
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إلى التدخل لوقف االستيطان" الرباعية" ويدعو ...فياض متشائم إزاء فرص التسوية
  ماليين دوالر من ميزانيات مخصصة للعمل الخيري لحماس في الضفة٧ر ادالسلطة تص

  قرار االعتقاالت والحوار الوطني في رام اهللا ال يزال بيد دايتون: حمدانأسامة 
  تضع شروطاً مسبقة" على الشجرة"وحدها : حواتمة يتهم حماس بتعطيل المصالحة

   الفلسطينيةواألراضي "لإسرائي"الجدار الفاصل هو حدود : أولمرتنائب 
  عمان/ دراسات الشرق األوسطمركز  ... مع حماسإستراتيجيةاألردن يتجه لبناء عالقة 

ــة" ــشرق القطري ــصر:"ال م
تتراجع عن فكرة إرسال قـوة      

  عربية إلى غزة
  

 ٤ص ... 

 ٥/٩/٢٠٠٨١١٩١الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٩١:         العدد                  ٥/٩/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

    :السلطة
 ٤  إلى التدخل لوقف االستيطان" الرباعية" ويدعو ...فياض متشائم إزاء فرص التسوية .٢
 ٥   باالستمرار في عملية التسويةالتزامه يزبيرلعباس يؤكد  .٣
 ٥  باعتبار أحياء عربية في القدس الشرقية عاصمتها المستقبليةالسلطة ترفض اقتراحاً .٤
 ٥ عمل الخيري لحماس في الضفة ماليين دوالر من ميزانيات مخصصة لل٧ر ادالسلطة تص .٥
 ٦  " غزة فهي محررةأمالتحرر القدس والضفة "القوات العربية مرحب بها : هنية .٦
 ٦  "القّوات العربّية" عباس يرّوج في القاهرة لـ":األخبار" .٧
 ٦  "إسرائيل"نية تنسق مع القاهرة لرفض أي اتفاق جزئي مع السلطة الفلسطي .٨
 ٧  االنقسامإنهاء الفصائل عزمها على تبلغالقاهرة و ..عباس ال يمانع لقاء مشعل .٩
 ٧  مهاجمته إعالميا "إسرائيل"يطلب من  فياض ":الجريدة الكويتية" .١٠
 ٧   لم تستطيعا أن تكسرا إرادتنا أو أن تكسرا المقاومة"إسرائيل"أميركا و :بحر .١١
 ٨  خريشة ينتقد آلية حوارات القاهرة ويحذر من خلق اصطفاف فصائلي ضد حماس .١٢
 ٩  قطاعي الصحة والتعليمالمدهون يناشد أمير قطر تغطية رواتب .١٣
 ٩ عبوة ناسفة في طريق موكب هنية": البيان" .١٤
 ٩   بندقية رشاشة١٠٠٠ حوالي األردن  تتسلم منالسلطة الفلسطينية .١٥
١٠  تدريب علني لمسلحيه في غزةبعد " جيش األمة" تعتقل قيادياً في قوات األمن .١٦
١٠  ن حادثة إطالق النار على سيارة النائب الشيخ حامد البيتاوييدي  نابلسمحافظ .١٧
١٠   فلسطينيين في انفجار غامض بغزة٣إصابة  .١٨
١٠  اعتدوا على نائبين فتحاويين من غزةالفلسطينية اسة حرس الرئ: "صحيفة فلسطين" .١٩
١٠   غزةرواتب الموظفين حولت وجهود مكثفة لتوفير الشيكل في قطاع: سلطة النقد .٢٠
١١  عباس زكي يستعرض أوضاع المخيمات في لبنان مع نصر اهللا صفير .٢١
    

    :المقاومة
١١  الجانب القطري   منشاليتلرسالة  تسلميمشعل في دمشق  .٢٢
١١  قرار االعتقاالت والحوار الوطني في رام اهللا ال يزال بيد دايتون: حمدانأسامة  .٢٣
١٢  تضع شروطاً مسبقة" على الشجرة "وحدها: حواتمة يتهم حماس بتعطيل المصالحة .٢٤
١٣   حماس مصابة بتخمة مالية وتعمل على توطيد سلطتها أكثر فأكثر في غزة:  يساريةفصائل .٢٥
١٣  مصر لم تتخذ حتى اآلن قراراً نهائياً بشأن عقد جلسات الحوار الشامل: النضالجبهة  .٢٦
١٣  القسام تحذر من مردود سيء إذا ما استمرت االعتداءات ضد حماس في الضفة .٢٧
١٤  أمن السلطة يقود حربا ضد اإلسالم على نمط إقطاعيات العصور الوسطى: حزب التحرير .٢٨
١٤  خرقاً للتهدئة في قطاع غزة٩٧كبت  ارت"إسرائيل": سرايا القدس .٢٩
    

    :يسرائيلالكيان اإل
١٤  أولمرت يستعد لبحث خطة إخالء مستوطنات في الضفة وتعويض المستوطنين .٣٠
١٥   ولمرتأ إلىية تقترب من توجيه اتهامات بالفساد سرائيلالشرطة اإل .٣١
١٥   الفلسطينيةواألراضي "إسرائيل"الجدار الفاصل هو حدود : أولمرتنائب  .٣٢
١٥  السنة العبريةرأس تحذر من عمليات اختطاف مع اقتراب عيد "إسرائيل" .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٩١:         العدد                  ٥/٩/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

١٦  في مدينة أم الفحم العربية  بالتظاهر السماح لعناصر اليمين تقرريةسرائيلالمحكمة اإل .٣٤
١٦ ي أدين بالتجسس لحزب اهللاإسرائيل عاماً لجندي ١١السجن  .٣٥
    

    :األرض، الشعب
١٦   حالة االنقسام المؤلمةإنهاء يناشدون عباس وهنية ٤٨فلسطينيو  .٣٦
١٦  في الجمعة األولى من رمضاناالحتالل يشدد القيود على الوصول إلى األقصى  .٣٧
١٦   حواجز قرب الخليل١٠االحتالل يزيل  .٣٨
١٧   فلسطينياً الشهر الماضي٣٣٨االحتالل اعتقل : تقرير .٣٩
١٧  ون بين االحتالل والمستوطنين لمصادرة أراضي الفلسطينيين الخاصةكشف عن تعاال .٤٠
١٧   تحمل أطباء متخصصونالحاليالشهر  ٢٢سفينة تضامن جديدة تصل غزة في  .٤١
١٧ الجمعيات والمؤسسات الملجأ األخير لفقراء قطاع غزة في شهر الصيام: تحقيق .٤٢
   

   :اقتصاد
١٨ مليار إلى مليارين دوالر في مؤتمر االستثمار المقرر انعقاده في نابلستوقعات بجلب  .٤٣
   

   : األردن
١٨ "الوطن البديل"حركة أردنية تتهم عريقات ومسؤولين أردنيين بالعمل لصالح : وكالة سما .٤٤
   
   :انلبن
١٨  معن بشور يلتقي مشعل وقادة حماس في دمشق لبحث الحوار وتجاوز االنقسام .٤٥
١٩  "إسرائيل"الحص ينتقد األسد لطلبه دعما فرنسيا في التفاوض مع  .٤٦
١٩   من فتح٢د الشام قتلوا  من جن٧قرار ظني يطلب اإلعدام لـ : لبنان .٤٧
   

   :عربي، إسالمي
١٩  مصر تسعى لتشكيل لوبي عربي خالل اجتماع وزراء الخارجية للوصول التفاق مشرف .٤٨
٢٠  "إسرائيل"ة مع األسد يكشف عن اإلعداد لورقة مبادئ للمفاوضات المباشر .٤٩
٢٠  مشعل لم يغادر دمشق: نائب سوري .٥٠
٢٠  بل هو أساس بدء التفاوض المباشر..  يونيو ليس محل تفاوض٤خط : المعلم .٥١
٢١      مصر ال ترى نية لحماس باستبدال وساطتها في ملف األسرى .٥٢
٢١ ياسيون مصريون ينتقدون إعالن مصر عن عدم السماح ألية جهة االقتراب من معبر رفحس .٥٣
٢١  إخوان مصر يطالبون الحكومة بالكف عن المشاركة في حصار غزة .٥٤
٢١ لجهادحزب اهللا يستخدم القضية الفلسطينية مطية الختراق حماس وا: القاعدة .٥٥
   

   :دولي
٢٢  ية ويعرب عن تفاؤله إزاء عملية السالمسرائيلبلير ينتقد الحواجز اإل .٥٦
٢٢  عضاء التشريعيألبرغوثي وا باإلفراج عن مروان "إسرائيل"البرلمان األوروبي يطالب  .٥٧
٢٢ الفلسطينيون يتطلعون لحل من المجتمع الدولي قائم على العمل ال الوعود: ريالنكاممثل سي .٥٨
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    :مختارات
٢٣  "لمهمة مستمدة من اهللا"القوات األمريكية في العراق أرسلت : نائبة ماكين .٥٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  عمان/ دراسات الشرق األوسطمركز  ... مع حماسإستراتيجيةء عالقة األردن يتجه لبنا .٦٠
٢٦  محمد رياض...  ولماذا؟)حسن يوسفالشيخ   بحماسنجل القيادي( كيف أوقعوا بمصعب .٦١
٢٨  عوني فرسخ... "العربية"وقفة مع الرئيس عباس في حوار  .٦٢
٣٠  برهوم جرايسي... ية ومستقبل العملية السياسيةسرائيلتقلبات القيادة اإل .٦٣
٣٢ راغدة درغام...  سياساته"شباب"الحزب الجمهوري األميركي يجدد  .٦٤
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  عن فكرة إرسال قوة عربية إلى غزةمصر تتراجع: "الشرق القطرية" .١

أكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن مصر ستكتفي بإجراء اتصاالت ومشاورات :  أحمد ربيع- القاهرة 
عربية مكثفة خالل اجتماع مجلس الجامعة بشأن فكرة إرسال قوات عربية إلى قطاع غزة بعد أن أثارت 

ة وظهور رفض لها من بعض الحركات الفلسطينية هذه الفكرة جدال واسعا خاصة على الساحة الفلسطيني
 وقالت المصادر إن هذا الموضوع يخضع للمشاورات بين وزير الخارجية المصري .وخاصة حماس

وفيما . أحمد أبو الغيط والوزراء العرب علي هامش أعمال مجلس الجامعة، الذي سيعقد يوم االثنين القادم
 قرار رسمي بهذا الصدد عن المجلس الوزاري العربي، بدا أن القاهرة تراجعت عن فكرة استصدار

بانتظار استكشاف الموقف قالت المصادر إن األولوية تتركز اآلن علي دعم جهود الحوار والدفع به من 
أجل التغلب على الخالفات القائمة بالموقف الفلسطيني، وصياغة ورقة عمل من حصيلة األفكار والردود 

ركات لتقديمها إلى الجامعة التي ستتولى إدارته واستضافته تحت مظلتها عقب التي تلقتها من مختلف الح
  .انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك

  ٥/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  إلى التدخل لوقف االستيطان" الرباعية" ويدعو ...فياض متشائم إزاء فرص التسوية .٢

ء حكومة تسيير األعمـال الفلـسطينية   رئيس وزرا أن رام اهللامن  ٥/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية ذكرت  
سالم فياض، وصف أمس، الواقع السياسي الراهن بأنه صعب ومعقد وتتراجع فيـه اآلمـال بإمكـان                 .د

" إسـرائيل " علـى أن  اسـتمرار مماطلـة           اتفاق حول التسوية قبل نهاية هذا العام، مشدداً        إلىالوصول  
وطالـب  . في هذه المنطقة وحل الدولتين للخطر     " المالس"بااللتزام بقواعد عملية التسوية، يعرض مستقبل       

األطراف الراعية للتسوية وخصوصاً الواليات المتحدة وأطراف اللجنة الرباعية بالعمـل لوضـع حـد               
  .للسياسة اإلسرائيلية سيما فيما يتعلق بضرورة وقف أنشطتها االستيطانية

فياض، أدان في كلمة بافتتـاح المبنـى         سالم   من أريحا إلى أن    ٥/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   وأشارت  
  .األغوار اإلسرائيلية في اإلجراءاتالجديد لمحكمة بداية أريحا، 

في هذا المجال فـإنني أتوجـه       "وقال  " أن قطاع غزة لن يكون إال في قلب المشروع الوطني         "وشدد على   
بادرة الـرئيس أبـو مـازن        االنفصال، ودعمها لم   إلنهاء الجهود التي تبذلها الدول العربية،       إلىبالتحية  

 ".واألفكار العملية التي تضمنتها، بما في ذلك ما تقوم به الشقيقة مصر من اتصاالت في هـذا االتجـاه                  
بوضع حد للحصار على شعبنا وخاصة في قطاع غزة وضرورة التزام إسرائيل باتفاقية المعابر              "وطالب  
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زة فوراً، وبما يضمن رفع الحصار، ويضمن       رة معابر قطاع غ   اد، مؤكداً جاهزية السلطة إل    "٢٠٠٥لعام  
كذلك وحدة األراضي الفلسطينية تمهيداً للتوافق الوطني بإنهاء االنفصال من خالل حكومة انتقالية تمهـد               
إلجراء االنتخابات العامة، والمساعدة العربية في مجال إعادة بناء القدرات األمنيـة للـسلطة الوطنيـة                

باعتبار أن ذلك يشكل مدخالً أساسياً لنجاح الحوار الـوطني وحمايـة            "وضمان أمن المواطنين في غزة،      
 ".حقوق شعبنا ومشروعه الوطني في الحرية واالستقالل

  
   باالستمرار في عملية التسويةالتزامه يزبيرلعباس يؤكد  .٣

 رئيس دولة االحتالل، في مدينة كومـو االيطاليـة          يزاجتمع شمعون بير  : ترجمة خاصة  - فلسطين اليوم 
لليلة الماضية، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبحث معه تطورات مفاوضات التسوية بـين               ا
 خالل االجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر دولي يـشارك           زوأكد عباس لبيري   .والفلسطينيين" إسرائيل"

فـي عمليـة   فيه نائب الرئيس األمريكي ديك تشيني ووزراء خارجية أوروبيون، التزامـه باالسـتمرار       
حتى إذا حصلت تغييرات    ) عملية التسوية (، مشدداً على أن سلطته معنيةٌ بمواصلتها        "إسرائيل"التسوية مع   
 ".إسرائيل"سياسية في 

  ٥/٩/٢٠٠٨وكالة فلسطين اإلخبارية 
  
  باعتبار أحياء عربية في القدس الشرقية عاصمتها المستقبليةالسلطة ترفض اقتراحاً .٤

 بالتخلي   إسرائيلياً  السلطة الفلسطينية رفضت اقتراحاً     أن رام اهللا من   ٥/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط   ذكرت  
 من عاصمة الدولة الفلسطينية، ضمن اتفـاق سياسـي           كبيرة من القدس الشرقية لتصبح جزء      أحياءعن  

حـد  أوقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية و             . "إسرائيل"نهائي مع   
 القدس الشرقية ليست أحياء ممزقة بل هي وحدة واحدة، ومتصلة مع            إن"اعدي الرئيس محمود عباس     مس

وكان عبد ربه يرد على تـصريحات لـوزير          ". ولن نقبل بغير ذلك    ١٩٦٧الضفة الغربية في حدود عام      
 .الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك

ياسـر   إلى أن    وكاالت وال يوسف الشايب ،  اهللارام   نقالً عن مراسلها في    ٥/٩/٢٠٠٨الغد األردنية   ولفتت  
قد عرضـت علـى     " إسرائيل"بثتها أمس أن تكون     " صوت فلسطين " في تصريحات إلذاعة      نفى عبد ربه 

موقفنا فـي كـل اللقـاءات مـع الجانـب           : "وقال "حتى نقبله أو نرفضه   "الجانب الفلسطيني اتفاقا جزئيا     
 اتفاق شامل وكامل حول كل القضايا وانـه ال يمكـن            اإلسرائيلي واضح ومحدد وانه ال بد أن يكون أي        

  ".استثناء أي موضوع من الموضوعات
 آالف مقدسي فلـسطيني،     ١١٠ اإلسرائيلي المتوقع والذي يستهدف سحب هويات        اإلحصاءوتعقيبا على   
محاوالت إسرائيل مستمرة لتقليل عدد الفلسطينيين في مدينة القدس بمختلـف الوسـائل              "إنقال عبد ربه    

هذه األساليب اإلسرائيلية لن يكتـب      "وأكد أن    ".وواحدة من هذه الوسائل هي استبدال الهويات واإلحصاء       
لها النجاح أمام إصرار أكثر من ربع مليون فلسطيني مقدسي يتمسكون بوجودهم في المدينة وبحقـوقهم                

  ".الوطنية والفردية
  
 الخيري لحماس في الضفة ماليين دوالر من ميزانيات مخصصة للعمل ٧ر ادالسلطة تص .٥

ـ        :  أماني سعيد  -رام اهللا    أن أجهـزة   " الجريدة"أكدت مصادر أمنية فلسطينية وأخرى من حركة حماس ل
 إنهاءأمن السلطة في الضفة الغربية حاصرت الموارد المالية لحماس بشكل كبير، غير أنها لم تنجح في                 

 إنه عقب سيطرة حماس على قطاع غـزة،         وقالت المصادر  .دخول المال للحركة اإلسالمية بشكل كامل     
انتبهت السلطة إلى موارد الحركة المالية في الضفة الغربية وحاصرتها وضيقت الخناق على مؤسـسات               

وشـددت  .  تقوية الحركة في الضفة للقيام بحسم عسكري آخـر         إلىالحركة الخيرية، بدعوى أنها تسعى      
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 ماليـين دوالر    ٧ذ الحسم العسكري في غزة نحو       المصادر على أن أجهزة األمن الفلسطينية صادرت من       
من ميزانيات مخصصة للعمل الخيري والجماهيري لحماس في الضفة الغربيـة، وأوضـحت أن هـذه                

 . الحركةإلىاألموال أمكن الحصول عليها بتعاون مع تجار فلسطينيين يوصلون األموال 
ـ         األمن الفلسطينية نسقت مع نظيرتهـا       إن أجهزة " الجريدة"وقال مسؤول في حماس في الضفة الغربية ل

وأوضح المسؤول، الذي رفض كشف هويته، أن حماس تغلبت على           .اإلسرائيلية لكشف مصادر التمويل   
 لتجفيف منابع التمويل الخاصة بالحركة، وأنها استطاعت خالل         "إسرائيل"العوائق التي وضعتها السلطة و    

 فـي    صـعباً  وأشار إلى أن الحركة تعاني وضعاً      .عت فيها األشهر الماضية تجاوز األزمة المالية التي وق      
الضفة الغربية نتيجة التضييق الذي تعانيه من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وأنها في حالة صـراع      

 .بقاء مع هذه األجهزة
من جانبه، اتهم فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في غزة، السلطة وإسرائيل بالتنسيق المـشترك                

ـ  .لى اجتثاث حركته من الضفة الغربية     ع إن أجهزة امـن الـسلطة شـنت عـشرات          ": الجريدة"وقال ل
 كانت لفقراء ومحتاجين، مشيراً إلى أن الـسلطة         المداهمات في مراكز خيرية لحماس، وصادرت أمواالً      

 . لن تنجحا في تجفيف كل المنابع المالية لحماس في الضفة"إسرائيل"و
  ٥/٩/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  " غزة فهي محررةأمالتحرر القدس والضفة "القوات العربية مرحب بها : هنية .٦

 قوات عربيـة  إرسال هنية الخميس اقتراح مصر إسماعيلرفض رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة    : غزة
لتحرر   وسهالً  كانت القوات العربية ستدخل فأهالً     وإذا قوات عربية،    إلىلسنا بحاجة   " غزة وقال هنية     إلى

نحن نحتـاج   "ضاف هنية   أو ". مستتب واألمن غزة فهي محررة والشرعية فيها قوية        أماالقدس والضفة،   
جل استمرار صمود الشعب الفلسطيني وكـسر الحـصار         أ قوات عربية، من     إلى دور عربي، وليس     إلى

 أن فـي غـزة       حركة حماس لتكريم حفظة القرآن الكريم      أقامتهكد هنية خالل مهرجان     أو ".وفتح المعابر 
  ".األميركيغزة اليوم مصممة على استعادة الوحدة الوطنية وعلى خوض حوار وطني بعيدا عن الفيتو "

 لكـل   أميركـي  دوالر   ١٠٠ هنية تخصيص    أعلن من حفظة القرآن، وفي ختامه       ٢٥٠٠وكرم المهرجان   
  . ربع مليون دوالر للمشاركينبإجماليحافظ للقرآن 

 ٤/٩/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  "القّوات العربّية" عباس يرّوج في القاهرة لـ":األخبار" .٧

تشهد القاهرة غداً السبت قمة ثنائية بين الرئيس المصري حسني مبارك، ونظيـره الفلـسطيني               : القاهرة
 اإلسـرائيلية، وموضـوع الحـوار الـوطني         -محمود عباس لبحث تطورات المفاوضات الفلـسطينية        

ـ     .لعاصمة المصرية الفلسطيني الذي يجرى اآلن في ا      ، إن عبـاس    "األخبـار "وقالت مصادر مطلعة، لـ
لكن مـصادر مـصرية     . سيناقش مع مبارك أيضاً إمكان إرسال قوات حفظ سالم عربية إلى قطاع غزة            

القاهرة في طريقها للتخلي عن تبنى هذه الفكرة خوفاً من أن يؤثر احتضان مصر لها على ثقـة       "قالت إن   
  ."الفصائل الفلسطينية بها

  ٥/٩/٢٠٠٨األخبار 
  
  "إسرائيل"السلطة الفلسطينية تنسق مع القاهرة لرفض أي اتفاق جزئي مع  .٨

 ذكر مصدر فلسطيني مطلع أن القيادة الفلـسطينية بـدأت           : أشرف الهور ووليد عوض    - رام اهللا    ،غزة
م عملية تنسيق كامل مع المسؤولين المصريين بهدف توحيد المواقف بينهما بخصوص مفاوضات الـسال             
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التي تمر اآلن بمأزق خطير، وأشار إلى أن الطرفين يرفضان الطرح اإلسرائيلي الحـالي              " إسرائيل"مع  
  .القاضي بالوصول إلى اتفاق جزئي، يؤجل قضايا الالجئين والقدس

  ٥/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  االنقسام إنهاء الفصائل عزمها على تبلغالقاهرة و ..عباس ال يمانع لقاء مشعل .٩

 إلى كافة الفرقاء الفلسطينيين الذين توافدوا       أبلغت مصر   أنكدت مصادر فلسطينية مطلعة     أ : غزة ،رام اهللا 
 القاهرة وجامعة الدول العربية لـن تـسمح باسـتمرار االنقـسام             أن الماضيين   األسبوعينالقاهرة خالل   

 خاصـة لوكالـة     وقالت المصادر في تصريحات    . القادم أكتوبر/ تشرين أول  ما بعد شهر     إلىالفلسطيني  
 السكوت  باإلمكان القومي المصري والعربي ولم يعد       األمن استمرار االنقسام بات يهدد منظومة       إن" سما"

اجتماعات مكثفة ستعقد برعاية الجامعة العربية بعد عيد الفطر وسـيتم الخـروج              "أنمؤكدة  " أكثرعليه  
ول المحوريـة كالمملكـة العربيـة        وباتفاق كامل مع الد    األطرافخاللها بصيغة حل تفرض على جميع       

 ".السعودية ومصر وسوريا
 العربية تجاوبه الكامل مع كافة الجهـود        األطرافالرئيس عباس ابلغ مصر وكافة      "أن   المصادر   وأكدت
 لقاءات مع حماس تتطلبهـا المـصلحة        أي الوحدة الوطنية الفلسطينية وان ال فيتو من طرفه على           إلعادة

 ". االنقسامإنهاءالجميع يلمس الجدية المصرية والعربية في الوطنية الفلسطينية وان 
ـ األخيرةونقلت المصادر عن الرئيس محمود عباس قوله خالل زيارته           بان الفرصة الحاليـة    " بيروت" ل

لن يقبل أبدا باستمرار حالة االنقسام وأنه سيتخذ كـل          " حيث ابلغ جميع الزعماء العرب بأنه        األخيرةهي  
ونقلت المصادر عن عبـاس      ". غزة ممكنة قبل نهاية العام الجاري      إعادةر التي ستجعل    الخطوات والتدابي 

 أن كان اللقـاء يمكـن لـه         إن له ولكل الفلسطينيين     انه ال يمانع في لقاء خالد مشغل بصفته رئيساً        " قوله
 قوله  ياًونقل عن الرئيس عباس حرف     ". حقبة مؤلمة وسوداء في تاريخ القضية الفلسطينية       إنهاءيساعد في   

  وخادمـاً  أنا ال توجد لي شروط فقلبي ودمي وجسدي فداءا لفلسطين ولشعب فلسطين، عشت مناضـالً              "
 .حسب قوله" لقضيتي وسأقضي كذلك

  ٥/٩/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  مهاجمته إعالميا "إسرائيل"يطلب من  فياض ":الجريدة الكويتية" .١٠

س الوزراء الفلسطيني سالم فياض طلب مـن        قالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية متطابقة إن رئي      : القدس
 كي ال يبقى عرضة للحمالت من قبل بعض الجهات الفلسطينية التي تتهمه             باإلعالمأن تهاجمه   " إسرائيل"

هاجمنـا أنـت أوال     : " اإلسرائيليين ردوا على فياض بالقول     أنوأضافت   .مع الدولة العبرية  " التواطؤ"بـ
  .ه فعلياً، األمر الذي بدأ تنفيذ"وسنرد عليك

  ٥/٩/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
   لم تستطيعا أن تكسرا إرادتنا أو أن تكسرا المقاومة"إسرائيل" أميركا و:بحر .١١

 إرادتنا تكسرا   أن وإسرائيل لم تستطيعا     أميركا "إنحمد بحر   أ باإلنابة قال رئيس المجلس التشريعي      :غزة
على كـل مـن      "إنضاف  أو ".نف الكيان المسخ   تكسرا المقاومة، بل المقاومة الفلسطينية كسرت ا       أن أو

ن الـشعب    حـضن شـعبهم أل     إلى يعودوا   أن في التعليم والصحة     بإضرابيحاولون مثل رام اهللا القيام      
  ".الفلسطيني ال يبتز بماله

 ٤/٩/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                   ١١٩١:         العدد                  ٥/٩/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

  خريشة ينتقد آلية حوارات القاهرة ويحذر من خلق اصطفاف فصائلي ضد حماس .١٢
 حـسن خريـشة،     .رب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب المستقل د          أع :طولكرم

عن تشاؤمه حيال إمكانية نجاح الحوارات التي تجريها القيادة المصرية، مع مختلف الفصائل الفلسطينية،              
أن يبـدأ   كنت أفضل   "وقال خريشة معلقاً على تلك الحوارات        .فلسطيني -بهدف إطالق حوار فلسطيني     

الحوار تحت خيمة فلسطينية، مستفيدين من نجاح التجربة السابقة والتي كانت برعاية المجلس التشريعي              
ـ      ".الفلسطيني، وداخل المجلس   ، أنـه ال يعـارض      "قـدس بـرس   "وأضاف خريشة في تصريح خاص ل

  .الحوارات في القاهرة
، مشيراً  " حالة اختراق لالنقسام الفلسطيني    تلكؤ النظام الرسمي العربي في إحداث     "وانتقد خريشة ما سماه     

إلى أنه ضد اآللية التي يجري بها الحوار حالياً، حيث يجري الحوار مع أطراف في الساحة الفلـسطينية                  
كـان يجـب    "ليست طرفاً في اإلشكالية كحركة الجهاد اإلسالمي والجبهتين الـشعبية والديمقراطيـة، و            

فقط من أجل الضغط على الطرفين للشروع في حوار جـدي،           باألساس عقد اجتماعات مع فتح وحماس       
ونحن نعلم قدرة مصر على التأثير، ولديها قدرة كبير من أوراق الضغط على حركتي فـتح وحمـاس،                  

وحذّر خريشة من أن اللقاءات الثنائية التي تجريها القيـادة          . ، حسب تقديره  "إلجبارهما على الجلوس معاً   
ال "، وقـال  "لن تقدم الكثير، وقد تكون جزءاً من تعقيد المـشكلة       " الفلسطينية   المصرية مع القوى السياسية   

أستطيع حتى هذه اللحظة أن أفهم لماذا يريدون خلق عملية اصطفاف من الفصائل والقوى في مواجهـة                 
إذا كانت هناك نوايا حقيقية، إلنجاح الحوار، فيجب أن يبدأ الحوار بين فتح وحماس،              "وأضاف،  ". حماس
  .، كما قال" ثم تنضم كل القوى لنتائج هذا الحوارومن

يعيش أسوأ أوقاته، بعد أن رهن نفسه للقرار األمريكي، والذي هـو            "ووصف خريشة النظام العربي بأنه      
بالتالي تعبير عن إرادة سياسية إسرائيلية، ومن هنا فإن الدول العربية، ليست حريصة علـى تحقيـق أي       

، علـى حـد     "دف إنهاء القضية من خالل تمزيق أبناء شعبنا وأدواته النضالية         مصالحة فلسطينية، ألن اله   
  .قوله

وبخصوص اللجنة التي أعلنت الجبهة الشعبية عن موافقة الرئيس عباس على تشكيلها، بهـدف إغـالق                
إنه ال وجود حقيقي لهذه اللجنة، فكل ما جرى، أنه عقد اجتماع ضم             "ملف االعتقال السياسي، قال خريشة      

 من المجلس التشريعي من مختلف الكتل بما فيها فتح وحماس، وتم االتفاق علـى عمـل زيـارات                   نواباً
للمعتقلين من الطرفين، وإطالق سراحهم، ووجهنا نداء لرئيس المجلس التشريعي بالنيابة أحمد بحر بهـذا       

ب األمين العـام     معتقل في غزة، أما في الضفة، فقد حمل نائ         ٣٠٠الخصوص، وبالفعل فقد ُأطلق سراح      
للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح توصيات االجتماع إلى الرئيس الفلسطيني، ومن ثم حولـت مـن قبـل                  
الرئيس إلى رئيس وزرائه سالم فياض، الذي خرج بتصريح أنه ال يوجد معتقلين سياسيين، وبالتالي لـم                 

  .، وفق توضيحه"يكن هناك تجاوب مع المبادرة في الضفة
علق بالتصريحات التي كان قد أدلى بها رئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام األحمد، عـن وجـود                 وفي ما يت  

لقد تعودنا أن تصدر تصريحات مختلفة ومتناقضة مـن         "على الحوار، عقّب خريشة قائالً      " فيتو أمريكي "
جه بهذا الكالم   عزام األحمد وغيره ممن يعتبرون أنفسهم مسؤولين، وبالتالي أدعو عزام األحمد إلى أن يو             

وأضـاف   ".إلى الرئيس عباس، ولصناع القرار السياسي الفلسطيني، إن كان هناك من يـصنع القـرار              
كما يبدو فإن عزام األحمد يحاول من خالل هذه التصريحات ، تمييز نفسه في هذا الموقـف                 "خريشة أنه   

  .، حسب تقديره"لتقوية موقعه داخل سلطة المقاطعة
وصمة عار في جبـين     "ر المفروض على قطاع غزة، وإغالق معبر رفح ، بأنه           ووصف خريشة الحصا  

األمة العربية، التي ال تستطيع أن تفتح معبراً تدعي سيادتها عليه، في حـين أن الناشـطين األوروبيـين       
واألجانب استطاعوا أن يدخلوا إلى القطاع عبر البحر، ليثبتوا أن القضية الفلـسطينية وحقـوق الـشعب                 
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سطيني ال تزال حاضرة في ضمير العالم، وأنها خطوة أولى في طريق ليس بالطويل لفـك الحـصار              الفل
  ".والعزلة المفروضة على القطاع

  ٤/٩/٢٠٠٨ قدس برس
  
 المدهون يناشد أمير قطر تغطية رواتب قطاعي الصحة والتعليم .١٣

  فـي    فين العام محمد المدهون، رئيس ديوان الموظ    .د أن   غزة من   ٥/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين   ذكرت  
، ناشد أمير دولة قطر الشيح حمد بن جاسم آل ثاني، العمل بما تم االتفاق عليه بين رئيس                  الحكومة المقالة 

الوزراء إسماعيل هنية والشيخ حمد؛ حيث تعهد األخير بتغطية رواتب قطاعي الـصحة والتعلـيم قبـل                 
لطة الفلـسطينية إلـى الوقـوف بجديـة         كما ودعا الدول المانحة القائمة على تسديد رواتب الس        . عامين

ومحاسبة المسؤولين المتصرفين باألموال بشكل غير قانوني يخالف وجهتها التـي حـددت لهـا، قـائالً         
األموال أصبحت تصرف بناء على توجهات حزبية، وال بد من تشكيل لجان محايدة للتحقيق في األموال                "

ل لتغطية نفقات موظفي وزارتي الصحة والتعلـيم        التي ترسل للشعب الفلسطيني، وخاصة تلك التي ترس       
كما وطالب المدهون جميع األطراف العربية وجامعة الدول العربية وأمير دولـة            ". على وجه الخصوص  

التدخل العاجل لوقف التوظيف الحزبي السيئ الذي يلقي بظالل سـوداء علـى مـستقبل الـصحة                 "قطر  
 ".والتعليم في فلسطين

نائب رئيس المجلـس     أن    رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٥/٩/٢٠٠٨اتية  الخليج اإلمار وأوردت  
التشريعي بالوكالة أحمد بحر، دعا دولة قطر التي تتكفل برواتب موظفي الصحة والتعلـيم، بـضرورة                

ووقف سياسات االبتزاز التي تمارسها السلطة ضد المـوظفين لتحقيـق            التدقيق في وجهة هذه الرواتب    "
  ".يةأغراض سياس

قال وزير الصحة في الحكومة المقالة باسم نعيم إن هناك تراجعاً ملحوظاً في نسبة الموظفين               من جانبه،   و
المضربين عن العمل في القطاع بدعوة من نقابات موالية لحركة فتح وحكومة تسيير األعمـال فـي رام                  

ن المستنكفين إلى العـودة     وكرر دعوة الموظفي  ". مسيس وغير أخالقي  "وجدد وصفه لإلضراب بأنه     . اهللا
  .لعملهم مع تكفل الحكومة في غزة برواتبهم

  
 عبوة ناسفة في طريق موكب هنية": البيان" .١٤

ـ لحكومة  كشفت مصادر فلسطينية أمس أن أجهزة أمن تابعة ل        : والوكاالت" البيان "- غزة  أبطلـت   ةالمقال
رئـيس  ذي كان ينوي موكـب       متر في نفس خط السير ال      ٤٠٠مفعول عبوة ناسفة تبعد عن منزله نحو        

  .هنية استخدامه مساء بعد صالة المغربالوزراء إسماعيل 
ونقلت مصادر إعالمية في حركة فتح عن مصدر وصفته بالمطلع وصول العديد من رسائل التهديد مـن                 
قبل عناصر متشددة في حماس لهنية تحذره من مغبة االستجابة لدعوات الحوار الوطني التي ينادي بهـا                 

وذكرت المصادر أن رسائل التهديد طالبت هنية أن        . يس محمود عباس وتتبناها جامعة الدول العربية      رئال
  ". ال يقبل بأي حوار مهما كانت الضغوطات"

  ٥/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
 
   بندقية رشاشة١٠٠٠ حوالي األردن  تتسلم منالسلطة الفلسطينية .١٥

 حوالي ألف بندقيـة رشاشـة مـن       األسبوع الفلسطينية هذا    األمن أجهزة إلى األردن نقل   : معاً -بيت لحم 
 من الرصاصات بعد موافقة وزير الجيش ايهود بـراك          اآلالف عشرات   إلى باإلضافةطراز كالتشنكوف   

 دعم الحكومة الفلسطينية برئاسة سالم      إلى الخطوات الهادفة    إطارواتخذ القرار بهذا الصدد في       .على ذلك 
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 الفلـسطينية   األمـن  أجهزة تحسنا طرأ مؤخرا على أداء       أن إلى إسرائيلية   أمنية مصادر    وأشارت .فياض
   من قبل حركة حماساألموالخاصة في مكافحة الجريمة وغسل 

  ٥/٩/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  بعد تدريب علني لمسلحيه في غزة" جيش األمة" تعتقل قيادياً في قوات األمن .١٦

المـوالي  " جـيش األمـة   " قيادياً بارزاً فـي تنظـيم        ]ومة المقالة  للحك التابعة[اعتقلت قوات األمن    : غزة
أول مـن أمـس     " أبو حفـص  "واستدعى جهاز األمن الداخلي القيادي      . أمس في قطاع غزة   " القاعدة"لـ

إنهم : "وقال أحد مساعدي الرجل    .الستجوابه بعد يومين من إجراء تنظيمه تدريباً مسلحاً علنياً في القطاع          
له عالقة بالتدريب الذي حصل صحافيون      " أبو حفص " وأضاف أنه يعتقد بأن اعتقال       ".سجنوه) شرطةال(

ومـن  " إسـرائيل "في مقابلة خالل التدريب بمحاربـة       " أبو حفص "وتعهد  . على تصريح نادر بحضوره   
  .وانتقد حماس ألنها ال تطبق الشريعة اإلسالمية في غزة. وصفهم بالكفار

  ٥/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  ن حادثة إطالق النار على سيارة النائب الشيخ حامد البيتاوييدي  نابلسمحافظ .١٧

 الـشيخ    النائب  النار على سيارة   إطالق جمال محيسن محافظ نابلس حادثة       . د  أدان : وليد عوض  -رام اهللا 
 اإلدالء تبحث عن الجناة لتقديمهم للعدالة، رافضا        األمنية السلطة   أجهزة أن المحافظ   وأكدحامد البيتاوي،   

كد أو . والدوافع وراء الحادث   األسباب القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة ومعرفة        إلقاءنات قبل   بأية تكه 
 أي مـواطن    أو المجلس التـشريعي     أعضاء عضو من    ألي مبررات تدين التعرض     أي السلطة ودون    أن

  .بغض النظر عن انتمائه السياسي
  ٥/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ض بغزة فلسطينيين في انفجار غام٣إصابة  .١٨

قال شهود عيان إن انفجاراً ضخماً وقع مساء أمس الخميس في أحد المـساجد غربـي مدينـة                  : )أ.ب.د(
وتحدث الشهود عن إصابة ثالثة فلسطينيين على األقـل بجـروح جـراء              .غزة، دون أن تعرف أسبابه    

  .االنفجار الغامض
  ٥/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  اعتدوا على نائبين فتحاويين من غزةطينية الفلسحرس الرئاسة : "صحيفة فلسطين" .١٩

أكدت مصادر فلسطينية، أن جهاز حرس الرئاسة التابع للرئيس محمود عباس في مدينـة        :الضفة الغربية 
وأوضحت المصادر   .رام اهللا، قام باالعتداء ظهر أمس بالضرب العنيف على اثنين من نواب حركة فتح             

ما من نواب القطـاع، وخـالل قيامهمـا بمراجعـة قـضايا              إبراهيم المصدر وعالء ياغي وكاله     .أن د 
وأوضحت المصادر، أن هذا االعتـداء       .المواطنين في قطاع غزة، فوجئوا باالعتداء عليهم المبرح عليهم        

أدى إلى حالة من السخط الشديد من قبل النواب والمطلعين، مطالبين الرئيس عباس بإجراء تحقيق شامل                
 .نفي الحادث ومعاقبة المعتدي

  ٥/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
   غزةرواتب الموظفين حولت وجهود مكثفة لتوفير الشيكل في قطاع: سلطة النقد .٢٠

 أغسطس/  جهاد الوزير محافظ سلطة النقد أن رواتب الموظفين الحكوميين عن شهر آب            .ذكر د : رام اهللا 
د الوزير فـي بيـان      وأك.  وجزءاً من المستحقات حولت، أمس، للمصارف من قبل وزارة المالية          ٢٠٠٨
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صحافي أن سلطة النقد تجري اتصاالت مكثفة لتوفير ما يلزم من عملة الشيكل في المصارف العاملة في                 
وبـين أن    .قطاع غزة، لتمكين الموظفين من استالم رواتبهم وتغطية احتياجاتهم خالل الـشهر الفـضيل             

حتى اآلن، األمر الذي قد يـؤدي إلـى         السلطات اإلسرائيلية لم تسمح بدخول ما يلزم من العملة للقطاع           
وشدد الوزير على أن جهود سلطة النقد وإصرارها على تأمين العملة النقدية            . بعض التأخير في الصرف   

 .الالزمة للقطاع تأتي من حرصها على المحافظة على استقرار الجهاز المصرفي كوحدة واحدة
 ٥/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  المخيمات في لبنان مع نصر اهللا صفيرأوضاع  عباس زكي يستعرض .٢١

 رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيـه       إلى كرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في برقية          :بيروت
السعي الدائم لتعزيز العالقة القوية بين الشعبين       "، مؤكداً   "الحرص على وحدة لبنان وأمنه واستقراره     "بري  

س الرئيس بري على الحفاوة التي لقيها أثناء زيارتـه لبنـان، مـشيداً              وشكر عبا  ".الفلسطيني واللبناني 
  ". جانب الشعب الفلسطينيإلىبمواقفه الراسخة "

، التقى البطريرك الماروني نصر اهللا صفير ممثل منظمة التحرير الفلـسطينية لـدى              )لبنان(وفي الديمان 
داخل فلسطين ونتائج زيـارة الـرئيس       شرحاً لألوضاع والتطورات    "لبنان عباس زكي الذي قال انه قدم        

عباس لبيروت، وعرضنا معه أوضاع المخيمات، خصوصاً أننا وعدنا حين تكتمل صيغة الدولة وتأخـذ               
 لبناني يضع حدا لكل ما يمكن       -الحكومة الثقة وتبدأ الحوارات في بعبدا، بأن يكون هناك حوار فلسطيني            

وأكد زكي   ".قتينؤ للفلسطينيين كضيوف م   اإلنسانيةق   يعكر صفو هذه العالقة، وخصوصاً لجهة الحقو       أن
 سالم ما لم تحل كل القضايا المتعلقـة بثوابـت           أو يكون هناك تسوية     أناألحداث أثبتت انه ال يمكن       "أن

الشعب الفلسطيني، كتكريس القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية، وحق الالجئين في العودة وفق قرار              
  ".ثم المياه واالستيطان واألمن، ١٩٦٧، وحدود عام ١٩٤

  ٥/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  الجانب القطري  منشاليتلرسالة  تسلميمشعل في دمشق  .٢٢

أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل تسلم في دمـشق            " قنا"أفادت وكالة األنباء القطرية     
لقطـري تـسلم هـذه      وأوضحت أن الجانب ا    .من الجانب القطري رسالة من والد األسير جلعاد شاليت        

وأضـافت أن   . الرسالة من الوفد الفرنسي على هامش القمة الرباعية التي انعقدت في العاصمة السورية            
 . شاليتإلىمشعل وعد بتسليم الرسالة 

  ٥/٩/٢٠٠٨النهار 
  
  قرار االعتقاالت والحوار الوطني في رام اهللا ال يزال بيد دايتون: حمدانأسامة  .٢٣

قـدس  "السياسي لحركة حماس أسامة حمدان في تصريحات خاصـة لــ            عضو المكتب   قال  :  بيروت
هذه االعتقاالت التي تنفذها أجهزة األمن في رام اهللا ضد عناصر وكوادر حركة حماس تؤكد أن                ": "برس

 وأمريكا وليس السلطة الفلسطينية، وصـاحب القـرار هـو           إسرائيلالذي يقرر السياسة في رام اهللا هو        
ي، وأداة التنفيذ هي حكومة فياض، واستمرار االعتقاالت يعني من الناحية           إسرائيلالجنرال دايتون بطلب    

  ".تحديدا" فتح"ة للحوار لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ولدى حركة دالسياسية عدم وجود إرادة جا
إعالن الرئيس محمود عباس أنه لن يشارك في الحوار وجه ضـربة للحـوار وللـدور                : " حمدان   وقال

، وهو يرفض الحوار في مصر لشعوره بأن الحوار سيؤدي إلى إعادة بناء منظمـة التحريـر                 المصري
  ".الفلسطينية بما ال يتالءم مع مشروعه ولذلك يريد إسقاط الحوار قبل أن يبدأ
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وعما إذا كان ذلك يعني أن حماس تشعر بأن جهود الحوار المبذولة في ظل هذه األجواء بال جدوى، قال                   
حيتنا سنوفر كل الفرص الممكنة لنجاح الحوار، ولكن األمر منوط بـاآلخر، وأعتقـد أن               من نا : "حمدان

، علـى   " الرئيس محمود عباس مشجعا للحوار أم ال       موقفالوسيط المصري هو الذي سيقرر ما إذا كان         
  .حد تعبيره

 ٤/٩/٢٠٠٨قدس برس
  
  مسبقةتضع شروطاً " على الشجرة"وحدها : حواتمة يتهم حماس بتعطيل المصالحة .٢٤

فـي  " الحيـاة "نايف حواتمـة لــ   " الديمقراطيةالجبهة "األمين العام لـ   قال   : جيهان الحسيني  -القاهرة  
جميع الفصائل، ما عدا اإلخوة     "تصريحات عقب لقائه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس، إن            

هـذا أمـر جيـد ألن       في حماس، تدعو اآلن إلى حوار وطني فلسطيني شامل من دون شروط مسبقة، و             
الرئيس محمود عباس كان يشترط فوراً تراجع حماس عن انقالبها وتسليم كـل المؤسـسات الـسياسية                 

  ".واألمنية في غزة للسلطة الفلسطينية
.  في فتح تنازلوا بعد الحوار الذي جرى بيننا وبينهم عن هذه الـشروط المـسبقة               اإلخوة"وأشار إلى أن    

 الشجرة تضع شروطاً مسبقة، مثل أن يكون الحوار بينها وبـين فـتح              وحماس فقط وحدها ال تزال على     
عودة إلى الحلول الجزئية    "ووصف هذا الموقف بأنه     ". فقط، وبعد أن يتفقا يتم االنتقال إلى الحوار الشامل        

  ".والصفقات القائمة على المحاصصة وتقاسم السلطة والنفوذ
رب األهلية واالنقالبات السياسية والعسكرية التي وقعت       أدى في السابق إلى الح    "واعتبر أن هذا األسلوب     

في قطاع غزة، وبالتالي يجب التراجع عن مثل هذه الشروط المسبقة والمجيء إلى الحوار الشامل مـن                 
  ".دون شروط مسبقة

تـشترط التوافـق   "أن مصر تعرض أربع نقاط على الفصائل الفلسطينية كلها       " الحياة"وكشف حواتمة لـ    
ليها قبل بدء الحوار، معتبرة التوافق مؤشراً للجدية وااللتزام الحقيقي بحوار شامل هدفه إنهـاء               المبدئي ع 

وقال إن أولى   ". االنقسام واالتفاق على المشروع الوطني الفلسطيني الموحد الذي يضمن الثوابت الوطنية          
ـ          "النقاط األربع هي     دل حكـومتي سـالم     تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة عن كل الفصائل ب

فياض وإسماعيل هنية، مهمتها تصريف األعمال وضمان األمن ليطبق علـى الجميـع وفـق القـانون،                 
  ".والتحضير لالنتخابات الجديدة

إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة خالل شهور يتم التوافق على سـقفها            "أما النقطة الثانية، فهي     
مل، وإجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني في الـداخل والخـارج           الزمني مع بدء الحوار الوطني الشا     

  ".إلعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية
) و حمـاس  " فتح("إطالق سراح المعتقلين السياسيين لدى الجانبين       "وأشار إلى أن النقطة الثالثة تتمثل في        

الذي يعمق االنقسام ويسمم األجواء     وقف القصف اإلعالمي    "، فيما الرابعة هي     "وتحريم االعتقال السياسي  
  ".الفلسطينية ويفتح المجال لألعمال الدموية وتجديد االقتتال مرة أخرى

تجرى االنتخابات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل لتأمين شراكة وطنية شاملة ووحدة            "وبحسب حواتمة،   
ضرورة "وأكد  ". رير وتطويرها حقيقية في المجتمع وفي مؤسسات السلطة وفي بناء مؤسسات منظمة التح          

  ".التوافق على كل هذه الخطوات قبل عقد الحوار الشامل حتى يصبح نجاحه ممكناً
هذه النقاط التي توصل إليها المصريون إلنهاء االنقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية ستطرح             "وأوضح أن   

ى بلورة موقف عربي مـشترك      على اجتماعات وزراء الخارجية العرب الشهر الجاري، بهدف السعي إل         
  ".إلنجاح الحوار وتحقيق المصالحة، بدل الصراعات على المحاور اإلقليمية التي تغذي االنقسام
  ٥/٩/٢٠٠٨الحياة 
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  حماس مصابة بتخمة مالية وتعمل على توطيد سلطتها أكثر فأكثر في غزة:  يساريةفصائل .٢٥
ة السورية دمشق في لقاءات لها مع قياديين قالت مصادر فلسطينية يسارية وناصرية مقيمة في العاصم

إن حماس أصبحت "مصريين من الحزب الحاكم والمعارضة بالقاهرة يومي الثالثاء واألربعاء الماضيين، 
مصابة بتخمة مالية وتعمل يوما بعد يوم على توطيد سلطتها أكثر فأكثر في غزة، على أساس سلطة 

 إلى أن حماس فككت كل األجهزة األمنية ومكنت فقط وأشارت المصادر". طويلة األمد في القطاع
وقالت المصادر . وغيرها) األمنية( ألف جندي ما بين القوى التنفيذية ١٨األجهزة الحمساوية التي تضم 

 ألفا، حيث تصرف ١٨حماس ال تعطي لغزة ولو رغيف خبز واحدا، ماعدا الصرف على هؤالء الـ"
  ". مليون دوالر١٦عليهم شهريا 

عملية حمسنة بجهاز التعليم وجهاز الصحة "برت المصادر الفلسطينية أن حماس تقوم اآلن بـواعت
والقضاء إضافة لإلدارة والقوة التنفيذية مع نفى اآلخر على قاعدة التطهير، وصوال لفصل كامل بين غزة 

ي نشاط إال يؤدي لتداعيات داخل غزة منها منع أ) ما تقوم به حماس(هذا "وقالت ". والضفة الغربية
  )".في الحكومة المقالة(بإجازة من وزارة الداخلية 

 ٥/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  مصر لم تتخذ حتى اآلن قراراً نهائياً بشأن عقد جلسات الحوار الشامل: النضالجبهة  .٢٦

قالت جبهة النضال إن مصر لم تتخذ حتى اآلن قراراً نهائياً بشأن عقد جلسات حوار وطني  :حسن جبر
وبين محمود الزق عضو المكتب السياسي للجبهة، أن قرار عقد جلسات حوار وطني شامل  .شامل

، أن قرار عقد الجلسات "األيام"وأكد الزق لـ  .سيتخذ بعد لقاء القيادة المصرية مع حركتي فتح وحماس
  .ائلسيعتمد على االستخالصات التي ستخرج بها القيادة المصرية من حصيلة لقاءاتها مع قيادات الفص

 ٥/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   تحذر من مردود سيء إذا ما استمرت االعتداءات ضد حماس في الضفةالقسام .٢٧

حذّرت كتائب القسام أن االعتداءات التي تتعرض لها حركة حماس في الضفة الغربية سيكون لهـا                : غزة
ى النائب في الحركة الشيخ     مردود سيء على من يقف وراءها، متهمة أطرافا داخل فتح بإطالق النار عل            

: وقال أبو عبيدة الناطق اإلعالمي باسم الكتائب في تعقيبه على إطالق النار على البيتاوي              .حامد البيتاوي 
هذه الجريمة تدل على أن منطق الفوضى والبلطجة هو الذي يسود في الضفة الغربية، وأن العمل هناك                 "

 نائب في المجلس التشريعي وأسـير محـرر مـن       عمل عصابات وليس عمل أجهزة أمنية، وان تعرض       
سجون االحتالل إلطالق نار من قبل مسلحين هم أصدقاء لالحتالل؛ هذا يدل على أن الوضع في الضفة                 

قـدس  "وأضاف أبو عبيـدة لوكالـة        ".الغربية خطير وان المقاومة مستهدفة بجميع رموزها وشخصياتها       
مسلسل في الضفة الغربية ينذر بمستقبل سيء في الـضفة  نحن نحذر من أن االستمرار في هذا ال  ": "برس

وفي رده على سؤال لماذا كتائـب القـسام         ". الغربية والحتالل هو المستفيد الوحيد من مثل هذه األعمال        
كل شيء له أوانـه،     : "تقف صامتة أمام ما تتعرض له حركة حماس في الضفة قال الناطق باسم الكتائب             

ن االستمرار في االعتداءات والممارسات التي كانت تحـصل فيهـا ولـم             ونحن في غزة حذرنا سابقا م     
يسمعوا لنصيحتنا ولم يستمعوا لرأي العقل والمنطق وهم ما جنوا في النهاية هذا الحصاد الذي يعتبرونـه                 

  ".حصادا مرا وكارثة بالنسبة لهم ولكن نحن نعتبره انجاز للشعب الفلسطيني
حن نحذر أن االستمرار في هذه الممارسات والجرائم سوف يكـون           كذلك في الضفة الغربية ن    : "وأضاف

مردوده سلبي عليهم بشكل كبير وهم اآلن فقدوا شرعيتهم الجماهيرية وكذلك شرعيتهم الحكوميـة، واآلن             
  .. ".الشعب الفلسطيني سيحاسبهم عاجال أم آجال

 ٤/٩/٢٠٠٨قدس برس
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  ى نمط إقطاعيات العصور الوسطىأمن السلطة يقود حربا ضد اإلسالم عل: حزب التحرير .٢٨

، "قـدس بـرس  "وأرسلت نسخة منـه إلـى    انتقد حزب التحرير في بيان أصدره اليوم الخميس     : رام اهللا 
جهاز االستخبارات العسكرية بسلفيت ألحد شباب حزب التحرير وهو مؤيد عـساف            " اختطاف"استمرار  

الماضي وتعرض لتعذيب شديد كُسرت     ) وليوي( من تموز    ٤اعتُقل في   "من سكان بلدة بديا، الذي قال إنه        
ليست إالّ جزءاً من معركة كبـرى هـدفها اإلسـالم           "، وأوضح البيان أن قضية مؤيد       "بسببه يده بالكامل  

ما جرى ويجري في سلفيت ناهيك عن المناطق األخرى تجـاه مؤيـد             "وقال البيان   . ، وفق وصفه  "وأهله
 بل تجاه الكثيرين من أهل فلسطين؛ هو حرب ضد          على وجه الخصوص، وغير مؤيد من شباب الحزب،       

اإلسالم وحملة دعوته تجري على نمط حكم اإلقطاعيات في العصور الوسطى، حيث كل متنفـذ يـشكل                 
سلطة قائمة بذاتها، وال نستبعد أن تكون الوزارات والمستوى السياسي في السلطة مغيبـاً عمـا يجـري                  

ليهود، ولذلك فإننا في هذه المرحلة نكتفي بأن نـضع الـسلطة            هناك، لشدة انهماكهم في المفاوضات مع ا      
  .، على حد تعبير البيان"أمام مسئولياتها على مشهد من الناس

 ٤/٩/٢٠٠٨قدس برس
 
   خرقاً للتهدئة في قطاع غزة٩٧ ارتكبت "إسرائيل": سرايا القدس .٢٩

ية سـرائيل قـات اإل  ذكرت سرايا القدس أمس الخميس في تقرير لها رصـد الخرو          :  أشرف الهور  -غزة  
 يونيـو   / حزيـران  ١٩ خرقاً للتهدئة منذ بدء سريانها في        ٩٧ ارتكبت   إسرائيل أنللتهدئة في قطاع غزة     

 شخصاً خـالل هـذه      ١٩ آخرون واعتقل    ٨وبين التقرير أن فلسطينياً واحدا استشهد، وأصيب        . الماضي
ية، جراء استهدافهم   سرائيلخروقات اإل الفترة، مشيرا إلى أن الصيادين الفلسطينيين كانوا األكثر عرضة لل         

في عرض بحر القطاع إضافة إلى المزارعين على طول حدود القطاع الشمالية والشرقية، الفاصلة عـن                
هذه الخروقات المتواصلة على غزة، تزامنت مع اعتداءات فـي مـدن             إنوقالت سرايا القدس    . إسرائيل

  .ل التهدئة إليها بعد ستة شهور من الهدوء في غزةالضفة الغربية، التي كان وعد الجانب المصري بنق
وذكر المركز الفلسطيني أن مدينة الخليل تصدرت المحافظات الفلسطينية خالل الشهر بما يتعلـق بعـدد                

 عملية مداهمة تلتها مدينة نـابلس       ٢٨ معتقال، تم اعتقالهم في      ٩٣المعتقلين حيث بلغ عدد المعتقلين فيها       
  .٧٨ فيها حيث بلغ عدد المعتقلين

 ٥/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  أولمرت يستعد لبحث خطة إخالء مستوطنات في الضفة وتعويض المستوطنين .٣٠

 لبحـث   أولمـرت ي ايهـود    سـرائيل يستعد رئيس الوزراء اإل   :  وكاالت – إبراهيم كامل   -القدس المحتلة   
لبحث فـي جلـسة     تعويض لمستوطني الضفة الغربية، التي نسقها الوزير حاييم رامون، ستطرح على ا           

وحسب الخطة فان الحكومة ستحث سـن قـانون يـسمح للمـستوطنين فـي               .  القادم األحدالحكومة يوم   
 اآلن يخلوا منـذ     أن،  إسرائيل إلىمستوطنات منعزلة ممن يسكنون شرقي جدار الفصل ومعنيون بالعودة          

ة يـديعوت   وذكـرت صـحيف   . وبالمقابل سيحصل المستوطنون على تعويض مالي من الدولة       . طواعية
 االقتـصادي روبـي     أعـدها  انه في جلسة الحكومة سيطرح على الوزراء الدراسة التي           أمس أحرنوت

وجاء من مكتب رئيس الوزراء التعقيب بان الموضـوع         .  تطبيق القانون  إمكانيةنتنزون، والتي فحصت    
  .سيطرح على البحث ولكن في هذه المرحلة لن يطرح على التصويت

 في نية رئيس الوزراء سماع التقديرات المتعلقة بهذه المبادرة وبنـاء            ألولمرت مياإلعالوقال المستشار   
 في ذات اليوم الذي حذر فيه المستشار        أولمرتعلى ذلك ستتواصل المعالجة لهذا الموضوع، وعلم بقرار         
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ينـات   تنفيـذ تعي   أوالقانوني للحكومة ميني مزوز الوزراء التخاذ قرارات ذات آثار سياسية أو دستورية             
  . إضافية

  ٥/٩/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  ولمرتأ إلىية تقترب من توجيه اتهامات بالفساد سرائيل اإلالشرطة .٣١

 األرجـح  الشرطة ستوصي علـى      أن أمسية  سرائيل اإل اإلعالمذكرت وسائل   :  رويترز –القدس المحتلة   
 .أيام خالل ثالثة أولمرت رئيس الوزراء ايهود إلىبتوجيه اتهامات بالفساد 

لكنـه  .  ممثل االدعاء  إلىوامتنع مصدر في الشرطة عن التعقيب على التوصية التي سيرفعها المحققون            
 ". القليلة القادمةاأليامخالل " الشرطة ستعلن توصياتها في القضية المستمرة منذ فترة طويلة إنقال 

لـق بالفـساد ضـد       الشرطة أكملت ثالثة تحقيقات من أصل خمسة تتع        أن وإذاعيةوقالت تقارير صحفية    
ي وهـي   سـرائيل  رئيس الوزراء اإل   إلى النائب العام بتوجيه االتهام      األرجح ستوصي على    وإنها أولمرت

 . وربما عدة أشهرأسابيع تستغرق عدة أنعملية يمكن 
 أعمـال  لتلقيه رشا من رجـل       أولمرت إلى الشرطة لديها أدلة كافية لتوصي بتوجيه االتهام         أن وأضافت
أكثر من طلب للحصول على نفقات نفس السفريات واستخدام منصب وزاري سابق لدفع              وتقديم   أميركي

 .مصالح تجارية لصديق
  ٥/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
   الفلسطينيةواألراضي "إسرائيل"الجدار الفاصل هو حدود : أولمرتنائب  .٣٢

ار الفاصـل    بأن الجد  أمسي  سرائيلاقر حاييم رامون نائب رئيس الوزراء اإل       :من وليد عوض   - رام اهللا 
 مع  سرائيل هو بمثابة حدود إل    ١٩٦٧ الفلسطينية المحتلة عام     األراضي على   أقامته إسرائيلالذي تواصل   

يين بـأن هـدف     سرائيل الفلسطينية، وذلك خالف الرواية التي كان يرددها معظم المسؤولين اإل          األراضي
واعتبر رامون ان الجدار الفاصـل      . ةية لتنفيذ عمليات مقاوم   سرائيلالجدار منع تسلل فلسطينيين للمدن اإل     

 أي "سياسي وأمني في آن واحـد     " الفلسطينية هو    األراضي عن   بإزالتهالذي طالبت محكمة الهاي الدولية      
 لتنفيذ عمليـات    إسرائيل الفلسطينية وسياج لمنع وصول الفلسطينيين لداخل        األراضي مع   سرائيلحدود إل 
  .مقاومة

  ٥/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   السنة العبريةرأس تحذر من عمليات اختطاف مع اقتراب عيد "إسرائيل" .٣٣

 إلى مواطنيها من مخاطر تعرضهم لعمليات خطف خالل سفرهم إسرائيلحذرت : )ب،ف.ا( –القدس 
 ٢٩ السنة العبرية التي تبدأ هذه السنة مساء رأس أعياد بمناسبة واألردنالخارج وخصوصا في مصر 

 ).أيلول(سبتمبر 
 الوطني التابع مباشرة لرئيس الوزراء األمن في مجلس اإلرهابادر عن مكتب مكافحة  تقرير صوأفاد
 أن التقرير نصف السنوي وأوضح، واألردن مصر إلىبالنسبة للمسافرين " مرتفعة جدا" هذه المخاطر أن

 آالفويحتفل  ".ملموسة في مصر وال سيما في سيناء"يين وتعرضهم لهجمات إسرائيلمخاطر خطف 
  . في سيناءاألحمر السنة العبرية في منتجعات البحر برأسيين كل سنة ئيلسرااإل

 بقتل قائده العسكري عماد مغنية مما يزيد إسرائيلوذكر التقرير بالتهديد الذي يمثله حزب اهللا الذي يتهم 
 ".إرهابيةيين في الخارج بعمليات إسرائيلتهديد حزب اهللا باستهداف " التقرير من خطورة برأي

 ٥/٩/٢٠٠٨ق األوسط الشر
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  في مدينة أم الفحم العربية  السماح لعناصر اليمين بالتظاهر تقرريةسرائيلالمحكمة اإل .٣٤
ي المتطرف بالتظـاهر ضـمن      سرائيلية العليا، أمس، السماح لعناصر اليمين اإل      سرائيلقررت المحكمة اإل  

وأمـرت  . طيني داخل الخط األخضر   مسيرة استفزازية في مدينة أم الفحم العربية في منطقة المثلث الفلس          
  . يوما١٥ًية بتحديد مسار للمسيرة خالل سرائيلالشرطة اإل

ورفضت المحكمة بذلك اقتراح الشرطة بإجراء التظاهرة على المدخل الجنوبي من المدينة، كذلك رفضت              
  .تحذيرات الشرطة المتعلّقة بإمكان وقوع صدامات ومواجهات

، النائب محمد بركة، على قرار المحكمة بالقول إنّها         " للسالم والمساواة  ةالديمقراطيالجبهة  "وعقّب رئيس   
تجاوزت خطوطاً خطيرة، وهي تضفي شرعية على مجموعة معروفة بعنـصريتها وممارسـاتها ذات              "

  ".الطابع اإلرهابي
  ٥/٩/٢٠٠٨األخبار 

 
  ي أدين بالتجسس لحزب اهللاإسرائيل عاماً لجندي ١١السجن  .٣٥

في تل أبيب أمس، على الجنـدي       " يةسرائيلاإل"مة عسكرية في مقر وزارة الجيش       حكمت محك : آي.بي.يو
.  عاما بعد إدانته في وقت سابق بالتجسس وتقديم مساعدة لحـزب اهللا            ١١لؤي بلوط بالسجن الفعلي لمدة      

ودانت المحكمة بلوط بالتجسس لحزب اهللا وتزويده بمعلومات عندما خدم كقصاص اثر في قيادة ما يسمى                
  . بهة الشمالية في جيش االحتاللالج

  ٥/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  حالة االنقسام المؤلمة إنهاء يناشدون عباس وهنية ٤٨ فلسطينيو .٣٦

في  ناشد الشيخ رائد صالح، والنائب في الكنيست واصل طه:  حسن مواسي- أم الفحم، باقة الغربية 
إسماعيل هنية صون األمانة وحفظها،  الةرسالة مشتركة للرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة المق
 البدء الفوري بحوار جدي والى إلىودعيا  .والعمل بخطوات فورية نحو استعادة لُحمة البيت الفلسطيني

، لقاء )شرقي عكا( وفي سياق متصل عقد في قرية الجديدة. وقف المالحقات والتراشق اإلعالمي
  استمرارا٤٨ًاختيار وفد تمثيلي من فلسطيني الـ، وتقرر ٤٨لشخصيات وطنية فاعلة في أراضي الـ

  . وفاق بين الفصائل الفلسطينية المحتربة في الضفة والقطاعإلىللجهود المبذولة وللوصول 
  ٥/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  في الجمعة األولى من رمضان يشدد القيود على الوصول إلى األقصى االحتالل .٣٧

 اليوم األقصى المسجد إلىمشددة على وصول المصلين  فرض قيود يةسرائيلاإل الشرطة أعلنت: القدس
 األوقاف من شهر رمضان رغم الدعوات المتكررة من قبل المسؤولين في األولىلمناسبة الجمعة 

  . المسجد طوال شهر رمضانإلى بتمكين المسلمين من الوصول يةسرائيلاإل للسلطات اإلسالمية
  ٥/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  حواجز قرب الخليل ١٠ يزيل االحتالل .٣٨

 ١٠ي أزال خالل األيام القليلة الماضية سرائيلية أمس بأن الجيش اإلسرائيل أفادت اإلذاعة اإل:أ.ب.د
أشارت إلى أن الجيش أزال عدداً كما . حواجز عسكرية بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

 في "إسرائيل"عدد الحواجز التي تقيمها رة إلى أن فيما تجدر اإلشا. آخر من الحواجز خالل الفترة السابقة
  .حاجزاً ٥٦٠نحو بالضفة الغربية يقدر 

  ٥/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
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   فلسطينياً الشهر الماضي٣٣٨االحتالل اعتقل : تقرير .٣٩

 أن قوات االحتالل اعتقلت ،أكد تقرير حقوقي للمركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى :رام اهللا، نابلس
 بينهم أطفال ونساء وطالب ومحامون ومسنون وصحافيون وأجانب  فلسطينيا٣٣٨ًر الماضي الشه

 في  فلسطينيا٩٣ً  اعتقلتتقرير أن قوات االحتاللالويتضح من . وأعضاء منتخبون في المجالس البلدية
اتين  أن همما يبين.  الضفة فلسطينيا في مدينة نابلس شمال٧٨مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، و

 نابلس خاضعة لسيطرة أنالمدينتين ما زالتا ضمن المدن الرئيسية التي تقع ضمن دائرة االستهداف رغم 
 المدن التي تسيطر عليها السلطة أمنيا مثل مدينة رام اهللا، تتعرض أنوالالفت للنظر  .السلطة الفلسطينية

 عمليات مداهمة، بينما ١٠نياً في  فلسطي٣٧ اعتقال إلىلمداهمات وحمالت اعتقال، حيث أشار التقرير 
 ١١ في طوباس و٨ في طولكرم، و٢٨ في جنين و٣٩ فلسطينيا في محافظة بيت لحم، و٤٢اعتقل 

  .فلسطينياً من غزة
  ٥/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   عن تعاون بين االحتالل والمستوطنين لمصادرة أراضي الفلسطينيين الخاصةكشفال .٤٠

م الكشف أمس عن التعاون الوطيد بين سلطات االحتالل وبين المستوطنين ت : زهير اندراوس- الناصرة 
قامت عشر  حيث .في الضفة الغربية لالستيالء على األراضي الخاصة التابعة للمواطنين الفلسطينيين

، وقامت ببناء بيتين في لمواطنة فلسطينيةية بالسيطرة بالقوة على قطعة أرض تابعة إسرائيلعائالت 
  بهأدلتوحسب ما . إبلستيطانية المسماة جبل عرتيس، الواقعة إلى الشمال من مستوطنة بيت البؤرة اال
 قامت باإلعالن عن األرض بأنّها أرض "إسرائيل"  فإن ما يسمى بدائرة أراضي، هآرتسصحيفة

عظم من ووفق الصحيفة فإن السواد األ .عسكرية، ولكنّها بعد ذلك قامت بنقلها للمستوطنين للبناء عليها
  .األحياء اليهودية الواقعة في مستوطنة بيت أيل أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة

  ٥/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   تحمل أطباء متخصصونالحاليالشهر  ٢٢سفينة تضامن جديدة تصل غزة في  .٤١

دة لكسر  أعلن جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن سفينة جدي: حامد جاد-  غزة
وأكد أن  .الحصار ستنطلق من قبرص تجاه شواطئ قطاع غزة في الثاني والعشرين من الشهر الحالي

السفينة تضم العديد من المتضامين األجانب بينهم أعضاء في البرلمانات األوروبية، وشخصيات أممية 
خصصات نادرة مختصون بتالإلى أن األطباء  مشيراً .وأطباء، إلى جانب رجال إعالم وصحافيين

سيبقون في غزة إلجراء عمليات للجرحى والمصابين والتخفيف عنهم آالم المرض وصعوبة السفر 
 أن السفينة ستأخذ معها في رحلة العودة من غزة تسعة من  الخضري،بين كما .للخارج لتلقي العالج

  .، إلى جانب عالقين فلسطينيين"العالقين الجدد"
  ٥/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  الجمعيات والمؤسسات الملجأ األخير لفقراء قطاع غزة في شهر الصيام: يقتحق .٤٢

 حيث تنتشر البطالة  غزة،في ظل الوضع السياسي واالقتصادي الذي يشهده قطاع:  ميسرة شعبان- غزة 
ويسير الشباب على غير هدى، يثقل كاهل اآلباء من العاطلين عن العمل حمل األسرة في شهر الصيام، 

أوضاع كثير من األسر التي ألقت بها الفاقة والحاجة على  ف.يف العام الدراسي الجديدوبسبب مصار
رصيف ملتهب، خرجت لطرق أبواب المؤسسات والبحث عن مساعدة تسد رمق أطفالها وتدخل السرور 

وال  .إلى قلوبهم، بعد أن بات البحث عن فرصة عمل لآلباء مستحيالً في ظل هذه األوضاع المتردية
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 .ى الجمعيات والمؤسسات الخيرية في توزيع مساعداتها على الفقراء والمحتاجين في شهر رمضانتتوان
تنظم أشكاال متعددة من األعمال اإلنسانية التي تستهدف الوصول إلى الشرائح المجتمعية الفقيرة، هي و

خيرية عربية وتحاول توزيع مساعدتها التي تحصل عليها من مؤسسات . كاليتامى والمعوقين واألرامل
ؤكد مصادر متعددة من هذه المؤسسات أن ظروف الحصار  إلى ذلك، ت.أو محلية بما يلبي حاجة الفقراء

وإغالق المعابر ستترك تأثيراً جزئياً على حجم ومواعيد توزيع المساعدات المخصصة للفئات الفقيرة في 
ر من ارتفاع نسبة البطالة إلى كان قد حذ فيما تجدر اإلشارة إلى أن تقريراً أممياً .شهر رمضان

في قطاع غزة بحلول منتصف العام المقبل، كما حذر من ارتفاع كبير في % ٥٠مستويات تزيد عن 
  .من السكان% ٨٠الحاجة إلى الغذاء والمساعدات المباشرة بنسب تفوق النسبة الحالية التي وصلت إلى 

 ٥/٩/٢٠٠٨المستقبل 
  
  الر في مؤتمر االستثمار المقرر انعقاده في نابلسمليار إلى مليارين دوتوقعات بجلب  .٤٣

ن جلب من مليار إلى مليارين وتوقع رجال األعمال الفلسطيني:  وكاالت-  إبراهيم كامل - القدس المحتلة 
وقال رامي الحمد اهللا  .دوالر في مؤتمر االستثمار المقرر انعقاده في نابلس في شهر تشرين ثاني القادم

جامعة وستقدم مشاريعه في كافة المجاالت التجارية المؤتمر سيعقد في اللوطنية أن رئيس جامعة النجاح ا
من و .والصناعية والزراعية وغيرها، كما يهدف المؤتمر لتشجيع رجال األعمال لالستثمار في نابلس

توقع منيب المصري أن يبلغ مجموع االستثمار ملياري دوالر أميركي لشمال الضفة الغربية، وان جهته 
 لجنة المؤتمر تبذل أن  مستثمر فلسطيني وعربي ودولي، موضحا٥٠٠ً إلى ٤٠٠يحضر المؤتمر من 

  .إنجاحهجهودا كبيرة من اجل 
 ٥/٩/٢٠٠٨الرأي األردنية 

 
  "الوطن البديل"حركة أردنية تتهم عريقات ومسؤولين أردنيين بالعمل لصالح : وكالة سما .٤٤

 إن هناك مسؤولين في السلطة الفلسطينية، يدعمهم مسؤولين         قالت حركة سياسية أردنية،   :  سما -رام اهللا   
واعتبرت الحركة، أن كبير    . في األردن " الوطن البديل "في األردن، يعملون لصالح تهيئة أجواء مشروع        

المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بأنه من يقود ذلك المشروع، كما زعمـت الحركـة أن رئـيس                 
في " اليسار االجتماعي األردني  " وصفت حركة    .م عوض اهللا بأنه أحد شركائه     الديوان الملكي األردني باس   

متهمـة إيـاه    " أحد أبرز المرتبطين بالمؤامرة األمريكية اإلسرائيلية على األردن       "عريقات بأنه   " بيان لها   
رئيس الديوان الملكـي األردنـي باسـم         بالتعاون مع    في األردن " الوطن البديل "مشروع  بالعمل لصالح   

بمغادرة البالد فورا وعـدم العـودة إليهـا مـتحمال المـسؤولية             "وطالبت الحركة عريقات    . وض اهللا ع
قام بها عريقات إلـى األردن،      " زيارة مشبوهة "وتحدث بيان الحركة، عن     . بحسب نص البيان  " الشخصية

حميمـة مـع    لقاءات مطولـة و   "لكن البيان لم يحدد متى تمت، إال أنه أشار إلى أن تلك الزيارات شملت               
تـأتي فـي    "أن تلك اللقاءات    " اليسار االجتماعي األردني  "، ورأت حركة    "رئيس الديوان باسم عوض اهللا    

المرتبطان )  عوض اهللا  -عريقات  (سياق وثيقة الدولة الفلسطينية المؤقتة والكنفدرالية التي وقعها الطرفان          
  .بحسب ما قاله البيان" بالدوائر األميركية واإلسرائيلية

  ٥/٩/٢٠٠٨لة سما وكا
  
  معن بشور يلتقي مشعل وقادة حماس في دمشق لبحث الحوار وتجاوز االنقسام .٤٥

 العام السابق للمؤتمر القومي العربي، المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية في األمينقام : دمشق
ب السياسي للحركة معن بشور، بزيارة لمكتب حركة حماس في دمشق، التقى خاللها برئيس المكت لبنان،

موسى أبو مرزوق، وعضو المكتب السياسي محمد نصر، . خالد مشعل، ونائب رئيس المكتب السياسي د
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وسبل   الفلسطينية والعربية وفي قضايا الحوار الوطني الفلسطينياألوضاعوتم التداول خالل اللقاء في 
وجرى  .لوطني الفلسطيني برمتهتجاوز االنقسام الحالي وتداعياته الخطرة على مستقبل المشروع ا

السبل الكفيلة بدعم النضال "إنه كان فرصة للبحث في  اإلعالن عقب اللقاء، من جانب مكتب بشور،
الوطني لشعب فلسطين في سبيل تحقيق أهدافه وتطلعاته، واستعادة كامل حقوقه، كما لدعمه في مواجهة 

اتها، وفي مواجهة المخططات الرامية لتصفية سياسات الحصار واالستيطان وتهويد القدس وصهينة مقدس
مناسبة لتجديد الدعوة "اللقاء كان  وجاء أيضاً أن ."قضيته وشطب حقوقه الثابتة وفي مقدمها حق العودة

، وقد "لفتح معبر رفح لتخفيف المعاناة عن أهالي قطاع غزة، ولتنفيذ قرارات عربية متخذة بهذا الصدد
 الذين استطاعوا بسفينتين كسر الحصار على غزة وكشف األجانبالسالم جرى التنويه بمبادرة ناشطي 

سبل تعزيز التفاعل بين قوى النهوض والتحرر على "كما جرى البحث في  . الصامدينأهلهاحجم معاناة 
  ."مستوى األمة، ومراجعة كل التجارب السابقة بعين قادرة على تجاوز السلبي منها وتطوير اإليجابي

  ٤/٩/٢٠٠٨ قدس برس
 
  "إسرائيل"الحص ينتقد األسد لطلبه دعما فرنسيا في التفاوض مع  .٤٦

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية األسبق سليم الحص، في تصريح له أمس، الرئيس :  هشام عليوان-بيروت 
، خالل "إسرائيل"إلجراء مفاوضات مباشرة بين سوريا والسوري بشار األسد بسبب طلبه دعم فرنسا 

وقال الحص يبدو لنا أن . المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في دمشق
الرئيس األسد يرتكب عين الخطأ الذي وقع فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يجري 

كالهما وقع في وهم المحادثات المنفردة مع . اء الكيان الصهيونيمحادثات عبثية مباشرة مع رئيس وزر
إال شامال لسائر األطراف العربية المواجهة " إسرائيل"العدو الصهيوني، والمفترض ان ال يكون سالم مع 

وأي من األطراف الثالثة لن " إسرائيل"معا، وهي السلطة الفلسطينية وسوريا ولبنان، فأي سلم يعقد بين 
وقال انه ال يجوز إجراء محادثات منفردة بين أي قطر عربي . ال على حساب الطرفين اآلخرينيكون إ

فالمحادثات المنفردة من . ، وال يجوز إال أن تكون المحادثات شاملة أو محكومة بتنسيق وثيق"إسرائيل"و
ساب جانب أي طرف عربي لن تكون إال على حساب الحق العربي والقضية الفلسطينية كما على ح

  .األطراف األخرى
 ٥/٩/٢٠٠٨عكاظ 

  
   من فتح٢ من جند الشام قتلوا ٧قرار ظني يطلب اإلعدام لـ : لبنان .٤٧

طلب قاضي التحقيق في بيروت سامي صدقي، في قرار ظني أصدره أمس، إنزال عقوبة : بيروت
ا اتهمهم بقتل اإلعدام بحق سبعة فلسطينيين ينتمون إلى تنظيم جند الشام فارين من وجه العدالة، بعدم

عنصرين من حركة فتح هما عامر محيوف ونادر محمد، داخل مخيم عين الحلوة في صيدا، عمدا وعن 
 .وأحال القاضي صدقي الملف على محكمة جنايات بيروت لمحاكمة المتهمين. سابق تصور وتصميم

  ٥/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
    

  جية للوصول التفاق مشرفمصر تسعى لتشكيل لوبي عربي خالل اجتماع وزراء الخار .٤٨
 مـصر   أن "القدس العربي "أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ      :  أشرف الهور ووليد عوض    - رام اهللا    ،غزة

تنوي تنسيق موقف عربي جماعي تجاه عملية السالم، يقوم على دعم العرب ألي اتفـاق شـامل ينهـي                   
مستقلة، الفتـاً إلـى أن الموقـف        مأساة الشعب الفلسطيني ويضمن للفلسطينيين أخذ حقوقهم وإقامة دولة          

خشية أن تـدفع    'وأوضح أن هذه المواقف العربية تأتي        .الموحد سيؤكد رفض العرب ألي اتفاق منقوص      



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                   ١١٩١:         العدد                  ٥/٩/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

عملية التوقيع على االتفاق المنقوص إلى تدهور األوضاع في المناطق الفلـسطينية، ومنـاطق تواجـد                
  .'الالجئين الفلسطينيين في البلدان العربية

صدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن الجلسة المقررة لمجلس وزراء الخارجيـة منتـصف                وأشار الم 
سيناقشون 'األسبوع المقبل، سيتم فيها طرح آخر ما آلت إليه أوضاع المفاوضات، الفتاً إلى أن المصريين                
  .'فكرة تشكيل لوبي عربي بهدف الضغط للوصول إلى اتفاق سالم مشرف قبل نهاية العام الجاري

بحسب المصدر فإن مسؤولين عرب بينهم مصريون وسعوديون سيقومون بزيارات للواليات المتحـدة             و
األمريكية راعي عملية السالم خالل الفترة القادمة، للطلب منها الضغط أكثـر علـى إسـرائيل لتقـديم                  

التـي  ' عربيـة المبادرة ال 'ولم يستبعد المصدر أن يهدد العرب بسحب         .تنازالت حقيقية تجاه عملية السالم    
وبحـسب   .، إذا ما واصلت إسرائيل تعنتها تجاه عمليـة الـسالم          ٢٠٠٣أقرت في قمة بيروت في العام       

المصدر فإن الدعم السياسي العربي للرئيس عباس من قبل كل من مصر والسعودية دفعاه إلـى رفـض                  
  .تماعاتهم المتكررةمقترحات الحل التي كان يعرضها أيهود أولمرت رئيس الوزراء اإلسرائيلي خالل اج

  ٥/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  "إسرائيل"ة مع األسد يكشف عن اإلعداد لورقة مبادئ للمفاوضات المباشر .٤٩

أن الرئيس السوري : دمشق عن مراسلها يوسف كركوتي من ٥/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية  ذكرت
لفرنسي نيكوال ساركوزي بشار األسد، قال أمس، في كلمته أمام القمة الرباعية التي ضمت الرئيس ا

حددنا ست "وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، 
نقاطها، وسننتقل إلى المفاوضات " إسرائيل"نقاط ووضعناها وديعة عند الجانب التركي بانتظار أن تسلم 

وكشف أنه لن تكون هناك جولة خامسة من ، "المباشرة بعد قيام إدارة أمريكية جديدة مقتنعة بالسالم
المفاوضات غير المباشرة قريبا، ونوه إلى أن الجولة كانت ستكون حاسمة وستحدد مسار المفاوضات إال 

الدور األمريكي ضروري في عملية "عطلت انعقادها، وأكد أن " اإلسرائيليين"أن استقالة كبير المفاوضين 
، وأوضح أنه اتفق مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان على أن "ساسيالسالم، وأن تركيا ستبقى الشريك األ

مشاركة لبنان في المفاوضات ستكون في المرحلة المباشرة، وشدد على أن المفاوضات يجب أن تسير 
  .جنباً إلى جنب مع المسار الفلسطيني

 لدمشق في التخلي ال مصلحة"الرئيس األسد شدد على أنه  أن ٥/٩/٢٠٠٨األخبار اللبنانية وأضافت 
أي طلب من الغرب لكي تقدم سوريا تنازالت "ونفى، في مقابلة مع قناة المنار، وجود ". عن المقاومة

  ". بشأن حركات المقاومة في لبنان وفلسطين
  
  مشعل لم يغادر دمشق: نائب سوري .٥٠

وري، أمس نفى الدكتور محمد حبش، النائب المستقل في البرلمان الس:  زهير اندراوس-الناصرة 
الخميس نفياً قاطعاً األنباء التي نشرت مطلع األسبوع الحالي عن أن رئيس الدائرة السياسية في حركة 

  .حماس السيد خالد مشعل، قد غادر األراضي السورية وانتقل للعيش في السودان
  ٥/٩/٢٠٠٨القدس العربي 

 
  المباشربل هو أساس بدء التفاوض ..  يونيو ليس محل تفاوض٤خط : المعلم .٥١

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إن خط الرابع من حزيران لعام :  سعاد جروس- دمشق 
 ليس موضع تفاوض مباشر، بل هو أساس لبدء التفاوض المباشر، مؤكدا التزام سورية بهذا ١٩٦٧
  .الخط



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                   ١١٩١:         العدد                  ٥/٩/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

، وسيتم البت في هذا وقال المعلم إن الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة ستكون أساسية وهامة
 .الموضوع

  ٥/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 مصر ال ترى نية لحماس باستبدال وساطتها في ملف األسرى .٥٢

استبعد المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي أن تكون التسريبات التي :  محمود جمعة- القاهرة 
يد المصري إلرسال قوات عربية تحدثت عن اعتزام حماس استبدال الوساطة المصرية لها عالقة بالتأي

ال رابط بينهما، القوات العربية ذكرت في معرض رد على سؤال صحفي لوزير "وقال . إلى غزة
وعن العالقة ". الخارجية، أما التسريبات المنسوبة لحماس فتتعلق بموضوعات أخرى كالتهدئة واألسرى

دية مع فصيل يحكم جزءا من األراضي عالقة عا"الراهنة بين القاهرة وحماس، قال المتحدث المصري 
، ورفض اتهامات قادة حماس لوزير الخارجية بتوتير عالقات "الفلسطينية، وجزءا من الشعب الفلسطيني

  . الطرفين
  ٥/٩/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  سياسيون مصريون ينتقدون إعالن مصر عن عدم السماح ألية جهة االقتراب من معبر رفح .٥٣

انتقد سياسيون ونشطاء مصريون إعالن مسؤول بالحكومة المصرية عن :  رائد الفي- غزة، القاهرة 
عدم السماح ألية جهة باالقتراب من معبر رفح خالل األيام المقبلة وذلك ردا على إطالق عدد من رجال 
القضاء والنقابات المهنية وممثلي الحركات االحتجاجية حملة شعبية لرفع الحصار عن غزة تبدأ فعالياتها 

جه في العاشر من رمضان إلى المعبر بسيارات تحمل المؤن واألغذية واألدوية، والعمل على بالتو
  .الضغط على السلطات المصرية لفتح المعبر

  ٥/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 إخوان مصر يطالبون الحكومة بالكف عن المشاركة في حصار غزة  .٥٤

الحكومة المصرية بالكف عن المشاركة في طالب اإلخوان المسلمون في مصر :  ياسر مهنى-القاهرة 
حصار غزة والمبادرة بفتح معبر رفح الحدودي وذلك وفق اتفاق معابر مصري فلسطيني مستقل عن أية 
أطراف أخرى، ودعا بيان إخواني إلطالق حملة لكسر الحصار على غزة إلى اتفاق يسمح للمصريين 

ينية وليست إسرائيلية، وال يقيد حركة األشخاص والبالد العربية األخرى بزيارة غزة بتأشيرة فلسط
وأكد . والبضائع إال في حدود القانون، ويسمح بدخول الواردات إلى القطاع وال يقتصر على الصادرات

، )كرم أبوسالم(البيان ضرورة أن يكون هناك اتفاق يحرر الفلسطينيين من جحيم معبر كيرم شالوم 
  . مويعامل معبر رفح معاملة معبر السلو

الفضيل شوشة من أنه لن يسمح  في غضون ذلك، ورغم تحذيرات محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد
ألية جهة باالقتراب من معبر رفح البري خالل األيام المقبلة، أكدت مصادر إخوانية عزمها تسيير وفد 

. البرلمان المصرينقابي إلى غزة عبر معبر رفح حامالً المؤن الغذائية والدواء بمشاركة نواب من 
وذكرت المصادر أن أجهزة األمن المصرية أعدت قوات كبيرة على مدخل محافظة شمال سيناء بمنطقة 
بالوظة لمنع السيارات من الوصول للحدود، كما أقامت تجهيزات أمنية قرب رفح ونشرت العديد من 

  . القوات بالمدينة، تحسبا لتجاوب األهالي مع دعوة كسر الحصار
  ٥/٩/٢٠٠٨القطرية العرب 
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 حزب اهللا يستخدم القضية الفلسطينية مطية الختراق حماس والجهاد: القاعدة .٥٥
كشفت مواقع أصولية مقربة من القاعدة عن كتاب جديد من إعداد مؤسسة سحاب، التي تبث : لندن

، "سطينيةحزب اهللا اللبناني والقضية الفل.. رؤية كاشفة"أحاديث وأشرطة أيمن الظواهري، يحمل عنوان 
عرض خالله أحد أبرز مفكري التنظيم المعروف باسم عطية اهللا، الموقف من حزب اهللا وارتباطه 

وقال إن حزب اهللا في هذا اإلطار ليس سوى تنظيم يتخذ القضية . بإيران، وحاول تقديم شرح ألهدافه
  . إلسالمي وحماسالفلسطينية مطية لنشر التشيع بين المسلمين، مخترقاً حركات، مثل الجهاد ا

  ٥/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ية ويعرب عن تفاؤله إزاء عملية السالمسرائيلبلير ينتقد الحواجز اإل .٥٦

اعتبر مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية الـسالم تـوني بليـر أمـس أن               :  يوسف الشايب  - رام اهللا 
تشكل عبئا ثقيال علـى كاهـل       "لغربية  ية المقامة في محافظة نابلس بالضفة ا      سرائيلالحواجز العسكرية اإل  

ودعا بلير خـالل    . يينسرائيل، معربا عن تفاؤله في تحقيق السالم قريبا بين الفلسطينيين واإل          "الفلسطينيين
 إلى تخفيف القيود فـي الـضفة لتـأمين حركـة تجاريـة أوسـع                "إسرائيل"مؤتمر صحافي في نابلس     

لمستثمرين ورجال األعمال وأعضاء الغرفة التجاريـة       وناقش بلير مع مسؤولين وعدد من ا       .للفلسطينيين
وبخـصوص   .في نابلس التحضيرات التي تجري لعقد مؤتمر االستثمار في مدينة نابلس نهاية هذا العام             

: األنباء التي تحدث عن عدم تمكن شقيقة زوجته الموجودة في قطاع غزة الخروج من هناك، علق بليـر                 
  .، دون أن يفصح عن ماهية تلك السلطات"تهسأترك هذا األمر للسلطات لمعالج"

  ٥/٩/٢٠٠٨ األردنيةالغد 
  
   التشريعيوأعضاءرغوثي الب باإلفراج عن مروان "إسرائيل"البرلمان األوروبي يطالب  .٥٧

لبرغوثي وأعضاء المجلـس    ا مروان   األسير باإلفراج عن    "إسرائيل" طالب البرلمان األوروبي     :بيت لحم 
جاء ذلك في قرار تبناه البرلمان       .يةسرائيلي الوقت ذاته سياسة االعتقاالت اإل     التشريعي الفلسطيني مدينا ف   

 حقوق اإلنسان يشكل احد أهم مبادئ التـي  إسرائيلاحترام أن  ، كما نص القرار على    صوتا ٤١٦بأغلبية  
 بـاإلفراج عـن الدفعـة        القرار رحب، و "إسرائيل"نصت عليها اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي و       

بدعوة االتحاد األوروبي إلى إنشاء لجنة خاصة بحقوق اإلنسان في نطاق اتفاقيـة              من األسرى، و   ألخيرةا
  . ية األوروبيةسرائيلالشراكة اإل

  ٤/٩/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  الفلسطينيون يتطلعون لحل من المجتمع الدولي قائم على العمل ال الوعود:  سيريالنكاممثل .٥٨

 العالقات الوطيدة التي  علىجايا سينجه. تي.  د في األراضي الفلسطينيةثل سيريالنكا ممأكد :نائلة خليل
 أن هذه العالقات قديمة وعميقة وتقوم على اإليمان بحق  مبينناتربط بين سيريالنكا والسلطة الفلسطينية،

نكا القضية في كل التجمعات الدولية تدعم سيريال: ويقول جايا سينجه .وعدالة قضية الشعب الفلسطيني
كان السبب من وراء : قالو .الفلسطينية بشكل كبير، وتدعو الى حل عادل بناء على القرارات الدولية

ممثلية السيريالنكية في األراضي الفلسطينية هو إظهار تضامننا ودعمنا للقضية الفلسطينية، افتتاح ال
هناك خيبة أمل كبيرة يعيشها : الوق ، تشجيع التجارة والسياحة واالستثمار بين البلدينإلىإضافة 

 . حل من الـمجتمع الدولي قائم على العمل وليس الوعودإلىالفلسطينيون وهم يتطلعون 
 ٥/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  "لمهمة مستمدة من اهللا"القوات األمريكية في العراق أرسلت : نائبة ماكين .٥٩
يس في االنتخابات األمريكيـة علـى بطاقـة         ، المرشحة لمنصب نائب الرئ     اعتبرت سارة بالين   :ب.ف.أ

 ".بمهمة من اهللا  " في ندوة أقيمت في أالسكا أن القوات األمريكية في العراق أرسلت             المرشح جون ماكين،  
إلى الصالة من أجل    ،  وأسيال نظمت في كنيستها السابقة بمدينة       التي  الذين حضروا الندوة،   دعت الطالب و

علينا التأكد من أننا نصلي من أجل ذلك ولكي يكون هناك            " بالقول ضافتوأ .القوات األمريكية في العراق   
  ".خطة وأن تكون هذه الخطة من اهللا

 ٥/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
   مع حماسإستراتيجية األردن يتجه لبناء عالقة : نقاشحلقة .٦٠

  عمان/ مركز دراسات الشرق األوسط
عالقات حمـاس واألردن، الفـرص      : "ش بعنوان   نظم مركز دراسات الشرق األوسط في عمان حلقة نقا        

  .)١(م في مقره ودعا إليها نخبة سياسية وحزبية وإعالمية٣٠/٨/٢٠٠٨يوم السبت " والتحديات
  :المشاركون) ١(
 أستاذ العلـوم    –محلل سياسي   /صبري سميرة . أمين عام الحزب الوطني الدستوري، د     / أحمد الشناق .  د

نـابلس، اللـواء موسـى      /  قسم العلوم السياسية في جامعـة النجـاح        رئيس/رائد نعيرات . السياسية، د 
نـواف  . ناشط سياسي، أ  / فايز الشخاترة .  كلية الدفاع الوطني، أ    – لواء ركن    -باحث استراتيجي /الحديد
كاتب صحفي  / ناهض حتر . كاتب وباحث ورئيس القسم العبري في صحيفة الدستور األردنية، أ         / الزرو

عـزام  .  لنـدن، م   –مدير معهد الفكر الـسياسي اإلسـالمي        / عزام التميمي . ، د في جريدة العرب اليوم   
  كلية الدفاع الوطني، / باحث استراتيجي/ عصام ملكاوي. نائب في البرلمان األردني، د/ الهنيدي

  . مدير الحلقة–مدير مركز دراسات الشرق األوسط / جواد الحمد. أ
 األوسط في بداية الحلقـة أهميـة القـضية الفلـسطينية            جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق     . أكد أ 

استراتيجياً لدى األردن، إذ شكلت القضية وتداعياتها عامالً أساسياً في صياغة سياسة المملكة وتحالفاتهـا               
الداخلية والخارجية، باإلضافة إلى ارتباط األردن الوثيق بمخرجـات القـضية سـواء تقاطعـت تلـك                 

  .ارضت معهاالمخرجات مع مصالحه أو تع
أما مرحلياً فقد فرضت كثير من المعطيات على صانع القرار األردني إعادة قراءة الواقع السياسي فـي                 
المنطقة، سواء بسبب تغيرات في النظام الدولي أو تزايد أهمية وقوة حماس ونفوذها سياسياً وأيـدولوجياً                

حة الفلسطينية أمامها، األمر الـذي دفـع        واجتماعياً وأمنياً، أو بسبب تراجع األطراف األخرى على السا        
صانع القرار األردني إلى إعادة قراءة عالقاته اإلقليمية ودروه فيها، ولذلك بادر إلى دعوة حركة حماس                

 إلى حوار مباشر    - وهي الالعب الرئيس على الساحة الفلسطينية، ووليد الحركة اإلسالمية في األردن           -
  .بناء عالقات جديدة تقوم على تحقيق المصالح اإلستراتيجية المشتركةإلعادة تنظيم العالقة وترتيبها و

  :وأكد على أن ثمة مصالح متبادلة عديدة بينهما أهمها  
حماية األردن وكيانه واستقالله من مشروع الوطن البديل أو الخيار األردني لتـصفية القـضية                -١

  .الفلسطينية
  .القضية الفلسطينيةحماية مصالح األردن في الضفة الغربية ودوره في  -٢
  .حماية واستعادة الحق العربي في القدس وحق العودة الفلسطيني -٣
  .قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس -٤
  . الحصار السياسي واالقتصادي المفروض على حركة حماس-وربما إنهاء-تخفيف  -٥
  .ي واالجتماعي في المملكةتشكيل حالة توافقية تساعد على االستقرار السياس -٦
  .دعم الشرعية العربية لحركة حماس خاصة وهي في الحكم في السلطة -٧
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  .المساعدة على تفعيل دور األردن اإلقليمي وفي السياسات الدولية تجاه المنطقة -٨
  

  وحول التحوالت الدولية واإلقليمية المؤثرة استراتيجياً على الواقع األردني والفلسطيني، أكد 
 سميرة تراجع سياسات الواليات المتحدة في المنطقة، وعدم قدرتها على االستمرار في التأثير              صبري. د

 سياسياً وأمنياً وعـسكرياً  سرائيلكما أشار إلى التراجع الملحوظ إل . على صانعي القرار في أنظمة اإلقليم     
 لالستقرار غير مـا     إلى البحث عن ضمانات   " االعتدال العربي "في عدة منعطفات، األمر الذي دفع دول        

  .يسمى بـ الضمانات األمريكية
وأشار إلى أن صمود حماس في قطاع غزة وقدرتها على مواجهة المـؤامرات ومحـاوالت إسـقاطها،                 
وقدرتها على ضبط األمور في القطاع بمواجهة الحصار وفرض األمن واالستقرار االجتمـاعي شـجعا               

على الصعيد المحلي شكل تزايد     : وقال. الساحة الفلسطينية األردن على إعادة النظر بتنظيم التغييرات في        
التوتر بين الحكومة األردنية والمعارضة بعد االنتخابات البلدية والنيابية عامالً مهماً لدفع صانع القـرار               
األردني إلى البحث عن مصالحه وحفظ استقراره، ال سيما أن األردن دولـة محوريـة فـي الـصراع                   

  .وتشكل حركة حماس عموداًي سرائيل اإل-العربي
ناهض حتر مؤكداً أن العالقات مع حماس كانت موضع حوار داخلي أردني موسع قبيل هـذا                . وعقب أ 
  .االنفراج

رائد نعيرات أن حماس حركة وسطية ليست       . وفيما يتعلق بتزايد أهمية حماس ونفوذها في فلسطين بين د         
لفلسطينية وخارجها عند كثير من الشعوب العربية       متطرفة لها مكانها وحضورها السياسي على الساحة ا       

واإلسالمية، وهي تسعى إلى التواصل مع العمق العربي واإلسالمي إضـافة إلـى العمـق األوروبـي                 
  . والروسي مما يجعل استعدادها إلقامة عالقات مع المحيط القريب حاضراً

ار، مما جعل وزنها الـسياسي      كما أكد على أن حماس استطاعت أن تدير قطاع غزة بنجاح وتحت الحص            
يزداد على حساب األطراف الفلسطينية األخرى، ناهيك عن تزايد شعبيتها في الضفة الغربية، ال سـيما                
بين النخب السياسية والثقافية، بسبب ممارسات وإجراءات حكومة السلطة ورئاسـتها وأجهزتهـا التـي               

  .تقودها حركة فتح
ل عدم قدرة حركة فتح على حّل مشاكلها الداخلية وتزايد االنقسامات           وبين أن تزايد النفوذ هذا يأتي في ظ       

فيما بينها، وظهور حالة االستقواء الفتحاوي على معظم شرائح المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربيـة،               
وخصوصاً كوادر حماس وأنصارها، وتزايد تهديد السلم االجتماعي، وتزايد حالة االحتقان االجتمـاعي،             

االقتصادي العام، والعجز عن تحقيق أي تقدم سياسي أو ميداني سواء على صعيد المفاوضات،              والتدهور  
 العربية، األمر الذي شكّل قراءة تؤكد بأن حماس هي من يـستطيع             -أو على صعيد العالقات الفلسطينية      

م صناعة المستقبل الفلسطيني الداخلي والخارجي دون اإلضـرار بمـصالح اآلخـرين أو تهديـد أمـنه                
  .ومستقبلهم، وهو ما لفت انتباه األردن على ما يبدو لتعديل اتجاه مسار عالقاته بحماس

فايز الشخاترة بأن المسيرة الفاشلة نحو التسوية السياسية لحركة فتح كان مـن عوامـل تقـدم                 . وعقب أ 
  .حركة حماس وتقدم عالقة األردن معها

 حماس واألردن هو تحول تكتيكي، وأن الحكومة        وعقب اللواء موسى الحديد بأن التحول الذي جرى بين        
  .األردنية تساير التأييد الشعبي المتزايد لحركة حماس في المملكة

ناهض حتـر إلـى أن      . وحول عالقات حماس باألردن من حيث الدور والحاجة المتبادلين فقد أوضح أ           
رافية وديموغرافيـة وغيرهـا،     الحاجة المتبادلة غير مستجدة وال انفكاك فيما بينها ألسباب سياسية وجغ          

فاألردن معني من جهة أمنه الوطني بحقوق الشعب الفلسطيني، وأهمها حق العودة، وباستقرار الـداخل               
الفلسطيني حتى يمنع انهياره وتدفقه باتجاه األردن، وبتحييد نفسه عن الصراعات الفلـسطينية الداخليـة،               

إسالمي يبدأ من دول الجوار وأولها األردن، ولـذلك         وفي المقابل فإن حماس معنية أيضاً بعمق عربي و        
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فإن المصالح المشتركة بين حماس واألردن تتقاطع كثيراً عند مفاصل األمن واالستقرار والديموغرافيـة              
إن : وقال. ومواجهة تداعيات المشروع الصهيوني في المنطقة، والذي يهدف إلى جعل األردن وطناً بديالً            

شأت عن ظروف داخلية أردنية أساساً، وإن األردن يتفق مع حماس في مواقـف              االتصاالت األخيرة قد ن   
سياسية تتعلق برفض مشروع الوطن البديل، وإن حماس جهة موثوقة يمكن االتفاق معهـا علـى الحـد                  

  . األدنى للمطالب الفلسطينية دون خداع، ويمكن للطرفين التنسيق إلدارة الصراع في جانبه السلمي
 عصام ملكاوي أن القضية الفلسطينية ومنها العالقة مع حماس بحاجة إلى حاضنة وعمق              .من جهته أكد د   

سواء كانت دولية أو إقليمية أو محلية، وأن األردن معني بأن يكون حاضنة للدفاع عن القضية و الـدفاع                   
 -خصوصاً في ظل تسريبات عن مفاوضات بين أطراف فلسطينية          . عن أمنه واستقراره في الوقت نفسه     

 سياسـياً   -ية تتحدث عن خيار الوطن البديل للخروج من عنق الزجاجة، وبين أن حماس واألردن             إسرائيل
 دون غيرهـا مـن   - يرفضان مشروع الوطن البديل، بل إن حماس أيضاً تـسعى جاهـدة    -وأيدولوجياً

ـ ،  لمواجهته والقضاء عليه في مهده  -األطراف الفلسطينية    ة وحمـاس  مما يجعل تقاطع المصالح األردني
 كدولة وعالقـات،    إسرائيل بينهما، ورغم نظرة كل منهما إلى        إستراتيجيةيزداد ويدفع باتجاه بناء عالقة      

 عالقة سلْم وصلت إلى التمثيل الدبلوماسي وفتح المكاتب، بينما تعد حماس            إسرائيلحيث يقيم األردن مع     
غير أن االحتمـال قـائم علـى المـدى           دولة احتالل، والعالقة بينهما هي عالقة حرب وعداء،          إسرائيل

المنظور بأن تستطيع حماس الوصول إلى الحكم في فلسطين على مستوى الحكومة والرئاسة علـى حـد           
سواء، مما يجعل النظام األردني معنياً بترتيب العالقة معها مبكراً للمحافظـة علـى مـصالحه، وقـال                  

نافع بين الطرفين، خصوصاً وأن ما يـربط األردن         إن ثمة أسساً مهمة للعالقة تتعلق بتبادل الم       : ملكاوي
  .بحماس أكثر مما يربطها بفتح أو منظمة التحرير، وعلى األخص فيما يتعلق برفض الوطن البديل

أحمد الشناق إلى أن عوامل التقارب أكبـر        . وحول مدى التقارب واالختالف بين حماس واألردن أشار د        
حماس االستراتيجية تشكل حماية لألردن، وإن امتدادات حماس        بكثير من عوامل االختالف، إذ إن رؤية        

الدولية عبر جماعة األخوان المسلمين العالمية هي عمق استراتيجي لهـا ولكـل الـشعوب اإلسـالمية،                 
باإلضافة إلى أن يد حركة حماس تعتبر يداً بيضاء مع األردن دولة وشعباً، إذ لم يحـدث فـي تـاريخ                     

مما يدفع باتجاه التقارب وبناء عالقة تقوم على        . دن أو مع غيره من الدول     الحركة أن تصارعت مع األر    
م حتى قبل حوالي    ١٩٩٩المصالح المشتركة، واعتبر الشناق اإلبقاء على حالة القطيعة التي استمرت منذ            

  .شهرين أمراً مضراً باألمن والمصالح األردنية ومصلحة القضية الفلسطينية
ستاذ جواد الحمد أن ثمة محددات للعالقة بـين الطـرفين وفـي رسـم               وفي نهاية الحلقة أكد األ      

سيناريوهات هذه العالقة، وتلعب دوراً مهماً في تحديد نجاح المباحثات بينهما إلعادة رسم العالقة تكتيكياً               
دوافع االنفتاح وأسباب الحماسة لدى الطرفين، وجديـة الحـوار          : أو استراتيجياً، ومن أهم هذه المحددات     

هما في التقدم نحو عالقات مستقرة، وقدرة حماس على المحافظة على االستقرار الداخلي الفلـسطيني               بين
والسيطرة على الضفة، وقدرتها على إحداث اختراقات في عالقاتها الدولية والعربية لصالح برنامجهـا،              

ودور كل منهمـا     حول طبيعة المرحلة     - حماس واألردن  –باإلضافة إلى التقدير السياسي لدى الطرفين       
وأهميته في تحقيق مصالحه وليس على حساب الطرف اآلخر، وقدرة األردن على بلورة عالقـة جـادة                 

  .ومستقرة مع حماس بوصف األردن المحضن األول والعمق األقرب لفلسطين وقضيتها
  :وحول السيناريوهات الممكنة فقد أشار الحمد إلى أن الحلقة اتجهت نحو خمسة، هي

  .إستراتيجيةيم عالقة ترس: األول
  .التوصل إلى تفاهمات وأسس مشتركة مرحلية: الثاني
  .عالقة تمنع تفاقم الخالفات: الثالث
  .التواصل فقط من حيث الدعوة إلى حوار وأهمية اللقاءات: الرابع
  .إبقاء العالقة في مستواها السابق، أي الفشل في التقدم نحو تحقيق مصالح ومكاسب ألي منهما: الخامس
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إن السيناريو المتوقع يعتمد على حركة المحددات واتجاهاتها، إالّ أن المراقبين يـرون أن األردن               : وقال
اليوم أمام اختيار صعب يتعلق بمصيره ومستقبله وأمنه الوطني، وأن حماس تسيطر على مفاصل أساسية               

سطيني، األمر الـذي    في ذلك، وهي قادرة على إعاقة أي مشروع ضد األردن، أو ضد حقوق الشعب الفل              
 أو تفاهمات مرحلية على أسـس       إستراتيجيةترسيم عالقة   (يرجح الوصول إلى السيناريو األول أو الثاني        

  .، وأكد أن األشهر القادمة ستكشف طبيعة التوجه ومالمحه األساسية)مشتركة
٥/٩/٢٠٠٨ 

  
   ولماذا؟)حسن يوسفالشيخ   بحماسنجل القيادي(كيف أوقعوا بمصعب  .٦١

  اضمحمد ري
 وما اكدته شبكة فوكس نيوز الحقاًَ بالصوت والصورة         ٢٠٠٨-٧-٣١كان لما ادعته صحيفة هاّرتس في       

 من تحول مصعب نجل حسن يوسف القيادي المعـروف وأحـد            ٢٠٠٨-٧-١٤في مقابلة معه بثتها في      
 ،مؤسسي حماس من اإلسالم إلى المسيحية وتهجمه على حركة حماس وأفكارها وقع كبير في فلـسطين               

فمصعب هذا لم يكن شخصاًَ عادياًَ مغموراًَ حتى إذا إنحرف عن المسار او ضل عن جادة الصواب  لـم                    
 وهنا مربط الفـرس لمـن   ، فهو إبن قيادي حماس األبرز في الضفة،يلتفت إليه أحد أو يعره أدنى إهتمام      

  !. كان عنده بقية من فطنة
ولكني أعرف أن اإلدارة األمريكية منـذ       . فهل هي مجرد محض صدفة؟؟ شخصياًَ أنا ال اؤمن بالصدف         

وأعـرف أيـضاًَ أن     " باإلسالم المتطرف " قد قررت شن حرب إعالمية على ما يسمى          أعوامنحو ثمانية   
والذي كان يعمل فـي مجـال       " البنتاغون "األمريكيةمكتباًَ متخصصاًَ بالحرب الدعائية في وزارة الدفاع        

م بأمر  ١٩٩٩عد ان كان قد أغلق في العام        م ب ٢٠٠٤تاحه في العام    الدعاية المضادة  للشيوعية قد أعيد إفت      
من الرئيس كلينتون في حينها بسبب تحقق المراد منه وإنتفاء الحاجة إليه عقب انهيار الكتلـة الـشرقية                  

ومـع أن   ، وتفكك اإلتحاد السوفيتي باإلضافة ألسباب مالية تتعلق بالكلفة الباهظة لتمويل عمليات المكتب           
 هذا المكتب لم تكن معروفة على وجه الدقة إال أن ما رشح حولها من معلومات تشير إلى انهـا                    ميزانية

  . كانت تقدر بالمليارات
 وقد كان من األساليب المتبعة في عمل هذا المكتب باإلضافة لبث الدعايات التحريضية ضد الـشيوعية                

وإستخدامها في بث دعايات    "  مرتدة"عية  تجنيد او إستدراج رموز فكرية أو سياسية أو حتى سينمائية شيو          
حيـث  ، مضادة للفكر الشيوعي عن طريق مهاجمة انظمة الحكم الشيوعية واإلشتراكية وايـديولوجياتها           

تعطي إنتقادات هذه الرموز المجندة او المستدرجة زخماًَ ونوعاًَ من المصداقية للدعايات المضادة للفكـر               
  . نظمة الحكم الحمراء في تلك البلداناإلشتراكي ولإلنتقادات الموجهة ضد ا

و من المالحظ أن هذا المكتب كان يعمل بتنسيق شديد مع البابوية فـي الفاتيكـان والكنـائس األخـرى                    
حيث أنه وفي احيان عديدة كانت الكنائس تشكل غطاءاًَ لتحرك عمـالء المكتـب   ، األنجيليكية حول العالم 

  . حيان اخرى شكلت الكنائس أوكاراًَ لتجنيد وإصطياد السذج وفي أ، تحت ذريعة العمل التبشيري الديني
وقد كثرت أعداد الالجئين ألمريكا من المرتدين عن الشيوعية في سبعينيات وثمانينيات القرن المنـصرم               
وتكررت قصص مغامراتهم حتى فقدت إثارتها وملها الناس لرتابتها وتكرار أوتشابه مجريات االحـداث              

هروب شخصية معروفة من اإلتحاد االسوفيتي أو إحدى        ، فالسيناريوا واحد ومعروف  .  في جميع الحاالت  
ألمريكا يليه ظهوره في إحدى وسائل اإلعالم معلناًَ كفره بالفكر          " المفاجيء"دول الكتلة الشرقية ووصوله     

 إن هـو  ورغبته في العيش بأمريكا وخوفه على حياته   ، الشيوعي المستبد وهيامه بالفكر الديمقراطي الحر     
يتبع ذلك الموافقه على منحه اللجوء السياسي واإلقامه فـي الواليـات        ، رجع لقومه الذين خرج من ملتهم     

المتحدة لتبدأ بعدها مرحلة ظهوره المتقطع في اجهزة اإلعالم ليؤكد علـى تفـوق الحـضارة الغربيـة                  
  .   الخ، وأفضليتها وإنحطاط المستوى الفكري لإلشتراكية والشيوعية
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م وخصصت له ميزانية ضخمة ولكن هذه المرة ليتصدى للعدو          ٢٠٠٤اعيد إفتتاح المكتب في ال      ، المهم
  ". الحركات اإلسالمية"الجديد 

شخـصية  : فالسيناريو هو نفـسه   ،  وبقية القصة أصبحت معروفة   ، وأعتقد ان الصورة قد إتضحت االّن     
اإلشادة بـالنمط الفكـري     — األم مهاجمة فكر الحركة  —كفر باإلسالم —لجوء ألمريكا —إسالمية معروفة 
  . لجوء سياسي ثم ظهور في وسائل اإلعالم—والحياتي الغربي

. واالّن نعود لمصعب والذي يستمد مكانته الرمزية في حركة حماس من موقع أبيه التنظيمي كما اسـلفنا                
صرح مصعب لهاّرتس بأنه بدأ يتعرف على المسيحية منذ ثمان سنوات حين تلقـى دعـوى لحـضور                  

ولكن لماذا يتلقى شاب من حماس في الثانية والعشرين مـن عمـره             !! اضرة عن المسيحية في القدس    مح
  . دعوة لحضور ندوة عن المسيحية؟ هنا تقع عالمة السؤال األولى

ويفهم من حديث مصعب للجريدة انه وطوال ثماني سنوات  قد تمت متابعته وبصورة يومية مـن قبـل                   
وأن هذه المتابعات قد بلغت ذروتها منذ أربع سنوات حين قـرر      ، مصعبويتابع  ، مجموعة من المبشرين  
  . التحول إلى المسيحية

ولكني اعلم ان إستهداف شاب قليل الدراية والخبرة في مكانـة           ، أنا ال أقرأ الكف وال أضرب في الرمل       
كلل لثمان سنوات   ثم متابعته يومياًَ وبال     ،  مصعب بما يمثله ابوه من ثقل تنظيمي مهم في حركة إسالمية          

  . هوعمل من المستبعد ان يكون قد تم خالصاًَ لوجه اهللا أو المسيح، متواصلة
مثـل أن   !!.. في تلك الفترة تعلمت عن اإلسالم ما ال يعرفه معظم المـسلمين           (، ويتابع مصعب لهاّرتس  

 ويقدسون محمداًَ   المسلمون ال يعرفون اهللا   ..!! اإلسالم كذبة كبيرة  ، ..!!النبي محمد كان له خمسين زوجه     
العجيب في الموضوع أن هذه هي نفس       ). ،..يضربون النساء .. يقتلون األبرياء بإسم الدين   ...!! أكثر منه 

الجمل التي لم تكف المرتده السورية األصل وفاء سلطان عن ترديدها وعلى نفس قنـاة فـوكس نيـوز                   
ؤخراًَ خالل االربـع سـنوات األخيـرة        وحكاية وفاء هذه والتي طفقت على السطح م       ، اليمينية األمريكية 

جنـوب  "والعجيب أنها تقيم في نفس المنطقة التي يقيم فيها مـصعب            ،  شبيهة بحكاية مصعب إلى حد ما     
  "!!. كاليفورنيا

كذلك فإنه من المثير لإلهتمام ايضاًَ أنه وخالل السنوات االربع الماضية بالتحديد لمع نجم ثالثة أشخاص                
ممن كانوا قد إرتدوا عن اإلسالم ليعتنقوا المسيحية ثم ليعلنـوا           ) كما يدعون (كرية  العس" فتح"من  أجنحة    

وكمال سليم وزكي عناني من     ، وهؤالء الثالثة هم وليد شعباط من بيت لحم       ، عن دعمهم المطلق إلسرائيل   
  . وهؤالء يحظون برعاية الكنيسة اإلنجيليكية ذات النفوذ الكبير في أمريكا، فلسطيني لبنان

ن الغريب حقاًَ أن وفاء ووليد وكمال وزكي يتحدثون حول نفس األمور ويرددون نفس الجمـل التـي                  لك
وكأنهم ال يحفظـون    )  باإلضافة لعبارات التاييد إلسرائيل طبعاًَ    (، رددها مصعب اعاله بال كلل وال ملل      

  !! ولكن لم ال إن كان الشيخ المدرس واحد، غيرها
ابقيت أمر تحولي للمسيحية سراًَ عن جميع من        : (حديثه ل هاّرتس قائالًَ     نعود لمصعب الذي يتابع     ، المهم

فهـل  ...)  الذين كنا نتدارس معـاًَ    .. هم حولي بإستثناء رفاقي المسيحين الذين علموا بامري منذ البداية         
  !!!. يتحدث مصعب عن خلية ما تنشط في الضفة ومركزها في القدس

سفر إلى امريكا بعد أربعة اعوام من تدارس ديانته الجديـد فـي             ثم يتابع مصعب  الحديث عن قراره بال       
كيف تمكن مصعب إبن    ، وهنا يثار تساؤل اّخر   ، كما أسلفنا ) أسرته المغلقة (الضفة بصورة سرية وداخل     

قيادي حماس البارز وهو الذي سجن شخصياًَ بتهمة اإلنتماء لحماس لما يقارب الـسنتين فـي سـجون                  
 تأشيرة سفر من القنصلية األمريكية في القدس؟ حيث أنه من المعـروف أن              اإلحتالل من الحصول على   

السفارات االمريكية في العالم تتشدد في منح تاشيرات دخول ألصحاب السوابق األمنية من الفلـسطينين               
ومـسجون  ، خاصة أولئك المشتبه بعالقتهم بحماس ناهيك عن كون المتقدم بالطلب نجل قائد حماس نفسه             
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فهل كان للمجموعة المشرفة السالفة الذكر والمعنية بمتابعة مـصعب دور           ، ة اإلنتماء لحماس  سابق بتهم 
  بتسهيل حصوله على الفيزا من القنصلية؟؟ 

ولـوال  ، حين قدمت ألمريكا لم يكن لدي أموال وال عمل وال سكن          ( ويضيف مصعب  لمراسل هاّرتس      
فهل قرر مـصعب  ).  االّن متسوالًَ في الشوارعلكنت" أخ مسيحي"مساعدة الكنيسة والتي امنت سكني مع      

الهجرة ألمريكا هكذا إعتباطاًَ وبدون تخطيط مسبق  والعلم بما ينتظره هناك؟ ام أنه سافر ألنـه تلقـى                   
ومن من؟؟ وهل تم التقطير على مصعب في البداية حين وصوله           ، وعوداًَ بتأمين دعم مادي حال وصوله     
ازه لإلدالء بتصريحاته هذه وربما بالمزيد منها في المستقبل؟؟ حيث          كنوع من قرص األذن لحفزه او إبتز      

اخبر األخير مراسل هاّرتس أن وزنه قد نقص بدرجة ملحوظة بعيد وصوله ألمريكا بسبب عدم قدرتـه                 
فهـل عـانى    ،  على شراء ما يكفيه من الطعام وأنه لم يكن معه أموال وكان مهدداًَ فعالًَ بالتحول لمتشرد               

رين من نقص في المال والطعام وعدم وجود مأوى منذ وصوله قبل أشهر وحتى قبيل موعد                الرجل األم 
حيث قامت الكنيسة بتأمين سكن له قبل وقـت قـصير نـسبياًَ مـن اإلدالء                (إجراء المقابلة مع هاّرتس     

ألنه رفض في البداية إصدار تصريحات تهاجم حماس أو اإلسـالم؟؟؟؟ ال أدري             )  بتصريحاته األخيره 
  . كن ربماول

ثم هل ما تزال الخلية المشرفة ذات النفوذ في القنصلية االمريكية والتي أوقعت بمـصعب تنـشط فـي                   
  الضفة؟ ومن هو ضحيتهم المقبل؟؟؟ 

وان إعتنـاق مـصعب     ، ولو إقترضنا جدالًَ أن كل ما سبق عبارة عن تكهنات من نسج خيالي الخـاص              
فلماذا تركز جل حديثه لهـاّرتس      ، ة ومحايدة وغير مسيسة   للمسيحية جاء نتيجة لعملية دراسة بريئة علمي      

وفوكس على مهاجمة عمليات حماس والتهجم على الثقافة اإلسالمية وتمجيد إسرائيل والتأكيد على حقهـا               
  هل كل هذا مكتوب في اإلنجيل؟؟؟، )الدفاع عن النفس(في 

٥/٩/٢٠٠٨  
  
  "العربية"وقفة مع الرئيس عباس في حوار  .٦٢

  عوني فرسخ
ليلة الخميس، الثامن والعشرين من الشهر الماضي، حواراً معمقاً مـع الـرئيس             " العربية"ت فضائية   أجر

محمود عباس، أوضح فيه وجهة نظره في قضايا الحدود والمستوطنات والالجئـين والوحـدة الوطنيـة                
األمر الـذي   . واألسير جلعاد شاليت، بما يمكن اعتباره السقف األعلى لمطالبه وفريق السلطة الذي يقوده            

يستدعي الوقوف مع طروحاته لبيان ما تنطوي عليه من مساس خطر بالثوابت الوطنية في مرحلة تتكثف                
  :فيها الجهود الرسمية العربية لرأب الصدع بين قيادات الفصائل، محدداً ذلك في النقاط التالية

 ولم يأت بأي ذكر لما      ١٩٦٧ في موضوع الحدود قصر حديثه على ما احتل من الضفة والقطاع سنة              -١
وبهذا يكون قد أضفى المشروعية على احتالل مـا يجـاوز           . سبق احتالله من التراب الوطني الفلسطيني     

من مساحة فلسطين، في تناقض ليس فقط مع قناعة القطاع األعظم من نخـب وجمـاهير شـعب                  % ٧٨
فضالً عـن   .  يرأس لجنتها التنفيذية   للمنظمة التي " الميثاق الوطني "يضا مع   أ وإنمافلسطين وأمته العربية،    

ثـم  . ١٩٤٧ لسنة   ١٨١ المؤسس على قرار التقسيم رقم       ١٩٨٨لسنة  "  االستقالل إعالن"تناقض ذلك مع    
إنه بعد تأكيد قناعته بأن ما يعتبره حقاً وطنياً واجب االلتزام به إنما هو استقالل الـضفة والقطـاع بمـا                     

ولكن هـذا ال  :  عاد وقال١٩٦٧ميع األراضي المحتلة سنة    يشمل القدس وغور األردن والبحر الميت وج      
ما يعني فـي التحليـل      . يمنع اجراء تعديالت في الحدود، كما أنه لم يبين مستوى وطبيعة هذه التعديالت            
 هي أرض متنـازع     وإنمااألخير تسليمه بالمنطق الصهيوني الذي ال يعتبر الضفة والقطاع أرضاً محتلة            

  .عليها
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ذكر جدار الفصل العنصري وما ضم داخله من أراضي الضفة، وال علـى االسـتيطان    لم يأت على  -٢
وفي حديثـه تبـسيط مخـل لخطـورة         . الكثيف شرقي الجدار وفي أماكن تقترب من رام اهللا وبيت لحم          

االستيطان في الضفة، فهو يقرر بأن المستوطنات سيجري تفكيكها كما سبق تفكيـك مـستوطنة ياميـت                 
يخ في سيناء، وتفكيك أربع مستوطنات في قطاع غزة، متجـاهالً تمـايز الظـروف               واسترداد شرم الش  

فتفكيك ياميت والجالء عن سيناء كان من بعض الـثمن          . الموضوعية في سيناء والقطاع عنها في الضفة      
فيما كانت أوضاع قطاع غزة الديمغرافيـة       . إلخراج النظام المصري من الصراع    " إسرائيل"الذي دفعته   
. لمقاومة فيه على نحو خطر عاملين أساسيين في االنسحاب منه وتفكيك المستوطنات األربـع             وتصاعد ا 

فضالً عن وجود أكثر من مائتي ألـف مـستوطن مـدججين            . وكال األمرين غير قائم في الضفة المحتلة      
  .االستيطاني" حقهم"بالسالح في مستوطنات الضفة، مستعدين للقتال دفاعاً عن 

 األكبر بالحقوق الوطنية في تناوله لقضية الالجئين، إذ بعد أن قال إن هناك خمـسة                 تتجلى االستهانة  -٣
، فقد يعود   "إسرائيل"ولكنني لن أطالب بعودتهم جميعاً ل       :  قائالً أردفماليين فلسطيني من حقهم العودة،      

 أن هنـاك  التي ستقام في الضفة والقطاع، وكمـا  " الدولة"عدد يتفق عليه معها، وقد يعود آخرون ألرض         
في حديثه عـن    . تسعة ماليين لبناني في المهجر سيكون هناك مهاجرون يحملون جوازات سفر فلسطينية           

أولها أن حق العودة ألرض الوطن حق من حقوق اإلنسان كفلتـه شـرعة              : الالجئين تجاهل جملة حقائق   
في األمم المتحـدة سـنة      عضوا  " إسرائيل" الذي قبلت    ١٩٤ثم إنه حق مقر دولياً بالقرار       . اإلنسانحقوق  
 بعد أن أعلنت التزامها بتنفيذه، وقد والت الجمعية العامة لألمم المتحدة تأكيده في أكثر من ثالثين                 ١٩٤٩

. فضالً عن أنه حق شخصي ال تملك أي سلطة المساس بـه           . دورة حتى اكتسب قوة القانون الدولي العام      
الذي يكفل لكل يهودي فـي العـالم العـودة          " العودة"قد أصدرت غداة قيامها قانون      " إسرائيل"وإذا كانت   

لفلسطين المحتلة تأسيساً على أسطورة وعد إلهي تعود ألكثر من ثالثة آالف سنة، فهل من الموضـوعية                 
  والواقعية في شيء اسقاط حق عودة من هجروا قسرا من ديارهم قبل ستين عاماً فقط؟

التي أقرها مـؤتمر    " المبادرة اليمنية "لقد قبلنا   : ة قال  في إجابته عن سؤال المصالحة والوحدة الوطني       -٤
.  اتفـاق  إلىالقمة في دمشق، وغدت بالتالي مبادرة عربية، ومصر تشهد حالياً مفاوضات مكثفة وصوالً              

وبعد ذلك ستقوم حكومة مؤقتة تجري انتخابات تشريعية ورئاسية، ثم تقوم حكومة وفاق وطني              : وأضاف
اللجنة الرباعية  "قاصداً بذلك قيام حكومة تقبل بشروط       . ومة تتيح فك الحصار   وال أقول وحدة وطنية، حك    

، وااللتزام باالتفاقيات التي وقعها فريق أوسـلو، والتوقـف عـن            "إسرائيل"، وهي االعتراف ب     "الدولية
 يراهن على الموقف الرسمي العربـي فـي تمريـر           إنما الرئيس عباس    أنويبدو جليا   . مقاومة االحتالل 

  .طات الرباعية بعد أن عجز حصار الجوع عن تحقيق ذلكاشترا
 لعل أغرب ما صدر عن الرئيس في حواره الممتد ما قاله حول األسير الصهيوني جلعاد شاليت من                  -٥

للعـدوان  " إسرائيل"أن احتجازه كلف شعب فلسطين ألفاً ومائتي قتيل، معتبراً أن أسره واالحتفاظ به دفع               
وبدا الرئيس محمالً حماس مسؤولية العدوان الـصهيوني، متجـاهالً أن           . لينعلى القطاع والضفة المحت   

التجمع االستعماري االستيطاني العنصري الصهيوني ال يحتـاج ذرائـع للعـدوان، وأن سـجله حافـل                 
الستين مارست ما يعتبر هولوكوسـت      " إسرائيل"وعلى مدى سنوات    .  قبل قيام كيانه   اإلجراميةبالعمليات  

فضالً .  كما وثق ذلك الباحث المتميز نواف الزرو في موسوعة صدرت حديثاً في عمان             فلسطيني مفتوح 
 هو جندي مقاتل أسر من موقع عسكري، وهـو          وإنماعن تجاهله أن جلعاد شاليت ليس مستوطنا عاديا،         

ثم إنه أسر فـي قطـاع       . باليقين ممن يصدق فيهم القول بأن أيديهم ملطخة بدماء النساء واألطفال العرب           
  .غزة، وهو محتجز فيه، فيما العدوان متواصل على الضفة والقطاع وليس على القطاع فقط

 بدالً من أن يجد الرئيس محمود عباس في عملية أسر الجندي شاليت وعجز األجهـزة الـصهيونية                  -٦
وعمالئها عن اكتشاف موقع احتجازه ما يدل على سقوط قوة الردع الصهيونية، األمر الذي يعزز قـدرة                 

والذي يـذكر أنـه     . لفريق الفلسطيني المفاوض بتحريره من الشعور بالهزيمة المسكون به حتى النخاع          ا
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، للتأثير سلبياً في نفسية المفـاوض       "حرب األيام الستة  "طالما اعتاد المفاوض الصهيوني التذكير بانتصار       
 أسـاطير التفـوق   غير أن أداء المقاومة المتميز في جنوب لبنـان والـضفة والقطـاع أسـقط         . العربي

 -الصهيوني، ما أثر في ميزان القدرات واألدوار، الذي كان راجحاً لمـصلحة التحـالف االسـتعماري               
الصهيوني، إذ لم يعد بمثل ما كان عليه من ثبات بعد أن غدت المقاومة صاحبة دور مؤثر متنـام فـي                     

  . التاريخياألحداث، بل وتتقدم حثيثاً المتالك المبادرة االستراتيجية في الصراع
معه علـى المباحثـات الجاريـة       " العربية"ما هي انعكاسات طروحات الرئيس عباس في حوار         : وأخيراً

الفصول في القاهرة؟ وهل ستقبل الفصائل، وبالذات حماس والجهاد، طروحات مهندس أوسـلو كأسـاس     
  لتوافق محكوم باشتراطات الرباعية الدولية؟

  ٥/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

 ية ومستقبل العملية السياسية سرائيلات القيادة اإلتقلب .٦٣
  برهوم جرايسي

 إسـرائيل تتساءل بعض الجهات واألوساط عن مصير العملية التفاوضية الجارية بمستويات مختلفة بـين    
ية، والحكومة برمتها، في    سرائيلوالجانبين الفلسطيني والسوري، في ظل توقع استبدال رئيس الحكومة اإل         

 . قليلة قادمة، أو حتى التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرةغضون أسابيع
هل مصير العملية التفاوضية التي انطلقت في مؤتمر مدريد         : إال أن السؤال الجوهري الذي يجب طرحه      

 عاما، مـرتبط حقـا بتقلبـات القيـادة الـسياسية            ١٥ عاما، وتلك التي بدأت بمسار أوسلو قبل         ١٧قبل  
 عن السؤال الثاني ستكون عمليا ردا على السؤال األول، وما يدعم الجواب هو مـا                ية؟ واإلجابة سرائيلاإل

 المتقلبة طيلـة الفتـرة      إسرائيليجري على أرض الواقع، والخط السياسي الذي يحكم تحركات حكومات           
 .الماضية، بأغلفة وتشكيالت مختلفة

ها منذ أن تم استئنافها قبل عـام        فالمفاوضات، خاصة على المسار الفلسطيني، وهي األنشط، تراوح مكان        
يون على أعلـى    إسرائيلونصف العام، مرورا بمؤتمر أنابوليس، رغم كل البيانات التي يطلقها مسؤولون            

ية حول سير المفاوضات ومزاعم تقدمها، يعتقد أن الحل النهـائي  سرائيلفمن يتابع البيانات اإل . المستويات
 .ه القيادة الفلسطينية بشدةبات يطرق األبواب، وهو األمر الذي تنفي

 تسرع تحركاتها من أجل فرض حقائق علـى األرض مـن شـأنها أن            إسرائيلوفي المقابل ميدانيا، فإن     
تنسف الحقا كافة مقومات الدولة الفلسطينية القادرة على الحياة، إن كان مـن أرض وحـدود ومـوارد،                  

فحسب إحـصاءات   . ارع مشاريع االستيطان  وأكبر مثال على هذا تس    . إضافة إلى قضية الالجئين والقدس    
ية، فإنه منذ مطلع ديسمبر من العام الماضي، أي بعد أيام على مؤتمر أنابوليس، وحتـى اليـوم،                  إسرائيل

 منـزل اسـتيطاني     ٤٥٠٠أعلن االحتالل عن مشاريع استيطانية مكثفة، وباشر العمل لبناء أكثـر مـن              
. دم مشروع بتر الضفة الغربية إلى قسمين شمال وجنوبي        معظمها في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، لتخ      

، أي أكثر مـن     ٥,٥%كما أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة يزداد سنويا بأكثر من              
، وبات عددهم اإلجمالي في الضفة والقدس يفوق        إسرائيلثالثة أضعاف الزيادة الطبيعية لعدد السكان في        

 .نصف مليون مستوطن
ية الحالية كسابقاتها تتحرك وفق أسس اإلجماع الصهيوني، الـذي باإلمكـان تلخيـصه              سرائيللقيادة اإل وا

السيطرة على أكثر ما يمكن من أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، وتقطيع المساحة             : بخطوط أساسية هي  
 حـدودها الطبيعيـة     المتبقية إلى مناطق معزولة عن بعضها، واستمرار احتالل مدينة القدس، بعد تغيير           

وفصل أحيائها الفلسطينية الكبرى عن مركز المدينة والبلدة القديمة واألماكن المقدسة، إلى جانب أوسـع               
 .إجماع صهيوني رافض لحق العودة لالجئين الفلسطينيين
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وباتت هذه الملفات تعرف بأنها ملفات جوهرية وأنها األصعب في المفاوضات، ولكن هـذا ال يعنـي أن                  
ي المتعنت، الذي يتشدد أيضا في قضية الموارد الطبيعية         سرائيل من حيث الموقف اإل    "سهلة"الملفات  باقي  

والمياه، والعالقة المباشرة للدولة الفلسطينية مع العالم الخارجي، إن كان في حدودها البرية أو البحريـة                
 .وحتى الجوية، وغيرها من الملفات

، كتلك المحسوبة على اليسار الصهيوني أو علـى اليمـين،           ائيلإسروإذا ما تابعنا تحركات كل حكومات       
نجدها أنها لم تشذ عن خطوط اإلجماع الصهيوني، وكل المفاوضات التي جرت طوال الفترة الماضـية                
كانت تتحرك في مجال المناورة الذي أبقته خطوط هذا اإلجماع، مثل السيطرة المدنيـة علـى البلـدات                  

 .ية وقطاع غزة، وتسيير األمور الحياتية واليوميةالفلسطينية في الضفة الغرب
 إلـى نـسف هـذه       إسرائيلفحتى عندما بدت السلطة الفلسطينية كإطار يبني مؤسسات الدولة، سارعت           

ية في العدوان واسع النطاق الذي بدأ قبل ثماني         سرائيلالمؤسسات، ونذكر هنا ما هي أهداف الضربات اإل       
غزة، فقد نسف ودمر جيش االحـتالل كافـة المؤسـسات المدنيـة             سنوات على الضفة الغربية وقطاع      

 .واألمنية، وكل مقومات السلطة الفلسطينية، وجعلها عاجزة عن تسيير األمور لسنوات
فحصار القطاع بدأ حتى قبـل أن يخلـي         . ي، هو التعامل مع قطاع غزة     سرائيلومثال آخر على النهج اإل    

، وكان الهدف منع هذه البقعة الجغرافية من تحقيق أي نجـاح            ٢٠٠٥االحتالل مستوطناته هناك في العام      
ثم تطور الحصار وتصاعد حتى وصـل       . في إدارة األمور، لئال يكون هذا نموذجا لدولة فلسطينية عتيدة         

 .إلى الحال التي نشهدها اليوم بذرائع مختلفة، من بينها وصول حماس إلى السلطة، وغيرها
 التي تعلن صباح مـساء اسـتعدادها للمفاوضـات          إسرائيلر السوري، ف  والحال ليست مختلفة على المسا    

تفاوض على ماذا؟ وما الذي ستعرضـه       ": المباشرة مع سوريا، لم تجب حتى اآلن عن السؤال الجوهري         
 ؟"في هذه المفاوضات

نحن نعرف ما هو ثمن الـسالم مـع سـوريا،           ": ويكرر رئيس الحكومة الحالي، إيهود أولمرت، عبارة      
 أن تدفعـه واضـح، وهـو        إسرائيل؟، وبما أن الثمن الذي على       "إسرائيل تعرف ثمن السالم مع      وسوريا

االنسحاب الكامل من هضبة الجوالن السورية المحتلة، فإن ما نلمسه على األرض يؤكد عدم وجود نيـة                 
جدا، إن  ية كهذه، ألن هضبة الجوالن، ومنذ سنوات وحتى اليوم، تشهد مشاريع استيطانية ضخمة              إسرائيل

كان على مستوى البنى التحتية أو على صعيد توسيع المستوطنات وتقديم حوافز مالية ضخمة لكل مـن                 
وأكثر من هذا، فإن أعضاء في االئتالف الحكومي الـذي يرأسـه إيهـود              . يقبل باالستيطان في الهضبة   

لهـضبة، إذ يقـضي     ي مـن ا   سرائيلأولمرت، بادروا إلى مشروع قانون يعرقل أي إمكانية لالنسحاب اإل         
القانون الذي بات في مرحلة تشريع متقدمة، بفرض استفتاء شعبي بأغلبية فوق العـادة إلقـرار اتفـاق                  

ومن . يسرائيليقضي باالنسحاب من الجوالن، في حال أن االتفاق لم يحظ بتأييد ثلثي أعضاء البرلمان اإل              
فأكثر نحو اليمين المتطرف، يعرف أنـه ال        ية التي تتجه أكثر     سرائيليعرف تفاصيل الخارطة السياسية اإل    

 .يمكن إقرار اتفاق مع سوريا بهذه الشروط، ال داخل البرلمان وال على مستوى االستفتاء
وكل هذه المشاريع االحتاللية تسير وفق مخططات إستراتيجية، ليست وليدة المرحلة، بل تم وضعها منذ               

رحلة القادمة، بمعنى آخر، يمكن القول إن القيـادة         سنوات، وحاليا يتم وضع مخططات ال تقل خطورة للم        
ية المقبلة لن تكون مختلفة عن القيادة الحالية والقيادات السابقة، وستبقى تتحرك وفـق خطـوط                سرائيلاإل

، وإن  إسـرائيل اإلجماع الصهيوني التي تحرسها المؤسسة العسكرية األمنية التي توجه سياسة حكومات            
 .عاقبة في خطاباتها وشخصياتهااختلفت هذه الحكومات المت

ي مؤسساتي  إسرائيلي ليس تقلبات القيادة، وإنما ضرورة وجود قرار         سرائيلإن ما يمكنه تغيير الموقف اإل     
 تـستفيد مـن اخـتالل       إسرائيلإستراتيجي مختلف يحظى بدعم المؤسسة العسكرية األمنية، وطالما أن          

 عليها، كتلك التي كانت في سـنوات الثمانينيـات          التوازن العالمي لصالحها، وعدم وجود ضغوط دولية      
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وحتى منتصف سنوات التسعينات، فلن يكون ما يمنع استمرار المشروع الصهيوني بمنـع إقامـة دولـة              
 .فلسطينية واالنسحاب من األراضي العربية المحتلة

  ٥/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 
  

   سياساته"شباب" الجمهوري األميركي يجدد الحزب .٦٤
  راغدة درغام

يكاد الجمهوريون الراغبون باالنسالخ عن سياسات الرئيس جورج بوش يتطابقون          : )ميزوري(سان بول   
 المقاطعـة   أن عند الحديث بلغة الحوار كوسيلة لمعالجة األزمات العالمية، على أسـاس             الديمقراطيينمع  

ي يميـز مرشـحهم   الفارق األساسي الـذ  .  سياسات فاشلة  أنها والعزل ورفض التحدث أثبتت      الدبلوماسية
 ماكين سيوفد ممثليه    أنللرئاسة، جون ماكين عن المرشح الديموقراطي باراك أوباما، حسبما يقولون، هو            

 طاولة الحوار مسلحين بحزمه واستعداده الستخدام القوة العسكرية في حال فشل الحوار، دفاعاً عـن                إلى
  .المصلحة الوطنية واألمن القومي، وسيؤخذ على محمل الجدية

أما أوباما، فسينطلق من ضعف بسبب افتراض اآلخرين وانطباعهم بأنه ليس جـدياً فـي إبقـاء القـوة                   
 لغة الجمهـوريين    أنالفارق اآلخر هو    . العسكرية على الطاولة، ألنه، بطبيعته، ليس جاهزاً الستخدامها       

 بانطالقـة تجدديـة فـي     نماإتوحي بالرغبة في استعادة الثقة في الشراكات التقليدية، اإلقليمية والعالمية،           
وهـذا  . مرحلة ما بعد حرب العراق وما بعد عهد بوش تحفظ للواليات المتحدة موقعها العالمي القيـادي               

 عن شراكات جديدة وموسعة لصوغ نظام دولي يحدد للواليـات المتحـدة             الديمقراطيينيختلف عن بحث    
. الجدد ومغامرات بوش ونائبه ديك تشيني     موقعاً وينفض عنها السمعة التي ورثتها على أيدي المحافظين          

 يكاد يكون نتيجة مـا      والديمقراطيينإنما ما يبقى من قواسم مشتركة بين مواقف كثيرين من الجمهوريين            
 السياسات الخارجية األميركية في األيام األخيرة لإلدارة الحالية، خـصوصاً حيـال إيـران               إليهوصلت  

فبعد التـدقيق فـي مواقـف    . اسم مشترك مستحب لدى الحزبينومحاوالت التودد إليها، وأصبحت شبه ق  
الطرفين من القضايا الدولية واإلقليمية، تبدو معالم السياسة الخارجية متشابهة جداً وتكاد تتطابق أحيانـاً               

 بفارق رئيس هو شخصية الرجل أو المرأة، إذا ما أصاب ماكين شراً في منصب الرئاسة في البيـت                   إنما
  .األبيض
جولة من االنتخابات األميركية تبقى شيقة أكثر من غيرها بسبب شخـصية المرشـحين لمنـصبي                هذه ال 

ماكين جاء بمفاجأة تعيين سارة بايلن نائبة له في مغامرة سياسية قد تكلفه الرئاسة              . الرئيس ونائب الرئيس  
السـكا، أم األوالد    والسبب ليس له عالقة بالحياة العائلية والشخصية لحاكمة واليـة آ          . أو قد تضمنها له   

فهذه مسألة كانت أثارت    . الخمسة التي ستصبح جدة بعدما تضع ابنتها الحامل وتتزوج من صديقها قريباً           
غضب المحافظين لو لم تكن بايلن رفضت اإلجهاض قطعاً، حتى عندما كانت على علم مـسبق عنـدما                  

 اإلجهاض وبين اإلنجاب خارج الـزواج،       أما وان المعادلة أتت بين    . كانت حامالً بأنها ستلد طفالً معوقاً     
.  الوسط ليقبلوا الحمل قبل الزواج ألن اإلجهاض في قاموسهم إثـم ال يغتفـر              إلىفإن المحافظين زحفوا    

لذلك، وبعدما أثارت األنباء زوبعة وصفها البعض بأنها أخالقية، تمكنت بايلن من النجاح فـي االختبـار                 
) ميـزوري ( مؤتمر الحزب الجمهوري في سان بول        إلىتوجهت  األول الذي امتحن المحافظين حيالها و     

  . تكون ساحرتهم الجديدةأنلتدهش المؤتمرين بعزمها 
لكن بايلن مستمرة في تجربة االمتحان، خصوصاً من ناحية افتقادها الخبرة في الشؤون الدولية والسياسة               

ستقلين الذين يخشون ان تصل هـذه       الخارجية والتحديات العالمية، ما يخيف كثيرين من الجمهوريين والم        
 الرئاسة، علماً بأن ماكين في الثانية والسبعين وله تاريخ مع مرض السرطان الى              إلىالمرأة غير الجاهزة    

  .جانب ما عاناه صحياً أثناء احتجازه أسير حرب وتذوقه مرارة التعذيب في السجون
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ومـا  .  الديموقراطي المخضرم جـون بايـدن      االمتحان المقبل سيكون أثناء المناظرة بين بايلن والمرشح       
 تتمكن بايلن من استفزاز بادين فإما يتعامل معها بفوقية وبغـضب مـا              أنيراهن عليه الجمهوريون هو     

 الخوف من هذه النتيجـة تمامـاً        إلىسيجلب لها تعاطف النساء وله االشمئزاز من أسلوبه، وأما تستفزه           
  .راجعاًفيتصرف على عكس طبيعته ويبدو ضعيفاً ومت

أما في ما يخص تدريبها على الملفات الدولية المعقدة، فأمام بايلن حوالي خمسة أسابيع قبـل المنـاظرة،                  
وهي فترة كافية مثل هذه المواقف للمرشحين إذا كان المرشح ذكياً ويقظاً وسريع البديهة، ولبـايلن هـذه                  

  .الصفات، بحسب ما يقوله فريق ماكين
وفي هذا  .  الحد الذي تسمح به مرحلة االنتخابات      إلىياسة الخارجية وضعت    ثم ان الخطوط العريضة للس    

 شبه اسـتفتاء    إلىالمجال، ما ينوي أن يقوم به الجمهوريون هو إبراز أخطاء اوباما وتحويل االنتخابات              
والفكرة األساسية تقوم على التخويف منه والتركيز على افتقاده الخبرة، وتصويره بأنـه ليبرالـي               . عليه

يساري يحيط نفسه بخبراء بأفريقيا ال عالقة لهم بالصين وروسيا والشرق األوسط، وإبراز هفواته مثـل                
  .القول بأنه على استعداد للجلوس مع الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد بال شروط مسبقة

ينوي فريق   وشخصيته،   أوباماوألن هذه االنتخابات، بحسب االستراتيجية الجمهورية، ستكون حول أهلية          
ماكين أن يسير بحذاقة وحذر بين إبراز تقدير مرشحه ألهمية التمسك بخيار استخدام القـوة واسـتعداده                 

  .دبلوماسيةإلجراء الحوار والتفاوض إليجاد حلول 
إننا نرفض الـدخول علـى      "البرنامج السياسي للحزب الجمهوري يتناول مسألة الحوار مع إيران بالقول           

خطوات تحـسن   ) إيران( حين اتخاذ    إلىي حوار غير مشروط مع النظام في إيران         المستوى الرئاسي، ف  
وفي الوقـت نفـسه     . تصرفاتها، خصوصاً في ما يخص دعم اإلرهاب وتعليق جهود تخصيب اليورانيوم          

يجب أن تحتفظ الواليات المتحدة بجميع خياراتها للتعاطي مع وضع خطير يهدد أمننا ومصالحنا وسالمة               
  ."أصدقائنا

قيادتها بدعم اإلرهاب وتهديـد جيرانهـا وتـوفر         " تقوم   "دولة خارجة "ويتحدث البرنامج عن إيران كـ      
الحكومة األميركية، بتـضامن مـع      "وينص بلغة صارمة على أن      . "األسلحة التي تقتل جنودنا في العراق     

ا يتحدث البرنامج عـن  كم. "األسرة الدولية، لن تسمح أبداً للنظام الحالي في طهران بتطوير أسلحة نووية           
 بالكف عن العمـل علـى امـتالك         "إلقناع حكام إيران  " ومضاعفة العقوبات    الدبلوماسيةزيادة الضغوط   
  .لكن التعهد القاطع بعدم السماح إليران بامتالك السالح النووي مهما كان هو األبرز. السالح النووي

 علـى   إنمـا ،  إيران مع   "الحوار األكبر "يد  أحد المقربين من تفكير ماكين يقول إن المرشح الجمهوري ير         
 المسألة التي ال مجال للتفاوض      إنما تفاهمات كبرى،    إلى التوصل   إمكانمستوى الخبراء، الستطالع آفاق     

  .عليها هي الرفض القاطع المتالك إيران السالح النووي
 مـا ال نهايـة، وال       لىإبداً أنه حوار مفتوح     أوبحسب هذا المصدر فإن خيار الحوار واالنخراط ال يعني          

 طاولة الحوار موفداً محـصناً      إلىفإن ماكين سيرسل    . وبحسب قوله .  أي صفقة كانت   إلىيعني التوصل   
فالقصد من الحوار ليس التراجع، حسب تفكير جماعة        . بأسلوب الحزم والعزم واالستقواء بعضالت القوة     

هي هوامش المناورة أو االتفاق، وأين هـي         استطالع ماذا في ذهن إيران، وماذا تريد، وما          وإنماماكين،  
  .األرضية المشتركة

لكن داخل معسكر ماكين من يعارض فتح الباب أمام الحوار خوفاً من تحوله أداة مناورة ومماطلة وغرق                 
  .في فنون التفاوض على الطريقة اإليرانية

ين، وليس واضحاً من منهـا     كذلك األمر في ما يتعلق بسورية، هناك آراء عدة داخل الحلقة المحيطة بماك            
 التحدث والتفـاهم مـع سـورية        إسرائيلفعلى مستوى معين يوجد استعداد لدى البعض لتكليف         . سيربح

فالمهم لدى هؤالء   . وإبرام الصفقات معها حتى وإن كانت على حساب لبنان أو الفلسطينيين أو االثنين معاً             
ن المعركة بين السالم والمحاكم الدولية للعدالـة        هو صنع االستقرار وليس صنع العدالة، وحسب رأيهم فإ        
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أي منهما يخدم االستقرار أو يضره؟ فـإذا كانـت العدالـة مـصدر أذى               : يجب أن تنطلق من التساؤل    
  . إنما من دون التخلي عنها تخلياً تاماً"تجميدها"، أو "تأجيلها"لالستقرار، يمكن 

فهـو  .  ملفها إسرائيلرية أو أنه يوافق على تسليم       هذا ال يعني أن ماكين حسم موقفه من التحاور مع سو          
تعهد بدعم سيادة لبنان واستقالله والتنفيذ التام لجميع قرارات األمم المتحدة المتعلقة بلبنان، وأعلن مواقف               

  .تتمسك بالمحكمة الدولية لالغتياالت السياسية في لبنان
 بدعمها بصورة مطلقة وبالتحامل المعهـود       ، ال غبار على تمسك الجمهوريين عموماً      إسرائيل إلىبالنسبة  

 أن ماكين قد يستمر في البيت األبيض لواليـة واحـدة            إلى هناك من يشير     إنما. على الطرف الفلسطيني  
بسبب تقدم سنه، وبالتالي قد يتجرأ أكثر على اإلقدام على صنع السالم، ال سيما أنـه معـروف باتخـاذ                    

  .قرارات شجاعة وغير مألوفة
ي جولياني، عمدة نيويورك السابق الذي سعى فاشالً وراء الترشيح الجمهوري للرئاسـة ال           عنصرية رود 

تعكس إجماع أقطاب الحزب الجمهوري على برنامج الحزب السياسي، فقد تحدث عـن عمليـة سـالم                 
ويجب أن يكون هناك كجزء مـن هـذه         " بحل كل القضايا عبر المفاوضات       "التزام متبادل "تنطوي على   

وهذه لغة جديـدة علـى برنـامج        . "طار عادل وواقعي للتعاطي مع مسألة الالجئين الفلسطينيين       العملية إ 
  ."الحل العادل"الحزب ال سيما عند التحدث بلغة 
 في كلمته أمام المؤتمر بصورة تحريضية وكراهية        "اإلرهاب اإلسالمي "أيضاً، وفيما تحدث جولياني عن      

تقديرنا لوالء جميع العائالت األميركية التي لعائالتهـا        "لى  عامة، جاء في برنامج الحزب عبارة تنص ع       
ونحن نعترف، بامتنان وتقدير، بخدمات العرب األميـركيين والمـسلمين، ال           . جذور في الشرق األوسط   

  ."اإلستخباريةسيما في القوات المسلحة وفي الجالية 
اً أجواء عكسها تماماً، ال سـيما        هناك أيض  إنماأجواء جولياني موجودة بالتأكيد في صفوف الجمهوريين        

 بوش االبـن، عـن      إلى، كما يشار    ٤٣فتغييب ذكر بوش    . عندما يتعلق األمر باالنسالخ عن إدارة بوش      
خطب المؤتمرين كان ملحوظاً، إذ هناك نوع من اإلقرار بأن هذا الرئيس الذي بات مكروهاً أصبح عبئاً                 

 بوش بلغة   إدارةلذلك يتحدث بعضهم عن أخطاء      . رئاسةمؤذياً للحزب الجمهوري الذي يريد االحتفاظ بال      
، مثـل   "استفزازية" بوش حيال روسيا بصفتها      إدارةوعلى سبيل المثال هناك انتقاد لسياسة       . الديمقراطيين

 إلـى هـذا   . مهينة لكرامة القيادة الروسـية    " بالتصرف بعجرفة    "إمالئية"االعتراف باستقالل كوسوفو، و     
 ما يعتبره   إلىإضافة، يشير هذا البعض،     . و االنفرادية والفوقية في حرب العراق     جانب الخطأ األكبر، وه   

فشالً في استخدام النفوذ المالئم عندما يتعلق األمر بكيفية التعاطي مع زعماء، أمثال روبـرت موغـابي                 
لف ، أو بكيفية تناول م    أفريقيارئيس زيمبابوي من خالل الضغط الضروري بالمفاتيح المتاحة في جنوب           

  .دارفور والسودان
 عن الحديث الجمهوري ويدخل الكالم خانـة مـا          الديمقراطيينعند التحدث عن هذا الملف تنحسر نبرة        

 مع الصين من خانة تقسيم األمر الواقع في الـسودان تنفيـذاً لمـا هـو                 "حوار أمن الطاقة  "سماه أحدهم   
ففـي الجنـوب    . ٢٠١١تقالله عام   معروف باتفاقية دانفورت التي أعطت الجنوب حق التصويت على اس         

وما يتكلم عنه أحد المطلعـين      . يوجد معظم النفط الذي تريده الصين وتوجد معه مفاتيح النفوذ األميركي          
عن كثب على ملف السودان هو إعطاء الجنوب قدرات عسكرية واقتصادية وبناء عالقة وثيقة معه لهـا                 

لنفطية وبلغة احتياجاتها لمعادلة فرض السالم فـي        مكانة حاسمة عند التحدث مع الصين بلغة مصالحها ا        
 الفكرة األساسية تقوم على حوار ينطلـق        أن أي. السودان على أسس توازنات عسكرية واقتصادية جديدة      

من االعتراف بمصالح الصين النفطية الشرعية، ترافقه كلفة مبطنة للصين في مواقفهـا مـن دارفـور                 
  .ية تحتية عسكرية واقتصاديةوالسودان من خالل تمكين الجنوب ببن

فريق ماكين يتحدث عن العالقات الثنائية والدولية مع الصين والهند وروسيا من منطلق التفاهم وتجنـب                
يتحدثون عن شراكات إقليمية، مثل     . أخطاء فريق بوش بلغة توطيد الشراكة والعمل الجماعي كخيار أول         
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 عالقات الشراكة التقليدية مع دول فاعلة في المنطقـة  ، وكذلك عن توطيد الديمقراطيينتركيا، شأنهم شأن    
  .مثل المملكة العربية السعودية

فهـذه مرحلـة    . لكن ما يفعلونه اآلن ال يصب في خانة صنع السياسة الخارجية، ألن ذلك ما زال مبكراً               
  .صنع الرئاسة وليس صنع السياسة، والطريق وعر وطويل

ا كان مؤتمر الحزب الديموقراطي، ألنه افتقد عنـصر صـنع           مؤتمر الحزب الجمهوري لم يكن شيقاً كم      
وتعمد القائمون عليه رسم صورة التواضع له مقارنة مـع مـؤتمر            . التاريخ وحيوية الجديد على الساحة    

 يحـس بالطمأنينـة واالرتيـاح       أنفالجمهوريون يريدون من الشعب األميركـي       . الحزب الديموقراطي 
يداً مقارنة مع المرشح الديموقراطي الجديـد علـى الـساحة الـذين             لمرشحهم التجددي الذين يعرفونه ج    

يضاً ألنهم، إذا فازوا، سيضعون امرأة للمرة األولى        أ واثقون بأنهم يصنعون التاريخ      إنهم. يتعرفون عليه 
  .في البيت األبيض
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