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 ٢٢  :كاريكاتير
***  

  
  رغم كل العراقيلان الحصار سفينتا التضامن مع غزة تكسر .١

 في كسر الحصار المفروض ا التضامن مع غزة نجحتيسفينتأن : غزة من ٢٤/٨/٢٠٠٨ الحياة نشرت
 شاطئ غزة حيث كان في استقبالهما مئات الفلسطينيين إلى أمسووصلت السفينتان مساء . على القطاع

 العاتية األمواج مشاكل كثيرة، ليس اقلها خالل هذه الرحلة،علماً أن السفينتين واجهتا . في قوارب للصيد
 تعدل أن لن تسمح لهما بالعبور قبل أنها إعالنها، ثم هما االتصاالت فيأجهزة على "إسرائيل"وتشويش 
 دول عدة والفتة كبيرة باللغة أعالم على متن المركب الذي رفع ألمانيةقالت امرأة  إلى ذلك .عن ذلك

 غزة من اجل مساعدة الفلسطينيين شاطئ إلى سعيدة بوصولها أنها، "حتالل االإنهاء" إلىاالنكليزية تدعو 
 الرئيس محمود عباس اتصاال  ومن جهته أجرى. بدا عليهاذي ال، رغم اإلرهاق الحصار الظالمإلنهاء

هاتفيا بهويدة عراف رئيسة لجنة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني والموجودة على متن احد 
 الشعب أبناء ما بذلوه من جهود لكسر الحصار عن  وفريقها وثمن عالياًهاشكرحيث المركبين، 

 جدي وإنساني تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لتحرك دولي أن في أملهالفلسطيني في القطاع، وعبر عن 
وفرت وزارة الداخلية من جهتها و .نحو فك الحصار وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة

 خروج المتضامنين وأثناء للحكومة المقالة في غزة الحراسة والحماية للمركبين بعد وصولهما التابعة
  .للتجول في غزة
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 ناشطاً ٤٦تقل  إحدى السفينتينأن :  وكاالتنقال عنغزة من  ٢٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية وذكرت 
ة ولورين بوث، شقيقة  دولة من بينهم هيدي ابشتاين وهي يهودية ناجية من معسكرات النازي١٧من 

 ٢٠٠زوجة توني بلير، فيما تقل األخرى مساعدات طبية لألطفال الصم في قطاع غزة تشتمل على 
قال رئيس اللجنة الشعبية من جهة أخرى و .جهاز خاص لألطفال ضعاف السمع وآالف البالونات

قوقية التي خرجت لمواجهة الحصار جمال الخضري إن المراكب التي تقل الصحافيين والشخصيات الح
اضطرت إلى العودة بسبب تعرض المنطقة التي تواجدت كانت قد الستقبال المتضامين في عرض البحر 

ذكر أن المتضامنين الدوليين يعتزمون فيما .  الجيش اإلسرائيلياهنفهو األمر الذي  و،فيها إلطالق نار
ة والبقاء إلى جانبهم لحين رفع حرق جوازات سفرهم في إشارة لتصميمهم على التضامن مع أهالي غز

رئيس اللجنة الدولية لمواجهة  أما . أنه يجري اإلعداد لقدوم المزيد من السفن للقطاعاًكدمؤ. الحصار
 لقضية كسر الحصار اً انتصاريشكل وصول السفينتين، فقد اعتبر من جهته أنإياد السراج، . الحصار د
  . تخترق الحصار الجائرأنعربية ودولية تستطيع أن يتبع ذلك قدوم سفن ، متمنياً اإلسرائيلي

 وا عشرات الفلسطينيين خرجأن: رام اهللامن كفاح زبون  نقالً عن ٢٤/٨/٢٠٠٨ الشرق األوسط ولفتت
ولم . في زوارق صغيرة الستقبال المتضامنين في عرض البحر، بينما ذهب آخرون الستقبالهم سباحة

 الشواطئ بسبب التدافع الكبير، إلىمنع الفلسطينيين من الوصول  لحكومة المقالةتستطع الشرطة التابعة ل
 إلىنهم يشعرون بأن الحصار قد تصدع على األقل مع وصول السفينتين أ المواطنون حيث اعتبر

  .القطاع
الناطق بلسان وزارة أن  :غزة مراسلها من  حامد جاد عن٢٤/٨/٢٠٠٨ الغد األردنية وأضافت

 تعلم "إسرائيل"ن  أل، اتخذ طريق الزورقينبعدم اعتراض " إسرائيل"  قرارنأأكد الخارجية اإلسرائيلية 
 عن مصدر سياسي كبير قوله إن قد نقل موقع صحيفة هارتس  كانفيما .بحمولتهما وهوية ركابهما

القرار الخاص بالسماح للزورقين بالوصول إلى غزة اتخذ في مشاورات جرت أول من أمس بين 
 إلى انه سيتم اك، بعد أن تبين أن الزورقين ال يحمالن أي وسائل قتالية، منوهاًليفني، وبارواولمرت، 

إخضاع الزورقين للتفتيش مرة أخرى لدى مغادرتهما شواطئ غزة للتأكد من أنهما ال يحمالن وسائل 
  . قتالية أو نشطاء فلسطينيين مطلوبين

  
  لحة الفلسطينية المصابمكاسبها من ية بتذكير حماساليمنيطالب القيادة فياض  .٢

لى صنعاء باحثاً عـن     إعمال الدكتور سالم فياض     رئيس حكومة تسيير األ   توجه  :  محمد يونس  -رام اهللا   
ن فياض طلب من القيادة اليمنية أن تذكّر قـادة حركـة            أ "الحياة"وعلمت   .فرصة إلحياء المبادرة اليمنية   

لى النظام السياسي الفلـسطيني     إ حماس   أوال، تعود : حماس بما تحققه لها المصالحة الوطنية من مكاسب       
ثانيـا،  . ن تحصر نفسها في قطاع غزة الصغير المكتظ والمحاصـر          أ الذي لها فيه غالبية كبيرة بدال من      

تشكيل حكومة وفاق وطني يكون لحماس من موقعها كصاحبة الكتلة البرلمانية االكبر، اليد الطولى فـي                
سرائيل مـن مبـرر     ذ ال يعود إل   إ رفع الحصار عن قطاع غزة،       ثالثا، ينتج عن ذلك تلقائيا    . توجيه دفتها 

من وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة قائمـة،         أجهزة  أرابعا، تشكيل   . للقول انها تحاصر حكم حماس    
سوأ في تاريخ الشعب    نهاء الفصل األ  إخامسا،  . سس مهنية مؤسسية وغير فصائلية    أوللمرة االولى، على    

، ستخـسر   "خطة فيـاض  "ووفق  ). االنقسام(بر الضرر بمستقبل قضيته الوطنية      كأالفلسطيني الذي يلحق    
   .ن في غزةمجهزة األأحماس شيئاً واحداً هو تنازلها عن السيطرة المطلقة على 

عضاء أي من   أنا وال   أال  ": جل المصالحة أنه مستعد للتضحية بحكومته من      أبلغ فياض القيادة اليمنية      أ كما
ه، نحن سنستقيل بصورة جماعية، ليقوم المجلس التشريعي بتكليـف شخـصية            حكومتي سيبقى في مكان   

نتقاليـة تتفـق    إتشكيل حكومة غير فصيلية تحظى بإجماع وطني لقيادة البلد في مرحلـة             لمهنية مستقلة   
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ن لم يكـن    إن تليها انتخابات عامة للرئاسة والمجلس التشريعي،        أوهو يفضل   . "طراف على ما سيليها   األ
  .٢٠١٠فليكن بعد انتهاء والية المجلس التشريعي الحالي عام ) ٢٠٠٩(بل العام المق

ي وظيفة حكوميـة بعـد      أتولى  أشكل حزباً سياسياً، ولن     أخوض االنتخابات، ولن    ألن  "وأضاف فياض،   
  ."هذا عهد علي، خذوه عني. اليوم

  ٢٤/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
  لسلطة والحكومة الفلسطينية سفينتي كسر الحصار تُعّد ثمرة لجهود امبادرة: نمر حّماد .٣

الرئاسـة الفلـسطينية    : أن  : غـزة   من    حامد جاد نقالً عن مراسلها     ٢٤/٨/٢٠٠٨الغد األردنية   ذكرت  
رحبت على لسان نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس بمبـادرة المتـضامنين               

واعتبر حماد أن هذه المبادرة     .  الحصار الذين وصلوا إلى شواطيء غزة على متن سفينتين لكسر        األجانب  
وغيرها من األنشطة التضامنية مع الشعب الفلسطيني تعد ثمرة للجهد الدؤوب والطويل الذي بذلته منظمة               
التحرير الفلسطينية ومكاتبها وممثلياتها في الخارج لتعزيز االلتفاف الدولي الـشعبي والرسـمي حـول               

ة حقه في العيش بحرية وكرامة في إطار دولة مستقلة عاصـمتها            الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني خاص    
وأضاف أن السلطة الوطنية والحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل مواجهـة الحـصار               .القدس الشريف 

 إسرائيل بالكف عن استفزاز المتـضامنين       مطالباً.. ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة       
من ممارسة أنشطتهم السلمية التي يعبرون فيها عن احتجاجهم على الحصار           األجانب والتوقف عن منعهم     

  . اإلسرائيلي الظالم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عام
رئيس المبادرة الوطنية النائـب     أن  : نقالً عن وكاالت من غزة     ٢٤/٨/٢٠٠٨الخليج االماراتية   وأوردت  

 الخطوة التضامنية الكبيرة أن يتمرد العرب ويعلنـوا         المطلوب بعد هذه  "مصطفى البرغوثي شدد على أن      
اليوم " وأضاف   ."نريد أن نرى معبر رفح مفتوحاً وتنتهي هذا المأساة الكبيرة في غزة           .. عن كسر الحسار  

ثبت صحة االستراتيجية التي نادينا بها بين المقاومة الشعبية واستنهاض أوسع حركـة تـضامن دولـي                 
  ."وعربي

  
  نتين هو بمثابة دق مسمار في نعش الحصاروصول السفي: هنية .٤

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية، أمس، األمين العام لجامعة الـدول العربيـة    : أ.ب.د
. عمرو موسى ووزراء الخارجية العرب إلى المبادرة بالوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البـري               

ودعا مصر  . ء والعاجل على وقع وصول السفينتين إلى غزة        العرب بالتحرك الجري   "األشقاء"كما طالب   
إلى كسر الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح وإنهاء معاناة مليون ونصف مليون فلـسطيني وفـتح                  

أنتم أحق من األوروبيين فـي القيـام        "وخاطب الدول العربية قائال     . اآلفاق واسعة أمام الشعب الفلسطيني    
واعتبر أن وصول السفينتين هـو      . " إلى غزة وترفعوا الحصار عن أشقائكم      بمثل هذه الخطوة وأن تصلوا    

بمثابة دق مسمار في نعش الحصار، في خطوة ذات بعد إنساني عظيم وداللـة دوليـة رافـضة لهـذا                    "
  .        "الحصار الظالم

  ٢٤/٨/٢٠٠٨الخليج االماراتية 
  
   ورام اهللا تنفي"..واجية التمثيلازد" على أنباء عن إغالق سفارة فلسطين في اليمن احتجاجاً .٥

نفت السلطة الفلسطينية أمس االنباء التي تحدثت عن        :  حسين الجرباني  -  صنعاء ، كفاح زبون  - رام اهللا 
ال ": غالق سفارة فلسطين في اليمن، وقال جمال زقوت مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فيـاض              إ

  ."صحة إلغالق السفارة
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غالق مقر الممثلية الفلسطينية في بالده في صـنعاء         إمس  أأكد   قد   سطيني في اليمن  نائب السفير الفل  وكان  
ـ     لـى مكتـب    إشارة غير مباشرة    إ في اليمن، في     "التمثيل الفلسطيني المزدوج  "احتجاجا على ما وصفه ب

حماس في هذا البلد، لكن السفير الفلسطيني أحمد الديك في صنعاء نفى هذه االنباء، وقـال ان الـسفارة                   
  . مفتوحة

سـماعيل  إوقـال   . حـد أوعقبت حركة حماس بالقول إن عالقاتها مع الدول العربية ليست على حساب             
ن حركته على عالقة جيدة ومتقدمة مع الدول العربية         إ "الشرق االوسط "رضوان الناطق باسم حماس لـ      

وقال رضوان  . "حدأاب  ومكتبنا في صنعاء ليس على حس     .. نعتبرها عمقنا االستراتيجي ومنها اليمن    "التي  
حد ال يقدم الخدمة    أذا كان هناك    إ" :وتابع. "فسيغلقون سفارات كثيرة  ..  ذلك ان يفعلو أرادوا  أذا  إ" :ضاحكاً

  ."نه سينزعج من عالقاتناإكيد أللشعب الفلسطيني كما يجب، فبالت
  ٢٤/٨/٢٠٠٨الشرق االوسط 

  
    "اتفاق الرف"ـ يحذر من ترويج رايس لتيسير خالد .٦

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، أمس، وزيرة الخارجيـة األمريكيـة              اتهم  
إن هـذه   "وقـال   .  بالتنسيق مع الحكومة اإلسرائيلية    "اتفاق رف "كوندوليزا رايس بالسعي لتسويق وديعة      

مم المتحدة في دورتها    الوديعة التي تنال من الحقوق الفلسطينية قد يجري عرضها على الجمعية العامة لأل            
المقبلة أو توريثها لإلدارة األمريكية القادمة، لتعمل باالستناد إليها على مواصـلة مفاوضـات التـسوية                

  ."السياسية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على أساس اقتراحات جسر الهوة بين موقفين
  ٢٤/٨/٢٠٠٨الخليج االماراتية 

  
  الب االحتالل بإطالق حلس  تطداخلية الحكومة المقالة .٧

دعت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة السلطات اإلسرائيلية إلى اإلفراج عن القيادي في حركـة فـتح                 
أحمد حلس، معربة عن أملها في أن يعود إلى غزة ليكون دعامة أساسية للتيار الوطني داخل فتح إلنهاء                  

وأعرب الناطق باسـم    . "األجندات األجنبية " أسماه بـ    االنقسام بين الضفة والقطاع بعيدا عن حسابات ما       
 عن أسفه الختيار أحمد حلس التوجه إلى إسرائيل على الـرغم مـن أن                مجدداً ، إيهاب الغصين  ،وزارةال

  . حركة حماس وفرت له كل شروط الحماية
  ٢٤/٨/٢٠٠٨البيان االماراتية   

  
  ولن نقبل بدولة منقوصة السيادةسرائيلي في عملية السالم إال يوجد شريك : اللواء جبر .٨

حفل افتتاح دورة العالقـات      في   لقاها نيابة عن الرئيس عباس    أ في كلمة    ،كد اللواء اسماعيل جبر   أ: ريحاأ
ن الدولة الفلسطينية العتيدة لن تكون دون القدس، ولم نقبـل           ، أ منيةجهزة األ العامة لمنتسبي ومنتسبات األ   

ن القيادة الفلسطينية ترفض    أو دولة منقوصة السيادة و    أ ١٩٦٧عام  بدولة على جزء من االراضي المحتلة       
سرائيلية ن السلطات اإل  أ  وأكد .توطين الالجئين وستتمسك بحقهم في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية         

مام الرأي العام الدولي التخـاذ      أضعاف السلطة الوطنية للتذرع بالواقع الفلسطيني       إلى  إسعت بشكل دائم    
 يـسعى   عباسن الرئيس   أضاف  من جهة أخرى أ   . ررا لعدم تنفيذها التزاماتها واالتفاقيات الموقعة     ذلك مب 
حدثه االنقالب على كافة الـصعد السـسياسية        أطالق الحوار الوطني للخروج من المأزق الذي         إل جاهداً

ؤوليته الوطنية  واالقتصادية واالجتماعية، وليس للحوار من اجل الحوار فقط وقد آن للجميع ان يتحمل مس             
  .والتاريخية تجاه القضية الوطنية

  ٢٤/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   بحل نفسه والدعوة إلى انتخابات جديدةالمجلس الوطني يطالب سلمان أبو ستة .٩
طالب المنسق العام لمؤتمر حق العودة سلمان أبو ستة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سـليم               : القاهرة

االنعقاد فوراً، وحل نفسه، والدعوة إلى انتخاب مجلس وطنـي          "لس الوطني إلى    الزعنون بأن يدعو المج   
يضا الى األمـين العـام      أ، وذلك في رسالة بعث بها       "جديد يمثل الشعب الفلسطيني بكل أجياله وتوجهاته      

  .للجامعة العربية عمرو موسى
  ٢٤/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  ق الحوار الوطني الفلسطيني إلطالجولة من اللقاءات الثنائية في القاهرة تمهيداً .١٠

 الـشعبية   تـين سـالمي والجبه  حركـة الجهـاد اإل     أن   القـاهرة وغزة   من   ٢٤/٨/٢٠٠٨الحياة  أفادت  
 كل  تعلنت تلقيها دعوات لعقد محادثات ثنائية مع القاهرة، في حين أعلن           أ والديموقراطية لتحرير فلسطين  

  .ي دعوة بعدأ ياتلقت لم مانهأمن حركتي فتح وحماس 
 من قيادة الحركة في سـورية وغـزة         وفداً"ن  إ "فرانس برس "القيادي في الجهاد نافذ عزام لوكالة       قال  و

خوة المـصريين فـي شـأن    لى القاهرة للقاء اإلإ) اليوم(حد  مين العام رمضان شلح سيصل األ     برئاسة األ 
ـ            إالحوار الداخلي وسبل الوصول      . "سطينيةلى توافق وطني للخروج من حال االنقسام فـي الـساحة الفل

ن اللقاءات ستبدأ ثنائية بين المسؤولين المصريين وممثلي كل فصيل على حدة ثم تقوم النتائج،               أوضح  أو
 موسعا يضم الجميـع، بمـا فـيهم         لى نتائج جيدة ليكون حواراً    إن ننجح في الوصول     أنأمل في   ": مضيفاً

  ."حماس وفتح بعد شهر رمضان
.  مـن مـصر    "ي دعوة للحوار حتـى اآلن     ألم نتلق   ": ضوانسماعيل ر إقال القيادي في حماس     في حين   

لى حماس للحوار، سندرسها بما يحقق المـصلحة العليـا ألبنـاء شـعبنا              إفي حال توجيه دعوة     ": وتابع
  ."الفلسطيني

. "لم يتم حتى اآلن توجيه دعوة لنا للحوار في مـصر          ": بو النجا أبراهيم  إمن جهته، قال القيادي في فتح       و
تتمثـل فـي وقـف الحمـالت        " و ، كي ينجح الحوار   "جراءات تمهيدية إ" ضرورة حصول    لكنه شدد على  

خالء المعتقلين السياسيين وتشكيل لجنتين وطنيتين في غزة والضفة لمتابعة هذه القضايا، ثم             إعالمية و اإل
  . "عالن القاهرة والمبادرة اليمنيةإتشكيل مرجعيات الحوار وهي وثيقة الحوار و

 فـي   اً كبيـر  اًمصدر أن    كفاح زبون   نقالً عن  رام اهللا من   ٢٤/٨/٢٠٠٨ق األوسط   الشرفي حين ذكرت    
ـ     ، متهمـاً  "ما سيحدث في القاهرة ليس حـواراً      .. .ال يوجد حوار  "نه  إ "الشرق األوسط "حركة فتح قال ل

 القيادي في حماس، مشير المصري،      ورد. حركة حماس بأنها غير معنية بحوار جاد ينهي حالة االنقسام         
ـ قائالً ن يتقدم خطوة واحدة في اتجاه حـوار فلـسطيني          أأبو مازن لن يجرؤ على      " إن   "الشرق األوسط " ل

ن مستقبله السياسي مرتبط باإلدارة     أويقف في وجه الفيتو األميركي، ألنه يسير في هذا الفلك وألنه يدرك             
نهـا مـضيعة    إ": ح على سؤال حول المنتظر من هذه الحوارات قال المسؤول في فـت            ورداً. "االميركية
  ."عالقات عامة"ووصفها المصري بـ. "للوقت

، عبد الجبار أبو غربية   وعبد القادر فارس    وعمان،  غزة   عن مراسليها في     ٢٤/٨/٢٠٠٨عكاظ  كما نقلت   
/ كانون األول لى  إمصادر فلسطينية مقربة من حماس ذكرت أن الحركة تحاول تأخير انطالق الحوار             أن  

ن واليـة الـرئيس     أية انتخاب رئيس للسلطة الفلسطينية، حيث ترى حماس         ديسمبر المقبل، لتطرح قض   
يناير وال بـد مـن مناقـشة موضـوع          / كانون الثاني الحالي محمود عباس سوف تنتهي في التاسع من         

  .انتخابات الرئيس
ن الفصائل اتفقـت علـى عنـاوين        أ داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد        من جهة أخرى، أوضح   و

تـشكيل  :  بيان مشترك، بعد اجتماعها في غزة األسبوع الماضي، ومن بين عناوين الحـوار             الحوار في 
حكومة توافق وطني، وإعادة بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية ومهنية، وتفعيل المجلس التـشريعي               
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ة التحريـر    للقانون األساسي ونظامه الداخلي، واحترام نتائج االنتخابات، وإعادة بناء مؤسسات منظم           وفقاً
  .الفلسطينية باالنتخابات، وفقا لما جاء في وثيقة الوفاق الوطني وإعالن القاهرة

  
 والبد من الحوار معها.. حماس جزء من الشعب الفلسطيني: محمد حوراني .١١

 أن الحوار بين ،المجلس الثوري لحركة فتح عضو، أكد محمد حوراني : والء عبد اهللا - القاهرة 
 إلى ضرورة  داعياً،أصبح ضروريا إلعادة اللحمة الوطنية كما كانت في السابقالفصائل الفلسطينية 

التفاف كل القوى حول دعوة الرئيس محمود عباس للحوار من أجل الحفاظ على المصالح العليا للشعب 
 وال يقف في وجه المصلحة الفلسطينيوقال إن الحوار يحقق مصالح كل أطياف الشعب . الفلسطيني
 أن نجاح هذا الحوار يتوقف على النية الصادقة والرغبة المخلصة خائن لبلده أو متخاذل مؤكداًالعليا إال 

رغم اختالفي مع حماس إال أنني أدرك تمام اإلدراك أنها جزء ال : قائالًوأضاف  .للفصائل الفلسطينية
ونفى أن  . الداخلي والبد من الحوار معها إلنهاء حالة االنقسام واالقتتالالفلسطينييتجزأ من الشعب 

يكون هناك فيتو أمريكي يمنع الحوار بين الفصائل الفلسطينية مؤكدا أن هذه المقوالت مجرد حجج واهية 
أكد حوراني أن من جهة أخرى و .تطلقها بعض القوى التي تسعى إلفشال الحوار أو عدم المشاركة فيه

 أن استقالة أولمرت لن تؤثر على مسار  هدفها تكريس حالة االنقسام الفلسطيني مشيرا إلى"إسرائيل"
 "إسرائيل"المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ألن عملية التفاوض متعثرة من األساس وألن األوضاع في 

  .ال تتغير بتغير رؤساء الحكومات المتعاقبة
  ٢٤/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  الفصائل الفلسطينية ترحب بوصول سفينتي كسر الحصار إلى ساحل غزة .١٢

 المتحدث باسم حركة حماس،     قال: وكاالتونقالً عن ال  غزة  من   ٢٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   أوردت  
ن تقالن ناشطين دوليـين     ي كسر الحصار اللت   ين وصول سفينت  إسامي أبو زهري، في مؤتمر صحافي له        

كاماً كونهم  يمثل إدانة للموقف الرسمي العربي، هذه رسالة لكل العرب شعوبا وح          "إلى ساحل شاطئ غزة     
هؤالء جاؤوا لنجدة غزة بينما يمتلك العرب معبراً        " :أضافو. "لم يقوموا بخطوات عملية لكسر الحصار     

إذا كان هؤالء المتطوعـون األوروبيـون       " :تابعو. "برياً وهو معبر رفح ويرفضون بذل أي جهد لفتحه        
  ."ية أن تتحرك لكسر الحصاريخاطرون بأنفسهم لفك الحصار عن غزة العربية، فاألولى بالدول العرب

خطوة مهمة وجريئة علـى طريـق رفـع         "ت حركة الجهاد اإلسالمي هذه الخطوة بمثابة        دمن جهتها، ع  
هذا التحرك من قبل مجموعة مـن أصـدقاء الـشعب           "لى أن   إ، مشيرة   "الحصار الظالم علينا في القطاع    

  ." نقل معاناته ومأساته للعالمالفلسطيني له داللته التي تكمن في أن الشعب الفلسطيني نجح في
جهـد  "كما أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن نجاح وصول السفينتين الى ميناء غزة جاء نتيجـة                 

متواصل بدءاً من المتضامنين األجانب الذين عانوا من السفر ومخاطره، ونتيجة تـصميم وإرادة القـوى               
  ."أو الحملة الدوليةالفلسطينية، سواء الحملة الشعبية لكسر الحصار، 

  حركة فتح أنفايز أبوعون نقالً عن مراسلها ٢٤/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية  أشارت وفي السياق ذاته،
 جماهير قطاع غزة وأبناء الحركة للخروج ةرحبت على لسان النائب فيصل أبو شهال بالسفينتين، داعي

 .الستقبال المتضامنين الدوليين
  
 على الحوار يكشف عن السبب الرئيس لالنقسام" فيتو"إقرار فتح بوجود : حماس .١٣

أمريكي " فيتو"أكدت حركة حماس على أن إقرار عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية بوجود : غزة
على الحوار بين حركتي فتح وحماس يكشف النقاب عن السبب الرئيسي في االنقسام الفلسطيني الداخلي، 

 .ركة حماسويؤكد على صحة رواية ومواقف ح
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إن هذا اإلقرار من قبل حركة فتح يوضح : "وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم
 عندما ،طبيعة التضليل والتعمية الذي مارسه قادتها على الرأي العام الفلسطيني خالل الفترة الماضية

 ".حملوا حماس جزافاً المسؤولية عن إفشال مساعي الحوار
تتضح " اإلقرار اأنه بهذ" المركز الفلسطيني لإلعالم" تصريح خاص أدلى به لـ وأوضح برهوم في

 بأنها كانت ،األمور على طبيعتها بخصوص تصريحات ودعوات رئيس السلطة محمود عباس للحوار
  ".عبارة عن ذر للرماد في العيون 

 ٢٣/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   في معتقالت تضم كوادرهافتح تتهم حماس بإجراء مناورات مسلحة .١٤

ن حركة حماس إ ،قال الناطق الرسمي باسم حركة فتح، أحمد عبد الرحمن: يوسف الشايب -  رام اهللا
في معتقل المشتل التابع لها ومحيطه بمدينة غزة، " مناورات عسكرية "هتقوم ومنذ ظهر أمس، بما تسمي

 المئات من قيادات وأبناء حركة فتح وتقوم بتفجيرات تتخلل هذه المناورات، ما يهدد أمن وحياة
  .المختطفين والمحتجزين داخل هذا المعتقل

وأكد عبد الرحمن أن المئات من قادة وأبناء فتح داخل المعتقل المذكور ومن ضمنهم محافظ غزة محمد 
لى جانب أمناء سر األقاليم التنظيمية في جميع إيونس الدكتور أسامة الفرا،  القدوة، ومحافظ خان

ميليشيات "افظات القطاع، وهم ال يزالون يتعرضون لشتى أصناف المعاملة السيئة والتعذيب من قبل مح
ن لديه معلومات تؤكد تراجع الحالة الصحية لمحافظ غزة وهو يعاني من حالة صحية إوقال ". حماس

  .سيئة ولم يتم نقله للمستشفى
  ٢٤/٨/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
 العمل يهدد باالنسحاب وشاس والمتقاعدون يعترضان: يزانية المحول" إسرائيل"خالفات في  .١٥

 وتمثل هذه المرة بالمناقـشات      ،تفاقم الصراع الداخلي اإلسرائيلي  أن   ٢٤/٨/٢٠٠٨ ٤٨ عرب أفاد موقع 
، وهدد حزب العمل يوم أمس باالنسحاب من الحكومـة إذا لـم يـتم               ٢٠٠٩على ميزانية الحكومة لعام     

 ويتوقـع أن تكـون      ،نية التي ستطرح للتصويت في جلسة الحكومة اليوم       التوصل إلى تسوية حول الميزا    
  .جلسة عاصفة وطويلة على ضوء معارضة أحزاب االئتالف

وقد تواصلت المباحثات طيلة األيام الماضية وتكثفت الليلة الماضية وتتركز معارضة أحزاب االئـتالف              
مـن حـزب العمـل وشـاس وحـزب          ويعترض كل   .  مليار شيكل من الميزانية العامة     ٧حول تقليص   

المتقاعدين على الميزانية، إلى جانب وزيرين من كاديما هما شاؤول موفاز وآفي ديختـر، أي بالمجمـل           
  .٢٥ من بين  معارضاً وزيرا١٥ً
لتكفي احتياجات األمن والرفاه وبـاقي      % ٢,٥إلى  % ١,٧يطالب حزب العمل بزيادة المصروفات من       و

%. ١٠ترض حزب شاس على تخفيض مخصصات األطفـال بنـسبة          وزارات حزب العمل، في حين يع     
ويطالب المتقاعدون بزيادة ميزانية ورفع مخصصات الشيخوخة وتخفيض رسـوم الـدواء للمتقاعـدين              

 مليون شيكل من ميزانيات السلطات المحلية مقابل مـنح التخفـيض فـي الـضريبة            ٣٠وإلغاء تخفيض   
  .للمتقاعدين

، الخميس الماضي، بإعالن اإلضراب في القطاع العام "الهستدروت "العامةمن جانبها هددت نقابة العمال 
وتقول الهستدروت إن إقرار الميزانية سيؤدي إلى إقالة مئات . إذا ما أقرت الميزانية وقانون التسويات

  .العمال في القطاع العام وخصخصة خدمات حكومية معينة
الوزير العربي في الحكومة ا، أن .ب. دعن وكالةتل أبيب  من ٢٤/٨/٢٠٠٧الدستور ونقلت 

 على مشروع الميزانية المقترح  احتجاجاً،هدد أمس باالستقالة من الحكومة،  غالب مجادلة،اإلسرائيلية
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وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن مجادلة الذى يشغل منصب وزير العلوم والرياضة . للعام القادم
وقال مجادلة في رسالته أنه ال يسعه الجلوس  .ت هدد فيها باالستقالةوالثقافة بعث برسالة إلى إيهود أولمر

ينطوي مشروع ميزانية الدولة لها على المساس بالمواطنين العرب وسكان المناطق "في حكومة 
 ".الهامشية

  
  خالفة أولمرتبين المتنافسين على  "كديما"الصراعات الشخصية تحتدم داخل حزب  .١٦

،  منحى جديداً  "إسرائيل" الحاكم في    "كديما"ت الصراعات على رئاسة حزب      اتخذ:  نظير مجلي  - تل أبيب 
هذه األيام، حيث تبادل المتنافسان على خالفة رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، التهم بالتجسس الواحد على               

ولجأ الوزير شاؤول موفاز الى ضابط كبير سـابق فـي المخـابرات             . أسرار المعركة االنتخابية لآلخر   
فاكتشف أن الناطق بلسانه هو الـذي يـسرب         . ئيلية للتحقيق في تسريب أسرار معركته االنتخابية      اإلسرا

ورد هذا بتقديم دعوى قذف وتشهير ضـد        . األسرار الى منافسته الوزيرة تسيبي لفني، فطرده من العمل        
  .موفاز في المحكمة

 في المائة من األصوات، إال      ١٣وكانت استطالعات الرأي أشارت الى أن لفني تتغلب على موفاز بفارق            
 قالوا إنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون وينتظـرون موعـد            "كديما" في المائة من أعضاء حزب       ٢١أن  

ويسعى موفاز ولفني، وكذلك المنافـسان      .  أيلول القادم، حتى يحسموا أمرهم     / سبتمبر ١٧االنتخابات في   
  .ء المصوتين كل لصالحهاآلخران، آفي ديختر ومئير شطريت، للتأثير على هؤال

وفاجأت تسيبي لفني الجميع، أمس، باإلعالن أنها ال ترى من السهولة بمكان تشكيل حكومة جديدة بعـد                 
ولـسعت منافـسها    . عهد أولمرت، بالتركيبة الحالية للكنيست، وأنها تشم رائحة انتخابات عامة في األفق           

 مطالـب   "اكديم"الف الحكومي الحالي تطرح على      األحزاب التي تشكل االئت   ": موفاز من هذا الباب قائلة    
ننـا  ألـذلك فـإنني أرى      . ، وأنا لن أرضح ألي ابتـزاز      ٢٠٠٩ابتزازية بخصوص ميزانية الدولة للعام      

  ."لى االنتخابات العامة في وقت قريبإلى التوجه إسنضطر 
  ٢٤/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ليفني غير ملّمة بالمفاوضات مع سوريا .١٧

سرائيلية تسيبي ليفني في مقابلة أجرتها معها القناة التلفزيونية         اعترفت وزيرة الخارجية اإل    :القدس المحتلة 
العاشرة مساء الجمعة، بأنها غير ملمة بتفاصيل المفاوضات مع سـوريا، إال أنهـا قـادرة علـى إدارة                   

 نهاية حـرب    ولفتت إلى حالة من القطيعة نشأت بينها وبين رئيس الحكومة إيهود أولمرت في            . الحكومة
  . يوليو على لبنان/تموز

ن ال مشكلة لديها في اتخاذ القرارات       أوقالت ليفني إنها تشعر بأنها ناضجة لتكون رئيسة للحكومة، مؤكدة           
  ".وراء الكواليس"وطرح األفكار التي تؤيدها، وإنما المشكلة في ما يجري 

  ٢٤/٨/٢٠٠٨المستقبل 
  
  ١٧٠١يد العمل بقرار األجهزة األمنية اإلسرائيلية توصي بتمد .١٨

 الذي أنهى حرب لبنـان الثانيـة، وتمديـد          ١٧٠١أوصت األجهزة األمنية اإلسرائيلية بتأييد تمديد قرار        
وطالبت أجهزة األمن بفتح حـوار  . التفويض لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان لسنة أخرى     

وارئ وتعديل تعليمات فتح النار لضمان نتـائج        مع األمم المتحدة بعد التمديد لتوسيع صالحيات قوات الط        
   .أفضل في عملها

  ٢٤/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  "األقصى في خطر" في مهرجان ٤٨عشرات اآلالف من فلسطينيي  .١٩
 في مهرجان ٤٨شارك مساء أول أمس عشرات اآلالف من فلسطينيي :  رامي منصور- أم الفحم 

 بقيادة الشيخ رائد اإلسالميةذي نظمته الحركة الثالث عشر في مدينة أم الفحم، ال" األقصى في خطر"
وقد تخلل المهرجان كلمات لشخصيات دينية واجتماعية، كما أبرق أمين عام الجامعة العربية . صالح

نصير " تسلم الشيخ عكرمة صبري وسام وخالل المهرجان. عمرو موسى كلمة خاصة بالمهرجان
أشار و. خالل ذلكاحل كامل الشريف الذي تم تكريمه  الرأسرةمن الشيخ رائد صالح نيابة عن " األقصى

. الشيخ عكرمة، إلى أن إحياء هذه الذكرى يأتي حتى تبقى األجيال واعية لما يحاك ضد المسجد األقصى
 إلى العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، في كلمة أبرقها األميناعتبر أكمل الدين إحسان اوغلو، فيما 

. لتي يتعرض لها المسجد األقصى، إنما تستهدف ركنا مهما من عقيدة األمةالمهرجان، أن االعتداءات ا
 لنقول إلخواننا وإنمالم نأت إلى هنا لكي نتضامن مع المسلمين فقط " قال قدأما المطران عطا اهللا حنا ف

ومن . "المسلمين إننا شعب وقضية واحدة ومعاناة واحدة، فمن يعتدي على المسلمين يعتدي علينا جميعا
 وحتى زوال األقصىجهته أكد الشيخ رائد صالح على استمرار إقامة المهرجان حتى يزول الخطر عن 

كما ناشد كالً من محمود عباس، وإسماعيل هنية بالوحدة من اجل . االحتالل عن القدس وعن فلسطين
  . الشريفالقدس  االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتهاإزاحةالقوة وتقوية الصفوف في سبيل 

  ٢٤/٨/٢٠٠٨ الدستور 
  

   في أم الفحمصادر محتوياتهايغلق مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات وي االحتالل .٢٠
عمار المقدسات داهمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة، مكاتب مؤسسة األقصى إل

عم وجود صالت مع اإلسالمية، في مدينة أم الفحم، وقامت بإغالق المؤسسة ومصادرة كافة محتوياتها بز
 أن أمر اإلغالق موقع من باراك، في حين ذكرت مصادر في ةإسرائيليوذكرت مصادر  .حركة حماس

المدينة أن القوات تقدمها قائد المنطقة الشمالية في الشرطة وقائد شرطة المروج وقائد محطة الشرطة في 
  .أم الفحم

 ٢٤/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  قريباً المقدسيةجدار في ضاحية البريدنوايا إسرائيلية الستكمال إغالق ال .٢١
إلغالق الفتحة المتبقية في الجدار في بلدة إسرائيلياً  هناك مخططاًن أ مصادر إسرائيلية ذكرت: القدس

 حاجز إزالة أنه سيتم حال إغالقها إلىضاحية البريد في القدس قريباً حال توفر الميزانيات لذلك، مشيرةً 
 معبر قلنديا وهو ما سيتسبب إلى، علماً بأن ذلك سيعني تحويل كل الحركة ضاحية البريد القائم حالياً

، أكد حاتم عبد القادر، مستشار رئيس  ذلكفي غضون .بتضييق كبير على السكان الفلسطينيين في القدس
جدار العنصري في ال على مسار اإلسرائيلية السلطات أقرتهان التعديالت التي أالوزراء لشؤون القدس، 

 شرعية أيال ينهي ملف هذه المستوطنة وال يضفي "ة مستوطنة معاليه ادوميم من ناحيتها الغربية منطق
 هذا القرار الذي جاء من معتبراً أنمعركة الجدار ستتواصل بكل الوسائل،  "، مؤكداً أن"على وجودها

ف دونم من  آال٤طرف واحد والذي يأتي قبل زيارة رايس هو ذر للرماد في العيون رغم أنه أنقذ 
  . ديس والسواحرةأبواألراضي الفلسطينية في 

  ٢٤/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   االتحاد العام للمعلمين دعا إليهالعام الدراسي في قطاع غزة يبدأ بإضراب .٢٢

إضراب الجهاز التعليمي في غزة،  إلىدعا االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين :  أحمد رمضان- رام اهللا 
على خلفية ،  الدوام الرسمي للمعلمين بعد العطلة الصيفيةأيام أول بدءاً من اليوم وهو أياملمدة خمسة 
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دان االتحاد احتالل مقره في كما . في جهاز التربية والتعليمالمقالة حكومة الالمناقالت التي أجرتها 
لتعسفية، ومسؤولية قطاع، وحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن المشكالت الناجمة عن إجراءاتها اال

أي خلل يصيب العملية التربوية، داعيا المعلمين والمعلمات في المحافظات الجنوبية إلى رفض إجراءات 
  .حماس بحقهم، وعدم االنصياع لها بأي حال من األحوال

  ٢٤/٨/٢٠٠٨المستقبل 
  
   غزة عبر رفحإلى بالعودة  فلسطينيينمصر تسمح لمرضى .٢٣

 قطاع غزة إلىرية بعودة دفعة جديدة تضم ستة من المرضى الفلسطينيين سمحت السلطات المص: القاهرة
تسير التكهنات باتجاه قرب فيما . عبر معبر رفح الذي عمل بشكل استثنائي بعد تماثلهم للشفاء في مصر

. معبر قبل حلول شهر رمضان للتغلب على مشكلة العالقين المصريين والفلسطينيين بين الجانبينالتشغيل 
 ٥٠٠ إلى أن عدد العالقين الفلسطينيين في الجانب المصري يصل إلىتشير التوقعات هذا الصعيد وعلى 

 شخص، بينهم ٣٠٠فلسطيني، في حين يبلغ عدد المصريين والفلسطينيين العالقين في قطاع غزة نحو 
تار الس طالب شيخ فلسطينيي الشتات المقيم في الجانب المصري لرفح عبدمن جهته و. نساء وأطفال

وراء هي  خالفات حماس أن الغلبان بأن تتحمل حركتا فتح وحماس مسؤولية الشعب الفلسطيني، مضيفاً
 الناطق اإلعالمي لفلسطينيي سيناء حسن زعرب  أما.جميع المشاكل والحصار المفروض على القطاع

 من نسانيةإ وجود مساعدات إلى رمضان، مشيراًشهر وضع العالقين بالمأسوي والصعب قبل فقد وصف 
 إلى إدخالهاشخصيات سعودية تقدر بخمسين طنا يجري التنسيق مع الهالل األحمر فرع العريش لمحاوله 

حمل السلطة الفلسطينية وحماس وفتح مسؤولية ما يعانيه الشعب من ترد للوضع وقد . قطاع غزة
  . الفلسطينيةالساحةاالقتصادي وتفشّ للبطالة نتيجة االنقسام على 

  ٢٤/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
  االحتالل يمنع دخول صحيفة فلسطينية إلى غزة  .٢٤

 المحلية "القدس"السماح ألعداد صحيفة أمس  قالت مصادر فلسطينية إن سلطات االحتالل رفضت :أ.ب.د
 مدير أشارو .من الدخول إلى قطاع غزة بعد قرار الحكومة الفلسطينية المقالة بإعادة توزيعها في القطاع

  . بعدم وجود تنسيق مسبقت تذرعإلى أن سلطات االحتالل في غزة يفةصحمكتب ال
 ٢٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  ينجح في تحويل أشجار حرجية إلى مصدر إلنتاج الفستق الحلبيفلسطينيمهندس  .٢٥

 في االستفادة من  من بلدة سيلة الحارثية بمحافظة جنيننجح مهندس فلسطيني:  محمد بالص- جنين 
التي تنتشر بكثافة في المناطق الجبلية ويلجأ المزارعون إلى التخلص منها دون جدوى، من " طمالب"أشجار

  .أجل إنتاج الفستق الحلبي في تجربة تعتبر األولى من نوعها في فلسطين
  ٢٤/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   دوالر ماليين٤ بـاألولى تقدر مرحلتها قدسالكشف عن بدء تنفيذ وترميم بنى تحتية في ال .٢٦

، ٢٠٠٩ في احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية  اإلعالم كشفت دائرة :  نائل موسى-  البيرة - القدس 
 مشاريع وبرامج في القدس المحتلة ، إلقامةأمس، النقاب عن بدء تنفيذ وترميم بنى تحتية ضرورية 

 يمؤشر جدحتفالية، في  ضمن فعاليات مقررة لاليدوالر أمريك  ماليين ٤ بـاألولىقدرت مرحلتها 
  . المرحلة العملية من التحضيراتإطالقعلى 

  ٢٤/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  حذر من مخطط إسرائيلي جديد لتنفيذ حفريات غرب باب المغاربةياألردن  .٢٧

 متر ١٠٠ من مخطط إسرائيلي جديد لتنفيذ حفريات على بعد  األردنحذر: نادية سعد الدين - عمان
، باالتجاه نزوالً أسفل قبة الصخرة والمسجد األقصى وأبنية سلوان، بهدف تدمير غرب باب المغاربة

 "إسرائيل" رداً رسمياً من الحكومة األردنيةوفيما تنتظر  .اآلثار اإلسالمية واستبدالها بأبنية أخرى يهودية
فإن مصدراًَ على االحتجاج الذي قدمته قبل يومين، بخصوص الحفريات اإلسرائيلية في المسجد األقصى، 

األردن سيستمر بتحركه الدبلوماسي لحث إسرائيل على التوقف عن "مسؤوالً في الخارجية أكد على أن 
  ".ممارستها فيما يتعلق بالقدس الشرقية وباب المغاربة على وجه الخصوص، واحترام القرارات الدولية

  ٢٤/٨/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
 يزانية السلطة مليون دوالر لم١٠٠السعودية تحول مبلغ  .٢٨

علن جمال الشوبكي، سفير فلسطين لدى السعودية، في تصريح أ:  عبد الرؤوف ارناؤوط- القدس
 ،لى خزينة السلطة الفلسطينيةإ مليون دوالر ١٠٠ن الملك عبد اهللا بن عبد العزيز حول أ" األيام"لـ

ن هذا المبلغ غير ألى إ  مشيراً،استجابة لطلب الرئيس محمود عباس الذي التقاه مؤخراً في السعودية
 مليون دوالر شهرياً ٧,٧إضافة إلى التزام المملكة بتحويل مبلغ ويأتي مقرر في قرارات القمة العربية، 
 .وفق االلتزامات المقررة في القمة

  ٢٤/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  الجامعة العربية تحذر من استمرار االنقسام الفلسطيني .٢٩

  تحـذيراً  ،ثنين اإل ة، عشية انطالق الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة غداً        وجهت الجامعة العربي  : غزة
إن اسـتمرار   " :مين العام للجامعة العربية عمرو موسى     وقال األ . للفلسطينيين من مغبة استمرار انقسامهم    

فلـسطينية  إعطاء كافـة القـوى ال      "، مؤكداً "حالة االنقسام الفلسطيني تعد عنصراً قاتالً للقضية الفلسطينية       
 األسبوعية  "أكتوبر"حد مجلة   وقال موسى في حوار تنشره اليوم األ      . "فرصة أخيرة للحوار ووحدة الصف    

مصر تقوم بجهود لوحدة الصف الفلسطيني بدعم عربي، وأن وزراء الخارجيـة العـرب              "المصرية إن   
بل التي تصحح مسار     سبتمبر المقبل، كل الس    / أيلول سيناقشون في دورتهم التي ستعقد قبل منتصف شهر       

  ."التسوية للقضية الفلسطينية
  ٢٤/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
   ويتهمها بإغراق العالم في الفوضى"إسرائيل"نجاد يجدد هجومه على  .٣٠

 إياهـا   ، متهمـاً  "إسـرائيل "جدد الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد أمس هجومه على          :  لندن ،طهران
  .وقعا زوالها ومت"الفوضى"بإغراق العالم في 

نحو ألفـين مـن     "وقال أحمدي نجاد في خطاب ألقاه في مدينة أراك ونقل التلفزيون الرسمي وقائعه إن               
. "الصهاينة المنظمين وما بين سبعة آالف وثمانية آالف عميل للصهيونية أغرقوا العـالم فـي الفوضـى                

محو من على وجه األرض مـصادر       فإن األمم ست  "واعتبر أنه إذا لم يعمد الغرب الى احتواء الصهيونية          
  .، من دون أن يحدد هذه األمم"الفساد هذه

  ٢٤/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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   صهيونياأن:  جوزيف بايدن في تصريح سابق لهأوبامانائب  .٣١
نترنت قال موقع حملة باراك أوباما مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة األمريكية على اإل

  . اختار سناتور ديالوير جوزيف بايدن لخوض انتخابات الرئاسة معه كنائب لهامن أوباإيوم السبت 
وأضاف في مقابلة مع . "صهيوني"كان قد عرف نفسه السنة الماضية بأنه   بايدنتجدر اإلشارة إلى أنو
  ."الصهيوني ال يجب أن يكون بالضرورة يهودياً" اليهودي إن "تلفزيون السالم"

  ٢٣/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
 "إسرائيل"سبانيان يطالبان بوقف تعاون بالدهما العسكري مع إحزبان  .٣٢

ن تقوم الحكومة أ للبرلمان يدعو إلى  قدم حزبا اليسار المتحد والخضر الكتالوني اقتراحاً:ا.ب. د–مدريد 
 سواء على الصعيد الثنائي أو في ،"إسرائيل"اإلسبانية بوقف التعاون العسكري وأية صفقات أسلحة مع 

  ).الناتو(ظمات الدولية مثل حلف شمال األطلسي إطار المن
ن تقوم الحكومة بالتنصل من اتفاق الشراكة مع أمس أيضا إلى أوتدعو المبادرة التي قدمها الحزبان 

شدد االقتراح الذي ال يمثل مشروع و. ١٩٩٥ الذي وقعه االتحاد األوروبي مع تل أبيب عام "إسرائيل"
 على احترام حقوق اإلنسان "إسرائيل"قات بين االتحاد األوروبي وقانون على ضرورة أن ترتكز العال

  .والمبادئ الديمقراطية التي تحكم سياسة االتحاد الوطنية والخارجية
 من الفلسطينيين وعنصرية التشريعات "إسرائيل"وبرر الحزبان االقتراح بأنه يرجع إلى موقف 
  .داإلسرائيلية فيما يتعلق بحقوق المواطنة ودخول البال

  ٢٤/٨/٢٠٠٨الدستور 
  
  براغماتية اللحظة أم استراتيجية المصالح؟": حماس"انفتاح األردن على  .٣٣

القت الخطوة األخيرة التي خطاها األردن في اتجاه االنفتاح على حركة المقاومـة             :عمر عساف  –عمان  
لكنهـا فـي    . مملكـة ترحيباً واستحساناً كبيرين من الشارعين السياسي والشعبي في ال        " حماس"اإلسالمية  

الوقت عينه لم تزل مخاوف وشكوكاً لدى بعض المراقبين لجهة عدم وضوح األهداف مـن وراء هـذا                  
  .االنفتاح، أو ألنها أتت في سياقات ربما تدخل في باب ردود األفعال على التطورات اإلقليمية والداخلية

ني بعيدا من السياسي، فضالً عن أن       وما زاد في حال الشك هذه، اقتصار هذه االتصاالت على الشق األم           
شيئا جدياً على أرض الواقع لم يتحقق بعد منذ اللقاء األول الذي انعقد قبل شهر بين مـدير المخـابرات                    

  .محمد نزال ومحمد نصر" حماس"األردنية الفريق محمد الذهبي وممثلي 
ة اآلن ومـا مـصلحة األردن       لماذا هذا الخطـو   : بيد أن سؤالين مهمين يلحان حيال هذا التحرك، أولهما        

  من ورائه؟" حماس"و
  لماذا جاء التحرك من السلطات األمنية وليس السياسية؟ : أما اآلخر فهو

المتفائلون بالتحرك األردني أجابوا عن السؤال األول، لكنهم لم يجيبوا عن اآلخر، على رغم أنهم الحظوا                
  .  أن الملفات العالقة بين الطرفين هي أمنية بامتيازأنه جاء عبر البوابة األمنية، حتى ان بعضهم عزاه إلى

  
  "حماس"مصلحة 

ـ      كانت " حماس"فـ. من بناء عالقة جديدة مع األردن هو األسهل       " حماس"اإلجابة  عن المصالح المتأتية ل
على الدوام تحاول أن تبقي على عالقة دافئة مع األردن ألسباب عدة، أبرزها ادراكها أن عمـان تملـك                   

اضف إلى ذلك وجـود     .  كثيرة يمكنها أن تلعبها على الساحة الفلسطينية، الى عالقتها مع تل أبيب            اوراقاً
الحركة اإلسالمية في األردن التي ينتمي كثير من قياداتها إلى أصول فلسطينية، والتأييد الكبيـر الـذي                 

  .تين الفلسطينيتينيمكن أن يقدمه إسالميو األردن للحركة ماديا، والذي تجلى بوضوح خالل االنتفاض
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ومعنويا، عبر حشد الحركة اإلسالمية التأييد العربي لها عبر أذرعتها الخيرية والسياسية والنقابية، وكذلك              
  .    بين األردنيين من أصل فلسطيني ولدى السلطات األردنية" فتح"في مواجهة نفوذ حركة 

أي تنازالت على صـعيد     " حماس"ب من   كما أن االتصاالت التي تمت بطلب من الجانب األردني، لم تطل          
  . برامجها الرافضة للسالم مع إسرائيل أو في عالقاتها مع إيران وسوريا

  
  مصالح األردن

جاء ضمن حركة مراجعة شـاملة لـسياستها        " حماس"يرى المتفائلون بهذا التحرك أن انفتاح عمان على         
تين، ويعتقـدون أن مـصلحة عمـان مـن          الخارجية التي منيت بكثير من التراجعات في السنتين األخير        

، تتمثل في رغبتها في إحداث توازن في عالقتها مع القوى الحاكمة في االراضـي               "حماس"االنفتاح على   
، التي يخـشى األردنيـون أن       "فتح"الفلسطينية، وعدم المراهنة على طرف واحد في ظل ضعف حركة           

تها التي لن تكون أبدا في مصلحة المملكة، خصوصا         يسيطر عليها اتجاه يرتبط تبعيا باسرائيل، وينفذ أجند       
  .أو الوطن البديل" الخيار األردني"إذا نفذت ما يسمى 

تتيح لألردن المناورة لمنع تنفيذ المخططات اإلسرائيلية بأيد فلـسطينية،          " حماس"لذا، فإن عالقة جيدة مع      
 اإلسرائيلية، وإن قلـيال     -السورية  ، التي أزعجتها االتصاالت     "حماس"فضالً عن أن هذا التقارب سيبعد       

  .عن االرتباط بدمشق
ويشير هؤالء إلى أن التجربة أثبتت لألردن أن االتكاء على سياسة المحاور والسير وراء رغبات اآلخر،                

  .خصوصا عندما ال تتفق مع المصالح الوطنية، لم يفده إطالقا بل ألحق به ضرراً الى حد كبير
 ترضي الواليات المتحدة أو إسرائيل وال حتى السلطة الفلسطينية برئاسـة            وعلى رغم أن هذه الخطوة ال     

محمود عباس، إال أن مراكز صنع القرار لم تحفل بهذه المعارضات، ليقينهـا أن اإلدارتـين األميركيـة           
واإلسرائيلية في وضعهما الحالي ال تستطيعان االقدام على اي خطوات يمكن أن تـنعكس سـلبا علـى                  

  . األردن
والرئيس عباس الذي هو اآلن في أقصى درجات ضعفه، إن كـان            " فتح"مر نفسه ينطبق على حركة      واأل

، وكـذلك علـى     "حماس"، أو على مستوى البيت الفلسطيني الذي يؤيد جزء كبير منه حركة             "فتح"داخل  
  .الصعيد اإلقليمي

  :الثة أسباب رئيسة، هيويتفق المرحبون بهذه الخطوة والمشككون فيها على   أن اتخاذها يعود إلى ث
  

  العامل الداخلي
فاألردن دخل في حال من االحتقان  الشديد منذ منتصف السنة الجارية، مع إجراء االنتخابات البلدية في                 
تموز وبعدها النيابية وما ارتبط بهما من اتهامات للسلطة بالتدخل والقيام بتجاوزات كثيرة طعنـت فـي                 

  . شرعية هذه االنتخابات
حتقان االستهداف الحكومي للحركة اإلسالمية خالل السنوات األخيرة، وتحديدا العام الماضـي،            وزاد اال 

وخصوصا من خالل التدخل في االنتخابات البلدية والنيابية إلضعاف نفوذ اإلسالميين، وقبل ذلـك سـن                
  .تشريعات للتضييق عليها

يس االحتقانات الشعبية، وهو الدور التاريخي      هذا االستهداف أفقد النظام أحد أهم العوامل المساعدة في تنف         
الذي كان اإلسالميون يمارسونه بفضل نفوذهم المتجذر في الشارع األردني، وتحديدا التيار المعتدل الذي              

  . سيطر تاريخيا على مقاليد األمور داخل الحركة اإلسالمية
أسعار النفط إلى مستويات قياسـية      وتعمق االحتقان مع تردي األوضاع المعيشية للمواطنين نتيجة ارتفاع          

  .منذ مطلع السنة الجارية، وما تبعه من ارتفاع ألسعار جميع السلع والخدمات
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الحكومة واألجهزة األمنية من جهة، ورئـيس الـديوان         : إلى ذلك، أثّر الصراع الحاد بين أركان السلطة       
الذي تبنى البرنامج االقتصادي    "  يجيتالالد"الملكي باسم عوض اهللا الذي يقود التيار المسمى الليبرالي أو           

المتهم بالسعي إلى تفكيك بنى الدولة، وكانت أبرز محطات الصراع قضية بيع أصول الدولـة العقاريـة                 
  .وتحميل مسؤوليتها للحكومة

   
  العامل الخارجي

يـة هـذا    وبرز هذا العامل من خالل أمرين أحدهما تراجع واشنطن عن التزامها التسوية السلمية قبل نها              
العام وتخليها عن دعم تيار االعتدال العربي الذي ينتمي إليه األردن، وإعالنها انحيازها الكامل للـسياسة                

  .اإلسرائيلية
ويتصل بهذا االمر شعور األردنيين بأن سياسة بالدهم الخارجية ارتبطت تبعيا بالمصالح األميركية، وهو              

  .، في زيادة النقمة الشعبية على هذه السياسة"حزب اهللا"و" حماس"ما ظهر من خالل مناوءة عمان لحركة 
األمر اآلخر هو االنفتاح السوري على إسرائيل والواليات المتحدة عبر وساطة تركيا وفرنـسا، وهـذه                

ويعلـم  . األخيرة تساهم في تهيئة األجواء لعقد صفقة ضخمة بين دمشق وكل من تل أبيـب وواشـنطن                
  .ق وتل أبيب سيكون عبر صفقة ضخمة، لن تكون بالضرورة في صالحهاألردن جيدا أن اتفاقا بين دمش

   
  لماذا الملف أمني؟

السؤال اآلخر الملح، والمتعلق باقتصار االتصاالت على الجانب األمني من جهة األردن، يجيـب عنـه                
ي فـي   المتشككون بالقول إنه يؤسس لوجود حال من انعدام الثقة بين الطرفين واستحالة بناء تحالف سياس              

  .المدى المنظور
ويعتقد هؤالء أن الملفات األمنية ال يمكن إنجازها بمجرد عقد اجتماع أو عشرات االجتماعـات، وإنمـا                 
. تحتاج إلى اختبار جدوى االتفاق بين الطرفين وجديتهما في حل المشاكل العالقة بينهمـا علـى األرض                

طوة في اطار عملية تأهيل البيئـة المحيطـة         وهم ال يرون أن التحرك األردني استراتيجي إال إذا كان خ          
. القتصاره على جوانب ضيقة ومحددة، تتعلق بالملف األمنـي        " التكتيك"بصناعة القرار، ويحصرونه في     

ويشددون على أن ما يحدث هو أحد المؤشرات الكبرى للخلل الناتج من غياب أو تغييب نظريـة أمـن                   
  .ي والسياسيوطني واضحة ترسم الخطوط والعالقة بين األمن

كما انهم يفترضون لكي تكون العالقة الجديدة استراتيجية ومبنية على دواع سياسية أن تتـدخل الـسلطة                 
ويرون أن دخول الملك على خط هذه العالقة  مباشرة          . السياسية، إن لم يكن اآلن فخالل  المرحلة المقبلة        

أو عالقاتـه مـع اآلخـر       " حماس"مع  سيبرهن على أن المنظور السياسي هو الذي يحكم عالقة األردن           
  .بصرف النظر عمن يكون هذا اآلخر

يصب اوالً في مـصلحة الحكومـة       " حماس"وعلى رغم أن بعض المراقبين يرون أن هذا االنفتاح على           
واألجهزة األمنية، من خالل حشد الدعم الشعبي إلى جانبها، في مواجهة الطرف اآلخر في الصراع على                

، إال أنهم يخشون أن تكون هذه الخطوة مرحلية مرتبطة بهذا الصراع، وليـست              )تالتيار الديجي (السلطة  
  .جزءا من استراتيجية لتصحيح األوضاع وإعادة ترتيب األولويات على قاعدة المصالح العليا للدولة

في الجانب اآلخر، يخشى الفريق المتشكك أن يصب هذا التحرك في مصلحة الليبراليين الذين سيتمكنون               
مـع بـرامجهم    ) الـصقور " (الحماسيون" خالل تواطؤ الحركة اإلسالمية األردنية التي يسيطر عليها          من

وهو مـا يخـشاه     ". حماس"االقتصادية الساعية إلى تفكيك بنى الدولة في مقابل تحسين عالقة النظام مع             
ـ               ة أدت إلـى    التيار المعتدل داخل الحركة، المقصى حاليا بعدما مني بضربات موجعة على يـد الحكوم

ـ      جزءاً من تحرك   " حماس"فهل يكون االنفتاح في اتجاه      ". حماس"تقوقعه وتصدر تيار الصقور المرتبط ب
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استراتيجي أصيل يعي المصالح األردنية العليا؟ أم تبقى السياسة الخارجية رهينة ردود األفعال والتعامل              
  مع األزمات بالقطعة؟

 ٢٤/٨/٢٠٠٨النهار اللبنانية 
  
 بين الفلسطينيين واإلسرائيليين؟ماذا يجري  .٣٤

 صالح القالب
 بأن المفاوضات الفلسطينية ؟ اإلسرائيلية ، تتجاوز مجرد اإلحساس والشعور ولو قليالً،هناك تقديرات

التي يلفها الغموض البناء قطعت شوطاً بعيداً على طريق الحل وأن الشهور المتبقية حتى نهاية هذا العام 
يتمثل إن ليس في إعالن قيام الدولة المستقلة فباإلتفاق على اإلطار العام لهذه ستشهد إنجازاً حقيقياً س

الدولة وبأدق التفاصيل وبترك اإلجراءات التنفيذية المتبقية لإلدارة األميركية الجديدة التي ستسفر عنها 
 .اإلنتخابات الرئاسية المقبلة

العالم ولإلسرائيليين أيضاً ربما خالل وحسب هذه التقديرات فإن زف البشرى للفلسطينيين والعرب و
 الرئيس األميركي الحالي جورج ، مودعاً،إجتماع الجمعية العمومية لألمم المتحدة المقبل والذي سيحضره

بوش الذي كان من المفترض ان يعلن عن ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في إجتماع هذه 
كن كارثة الهجوم اإلرهابي على نيويورك وواشنطن في الحادي  ل٢٠٠١ سبتمبر العام /الجمعية في أيلول

 .عشر من هذا الشهر نفسه حالت دون ذلك وقلبت العالم كله رأساً على عقب
حتى العرب الذين من المفترض ان لهم إطاللة دائمة على مجريات المفاوضات الفلسطينية ؟ اإلسرائيلية 

 التي فاجأت ليس ١٩٩٣هذا يذكر بإتفاقيات أوسلو العام و.. يشعرون بأن هناك أشياء تتم دون علمهم 
 ترى أنها بحكم ، ليس من بينها مصر،معظم قيادات فتح ومنظمة التحرير فقط بل أيضاً دوالً عربية

عوامل كثيرة يجب ان تكون متابعة ألي تطور بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وبخاصة وأن هناك قضايا 
 .وأيضاً القدس.. ل المنشود من بينها الالجئين والنازحين والحدود مشتركة كثيرة بالنسبة للح

الشك في ان هناك شيئاً يتم بعيداً عن األضواء والشك في ان الكثير من التصريحات المتشائمة التي 
يتواصل إطالقها إن من الجانب الفلسطيني أم من الجانب اإلسرائيلي هدفها إبعاد األضواء عن حقيقة ما 

دو ان هذا تقف خلفه ليس نصائح بل توجيهات أميركية وعلى أساس ان اإلعالم المنفلت من يجري ويب
عقاله قد يفسد هذه الطبخة كما أفسد طبخات كثيرة إن هنا في هذه المنطقة أو في الكثير من البؤر 

 .العالمية المتوترة
 الفلسطينيين وإن من قبل لقد توالت في الشهور األخيرة عمليات إطالق بالونات اإلختبار إن من قبل

اإلسرائيليين ويمكن تحت هذا البند إدراج تصريحات شيخ مفاوضي منظمة التحرير والسلطة الوطنية 
 اإلسرائيلية؟ الفلسطينية الثنائية القومية، ،التي أهمها رفع بيرق حل الدولة الواحدة) أبو عالء(أحمد قريع 

ل أنه تضمن ست نقاط وأنه أعطى لمحمود عباس والمشروع الذي أطلقه أيهود أولميرت والذي قي
ما نسبته ثالثة وتسعين في المائة من الضفة الغربية جرى رفعها الحقاً الى ستة وتسعين في ) أبومازن(

 .المائة مع تبادل ما تبقى من مناطق اإلستيطان المكثف بأراضٍ مجاورة لقطاع غزة في إتجاه النقب
ميركيين، لضمان إنجاح هذا اإلنجاز الذي تم التوصل إليه خلف والواضح حسب هذه التقديرات ان األ

أبواب مغلقة، يضعون ثقلهم لجهة عدم إجراء إنتخابات إسرائيلية جديدة والمحافظة على اإلئتالف القائم 
اآلن بين حزبي كاديما و العمل وتسهيل اإلتفاق بين هذين الحزبين على تشكيل حكومة جديدة تخلف 

 .ما برئاسة تسيبي ليفني أو برئاسة الجنرال أيهود باراكحكومة أولميرت إ
إن هناك شيئاً يجري وراء األبواب المغلقة وإنه عندما يواصل جورج بوش التأكيد على ان حل الدولة 

،  خالل الشهور المتبقية من واليتهالمستقلة المنشودة سيتم خالل الشهور المتبقية حتى نهاية هذا العام، أي
 هذا على محمل الجد وذلك رغم ان الصورة التي تركها هذا الرئيس األميركي خالل فيجب ان يؤخذ
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سنوات واليتيه، األولى والثانية، هي أنه يهرف بما ال يعرف وهي أنه حتى بالنسبة للقضايا الكونية 
المستعصية يعتمد على الخيال وعلى التصورات العصابية أكثر من إعتماده على الواقع وعلى حقائق 

 !!.ألمورا
  ٢٤/٨/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
 "حماس"عتاب وتريث أردني في تطوير العالقة مع  .٣٥

 شاكر الجوهري
، وإن كان القرار األردني ال يزال قائما لجهة "حماس"تراجعت وتيرة المصالحة بين األردن وحركة 

يجري التحضير استعادة العالقة مع حركة المقاومة اإلسالمية في إطار استراتيجية أردنية جديدة 
إلطالقها نهاية العام الحالي، بعد أن تكون ظهرت وبانت نتائج االنتخابات الرئاسية األمريكية، وانتخاب 
رئيس جديد لوزراء إسرائيل، وكذلك اتضاح معالم وتوجهات الوضع بالنسبة لرئاسة السلطة الفلسطينية، 

 . يناير المقبل٩حيث تنتهي والية الرئيس عباس في 
 ":حماس"يدلالن على تراجع وتيرة المصالحة بين األردن ومؤشران 

لعمان، التي كانت منتظرة خالل األيام القليلة " حماس"عدم حدوث زيارة ثالثة لوفد حركة : األول
 .الماضية
تصريحات رسمية أردنية سعت لتقليل أهمية الحوارات التي جرت بين الجانبين، وقد تمثلت في : الثاني

لناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية إن االتصاالت هدفت إلى حل بعض اإلشكاليات قول ناصر جودة ا
األمنية، وإنها لم تتجاوز اللقاءات مع مدير المخابرات الفريق محمد الذهبي، وذلك إلى جانب تسريبات 
أردنية تمت من خالل بعض المقاالت الصحفية لكتاب لم يسبق أن عبروا بهذا الوضوح عن توجهات 

 .دولة األردنية، وإن بشكل غير مباشرال
فيما يتعلق بالزيارة الثالثة للوفد الحمساوي برئاسة محمد نزال عضو المكتب السياسي للحركة، فاألرجح 

 :والهدف من ذلك يبدو أنه يتمثل في. أن موعدها قد أجل، ولم تلغ
 ما جرى في الحوار  توجيه رسالة عتب، حتى ال نقول امتعاض أردنية، من تسريب بعض تفاصيل-١

 .مع الفريق محمد الذهبي مدير المخابرات العامة األردنية
، خاصة بشأن إمكانية قيام خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي "حماس" خفض سقف التوقعات لدى -٢

 .بزيارة رسمية ذات طابع سياسي لألردن، وهو ما يبدو أن نزال قد طرحه على الذهبي
وسلطة عباس .. ضغوط اإلسرائيلية واألمريكية، وكذلك المصرية امتصاص بعض الغضب وال-٣

 ".حماس"الرافضة الستعادة العالقة مع 
 . انتظار األردن لقراءة متأنية لكل ردود الفعل اإلقليمية والدولية على الخطوة المنتظرة-٤
المقاومة للشروط، أو المطالب األردنية، وخاصة لجهة توقف حركة " حماس" ترقب استجابة حركة -٥

 :اإلسالمية عن التدخل في شؤون الحركة اإلسالمية األردنية، الذي يعني األردن من زاويتين رئيستين
 ما يمثله هذا التدخل من تحفيز للحركة اإلسالمية األردنية على رفع سقف معارضتها للحكومة - أ

ى تعزيز الجبهة الداخلية األردنية، في وقت يجري العمل فيه، في إطار ذات اإلستراتيجية الهادفة إل
األردنية، وتعزيز عالقات األردن اإلقليمية، على استعادة عالقات التنسيق، حتى ال نقول التحالف مع هذه 

 .الحركة
 حقيقة أن جميع المتهمين الذين حوكموا، أو الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة األردنية في - ب

" حماس"دنية، أو داخل األردن، بموجب أوامر من قبل قادة قضايا تهريب أسلحة، أو تصوير مواقع أر
في الخارج، هم أعضاء في جماعة اإلخوان المسلمين األردنية، أو حزب جبهة العمل اإلسالمي المنبثق 

 .عنها
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أما أسباب التريث األردني، فيمكن رصدها فيما يلي، من واقع ما نشر تسريبا خالل األيام القليلة 
 :الماضية

ب مصادر حمساوية معلومات مما دار، خاصة في اللقاء األول مع الفريق الذهبي، يتمثل ذلك  تسري-١
 .األردنية من تفاصيل" المجد"على وجه الخصوص فيما نشرته أسبوعية 

لقد دخل على هذا الخط اسماعيل . بعض التفاصيل غير الدقيقة" حماس" إعالن بعض الناطقين باسم -٢
. ة في خطبة الجمعة قبل الماضية، وآخرون من الناطقين باسم الحركةهنية رئيس وزراء سلطة غز

خروج اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية إللقاء خطبة "وتعلق التسريبات المقابلة هنا بالقول 
خصوصا .. الجمعة في غزة والحديث عن ما يجري في عمان هو أمر مؤسف، فليس هكذا تدار العالقات

وعالقة على المستوى األمني حاليا، ال تعالج عبر خطبة جمعة، وال . ت لتوها للتنفسالعالقات التي عاد
 ".عبر تصريحات احتفالية ال تحوي معلومات بقدر إيصالها لرسائل فردية وجماعية

وألن األردن لم يتراجع عن . تسريب وإعالن وجود زيارة سياسية سيقوم بها خالد مشعل لألردن -٣
، حرص التسريب المقابل على التوضيح بأن هذه التسريبات تهدف إلى "حماس"ة مع قرار استعادة العالق

ليس "إحراج األردن، وأن مشعل لن يزور عمان رسميا، وأن االعتراض على إعالن وجود الزيارة 
كرها في خالد مشعل وإنما العتبارات عديدة، أقلها مراعاة الخلفيات التي نشبت بين األردن ومشعل، إذ 

صعبا في الوقت الحالي أن يتم دخول مشعل كفاتح سياسي، وهو قد خرج قبل سنوات ضمن سيكون 
 ".ظروف صعبة

 دخول شخصيات من الحركة اإلسالمية األردنية على خط التصريح حول بعض ما جرى في -٤
. لةواألردن خالل األيام المقب" حماس"المحادثات مع الفريق الذهبي، وما سيجرى على صعيد العالقة بين 

إن دخول شخصيات إسالمية على خط العالقة الجديدة بهذه التصريحات هو "تقول التسريبات المقابلة هنا 
أمر يعاكس اشتراطا أردنيا حول ضرورة فك االرتباط والترابط المعنوي والسياسي بين اإلخوان 

 ".والحركة اإلسالمية األردنية
  ٢٤/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  الحة؟لماذا ال يريدون المص .٣٦

  بوخوصةأتوفيق 
همهـا  أن أال إولويات الملحة العادة ترتيب وبناء الوضع الداخلي الفتحاوي تتزاحم بشكل ضـاغط             إن األ 

طـالق كـل الجهـد    هي المصالحة الداخلية التي تهيئ الظروف وتعيد الثقة وتشكل االرضية االيجابية إل     
اء بعض من يعنيهم استمرار الـصيد فـي         الفتحاوي وهو ما يعتبر قناعة راسخة لدى كل فتحاوي باستثن         

المياه العكرة وهنا ال نتحدث عن كوادر وقيادات ميدانية بل قيادات عليا ذات شأن ال تـرى فـي حالـة                     
المصالحة الداخلية والوفاق والتوافق التنظيمي اال خطراٌ داهماٌ يجب أن تبذل كل جهدها ومكرها وخبثهـا          

ية مطروحة في جلسات المجلس الثوري االخيـرة وبـادر الـى    لتحول دون تحقيقها وقد كانت هذه القض   
طرح هذا المقترح المسؤول عضو اللجنة المركزية الطيب عبد الرحيم على اعتبار أن المصالحة الداخلية               
تمثل رافعه جدية ومطلوبة لنهوض واستنهاض الحركة وبالرغم من ان عدداً كبيراً من اعضاء المجلـس                

 اال أنه لم ير النور ولم تحترم الفكرة وال اصحابها وال من أثنى عليهـا لـذلك   الثوري أثنى على المقترح   
فإن لجنة الصياغة فشلت في ادراج المقترح المذكور ضمن البيان الختامي ألن أحد القادة المتنفـذين لـم                  

  ...يعجبه االمر لغاية في نفس يعقوب
تاثير البعض او قد يكون مقدمة لـشطبهم        يشطب  .. ولعل االمر يقترن بكون المصالحة والتوافق والوفاق      

  ...من الخارطة التنظيمية خصوصا في ظل تواتر مقدمات المؤتمر الحركي العام السادس
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وهنا نعني بالشطب ليس الجسدي بل الن هؤالء ومنذ المؤتمر الخامس لم يقدموا لحركة فتح شيئاً يـذكر                  
الشرعية ويعيشون بجبوحة لها اول بال اخر،       في الوقت الذي حصلوا على كل االمتيازات الشرعية وغير          

مما اثقل كاهل الموازنة المالية للحركة واحيانا موازنة السلطة بمسلسل ال ينتهـي مـن تـسديد فـواتير                   
حضراتهم لذلك فإن تفعيل الخيار الديمقراطي عبر المؤسسة األم للحركة وهي المؤتمر العام بالـضرورة               

ة رسم صورة الحركة من جديد على كافة االصعدة وفي المقدمة منهـا             سيكون له ما بعده واالهم فيه اعاد      
  ...تغير الوجوة القائمة باخرى حتما قادمة

واذا اخذنا بعين االعتبار ان المصالحة الداخلية تعني الذهاب الى المؤتمر العام الـسادس الـذي يمثـل                  
لقيادية والقاعدية، لكن الـسؤال     انتصارا للعقل والمنطق والتجديد االيجابي في صفوف الحركة واطرها ا         

المحير الذي يطرح نفسه بقوة لماذا يسمح لقلة ممن استهواهم تخريب الحركة والحال المايل ان يمنعـوا                 
اطالق قطار المصالحة ووضع عصي مؤامرتهم في الدواليب وما دامت إرادة الغالبيـة العظمـي مـن                 

ديات الكبيرة التي تواجه الحركة والقضية الوطنية       الفتحاويين تتطلع نحو المصالحة والوفاق في ضوء التح       
برمتها، فإن األمر يستدعي مواجهه الحقيقة بكل مرارتها وأن يدق الجميع جدران الخزان بقبضاتهم حتى               

  .يخرج الدخان االبيض من معبد الكهنة
  ٢٤/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  "المنقذ"ستيطان حتى ظهور اال .٣٧

  نجم والي
 الحظ العديد من المراقبين والباحثين في العالم ظاهرة اإلغتراب التي بدأت تحـدث              في السنوات األخيرة  

بين حركة المستوطنين في إسرائيل وبين دولتهم، حتى بدا أن الطالق بين اإلثنين أصبح أمـراً واقعـاً ال             
م يعد  ل. رجعة فيه منذ أن دخل الطرفان في تنافس حاد حول شرعية تمثيل كل منهما للحركة الصهيونية               

من الخافي على أحد أن المؤسسات الرسمية لدولة إسرائيل فقـدت بالنـسبة للعديـد مـن المـستوطنين                   
شرعيتها، منذ قرار إسرائيل الدخول في مفاوضات مباشرة مع منظمة التحريـر الفلـسطينية              " المؤمنين"

 يمكن العثور علـيهم     الرافضون لهذا االتفاق من غالة المتعصبين     . والذي أسفر في حينه عن اتفاق أوسلو      
عن هذا الموضوع كتب بشكل شـيق ومـتمعن         . على الجانب اإلسرائيلي في صفوف حركة المستوطنين      

األلماني ستيفان هاغيمان الذي يعمل باحثاً متخصصاً في شؤون إسرائيل والشرق األوسط، فـي معهـد                
لمانية وبتصرف ورقته البحثيـة  في ما يلي ننقل عن األ   . للعلوم السياسية بجامعة برلين الحرة    " أوتو سور "

  .التي قدمها قبل فترة قريبة في هذا الشأن
أيار الماضي بمناسبة مرور ستين عاماً على تأسيسها، حـرص          / بينما كانت كل إسرائيل تحتفل في مايو        

لقد أثرت بشكل عميـق أيـضاً علـى         . عدد كبير من المستوطنين على البقاء بعيداً عن هذه االحتفاالت         
. لخائبين من المستوطنين السنوات الثالث التي مرت على إنسحاب إسرائيل مـن قطـاع غـزة               مشاعر ا 

أغلبية منهم قررت عدم رفـع      . الغضب والخيانة هي ما ميز عالقة المستوطنين هؤالء مع دولة إسرائيل          
اء ـ  أيار الماضي، أو على األقل رفع العلم مع تزويده بأشرطة صـفر /  مايو٨العلم اإلسرائيلي في يوم 

رمز لون مقاومة المستوطنين في قطاع غزة، بل أكثر من ذلك حاول بعض المستوطنين الشباب وبالذات                
، لكي يعبروا بـشكل     ٢٠٠٥بشمال الضفة الغربية التي سبق وأن ُأخليت في عام          " هوميش"في مستوطنة   

  !رمزي عن تقوية حق مطالبة الشعب اليهودي بكل البالد التوراتية
هي عالمات الفتة لظاهرة اإلغتراب المتزايد الناشئ بين صفوف المستوطنين في عالقتهم            المبادرات هذه   

بدولة إسرائيل، مثلما هي أدلة تشير إلى التحول الجذري العميق الذي تعرضت له حركة المـستوطنين،                
 موعد  بصفتها رمزاً إلقتراب  ) مناسبة تأسيس إسرائيل  (خصوصاً وأنهم كانوا ينظرون إلى هذه المناسبة،        

فتحـت الـسطح العلمـاني      : ظهور المنقذ، لكي يمنحوا المشروع الصهيوني العلماني األصل معنى دينياً         
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الظاهر، هذا ما تقوله الرسالة، يؤثر شعاع إلهي، والذي سيظهر للعلن بشكل كامل خالل عملية ظهـور                 
اية في الرابطة التي تجعـل      تأسيس الدولة هو فقط بداية اإلنبعاث المنتظر والذي يصب في النه          ". المنقذ"

  .العناصر الثالثة، الشعب واألرض والتوراة تلتحم مع بعضها بعضاً
ففي عرفهم  . اتفاق أوسلو، قبل كل شيء، ثم اإلنسحاب من قطاع غزة، أوقع المستوطنين في أزمة عميقة              

: مـستوطنين أمر يتناقض مع أيديولوجية ال    ... تنازلت إسرائيل للمرة األولى عن جزء مقدس من األرض        
؟ كيف سيتالءم اإلنسحاب    "مقدسة"كيف تستطيع دولة تقوم بإخالء المستوطنات أن تطلق على نفسها صفة            

  من غزة مع فكرة ظهور المنقذ المنتظر؟
أن يبين كيـف أن  " عندما تغيب النبوة  "قبل ذلك في سنوات الستينات، إستطاع ليون فيستينغير في دراسته           

الحركـات هـذه    .  بعودة المنقذ ال يعني أبداً انهيار الحركات التي تدعو لذلك          عدم تحقق التوقعات الغيبية   
على العكس ستُبدي مرونة أكثر وإبداعاً فريداً من نوعه لكي تجعل قضية تـأخر ظهـور المنقـذ أمـراً      

هذه الرؤيـة تلعـب دوراً مهمـاً        . عقالنياً، دون أن تضطر للتنازل عن المعنى الديني األساسي للحاضر         
إنها ليست مكاناً للتفسير األيديولوجي الصافي وحسب، بـل         : ا الداعم القوي للجماعة المرتبطة بها     بصفته

هي أيضاً مكان يمنح الدعم والتضامن ألتباع الحركة بسبب الخيبة التي لحقت بهم لعدم ظهور المنتظـر                 
ية والـذي تربطـه     ذلك ما يفسر كيف أن حركة المستوطنين لم تلغ تفسيرها الديني للصهيون           . حتى اآلن 

وال . بظهور المنقذ، إنما فسرت االنسحاب من قطاع غزة كإمتحان من اهللا ودعوة منه لتقويـة نـشاطهم                
يتعلق األمر هنا باستيطان األرض الموعودة كلها وحسب، بل السيطرة علـى دولـة إسـرائيل نفـسها                  

طنين فـي الـسنوات     هذا ما يفسر نظريات المؤامرة التي سرت في صفوف حركـة المـستو            . وتغييرها
األخيرة، تلك التي ترى في دولة إسرائيل أداة استحوذت عليها نخبة علمانيـة، هـدفها تحطـيم الـدين                   

  .الحركة تريد مواجهة المؤامرة هذه عن طريق تأسيس دولة تيوقراطية. اليهودي
أن هنـاك   إذ بينما هناك إجماع كامل على الهـدف، إال          . لكن هذه هي الحال كما في كل مشروع سياسي        

طائفة كبيرة أساسية تتجمع حول الحاخـام شـلومو         . خالفات على الطرق الواجب على الحركة تطبيقها      
أفنير صاحب الموقع المؤثر أو حول الحاخام كوهين دروكمان تعتقد أن اإلغتراب الحاصل بين الدولـة                

ـ           . ة المـستوطنين نفـسها    والمستوطنين واألغلبية العلمانية للمجتمع اإلسرائيلي سببه يأتي من فشل حرك
الحركة هذه، حسب رأي الحاخامين، ركزت في عملها كثيراً على اإلستيطان ونسيت في الوقـت نفـسه                 

علينا أن نسأل، إذا كنا نحن الذين نتحمل الذنب، بأننا لم           . "كسب األغلبية في إسرائيل لمشروع اإلستيطان     
 نوقظ المواطنين ونزرع في قلب كـل مـنهم          نستطع االستيطان في القلوب، لم نجد المفتاح الصحيح لكي        

  .، كما قال الحاخام كوهين"حب األرض والشعب
نتيجة ذلك، يعيد الجناح هذا من حركة المستوطنين تفسير شروط تحقيق الفكرة التبشيرية بظهور المنتظر               

د العلمانيين  فبالتالي يجب جلب اليهو   . المنقذ ويرفع من قيمة التجديد الروحي للشعب اليهودي في واجباته         
إلى الهداية للدين األرثودوكسي وتقوية رابط الشعب اليهودي مع األرض عن طريـق المـساعدة ببنـاء                 

فقط عندما تهيمن النجاحات الثقافية يمكن التعجيل       . مراكز للتثقيف والقيام بحمالت تبشيرية واسعة النطاق      
دى الصدر قرأ ما كتبه الحاخام، فهـو بـدأ      أمر غريب كأن مقت   (بالعملية التبشيرية لظهور المنقذ المنتظر      

  )المترجم": التثقيفية ذاتها"منذ فترة قريبة باطالق الدعوات 
على الضد من ذلك يطالب الجناح العسكري من حركة المستوطنين بمواصلة الطريق الذي سارت عليـه                

). من الهيلينية " (لينوااليهود الذين ته  "الحركة عن طريق النشاط القوي والبحث عن المواجهات الحادة مع           
اإلنسحاب من قطاع غزة ال يعني بالنسبة لهذا الجناح أزمة حركة المستوطنين بل أنه أزمة الـصهيونية                 

أتباع . اآلن على اليهود المؤمنين أخذ زمام قيادة البالد       . هذا النوع من الصهيونية إنتهى دورها     . العلمانية
واجب حركة المـستوطنين،  . نشأ عنها التنازل عن األرضالجناح العسكري يرفضون كل االتفاقات التي      
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بكل الوسائل المتاحة وبكل الطاقات الموجودة، وفقط عن طريق اتحاد          " الحرب على األرض  "هو مواصلة   
  .كل القوى الدينية مع بعضها بعضاً يمكن الوصول إلى تسلم السلطة السياسية على الدولة

كة المستوطنين هو ظهور جيل شاب من المـستوطنين تـشكل           ظاهرة جديدة ومهمة بالنسبة لمستقبل حر     
. بشكل الفت خالل التظاهرات التي نُظمت في إسرائيل ضد اتفاق أوسلو وبعد اإلنسحاب من قطاع غزة               

، ألنهـم   "شباب المرتفعـات  "الشباب هؤالء، الذين ترعرعوا وتربوا في المستوطنات، يطلق عليهم غالباً           
 مستوطناتهم التقليدية وذهبوا إلى هضاب الضفة الغربية لكي يبنوا عليهـا  غادروا خالل مفاوضات أوسلو  

أنهم يشعرون  : العديد من الشباب هؤالء أصبحوا في السنوات األخيرة أكثر راديكالية         . مستوطنات جديدة 
 من أغلبية المجتمع العلمانية ومن جيل اآلبـاء المـستوطنين الـذين    - بأنفسهم، مهمشين بشكل مضاعف  

  .هم بقلة الحماس، واالستعداد الضعيف للتضحيةيتهمون
. بالنسبة للعديد من هؤالء الشباب فقدت المؤسسات الرسمية كل شرعية لها منذ اإلنسحاب من قطاع غزة               

وهـم ال   . أنهم ال يخدمون في الجيش وال يريدون العودة إلى المجتمع، إلى الحياة الطبيعية فـي المـدن                
، "الموعـودة "م كل ما يتعلّق بالوصية اإللهية التي تطالب بكل األرض           يشعرون بأنفسهم ملزمين سوى أما    

عند إخالء مستوطنة آمونـا     . األرض التي يدافعون عنها أيضاً بالوسائل العسكرية أمام المؤسسة الرسمية         
، حدثت أكبر مصادمات بين المستوطنين الشباب وقـوى رجـال           ٢٠٠٦شباط  / غير الشرعية في فبراير   

اوالت التي قام بها رجال الدين في إسرائيل والقيادة السياسية للمستوطنين لكـبح جمـاح               كل المح . األمن
فشل المستوطنين بمقاومة إنسحاب إسرائيل من قطاع غزة دفن إلى األبد في عيون             . العنف باءت بالفشل  

، عن  "يفعار غوش كات  "شرعية القيادة الرسمية المعترف بها، إنهم يريدون اآلن محو          " شباب المرتفعات "
  .طريق تصميمهم القوي واستعدادهم للكفاح

العنف صاحب حركة المستوطنين منذ تأسيسها، لكن عن طريق التهميش الـسياسي والثقـافي لـشرعية                
مؤسسات الدولة كما عن طريق وجود خطاب معاد للنظام السائد ثبت في الجيل الثالث ظـاهرة عمليـة                  

إذا كانـت حـوادث     .  في حالة إخالء مستوطنات قادمـة      راديكالية عنيفة سيتصاعد عنفها بشكل واضح     
الهجوم في غولدشتاين وفي الخليل وإغتيال اسحق رابين هي مبادرات فردية، لم يكن وراءها منظمـون                

  .فإن تجمعاً واضحاً حول المستوطنين المستعدين لممارسة العنف قد بدأ بالتشكل إذن
  ٢٤/٨/٢٠٠٨المستقبل 
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