
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القدس الشرقية قد تصبح عاصمة لدولة فلسطينية :باراك
  فإما االتفاق الكامل أو ال اتفاق...ال شيء اسمه اتفاق رف:  الحلول الجزئيةاًفضاعباس ر

 مصر تعزز الجهاد لموازنة حماس في غزة": األخبار"
  آالف مواطن١١٠سحب هويات مقدسية تستهدف " مجزرة"مخاوف من 

 وتل أبيب تستبعد إلغاء االتفاقية" أسباب مجهولة"لـ" إسرائيل"مصر توقف صادرات الغاز لـ
 الكويت تستثني الوثائق الفلسطينية من تسهيالت قدمت للمقيمين في دول الخليج

 السلطة تشن حملة على :رام اهللا
وتصادر مصادر تمويل حماس 

   مليون دوالر الشهر الماضي٢,٢
        

 ٤ص ...  

 ٤/٩/٢٠٠٨١١٩٠الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٩٠:         العدد                  ٤/٩/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

    :السلطة
 ٤   فإما االتفاق الكامل أو ال اتفاق...ال شيء اسمه اتفاق رف:  الحلول الجزئيةاًفضاعباس ر .٢
 ٥  إلسرائيلية عن حدوث تقدم تفاوضي مجرد غبار للمعركة الحزبية الداخليةالتسريبات ا :قريع .٣
 ٥  فاوضات سيتصاعد في حال فشل المة القوميثنائيةتأييد الفلسطيني لقيام دولة ال :وثيقة .٤
 ٦  "ى الحكم البوليسيتتحوالن إل" وحكومة غزة رام اهللاسلطة : مؤسسة الحق .٥
 ٦  تغلق عيادات خاصة ألطباء مضربين عن العملوزارة الصحة: غزة .٦
 ٦  بحر يحمل عباس المسؤولية عن االعتداء على النائب البيتاوي ويطالب بالتحقيق .٧
 ٧ األنفاق والحفريات تحت األقصى تهدد بانهياره كامالً: الحكومة المقالة .٨
 ٧  األقصىحفريات في الضد " اإلسرائيليةالعليا " لـطاقم قانوني سيقدم اعتراضاً: عبد القادر .٩
 ٧ "البارد"عمار إجهود الجئين واألغا يبحث مع نائب المفوض العام لألونروا أوضاع ال .١٠
 ٨  لفلسطين بالجامعة العربية عمرو يقدم أوراق اعتماده مندوباًنبيل .١١
 ٨ عدت خطّه الغتيال عباس أثناء زيارته بيروت؟   هل ُأ":القبس" .١٢
 ٨ ة السبتقمة فلسطينية مصري: عمرو .١٣
    

    :المقاومة
 ٨  االعتداء على الشيخ البيتاوي يمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء": حماس" .١٤
 ٩  مصر تعزز الجهاد لموازنة حماس في غزة": األخبار" .١٥
 ٩   كطرف ألنه رئيس الجميعبحوار القاهرةشارك عباس لن ي: عبد الرحمنأحمد  .١٦
١٠  اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة عقب عيد الفطر: نافذ عزام .١٧
١٠   األصل ان يوجه  للحكومة في رام اهللا: البردويل منتقداً اإلضرابات بغزة .١٨
١٠  أبو الهيجا يدعو إلى حوار وطني ويدعو آسري شاليط إلى عدم التنازلاألسير  .١٩
١١   االنتخابات المبكرة بحاجة إلى اتفاق وطني: حماس .٢٠
١١  رة غزةمغادمن  منع السلطات المصرية واإلسرائيلية شقيقة زوجة بلير تنتقد حماس .٢١
١١   اتصال هنية بالقذافي واألمير سلطان للتهنئة برمضان وليس ألي هدف سياسي: نزال .٢٢
١٢  أي قوات تدخل قطاع غزة ال يكون هدفها تحرير فلسطين  هي قوات معادية: لجان المقاومة .٢٣
١٢  "اإلسرائيلية"لجبهة الشعبية تبدأ حملة ضد سياسة االغتياالت ا .٢٤
١٢ الفصائل الفلسطينية تستغل التهدئة إلجراء التدريبات العسكرية وتخريج المقاتلين .٢٥
١٣  حركة الجهاد بتهمة مساعدة  سنوات٥ العريان بعد اعتقاله سامي. د تطلقأمريكا .٢٦
١٣ قائد كتائب األقصى برام اهللا والبيرة  مؤبدات بحق ٤حكم ت" إسرائيل" .٢٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  القدس الشرقية قد تصبح عاصمة لدولة فلسطينية  :باراك .٢٨
١٣  لممكن اجالء مستوطنين من الضفة الغربية طوعاً بعد ترسيم الحدودمن ا: ليفني .٢٩
١٤   %٢٠ليفني تتفوق على موفاز بـ : استطالع .٣٠
١٤  تعقد صفقة أسلحة مع الهند تصل إلى مليار شيكل" رفائيل" .٣١
١٤  في كندا" العال" إحباط تحضيرات العتداء على موظفين في :"إسرائيل" .٣٢
١٤   الى دول عربية٤٨منظمة يهودية تنظم مؤتمرا يهدف الى ترحيل فلسطينيي  .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٩٠:         العدد                  ٤/٩/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

١٥ ما زال هناك وقت للطرق الدبلوماسية مع إيران: باراك .٣٤
    

    :األرض، الشعب
١٥  "المفرِّطة بحق العودة"فلسطينيو أوروبا يدينون بشدة تصريحات عباس  .٣٥
١٥  الفلسطينيون لن يقبلوا تفاوضاً يسفر عن التنازل عن حق العودة: مركز العودة .٣٦
١٥   باألرقام في لبناناة الطفل الفلسطيني تحلّل مأس الحقوقيةشاهدمؤسسة دراسة ل .٣٧
١٦   آالف مواطن١١٠سحب هويات مقدسية تستهدف " مجزرة"مخاوف من  .٣٨
١٦   عامألفي إلى من سور القدس تعود أجزاء حول الكشف عن إسرائيليةدعاءات الرفض  .٣٩
١٦   غزةفرصة لهم ليعيشوا حقيقة حصارمنع المتضامنين من السفر : الخضري .٤٠
١٧   جريمة دينية وخيانة وطنية في غزةإضراب المعلمين واألطباء: رابطة علماء فلسطين .٤١
١٧  محاوالت تهويدهال للتصديمؤتمر في الخليل يناقش ظروف البلدة القديمة ويدعو  .٤٢
١٧  ويسرقون مجوهرات ذهبيةالخليلإسرائيليون يقتحمون منزال في  جنود .٤٣
   

   :صحة
 ١٧   الشهر المنصرم مريضاً خالل٢٠الحصار حصد أرواح : وزارة الصحة في غزة .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
١٨   إلى السودان تبحث خطة لنقل الجئين فلسطينيين من الحدود العراقيةالجامعة العربية .٤٥
١٨  خيرية محمد بن راشد توفر األدوية لمرضى السرطان الفلسطينيين في لبنان .٤٦
١٨ وتل أبيب تستبعد إلغاء االتفاقية" جهولةأسباب م"لـ" يلإسرائ"مصر توقف صادرات الغاز لـ .٤٧
١٨ التوقيع على اتفاق جزئي بينها وبين الفلسطينيين" اسرائيل"مصر واالردن يعارضان اقتراح  .٤٨
١٩  الكويت تستثني الوثائق الفلسطينية من تسهيالت قدمت للمقيمين في دول الخليج .٤٩
   

   :دولي
١٩ اإلحتالل يمنع أخت زوجة بلير من مغادرة غزة .٥٠

   
    :مختارات

١٩ األول من العام الحالي شركة فرنسية في النصف ٢٨٥٠٠ أكثر من إفالس .٥١
    

    :تقارير
٢٠ سة تفضح التغلغل اإلسرائيلي في العراقدرا.. باألرقام واألسماء  .٥٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢٢  بشير موسى نافع. د... ثالثة مسارات فلسطينية متعثرة .٥٣
٢٥  داود الشريان"... إسرائيل"التطبيع األمني مع  .٥٤
٢٥  محمد ابو رمان...  األردنيالخيار" إحياء" .٥٥
٢٧ حلمي موسى... حكومة تكنوقراط برئاسة عشراوي؟ :حوار القاهرة مؤجل .٥٦
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 ٢٨  :كاريكاتير
***  

  
   مليون دوالر الشهر الماضي٢,٢وتصادر  السلطة تشن حملة على مصادر تمويل حماس :رام اهللا .١

 بدأت السلطة الفلسطينية حملة لتجفيف المصادر المالية لحركة حماس في الضفة            : محمد يونس  -م اهللا   را
وقال مسؤول رفيع إن السلطة وضعت يدها الشهر الماضي على أموال للحركة في منطقـة رام                . الغربية

  . مليون دوالر وصادرتها٢,٢اهللا بلغت 
إن أجهزة األمن الفلسطينية تعتبـر      " الحياة"أكرم رجوب لـ     الوقائي في رام اهللا      األمنوقال رئيس جهاز    

سنواصل العمل علـى مـصادرة أسـلحتها،        "السالح والمال أدوات حماس لالنقالب على السلطة، لذلك         
حماس اليـوم   "وأضاف أن    ".وتجفيف مصادرها المالية كي نمنعها من تكرار انقالبها في الضفة الغربية          

قبل االنقالب كانت حركة وطنية تقاتل االحـتالل،        .  قبل االنقالب في غزة    بالنسبة إلينا هي ليست حماس    
وبعد االنقالب أصبحت في نظرنا حركة انقالبية تسعى إلى السيطرة على الـسلطة ومؤسـساتها بـالقوة                 

وشدد علـى أن     ".المسلحة، لذلك سنجردها من قوتها، وهذا هو سبيلنا الوحيد لتجنب تكرار انقالبها علينا            
بالنسبة إلينا حركة إرهابية قامت بقتل شبابنا في شوارع غزة، وعملنا ضدها اليوم هو من أجـل                 حماس  "

  ".وإذا تمكنت حماس من بناء قوة مادية، فإنها ستوجهها إلى صدورنا. مستقبل أبنائنا
وقـال إن  . وأشار مسؤول أمني إلى أن أجهزة األمن تتعقب القنوات المالية لحماس وتعمل على تجفيفهـا      

ذه األجهزة وضعت أيديها على قنوات مالية وتجارية مهمة للحركة، مشيراً إلى توقيف تجار وصيارفة               ه
من الوسائل التي استخدمتها حماس في تحويل       "وأضاف أن    .عملوا على تحويل مبالغ مالية كبيرة للحركة      

ـ                ويالت الماليـة،   األموال من الخارج فتح مؤسسات تجارية هنا، مع فروع لها في الخارج لتـسهيل التح
إضافة إلى التعاقد مع موردين كبار لدفع ثمن مشترياتهم في الخارج على أن يقوموا بدفع أثمانهـا فـي                   

رباحاً كبيـرة   أولفت إلى أن تجاراً حققوا       ".%٣٠الداخل لعناصر من الحركة مع خصم كبير يصل إلى          
المثال ال الحصر، حصل على عمولة      من وراء مثل هذه الصفقات، مشيراً إلى أن أحد التجار، على سبيل             

وأوضح أن حماس استخدمت لجان      . ألف دوالر في صفقة تحويل أموال بقيمة مليون دوالر         ٣٠٠قدرها  
الزكاة على نطاق واسع لتحويل أموال للحركة، الفتاً إلى أن السلطة وضعت حداً لـذلك عنـدما عزلـت     

  .جميع أعضاء حماس من هذه اللجان واستبدلتهم بمستقلين
  ٤/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
   فإما االتفاق الكامل أو ال اتفاق...ال شيء اسمه اتفاق رف:  الحلول الجزئيةاًفضارعباس  .٢

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه المطلق للحلـول الجزئيـة مـع         : منتصر حمدان  -رام اهللا   
ن عقـب اسـتقباله رئـيس       ، وأضاف للـصحافيي   "إما االتفاق الكامل أو ال اتفاق     "، وقال أمس    "إسرائيل"

ال يوجد اتفـاق    " أراضي السلطة في زيارة مفاجئة       إلىجمهورية آيسالندا أوالفور جريمسون الذي وصل       
وأكد عبـاس    ".رف وإما أن يكون هناك اتفاق كامل في المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، أو ال اتفاق              

 أن مصر تقوم بمهمة خاصة بما يتعلق        إلى اًللصحافيين، استمرار الحوارات الفلسطينية في القاهرة، مشير      
بدعوة مختلف الفصائل وأنها دعت أكثر من فصيل، وستستكمل هذه الدعوات خـالل شـهر رمـضان،                 

  .وتجمل الحوار وتقدم ما تراه من نتائج إلى الجامعة العربية
ت التـي يجـري     واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، ياسر عبد ربه، أن كل المعلومـا              

 تضليل الرأي العام الدولي مـن جانـب         إلى تالعب إسرائيلي مكشوف يهدف      إالتسريبها لإلعالم ما هي     
" إسرائيل"وإظهار أن الجانب الفلسطيني هو الذي يرفض كل المقترحات اإلسرائيلية للتسوية في حين أن               
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 الجانب الفلسطيني نحو العديد مـن        فشل عملية التسوية سوف يدفع     أن  تكثيف االستيطان، مؤكداً   إلىتعمد  
  .الخيارات أهمها اإلعالن من جانب واحد عن االستقالل الفلسطيني

  ٤/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  التسريبات اإلسرائيلية عن حدوث تقدم تفاوضي مجرد غبار للمعركة الحزبية الداخلية :قريع .٣

حمـد قريـع رئـيس الوفـد الفلـسطيني      ا أن رام اهللامن  ٤/٩/٢٠٠٨وكالة فلسطين اإلخبارية   ذكرت  
 تقدم فـي المفاوضـات      أيللمفاوضات النهائية نفى صحة التسريبات والعروض اإلسرائيلية عن حدوث          

هذه تسريبات غير صحيحة وهي عبارة عن غبار        " :وقال .السياسية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي    
 األربعاء في مكتبه فـي رام اهللا        ]أمس[ل لقائه اليوم  جاء ذلك خال   ."للمعركة الحزبية الداخلية في إسرائيل    

 .وزير الخارجية الفنلندي الغزامبير سبيت
 وزير الخارجية الفنلندي عبر عن رفض        إلى أن  وفانقالً عن وكالة     ٤/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأشارت  

 في القدس مشددا على     اً في بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها وتحديد       "إسرائيل"بالده القاطع الستمرار    
كما أعرب عن تأييد بـالده       .ستمرار في هذه السياسة يعني تدمير كل الجهد المبذول لتحقيق السالم          الأن ا 

 الدولة المـستقلة وعاصـمتها      إقامةلحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها          
 جاد وحازم ووقف كل أشكال االعتداءات والممارسـات          اتخاذ قرار  إلى "إسرائيل" القدس الشرقية، داعياً  

 .العدائية ضد الشعب الفلسطيني ليتجسد السالم حقيقة واقعة على األرض
  
  فاوضات سيتصاعد في حال فشل المة القوميثنائيةتأييد الفلسطيني لقيام دولة ال :وثيقة .٤

مؤسسة بحثيـة    أن   نتصر حمدان  م ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٤/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
فلسطينية قالت إن التأييد بين الفلسطينيين لقيام دولة واحدة ثنائية القومية سيتـصاعد فـي حالـة فـشل                   

 صـفحة وأعـدتها     ٥٠وأظهرت الوثيقة التي وقعـت فـي        . المحادثات في إقامة دولة فلسطينية مستقلة     
ارات االستراتيجية الفلسطينية إلنهاء االحـتالل      الخي"مجموعة الدراسات االستراتيجية الفلسطينية بعنوان      

وجاء في التقريـر    . ، خيبة أمل الفلسطينيين من التوسع االستيطاني في الضفة الغربية المحتلة          "اإلسرائيلي
 ١٩٨٨ استبدال عرض حل الدولتين لعام       إلىانه في حالة فشل المفاوضات الراهنة سيضطر الفلسطينيون         

  . جديدة ال قوال فقط بل على أرض الواقعبإستراتيجيةفلسطينية من جانب منظمة التحرير ال
 من المثقفين والمهنيين الفلسطينيين مـن الـضفة         ٣٠وتضم مجموعة الدراسات االستراتيجية الفلسطينية      

  .ومول الدراسة االتحاد األوروبي. الغربية وقطاع غزة والمنفى
 من الخيارات منها    الوثيقة تطرح عدداً  "عمال  وصرح رياض المالكي وزير اإلعالم في حكومة تسيير األ        

 حل الدولتين تقضي عليه     أنإنها ال تقول بضرورة استبعاد حل الدولتين لكنها تقول          . خيار دولة لقوميتين  
وقال محمد اشتية مسؤول فتح وعضو مجموعة الدراسـات         " على األرض " إسرائيل"المستوطنات وأفعال   

 يتغير فهدف الفلـسطينيين هـو       أن الخطاب الفلسطيني كله يجب      إن" زرويتر"ـاالستراتيجية الفلسطينية ل  
  .إنهاء االحتالل ال عملية بال سالم

 التي أعدتها    وثيقة  إلى أن   وفاء عمرو  ،القدس نقالً عن مراسلها في    ٣/٩/٢٠٠٨رويترز  وأشارت وكالة   
ني بشأن الخطوات التـي      داخل المجتمع الفلسطي   مجموعة الدراسات االستراتيجية الفلسطينية فجرت جدالً     

 اتفاق سالم علـى     إطار إلىيجب اتخاذها في حالة فشل المتفاوضين في االلتزام بهدف واشنطن للتوصل            
  . بحلول نهاية العاماألقل

 دولـة   إلقامة التطلعات الفلسطينية    إلى ال ترقى    اإلسرائيلية المقترحات   إنويقول المفاوضون الفلسطينيون    
  .١٩٦٧ في حرب عام "إسرائيل" التي احتلتها راضياألذات مقومات للبقاء في 
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يجب "وقال الكاتب الفلسطيني هاني المصري وهو عضو في مجموعة الدراسات االستراتيجية الفلسطينية             
 من الخيارات منها خيار دولـة       الوثيقة تطرح عدداً  "وأضاف   ." نكون مستعدين بخيارات وسيناريوهات    أن

 حـل الـدولتين تقـضي عليـه         أن استبعاد حل الدولتين لكنهـا تقـول          ال تقول بضرورة   إنها. لقوميتين
  . المحتلةاألراضي المستوطنات في إلى مشيراً" األرض على إسرائيل وأفعالالمستوطنات 

 االحتماالت المطروحة للنقـاش هـي       إحدىعباس بأن   لرئيس  وصرح ياسر عبد ربه وهو مساعد كبير ل       
  . االستقالل من جانب واحدإعالن

 عيشة وهو عضو في مجموعة الدراسات االستراتيجية الفلسطينية ووزير سابق مقـرب             أبومير  وقال س 
  . الخيارات تتضمن وضع غزة والضفة الغربية تحت الوصاية الدوليةإنمن حركة حماس 

  
  "تتحوالن إلى الحكم البوليسي" وحكومة غزة رام اهللاسلطة : مؤسسة الحق .٥

حقوقية أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحكومة حمـاس          أعلنت منظمة   :  محمد يونس  -رام اهللا   
مؤسـسة  "وقالت  ".تتحوالن إلى الحكم البوليسي، وتنتهكان حقوق اإلنسان بصورة منهجية"قي قطاع غزة    

السلطة الفلسطينية تعتمد القضاء العسكري فـي إصـدار         "في مؤتمر صحافي في رام اهللا أمس إن         " الحق
وقال مدير المؤسـسة     ".دنيين، ما يشكل انتهاكاً خطيراً للنظام األساسي الفلسطيني       مذكرات اعتقال بحق م   

، مؤكـداً أن ضـحاياها      "جريمة بموجب القـانون األساسـي     " تشكل   تاالنتهاكاشعوان جبارين إن هذه     
وأشار إلى أن المؤسسة وجهت رسائل      ". مالحقة أجهزة األمن قضائياً النتهاكها بنود الدستور      "عون  ييستط

 .لى رئيس السلطة ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء األعلى طالبتهم فيها بوقف هذه االنتهاكـات              إ
بتوقيع رئيس القضاء العسكري على أوراق بيضاء لدى أجهزة األمن لتقوم باعتقال            "وأعرب عن شكوك    
  .وطالب الممولين الغربيين بالضغط على السلطة لوقف هذه االنتهاكات". من تريد متى شاءت

 نفسه وتعتمد على القانون الثوري لمنظمة التحرير في اعتقال العاملين           األسلوبحماس تستخدم   "وأكد أن   
وقال إن مؤسسته سجلت حاالت احتجاز معتقلين لبضعة أيام بعـد           ". في أجهزة األمن السابقة ومحاكمتهم    

  ".هاكاً خطيراًانت"صدور قرارات بإطالق سراحهم من قبل محكمة العدل العليا، معتبراً ذلك 
  ٤/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  تغلق عيادات خاصة ألطباء مضربين عن العملوزارة الصحة: غزة .٦

 صرح الناطق باسم وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة في           :محمد هواش والوكاالت   –رام اهللا   
 العمل في قطـاع      مضربين عن  ألطباء عدد من العيادات الطبية الخاصة       إقفال تم   بأنهغزة خالد راضي    

من يـستمر   : "وقال".  المسيس وغير القانوني   اإلضراببسبب استمرارهم في    "الصحة الحكومي في غزة     
ثالثـة  .  سياسي ومحرض  إلى ال يمكن تحويل الطبيب      ألنه سيعاقب وربما يطرد من عمله       اإلضرابفي  

  ". بينهم طفلأطباءتوفوا بسبب عدم وجود 
 أطبـاء  عيادة خاصة واستدعت     ٣٠ "أقفلت إن الشرطة التابعة لحماس       حركة فتح  إلىوقال أطباء ينتمون    

  ".وعاملين فتحاويين لالستجواب
  ٤/٩/٢٠٠٨النهار 

  
  بحر يحمل عباس المسؤولية عن االعتداء على النائب البيتاوي ويطالب بالتحقيق .٧

ريعي  أحمد بحر، رئـيس المجلـس التـش        . د  أن غزةمن   ٤/٩/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم    ذكر  
الفلسطيني باإلنابة، حّمل رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن االعتداء الذي تعـرض لـه                

وعبـر   ).٣/٩(النائب الشيخ حامد البيتاوي خالل توجهه ألداء صالة العشاء في نابلس مساء األربعـاء               
جموعة مجرمة في الضفة    للعمل الجبان الذي قامت به م     "بحر في تصريح مكتوب له، عن إدانته الشديدة         
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 رصاصة على سيارته بعد قليل من ترجله منـه          ١٥الغربية ضد األخ النائب حامد البتاوي وذلك بإطالق         
إننا في المجلس التشريعي نعتبر هذا الحادث هو امتداد         : "وقال ".ودخوله ألحد مساجد روجيب في نابلس     

عناصر مجرمة تنتمي لألجهزة األمنية في الضفة       للحوادث اإلجرامية التي استهدفت النواب سابقاً من قبل         
ندعو الرئيس عباس لإلعالن عن فتح تحقيـق سـريع          : "وأضاف ".الغربية تستهدف الشرعية الفلسطينية   

أي تباطؤ في التحقيق هو تواطؤ في الحـادث         "، مؤكداً على أن     "لمعرفة الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة    
 ."اإلجرامي
إطالق النار على   دانت وبشدة     الحكومة المقالة   أن نابلسمن   ٣/٩/٢٠٠٨ اإلخبارية   وكالة معاً وجاء في   

  . صالة العشاء والتراويحألداء حامد البيتاوي أثناء توجهه الشيخ
األجهزة األمنية الفلسطينية بـالتحقيق      "بمعاً"وطالب أحمد البيتاوي نجل الشيخ البيتاوي في اتصال هاتفي          

  . أنها أمام اختبار حقيقيإلىن مشيرا في الحادث لكشف الفاعلي
  
 األنفاق والحفريات تحت األقصى تهدد بانهياره كامالًً:  المقالةالحكومة .٨

 حذرت وزارة األوقاف والشؤون لدينية في حكومة غزة من أن المسجد األقصى المبارك يتعـرض                :غزة
يوما بعد يوم من حجـم وعـدد         إلى أن سلطات االحتالل تزيد       إلى أكبر عملية استئصال وتهويد، مشيراً     

وقالت الوزارة في تقرير لها      .األنفاق وتواصل أعمال الحفريات تحت أساساته بهدف هدمه وإقامة الهيكل         
أن سلطات االحتالل تحاول كذلك تهويد المسجد األقصى، من خالل تغيير معالمه اإلسالمية إلى يهوديـة                

واستعرضـت الحفريـات     .ومحيطه تمهيـدا لهدمـه    عبرية، وتبني عدد من الكنس اليهودية في باحاته         
والمخططات اإلسرائيلية إلقامة اإلنفاق والكنس أسفل وفي محيط المسجد األقصى مستندة في ذلـك إلـى                
شهود عيان ووثائق كشفتها مؤسسة األقصى، موضحة أن االنهيارات والتشققات التي حصلت في المسجد              

  . أسفله والتي تتواصل في كل االتجاهاتاألقصى ناتجة عن شبكات األنفاق التي حفرت
   ٣/٩/٢٠٠٨ قدس برس

  
 األقصىضد الحفريات في " اإلسرائيليةالعليا " لـ طاقم قانوني سيقدم اعتراضاً: عبد القادر .٩

 سيقدم صـباح   قانونياً طاقماًإن قال حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس      : وفا –القدس  
، ضد الحفريات التي تجريها الدولة العبرية وبلدية القـدس          اإلسرائيليةلمحكمة العليا    ا إلى اليوم اعتراضاً 

في ساحة البراق، بما فيها االعتراض ضـد هـدم التلـة            " جمعية تراث حائط المبكى   "الغربية وما تسمى    
شير  االعتراض المقدم ي   أن عبد القادر    وضحوأ .األثرية، وبناء كُنسٍ يهودية وجسر عسكري في المنطقة       

 ترميم التلة األثرية في ساحة البراق، ولكن بصورة تحافظ عليها وعلى ما تحتويه من               إعادة ضرورة   إلى
 .إسالميةآثار 

 ٤/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 "البارد"عمار إجهود لعام لألونروا أوضاع الالجئين واألغا يبحث مع نائب المفوض ا .١٠

ذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية رئـيس دائـرة شـؤون           زكريا األغا عضو اللجنة التنفي    .  التقى د  :غزة
الالجئين ظهر اليوم فليبو جراندي نائب المفوض العام لألونروا وذلك في مقر دائرة شـؤون الالجئـين                 

وبحث االجتماع األوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الالجئون في المخيمات الفلـسطينية        .بمدينة غزة 
األراضي الفلسطينية إلى جانب بحث موضوع إعادة إعمار مخيم نهـر           في ظل الحصار المفروض على      

 . بخصوص ذلكاألونرواالبارد والجهود التي تبذلها 
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 تتابع عن كثب موضوع الالجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود الـسورية            األونرواوأكد جراندي أن    
الالجئين الفلـسطينيين العـالقين إلـى     أن الحكومة السورية وافقت على إدخال عدد من العراقية موضحاً 

 .أراضيها
األغا الدول العربية الشقيقة باإلسراع في تقديم ما تعهدت به من تبرعات مالية في مؤتمر فيينا                . وطالب د 

 .إلعادة إعمار مخيم نهر البارد
 ٤/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 ة لفلسطين بالجامعة العربي يقدم أوراق اعتماده مندوباًعمرو نبيل .١١

، أوراق اعتماده لعمرو موسى األمين العـام لجامعـة          أمس قدم السفير نبيل عمرو، مساء       : وفا –القاهرة  
 عمله كسفير لفلسطين في جمهوريـة       إلى إضافةالدول العربية كمندوب دائم لفلسطين بالجامعة العربية،        

محمد صبيح األمين العـام     مصر العربية، وذلك في مقر األمانة العامة للجامعة بالقاهرة بحضور السفير            
 .المساعد لفلسطين واألراضي المحتلة وعدد آخر من المسؤولين

وعقب تقديم أوراق االعتماد رحب عمرو موسى بانضمام السفير عمرو لمجموعة المنـدوبين الـدائمين               
مل لحقوق   محورية القضية الفلسطينية، مؤكدا في الوقت ذاته دعم الجامعة الكا          إلىبالجامعة العربية، الفتا    

  .شعبنا في الحرية واالستقالل
 ٤/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 عدت خطّه الغتيال عباس أثناء زيارته بيروت؟ هل ُأ":القبس" .١٢

 ترددت في عدد من المخيمـات       إشاعات جهة رسمية فلسطينية حول      أيلم يصدر أي تعليق من       :بيروت
يتعرض لمحاولة اغتيـال خـالل زيارتـه         أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كاد        أنومفادها  
 أنومـع    . لبيروت من قبل جهة متشددة تعارض توجهاته الدبلوماسية لمعالجة الملف الفلسطيني           األخيرة

 يتردد اآلن، ونشر بعـض منـه         طويت لدى مغادرة المسؤول الفلسطيني لبنان، فإن كالماً        اإلشاعاتهذه  
 األراضيالتنبه لها في اللحظة المناسبة، ليغادر عباس         حول خطة وضعت لتسميمه جرى       األربعاء تلميحاً

 ..اللبنانية بسالم وسالمة
 ٤/٩/٢٠٠٨القبس الكويتية 

  
  قمة فلسطينية مصرية السبت: عمرو .١٣

، بأن الرئيس محمود عبـاس سـيلتقي        أمس صرح نبيل عمرو سفير فلسطين لدى مصر،         : وفا –القاهرة  
 مـع  عباسوقال إنه سيجري خالل لقاء      .بل في القاهرة  الرئيس المصري محمد حسني مبارك السبت المق      

 اإلسـرائيلية، وموضـوع الحـوار الـوطني         -  البحث في آخر تطورات المفاوضات الفلسطينية      مبارك
 .الفلسطيني الذي يجري اآلن في القاهرة، إضافة إلى العالقات الثنائية

 ٤/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  ي يمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراءاالعتداء على الشيخ البيتاو": حماس" .١٤

الذي تعرض لها الشيخ حامد البيتـاوي، عـضو المجلـس           االعتداءفي بيان   " حماس"أدانت حركة   : غزة
التشريعي ورئيس رابطة علماء فلسطين وخطيب المسجد األقصى، أثناء تأديته لصالة العشاء في مـسجد               

المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه     " لها وصل    واعتبرت الحركة في بيان    .قضاء نابلس " روجيب"قرية  
، أن هذا االعتداء يمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، واعتداء سـافراً علـى العلمـاء                )٣/٩(األربعاء  

  .وأعضاء المجلس التشريعي
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من أن التمادي في االعتداءات على قياداتها وعناصرها فـي الـضفة، إذا مـا               " حماس"وحذرت حركة   
ن ذلك يدفع الحركة إلى مراجعة مواقفها إزاء جميع القضايا، ويدفعها التخاذ كافة اإلجراءات              فإ"استمرت  

إلى تحمل مسئولياته لوقف هذه الجرائم، التي ينفذها        "، داعية رئيس السلطة محمود عباس       "لحماية أبناءها 
  ".فتح"أفراد في األجهزة األمنية وحركة 

  ٤/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  مصر تعزز الجهاد لموازنة حماس في غزة": األخبار" .١٥

ـ    :  أحمد شاكر  -رام اهللا    أمس، عن محاولة مصرية لتقويـة      " األخبار"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، ل
وقرأت المصادر، التي اشترطت عـدم       .الجهاد على منافستها في الساحة اإلسالمية حركة حماس        حركة

ل وفد يحضر إلى القاهرة على أنها محاولة لتقوية وضع الحركة في            كأو" الجهاد"كشف هويتها، في دعوة     
وأوضـحت أن   . ومصر من جهة أخرى   " حماس"من جهة، وبين    " حماس"ظل التوتر الملموس بينها وبين      

الرؤيـة  "، مشيرةً إلى أن     "القاهرة تتعامل مع حركة الجهاد على أن لها ثقالً مؤثراً وفاعالً في ساحة غزة             "
  ". على ضرورة إيجاد توازن قوى لضبط إيقاع الساحة الفلسطينيةالمصرية تتركز

بالساحة الغّزاوية يؤثر سلباً على مصر، وهو ما دفع القاهرة          " حماس"وبّينت المصادر أن استفراد حركة      
وأشارت إلى أن مدير االستخبارات المـصرية، اللـواء عمـر           ". الجهاد"لتقريب وجهات النظر أكثر مع      

رة الجهاد على حل اإلشكاليات الميدانية بين حماس وفتح في غزة، وطالبها بدور أكبـر               مدح قد "سليمان،  
القاهرة تخشى  "وذكرت المصادر المطلعة أن     ". في المصالحة بين الحركتين وهو ما تريده الجهاد بالضبط        

سـالمية  من احتواء حركة حماس للجهاد اإلسالمي أو ابتالع حماس لها، ما يعني استفرادها بالـساحة اإل          
  ".والفلسطينية تماماً، وهو ما تراه القاهرة أمراً سلبياً على أمنها القومي ووضعها الداخلي

ـ "الجهاد"وفي السياق، أكدت مصادر في حركة        ، أن زيارة األمين العام للحركـة، رمـضان         "األخبار"، ل
 قطيعة مؤقتة، بعدما توترت     أذابت الجليد في العالقة بين الجهاد ومصر وأنهت       "عبد اهللا شلح، إلى القاهرة      

العالقة في وقت سابق الستخدام سرايا القدس منطقة سيناء لدخول استـشهادي عمليـة إيـالت محمـد                  
  ".السكسك

القاهرة بدأت تتعامل مع حماس بحذر كبير، وخصوصاً في ملفات الوسـاطة            "وشددت المصادر على أن     
القاهرة إلنهاء ملف جلعاد شاليط وحصار      التي تقودها مصر، عقب رفض حماس حلوالً وسطية وضعتها          

  ".غزة
  ٤/٩/٢٠٠٨األخبار 

  
   كطرف ألنه رئيس الجميعبحوار القاهرةعباس لن يشارك :  الرحمنعبدأحمد  .١٦

ـ        :  أشرف الهور   -غزة   إلـى أن   ' القدس العربـي  'أشار أحمد عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم فتح ل
ة بهدف رأب الصدع الفلسطيني يهـدف إلـى إعـادة الوحـدة             الحوار الثنائي الذي بدأته القيادة المصري     

يتطلب أن تكون األولوية لدى فتح وحماس العمل على إنهـاء الخـالف             'الفلسطينية، وقال ان هذا األمر      
  .'واعتباره أولوية فلسطينية، بعيداً عن أي أوهام إقليمية أو دولية

ون شروط، من أجل إنجاح الجهود المبذولة،       د'وأكد عبد الرحمن أن حركته ستذهب إلى حوارات القاهرة          
تشكيل حكومة مؤقتة من مستقلين بموافقـة التنظيمـات الفلـسطينية،           'وقال ان رؤية فتح للحل تتمثل في        

واالتفاق على إعادة تشكيل أجهزة األمن الفلسطينية من جديد، لتكون أداة لحفظ األمـن وإعـادة حالـة                  
وحدة الوطنية، وكذلك االتفاق على إجراء انتخابـات مبكـرة فـي         االنضباط، وأن تكون ضامناً لحماية ال     

  .'أقرب وقت ممكن
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وشدد عبد الرحمن على ضرورة ان يحدد الحوار الوطني الهدف السياسي الفلسطيني، المتمثل في إقامـة                
، تكون عاصمتها القدس، مطالباً أن يكون الحل مع حماس يضمن           ١٩٦٧دولة فلسطينية على حدود العام      

  .'ال أن يجلب عزلة سياسة دولية أو إقليمية أو عربية للفلسطينيين'عزلة السياسية، فك ال
وأشار الناطق باسم فتح إلى أن حركته التي لم تضع شروطاً للحوار، ترى أنه بمجرد تـشكيل الحكومـة        

طويـت  ) يقصد سيطرة حماس على غزة    (ستكون صفحة االنقالب    'الجديدة، والتوجه لالنتخابات المبكرة     
  .'إلى األبد

وأوضح عبد الرحمن أن وفد حركة فتح لحوارات القاهرة، سيشكل من قيادات كبيرة، رافضاً في الوقـت                 
يعكس عدم جديته في التوصل إلـى أي        'ذاته حديث حركة حماس اعتبار أن عدم مشاركة الرئيس عباس           

 أنـه لـيس طرفـاً فـي         مكانة الرئيس أبو مازن تؤكد    'ورد عبد الرحمن على حماس بالقول ان        . 'اتفاق
وقال الناطق باسم فتح لـ     .'الخالف، بل هو رئيس لكل الفلسطينيين، وسيكون الراعي والضامن ألي اتفاق          

  . 'له صفته الوطنية وليست الحزبية'ان الرئيس عباس ' القدس العربي'
  ٤/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 لفطر اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة عقب عيد ا: نافذ عزام .١٧

تعتزم القيادة المصرية دعوة جميع الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع موسع فـي            :  ضياء الكحلوت  -غزة  
وقال عـزام    .القاهرة بعد عيد الفطر حسب ما كشف الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي              

صل إليه خالل اللقاءات    إن االجتماع يأتي في سياق ترجمة ما تم التو        " العرب"في تصريحات خاصة لـ     
 .الثنائية التي عقدتها القاهرة مع بعض الفصائل الفلسطينية

وأكد أن مصر تضغط باتجاه الخروج بتفاهم ينهي االنقسام الفلسطيني ويرتب البيت الفلسطيني الـداخلي،               
 .ةمشدداً على أهمية الدور المصري والعربي في إنهاء االنقسام وعودة الوفاق للساحة الفلسطيني
  ٤/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  األصل ان يوجه  للحكومة في رام اهللا : البردويل منتقداً اإلضرابات بغزة .١٨

سـالم  .  تأييد الحكومة الفلسطينية في رام اهللا التي يرأسها د          حركة حماس  انتقدت : أشرف الهور   -غزة  
موقف نقابة  ' البرلمانية   صالح البردويل المتحدث باسم كتلة حماس     . وقال د .  في غزة  فياض لإلضرابات 

المهن الطبية من دعوتها لإلضراب، وتأييدها لإلجراءات التي قامت بها حكومة رام اهللا ظاهرة غريبـة                
ورأى البردويل أن النقابات عادة ما تدافع عن حقوق الموظفين لدى الحكومة، الفتاً إلـى أن هـذه                  . ً'جدا

األصل ان يوجه إضرابها للحكومة فـي رام اهللا         'وقال  ،  'ال تعترف بالحكومة في غزة    'النقابات المضربة   
وأوضح أنه في الوقت الذي يمنع فيه المرضى في قطاع غزة مـن العـالج فـي                . 'التي تعتبرها شرعية  

الخارج، ويحاول األطباء في قطاع غزة بإمكانياتهم البسيطة حل اإلشكاليات للمرضى وإنقاذ حيـاة مـا                
  .'ام اهللا وما يسمى بالنقابة من اجل التضييق وقتل المزيد من األطفالتقوم حكومة ر'يمكن إنقاذه منهم، 
من أجل أن تستسلم للشروط التي      'أن هذا يشكل ضغطا على الحكومة الشرعية في غزة          'وأشار البردويل   

  .'يريدونها والتي يريدها االحتالل
  ٤/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 سري شاليط إلى عدم التنازل  الهيجا يدعو إلى حوار وطني ويدعو آأبواألسير  .١٩

دعا الشيخ األسير جمال أبوا لهيجاء أحد أبرز قادة حماس في جنين الى الشروع بحوار وطني جدي 
الخروج ببرنامج مقاوم يتفق عليه أبناء الشعب الفلسطيني، باعتباره الطريق الوحيد النتزاع "يكون أساسه 
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لتي جّرت على الشعب الفلسطيني الويالت والنكبات الحقوق، ويتم فيه تجاوز كل االتفاقات السابقة ا
 ". وتركت شرخا كبيرا في المجتمع الفلسطيني

يذكر أن أبو الهيجا محكوم بالسجن المؤبد تسع مرات وخمسين عاما، ويعاني ظروفا صحية سيئة بسبب 
تقاله قبل ستة بتر في يده اليسرى في معركة مخيم جنين، ويعيش ظروفا سيئة في العزل االنفرادي منذ اع

  . أعوام
الطريق الوحيد لإلفراج "وطالب أبو الهيجا آسري شاليط بعدم التنازل عن مطالبهم ولو طال الزمان ألن 

عن األسرى هو الطريق العزيز الكريم الذي يليق بمناضلي الشعب الفلسطيني، وليس عن طريق 
يا شخصية تسيء للشعب الفلسطيني االستجداء المذل الذي حول قضية األسرى لمبادرات حسن نية وهدا

 ".ولمناضلي هذا الشعب
 ٣/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  االنتخابات المبكرة بحاجة إلى اتفاق وطني : حماس .٢٠

موضوع االنتخابات الشاملة المبكـرة     "ان  " حماس" قالت حركة    :  من محمد هواش والوكاالت    –رام اهللا   
واوضح النـاطق   ". ق عام وليس هو الحل    ممكن ان يكون موضوعاً للحوار ولكن في اطار جزء من اتفا          

ان هذا الموضوع في حاجة الى اتفاق وطني، وان االنتخابات ليـست مـدخالً              "باسمها سامي ابو زهري     
وفـي مـا يتعلـق بحـوارات         ".للعالج وانما هي محصلة للحوار ونتائج الحوار بين االطراف المعنيين         

س جديتها وغياب هذه القيادات يعني عدم جديتها فـي          مشاركة قيادات الفصائل فيها تعك    "القاهرة، قال إن    
الحوار، لهذا نحن ندعو الى مشاركة الرئيس محمود عباس في اي حوار مقبل وغيابه يعكس لنـا عـدم                   

لم توجه حتى اللحظة دعوة الى حماس وال مواعيد محددة أو           "وأكد انه   ". جديته في التوصل الى اي اتفاق     
  ".لحركة الى القاهرةترتيبات محددة لخروج وفد من ا

  ٤/٩/٢٠٠٨النهار 
  
  مغادرة غزةمن  منع السلطات المصرية واإلسرائيلية شقيقة زوجة بلير تنتقدحماس  .٢١

منع السلطات األمنية المصرية واإلسرائيلية لشقيقة زوجة رئيس الـوزراء          " حماس"انتقدت حركة   : غزة
ك محاولة لمعاقبة نشطاء حقوق اإلنـسان     البريطاني السابق توني بلير من الخروج من غزة، واعتبرت ذل         

وكـشف عـضو    . الغربين على كسرهم للحصار ورسالة لمن يريد كسر الحصار من العرب والغربيين           
ـ      " حماس" المجلس التشريعي عن   عـن أن   " قدس بـرس  "مشير المصري النقاب في تصريحات خاصة ل

التي منعت من الخروج من قطـاع       لورن بوث شقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير           
نحـن  : "غزة عبر معبر بيت حانون وقبله من معبر رفح تحظى بضيافة عربية وفلسطينية أصيلة، وقال              

نعتبر لورن بوث مواطنة فسطينية وقد منحت لجنسية الفلسطينية من رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل              
، "لسطينية أصيلة وبرعاية أمنية غير مـسبوقة      هنية، وبالتالي هي جزء منا وهي تحظى بضيافة عربية وف         

  .على حد تعبيره
 ٣/٩/٢٠٠٨قدس برس

  
   هنية بالقذافي واألمير سلطان للتهنئة برمضان وليس ألي هدف سياسي اتصال: نزال .٢٢

اتصاالت رئيس الوزراء اسماعيل هنية     ": "قدس برس " محمد نزال في تصريحات خاصة لـ        قال: دمشق
عهد السعودي هي اتصاالت لتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبـارك            بالزعيم الليبي وبولي ال   

وليس لها أي مغزى سياسي، ومطلب رفع الحصار أصبح مطلبا عاما من كل األطراف العربية والدولية                
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علـى الـدعوة    "فتح"وانتقد نزال بشدة إقدام نقابات مقربة من         .، على حد تعبيره   "وال يحتاج إلى وساطات   
  ".حماس"يلجأ إليها تيار يريد استئصال " اليائسة"ب واعتبر ذلك جزءا من محاولة وصفها بـ لإلضرا

وعما إذا كان قد تم إبالغ هذا الموقف للمصريين الذين يبذلون مساعي للحوار الفلسطيني ـ الفلـسطيني،   
 بما يقوم به    ال أظن أن المصريين في حاجة ألن نحيطهم علما        : "أو ألي أطراف عربية أخرى، قال نزال      

قادرة على مواجهة هـذه المـؤامرة بنفـسها دون الحاجـة            "حماس"هذا التيار فهم يتابعونه بشكل جيد، و      
  ".لآلخرين الذين إذا أرادوا بذل جهود لفعلوا

 ٣/٩/٢٠٠٨قدس برس
  
  أي قوات تدخل قطاع غزة ال يكون هدفها تحرير فلسطين  هي قوات معادية: المقاومةلجان  .٢٣

نية عضو القيادة المركزية للجان المقاومة الشعبية على رفض تنظيمه لفكرة استقدام قوات             أكد أيمن الشيش  
مرفوضة جملةً وتفـصيالً خاصـة أن اإلشـارات    'عربية أو أجنبية إلى قطاع غزة، وأكد أن هذه الفكرة         

 أن تنظيمه   وأكد الشيشنية . 'حولها تدلل على أنها من النقيض لمصالح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة          
  .'قوات معادية'سوف يتعامل مع أي قوات تدخل إلى قطاع غزة ال يكون هدفها تحرير فلسطين على أنها 

  ٤/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  "اإلسرائيلية"الجبهة الشعبية تبدأ حملة ضد سياسة االغتياالت  .٢٤

م السابق للجبهة الشعبية أبـو      بمناسبة الذكرى السنوية السابعة الغتيال األمين العا       : أمين أبووردة  -نابلس  
" اإلسـرائيلية "علي مصطفى أطلقت الجبهة أول حملة سياسية وإعالمية فلسطينية ضد سياسة االغتياالت             

 بيـان أن    وأكد الجبهة فـي     . لكشف أهدافها للرأي العام العربي والدولي وللمؤسسات الدولية ذات الصلة         
وكشف مراميها وأهدافها كجزء من الحرب      " اإلسرائيلية"هذه الحملة اإلعالمية تهدف إلى فضح السياسات        
  .الوجودية والنفسية والسياسية بحق شعبنا وقياداته

  ٤/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  الفلسطينية تستغل التهدئة إلجراء التدريبات العسكرية وتخريج المقاتلينالفصائل .٢٥

سرائيل وحماس بات بشكل واضح أن حركات منذ بدء العمل باتفاق التهدئة بين إ:  صالح النعامي - ة غز
وقد أعلنت . المقاومة الفلسطينية بدون استثناء تستغل الهدوء إلجراء التدريبات العسكرية لعناصرها

وتحظر الكتائب على وسائل اإلعالم . كتائب القسام عدة مرات عن تخريج دورات من المقاتلين الجدد
عدد . قاءات مع قادة المواقع أو العناصر التي تتلقى التدريباتزيارة وتصوير مواقع التدريب أو إجراء الل

آخر من األجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، أقامت مواقع للتدريب على األراضي التي كانت 
وباإلضافة إلى كتائب القسام، فقد أعلنت كل من سرايا . تقام عليها المستوطنات اليهودية قبل تفكيكها

تائب شهداء األقصى، وألوية الناصر صالح الدين، عن إجراء دورات عسكرية وتخريج القدس، وك
. وأعلنت كتائب أبو علي مصطفى، مؤخراً عن فتح باب التسجيل في دورة عسكرية. المزيد من المقاتلين

وقد شجع سريان التهدئة حركات المقاومة على إجراء مناورات عسكرية داخل التجمعات السكانية 
ينية، وبالقرب من المناطق الحدودية، لكن من دون االقتراب من خطوط التماس مع الجيش الفلسط

  .اإلسرائيلي
، أن التدريبات التي تقوم بها "الشرق األوسط"، الناطق بلسان لجان المقاومة الشعبية، لـ"أبو مجاهد"وذكر 

وم بها من أجل مواجهة أي حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة تأتي في إطار االستعدادات التي تق
قد "وأكد أن فصائل المقاومة . عملية عسكرية واسعة الناطق تقوم بها إسرائيل في قلب قطاع غزة
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مفاجآت "، متوعداً إسرائيل بـ"استخلصت العبر من سلوكها أثناء العمليات اإلسرائيلية في قلب قطاع غزة
 ".غير سارة في حال هاجمت القطاع

  ٤/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   بتهمة مساعدة حركة الجهاد سنوات٥ العريان بعد اعتقاله سامي. د تطلقأمريكا .٢٦

سامي العريان، وهو أستاذ جامعي أمريكـي مـن أصـل           . أطلقت السلطات األمريكية سراح د    : )أ.ب.د(
  .فلسطيني، بعد اعتقال دام قرابة خمس سنوات

لعريان من التهم الموجهـة إليـه، ومـن          ببراءة ا  ٢٠٠٦وكانت محكمة فيدرالية أمريكية قد قضت عام         
ضمنها جمع أموال لحساب حركة الجهاد، ثم توصل محاموه إلى اتفاق مع االدعاء العام علـى إطـالق                  

لكن القاضي تجاهل االتفاق وحكم عليه بالسجن سبعة عشر شهرا انتهـت             .سراحه، وترحيله إلى بلد آخر    
   .نيسان الماضي/في شهر أبريل

  ٤/٩/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية
  
   قائد كتائب األقصى برام اهللا والبيرة مؤبدات بحق ٤حكم ت" إسرائيل" .٢٧

أصدرت محكمة عسكرية احتاللية انعقدت في معتقل عوفر، أمس، حكما بالسجن :  نائل موسى- رام اهللا 
ن  مؤبدات، بحق قائد كتائب شهداء األقصى في مدينتي رام اهللا والبيرة، واألسير المالزم أول باألم٤

  .الوقائي خليل يوسف شيلو
 ٤/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  القدس الشرقية قد تصبح عاصمة لدولة فلسطينية  :باراك .٢٨

قال وزير الجيش االسرائيلي ايهود باراك في مقابلة اذيعـت امـس ان             :  وكاالت االنباء  -القدس المحتلة   
ولم . اطار أي اتفاق نهائي للسالم    بعض االحياء العربية في القدس قد تصبح عاصمة لدولة فلسطينية في            

يذكر باراك ان كانت هذه االحياء العربية ستشمل كل القدس الشرقية التي احتلتها اسـرائيل فـي العـام                   
  . وضمتها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا١٩٦٧

.. نةيمكننا أن نجد صيغة يمكن بموجبها أن تصبح أحياء معي         "وقال باراك في مقابلة مع تلفزيون الجزيرة        
تلك التي تسكنها أغلبية عربية كبيرة في اطار اتفاق للسالم جزءا من العاصمة الفلسطينية التي ستـشمل                 

  ". ايضا بالطبع القرى المجاورة حول القدس
لست واثقا مما اذا    "وقال باراك عند سؤاله عما اذا كان يعتقد أنه من الممكن التوصل غلى اتفاق هذا العام                 

  ."بما يكفيكانت الفجوات ضيقة 
  ٤/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  من الممكن اجالء مستوطنين من الضفة الغربية طوعاً بعد ترسيم الحدود: ليفني .٢٩

 صّرحت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بأنه سيكون من الممكن إجالء مستوطنين مـن الـضفة                -القدس
دت ليفني أنـه سـيكون مـن        وأك .الغربية طوعاً بعد ترسيم الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية فقط         

وجاءت أقوال   .الممكن االنتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات بعد تطبيق خطة خارطة الطريق فقط            
  .ليفني هذه خالل اجتماع لنشطاء حزب كاديما في تل أبيب الليلة

  ٣/٩/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
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  %٢٠ليفني تتفوق على موفاز بـ : استطالع .٣٠
والقناة التلفزيونية العاشرة، قبل أسبوعين من االنتخابات " هآرتس"للرأي أجرته صحيفة بين استطالع 
أن الفجوة بين وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، ومنافسها وزير المواصالت شاؤل " كاديما"لرئاسة حزب 

 .قبل أسبوعين% ١٣، بالمقارنة مع %٢٠موفاز قد وصلت إلى 
من % ٤٠ي يوم أمس األول، الثالثاء، فإن ليفني تحصل على وبحسب نتائج االستطالع الذي أجر

 .فقط% ٢٠األصوات، في حين يحصل موفاز على 
من % ٥من األصوات، في حين يحصل مئير شطريت على % ٦في المقابل، يحصل آفي ديختر على 

 .إنهم لم يقرروا بعد% ٢٩وقال . األصوات فقط
سبتمبر، بدون الحاجة إلى /  أيلول١٧في " كاديما"ها ترؤس كما تشير النتائج إلى أن ليفني سيكون بإمكان

 . إجراء جولة تصويت أخرى
 ٤/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب 

  
  تعقد صفقة أسلحة مع الهند تصل إلى مليار شيكل" رفائيل" .٣١

مع " رفائيل"إن صفقة جديدة عقدتها سلطة تطوير الوسائل القتالية " يديعوت أحرونوت"قالت صحيفة 
التي يفترض " القبة الحديدية"ة، من شأنها أن تساهم في خفض تكاليف إنتاج ما يسمى وزارة الدفاع الهندي

" رفائيل"أن توفر الحماية الجوية من الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية واللبنانية، والتي تعمل 
 .على تطويرها

زارة الدفاع الهندية على صفقة وجاء أن سلطة تطوير الوسائل القتالية قد وقعت يوم أمس، الثالثاء، مع و
 . مليون شيكل٩٣٠ مليون دوالر، أي ما يقارب ٢٦٠تصل قيمتها إلى 

كما جاء أنه بعد شهور طويلة من المفاوضات المتواصلة، تم التوصل إلى الصفقة المذكورة، وبموجبها 
  ".سبايدر"الهند بأنظمة دفاعية جوية من طراز " رفائيل"تزود 

 ٣/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  في كندا" العال"إحباط تحضيرات العتداء على موظفين في : "رائيلإس" .٣٢

كشفت القناة الثانية الخاصة في التلفزيون اإلسرائيلي أمس إحبـاط تحـضيرات العتـداء كـان                : القدس
وأوضحت  .في تورونتو في كندا قبل أيام     " العال"يستهدف موظفين في مكاتب شركة الطيران االسرائيلية        

 المناسب رصد مجموعة أشخاص كانوا يراقبون تحركات طياري العال ومضيفاتها في            تم في الوقت  "أنه  
ولفتت إلى تغيير اإلجراءات األمنية ألفراد الطاقم       . ، من دون أن تحدد جنسية هؤالء      "أحد فنادق تورونتو  

 تأكيـد   ويأتي هذا اإلعالن بعد يومين من      .الذين كانوا يقيمون في شكل منتظم في هذا الفندق بين رحلتين          
لخطف رجال أعمال إسرائيليين في غـرب       " حزب اهللا "مسؤولين إسرائيليين إحباط خمس محاوالت نفذها       

  .أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية
  ٤/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
   الى دول عربية٤٨منظمة يهودية تنظم مؤتمرا يهدف الى ترحيل فلسطينيي  .٣٣

تحت رعاية قائد أركان الجيش األسبق موشـيه        " ينيةيم"تنظم منظمة يهودية     : وكاالت - فلسطين المحتلة 
يعلون الثالثاء المقبل في إحدى مستوطنات مرج ابن عامر قرب جنين في الضفة الغربية، مؤتمرا مـن                 

ويتضح أن مـا يعـرف ب       . ٤٨أجل ترحيل الفلسطينيين، وبخاصة من بقوا في األراضي المحتلة عام           
 ٤٨وتدعو المنظمة فلـسطينيي ال      . يونية هي التي تنظم المؤتمر    لجنة المتابعة الخاصة بتطبيق قيم الصه     "
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وسيشارك في المـؤتمر موشـيه يعلـون    . الذين ال يقبلون بالطابع الصهيوني بالرحيل إلى الدول العربية        
  .وآخرون ويعقوب حسداي

  ٤/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  ما زال هناك وقت للطرق الدبلوماسية مع إيران: باراك .٣٤
 وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك إن الوقت ما زال متاحا للحد من برنامج إيران النووي قال -لندن

 .إذا لم ينجح الطريق الدبلوماسي" أي خيار"من خالل العمل الدبلوماسي لكن إسرائيل جادة بشأن استخدام 
لعقوبات على ان تكون ما زال الوقت متاحا للدبلوماسية وا"وقال باراك في مقابلة مع تلفزيون الجزيرة 

وأقترح . ونحن نقول ونكرر أننا ال نرفع أي خيار من على الطاولة"وأضاف ". عقوبات أكثر فعالية بكثير
  ". ولكن عندما نقولها فنحن نعنيها. على اآلخرين أال يرفعوا أي خيار من على الطاولة كذلك

  ٤/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  "المفرِّطة بحق العودة"ت عباس  يدينون بشدة تصريحاأوروبافلسطينيو  .٣٥

أدان مؤتمر فلسطينيي أوروبا التصريحات األخيرة التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود : بروكسيل
عباس التي قالت إنها تفرط بحق العودة لالجئين الفلسطينيين، مؤكداً أنه ال شرعية لمن يتنازل عن حقوق 

تدهوراً خطيراً في الموقف يعد هذا التصريح أن  للمؤتمر وأكدت األمانة العامة . الفلسطينيشعبال
السياسي للفريق الفلسطيني المفاوض، وما يزيد من خطورته أنه يأتي في ذروة ما يسمى التفاوض على 

الشعب الفلسطيني "مؤتمر على أّن الشّدد قد و .الحّل النهائي للقضية الفلسطينية بما في ذلك ملف الالجئين
الشتات  مؤكداً على أن . ألّي شخص كان بالتنازل عن حقوقه وبضمنها حقّ العودةلم يمنح تفويضاً

   .الفلسطيني أينما كان، متشبث بحق العودة وال يقبل المساس به بأي شكل من األشكال
  ٣/٩/٢٠٠٨ قدس برس

  
  الفلسطينيون لن يقبلوا تفاوضاً يسفر عن التنازل عن حق العودة: مركز العودة .٣٦

مركز العودة الفلسطيني في لندن، استغرابه وإدانته للتصريحات الصادرة من رئاسة السلطة أبدى  :لندن
 يسمح لها في أنالفلسطينية حول حق العودة والبحث مع حكومة االحتالل في أعداد الالجئين التي يمكن 

ية الفردية أّن حق العودة مقّدس، باعتبار ذلك من الحقوق األساسالمركز وأكد  .العودة إلى فلسطين
ال يملك شخص أو حيث . والجماعية، التي أقرتها وكفلتها الشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية

ونّبه إلى أّن ما يتم طرحه حول التوطين والتعويض أو . هيئة التنازل عنه ألي سبب وبأي حجة أو اتفاق
يمكن أن يكون بديالً عن حق العودة؛ إنما  دائمة في أي بلد ال إقامةحمل جوازات سفر فلسطينية عليها 

مركز أّن مجموع الشعب ال  وأكد.هي مشاريع مؤامرات يقودها حفنة من أصحاب المصالح الخاصة
الفلسطيني في الداخل وفي الشتات يؤكدون على عدم القبول بأي مفاوضات أو حلول تسفر عن التنازل 
أو التفريط بحق العودة، وأنهم لن يقبلوا بمشاريع التوطين أو التعويض، وأنهم يطالبون بالتعويض 

  .والعودة معاً كحقين متالزمين
  ٣/٩/٢٠٠٨ قدس برس

  
   باألرقام في لبنان تحلّل مأساة الطفل الفلسطيني الحقوقيةشاهد سسةمؤلدراسة  .٣٧

األطفال تطلق مؤسسة شاهد الحقوقية في بيروت اليوم دراسة ميدانية حول واقع : راجانا حمّية
تسليط الضوء على الواقع الصّحي النفسي واالجتماعي حيث تحاول الدراسة . الفلسطينّيون في لبنان
 إضافة إلى مدى تأثير . فلسطينياً مخّيماً وتجّمعا١٢ًفي  الذي يعشيه األطفالوالسلوكي والتربوي 

تبّين من العّينة التي و. الضغوط االقتصادية والسياسية واألمنية على واقع الطفل الفلسطيني في لبنان
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فقط من % ٣،٥ عاماً، أّن ما نسبته ١٥ و٩ طفالً، تراوحت أعمارهم بين ٤٣٣أجرتها المؤسسة على 
%. ٩٣،٨لمجموع يتقنون القراءة والكتابة، على الرغم من أّن نسبة المسّجلين في المدرسة بلغت ا

يفكّرون في ترك المدرسة % ٩٣،٨من % ١٥ تلميذاً، أي ٦٥ويضاف إلى هذه النسبة أيضاً ما مجموعه 
يئة التدريسّية ، وسوء العالقة مع اله%)٢٢،٤(عدم الرغبة في التعلّم لغياب األفق : لعّدة أسباب منها

 انعكس هذا الواقع غياباً في الرؤية كما%). ١٨،٣(واألسباب االقتصادّية واالجتماعّية %) ٢٠،٤(
من األطفال عن % ٣٣،٩الصحيحة عند األطفال لجهة المستقبل الذي يسعون إلى تحقيقه، حيث يتمنّع 

% ٦٩،٧شعور باألمان إلى وصلت نسبة عدم الومن جهة أخرى . التفكير ولو لحظة بمستقبلهم المهني
،  الذي كان مسرحاً لالشتباكات بين الجيش اللبناني وعناصر فتح اإلسالمالباردبين األطفال في مخيم نهر 

الحنفي إلى مدير المؤسسة محمود  ه يعزو، األمر الذي النسبة متقاربة مع المخّيمات األخرىوكانت هذه
 "البارد"  أحداث تأثيرإال أن. " تجربة البارد في مناطقهاأّن أطفال المخّيمات األخرى يخافون من تكرار"

لم يقف عند حدود غياب األمان، فقد تعّداه إلى ارتفاع نسبة العنف والعدائّية وكيل الشتائم مرتين عن 
  %.٥٠معّدلها الطبيعي، بحيث تعّدت نسبتها 

  ٤/٩/٢٠٠٨األخبار 
  
  ف مواطن آال١١٠سحب هويات مقدسية تستهدف " مجزرة" من مخاوف .٣٨

سرائيلية مرتقبة إ إحصاءيستعد المواطنون الفلسطينيون في مدينة القدس لعملية  :عبد الرؤوف أرناؤوط
 مع لإلقامةكما لو كانوا يترقبون كارثة، فالكثيرون منهم امتنعوا عن مغادرة المدينة وآخرون عادوا 

ن القدس، المواطنين في المدينة ذويهم في وقت دعا فيه حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء لشؤو
 إلى العودة إلى واألجنبيةإلى عدم تركها ألي سبب كان داعيا حتى المقدسيين المقيمين في الدول العربية 

 نية إسرائيليين مسؤولين إعالنوما يعزز المخاوف الفلسطينية هذه هو  .المدينة لتثبيت حقهم فيها
بطاقات هذه ال إصدار ببطاقات ممغنطة حيث يسود االعتقاد بأن  تغيير بطاقات الهويةاإلسرائيليةالحكومة 

 فلسطيني يحملون ألف ٢٧٠ أصلوطبقا لعبد القادر فان من  .اإلحصاء على نتائج أساسسيعتمد بشكل 
  ،بطاقات الهوية المقدسية الزرقاء

السلطات هذه هي الفئة المستهدفة من قبل ، مبيناً أن  يقيمون خلف الجدارآالف ١١٠ن قرابة إ ف
 حذر من مجزرة سحب هويات لمن ال يشملهم حيث في مدينة القدس، اإلحصاء بعملية اإلسرائيلية
  .اإلحصاء

  ٤/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  عامألفي إلى من سور القدس تعود أجزاء حول الكشف عن إسرائيليةدعاءات الرفض  .٣٩

 وقبة الصخرة رائف نجم بشدة قصىاألرفض نائب رئيس لجنة اعمار المسجد :  كمال زكارنة- عمان 
 إلى سنة تعود ألفي من أكثر إلىسرائيليين بكشف جزء من سور مدينة القدس يعود إادعاءات علماء آثار 

 فشلوا على مر القرون الماضية في إسرائيليينن علماء آثار  مشيراً إلى أ.فترة الهيكل الثاني كما يدعون
  .اليهود بالقدس رغم محاوالتهم المتكررةي اكتشاف اثري يوحي بعالقة التوصل أل

  ٤/٩/٢٠٠٨الدستور 
  
   غزةفرصة لهم ليعيشوا حقيقة حصارمنع المتضامنين من السفر : الخضري .٤٠

جمال الخضري رئيس اللجنة أن : غزة مراسلها من  حامد جاد عن٤/٩/٢٠٠٨ الغد األردنية نشرت
 بمنع سفر تسعة متضامنين ممن تبقوا في "إسرائيل"ن قرار اعتبر أ،  قطاع غزةالشعبية لمواجهة حصار

 وجودهم يشكل محركاً جديداً إلنهاء قضية الحصار أن كما ، يعد فرصة لهم ليعيشوا حقيقة الحصار،غزة
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أن هؤالء العالقين الجدد يضافون إلى سجل آالف العالقين في غزة من طالب ومرضى  مضيفاً .والعالقين
  .ومواطنين وأصحاب مصالح في الخارج

 اتصاالت إجراء أنه شرع في ذكر جمال الخضري أن: غزة من ٤/٩/٢٠٠٨ الشرق األوسط ذكرتو
  . ناشطين عن غزة عن طريق البحرالتسعةمكثفة الستقدام سفينة أخرى إلجالء 

  
   جريمة دينية وخيانة وطنية  في غزةإضراب المعلمين واألطباء: رابطة علماء فلسطين .٤١

 إضراب موظفي التعليم والصحة ،ين الدكتور مروان أبو راسوصف رئيس رابطة علماء فلسط: غزة
 تضر ألنهافي غزة في هذا الوقت بالذات بأنه جريمة أخالقية ودينية من الدرجة األولى وخيانة وطنية 

   . المواطن وصحته ومستقبل الشعب الفلسطينيبأمن
 لما يترتب على هم،ميغرت وتهمبعاقمبيناً وجوب ممالحقة المضربين قانونيا من قبل المتضررين، بوطالب 

  .  تدهور حياة المواطنين هذا اإلضراب من األذى البالغ من
  ٣/٩/٢٠٠٨ قدس برس

  
  محاوالت تهويدهال للتصدي في الخليل يناقش ظروف البلدة القديمة ويدعو مؤتمر .٤٢

لقديمة عن البلدة ا ، في مقر لجنة إعمار الخليل مؤتمر للحديث أمسعقد،:  فوزي الشويكي- الخليل 
عطا اهللا حنا  لشيخ تيسير التميمي والمطراناحسين األعرج محافظ الخليل والدكتور بالخليل ضم كال من 

والدكتور علي القواسمي رئيس لجنة إعمار الخليل والدكتور حسن خاطر األمين العام للجبهة اإلسالمية 
  .لبلدة القديمةالمسيحية، حيث تناول المؤتمر األوضاع السياسية والمعيشية لسكان ا

 شدد المشاركون على أهمية الصمود والثبات الفلسطيني في قلب المدينة والعمل بعكس التيار حيث 
  .اإلسرائيلي الهادف إلى تهجير المنطقة و السيطرة عليها

على توفير األمن  المشاركون  أكد، حيث  زيارة ميدانية شملت أسواق البلدة القديمةوقد أعقب المؤتمر 
  .تهم وظروف معيشهم استمعوا لجملة من تساؤالتأن، بعد لمواطنينية لوالرعا

  ٤/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   ويسرقون مجوهرات ذهبيةالخليلإسرائيليون يقتحمون منزال في  جنود .٤٣

لية منزال لمواطن فلسطيني شمال الخليل، ودمرت محتوياته بشكل كامل، يسرائإاقتحمت قوات : الخليل
  . دينار٣٠٠٠ بـ تت ذهبية ونقود مالية قدروسرقت منه مجوهرا

  ٣/٩/٢٠٠٨ قدس برس
  
   الشهر المنصرم مريضاً خالل٢٠الحصار حصد أرواح : وزارة الصحة في غزة .٤٤

 مريضاً ٢٠ن الحصار حصد أرواح أ ،وزارة الصحة في الحكومة المقالةذكرت :  رائد الفي- غزة 
  . نساء٦ أطفال و٤أغسطس، من بينهم / خالل آب

منع المرضى من السفر للخارج وعدم السماح بوصول األدوية على سبب إصرار االحتالل  بوذلك
  . غزةالالزمة لقطاع

  ٤/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   العربية تبحث خطة لنقل الجئين فلسطينيين من الحدود العراقية إلى السودانالجامعة .٤٥
مس، أن مجلس الجامعة العربية سيناقش في أكد مسؤول كبير في الجامعة العربية بالقاهرة، أ: ا.ب.د

اجتماعاته، التي تبدأ يوم السبت المقبل، العديد من الملفات والقضايا من بينها بند يتعلق بمشروع لنقل 
  . الجئين فلسطينيين عالقين على الحدود بين العراق وسوريا إلى السودان

  ٤/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  دوية لمرضى السرطان الفلسطينيين في لبنان محمد بن راشد توفر األخيرية .٤٦

امتدادا للحملة التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية لدعم : دبي
المرضى الفلسطينين، قامت المؤسسة بتوفير األدوية الالزمة ألنواع مختلفة من مرض السرطان وذلك 

 مليون درهم حيث تم إدخال الحاالت ٢,٥بتكلفة إجمالية بلغت  مريض فلسطيني في لبنان و١٠٠لعالج 
  .المستفيدة الى مستشفيات لبنان لتلقي العالج ومتابعة حاالتهم بشكل دائم

  ٤/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 وتل أبيب تستبعد إلغاء االتفاقية" أسباب مجهولة"لـ " إسرائيل"مصر توقف صادرات الغاز لـ .٤٧

، منذ "إسرائيل"تقارير صحفية إسرائيلية عن توقف إمدادات الغاز المصري لـكشفت : أحمد حسن بكر
الجمعة الماضية، دون إبداء أسباب، وذلك بعد ثالثة أشهر على بدء عملية التصدير، عبر خط أنابيب 

" هآرتس"ونسبت صحيفة . ممتد من العريش إلى عسقالن، وهو ما أثار قلقا متزايدا في إسرائيل
لى مصادر إسرائيلية، القول، إنها تعتقد بأن مصر تكافح حاليا من أجل تزويد جميع عمالئها اإلسرائيلية إ

بكميات الغاز المتعاقد عليها، وأنها اختارت أن تخفض الكميات المصدرة لجيرانها خاصة الذين يدفعون 
ت إلى عقد المستهلك الرئيس للغاز المصري اضطر" إسرائيل"وقالت إن شركة كهرباء . أسعارا متدنية

، األمر الذي سيؤدى إلى )تسيس سي جروب(صفقات ضخمة أغلى تكلفة لشراء الغاز من مجموعة 
وأكدت الصحيفة أن المعارضة الشعبية المصرية . ارتفاع فواتير استهالك الكهرباء للمواطن اإلسرائيلي

ضائية أمام المحاكم في تصاعد، لدرجة أن بعض المعارضين أقاموا دعوات ق" إسرائيل"لتصدير الغاز لـ
في حين أكدت مصادر بوزارة البنية التحتية . المصرية لوقف صادرات الغاز المصري إلسرائيل

اإلسرائيلية أن الجانب المصري ليس لدية النية إللغاء العقد المبرم، وأعربت عن توقعها بحل تلك 
  .المشاكل التقنية قريبا

  ٣/٩/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
 
 التوقيع على اتفاق جزئي بينها وبين الفلسطينيين" اسرائيل"ضان اقتراح  يعارواالردنمصر  .٤٨

، في عددها الصادر االربعاء، ان مصر واالردن يعارضان توقيع اتفاق "هآرتس"قالت صحيفة : تل ابيب
. والسلطة الفلسطينية وان لكل من البلدين اسبابه التي تجعله يقف هذا الموقف" اسرائيل"جزئي بين 

 فلسطيني الن االمر برأيها لن ينهي -مصر تعارض اتفاق مبادىء اسرائيلي "ان " آرتسه"وكتبت 
اما االردن فيخشى من أن يجبره مثل هذا االتفاق على استيعاب مئات االالف من . الصراع في المنطقة
"  أمانشبكة"تشكالن ) مصر واالردن(واضافت الصحيفة االسرائيلية ان الدولتين ". الالجئين الفلسطينيين

، وتستمد السلطة الفلسطينية، التي تعارض اتفاق "اسرائيل"للسياسة الفلسطينية في المفاوضات مع 
  . مبادىء، التشجيع من موقفهما

وحسب هذه المصادر، فان مصر تقدر ان . وافادت مصادر مصرية بان ابو الغيط نسق موقفه مع عباس
شية استقالته او كي يساعد الواليات المتحدة، اولمرت يحاول تسريع المفاوضات كي يعرض انجازا ع

كما أن مصر .  الفلسطيني- ولكنها تتخوف من اال يساهم اتفاق جزئي في حل الصراع االسرائيلي 
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ويقضي بادخال دول اخرى في المباحثات حول " هآرتس"، الذي نشر في "اسرائيل"تعارض اقتراح 
مصر لن تكون شريكا في مثل "واضاف ان . ريةمستقبل القدس، حسب مصدر في وزارة الخارجية المص

هذا البحث الذي هدفه تأخير االتفاق النهائي بين الفلسطينيين واسرائيل وتحطيم المبدأ القائل بأن على 
وأضاف المصدر الحكومي المصري ان مصر ال يمكنها أن تفرض . الطرفين ان يتفقا على كل المسائل
في عهد رئيس السلطة السابق ياسر ". "اسرائيل"ع على اتفاق مع اليوم على السلطة الفلسطينية التوقي

اما اليوم فعباس مستعد الن يوقع . عرفات كان بوسع الرئيس حسني مبارك أن يقول له وقع، وقد وقع
على الكثير من االشياء ولكن ليس لديه الصالحيات التي كانت لعرفات لدى الجمهور الفلسطيني، وال 

  ". ماسسيما بعد الشرخ مع ح
ويشعر االردن بقلق اساسا من كل اتفاق يفهم منه انه هو الدولة الفلسطينية، او يلزمه بأن يستوعب 

ويساور الملك عبداهللا قلق خاص من . الجئين فلسطينيين اضافة الى الكثيرين الذين يسكنون فيه منذ االن
. جئين الفلسطينيين في لبنانقول عباس الشهر الماضي لدى زيارته الى بيروت أنه يعارض توطين الال

ولم يعرب عباس في اقواله عن معارضة مشابهة لتوطينهم في االردن، وفقط بعد احتجاج من جانب 
ولكن يبدو أن . عمان قال انه، كقاعدة، يعارض توطين الالجئين في دول اخرى غير الدولة الفلسطينية

والتي ينقلها اليه المسؤول الفلسطيني " اسرائيل"عبداهللا الثاني ال يثق أيضا بالتقارير عن المفاوضات مع 
وحسب أحد التقارير رفض عبداهللا امكانية أن يكون لالردن عالقة فيديرالية أو . صائب عريقات

  ".ربما فقط بعد التوقيع على اتفاق نهائي"وقال ان االمر سيكون ممكنا . كونفيديرالية مع السلطة
 ٣/٩/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  ستثني الوثائق الفلسطينية من تسهيالت قدمت للمقيمين في دول الخليجالكويت ت .٤٩

أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية الكويتية، على أنه تم بالفعل البـدء فـي مـنح تـسهيالت                   : الكويت
ل عليهـا مـن أي      وحصتم ال  منح تأشيرة دخول فورية للبالد ي      من خالل للمقيمين في دول الخليج،      دخول

مع . أن القرار ال يشمل حملة الوثائق من الفلسطينيين المقيمين في دول الخليج           إال   .جويمنفذ حدودي أو    
 ألف فلسطيني يحملون وثائق سـفر فلـسطينية         ٦٠٠نحو  فإن  بحسب تقديرات متباينة،    اإلشارة إلى أنه و   

ل إلـى   في دول مجلس التعاون الخليجي، ويواجهون مشاكل متنامية في حركة تنقلهم من هذه الدو           ونيقيم
  .بقية دول العالم

  ٤/٩/٢٠٠٨ قدس برس
 
   أخت زوجة بلير من مغادرة غزةيمنعاإلحتالل  .٥٠

قالت لورن بوث شقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، التي :  صالح النعامي-غزة
، منعتها اسرائيل من الخروج من قطاع غزة عبر معبر ايريز، بسبب مشاركتها مع ناشطين دوليين

فقد أتاحوا لي رؤية أكبر .. أشكرهم"جاءوا الى غزة لتحدي الحصار، انها سعيدة، باالجراء االسرائيلي، 
 صلت الى غزة على احدى السفينتين اللتين ابحرتا من قبرصكانت بوث وو. "سجن على وجه األرض

  .لكسر الحصار
  ٤/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  األول من العام الحاليصف  شركة فرنسية في الن٢٨٥٠٠ من أكثر إفالس .٥١

 شركة فرنسية أفلست ٢٨٥٠٠ أكثر من إن ،قالت شركة يولر هيرميس للتأمين على القروض: باريس
 مع تدهور ، عن الفترة ذاتها من العام السابق%١٥وذلك بزيادة الجاري،  من العام األولفي النصف 

   .المناخ االقتصادي
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 ٥٣٦٤٠ يونيو بلغت / شهرا حتى نهاية حزيران١٢ في تأفلسأوضحت أن عدد الشركات التي إلى ذلك 
  .٢٠٠٢ منذ العام إيقاع وأسرع أعواموهو أعلى مستوى في عشرة 

  ٢/٩/٢٠٠٨رويترز 
  

 دراسة تفضح التغلغل اإلسرائيلي في العراق.. باألرقام واألسماء  .٥٢
غلغـل األخطبـوط    العراقي لألبحاث معلومات مثيرة عن ت     " دار بابل "كشفت دراسة أعدها مركز      :محيط

 .في العراق المحتل منذ أكثر من خمس سنوات الصهيوني
واستنادا إلى وثائق تشمل أسماء وأرقام وعناوين الشخصيات اإلسرائيلية التي تتواجد في العراق ، فـإن                
التغلغل الصهيوني طال الجوانب السياسية والتجارية واألمنية، وهو مدعوم مباشرة من مسئولين عراقيين             

ثال مسعود البرزاني، جالل الطالباني، كوسرت رسول مدير مخابرات السليمانية، مثال األلوسـي             من أم 
   .وهو نائب ورجل أعمال، كنعان مكّيه مدير وثائق الدولة العراقية، وأحمد الجلبي ، وغيرهم

يـد  ويشرف رئيس حزب العمل اإلسرائيلى فؤاد بنيامين بن أليعازر اليهودى من أصل عراقي، ومن موال              
 اإلسرائيلية بعد جمعهم    -محافظة البصرة العراقية، على إدارة سلسلة شركات لنقل الوفود الدينية اليهودية          

من إسرائيل وأفريقيا وأوروبا، والسفر بهم على متن خطوط جوية عربية، ومن ثم الى المواقـع الدينيـة                  
 . المسيحية فى العراق-اليهودية

من مقـر الـسفارة   " مركز دراسات الصحافة العربية"شرق أوسطية كما يتخذ مركز إسرائيل للدراسات ال    
وخالل الهجمات الصاروخية التى استهدفت مبنى السفارة الفرنـسية، نقـل           . بغداد مقراً له  "الفرنسية فى   

واسـتأجر الموسـاد    . الموساد  مقر المركز البحثى الى المنطقة الخضراء بجانب مقر السفارة األمريكية           
الكائن فى بغداد والمجاور للمنطقة الخضراء، وحولوه الى شبه مستوطنة          " الرشيد"ى فندق   الطابق السابع ف  

.  للتجسس على محادثات واالتصاالت الهاتفية الخاصة بالنواب والمسؤولين العراقيين، والمقاومة العراقية          
اً لها فى بغداد     مكتب ٢٠٠٥اإلسرائيلية عام   " يديعوت أحرونوت "وفى نفس الفندق المذكور افتتحت صحيفة       

 . وآخر فى مدينة أربيل الكردية
 يهود يشرفون على عمل الحكومة

 شخصية إسرائيلية، أو يهودية أمريكية من مقر السفارة األمريكيـة فـى             ١٨٥إلى جانب هؤالء، يشرف     
 العسكرية واألمنية والمدنية، و من بـين        -المنطقة الخضراء على عمل الوزارات والمؤسسات العراقية        

 : الشخصيات، حسبما ذكرت الدراسةهذه
. يشرف على وزارة التجارة العراقيـة     " روبر رافائيل . "يشرف على وزارة المالية العراقية    " ديفيد تومي "
يـشرفان علـى النقـل      " دون آمستوز، وديفيـد ليـنش     . "يشرف على وزارة الزراعة العراقية    " ليشات"

 . والمواصالت
 . كتب الدستور العراقى واستمد أحكامه من التوراة المحرفيهودى من أصل أمريكي،" نوح فيلدمان"
يهودية ماسـونية تـشرف علـى       " بوال دوبريانسكي . "يشرف على وزارة النفط العراقية    " فيليب كارول "

يـشرف علـى اللجنـة األولمبيـة        " مارك كالرك "وزارتى شؤون المرأة، وحقوق اإلنسان العراقيتين ،        
 . قية، وهو صاحب نظرية إحالل الرياضة محل وزارة الدفاعالعراقية، ووزارة الشباب العرا

 التغلغل اإلسرائيلي في العراق   
 شركة أمن خاصة مـع يهـود        -يشرف على وزارة التعليم العالى العراقية، وهو يرأس         " دور أريدمان "

جيـة،  كما يشرف على أقسام البعثات الثقافية والدراسـية والديبلوماسـية فـى وزارات الخار             .شركاء له 
 .والتربية، والتعليم العالي، ستة مستشارين أميركيين ثالثة منهم يهود، بينهم يهودية من أصل تشيكى

الجنـرال  .  من أصل إسرائيلى أميركى يشرف على وزارة الداخلية العراقية        "  يهودي -كاستيل"الجنرال  
  . إسرائيلى يشرف على وزارة الدفاع العراقية-من أصل أميركي"  يهودي-ستيل"
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وكشفت الدراسة أيضا عن وجود كّم كبير من الشركات اإلسرائيلية الخالـصة أو الـشركات المتعـّددة                 
الجنسية العاملة في العراق، وتمارس نشاطها إما مباشرة، أو عن طريق مكاتب ومؤسسات عربيـة فـي                 

نة مثـل   ويأتي في مقدمتها كلها شركات األمن الخاصـة التـي تتمّيـز بالحـصا             . هذه العاصمة أو تلك   
األمريكان، وهي التي يترّدد أنها متخصصة ـ أيضاً ـ في مالحقة العلماء والباحثين وأساتذة الجامعـات    

 . والطّيارين العراقيين والعمل على تصفيتهم
،   شـركة نمـرود الرافـدين،         )الصقر(شركة فالكون   : ومن أبرزها هذه الشركات التي ذكرتها الدراسة      

 شركة قرة جوغ،   شركة الصفد، شركة سيكيوريتي غلوبـل، شـركة              شركة ساندي، شركة العرجون،   
 .بيروت، شركة الصفّار، مجموعة الشاهر، شركة شجرة طوبى، شركة أرض األمان

وتقوم شركة سوليل بونيه التابعة لمجموعة نيكون فبينوى اإلسرائيلية بمساهمات كبيرة في مجال البنـى               
تحت غطاء شركات كويتية وأردنية، عدا عن شركات أخرى         التحتية، وكذلك شركة أرونسون التي تعمل       
المتخصصة بتقطيـر   " اسرائيل" اسرائيل للطرق السريعة، و    –مثل كاردان للمياه، اشتروم للبناء، أفريقيا       

 .المياه
حتى الهواتف النقّالة استطاعت اسرائيل اإلستحواذ على عقود إنشاء شبكات الهاتف المحمول عن طريق              

داها مصرية، وهي أوراسكوم تيليكوم، واإلثنتان اُألخريان كويتيتـان وهمـا الوطنيـة             ثالث شركات، إح  
 .لإلتصاالت المستقلة، وشركة اإلتصاالت الشريكة مع مجموعة فودافون العالمية

وبالنسبة للنفط، باعتباره السبب األول واألساسي إلقدام أمريكا على غزوها للعراق، فتقـول المعلومـات               
ملية تشغيل المصافي تشرف عليه شركة بزان التي يترأسها يشار بن مردخاي، وتم التوقيع              المتوفّرة أن ع  

 .على عقد تشتري بمقتضاه نفطاً من حقول كركوك واقليم كردستان إلى اسرائيل عبر تركيا واألردن
  نشاط الموساد

كـوادر الكرديـة    إلعـداد ال  " ضباط الموساد " بنشر   ٢٠٠٣نشطت إسرائيل منذ بداية احتالل العراق عام        
 داخـل   ٢٠٠٥العسكرية والحزبية الخاصة بتفتيت العراق، كما يقوم الموسـاد اإلسـرائيلى منـذ عـام                

سورية وايـران   "معسكرات قوات البيشمركَة الكردية العراقية، بمهام تدريب وتأهيل متمردين أكراد من            
 ".وتركيا

بقتل وتصفية واعتقـال العلمـاء والمفكـرين        كما يقوم الموساد االسرائيلى بمساعدة البيشمركَة الكردية        
باإلضـافة لتهجيـر اآلالف مـنهم، بغيـة         ". السنة والشيعة والتركمان والمسيح   "واألكاديميين العراقيين   

 . الكردية-استجالب الخبرات اإلسرائيلية وتعيينها بدالً عنهم فى الجامعات العراقية
 وتهريبها الى المتـاحف اإلسـرائيلية عبـر شـركات           باإلضافة لسرقة الموساد واألكراد اآلثار العراقية     

 ".الدنماركية، والسويدية، والنمساوية، والعراقية"الخطوط الجوية 
ـ     اإلسرائيلى بتدريب القوات األميركية والعراقية على أساليب تـصفية         " كوماندوز"كما تقوم وحدات من ال

للخبرات التى  . فى شمال كارولينا  "  براغ بورت"نشطاء المقاومة فى العراق، وذلك فى القاعدة العسكرية         
 .يمتاز بها الموساد اإلسرائيلى فى مجال السيطرة على حرب العصابات

كما أسس الموساد اإلسرائيلى بنك القرض الكردى الذى يتخذ من مدينة السليمانية التابعـة لــكردستان                
 شاسعة زراعية ونفطية وسكنية     ومهمة البنك المذكور السرية تقتصر على شراء أراض       . العراق مقراً له  

 العـرب والتركمـان     -بغية تهجير أهلهـا األصـليين     . تابعة لمدينتى الموصل، وكركوك الغنيتين بالنفط     
 . منها بمساعدة قوات البيشمركَة الكردية-واآلشوريين

 اليهود يتدفقون
ألمريكية بفتح المعبد   أن حكومة المالكي استجابت للضغوط ا     " أخبار العراق "في هذه األثناء، ذكرت شبكة      

 .اليهودي في منطقة الكفل جنوب العراق امام الزوار اليهود
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ونقل الموقع عن مصادر قولها، إن أحمد الجلبي هو من ينسق ويضطلع بهذه المهمة بالتنسيق مـع وفـد                   
 فـي   إسرائيلي يزور بغداد والذي التقى به الجلبي اكثر من مرة لتأمين متطلبات الزيارة للموقع اليهودي              

العراق، مشيرة إلى أن الجلبي هم من تولى عملية اتمام هذه الصفقة المشبوهة في إطار عالقته مع اللوبي                  
 .الصهيوني في الواليات المتحدة من أجل تحسين صورته أمام إدارة بوش

رتـه  وبحسب المصادر ذاتها فإن الحكومة العراقية تعهدت بتوفير الحماية االمنية للزوار اليهود خالل زيا            
 . الى الكفل من لحظة وصولهم حتى مغادرتهم

وأشارت إلى ان مجاميع الزوار اليهود سيتدفقون الى العراق من تل ابيب مباشرة الى مطار النجف الذي                 
افتتح امام المالحة الجوية اليوم االحد الذي تتولى قوات االحتالل االمريكي ادارته واالشراف على حركة               

وأضافت ان اليهود الذي غادروا بغداد بعد جريمة احتالل فلسطين عام            .ادرة منه الطائرات القادمة والمغ  
 سيعودون الى العراق بغطاء السياحة الشهر المقبل على شكل مجاميع سياحية يصولون ويجولون              ١٩٤٨

 .بحماية الحكومة العراقية
  ٢١/٧/٢٠٠٨موقع محيط 

  
  ثالثة مسارات فلسطينية متعثرة .٥٣

 بشير موسى نافع. د
ة ثالثة مسارات، متوازية ومتداخلة في اآلن نفسه، تشغل الفلسطينيين وتساهم مساهمة كبيرة في تحديد               ثم

األول، هو المسار التفاوضـي بـين القيـادة         : االتجاه الذي ستأخذه القضية الفلسطينية في األمد المنظور       
ستعدادات لعقـد مـؤتمر عـام       الثاني، هو المسار الخاص باال    . الوطنية الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية   

والمسار الثالث، هو ذلك الخاص بجهود إطالق حوار وطني فلسطيني، يعمـل علـى حـل                . لحركة فتح 
والمشكلة في هذه المسارات الثالثة، أنها تعاني جميعـاً         . اإلشكاالت التي تقف في طريق مصالحة وطنية      

 . طيني ككلمن التعثر، وال تسير كما يأمل لها متعهدوها أو الشعب الفلس
فكرة أن يمضي   . يبدو المسار التفاوضي الحالي، وكأنه امتداد ألوسلو، ولكنه في الحقيقة ليس كذلك تماماً            

التفاوض بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على مراحل، تصل إلى التفاوض حول قضايا الحـل النهـائي،               
تفاق أوسلو للوصول إلـى التفـاوض       ولكن الجدول الزمني الذي وضعه ا     . تعود بالطبع إلى اتفاق أوسلو    

حول الحل النهائي قد انقضى منذ زمن طويل، وجاء انفجار االنتفاضة الفلسطينية الثانية وحصار واغتيال               
 . الرئيس عرفات ليضعا نهاية لمسار أوسلو

مـام   اإلسرائيلية إال بعـد التـصاعد المفـاجئ لالهت         -لم تعد الحياة بالفعل إلى عملية السالم الفلسطينية         
أطلق أنابوليس المفاوضات من جديد، ولكن      . األمريكي وانعقاد مؤتمر أنابوليس في خريف العام الماضي       

بدون المرجعيات السابقة، ال قرارات األمم المتحدة، ال المبادرة العربية، وال حتى إطـار أوسـلو بكـل                  
 ما يجعل الـدور األمريكـي       وهذا. المرجعية الوحيدة للمفاوضات الحالية هي الوسيط األمريكي      . مساوئه

بدون تحديد وجهة النظر األمريكية في قـضايا الخـالف،   . ليس مهماً وأساسياً وحسب، بل وبالغ األهمية   
وهي كثيرة بال شك، وفرض وجهة النظر هذه على الطرفين، فإن تقدماً ملموسـاً وجـاداً فـي عمليـة                    

 . التفاوض يبدو مستبعداً
طينيين واإلسرائيليين، ناقش الطرفان كل القضايا محل البحـث خـالل           طبقاً لتصريحات المسؤولين الفلس   

ولكن، وكما أشار الرئيس عباس قبـل       . عشرات الجلسات التي عقدها المفاوضون خالل الشهور الماضية       
 . أسابيع، لم تبدأ مرحلة الكتابة بعد؛ بمعنى أن الطرفين لم يبدء كتابة نصوص محددة لالتفاق

أطلقت في أنابوليس مع وعد أمريكي بالتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الحـالي،  ولما كانت المفاوضات   
أي قبل نهاية والية إدارة الرئيس بوش، فقد سادت أجواء تشاؤم فـي المنطقـة وطغـت التـصريحات                   
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بدأ الفلسطينيون يتحدثون عن عدم جدية إسرائيلية، بينمـا         . المتحفظة والمستهدفة خفض مستوى التوقعات    
 . إلسرائيليون يدعون إلى عدم االستعجال، وأن نهاية العام ليس موعداً مقدساًأخذ ا

وألن اإلدارة األمريكية تريد أن تترك البيت األبيض بإنجاز ما في الـشرق األوسـط، تحـول الهـدف                   
األمريكي من التوصل إلى اتفاق إلى اتفاق إطار، ومن إطار اتفاق شامل إلى إطار يقتصر على المـسائل   

والفرق بين هذه األهداف بالـضرورة لـيس        .  أمكن التفاهم عليها، وليس جميع قضايا الحل النهائي        التي
لغوياً؛ بل كالفرق بين أن يبدأ الطرفان مباشرة بعد التوقيع على االتفاق في تنفيذه، أو العودة إلى التفاوض                  

قد يستمر الجدل حولها لسنوات     من جديد، كما كان األمر بعد أوسلو، لتحويل اإلطار إلى اتفاقات جزئية،             
 . ال حد لها

في واحدة من لحظات التفاؤل النادرة، صرح الرئيس عباس مؤخراً، وبعد زيـارة وزيـرة الخارجيـة                 
على ماذا  : األمريكية كوندوليزا رايس للمنطقة، أن األمريكيين قد حسموا أخيراً قضية التفاوض األساسية           

مريكي تدخل ليؤكد على أن التفاوض يشمل كل منطقتي الضفة          والمقصود أن الجانب األ   . يجري التفاوض 
، بغض النظر عن النتيجة التـي       ١٩٦٧) يونيو(الغربية وقطاع غزة، اللتين احتلتا عشية حرب حزيران         

 . يمكن أن يصل إليها الطرفان المتفاوضان حول حدود الدولة الفلسطينية المنشودة
ء عام من التفاوض، لم يكونوا قد أقروا بعد أن المفاوضات تدور            ما يعنيه هذا أن اإلسرائيليين، وبعد زها      
ثمة أدلة متزايدة على أن الطرف الفلـسطيني، وبـالرغم مـن            . حول الضفة والقطاع بحدودها المعروفة    

الرفض األولي والمعلن والمتكرر، قد قبل بأن المفاوضات تستهدف التوصل إلى اتفاق إطار وليس إلـى                
 بين الطرفين حول قضايا القدس والالجئين كبير بالفعل؛ كما أن المفاوضات تواجه             الخالف. اتفاق نهائي 

 . عقبات من نوع آخر، تعود إلى المتغيرات المتسارعة في الوضع السياسي اإلسرائيلي
فرئيس الوزراء أولمرت في طريقه لمغادرة موقعه، ومن سيخلفه في قيادة حزب كاديما قـد ال يـستطيع            

الفية، ومن ثم فإن الدولة العبرية ستذهب إلى انتخابات مبكرة، ال يعرف مـن سـيكون                تشكيل حكومة إئت  
أما إن شكلت حكومة ائتالفية بديلة، فليس من الواضح طبيعة الشروط التـي             . الفائز فيها على وجه اليقين    

بـات  في الجانب الفلسطيني، هنـاك عق     . ستفرضها أحزاب االئتالف المختلفة على رئيس الوزراء الجديد       
 . أخرى

المسار الثاني المتعثر هو مسار مؤتمر فتح العام، الذي لم يتوقف الحديث عنه، واالستعداد له، منذ وفـاة                  
فتح، القوة الكبرى في الحركة الوطنية الفلسطينية طوال عقود مضت، والتـي تمـسك              . الرئيس عرفات 

وقد عانت فتح بعـد     . منذ أكثر من ربع قرن    بمقاليد السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، لم تعقد مؤتمراً عاماً          
تأسيس سلطة الحكم الذاتي من حالة تشرذم وشللية وفقدان بوصلة، أصلها ربما العجز عن التوفيق بـين                 
مهمات التحرر الوطني، الذي لم ينجز بعد، ومهمات الحكم، الذي لم ير البعض أنه حكم منقوص، يفتقـد                  

 . الشروط األساسية لالستقالل والسيادة
وبعد أن كانت فتح تقود الحركة الوطنية وتفرض برنامجها، لم يعد من الواضـح أي برنـامج وأهـداف       

في جسم السلطة الفلسطينية، تحولت فتح إلى قوة أمنية، قمعية، يتخلل صـفوفها             . تسعى فتح إلى تحقيقها   
ـ       . فساد وانهيار أخالقي لم تعرف حركة وطنية مثيالً له         تح توجهـات   وخارج جسم الـسلطة، تتـوزع ف

 . مقاومة، وبحث عن دور، وعصبية تنظيمية صغيرة، وصراعات مع القوى السياسية الفلسطينية األخرى
  . بيد أن عقد مؤتمر فتح العام ما يزال محل خالفات وتوقعات وحسابات مختلفة

الرئيس عباس، الذي أعرب في مناسبات متكررة عن رغبته التخلي عن مسؤوليات السلطة، يصر كمـا                
' التاريخيـة 'بدو على عقد المؤتمر في رام اهللا وليس في عمان؛ وهو ما سيؤدي إلى استبعاد قيادات فتح                  ي

 . المنافسة التي رفضت العودة أصالً إلى رام اهللا لمعارضتها اتفاق اوسلو وعواقبه
ـ             ؤالء ثمة خالفات تعلو وتهبط وتيرتها بين عباس وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لفتح، وعلى رأس ه

فاروق القدومي، الذي يفترض أنه األمين العام للجنة فتح المركزية ومن عمل عباس على تجريـده مـن                  
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هناك إضافة إلى ذلك صراع أجيال محتـدم، وصـراع ال    . معظم صالحياته في السنوات القليلة الماضية     
لريح، سواء عقد أو لم     مؤتمر فتح العام، باختصار، في مهب ا      . يقل احتداماً حول برنامج الحركة السياسي     

 . يعقد، وعقد في عمان أو في رام اهللا
وفي مثل هذا الوضع، سيصعب تصور نجاح فتح في حل مـشاكلها التنظيميـة والـسياسية المتراكمـة                  

وبدون إعادة بناء فتح سيصعب تصور الكيفيـة        . ومحاولة إعادة بناء موقعها ودورها في الساحة الوطنية       
حول القضايا الكبرى بين المفاوض الفلسطيني واإلسـرائيلي، كمـا سيـصعب            التي يمكن بها عقد اتفاق      

تصور الكيفية التي يمكن بها عقد مصالحة وطنية فلسطينية، يعرف الجميع أن عقدتيها تعودان إلى فـتح                 
 . وحماس وليس إلى القوى السياسية األخرى

م السياسي والديمغرافي الفلسطيني في     المسار الثالث، هو بالطبع مسار الحوار الوطني وإعادة توحيد الجس         
  المشكلة، التي انفجرت في صيف العام الماضي، . الضفة والقطاع

تعود في جذورها إلى أزمة التحول في الساحة السياسية الفلسطينية، والتي ال تخلف كثيـراً عـن أزمـة                   
 . سياالتحول السياسي في أغلب السياقات العربية واإلسالمية، من المغرب إلى أندوني

ما يزيد الحالة الفلسطينية تعقيداً، أن األزمة ليست داخليـة وحـسب، بـل وتتعلـق بالـدور العربـي،                    
طوال العام الماضي، كانت األطراف الخارجية تعمل علـى اسـتبعاد           . وباألمريكيين واإلسرائيليين كذلك  

  .الحوار الوطني، وتنتظر انهيار حكومة حماس في قطاع غزة
 واستحقاقات االنتخابات الرئاسية الفلسطينية القادمـة، واالسـتغالل اإلسـرائيلي            ولكن صمود القطاع،  

ألسباب تاريخية وإسـتراتيجية، كـل      . التفاوضي لضعف إدارة عباس، جعل الحوار الوطني مسألة ملحة        
األطراف الفلسطينية متفقة على أن مصر هي الراعي المرشح للحوار والمصالحة؛ ولكن القاهرة ال تريد               

ومـن  . ق العملية بدون التأكد من إمكانية إنجاح الحوار والتوصل بالفعل إلى حل لالنقسام الفلسطيني             إطال
 . هنا يأتي البطء المصري الكبير في العمل على إطالق الحوار

وبالنظر إلى تصاعد الدعوات لنشر قوات عربية في قطاع غزة، الدعوة التي تبناها في البدايـة رئـيس                  
ي فياض، ومن ثم وزارة الخارجية المصرية، فربما يمكن االسـتنتاج أن الفكـرة ذات               الوزراء الفلسطين 

أصول خارجية وأنها الشرط الذي وضعته كل من واشنطن والحكومة اإلسرائيلية للموافقة على المصالحة              
ترفض حماس اقتراح نشر قوات عربية في القطاع لن تكـون مهمتهـا أكثـر مـن                 . بين رام اهللا وغزة   

) يونيـو (ة على األمن اإلسرائيلي، ترفض عودة القطاع إلى ما كان عليه قبل أزمـة حزيـران                 المحافظ
، وتطالب بفتح ملف إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسـس أكثـر تمثيليـة للـشعب                  ٢٠٠٧

لـى  أما قيادة السلطة في رام اهللا، فتطالب بعودة ما إلى الوضـع الـسابق ع              . الفلسطيني وقواه السياسية  
سيطرة حماس على القطاع، تطالب باعتراف حماس باالتفاقات التـي وقعتهـا منظمـة التحريـر مـع                  
اإلسرائيليين، تريد عقد انتخابات مبكرة بقانون انتخابي جديد، تأمل في أن تؤدي إلـى تراجـع سـيطرة                  

 منظمـة   إعادة بناء ) مدعومة من دول عربية رئيسية    (حماس على المجلس التشريعي الفلسطيني، ترفض       
التحرير في أي شكل يمكن أن يؤدي إلى بروز حماس كقوة مسيطرة على المجلس الوطني ومؤسـسات                 

بكلمة أخرى، المسافة بين الطـرفين مـا تـزال          . المنظمة القيادية، وتؤيد نشر قوات عربية في القطاع       
 التي تبنتهـا رام اهللا      شاسعة، ولم تعد تتعلق فقط بسياسة انتظار التوصل إلى اتفاق سالم مع اإلسرائيليين            

وإن تأخرت المصالحة الفلسطينية طويالً، فلن يمكن ترويج اتفاق إطار ما، وال عقد انتخابـات               . من قبل 
 . القادم) يناير(رئاسية فلسطينية شرعية في كانون الثاني 

ضع ولكنه و . وضع فلسطيني يسر أو ال يسر، ليست هذه هي المشكلة، فما يسر البعض قد ال يسر آخرين                
يدفع القضية الفلسطينية، داخلياً وعلى صعيد التسوية، إلى حالة من الغموض وفقدان اليقـين واالنتظـار                

 . القلق
  ٤/٩/٢٠٠٨مجلة العصر 



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                   ١١٩٠:         العدد                  ٤/٩/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

  
  "إسرائيل"التطبيع األمني مع  .٥٤

  داود الشريان
نشر قوة عربية في قطاع غزة ليس تفكيراً مصرياً بصوت مسموع، بل رغبة من الـسلطة الفلـسطينية                  

فنشر هذه القـوة هـو      . ت صدى ايجابياً عند بعض الدول العربية على طريقة لم نقترحها ولم تسؤنا            وجد
وهي لن تفعل شيئا لفك حـصار الفلـسطينيين         .  عربية - فلسطينية ، وعربية     -نتيجة لمشاكل فلسطينية    

يـة لعناصـر    فهذه القوة سـتقوم بمالحقـة أمن      . وتحسن أحوالهم، وسيزيد وجودها من معاناتهم واقتتالهم      
  .   ، على حساب الفلسطينيين وقضيتهم ووحدتهم"حماس"

لفهم حماسة بعض األطراف لهذه القوة العربية المزمع إرسالها إلى غزة، ال بد من التذكير باالتهام الذي                 
 في كل مـن     "اإلخوان المسلمين "، والربط بينها وبين تنظيم      "حماس"يتردد في القاهرة وعمان ضد حركة       

 و  "اإلخوان"فطالما تحدثت وسائل اإلعالم المصرية واألردنية عن التنسيق والتعاون بين           . دنمصر واألر 
ولهذا وجد البلدان في فكرة القوة العربية فرصة لسبر أغوار هذه العالقة، ومحاصـرة حركـة                . "حماس"
  .ن وغزة في مصر واألرد"اإلخوان" داخل األراضي الفلسطينية، ومنع أي تعاون بين فروع "اإلخوان"

 بقوة عربية، يعنـي  "اإلخوان المسلمين"من حق مصر واألردن المحافظة على أمنهما، لكن مالحقة تنظيم     
تصعيد المواجهة التي يمكن حلها بطرق سياسية، خصوصاً في األردن الذي يـشهد مناخـاً سـمح لــ                   

لفلـسطينية إجـراء     إلى األراضـي ا    "اإلخوان"فقرار نقل المعركة مع     .  بحضور سياسي الفت   "اإلخوان"
خاطئ في أحسن األحوال، وخطير في أسوئها، ناهيك عن انه يجب محاسـبة المـواطنين المـصريين                 
واألردنيين المنتسبين لهذا التيار عن التجاوزات األمنية، من دون جعل المواطنين الفلـسطينيين يـدفعون               

  .الثمن
لة تجميلها بأنها ستمنع االقتتال وتوقـف       ومحاو. إن هذه القوة هي خطوة في التطبيع األمني مع إسرائيل         

الصدام بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وتتيح للفلسطينيين إعادة بناء إمكاناتهم، لن تمنع تأثيراتها السياسية             
فهي على نحو ما ستحيد إسرائيل وتحمي صورتها، وتغّيب المـشكلة األساسـية وهـي               . واألمنية السيئة 

  .تفرض ارادة معينة على الشعب الفلسطيني، وهذا أمر مؤسفاالحتالل، فضالً عن أنها س
  ٤/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  الخيار األردني" إحياء" .٥٥

  محمد ابو رمان
في الحديث مع مسؤولين أو خبراء أميركيين يستغربون حجم القلق لدى المثقفين والسياسيين األردنيـين               

الك مبالغة أردنية في التعامـل مـع هـذا          وبرأي أغلب هؤالء الباحثين أّن هن     ". الوطن البديل "من مسألة   
الهاجس، باعتبار أّن الصوت الذي ينادي به سواء في الواليات المتحدة وإسرائيل هو صوت محدود يمثِّل                

  .األقلية ال األكثرية، وأّن األردن هو دولة محورية في استراتيجية األمن القومي األميركي تجاه المنطقة
لكـن مـن    . إذا كانت األحداث على أرض الواقع تسير باالتجاه نفـسه         هذه القراءة ربما تكون صحيحة      

الواضح تماماً أّن الخيارات الواقعية في التعامل مع القضية الفلسطينية تذهب باتجـاه الحـل اإلقليمـي،                 
إلـى  " الهـاجس "فالمسألة تتعـدى حالـة      . وبصورة خاصة استعادة العالقة بين األردن والضفة الغربية       

  .الممكن والمتوقع، تحديداً في حال لم تكن هنالك إجراءات متينة مضادة له" طرالخ"توصيفها بـ
الخيار األردني وتصاعد الحديث عنه أسباب عديدة أبرزها انـسداد أفـق التـسوية              " إحياء"يكمن وراء   

السلمية، خالل المرحلة القريبة القادمة، ما يعني تراجع فرص إقامة الدولة الفلـسطينية، بـالتوازي مـع                 
" التنازالت اإلسرائيلية "استمرار االستيطان والتغول اإلسرائيلي على األرض الفلسطينية، مما يصّعب من           

  .في المرحلة القادمة، ويقلل من إمكانية االتفاق على قضايا الحل النهائي
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ج والذرائع  إحدى الحج . االنقسام الحالي الفلسطيني جغرافياً وسياسياً    " الخيار األردني "مما يعزز احتماالت    
أّن السلطة الفلسطينية لم تستغل االنسحاب اإلسرائيلي من غزة، بل المـستفيد األول كانـت               : اإلسرائيلية

إلسرائيل بأّن انسحابها من الضفة الغربية أو تقديمها أية تنـازالت    " ضمانات"وليس هنالك   . حركة حماس 
  .سوف يكون أيضاً لصالح حماس

أزمة خانقة، ووضع الرئيس عباس حرِج، هذا مع استحقاق االنتخابات          حركة فتح تعاني من تشتت كبير و      
" الحيـاة الطبيعيـة   "ومع انغالق آفاق التسوية وتراجع األمل في حل يعيـد           . الرئاسية وتعدد االحتماالت  

للمواطنين، سوف تزيد عوامل تفكك السلطة في الضفة الغربية وحدوث حالة مـن الفوضـى الـسياسية                 
  .ه الحالة فإّن حماس، مع الحركات اإلسالمية األخرى، هي المرشحة لملء الفراغواألمنية، وفي هذ

سـيكون مطروحـاً علـى      " الخيار األردني "عندما يذهب التفكير األميركي واإلسرائيلي بهذا االتجاه فإّن         
يأس من  الطاولة بصورة مباشرة وكبيرة أميركياً وإسرائيلياً، وربما لدى تيار فلسطيني أصابه اإلحباط وال            

  .فرص التسوية ومن الحالة الداخلية الفلسطينية
أهم من تحدث بها مؤخراً     . هذه الخالصة تؤكدها مقاالت وتصريحات لعدد من األميركيين واإلسرائيليين        

  .هو غيورا إيالند، رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي األسبق، وأحد المحللين االستراتيجيين البارزين
في مقـال أشـار إلـى       ) افتتاحية بديعوت أحرنوت قبل أيام قليلة     (ودة الخيار األردني    إيالند وصل إلى ع   

وفقاً إليالند فإّن الظروف المناسبة للتـسوية الـسلمية كانـت           . خطورته الزميل عريب الرنتاوي باألمس    
ـ         . متوافرة قبل ثماني سنوات، عند فشل مفاوضات كامب ديفيد         ع أّما اليوم فإّن فرص التـسوية تبتعـد م

حـان الوقـت    : "مرور الوقت، وهنالك جملة كبيرة من العراقيل التي تحول دون ذلك، ويصل إلى القول             
ـ ١٩٦٧للتفكير بحلول أخرى، أحدها هو العودة ليس إلى حدود           ، ١٩٦٧، بل إلى الواقع الذي ساد في الـ

  ".عندما كان األردن يسيطر في الضفة الغربية
عشاء في منزل الزميل الدكتور محمد المومني، قبل أسـبوع مـن            بعيداً عن نظرية المؤامرة؛ في دعوة       

، التي أفضت إلى انتصار حماس، جمعت سياسـيين وإعالميـين           ٢٠٠٦االنتخابات التشريعية الفلسطينية    
أردنيين مع سياسي أميركي مخضرم في شؤون المنطقة، تحدث الضيف عن االنتخابات متوقعـاً نتيجـة                

ل المشاكل بينها وبين فتح، ثم عودة الحديث عن الدور األردني في الضفة             كبيرة لحماس، تؤدي إلى اشتعا    
  !الغربية

لسنا بصدد الحديث عن مخطط جاهز أو تفكير يجري في الظالم، لكننا نتحدث عن واقع يـسير باتجـاه                   
  .الخيار األردني" إحياء"واضح نحو 

فخالل السنوات األخيرة انتعشت آمـال      . بالدبلوماسية األردنية تتعامل مع المعطيات الواقعية من هذا البا        
ـ        إقامة دولة فلسطينية على حدود عـام       "التسوية السلمية وعّرف األردن بوضوح مصلحته االستراتيجية ب

  ".٦٧الـ
وعندما انتصرت حماس في االنتخابات التشريعية، من دون أن تتراجع عن موقفها الـرافض لقـرارات                

، "الشريك الفلـسطيني  "ردني أّن ذلك سوف يحول دون تسويق فكرة         األمم المتحدة، أدرك صانع القرار األ     
فانحاز األردن مع الرئيس عباس على اعتبار أّن ذلك يحقـق المـصلحتين             . ما يدعم الحجج اإلسرائيلية   

  .األردنية والفلسطينية
وطنيـة  الخطأ الذي ارتُكب أّن هذا االنحياز أضاع على األردن فرص القيام بدور حيوي في المصالحة ال               

كما أدى هذا الخطأ إلى إبحار حماس بعيداً باتجاه طهران وحـساباتها            . الفلسطينية، وهو األقدر على ذلك    
  .اإلقليمية

مع انسداد أفق التسوية انتقل المنظور األردني من سياق المصلحة االستراتيجية بإقامة الدولة الفلسطينية،              
ساب األردن، ما يفرض حسابات استراتيجية مختلفة،       بعدم تمرير حلول على ح    " األمن الوطني "إلى سياق   
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فأعاد األردن فتح القنوات مع حركة حماس بصورة ديناميكيـة          . وتحديداً مع أطراف الصراع الفلسطيني    
  .وذكية

. في الفترة القادمة يبدو صانع القرار األردني معنّياً بتصليب الموقف الفلسطيني الرافض للحلول اإلقليمية             
دم حماس رسائل مطمئنة برفضها إرسال قوات عربية إلى غزة وتَمسكها بحقوق الالجئـين              وإلى اآلن تق  

والقدس والحدود، ما يعزز الرؤية المشتركة مع األردن في ظل تالشي، أو على األقل تراجـع، فـرص                  
  .التسوية السلمية

رفض أي تمرير للخيار    في سياق موازٍ تدفع اللحظة الحالية إلى تصليب الجبهة الداخلية وتعزيز عوامل             
األردني، وهو ما يستدعي انتخابات نيابية مبكرة تعيد الثقل والحضور لمجلس النواب ليكون رافداً قويـاً                
للموقف الرسمي ضد أية ضغوط دولية أو إقليمية مفترضة ما يشكّل تحدياً اسـتراتيجياً حقيقيـاً خـالل                  

  .المرحلة القادمة
  ٤/٩/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  حكومة تكنوقراط برئاسة عشراوي؟ :اهرة مؤجلحوار الق .٥٦

  حلمي موسى
تتناقض التقديرات الفلسطينية بشأن ما يجري في القاهرة من حوارات بين القيادة المصرية والمـسؤولين               

وفيما يؤكد بعض من شاركوا في هذه الحوارات أن المسعى المـصري            . في فصائل المقاومة الفلسطينية   
 المرات السابقة بوضوح أهدافه، يرى آخرون أنه غير جدي ولـن يحقـق              جدي هذه المرة، ويختلف عن    

ويستند الجانبان في تقديراتهما، ليس فقط إلى ما سمعوه من القادة المصريين وفـي مقـدمتهم                . أغراضه
مدير االستخبارات العامة اللواء عمر سليمان، بل أيضاً إلى موقع كل طرف فـي الخريطـة الـسياسية                  

  . الفلسطينية
 ذلك، ثمة إجماع بين من أدار المصريون معهم حوارات حتى اآلن، عن دوافع مـصر مـن وراء                   ومع

فمصر ترى في االنقسام الفلسطيني خطـرا يتهـدد أمنهـا           . المسعى الجديد والخطوط العامة لتوجهاتهم    
ل عودة  فهي ال تريد في حال من األحوا      . القومي، ولذلك تحاول منع استمرار هذا االنقسام ولكن بطريقتها        

 عندما كانت مسؤولية غزة ملقاة على كاهل مـصر          ١٩٦٧الوضع الفلسطيني إلى ما كان عليه قبل عام         
وتعتقد مصر أن استمرار االنقسام يقود بالـضرورة إلـى          . بعدما ضم األردن الضفة الغربية إلى مملكته      

  . ي غزة إلى مصروضع يغدو إلزامياً فيه انتقال المسؤولية في الضفة الى األردن والمسؤولية ف
وهي ترى، بناء على ذلك، أن الحل الوحيد الممكن لمنع حدوث ذلك هو بقاء الكيان الفلسطيني موحـداً،                  

وال يمكن توافر سلطة كهذه ال تحظى بقبـول عربـي           . وذلك عبر قيام سلطة تكفل استمرار هذه الوحدة       
إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة تستطيع     ولهذا السبب فإن المدخل للحل يتمثل في        . ودولي وضمناً إسرائيلي  

وترى مصر أن مثل هذه الحكومـة ال يمكـن أن           .  والتعامل مع الوضع الدولي واإلقليمي     "فك الحصار "
 أو  "حكومة تكنـوقراط  "، بل يجب أن تكون      "المقاومة منها أو المهادنة   "تكون حكومة الفصائل الفلسطينية     

لبعض اسم الدكتورة حنان عشراوي يتردد كرئيسة محتملة        وقد سمع ا  ). مقبولة طبعاً  ("شخصيات"حكومة  "
 فـي   "الشخصية الثانية "لحكومة فلسطينية مؤقتة، بوصفها شخصية وطنية غير ملوثة ومقبولة، رغم أنها            

دوليـاً  (ومن المعلوم أن الحكومة المقبولة      . "الطريق الثالث "قائمة سالم فياض االنتخابية، المعروفة باسم       
وثمة من يعتقد أن قـسماً ال       . حكومة التي تخلو على األقل من شخصيات حماس المعروفة        هي ال ) وإقليمياً

بأس به من قادة حماس يرفض من حيث المبدأ فكرة استبعاد شخصيات حماس من الحكومة بعد فـوزهم                  
ـ        . "حياة أو موت  "في االنتخابات، ويرون ذلك مسألة       الشخـصيات  "ويؤكد آخرون أن مـن يـسمون بـ

وهذا يعني أن فكرة الحكومـة      . "شخصيات غير مقبولة  "ى البعض هم لدى أغلب قادة حماس         لد "المقبولة
المقبولة دولياً وعربياً هي في الجوهر فكرة مستبعدة لدى حماس حتى لو كانـت مقبولـة لـدى أغلـب                    
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عتقد فالبعض ي . وهذا يقود إلى تعاظم الخالف بشأن تقديرات المرحلة المقبلة        . الفصائل الفلسطينية األخرى  
صـيغة  "أن مصر تدير االتصاالت بدرجة من سوء النية والتربص بحماس من خالل السعي إلى بلـورة          

ويندرج في ذلـك الحـديث عـن        .  ال تأخذ بالحسبان مصالح هذه الحركة التي فازت في االنتخابات          "حل
 مـصر   ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى حد القـول بـأن         . إرسال قوات عربية وصيغة الحكومة المقبولة     

 إلحراج حماس ووضـعها فـي خانـة     "يقبل كما هو أو يرفض كما هو      "تتحدث من اآلن عن صيغة حل       
ويعتقد هؤالء أن تصريحات األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مؤخرا عن نيـة              . الرافض للحل 

 ما يدفع بالبعض    وهذا. الجامعة العربية تحديد الجهة الفلسطينية التي تعرقل الحل، تندرج في هذا السياق           
أعطـوا  "إلى تأكيد التنسيق بين القيادة المصرية والجامعة، لدرجة أن البعض سمع من عمرو موسى أنهم                

ويـذهب  .  لمدة شهر ونصف إلى شهرين إلنجاز المهمة قبل إعالن الموقف النهـائي            "مهلة لعمر سليمان  
 التوصل فعليا إلى حل ممكن عبـر        المتشائمون إلى حد القول إن ما تسعى إليه مصر في هذا الوقت ليس            

حوار وطني إلصالح العالقات والبنى الداخلية الفلسطينية، بل نيل غطاء عربـي السـتمرار حـصارها      
لقطاع غزة، إذ لم يخف القادة المصريون سراً وعالنية موقفهم بأن فتح معبر رفح لن يتم من دون اتفاق                   

إغالق المعبر، ولذلك يريدون من الجامعة العربيـة        وهم يشعرون بالحرج الداخلي جراء استمرار       . دولي
  . ، بل أيضاً المطالبة بفرض عقوبات عليها"الجهة التي تعرقل الحل"ليس فقط تحديد 

 من قادة االستخبارات المـصرية أنهـم بـصدد          "كالماً طيباً "غير أن المتفائلين يشددون على أنهم سمعوا        
ويشدد هـؤالء علـى أن الحـوار        .  تدفعها إلى الرفض   بلورة صيغة حل تعطي حماس الشيء الكثير وال       

 مع إسرائيل، بل من أجل      "تهدئة"الفلسطيني الراهن، وخالفاً للحوارات السابقة، ال يجري من أجل تحقيق           
ويلمح هؤالء إلى أن مصر أجرت لهذا الغرض اتصاالت مكثفة مع كل مـن              . تجنيب الفلسطينيين كارثة  

تجـدر اإلشـارة إلـى أن الحـوارات         . ن لتوفير فرصة النجاح للحوار    سوريا والسعودية واليمن واألرد   
المصرية مع فتح ال تنقطع، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل الى القاهرة يوم السبت المقبـل          

ولكن الحوار مع حركة حماس تقرر أن يكون في األيام العشرة األواخر            . لمناقشة العديد من هذه القضايا    
لحوار وطنـي   ) انفرادياً أو عبر الجامعة العربية    (اك إيحاءات بأن تقرر مصر الدعوة       من رمضان، وهن  

  . فلسطيني شامل في القاهرة بعد عيد الفطر، أي في أوائل أو منتصف تشرين األول المقبل
  ٤/٩/٢٠٠٨السفير 
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