفاجأت من يوفال ديسكين الذي سألني أسئلة سياسية تتعلق بفرص "الصحيفة عن أحمد حلس قوله لمقربيه 
ق التابع للسجن والذي استمر ويعتبر اللقاء، الذي تم داخل قسم التحقي". استعادة سيطرتنا على قطاع غزة

حوالي ساعتين ونصف الساعة لم يكن خاللها احمد حلس مقيد اليدين او القدمين،غير اعتيادي، باعتبار 
ولم يتطرق اللقاء للتهم الموجه ألحمد حلس والتي يخضع للتحقيق . ديسكين لم يعتد لقاء اسرى فلسطينيين

د امن الدولة فيما قال هو انه كان ينفذ اوامر ياسر عرفات وتتهم اسرائيل حلس بالقيام باعمال ض. بسببها
 .وفي المخابرات اإلسرائيلية حبذوا عدم التطرق إلى اللقاء. ومنظمة التحرير

وقبيل انتهاء اللقاء توجه حلس بالسؤال ليوفال ديسكين، عن فرص إطالق سراحه، خاصةً أن مسؤولين 
رة الخارجية اإلسرائيلية، تسيفي ليفني، بهذا الخصوص فوعد كبارا في السلطة الفلسطينية تحدثوا مع وزي

  .  من كبار قادة الشاباك، بينهم رئيس فريق التحقيق معه٦وحضر اللقاء . ديسكين حلس بدراسة األمر
وأعرب المتحدث باسم وزارة الداخلية، إيهاب الغصين، عن أسفه الختيار حلس التوجه إلى إسرائيل على 

نحن نتمنى : ماس وأجهزة الحكومة بغزة وفروا له كل شروط الحماية، وقالالرغم من أن حركة ح
اإلفراج عنه وأن يعود إلى موقعه في غزة ليكون أحد عناصر الوحدة الوطنية بعيدا عن تأثيرات التيار 

  ".الخياني المعروف تاريخيا لدى الشعب الفلسطيني
  ٢٣/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  لجنود الصهاينة هو خيار مفتوح أمام المقاومةعمليات أسر ا": سرايا القدس" .٧
،أن عمليات أسر الجنود الصهاينة، على يد المقاومة الفلـسطينية هـو خيـار              "سرايا القدس "أكدت  : غزة

جاء ذلك خالل مناورة عسكرية نظمتها اليـوم الجمعـة           .مفتوح أمام كافة األجنحة العسكرية الفلسطينية     
صر سرايا القدس جنوب قطاع غزة، حيث استخدم خاللها األسـلحة           وشارك فيها المئات من عنا    ) ٢٢/٨(

الخفيفة والمتوسطة وأسلحة الدروع والعبوات، وقاموا بتنفيذ عمليات اقتحام لمباني، وسط تفجيرات هائلة،             
  .وتنفيذ تدريبات على خطف جنود صهاينة

  ٢٢/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
 
 وصوالً إلى فتح وحماس.. ثم الشعبية.. والًتستقبل وفد الجهاد أمصر : الحوار .٨

الحوار الثنائي بين القاهرة والفصائل الفلسطينية "أكد مصدر مصري مطلع أن :  صالح جمعة- القاهرة 
، بمباحثات مع حركة الجهاد اإلسالمي، يعقبها حوار مماثل )االثنين(سيبدأ بالعاصمة المصرية بعد غد 
 يوم األربعاء المقبل، وتليها بقية الفصائل، وصوالً إلى حركتي فتح مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

  ".وحماس في نهاية جولة الحوارات الثنائية، تمهيدا لعقد حوار وطني شامل
وأشار المصدر إلى زيارة تسبق انطالقة الحوارات، سيقوم بها وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك 

لرئيس المصري حسني مبارك، ووزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، للقاهرة الثالثاء، ويلتقي خاللها ا
والوزير عمر سليمان، لبحث مجمل األوضاع على الساحتين اإلسرائيلية والفلسطينية خاصة ملف 

": الشرق األوسط"وقال قيادي في حركة الجهاد، فضل عدم ذكر اسمه، لـ. االسرى ودفع عملية السالم
، مشيراً " الحوار في القاهرة االثنين، سيتكون من قيادات من الداخل والخارجإن وفد الحركة الذي سيبدأ"

إن حركتي فتح وحماس توافقتا على "وأضاف ". الوفد سيستمع إلى الرؤية المصرية حول الحوار"إلى أن 
 أفكار الحوار الوطني بمساعدة حركة الجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وأن هذه األفكار ستكون

  ".أساسا للحوار في القاهرة
، مشيراً "لم يتم تحديد موعد لزيارة وفد الحركة إلى القاهرة حتى اآلن"وأكد مسؤول من حركة حماس أنه 

تم االتفاق على أن تكون مشاركة حركتي فتح وحماس في الحوار في نهاية اللقاءات الثنائية التي "إلى أنه 
  ".ستبدأ مع حركة الجهاد

  ٢٣/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

  وإمكانية استمرارها موضع دراسة... التهدئة على المحك : الجهاد .٩
أكدت حركة الجهاد على لسان القيادي فيها صالح أبو حسنين أن التهدئة الحالية مع  :محمد الجمل

 .إسرائيل باتت على المحك، وأن استمرار التزام حركة الجهاد فيها مازال موضوع دراسة وتقييم
اقب بشكل جيد ما يدور على األرض، هناك تالعب إسرائيلي مستمر بشروط التهدئة، نحن نر: وقال

وإجراءات الحصار المفروض على القطاع لم تتغير، كما أن معاناة المواطنين التي قبلنا بالتهدئة من أجل 
اهن إلى أن حركته أمام الوضع الر" األيام"وأشار أبو حسنين خالل حديث لـ  .إنهائها مازالت قائمة

واستمرار الخروق اإلسرائيلية للتهدئة في القطاع ومواصلة االعتداءات والتوغالت في الضفة بدأت بتقييم 
 .ودراسة التهدئة وإمكانية االستمرار فيها

  ٢٣/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  بتهمة تحويل اموال الى  حماس والجهاد" بنك الصين" يقاضون إسرائيليون .١٠

أمام القضاء األميركـي، بتهمـة      " بنك الصين " اإلسرائيليين دعوى لمقاضاة     رفعت مجموعة من  : ا ف ب  
 . عبر تحويل ماليين الدوالرات إلى حركتي حمـاس والجهـاد اإلسـالمي           " إرهابية"المساعدة في أعمال    
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وأفادت وثائق لمحكمة لوس انجلس، أمس، حيث رفعت الدعوى، أن المدعين المئة تقريبا، قـالوا إنهـم                 
 ٢٠٠٤ة هجمات إرهابية في إسرائيل ارتكبتها المنظمتان الفلسطينيتان بـين أيـار العـام               سلسل"ضحايا  

  ". ٢٠٠٧وكانون الثاني العام 
ـ       عشرات الماليـين مـن      ٢٠٠٣حولت منذ العام    " بنك الصين "واعتبر المدعون أن الفروع األميركية ل

المـسؤول عـن    "يد الشرفاء   الدوالرات إلى حساب للمصرف ذاته في غوانغو في الصين، يعود إلى سع           
قدموا خدمات مصرفية واسعة    " بنك الصين ليمتد  "القائمين على   "وأضافوا ان    ". الجهاد اإلسالمي وحماس  

عمدا أو من دون انتباه، إلى الجهاد وحماس الفلسطينيتين، وهذه الخدمات المصرفية سببت، أو أتاحت أو                
  ".  أو أقرباؤهم أو قتلواسهلت، الهجمات اإلرهابية التي تضرر فيها المدعون

  ٢٣/٨/٢٠٠٨السفير 
    

   تعتزم تدمير أي سالح تشتريه سورية من روسيا"إسرائيل" .١١
كشف النقاب أمس عن أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت، قـال             :  برهوم جرايسي  -الناصرة

ماضـي، بـأن إسـرائيل      للرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، خالل محادثة هاتفية بينهما يوم األربعاء ال          
  .ستدمر األسلحة التي ستشتريها سورية من روسيا

في عددها الصادر أمس، إن أولمرت اتفق مع ميدفيديف على أن يزور            " يديعوت أحرنوت "وقالت صحيفة   
موسكو مطلع الشهر المقبل، للتباحث في العالقات بين الدولتين، خاصة بعد الحرب في جورجيا، وبعـد                

  .وري بشار األسد إلى موسكو، وإعالنه استعداد سورية الستقبال أسلحة روسيةزيارة الرئيس الس
إنه من األفضل لسورية أن تركز      "وحسب الصحيفة، فإن أولمرت قال للرئيس ميدفيديف في تلك المحادثة           

في المحادثات غير المباشرة الجارية مع إسرائيل من أجل دفع عملية الـسلم، مـن أن تبـذر مليـارات                    
  ".ات على شراء أسلحة ستضطر إسرائيل في نهاية المطاف لتدميرهاالدوالر

  ٢٣/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 
 
  ترفض احتجاج األردن على استهداف باب المغاربة" إسرائيل" .١٢

االحتجاج الذي قدمه األردن على أعمال البناء التي تجريها " اإلسرائيلية"رفضت وزارة الخارجية : أ.ب.د
وزعمت الوزارة، في بيان .  المغاربة المحاذية للمسجد األقصى بمدينة القدسفي منطقة باب" إسرائيل"

حول هذه " إسرائيل"إنه ما من سبب يدعو إلى هذا االحتجاج، على اعتبار أن هناك حواراً بين األردن و
 .القضية

 ٢٣/٨/٢٠٠٨الخليج اإلمارتية 
 
  ليفني ضعيفة ومترددة: موفاز .١٣

الت االسرائيلي شاؤول موفاز، الذي ينـافس وزيـرة الخارجيـة           وجه وزير المواص  : أ ف ب، رويترز   
الحاكم وبالتالي على رئاسة الحكومة، انتقادات الذعـة لليفنـي،          " كديما"تسيبي ليفني على زعامة حزب      

لن "، ومشددا على ان السالم مع الفلسطينيين        "ضعيفة وغير مجربة ومترددة   "معتبرا انها شخصية سياسية     
  ". مساوماتيأتي عبر القيام ب

واصدرت حملة موفاز بيانا، ردت فيه على التصريحات االيجابية التي ادلت بها ليفني حول مفاوضـاتها                
ليفني أوضحت بشكل جلي ما الذي يقرره اعضاء كديما في هذه االنتخابـات             "مع الفلسطينيين، اعتبر ان     

وي ومجرب كموفـاز، ام بشخـصية       بمن تثقون في التفاوض مع الفلسطينيين؟ بقائد ق       "مضيفا  " التمهيدية
  ". سياسية ضعيفة وغير مجربة تحمل تاريخاً من القرارات الرديئة مثل ليفني؟
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" اننا نتفاوض مع الفلسطينيين منذ اكثر من سنتين، ولم نجز شـيئاً           "قال موفاز في خطاب امام مناصريه       و
هذا أمر خطير،   . ي المقابل اسرائيل تتبع طريق المساومات من دون الحصول على أي شيء ف          "مضيفا ان   

  ". انه يضعفنا ويقوي اعداءنا
  ٢٣/٨/٢٠٠٨السفير 

  
  يلتقي مبارك الثالثاء لبحث المفاوضات والتهدئة في القطاع والجندي األسيرباراك  .١٤

أعلنت مصادر إسرائيلية أمس الجمعة عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع :  محمد جمال- القدس المحتلة 
اك لمصر للقاء الرئيس حسني مبارك يوم الثالثاء القادم في مدينة اإلسكندرية، اإلسرائيلي أيهود بار

) إسرائيل(للتباحث في الشأن الفلسطيني والمساعي المصرية المبذولة إلتمام صفقة تبادل األسرى بين 
وحركة حماس، واألوضاع في قطاع غزة، إضافة إلى آخر تطورات المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني 

 .سرائيليواإل
اك إنه سوف يشكر الرئيس المصري، حسني مبارك، ورئيس المخابرات اروقالت مصادر مقربة من ب

عمر سليمان، على جهودهما التي بذلت في مسألة التهريب من سيناء إلى قطاع غزة، ولفتت إلى أن 
فقا منذ  ن١٣٨المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل تشير إلى أن مصر قد تمكنت من العثور على 

 فلسطينيا، كما جاء أيضا أن باراك سوف ١٩اإلعالن عن التهدئة، وقامت بنسفها وإغالقها وقتل خاللها 
يطالب مصر بزيادة نشاطها االستخباري من أجل وقف سلسلة نقل األسلحة لحماس، والتي تبدأ من 

 .السودان عن طريق النيل مرورا بسيناء وانتهاء بقطاع غزة
  ٢٣/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 

 
  "عمان"و" حماس" قلق اسرائيلي من التقارب بين :تحليل .١٥

أثارت اللقاءات بين مسؤولين أردنيين وقياديين من حركة حماس في عمان، مؤخرا، قلقـا فـي                 :القدس
  .اسرائيل، رغم أن وسائل االعالم االسرائيلية لم تتناول هذا الموضوع بتوسع

مركـز  "لمحلل االسرائيلي بنحاس عنباري، في تحليـل نـشره          وفي محاولة لتحليل هذه اللقاءات، رأى ا      
، أن أسباب ذلك تعود الى أن األردن يعترف بتزايد قوة حماس، وفشل "أورشليم ـ القدس للشؤون العامة 

عملية المفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية حول قضايا الحل الدائم التي انطلقـت فـي مـؤتمر                 
ن اسرائيل وحماس حول التهدئة ووقف اطالق النار في قطاع غزة، رغم أنها             أنابوليس، والمفاوضات بي  

لم تكن مفاوضات مباشرة وانما بوساطة مصرية، لكنها أفضت الى اتفاق، كذلك فـان األردن، بحـسب                 
  .عنباري، يتطلع الى اعتراف فلسطيني بحدوده

ب المفاجئ بين األردن وحمـاس،      أحد التطورات الهامة التي بدأت مؤخرا هي التقار       "وكتب عنباري، أن    
وأشار،  ".فمنذ قرابة الشهر، تجري اتصاالت بمستوى أمني بين قادة االستخبارات األردنية وقيادة حماس            

الى األردن، معتبراً أنـه     " تاريخية"الى احتمال قيام رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، بزيارة           
 التطورات األخيرة في الحلبة الفلـسطينية، التـي تـشمل           في خلفية التقارب بين حماس واألردن تكمن      "

تصاعد قوة حماس في غزة وطرد فتح من هناك، من جهة، وتعثر المفاوضات بين اسرائيل وفتح وعـدم     
  ".النجاح في جسر خالفات داخل فتح، من الجهة األخرى

رها علـى أنهـا     األردن تابع بذهول التطورات بين اسرائيل وحمـاس، وفـس         "وأشار عنباري، الى أن     
كذلك فان تحمس األردن تجاه عملية أنابوليس أخذ يخبو         . مفاوضات بين جانبين بشكل لم يبقه غير مبالي       
  ".كلما مر الوقت وتبين عدم جدوى هذه العملية
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المصلحة العليا لألردن من المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية هي تحديد صبغة فلـسطينية            "وأضاف، أن   
قابل تحديد صبغة أردنية للضفة الشرقية، بشكل يسد الطريق نهائيا على ما يصفونه فـي               للضفة الغربية م  

  ".الوطن البديل''األردن ب
 لقـي  ١٩٦٧تصريح مشعل بأن حماس ستعترف بحـدود العـام      "ولفت عنباري، في هذا السياق الى أن        

 من الضفة الغربية وغزة ولن      ترحيبا في األردن، ألنه هذا األمر يعني بالنسبة لألردن أن فلسطين ستُشكّل           
  ".تدخل الى األردن نفسه

وينبغـي أن   . حماس بحثت عن كل طريق ممكنة من أجل الخروج من عزلتها          "ومن الجهة األخرى فان     
ونتيجة لذلك فـان    . نتذكر أيضا أن عالقات حماس مع مصر تراجعت بعد رفض األخيرة فتح معبر رفح             

   ".ها مخرج لتجديد العالقات مع العالم العربيحماس رأت باالتصاالت مع األردن على أن
ورأى عنباري، أن سببا آخر للتقارب بين حماس واألردن نابع من استئناف اسرائيل وسورية محادثـات                
السالم غير المباشرة بينهما، والتي أثارت قلقا بالغا لدى حماس وتخوفا من أن يكون التقـارب الـسوري           

  . يتخذ قادتها في الخارج من دمشق مقرا لهماالسرائيلي على حساب حماس، التي
  ٢٣/٨/٢٠٠٨الوطن الكويتية 

  
   شاحنة٤١ تفتح معابر غزة وتسمح بدخول "إسرائيل" .١٦

 أعلنت وزارة الجيش اإلسرائيلية، أنها أعادت أمس فتح معابر غزة التجارية الثالثة             - سمر خالد    -غزة  
روخ محلي الصنع على  النقب الغربي شـرق   مع قطاع غزة بعد إغالق استمر يومين بذريعة إطالق صا         

ونقلت اإلذاعة العبرية عن متحدث اسرائيلي قوله إن القرار جاء بعد مشاورات أجراهـا وزيـر            .القطاع
الجيش اإلسرائيلي أيهود باراك مع مسؤولين في وزارته خالل جلسة تقييم لألوضاع فـي قطـاع غـزة                  

  .جرت أمس
ووقودا وأدوية وقرطاسية ومواد ضرورية أخرى دخلت امـس         وأضاف أن شاحنات تحمل مواد غذائية       

  ).صوفا(و) كرم سالم (و) ناحال عوز(إلى قطاع غزة من خالل معابر 
  ٢٣/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 

 
   مواطن في الضفة١٢ واعتقال  حاالت االختناق في مسيرة بلعينعشرات .١٧

أصيب، أمس، أنه :  أبو وردةأمين نابلس عن مراسلها من ٢٣/٨/٢٠٠٨الخليج اإلمارتية ذكرت 
عشرات الفلسطينيين والمتضامنين األجانب بحاالت اختناق، خالل قمع االحتالل مسيرة سلمية انطلقت 

وخرج أهالي البلدة بعد . ضد جدار الفصل العنصري في بلدة بلعين غرب رام اهللا وسط الضفة الغربية
، أغلبهم من إقليم ”اإلسرائيليين”ن الدوليين وصالة الجمعة في المسيرة بمشاركة مجموعة من المتضامني

   .الباسك، رفعوا خاللها األعالم الفلسطينية والالفتات المنددة بجرائم االحتالل وبناء الجدار واالستيطان
 قوات االحتالل أن:  يوسف الشايب عن مراسلها من رام اهللا٢٣/٨/٢٠٠٨الغد االردنية وأضافت 
  . مواطنا واقتحمت عدة مدن وقرى وبلدات في الضفة الغربية١٢  فجر أمس، اعتقلت اإلسرائيلي،

  
  نفق بين غزة وسيناء لتهريب بشر وسالح ووقود وأدوية  ٨٠٠ .١٨

كشفت مصادر طبية فلسطينية في غزة ارتفاع أعداد اإلصابات والضحايا الذين : ردينة فارس-غزة
حراء سيناء ومنطقة رفح ارتبط عملها باألنفاق، التي تصل قطاع غزة بجمهورية مصر، بين ص

الفلسطينية في األشهر الماضية، نتيجة انهيارات في األرض وتشققات في التربة أثناء عملية الحفر، أو 
بسبب استنشاق الغاز السام الذي يضخه األمن المصري في األنفاق التي يكتشفها، أو عملية تفجيرات 
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 نفق تحت األرض بين رفح ٨٠٠ ما يقارب تقدر أوساط فلسطينية وجودكما . إسرائيلية داخل النفق
  .المصرية والفلسطينية

 ٢٣/٨/٢٠٠٨ عكاظ 
  
    إلى غزة لكسر الحصار االسرائيلي من الرنكا سفينتينإبحار .١٩

أبحرت سفينتان تقالن أربعين ناشطا متضامنا مع الفلسطينيين من الرنكا جنوب :  فرح سمير-القدس 
وغادرت . كسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاعقبرص أمس متوجهتين الى غزة في محاولة ل

وصعد على . السفينتان الرنكا يرافقهما زورق خفر السواحل القبرصي على مسافة ثالثة أميال بحرية
 سنة بينما ٨١ الى ٢٢ بلدا تتراوح اعمارهم بين ١٤ شخصا من ٤٠متن سفينتي الصيد البحري نحو 

من جانبها أعلنت حركة غزة الحرة في بيان لها أمس ان . لميناءتجمع عدد من االشخاص لوداعهم في ا
مهمتها تتمثل في التنديد بعدم شرعية العمليات االسرائيلية وكسر الحصار للتعبير عن تضامنها مع شعب 

 .غزة الذي يعاني
 ٢٣/٨/٢٠٠٨عكاظ 

  
  أسيراً اعتقلوا قبل أوسلو ما زالوا خلف القضبان ٣٤٥: تقرير .٢٠

كشف تقرير أعده الباحث المتخصص في شؤون األسرى الفلسطينيين،  :ر حمدان منتص- رام اهللا
 في سجونه ب  يحتفظ االحتالل اإلسرائيلي جاء فيه أنعبدالناصر عوني فروانة، حول األسرى القدامى

 أسيراً أمضوا أكثر من ٨٤ أسيراً فلسطينياً مضى على اعتقالهم أكثر من خمسة عشر عاماً، بينهم ٢٨٥
 .  عاما٢٠ً

 ٢٣/٨/٢٠٠٨الخليج اإلمارتية 
  
   يطالبون حماس بإعادة مقرهم  في غزةالمعلمون .٢١

طالبت لجان المعلمين الديمقراطيين بقطاع غزة األجهزة األمنية التابعة لحركة حماس بضرورة التراجع 
عن السيطرة على مقر االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في غزة، واالبتعاد عن المساس بكافة 
المؤسسات الوطنية ألن من شأن ذلك أن يزيد حالة التوتر واالحتقان التي تسود الشارع الفلسطيني 

كما وطالبت اللجان بضرورة إعادة فتح كافة  .ويقوض جهود الفصائل التي تبذل على مدار الساعة
وادي التي تم السيطرة عليها وإغالقها سواء بقطاع غزة أو الضفة الفلسطينية المؤسسات والجمعيات والن

وإطالق سراح كافة المعتقلين السياسيين من أجل تهيئة األجواء لحوار وطني شامل يعيد االعتبار للنضال 
  . الوطني الفلسطيني

  ٢٣/٨/٢٠٠٨البيان االماراتية  
  
  مواقع في اإلنترنت كفخ لإليقاع بالشبابالمخابرات اإلسرائيلية تستخدم:  عربسياسيون .٢٢

كشفت المخابرات اإلسرائيلية، أمس، عن اعتقال شاب آخر من المواطنين العرب في اسرائيل  :تل أبيب
، بتهمة االنتماء الى خلية مسلحة لتنظيم القاعدة ومحاولة تجنيد شبان آخرين لتنفيذ )٤٨فلسطينيي (

وقد أثارت هذه االعتقاالت قلقا في صفوف السياسيين العرب  .عمليات تفجير ضد أهداف داخل اسرائيل
في إسرائيل فتوجهوا، بدعوة من معظم األحزاب الوطنية، بما في ذلك تنظيما الحركة االسالمية، الى 
الشباب العربي في اسرائيل، أن يحذروا من الوقوع في هذه المطبات، كما حذروهم من ان المخابرات 

  .ه المواقع في االنترنت كفخ تنصبه لهم لإليقاع بهماالسرائيلية تستخدم هذ
  ٢٣/٨/٢٠٠٨ الشرق األوسط 
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   لن يبقوا مجهولين في لبنانفلسطيني ٢٥٠٠ .٢٣
حركة الفتة من الالجئين الفلسطينيين،  في لبنان تشهد مكاتب المخاتير واألمن العام في مدينة صيدا 

اقة تعريف مؤقتة بناء على االتفاق األخير الذي فاقدي األوراق الثبوتية، للتقدم بطلبات للحصول على بط
القرار الذي يرفع ظلماً امتد عقوداً، . توصلت إليه لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني والحكومة اللبنانية

   الجئ فلسطيني مسجل في ممثلية منظمة التحرير٢٥٠٠يطال نحو 
  ٢٣/٨/٢٠٠٨األخبار 

 
 لمحاكم اإلسرائيلية حول قضية باب المغاربةترفض التوجه إلى ا القدس مدينة وقافأ .٢٤

نحن : قال الشيخ عزام الخطيب، مدير االوقاف االسالمية في القدس: عبد الرؤوف أرناؤوط- القدس
كدائرة اوقاف لم ولن نلجأ الى المحاكم االسرائيلية حول قضية تلة باب المغاربة، ألننا نعتبر التلة جزءا 

اشك ان السلطة الفلسطينية سوف تلجأ الى المحاكم االسرائيلية : فواضا .من المسجد االقصى المبارك
في هذا الموضوع، ومن الممكن ان يقوم شخص عادي باللجوء الى المحاكم ولكن لن تقوم سلطة وال اية 

 .جهة حكومية باللجوء الى المحاكم في هذا الموضوع
 ٢٣/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

 
 مبصراً ويغادر ضريراًيوم واألخير دخل السجن  علي الى الحرية الوأبوالعتبة  .٢٥

أقدم وهو يخرج اليوم السبت عميد األسرى الفلسطينيين سعيد العتبة المعروف بكنية أبوالحكم : ب ف أ
 محمد إبراهيم رسياألكما يتحرر .  عاماً، وراء القضبان٣٢أسير فلسطيني من سجون االحتالل بعد 

 .في معتقالت إسرائيل، دخلها مبصراً ويخرج منها ضريراً عاماً ٢٨ قضى والذيمحمود أبو علي 
  ٢٣/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   خارج اطار اليونسكو حول باب المغاربة"إسرائيل"ال حوار مع :  األردنيةالخارجية .٢٦

 رفضت االحتجـاج األردنـي      "إسرائيل" ردا على ما أوردته بعض وسائل اإلعالم من أن           : بترا –عمان  
 صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن الحكومة األردنية          ،اربة في القدس الشريف   حول باب المغ  

وأوضح بأنه ال يوجد هناك حوار حول هذا         . حول هذا الموضوع حتى تاريخه     "إسرائيل"لم تتلق ردا من     
الموضوع خارج إطار لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو كون مدينة القـدس الـشريف وأسـوارها                

  .لة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطرمسج
  ٢٣/٧/٢٠٠٨الدستور األردنية 

 
   نفقاً على الحدود مع غزة ٣٠ المصرية ضبطت األمن أجهزة .٢٧

قالت مصادر أمنية  : رويترز– محمد جمال -رفح  :٢٣/٨/٢٠٠٨ الشرق القطرية ذكرت صحيفة
 نفقا على الحدود ٣٠جاري من ضبط نحو مصرية إن أجهزة األمن بشمال سيناء تمكنت خالل الشهر ال

وصل عدد االنفاق التي عثرنا عليها "وقال أحد المصادر . بين مصر وغزة تستخدم في أعمال التهريب
". ما زال هناك عشرات االنفاق األخرى نقوم بالبحث عنها..  نفقا١٩٧منذ بداية العام الجاري الى نحو 

ن السلع الغذائية والوقود والسجائر كانت داخل هذه األنفاق مشيرا الى أنه تمت مصادرة كميات كبيرة م
كما تم أيضا العثور على مضخات وأنابيب بالستيكية تستخدم في ضخ الوقود من الجانب المصري الى 

  . الجانب الفلسطيني
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أن العقيد المصري ياسر علي قال لصحافيين : وكاالت عن ٢٣/٨/٢٠٠٨ صحيفة السفير وأضافت
إنه النفق ... اكتشفناه هذا الصباح"بزيارة نظمتها السلطات المصرية الى مواقع األنفاق أجانب يقومون 

  ".  منذ ثالثة أعوام٤٥٢الـ
  
  والعفو الدولية تطالب بتحقيقات" إسرائيل" متسلل أفريقي إلى إصابة: مصر .٢٨

)  سنة٤١(ذكرت مصادر طبية وأمنية أن الشرطة المصرية أصابت الليبيري ستيفان عيسى : القاهرة
وتقول الشرطة . عبر سيناء من جنوب رفح" إسرائيل"بالرصاص في الكتف خالل محاولته التسلل إلى 

المصرية إن أفرادها يجبرون على إطالق النار عندما يتجاهل األفارقة تحذيراتهم بعدم االقتراب من 
  . المنطقة الحدودية

  ٢٣/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
 "تفتح معبر كرم أبو سالم مع مصرلم " إسرائيل":  مصريةأمنيةمصادر  .٢٩

أن إسرائيل لم تفتح معبر كرم أبو سالم مع الجانب "أكدت مصادر أمنية مصرية  : يسري محمد-رفح 
أن المعبر الذي "، وأوضحت المصادر "المصري، وأن حركة الشاحنات بين الجانبين لم تُستَأنف حتى اآلن

أن "وأضافت المصادر ". وغزة فقط" إسرائيل" بين تشغيله، يوم أمس الجمعة، يعمل" إسرائيل"أعادت 
لم تبلغ الجانب المصري حتى اآلن بإمكانية دخول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع " إسرائيل"

وعلى صعيد ذي صلة بالشأن الحدودي نفى مسؤولو أمن بمنطقة  ".غزة مروراً باألراضي اإلسرائيلية
لى حدود مصر مع قطاع غزة لمعاونة أجهزة األمن المصرية على الحدود وجودا أمنيا أميركيا دائما ع

  .ضبط الحدود واكتشاف األنفاق ومنع التهريب
 ٢٣/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 روسيا تسعى الستعادة منزل عائلة رومانوف في القدس  .٣٠

ى  روسيا التي تسعى إلعادة وجودها الأن:  أ ف ب عن وكالة ٢٣/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية ذكرت 
الستعادة منزل سيرجي الفخم الذي كانت تملكه عائلة ” اسرائيل“ مفاوضات مع تجرياالراضي المقدسة،

وتشغل المبنى منذ  .رومانوف القيصرية وبني في القرن التاسع عشر الستقبال الحجاج االرثوذكس
 من المؤسسة نظريا” مدى الحياة“وشركات أخرى استأجرته ” االسرائيلية“ مكاتب وزارة الزراعة ١٩٤٨

 ليكون ١٨٩٠وكان منزل سيرجي دشن عام  .في اسرائيل” مهجورة“المكلفة إدارة الممتلكات التي تعد 
فندقا فخما الستقبال الحجاج االرستوقراطيين وغيرهم من كبار البورجوازيين القادمين من روسيا التي 

 قبل فرنسا التي حذت حذوها بعد كانت القوة االوروبية األولى التي تنظم رحالت جماعية للحجاج، حتى
  .عام

 أن القائم باعمال السفارة الروسية في تل ابيب اناتولي ٢٣/٧/٢٠٠٨الدستور األردنية وأضافت  
وان نعيد الى المبنى دوره " االمر يتعلق باستعادة ارثنا التاريخي في االرض المقدسة"يوركوف قال ان 

 االول في استقبال الحجاج الروس
 
 ية تطالب عباس باإلفراج عن ناشط حقوقي  دولمؤسسة .٣١

طالبت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية الرئيس محمود عباس، بإطالق سراح المدافع عن حقوق :  نابلس
آب /األسرى الفلسطيني فؤاد الخفش، الذي قام جهاز األمن الوقائي باعتقاله في الحادي عشر من أغسطس

تقال مدير الديوان السابق في وزارة شؤون األسرى والمحررين وقالت المنظمة في بيان، إن اع. الحالي
والباحث الحقوقي ومدير مركز أحرار للدفاع عن األسرى على شبكة اإلنترنت، بعد مداهمة منزله من 
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  .قبل مجموعة من األمن الوقائي في مدينة رام اهللا في الضفة الغربية، يمثل عمالً تعسفياً غير مبرر
التقارير الحقوقية عن معاملة السجناء في مراكز االحتجاز والتحقيق التابعة للسلطة وأكدت المنظمة أن 
 وكذلك الوفيات المتواصلة فيها، تثير لديها مخاوف حقيقية من احتمال تعرض ١٩٩٣ الفلسطينية منذ عام

 . الخفش لإلساءة وكذلك قلقها البالغ على حياته
  ٢٣/٨/٢٠٠٨٧الخليج اإلماراتية 

  
 الدولة العبرية" من أميركا وفرنسا وكندا تفقدت حدود مصر مع غزة ووفود أمنية .٣٢

في زيارة هي األولى من نوعها قام وفد أمني من السفارة الكندية بالقاهرة يوم : يسري محمد: رفح
األربعاء الماضي بتفقد الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل، لكنها كانت الزيارة الثالثة التي يقوم بها وفد 

 للمنطقة خالل األسبوع الماضي، حيث سبقه وفدان فرنسي أميركي بزيارة المنطقة يومي االثنين، أجنبي
وتساهم الواليات المتحدة باإلضافة إلى تدريب حرس الحدود المصريين، في  .والثالثاء على الترتيب

 . مليون دوالر لمصر كي تشتري المعدات الالزمة٣٣تخصيص 
  ٢٣/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   في خطرقصىاال .٣٣

  ياسر الزعاترة 
من شاء أن يعرف الكثير من التفاصيل حول مسيرة التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس منذ عقـود ،                   
إضافة إلى مسلسل االعتداءات على المسجد األقصى ، ومن ثم تطور الحضور اليهـودي فـي سـاحاته                  

ى موقع مؤسسة القـدس الدوليـة علـى         وتحت بنائه وأساساته ، من أراد ذلك فما عليه سوى الدخول إل           
نقول ذلك ألن سطوراً قليلة كهذه      . اإلنترنت ، أو موقع مؤسسة إعمار المسجد التي يديرها الشيخ صالح          

منذ سنوات طويلة والشيخ رائد صالح ، زعـيم الحركـة           .ال يمكنها رصد تفاصيل كثيرة من هذا النوع       
ن في الناس أجمعين بأن األقصى في خطر ، ولـو            يصرخ ويؤذ  ٤٨اإلسالمية في األراضي المحتلة عام      

اكتفى الشيخ بالصراخ لكان الوضع أسوأ بكثير ، لكنه وصل هو وأنصاره الليل بالنهار للوقوف في وجه                 
مسلسل التهويد الذي تعرض له المسجد ، وكانت له إنجازات رائعة ، يؤكدها مسلسل االستهداف الـذي                 

ومن اعتداء إلى اعتداء ، وكل ذلك في سـياق التهديـد لكـي         من سجن إلى سجن ،      .تعرض له وما زال   
يتوقف الشيخ عن تحذيره أمة المسلمين مما يتعرض له المسجد األقصى ، لكنه بقي مصراً علـى نهجـه          

بـشتى ألـوانهم    : وموقفه ، ومن يتابع الصحافة اإلسرائيلية يدرك حجم الحقد الذي يكنه له أولئك القـوم              
ـ في الذكرى ال  .وتصنيفاتهم عاد الشيخ في مهرجانـه     ) ٨ـ  ( ٢١إلحراق المسجد األقصى    ) ٣٩(سنوية ال

مقدماً حقائق جديدة حول ما يجري فـي باحـة األقـصى            ) األقصى في خطر  (السنوي يكرر ذات النداء     
لقد آن األوان لكي    .وتحت بنائه وأساساته ، ال سيما مسلسل األنفاق القديمة منها والجديدة التي تنذر بهدمه             

لجميع أن المسجد األقصى في خطر بالفعل ، وهذا الكالم ال تـشير إليـه المعلومـات والـصور     يدرك ا 
والرسوم التوضيحية التي تبين الواقع الجديد الذي يعيشه البناء فحسب ، بل تؤكده أكثر تلك المفاوضـات                 

ن التنـازالت   لقد قدمت السلطة الفلسطينية الكثير م     .والتصريحات التي تصدر عن سادة الكيان الصهيوني      
الجوهرية في المفاوضات ، على رأسها قضية الالجئين مقابل الحصول على وضع معقول فـي القـدس                 
القديمة ، ومن ضمن ذلك المسجد األقصى والمناطق المحيطة به ، مـع الموافقـة علـى إدارة خاصـة                    

يين فـي كامـب     لقد بات واضحاً أن ما عرض على الفلسطين       .للمقدسات ، لكن اإلسرائيليين رفضوا ذلك     
 ، كان السقف األعلى المحتمل في األوساط اإلسرائيلية ، ويتمثل العرض فـي اقتـسام                ٢٠٠٠ديفيد عام   

الشق العلوي من المسجد ، مع سيادة إسرائيلية على الشق السفلي ، وبالطبع كي تتواصل الحفريات بحثاً                 
 المذكور قد هبط في ظل شارون ،        ونعلم بالطبع أن السقف   . عن الهيكل الذي يزعمون وجوده في المكان      
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ونتذكر أن انطالقة انتفاضة األقصى قد جاءت على خلفية زيارة شارون االستفزازية للمسجد في سـياق                
إن مـسألة   .اإلعالن عن رفضه للعرض المذكور بشأن المسجد ولتأكيد السيادة اإلسرائيلية المطلقة عليـه            

كانت وما تزال تحظـى باإلجمـاع فـي األوسـاط           المسجد األقصى ، أو ما يسمونه الحوض المقدس ،          
يوسـي  (وحمائمية  " اعتداالً"الصهيونية مع بعض الخالفات الشكلية حول التفاصيل ، وحين يعتبر أكثرهم            

أن أهمية ورمزية الحوض المقدس والهيكل بالنسبة لليهود ال تختلف عن مكـة والكعبـة بالنـسبة                 ) بيلين
الملحد (سألة غير قابلة للنقاش بالنسبة إليهم ، وأن مقولة بن غوريون            للمسلمين ، ففي ذلك ما يؤكد أن الم       

، ستبقى شعاراً مقدساً    " ال معنى إلسرائيل بدون القدس ، وال معنى للقدس بدون الهيكل          "ونصها  ) للمفارقة
من هنا تتبدى أهمية الحمالت التي يقودها الشيخ رائد صالح ، وسواها من الحمالت التي تحـذر                 .للجميع

ن مسلسل العدوان على األقصى ، في ذات الوقت الذي تحذر فيه من أية مفاوضات يمكـن أن تفـضي     م
وال شك أن الجهد األردني     . إلى اقتسامه أو تشريع الوجود اليهودي فيه ، والذي تحقق بحكم األمر الواقع            

أهمية هو التأكيد   لكن الذي ال يقل     .مهم على هذا الصعيد بوصفه المسؤول حتى اآلن عن إدارة المقدسات          
على تخليص المسجد والقدس وكل فلسطين ورجالها األحرار في السجون من أسر االحتالل ، األمر الذي                

  .لن يتم بالمفاوضات واالستجداء ، بل بالمقاومة والجهاد واالستشهاد
  ٢٣/٧/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
  والممثل الشرعيالفلسطينيون .٣٤

  سميح المعايطة
صراع السياسي، داخل اطار الفصائل احيانا واحيانا اخرى مـع دول عربيـة ومنهـا               عقود طويلة من ال   

االردن، خاضتها منظمة التحرير للحصول على لقب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني منذ عام              
 وقرار فك االرتباط والوفد المشترك في مؤتمر مدريد وما تبعـه            ١٩٧٤ مرورا بقمة الرباط عام      ١٩٦٤
  .وضات سرية ادت الى اتفاق اوسلومن مفا

 كان هدف ياسر عرفات ان يضمها الى المنظمة والمجلس الـوطني،            ١٩٨٧وعندما ظهرت حماس عام     
األحداث االخيرة في السلطة واالنقسام السياسي والجغرافي كانت محصلتها ان منظمة           . لكن هذا لم يحدث   

فـسلطة حمـاس جعلـت      . دا للشعب الفلسطيني  التحرير فقدت ما حصلت عليه سابقا، ولم تعد ممثال وحي         
الشعب الفلسطيني، بال وحدانية تمثيل، ليس فقط امام العالم بل حتى داخل المجتمع الفلسطيني، اال اذا تـم           

وسلطة فـتح   ، القبول بالواقع االنقسامي لتصبح حماس ممثلة لشعب غزة وانصارها من فلسطينيي الشتات           
  .نين بنهج المنظمة بين فلسطينيي الشتاتوالمنظمة ممثلة لشعب الضفة والمؤم

بغض النظر عن االسباب؛ فإن منظمة التحرير فقدت وصفا ولقبا وواقعا خاضت مـن اجلـه صـراعا                  
والسلطة وفتح ساهمتا بشكل فاعل في حدوث هذا بادارتها ومشكالتها وتياراتها وفسادها وسـوء              ، طويال

س كرئيس فإنهـا تعلـم حـدود سـلطاته ومـساحته            وحتى الدول التي تتعامل مع محمود عبا      ، حساباتها
ولوال حكاية التفاوض مع اسرائيل والعالقة مع اميركا ومواقف خصومها فـي الـداخل لـتم                . السياسية

  .اهمالها وتركها المراضها فهي ليست اكثر قربا الميركا من شاه ايران
 لكنهـا اكبـر علـى القـضية     تعددية التمثيل الفلسطيني ليست ذات اثر سلبي فقط على المنظمة وفـتح،           

وهذا يساهم باضـعاف    . الفلسطينية النها جعلت القضية من دون عنوان واحد سواء للتفاوض او المقاومة           
المشروعين، التفاوض والمقاومة، على حد سواء، كما يجعل الدول الصديقة والشقيقة وغيـر الـصديقة               

تح تدفع ثمنه سـلطة حمـاس والعكـس         ففتح ابواب عاصمة ما لسلطة ف     . تلعب على تناقضات الممثلين   
صحيح، وحتى الفلسطينيون من انصار المنظمة فانهم يفرحون اذا خسرت حمـاس فـي اي مجـال، او                  

لكن اي ضرر يحدث الي طرف فالخاسر الحقيقي منه         . اغلقت امامها عاصمة ما، والعكس ايضا صحيح      
  .فلسطين وقضيتها
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ب على العواصم حـسب الـدعم المـالي والـسياسي           في تاريخ القضية الفلسطينية كانت الفصائل تحس      
واالختراق االمني، في حين كان وجود ياسر عرفات يخفف اآلثار النه امتلك حضورا وسـطوة، لكـن                 

ولعل المدقق في الصورة الفلسطينية يدرك      . رموز وقيادات السلطتين اليوم ال تمثل اال فصيلها وجماعتها        
فكـل  . الرض والسلطة والتمثيل امرا صعبا وربمـا مـستحيال        ان كل يوم يمر يجعل من استعادة وحدة ا        

طرف يسعى لتثبيت واقعه، والتنافس بين الطرفين على إقامة حوارات وعالقات مـع الـدول واجهـزة                 
  .مخابراتها، وكل شي له ثمن

ان اخطر ما في الصورة الفلسطينية ليس فقط في فقدان الشعب الفلسطيني لممثل شرعي ووحيد، بل فـي       
 كبرى هي ان الشعب الفلسطيني الذي يحتاج اكثر من اي شـعب للوحـدة العربيـة او الموقـف                    حقيقة

واالنقسام ليس بين دولتين حقيقيتـين      . المشترك تقدم سلطتاه نموذجا رديئا في التشرذم واالنقسام والتنازع        
ني يفقـد   مثل الكوريتين، بل انقسام بين اشباه سلطة وتحت رحمة المحتل، كمـا ان الخطـاب الفلـسطي                

مصداقيته حين يتحدث عن دور االمة؛ فكيف يطالب بموقف موحد من االشقاء بينما يقتتل مع ابن وطنـه        
  ويفشالن حتى بالجلوس معا؟

اذا كانت المنظمة قد فقدت موقعها كممثل شرعي ووحيد فإن حماس لم تكتسب هذا الموقـع، وكالهمـا                  
  .لعدو الصهيونياوصل القضية إلى واقع مأساوي لم يستفد منه اال ا

  ٢٣/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
 األردن وحماس ما بعد عودة العالقات .٣٥

 أحمد المرشد 
 لم يبالغ أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس حكومة حماس المقالة في قطاع غزة، عندما رجح انتقال 

اها األمني إلى ومسؤولين أردنيين قريباً من مستو” حماس“اللقاءات التي تعقد بين قياديين من حركة 
 .مستوى سياسي أعلى، بما يقود الى وضع تصورات لعالقة سليمة ووطيدة بين الطرفين على حد قوله

ومما ال شك فيه أن لقاءات قياديي حماس مع الجانب األردني تمهد الطريق أمام حوار سياسي على أعلى 
فلسطينية الداخلية والمساهمة المستويات ليسجل لألردن حضور أوسع ودخول على خط معالجة األزمة ال

ولكن هذا يقودنا الى القول إن حماس تلعب على خطوط عدة، فهى تتعامل مع مصر من . في حلها
منظور الملف األمني فقط، غير أن الوضع يختلف مع األردن الذي ال يتعامل مع الموضوع كملف أمني 

كملف أمني، ألن طبيعة العالقة وإنما كقضية مركزية، حيث ان عمان ال تريد التعاطي مع حماس 
 .تستوجب لقاءات على مستوى سياسي، وفقاً لما ترى الحركة اإلسالمية

كما يبدو أن حماس تتطلع لدور أردني فاعل في قضية المصالحة الوطنية، خصوصاً أنه متابع لتطورات 
كما أن حماس . زةالوضع الفلسطيني الذي يمر اليوم بمراحل حرجة ووضع متأزم في رام اهللا كما في غ

ستستفيد من العالقات الجيدة بين األردن والواليات المتحدة األمريكية، إذ تستطيع عمان عبر هذه العالقة 
 .نقل المعاناة الفلسطينية الى واشنطن، مع فتح الطريق أمام عالقات قوية مع دول المنطقة

، األردن اكتشف أن تجاهله ”لقطيعة؟لماذا يجري كل طرف نحو اآلخر اآلن بعد كل هذه ا“: ولكن السؤال
لحماس ال يصب في مصلحته القومية، وأن قطع العالقات معها جاء على حساب دور عمان التاريخي 

وليس غريباً انه منذ قيام الحركة، حرصت عمان على احتضانها، .  الفلسطينية- في العالقات الفلسطينية 
 تطوير العالقات مع حماس جزءاً من دور حيث كان عاهل األردن الراحل الملك حسين يرى في

لكن تداخل األردني بالفلسطيني في رموز الحركة ونشاطها، . األردن، وارتباطه الوثيق بالشأن الفلسطيني
وتنامي عالقاتها الخارجية، خلقا تجاهها حساسية سياسية عالية، األمر الذي دفع عمان إلى تصفية نشاط 

ردني آنذاك، ألن سياسة األردن تقوم في األغلب على مراعاة حماس، رغم غرابة هذا األسلوب األ
 .التوازنات
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األردن، من جهته، يقر بأن حركة حماس أصبحت قوة أساسية على األرض ال يمكن تجاهلها او 
  االستمرار في مقاطعتها، 

لتخلي وان المتغيرات على األرض تتطلب االنفتاح على الحركة والتعامل معها من دون أن يعني ذلك ا
وهذا في حد ذاته يصب في . عن العالقة مع السلطة الفلسطينية في رام اهللا كممثل شرعي للفلسطينيين

التي تعلق أمالً على دور أردني فاعل في إنهاء الخالفات مع السلطة وتحقيق المصالحة ” حماس“مصلحة 
 .الوطنية الفلسطينية

صوى لألردن، تنعكس في فك ارتباط حماس مع وتمثل عودة الدفء للعالقة بين عمان وحماس أهمية ق
جماعة اإلخوان المسلمين األردنية وحصر تمثيل األردنيين في الخارج بالدولة األردنية ومؤسساتها 
الرسمية وليس باسم آخرين، وجعل تلك العالقة مع أي طرف خارجي تمر عبر الدولة ذاتها وليس عبر 

 . أحزاب او أفراد
ت بين األردن وحماس محاولة أردنية لدرء المخاطر التي تتعرض لها القضية ومن دواعي عودة العالقا

 . الفلسطينية، ومنع تسويق أية حلول على حساب القضية وبالتالي الدفاع عن المصالح الوطنية األردنية
واألردن يسعى، أيضا، الى إقامة عالقات جيدة مع جمع أطراف المعادلة الداخلية الفلسطينية، ألنه ليس 
من المعقول أن تدخل أطراف إقليمية في القضية الفلسطينية وتمتلك أوراقاً رابحة، بينما ينكفئ األردن 

 . الذي طالما ارتبط تاريخياً بهذه القضية
، لتحقيق أهداف سياسية من وراء صفقة تبادل األسرى المحتملة مع ”حماس“وعلى الطرف اآلخر تسعى 

لسطينيين مقابل اإلفراج عن الجندي جلعاد شاليط لتكريس وجودها تتعدى اإلفراج عن أسرى ف” إسرائيل“
السياسي في غزة، فيما تستغل الجبهة األخرى وهى الضفة الغربية لتلعب دوراً أكبر هناك يضعها على 

 .”فتح“قدم المساواة مع 
 جانبها أن دوراً كهذا ال يمكن الحصول عليه من دون األردن، كما أنها تبحث من” حماس“وتدرك حركة 

أيضاً عن مصالحة مع األردن لتضمن إقامة دائمة لقياداتها التي قد تهجر دمشق في حال التوصل الى 
إلى األردن وفق معادلة ” حماس“ليس هذا فقط، فربما تكون عودة . ”إسرائيلي “- اتفاق تسوية سوري 

 .جديدة وحدود متفق عليها، وهى عودة األردن للملف الفلسطيني كسابق عهده
يقى القول ان ثمة مخاوف ربما لم تبدها السلطة الفلسطينية في رام اهللا رسميا، لكن األردن لم يكن في ي

حاجة للتأكيد على وقوفه على مسافة متساوية من مختلف التنظيمات الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق 
تصاالت مع القوى فاألردن يريد توسيع وتنويع دائرة اال. بالسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس

في ” حماس“واألطراف اإلقليمية لخدمة مصالح الدولة العليا الخارجية والداخلية، بما فيها تجميد تدخل 
شأن التيار اإلسالمي في األردن، والذي يشكل عموده الفقري قواعد غالبيتها مناوئة لعملية التسوية 

  .بصيغتها الحالية
ر عن تغيير في استراتيجية عمان وأساسها استمرار دعم عملية  وهذا التغير في النهج األردني ال يعب

التسوية وصوال الى قيام دولة فلسطينية مستقلة واإلبقاء على التحالف االستراتيجي الشامل مع الواليات 
 .”إسرائيل“المتحدة األمريكية والحفاظ على اتفاقية السالم مع 

 النبض الى اتصاالتهما، ومنها االتفاق على هوامش وسيحتاج الطرفان بعض الوقت إلى قياس نتائج عودة
جديدة لقواعد اللعبة السياسية في األردن قائمة على أساس طي ملف قضية تهريب األسلحة والتي أعلنت 

 .عمان عن ضبطها قبل سنتين كما أسلفنا
 ما نجحت وفي المقابل، تتعهد حماس بوقف النشاط التنظيمي والسياسي والعسكري لها في األردن، بعد
 .الدولة األردنية في تقليص نفوذ حليفها التيار اإلسالمي في االنتخابات التشريعية والبلدية األخيرة

 ٢٣/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  ضحية أم متواطئة؟: مصر وتداعيات القضية الفلسطينية .٣٦
  إبراهيم أبراش. د

ة في أوقات السلم وفي أوقات الحـرب،        لم تكن جمهورية مصر العربية يوما بعيدة عن القضية الفلسطيني         
ومنظمة التحريـر الفلـسطينية     ) ١٩٦٧ -١٩٤٨(فلسنوات وقطاع غزة تحت الحكم العسكري المصري        

تأسـت بقمة عربية وبمبادرة مصرية، وحتى نبتعد عن التأريخ المفصـل للعالقة بين الطرفين سنتناول              
نذ أرسلت مصر وفدا امنيا مقيما في قطـاع         فقـط العــودة المكثـفة للدور المصري في قطاع غزة م        

غزة دون الضفة الغربية، ومـا تواكب مع هذا الوجود من انسحاب إسرائيلي أحادي الــجانب مــن                 
غزة و دخول حركة حماس للنظام السياسي الفلسطيني مع االنتخابات البلدية ثم التشريعية، وما تال ذلـك                 

لوفد المصري من عمل شيء وهو األمـر الـذي آل للحـسم             من تفجر لالقتتال الداخلي دون أن يتمكن ا       
العسكري الذي أقدمت عليه حركة حماس بالقطاع وما تال ذلك من تداعيات نعيشها اليوم سواء بالنـسبة                 

بإرادة ومعرفة من مـصر     . للحوار الوطني أو فتح معبر رفح أو قضية الجندي اإلسرائيلي األسير شاليط           
عن القضية الفلسطينية حيث تتبلور بقطاع غـزة        ) الغزاوية( فصل للقضية    أو بدون ذلك تتم اليوم عملية     

حالة سياسية كيانية ال تعترف بالمرجعية التاريخية والقانونية الدولية والعربية للقضية الفلسطينية، حالـة              
 -تتجه نحو قطع عالقاتها السياسية والقانونية مع المشروع الوطني ومع الشمال ـ إسـرائيل والـضفة    

التوجه نحو مشروع إسالمي مبهم وجنوبا نحو مصر، هذه الحالة الكيانية تحمل مصر مـسؤولية عـن                 و
الحصار على قطاع غزة من جانب ومن جانب آخر تأمل بأن تكون مصر هي مفتاح تثبيـت شـرعيتها                   

ـ         ! العربية والدولة من خالل فتح معبر رفح الحدودي        ة األمر الذي أثار كثيرا من التساؤالت حـول حقيق
الدور المصري فيما جرى من أحداث وحقيقة الموقف المصري اآلن بالنسبة للحوار الوطني ومعبر رفح               
وصفقة األسرى وفصل غزة عن الضفة بشكل عام، وهل مصر ضـحية الحالـة الفلـسطينية الداخليـة                  

ـ                  د وضحية مؤامرة إقليمية؟ أم هي جزء من تسوية خفية ترمي إلعادة صياغة القـضية الفلـسطينية بع
اتضاح فشل المشروع الوطني الفلسطيني؟ وهل بالفعل أن مصر قادرة لوحدها على حل معضلة معبـر                
رفح وشاليط والحوار الوطني؟ أم أن هناك معادلة سياسية إقليمية تتجاوز مصر؟ وهل هناك إمكانية لحل                

سرائيليين؟ بعيـدا عـن     القضايا المشار إليها بعيدا عن المفاوضات التي تجريها السلطة الفلسطينية مع اإل           
الخطاب السياسي لطرفي الطبقة السياسية الفلسطينية الحاكمة، خطاب إخفاء عجز وفشل مشروع وسياسة             
كل طرف بالحديث عن فشـل وعجز مشروع الطرف الثاني، وكأن الخـطأ يبرر بالخطـيئة، خطــأ               

بعيدا عن هذا الخطـاب     . العكسرام اهللا وحكومات فتح السابقة يبرِر خطيئة حركة حماس وحكومتها، وب          
سواء حول صفقة األسرى أو الحوار الوطني أو فتح معبر رفح، فالواقع يقول بان إسـرائيل لـن تبـرم                    
صفقة أسرى خالصة مع حركة حماس، وان معبر رفح لن يفتح بشكل عادي حسـب شـروط حمـاس،                  

 وبـاألدق  ٢٠٠٨لى ما بعد نهاية وان الحوار لن يكون وإن بدأ لن يثمر شيئا وإن كل شيء سيبقى معلقا إ             
بعد اتضاح حصيلة المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حيث سيتم الدمج بين كل هذه القـضايا،                
هذا التباين بين ما تتحدث عنه حركة حماس وتريده والتحليل الواقعي والمنطقي لـه عالقـة بمنهجـين                  

ففيما الفلسطينيون يشتغلون بال إستراتيجية     . لفلسطيني  مختلفين إلدارة الصراع، النهج الصهيوني والنهج ا      
عمل وطني وبال هدف محل إجماع وتوافق ويغرقون بالتفاصـيل والجزئيـات والـشعارات والكلمـات                

يشتغل العدو اإلسرائيلي على إستراتيجية وله رؤية وهدف واضح محل توافق كل النخبة             .... والعواطف
يات والعواطف والدين والتاريخ الخ ألدوات في خدمة هذه اإلستراتيجية          السياسية ويحول التفاصيل والجزئ   

والهدف، وبالتالي فقضية شاليط والمعابر والتهدئة والمفاوضات مع الـسلطة، وإن كانـت تبـدو بأنهـا                 
موضوعات منفصلة أو جزئيات، وإن كانت إسرائيل توظفها لتعميق حالة العـداء والـصراع الـداخلي                

ها عند الحل ستتعامل معها كحزمة أو صفقة واحدة تصب في خدمة رؤيتهـا للتـسوية                الفلسطيني، إال أن  
النهائية ألن كل حل لجزئية من هذه الجزئيات سيرتب نتائج خطيرة لها عالقة ببقية القـضايا وبمـصير                  



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                   ١١٧٨:         العدد                  ٢٣/٨/٢٠٠٨السبت :التاريخ

وعليه فإسرائيل لن تنجز صفقة تبادل أسرى خالصة مع حماس ولن تـسمح بفـتح         . الصراع في المنطقة  
قد يقول قائـل    .ح ولن تسهل الحوار الداخلي إال بعد التوصل لتفاهمات مع السلطة في نهاية العام             معبر رف 

إن تقدما قد تم بقضيــة األسرى وبقضــية التهدئة وفتح معبر رفح ـ وفي واقع األمر فإن ما جرى  
 الوقـت   هو مجرد مناورات إسرائيلية لكسب الوقت، كسب الوقت حتى تتضح نتائج المفاوضات أو كسب             

حتى تعرف إسرائيل مكان شاليط وحينئذ لن تتردد بالقيام بعملية عسكرية لتحريره حيـا أو ميتـا، هـذا                   
باإلضافة إلى المكاسب اإلستراتيجية التي حققتها إسرائيل، منذ أسر شاليط ثم القطيعة مـا بـين حركـة                  

  .حماس وحركة فتح، حتى اآلن، وهي مكاسب قد ال يلمسها المراقب العادي
لماذا ال ترعى مصر صفقة على شاكلة صفقة األسرى ما بـين إسـرائيل   : د يبسط البعض األمر ويقول   ق

وحزب اهللا؟ نعتقد بأن ال قياس مع وجود فارق، وإن كنا نتمنى لو خرج جميع األسـرى مـن سـجون                     
 وهـو   ١٧٠١االحتالل، إال أن حالة حزب اهللا مختلفة، فما كانت الصفقة تُنجز لو لم يكن هناك القـرار                  

القرار الذي هيأ الظروف ليس لعقد الصفقة فقط بل إلنهاء الصراع ما بين حزب اهللا ولبنان مـن جهـة                    
وإسرائيل من جهة أخرى، فصفقة حزب اهللا مع إسرائيل حولت الحدود ما بين لبنان وإسـرائيل كبقيـة                  

ا هـو المكـسب     الحدود العربية مع إسرائيل وخصوصا بعد مرابطة قوات دولية في جنوب لبنان وهـذ             
اإلستراتيجي الذي حققته إسرائيل، وإسرائيل إن فكرت بعقد صفقة مع حركة حماس فإنها تسعى ليكـون                
لها نتائج مشابهة وليس مجرد تبادل أسرى، وهو نفس النهج الذي جرى مع التهدئة في قطاع غزة حيث                  

وتكريسا للقطيعة والفصل مـا     تسعى إسرائيل لجعلها أكثر من وقف متبادل إلطالق النار، لجعلها مدخال            
  .بين الضفة وغزة ووأدا للمقاومة

لماذا ال تفتح مصر معبر رفح؟ بالتأكيد إن فتح المعبر سيرفع كثيرا مـن              : أيضا قد يطرح البعض سؤاال    
المعاناة عن شعبنا في القطاع، ولكن وحيث أن حركة حماس ترفض أن يتم فتح المعبر بناء على االتفاقية                  

بر وهو رفض يالمس األحاسيس الوطنية، وحيث أن الحدود بين الطرفين سـتكون حـدودا               السابقة للمعا 
دولية كما تريد وتقول حركة حماس وفتحها يحتاج التفاقات وتفاهمـات متعـددة اقتـصادية وسياسـية                 
وقانونية، فمع من ستوقع مصر هذه االتفاقات والتفاهمات؟ ولو وقعتها مع حركة حمـاس فهـذا معنـاه                  

اف بشرعية سلطة الحركة في قطاع غزة، وهذا بدوره سيثير إشكاالت حول عالقة غزة بالـضفة                االعتر
وبإسرائيل وما هو مصير االتفاقات والترتيبات القانونية التي تربط القطاع بهـاتين الجهتـين وبالعـالم                
 الخارجي، وما هو مصير القضية الوطنية بعد االعتراف بشرعية حكومة حمـاس، ودفوعـات كثيـرة               

ستطرحها مصر لتبرير عدم فتح معبر رفح إال ضمن تفاهمات عربية ودولية وعلـى قاعـدة التوافـق                  
الوطني الفلسطيني، هذا باإلضافة لتداعيات وجود حكومة على حدودها تعتبر نفـسها امتـدادا لجماعـة                

ية بقـضية   من هنا يمكن تفسير هذه المماطلة اإلسـرائيل       . اإلخوان المسلمين على األمن القومي المصري     
صفقة األسرى وبفتح معبر رفح ويمكن تفسير الحذر المصري في التعامل مع هاتين القـضيتين، أيـضا                 
يمكن تفهم التلكؤ العربي في التعامل مع مبادرة الحوار والمصالحة الوطنية، الموقف المصري والعربـي               

المصرية بـالتواطؤ مـع     عموما الذي أثار حفيظة حركة حماس لدرجة أن بعض قادتها اتهموا الحكومة             
العدو وهي نفس االتهامات الموجهة للسلطة الفلسطينية مبني على رؤية تتجاوز نظـرة حركـة حمـاس                 
الحزبية لهذه القضايا وهي نظرة ال تمثل التوافـق الوطني بطبيعة الحـال، وسـواء كانـت الحكومـة                  

 أم بعيدة عنهـا فإنهـا تـدرك         المصرية مشاركة بالتسوية التي يجري اإلعداد لها من خالل المفاوضات         
النوايا اإلسرائيلية وتدرك تشابك وتعقد الملفات المطروحة وهي ال تـستطيع لوحـدها التـصرف بهـذه                 
القضايا وتحمل مسؤولية النتائج السياسية اإلستراتيجية المترتبة على فتح معبر رفح، ومن هنـا سـمعنا                

تفهموا الموقف المصري وأدركوا خطورة مـا       حديثا عن تدخل عربي في هذه القضايا ويبدو أن العرب           
  .يجري في الساحة الفلسطينية
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لقد بات واضحا بأن المشروع الوطني الفلسطيني سواء كان ممثال بمنظمة التحريـر الفلـسطينية بكـل                 
فصائلها أو بالسلطة الوطنية الفلسطينية أو بحكومتي رام اهللا وغزة، بما صاحبه من شعارات وتحالفـات                

ما أنتج من اتفاقات ومعاهدات، الخ، قد وصل لطريق مسدود بل فشل فشال ذريعـا، وكـل                 وعالقات وب 
مكونات هذا المشروع أصبحت عاجزة عن تحمل المسؤولية الوطنية، وهو األمر الذي، وفي حالة فـشل                
الحوار الوطني العاجل الصادق والجاد والمبني على اإلحساس بالمسؤولية الوطنيـة، حـوار الفرصـة               

ة، في حالة فشل هذا الحوار والمصالحة الوطنية ستكون القضية الفلسطينية أمام خيارين أحالهمـا               األخير
إما استمرار األمور على حالها من القطيعة والفصل مع استمرار إسرائيل باالستيطان فـي              : مر كما يقال  

ألردن أو بطرح خيـار     الضفة وتصفية الحالة الوطنية هناك تمهيدا لتنفيذ مخططها بالتقاسم الوظيفي مع ا           
الدولة ثنائية القومية بالضفة أو أي حل تلفيقي غير االستقالل الفلسطيني، واستمرار قطاع غـزة حالـة                 
محصورة مع تفجير الصراعات الفلسطينية داخلها، والخيار الثاني هو أن تعود القضية الفلسطينية مجددا              

  .لتحرير ولدت في أحضان جامعة الدول العربيةللقمة العربية ولجامعة الدول العربية حيث أن منظمة ا
كما نتمنى أن تكون االستخالصات أكثر تفاؤال ولكن لألسف بدون المصالحة الوطنية لن تنجح الحكومـة                
والرئاسة في رام اهللا من مواجهة المشروع الصهيوني أو االستمرار في تمثيل المشروع الوطني، ولـن                

ن رفع المعاناة عن القطاع وال تجسيد المـشروع الـوطني او            تتمكن حركة حماس وحكومتها في غزة م      
 أكاديمي ووزير فلسطيني سابق. تمثيل الشعب الفلسطيني
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