
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ويتمسك بكل القضايا كرزمة واحدة" اتفاق اإلطار"يرفض فكرة عباس : حمد عبد الرحمنأ

  تطالب مجلس األمن بإدارة معابر غزةو.. فتح تدعو حماس إلى العودة للشرعية الفلسطينية
   يتوقف االستيطانحتى "إسرائيل"يجب وقف المفاوضات العبثية مع : نايف حواتمة

  وضع حد النتصار اإلسالم الراديكالي في غزةويدعو إلى  للسالمرامون يطالب بمؤتمر دولي
   ألف دونم من األراضي الزراعية بالقطاع٤٠دمرت  "إسرائيل": مركز حقوقي

حماس ستعّد مـصر وعبـاس
وتهّدد بفكه  ... شريكين بالحصار 

  متبعةً أساليب ستفاجئ العالم
  

 ٣ص ... 

 ١/٦/٢٠٠٨١٠٩٥األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                    ١٠٩٥:         العدد                  ١/٦/٢٠٠٨األحد : يخالتار

    :السلطة
 ٤   عباس لن يجري أي تعديل أو تغيير على حكومة فياض:مصادر فلسطينية .٢
 ٤  ويتمسك بكل القضايا كرزمة واحدة" اتفاق اإلطار"يرفض فكرة عباس : حمد عبد الرحمنأ .٣
 ٤  الهباش يشيد بالدور األردني في مساعدة الشعب الفلسطيني .٤

    
    :المقاومة

 ٤  تطالب مجلس األمن بإدارة معابر غزةو.. فتح تدعو حماس إلى العودة للشرعية الفلسطينية .٥
 ٥  للعالجمصر معبر رفح أمام المغادرين من القطاع تنفي فتح " حماس" .٦
 ٥   يتوقف االستيطانحتى "إسرائيل"يجب وقف المفاوضات العبثية مع : نايف حواتمة .٧
 ٥    بإصابة أحد جنودهالجيش يعترف..  إسرائيليفي قصف" القسام"إصابة ثالثة من  .٨
 ٦   يشتبه في تواطئه مع الموساد شخصاً"سرايا القدس"مصادر فلسطينية تنفي إعدام  .٩
 ٦   المقبل في عماناألسبوعتجتمع " فتح"اللجنة التحضيرية لمؤتمر  .١٠
 ٦  "االنقالب"  يتم مع استمرارأنال حوار يمكن : الزعارير .١١
 ٧ ة اللبنانيةلجنة برئاسة منظمة التحرير للحوار مع الحكوم :أبو العينين يلتقي بهية الحريري .١٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٧  ي في غزة وضع حد النتصار اإلسالم الراديكالويدعو إلى  للسالمرامون يطالب بمؤتمر دولي .١٣
 ٨   الحل قبل عرضها على بوش األسبوع القادم"وديعة"أولمرت يسلم عباس  .١٤
 ٨   تحسم اليوم موضوَع التهدئة"إسرائيل" .١٥
 ٨   الحكومة باراك بالسعي إلى تهدئة مع حماس من وراء ظهر يتهمأولمرت  .١٦
 ٨  وافق على تقديم موعد انتخابات كاديماي أولمرت :لتلفزيون اإلسرائيليلقناة العاشرة باا .١٧
 ٩  "كاديما" في لـالتمهيدية مشاورات لتحديد موعد لالنتخاباتب ءبديعلن عزمه الهنغبي  .١٨
 ٩  "األسوأ في العالم" النظام اإليراني : في روما"إسرائيل"سفير  .١٩
    

    :األرض، الشعب
 ٩  مايو/ أيار أطفال في ٥ شهيداً فلسطينياً بينهم ٤٥ :تقرير شهري .٢٠
 ٩   طفال٣٢ًيار المنصرم بينهم  فلسطينياً خالل شهر أ٣٨٠الحتالل اختطفت ا: تقرير شهري .٢١
١٠   العمليات الجراحيةإجراءأسرى الرملة يشكون إهماالً طبياً ومماطلة في ": مانديال"مؤسسة  .٢٢
١٠   بإدراج أبنائهم في صفقاته"حزب اهللا"أهالي األسرى الفلسطينيين يطالبون  .٢٣
١١  حملة إغاثة بتمويل إماراتي لدعم سكان غزة في مواجهة الحصار .٢٤
١١   ألف دونم من األراضي الزراعية بالقطاع٤٠ دمرت "إسرائيل": مركز حقوقي .٢٥
   

   :عربي، إسالمي
١١  لتقييم عملية السالم والجدية اإلسرائيليةر الجتماع وزاري عربي طارئ موسى يحّض .٢٦
١٢   هذا األسبوع أياملثالثةمصر تفتح معبر رفح  .٢٧
١٢  القرضاوي يدعو قطر للتدخل من أجل المصالحة بين الفلسطينيين .٢٨
   
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                    ١٠٩٥:         العدد                  ١/٦/٢٠٠٨األحد : يخالتار

   :دولي
١٢  ويهدد القطاع الصحي في غزةنقص الوقود يفتك بالثروة الداجنة : حدةاألمم المت .٢٩
١٢    "إسرائيل"الدولة الفلسطينية المستقلة الضمان الوحيد ألمن : كوشنير .٣٠
١٢   اإلسرائيلي- السالم الفلسطيني على صعيد  ضعيفاًإدارة بوش حققت تقدماً: سي أي أيه .٣١
١٣  "بربري" االحتالل والوضع أشكالالخليل تعيش أبشع : وروبيونأبرلمانيون  .٣٢

   
    :حوارات ومقاالت

١٣  بالل الحسن... المصالحة الفلسطينية التي ال يراها أصحابها .٣٣
١٥  خالد الحروب... للمقاومة من قبل الحليف والعدو" تّوظيف الّسياسيال" .٣٤
١٧  مهنا الحبيل... الفرصة التاريخية.. حماس والقيادة السعودية .٣٥
١٩  نقوال ناصر... استثمار من أجل تمويل االحتالل .٣٦
٢١  حمد عمرابيأ... إسرائيل والغد العربي .٣٧
    

 ٢٢  :كاريكاتير
***  

  
  وتهّدد بفكه متبعةً أساليب ستفاجئ العالم... حماس ستعّد مصر وعباس شريكين بالحصار .١

يحيى موسى، نائـب    .أن  د  : غزة عن صالح النعماني مراسلها من     ١/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط   ذكرت  
ـ    س كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني،       رئي من أن  " الشرق األوسط "حذر في تصريح ل

حركته سترى في مصر والرئيس الفلسطيني محمود عباس شريكين في فرض الحصار علـى الـشعب                
الحدودي، بعد أن قبلت الحركة وبقيـة فـصائل         " رفح"الفلسطيني في حال لم يعمال على إعادة فتح معبر          

  .اومة مبادرة التهدئة المصريةالمق
قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركـة       : أ.ب.د، وعن   غزة من ١/٦/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية    ونشرت

وجود عزيمة وإصرار لكسر    "لن تحدد خطوة فك الحصار بأيام أو أسابيع، الفتاً إلى           " حماس"حماس، إن   
عالم قد يتفاجأ بهذا األمر، لكن ال أحد يستطيع منـع           إن ال " األيام"وقال برهوم لِـ     ".الحصار في أية لحظة   

وأضاف إن الحياةَ صعبةٌ ال تحتمل أن ننتظر         .الشعب من االنطالق تجاه فك الحصار والثورة على الظلم        
وأشار إلى   .طويالً لكسر الحصار، خاصةً في ظل عدم وجود بوادر إيجابية، معتبراً أن الوقت مهم لغزة              

     يستطيع أن ال أحد  أو الشعب الفلسطيني والفصائل عندما يتخذون قـراراً بكـسر الحـصار            " حماس"لوم
لن ننتظر طويالً هذا الموتَ البطيء في غزة، ونحـن مـضطرون لكـسر              : وقال .المفروض على غزة  

  .الحصار وحماية شعبنا بكل الطرق والسبل، وعلى العالم أن يقف إلى جانبنا
 للشعب الفلسطيني وفك الحصار، مشدداً على ضـرورة فـتح           وطالب برهوم مصر باتخاذ موقف مساند     

وقال إن على الدول العربية كذلك أن تساند مصر في خطوة فتح المعبر لتعزيز               .معبر رفح بالحد األدنى   
  .الموقف الداعم لكسر الحصار على الشعب الفلسطيني

 .للتهدئة في قطـاع غـزة     إلى ذلك، أشار برهوم إلى أن إسرائيل تحاول باستمرار فرض شروط جديدة             
في كل مرة يذهب فيها عاموس جلعاد رئيس القسم السياسي واألمني في جيش االحتالل إلـى                : وأضاف

وأكد أن الجهد المصري لم يثمر حتى اآلن عن فك الحصار ووقف             .مصر يأتي بشروط وتعقيدات جديدة    
د وسحبت كل الذرائع وقدمت كل ما       أعطت الفرصة الكاملة إلنجاح الجه    " حماس"العدوان، مشيراً إلى أن     

  .يطلب منها من أجل فك الحصار المحكم والمشدد



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                    ١٠٩٥:         العدد                  ١/٦/٢٠٠٨األحد : يخالتار

وقال أبو زهري في تصريحات صحافية إن الحصار مستمر ومشدد على قطاع غزة والشعب الفلسطيني،               
أعطت فرصةً للجهود السلمية عبر طرح قضية تهدئة من خالل وساطة مصرية لرفع             " حماس"مؤكداً أن   
حد أثمان التهدئة المطروحة، معرباً عن األسف ألن هذه الجهود لم تثمر بـشيء حتـى اآلن                 الحصار كأ 

واعتبر أبو زهـري أن      .بفعل تعنت االحتالل ومحاولته فرض جهود جديدة وعدم التزامه برفع الحصار          
ة أمام المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل هي أحـد األسـاليب الجديـد            " حماس"المسيرات التي نظمتها    

ليس المهم تفاصـيل  : وقال .لمحاولة فك الحصار، الفتاً إلى أن هناك خطوات وفعاليات ستكون أكثر شدة           
ذلك، لكن هذه رسالة يجب أن يقرأها الجميع ويسعى لتدارك األوضاع، ألن الوضع في غـزة لـم يعـد                    

 .محتمالً بأي حال
  
  فياض عباس لن يجري أي تعديل أو تغيير على حكومة :مصادر فلسطينية .٢

 الرئيس محمود عباس لن يجـري       أن" الحياة" أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ       : محمد يونس  -رام اهللا   
 تواصـل الحكومـة     أن برئاسة سالم فياض، بل يفـضل        األعمال تغيير على حكومة تسيير      أو تعديل   أي

  . تغيير حكوميبإجراء حين حدوث تغيير سياسي يسمح إلىعملها 
  ١/٦/٢٠٠٨ الحياة

  
  ويتمسك بكل القضايا كرزمة واحدة" اتفاق اإلطار"يرفض فكرة عباس :  عبد الرحمنحمدأ .٣

قال مستشار الرئيس الفلسطيني احمد عبد الرحمن أن االجتماع الذي سـيعقد            : عبد القادر فارس   -غزة  
  سوف يجـري تقييمـاً     أولمرت أيهود   اإلسرائيلي عباس ورئيس الوزراء      محمود غدا االثنين بين الرئيس   

لية التفاوض كما يتناول جميع قضايا الوضع النهائي باإلضافة إلى الجهود المـصرية الراميـة إلـى                 لعم
 "اإلطـار اتفاق  " في تصريح لـ عكاظ أن أبو مازن يرفض فكرة           وأضاف. تحقيق التهدئة في قطاع غزة    

األزمـة  واعتبـر أن    . ويتمسك بكل القضايا الفلسطينية كرزمة واحدة بما فيها قـضايا الحـل النهـائي             
اإلسرائيلية شأن داخلي على الرغم من أنها قد تؤثر على المفاوضات لكننا في الوقت ذاته البد أن نتعامل                  

  . ولم يقدم استقالته وهو يمارس مهامه إلى آخر لحظة،مع وضع قائم فأولمرت ال يزال رئيس الحكومة
  ١/٦/٢٠٠٨عكاظ 

  
  سطينيالهباش يشيد بالدور األردني في مساعدة الشعب الفل .٤

محمـود  . د ]في رام اهللا  [أشاد وزير الشؤون االجتماعية في الحكومة الفلسطينية      :  يوسف الشايب  -رام اهللا   
الهباش أمس بالدور األردني في مساعدة الشعب الفلسطيني، معلنا وصول سبع شاحنات من المـساعدات               

 أنه بموجب اتفاق بـين الـسلطة        الهباشوأكد  . التي قدمتها الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية لقطاع غزة       
توزيع هذه المساعدات في غزة، وسيستفيد مـن هـذه   " األونروا"والهيئة الخيرية األردنية، ستتولى وكالة    

  .الطرود المواطنون في مختلف محافظات القطاع
  ١/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  رة معابر غزةتطالب مجلس األمن بإداو.. فتح تدعو حماس إلى العودة للشرعية الفلسطينية .٥

أكد عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية أن األبواب مفتوحة لعودة حركة حماس             : ).أ.ب.د (- رام اهللا 
إلى الشرعية الفلسطينية تحت قيادة الرئيس محمود عباس، وبدء الحوار الشامل بهدف إنهـاء االنقـسام                

مد قوله إن الرئيس عباس يفتح ذارعيـه        ونقلت وكالة قدس نت لألنباء عن األح       . الفلسطيني -الفلسطيني
من أجل إنهاء االنقسام الفلسطيني وبدء الحوار، مع التركيز على االتفاقيات التي أبرمت بين حماس وفتح                
على أساس اتفاق مكة والمبادرة اليمنية وسياسة منظمة التحرير الفلسطينية، وكل القضايا التي تشكل نقاط               
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وأشار األحمد إلى أن وفد حماس الذي زار الرئيس عبـاس            .حدة وطنية خالف أو اتفاق وإقامة حكومة و     
في رام اهللا قبل أيام جاء لتوصيل رسالة من األسرى إلى الرئيس، حيث ركزت الرسـالة علـى إنهـاء                    

  .الخالفات وحالة االنقسام وبدء الحوار الوطني الشامل
 الـدولي   األمـن  مجلـس    أمسفتح  ، دعا احمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة          أخرىمن جهة   

 منذ  إسرائيل المعابر التي تغلقها     وإدارةالتحرك العاجل من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة وتولي فتح            
 الذي قامت به حماس لمواصلة الحصار والتجويع        األسودوأضاف ال يجب التذرع باالنقالب       .حوالي عام 

ن يتدخل فهناك شعب يموت     أ األمنلمتحدة ولمجلس    ا لألمم قطاع غزة وانه يمكن      فيواالعتقال الجماعي   
وأضاف يجب توفير    . الدولي األمن هو مجلس    أين، مليون ونصف فلسطيني يموتون في قطاع غزة         اآلن

 تسيطر قوة دولية على المعابر حتـى تنتهـي     أنالحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ويجب         
  .إسرائيلذريعة 

  ١/٦/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  للعالجتنفي فتح مصر معبر رفح أمام المغادرين من القطاع " حماس" .٦

تكـون الـسلطات    "نفت مصادر في الحكومة الفلسطينية المقالة وحركة حماس أن          :  ماهر إبراهيم  -غزة  
. المصرية فتحت معبر رفح البري أمس أمام حركة المغادرين من قطاع غزة إلى األراضـي المـصرية       

األنباء التي تتحدث عن فتح معبر رفح هي أنباء عارية تماما عـن             "اس أيمن طه أن     وأكد القيادي في حم   
  ".ال جديد في اتصاالت التوصل لصيغة بشأن فتح المعبر بشكل رسمي"مضيفاً أنه ". الصحة

. وفي وقت سابق قال شهود أمس فتح معبر رفح البري أمام حركة المغادرين من قطاع غزة إلى مـصر                  
معبر رفح تم فتحه بالتنسيق مع المسؤولين المصريين لنقل المصابين          " ة فلسطينية أن  وأكدت مصادر أمني  

  ".والمرضى من قطاع غزة للعالج في المشافي المصرية فقط على أن يتم إعادة إغالقه في وقت الحق
  ١/٦/٢٠٠٨البيان 

  
  يجب وقف المفاوضات العبثية مع إسرائيل حتي يتوقف االستيطان: نايف حواتمة .٧

 ،"الراية القطرية"، في حوار مع  طالب أمين عام جبهة الديمقراطية نايف حواتمة: أسعد العزوني- عمان
بوقف المفاوضات العبثية بين قيادة السلطة الفلسطينية وحكومة أولمرت، موضحاً أن هذه المفاوضات 

تطور ملموس إلي وقال أنه يتوجب قبل كل شيء وقف االستعمار االستيطاني بالكامل داعياً في  .أمنية
وأكد أن السالم المتوازن بعيد جداً، وبالتالي البد من إعادة  .الجمع بين المفاوضات والمقاومة المسلحة

وأوضح حواتمة أن مشروع حماس تفاوضي عن طريق  .النظر في قضايا ومواضيع وإدارة المفاوضات
ن دخول الباكستان وأندونيسيا طرف ثالث، وأن وثيقة أحمد يوسف المشهورة سويسرية كاشفا النقاب ع

  .والنرويج قائمة الوسطاء بين إسرائيل وحماس
  ٣١/٥/٢٠٠٨الراية القطرية 

  
   بإصابة أحد جنوده الجيش يعترف..  إسرائيليفي قصف" القسام"إصابة ثالثة من  .٨

، في قصف جوي صهيوني استهدفهم شرق القرارة        "كتائب القسام "أصيب ثالثة مجاهدين من     : خان يونس 
، خالل تصديهم لقوات االحتالل الـصهيوني التـي اعترفـت           )١/٦(رق خان يونس، فجر اليوم األحد       ش

في عدة بالغات عسكرية، تلقاهـا      " كتائب القسام "وأكدت   .بإصابة أحد جنودها برصاص مجاهدي القسام     
سـفتين  عن خوض اشتباكات مباشرة مع قوات االحتالل وتفجير عبـوتين نا          " المركز الفلسطيني لإلعالم  "

آر بـي   "وأربع قـذائف    " هاون"أرضيتين في آليتين صهيونيتين متوغلتين شرق القرارة، وإطالق قذيفتي          
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واعترفت قوات االحتالل بإصابة أحد جنودها بجروح متوسطة من جراء تعرضه إلطالق النـار                ".جي
  .ى بطائرة مروحيةوذكرت اإلذاعة العبرية أنه تم نقل الصهيوني الجريح إلى المستشف. من قبل القسام

  ١/٦/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   يشتبه في تواطئه مع الموساد شخصاً"سرايا القدس"مصادر فلسطينية تنفي إعدام  .٩

أن تكون سرايا القدس قد أقـدمت علـى إعـدام           أمس  نفت مصادر سياسية فلسطينية     .): أ.ب.د (– غزة
وأكـدت   .اه في تعامله مع االستخبارات اإلسرائيلية     شخص من المجموعة التي اعتقلتها على خلفية االشتب       

المصادر في تصريحات نقلها موقع فلسطين اآلن اإلليكتروني المؤيد لحركة حمـاس أن األمـر يتعلـق                 
باختطاف مجموعة تم التحقيق معها ونشر اعترافاتها في أجهزة مصورة، اعتبرتها الحكومة أمرا غيـر               

لموقع عن يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة وحقـوق اإلنـسان فـي             ونقل ا  .قانوني وطالبتهم بالكف عنه   
المجلس التشريعي الفلسطيني أن بيانا صدر من اللجنة شدد على أن فصائل المقاومة مهمتها موجهة نحو                
االحتالل، وأن الحكومة الموجودة في غزة هي حكومة مقاومة، وهي المكلفة بحمايـة المقاومـة وفـق                 

 وفقا لذلك ال يجوز ألي من فصائل المقاومة أيا كان انتماؤهـا أن تعتقـل أي                 إنه: وقال موسى  .القانون
شخص بناء على شبهة، وتقوم بمهمة الضابط القانوني، وإذا كان لديها أي معلومات فعليها أن تتقدم بهـا                  

  .للجهات الرسمية لتقوم بمهمتها القانونية
  ١/٦/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
   المقبل في عماناألسبوعتجتمع " حفت"اللجنة التحضيرية لمؤتمر  .١٠

اجتماعا لها في العاشر " فتح"تعقد اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام السادس للحركة لحركة : رام اهللا
وقال الناطق باسم اللجنة المركزية للحركة حكم بلعاوي أن اللجنة ستناقش . من الشهر الجاري في عمان

 .ر العام السادس، ومعايير اختيار أعضائه، وموعد االنعقاد ومكانه لعقد المؤتمأنجزتالملفات التي 
  ١/٦/٢٠٠٨ الحياة

  
  "االنقالب" يتم مع استمرار أنال حوار يمكن : الزعارير .١١

 أمس المتحدث الرسمي باسم حركة  فتح فهمي الزعارير، ورئيس منظمة الشبيبة الفتحاوية،              أكد: رام اهللا 
 وبناتها مـن     بأبنائها تتباهى   أنماء لحركة فتح وان من واجب الحركة         من حق الجميع المفاخرة باالنت     أن

جاء ذلك في حفل تخريج نظمته الشبيبة للخريجات في كلية فلسطين التقنية ودار             . الخريجين والخريجات 
  .المعلمين في مدينة رام اهللا

ة العليا عبر مواصـلة      الوطني واألهداف حركة فتح لن تحيد عن الثوابت        أن الزعارير   أكدمن جهة ثانية    
 الدولة الفلسطينية المستقلة علـى      وإقامةالنضال والقتال والكفاح من اجل الحرية والعودة وتقرير المصير          

 جنب مع مواصـلة مـشوار       إلى وعاصمتها القدس الشريف، جنبا      ١٩٦٧ المحتلة في عام     األرضكامل  
فـتح تعتمـد    " ة الفلسطينية العتيدة،  قـائال     البناء والتنمية التي تقودها حركة فتح لتجسيد مؤسسات الدول        

  .منظومة قيمية ترتكز على البناء والمقاومة
وقـال   . ما حدث في غزة هو انقالب عسكري مسلح دموي وأحمـر           أنوشدد الزعارير في خطابه على      

 يـتم مـع     أنفال حوار يمكن    " عن قطرة دم سقطت من شهيد فتحاوي         أنملة في فتح لن نتزحزح قيد       إننا"
  . "رار االنقالب،  والتراجع عن االنقالباستم

  ١/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  ة اللبنانيةلجنة برئاسة منظمة التحرير للحوار مع الحكوم :أبو العينين يلتقي بهية الحريري .١٢
أعلن أمين سر حركة فتح ومنظمة التحرير في لبنان سلطان أبو العينين، اثر لقائه في مجدليون : صيدا

 الفلسطينية التي تشكلت من مختلف القوى الفلسطينية على الساحة الطوارئلحريري أن لجنة النائب بهية ا
اللبنانية برئاسة منظمة التحرير هي التي ستتولى الحوار مع الحكومة اللبنانية الجديدة بكل ما يتعلق 

ف التي يعيشها وضعنا السيدة بهية الحريري في الظرو: وقال اثر اللقاء .بالوجود الفلسطيني في لبنان
الشعب الفلسطيني في الوطن من جهة، واستعرضنا هموم هذا الشعب وما يعانيه وخاصة أزمة نهر 
البارد، ونحن على عتبة تشكيل حكومة لبنانية جديدة، خاصة وان هناك التزامات لبنانية سابقة بأخذ 

ر مخيماتنا الفلسطينية ذلك فان استقرا.  مما كان عليه سابقاًأفضلالموضوع الفلسطيني بشكل جدي 
 يكون بداية مرحلة جديدة أنوتمنينا .  لبنانالستقرار مؤشر عافية واإلنسانيةوتحسين ظروفها االجتماعية 

  .يجاباً على وضعنا الفلسطيني في لبنانإمالً للبنانيين، ألن ذلك ينعكس أتبعث 
:  الفلسطينية المشتركة للحوار، قال كان تشكيل الحكومة الجديدة سيعيد إحياء اللجنة اللبنانيةإذاوعما 
 طرفاً فلسطينياً أن فلسطيني مشترك اآلن من كل األطياف السياسية كي ال تبقى قضية إطارهناك 

هي الجهة   برئاسة منظمة التحريرطوارئفهناك لجنة . هذه القضية تغلبنا عليها. موجوداً وآخر متغيب
 . اللبنانيين والحكومة اللبنانيةأشقائنا أمامطيني التي تقوم بالدور الفلسطيني، بحمل الهم الفلس

  ١/٦/٢٠٠٨المستقبل 
  
   وضع حد النتصار اإلسالم الراديكالي في غزةويدعو إلى  للسالمرامون يطالب بمؤتمر دولي .١٣

عبر النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي حـاييم رامـون عـن معارضـته              : )ب.ف.يو بي آي، ا   (
علـى القطـاع    " إسـرائيل " مع حركة حماس في قطاع غزة، داعياً إلى سيطرة           للتوصل إلى اتفاق تهدئة   

" إسـرائيل "وتسليمه للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، وعبر عن اعتقاده بأن المفاوضـات بـين               
 لحزب اهللا، مرجحا أن     وسوريا لن تثمر عن أية نتيجة، وأن انتخاب ميشيل سليمان رئيسا للبنان انتصاراً            

  .نوفمبر المقبل /في شهر تشرين الثاني" إسرائيل"تخابات عامة مبكرة في تجري ان
ونقلت وسائل إعالم عبرية، أمس، عن رامون قوله، الليلة قبل الماضية، خالل مداخلة ألقاها في مـؤتمر                 

ينبغي وضع حد النتصار اإلسالم الراديكالي في غزة وآمل أن يتم           "حول الشرق األوسط في واشنطن إنه       
  ".ي المستقبل القريبذلك ف

وحول المفاوضات مع السلطة الفلسطينية اقترح رامون عقد مؤتمر دولي للبحث في التقدم الحاصل منـذ                
وأضاف أن الفجوة بين مواقف الجانبين ليست كبيرة وباإلمكان التوصـل إلـى اتفـاق                .سأنابوليمؤتمر  

انعدام الوضوح  "وأشار رامون إلى أن     . دمبادئ حول قضايا الحل الدائم وأهمها القدس والالجئون والحدو        
السياسي في الواليات المتحدة وإسرائيل يعزز الحاجة للتقدم في المفاوضات وبلورة إطار اتفاق يمكن أن               

  ".تستخدمه اإلدارة األمريكية الجديدة والحكومة المقبلة في إسرائيل
مريكية دينيس روس الـذي     واستدعت تصريحات رامون حول غزة ردا من مبعوث وزارة الخارجية األ          

" خطوط عريضة "وقد سأله هل من الممكن تحقيق ذلك في سياق السعي إلى التوصل إلى              . ترأس المنتدى 
 إذا عملـتم فـي      سأنابوليهل ستكونون قادرين على التوصل إلى ترتيبات من نوع          "وقال روس   . التفاق

  ".غزة بالشكل الذي تطبقونه اآلن؟
على غزة سـتنتهي بإعـادة      " إسرائيل"، موضحا أن سيطرة     "طيع تحقيق ذلك  اعتقد أننا نست  "ورد رامون   

  . القطاع إلى السلطة برئاسة محمود عباس، بترتيبات مع العالم العربي واألسرة الدولية
  ١/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   الحل قبل عرضها على بوش األسبوع القادم"وديعة"أولمرت يسلم عباس  .١٤
 أن اللقاء المرتقب يوم غد االثنـين بـين رئـيس    ،دت مصادر دبلوماسية مطلعة   أك :فرح سمير  -القدس  

 ايهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس جاء بعـد طلـب وإلحـاح مـن                اإلسرائيليالوزراء  
 أعد صيغة تفاهم يمكن     أولمرتوحسب تلك المصادر فان     . ، وتدخالت من جهات إقليمية ودولية     أولمرت

لحل سياسي مع الجانب الفلسطيني، وسيقوم بعرضه على عباس         " وديعة أولمرت "ار أو   اعتبارها اتفاق إط  
 سيبحث بنود هـذا االتفـاق مـع         أولمرتوقالت المصادر إن    . خالل لقائه غدا، قبيل سفره إلى واشنطن      

 فـي البيـت األبـيض       الرئيس األمريكي، وإذا ما حظي بقبول فلسطيني، فان بوش سينظم لقاء احتفالياً           
 عدد من قادة العالم لإلعالن عن هذا االتفاق، الذي يؤجل بعض القضايا الرئيسية إلـى مراحـل                  يحضره

 يسابق الزمن لتحقيق إنجاز ومكسب ما يبعـد         أولمرتقادمة محددة بجدول زمني، وأضافت المصادر أن        
  .عنه شبح اعتزال الحياة السياسية في ضوء الملفات الجنائية التي تالحقه

  ١/٦/٢٠٠٨عكاظ 
  
   تحسم اليوم موضوَع التهدئة"إسرائيل" .١٥

 اليـوم اجتماعـاً وزاريـاً       أولمرتيترأس رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود      : )أ.ب.د(،  "األيام"تل أبيب،   
مصغراً التخاذ القرارات بشأن المقترحات المصرية الخاصة بتحقيق التهدئة مع حركة حماس في قطـاع               

 عن مصادر سياسية في الحكومة اإلسرائيلية أن حماس لـم تقـدم             أمسونقلت اإلذاعةُ اإلسرائيلية     .غزة
للجانب المصري أي تعهدات بوقف تسلح الحركة ووقف عمليات تهريب األسلحة عبر الحدود بين مصر               

 للتعهد بفرض وقـف     وقالت هذه المصادر إن حماس أبلغت مصر بأنها غير مستعدة أيضاً           .وقطاع غزة 
وأشارت اإلذاعة إلى أن عدداً من الـوزراء         .لفلسطينية األخرى في القطاع   إطالق النار على التنظيمات ا    

 لرئيس الوزراء حاييم رامون أكدوا أنهم لن يدعموا اتفاق التهدئة مع حركة حماس              األولبمن فيهم النائب    
  .وأنهم يطالبون بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة

  ١/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  باراك بالسعي إلى تهدئة مع حماس من وراء ظهر الحكومة يتهمأولمرت  .١٦

 لم تمض ساعات قليلة على مطالبة وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك رئيس الـوزراء               :القدس المحتلة 
 الصفعة باتهامه وزيـر     أولمرت باالستقالة جراء شبهات تورطه في قضايا فساد، حتى رد           أولمرتايهود  

ونقلت إذاعة جيش   . إلى اتفاق للتهدئة مع حركة حماس من وراء ظهر الحكومة         الدفاع بمحاولة التوصل    
حاول خالل الفترة الماضية الوصول إلى      " باراك   إن قولهم   أولمرتاالحتالل اإلسرائيلي عن مقربين من      

 بـاراك كـان سـبباً     " أنموضحة  "  ومجلس وزرائه بتحركاته   أولمرتاتفاق تهدئة مع حماس دون إعالم       
أولمرت صدم من محاوالت    "وأشارت المصادر إلى أن     ". اء تعطيل قرار إسرائيلي بشأن غزة      ور رئيسياً

  قضية غزة ستحسم قريباً    أن في محادثاته ومقترحاته حول التهدئة موضحة        أولمرتباراك االلتفاف على    
  ". المجلس الوزاريأعضاءعبر قرارات هامة فيما ستوضع صورة األوضاع كاملة أمام كافة 

  ١/٦/٢٠٠٨البيان 
  
  وافق على تقديم موعد انتخابات كاديماي أولمرت :لتلفزيون اإلسرائيليالقناة العاشرة با .١٧

أكدت القناة العاشرة بالتلفزيون اإلسرائيلي الليلة قبل الماضية أن ايهود أولمرت رئيس             :.)أ.ش.أ( - غزة
 كاديما الذي يتزعمه الختيـار       وافق على تقديم موعد االنتخابات التمهيدية في حزب        اإلسرائيليالوزراء  

  .رئيس جديد لقيادة الحزب
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وأضافت القناة العاشرة أن أولمرت درس أيضا احتمال إلغاء زيارته المقررة لواشنطن األسبوع المقبـل               
  .القتناعه بعدم جدوى هذه الخطوة

  ١/٦/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  "كاديما" في لـمهيديةمشاورات لتحديد موعد لالنتخابات التب ءبديعلن عزمه الهنغبي  .١٨

أعلن عضو الكنيست، المقرب من رئيس الوزراء أولمرت، تساحي هنغبي أنه سيبدأ بمشاورات لتحديد 
 إلى ]السبت[دعا هنغبي مساء اليومو. هيدية للحزب ولالنتخابات العامةمموعد متفق عليه لالنتخابات الت

 منشغل تأولمروعلل هنغبي ذلك بأن . عدهاتحديد موعد متفق عليه لالنتخابات، وإقامة حكومة طوارئ ب
بقضيته ومن الصعب عليه بذل جهود في اتجاهات أخرى، األمر الذي سيقود برأيه إلى جمود، أولمرت 

وأوضح أنه يعتزم البدء بمشاورات لتحديد موعد لالنتخابات التمهيدية في حزب كاديما، . ذاته ال يريده
  .اب ذلك تشكيل حكومة طوارئ وطنية للسنوات األربع المقبلةوتقديم موعد انتخابات الكنيست وفي أعق

وقال هنغبي إن أولمرت يتعرض لحملة تشويه إعالمية، واتهم وزير األمن إيهود باراك بالقيام بما وصفه 
آخر ما كان يريده باراك هو تنامي قوة تسيبي : "وأضاف أن". أعمال غير ودية وغير إنسانية"بأنه 
  . باراك دخل في مغامرة ستبدي األيام مدى نجاحهانأ معتبراً". ليفيني

، إلى تقديم موعد االنتخابات التمهيدية للحزب استعدادا ألي  ليفنيفي حين دعت وزيرة الخارجية، تسيبي
  .سيناريو بما في ذلك االنتخابات العامة

  ٣١/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  "األسوأ في العالم" النظام اإليراني : في روما"إسرائيل"سفير  .١٩

اعتبر السفير اإلسرائيلي في روما جدعون مـائير، أمـس، النظـام             ):ب.ف.ا( و  ستار ناصر  -طهران  
وذلك في سياق حديثه عن زيارة الرئيس محمود احمدي نجاد إلى العاصـمة             " األسوأ في العالم  "اإليراني  

ر في حـديث إلـى      وقال مائي  ).فاو(اإليطالية للمشاركة في قمة منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة          
ال أحد يتحدث   : وارغب بالتوضيح .  في العالم  إننا نواجه أسوأ األنظمة الحاكمة حالياً     "صحيفة ال ريبوبليكا    

دعوة واستقبال منظمة دولية مثـل       "إن" اإلسرائيلي"وأضاف السفير   ". عن الشعب اإليراني بل عن النظام     
 إسرائيل، ويجب تدمير دولة عضو في األمـم         الفاو زعيما مثل نجاد الذي يقول بوضوح انه يجب تدمير         

 ".المتحدة، يحزنني كثيراً
  ١/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  مايو/ أيار أطفال في ٥ شهيداً فلسطينياً بينهم ٤٥ :تقرير شهري .٢٠

أظهر التقرير الشهري لمؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أن قوات االحتالل اإلسـرائيلي              :نابلس
 ٥ مواطناً قضوا في عمليات اغتيال، في حـين استـشهد            ٢٢ فلسطينياً، بينهم    ٤٥ماضي  قتلت الشهر ال  

، "اإلسـرائيلية "ودانت المؤسسة التصعيد الخطير في االعتداءات        .أطفال دون سن الثامنة عشرة وسيدتان     
الـذي  مؤكدة أنها تنظر بعين الخطورة لألوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة وتحديداً في قطاع غزة  

 .يفرض عليه حصار مشدد، إضافة إلى استهداف المدنيين بالقتل واالغتيال
  ١/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   طفال٣٢ً فلسطينياً خالل شهر أيار المنصرم بينهم ٣٨٠الحتالل اختطفت ا: تقرير شهري .٢١

/ ل شهر أيار  أن قوات االحتالل الصهيوني نفذت خال     " المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى    "كشف  : غزة
فلسطينيا، من  ) ٣٧٢(عملية مداهمة، وأنها اختطفت خالل هذه العمليات قرابة         ) ٩٦(مايو المنصرم قرابة    
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وقال المركز في تقريره الـشهري،       .محافظة من محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة        ) ١٢(
، نسخة منه، أن محافظة شمال      "مالمركز الفلسطيني لإلعال  "، وتلقى   )م١/٦/٢٠٠٨(الذي صدر عنه األحد     

) ٧٩(قطاع غزة تصدرت محافظات الوطن في عدد المعتقلين حيث وصل عدد المعتقلين فيهـا قرابـة                 
  ).شمال قطاع غزة(فلسطينياً اختطفتهم قوات االحتالل أثناء توغلها في بلدة بيت حانون 

لمعتقلين حيث بلغ عدد المعتقلـين      وأضاف المركز أن محافظة الخليل جاءت في المرتبة الثانية في عدد ا           
فلسطينياً، بينما جاءت محافظة خانيونس في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد الذين اختطفتهم قوات              ) ٧٦(فيها

، ثم بيـت    )٢٥(، ثم رفح  )٢٩(ن، ثم جني  )٣٠(، ثم المحافظة الوسطى   )٣٦(، ثم نابلس  )٣٧( االحتالل فيها 
  .معتقلين فلسطينيين) ٨(، ثم قلقيلية)١١(لمحتلة، والقدس ا)١١(، ثم طولكرم)١٦(، ثم رام اهللا)٢٠(لحم

، تصدر أيام الشهر فـي عـدد        )م٢٩/٥/٢٠٠٨(وأشار المركز الفلسطيني إلى أن يوم الخميس الموافق         
  .معتقالً) ٥٨(المعتقلين، موضحاً أن عدد المعتقلين الفلسطينيين بلغ في اليوم المذكور 

االعتقال التي نفذتها سلطات االحتالل لم يسلم منها األطفال والفتيان،          وأكد المركز أن عمليات المداهمة و     
طفالً وفتـى، مـشيراً إلـى أن        ) ٣٢(حيث بلغ عدد المختطفين والمعتقلين خالل الشهر المنصرم قرابة          

العمليات أيضاً لم يسلم منها الصحفيون، حيث اعتقلت قوات االحتالل الصحفي حـسن عـوض يـونس                 
  .ي قرية الكوم غرب مدينة الخليلالرجوب من منزله ف

 المركز في تقريره أن قوات االحتالل اعتقلت من خالل الحواجز عدداً كبيراً مـن الفلـسطينيين                 وضحوأ
  .ومتضامنين أجانب، حيث كان من بين المعتقلين مدير مكتب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

  ١/٦/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   العمليات الجراحيةإجراءأسرى الرملة يشكون إهماالً طبياً ومماطلة في : "مانديال"مؤسسة  .٢٢

يـشكون  " الرملة" أسرى مستشفى سجن     أنالمعنية بحقوق األسرى    " مانديال"قالت جمعية   : وفا –رام اهللا   
ولفتت الجمعية في بيـان لهـا عقـب زيـارة            . العمليات الجراحية  بإجراء الطبي والمماطلة    اإلهمالمن  

 أن الظروف العامة في السجن قـاهرة وصـعبة للغايـة،            إلىا للسجن ولقائه عددا من المعتقلين،       محاميه
 قـضايا المرضـى والـضغط       بإثارةموضحة أن األسرى اشتكوا من تدهور حاالتهم الصحية، وطالبوا          

  .احية العمليات الجربإجراءلتحسين شروط اعتقالهم وتوفير العالج بشكل دائم لهم والتوقف عن المماطلة 
أن هناك اكتظاظا كبيرا في القـسم حيـث ال          " مانديال" ذلك أكد أسرى مستشفى سجن الرملة لمحامي         إلى

 لهم باستخدام   اإلدارة إلزامواشتكى األسرى من     . أسيرا ولكن يوجد زيادة كبيرة جدا      ٣٥يتسع ألكثر من    
 من استخدامهما ما يـرغمهم      سرير من طبقتين ما يشكل معاناة بالغة لألسرى المرضى الذين ال يتمكنون           

 تفـاقم الوضـع     إلى سجن مركزي ما يؤدي      إلىعلى التوقيع على ورقة بأنهم ال يريدون العالج والعودة          
مـن الطعـام يـتم     % ٩٠وذكر األسرى أن   .الصحي وأحيانا الوفاة كما هو حال األسير جميل سراحنة        

يا، موضحين أن الطعام سيئ كما ونوعـا         ال توفر لهم طعاما كاف     اإلدارةشراؤه على حساب األسرى الن      
  .وغير قابل لالستخدام

  ١/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   بإدراج أبنائهم في صفقاته"حزب اهللا"أهالي األسرى الفلسطينيين يطالبون  .٢٣

 طالب ذوو األسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون االحتالل األمين العام لحزب اهللا             :حامد جاد  -غزة  
 بفـك قيـد     شليت، وفصائل المقاومة الفلسطينية الثالثة اآلسرة للجندي اإلسرائيلي جلعاد          اهللا حسن نصر 

وفي سياق متصل بواقع األسـرى       ."إسرائيل"أسراهم في إطار صفقة التبادل التي يتم التفاوض عليها مع           
 احتجاجا  ،نالفلسطينيين دعت حركة الجهاد اإلسالمي إلى تنظيم حملة للتضامن مع األسيرة نورا الهشلمو            
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 األردن واإلبقـاء علـى      إلى وقضى بإبعادها عن أطفالها الستة       أخيرا الذي صدر    اإلسرائيليعلى القرار   
  .زوجها رهن االعتقال اإلداري المفتوح

  ١/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  حملة إغاثة بتمويل إماراتي لدعم سكان غزة في مواجهة الحصار .٢٤

خيرية اإلماراتية في فلسطين، عن إطالق حملة إغاثية تهدف إلى          أعلنت هيئة األعمال ال    :غزة رائد الفي  
وقال مدير مكتب الهيئة في غزة عماد الحداد، إن الحملة          . التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة      

، تستهدف دعم الفلـسطينيين والتخفيـف مـن         "حملة قوافل الخير لنصرة أهل فلسطين     "التي أطلق عليها    
 الحملة ستبدأ بتقديم مساعدات نقدية للمتضررين الفلسطينيين، الفتاً         إنوأضاف   .الحصارمعاناتهم في ظل    

وأشار الحداد إلى أن الحملة      . دوالرا لكل أسرة   ١٥٠ أسرة بواقع    ١٦٠إلى أنه تم توزيع مساعدات على       
دوالر،  ألف دوالر على ثالث مراحل كل دفعة تقارب ربع مليون            ٧٥٠ستستمر قرابة ثالثة شهور بمبلغ      

 ألف أسرة في القطاع وتستهدف شرائح متعددة من المتضررين سواء من االجتياح             ٥٠ستشمل ما يقارب    
أو العمال العاطلين عن العمل أو أصحاب المصانع والمنشآت المتوقفة عن العمل والفنيـين والخـريجين                

  .العاطلين عن العمل، إضافة إلى العديد من الشرائح المحتاجة في القطاع
  ١/٦/٢٠٠٨ليج اإلماراتية الخ

  
   ألف دونم من األراضي الزراعية بالقطاع٤٠ دمرت "إسرائيل": مركز حقوقي .٢٥

كشف المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان عن أنه منذ اندالع انتفاضة األقـصى عـام               :.)أ.ش.أ( –غزة  
لزراعيـة فـي     تدمير أكثر من أربعين ألف دونم من األراضي ا         اإلسرائيلي تعمد جيش االحتالل     ٢٠٠٠

 تـدمير حـوالي     ٢٠٠٨ السبت أنه تم خالل لعام الحالي        أمسوأوضح المركز في تقرير له       .قطاع غزة 
 دونم تم تدميرها فـي األيـام        ٥٠٠ثالثة آالف دونم من األراضي الزراعية في رفح وخان يونس منها            

اتها لعائالت تعـيش مـن    مما أدى إلى تدمير العديد من مزارع الخضار التي تعود ملكي        ،السبعة الماضية 
  . ومما ألحق أيضا ضررا كبيرا في اقتصاد القطاع المتهاوي أساسا،ريعها

  ١/٦/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  ر الجتماع وزاري عربي طارئ لتقييم عملية السالم والجدية اإلسرائيليةموسى يحّض .٢٦

وزراء الخارجية العـرب  يجري األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مشاورات مكثفة مع    : القاهرة
وأفادت ". قدس برس "يونيو، كما نقل ذلك مراسل      / لعقد اجتماع استثنائي متفق عليه خالل شهر حزيران       

 األشهر الماضية منذ مـؤتمر      ىالمصادر أن االجتماع سيبحث نتائج كافة التحركات التي جرت علي مد          
جتماع الوزاري العربي من جانب السلطة      وكشفت عن أن تقريراً مفصالً سوف يعرض أمام اال         .أنابوليس

الفلسطينية، بشأن نتائج االتصاالت والمفاوضات التي جرت خالل تلك الفترة وما شهدته من نقاط تقـدم                
كما يتضمن التناول استعراض    ". الحل النهائي "وتعثر، خاصة في التعامل مع كافة القضايا وموضوعات         

ة بصفة خاصة من جانب الواليات المتحدة كوسيط وراعٍ لهـذه           مدى ما لمسته السلطة الفلسطينية من جدي      
 التـي كانـت بمثابـة       اإلسرائيليةالعملية من عدمه، وخاصة موقفها حيال السياسات وخطط االستيطان          

  .، حسب تعبير المصادر"التفاف مكشوف ومفضوح على كل هذه الجهود والوعود"
ائم والمذابح التي ارتكبها االحتالل ضـد المـدنيين         حجم الجر "ومن المقرر أن يكشف التقرير الفلسطيني       

، باإلضافة إلى خطط االسـتيطان      "العزل من أبناء الشعب الفلسطيني طوال الفترة التالية لمؤتمر أنابوليس         
  .الواسعة اللتهام األراضي وتهويدها، وإكمال مخطط تهويد القدس لفرض أمر واقع احتاللي فيها

  ٣١/٥/٢٠٠٨قدس برس 
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   هذا األسبوع أياملثالثة معبر رفح مصر تفتح .٢٧

، أمس، إن السلطات المصرية قررت فتح معبـر         "رويترز" لـ   قال مسؤول بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة    
رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة لمدة ثالثة أيام هذا األسبوع للسماح بعبور مئات الفلسطينيين من                 

السلطات لم تحدد حتـى اآلن  "وأضاف أن . لجانب المصريالمرضى وأصحاب اإلقامات والعالقين على ا 
بشكل رسمي كما نقلـت بعـض       ) أمس( أن المعبر لم يفتح      وضحوأ. "اليوم الذي سيتم خالله فتح المعبر     

  .وسائل اإلعالم الفلسطينية
  ١/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  القرضاوي يدعو قطر للتدخل من أجل المصالحة بين الفلسطينيين .٢٨

عا رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين العالمة الدكتور يوسف القرضـاوي، دولـة قطـر               د: الدوحة
وأميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى العمل من أجل التوصل إلى اتفاق للمصالحة بين الفلسطينيين                 

ر بن الخطـاب     وقال في خطبة الجمعة بمسجد عم      .على غرار اتفاق الدوحة الذي وقعه الفرقاء اللبنانيون       
إن قطر عزمت على المصالحة بين اللبنـانيين وأصـرت علـى ذلـك              "في العاصمة القطرية الدوحة،     

  .، مشيراً إلى أنه حان الوقت لتفعل الدوحة الشيء نفسه مع حركة فتح وحركة حماس"فنجحت
  ٣١/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ويهدد القطاع الصحي في غزةجنة نقص الوقود يفتك بالثروة الدا: األمم المتحدة .٢٩

كشف أحدث تقرير لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألراضي الفلسطينية المحتلة التابع           :  القاهرة -واس  
لألمم المتحدة عن تخلص الكثير من المزارعين الفلسطينيين من ثروتهم الداجنة بسبب نقص الوقود بينما               

 بسبب الصعوبة في ضخ المياه من اآلبار التي تعتمد           إلى وقف ري محاصيلهم    آخروناضطر مزارعون   
مـس إن   أوقال التقرير الذي وزعه المكتب اإلعالمي لألمـم المتحـدة بالقـاهرة             . على الديزل لتشغيلها  

مستشفيات وزارة الصحة في غزة خفضت من مستوى خدماتها الصحية بسبب انقطاع الكهرباء ونقـص               
 سيارة منذ أسبوعين مـن بينهـا        ٤٤يارات إسعاف من إجمالي      س ١٠الوقود أيضا بينما توقف استخدام      

  . منطقة مختلفة في قطاع غزة١٣عيادة متنقلة تقدم الخدمات الطبية إلى 
  ١/٦/٢٠٠٨عكاظ 

  
  "إسرائيل"الدولة الفلسطينية المستقلة الضمان الوحيد ألمن : كوشنير .٣٠

قامة دولة فلسطينية مـستقلة هـو       إاعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن         :أ ف ب   - عمان
إنشاء دولة فلـسطينية مـستقلة   "إن : وقال خالل مؤتمر صحفي في عمان. سرائيلإالضمان الوحيد ألمن    

الجميع يعلم هذا، لكن رغم ذلك تتحرك األشياء بـبطء          ": ، وأضاف "ديموقراطية قابلة للحياة، الحل الوحيد    
حول فرص التوصـل     و ."ال أن التقدم ميدانياً بطيء    إعلى المستويات،   أن المفاوضات تتواصل على     أمع  
 مـا   إلى تطلعنا   إذاهناك دوافع للشك    ":  والفلسطينيين قبل نهاية السنة فقال كوشنير      إسرائيللى اتفاق بين    إ

  . "يحصل ميدانياً
  ١/٦/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
   اإلسرائيلي-السالم الفلسطيني  على صعيد  ضعيفاًإدارة بوش حققت تقدماً: سي أي أيه .٣١

إن إدارة الـرئيس    األمريكيـة    النائب األول لمدير المخابرات      ،قال دونالد كير  :  كارن دييونغ  - واشنطن
بوش قد حققت تقدما ضعيفا، فيما يتعلق بأولويات األمن القومي الرئيـسية بمـا فيهـا اتفاقيـة الـسالم                    
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في العراق ومنع إيران من تملك التقنية التي تمكنها من إنتاج           اإلسرائيلية الفلسطينية والمصالحة السياسية     
 . سالح نووي

  ١/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "بربري" االحتالل والوضع أشكالالخليل تعيش أبشع : وروبيونأبرلمانيون  .٣٢

شكال االحتالل واصفين   أبشع  أن مدينة الخليل تعيش     أوروبيون  أكد برلمانيون   أ : فوزي الشويكي  -الخليل  
ـ ال وكان الدكتور علي القواسمي رئيس لجنة إعمار الخليل استقبل وفدا مـن أعـضاء     . "البربري"وضع ب

وقام بإطالعهم على الواقع الـسياسي والظـروف    . البرلمان األوروبي الذي زار البلدة القديمة من الخليل       
روبي ممثال عن الجانب    قال عضو في البرلمان األو    و. التي يعيشها أهالي وسكان البلدة القديمة في الخليل       

األسباني ديفد هامرستيان بان الوضع في الخليل كارثي والمدينة تعيش أبشع أشكال االحتالل، مؤكدا على               
  .ضرورة واستمرارية تقديم مزيد من الدعم والصمود الفلسطيني لسكان البلدة القديمة

 ١/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  بهاالمصالحة الفلسطينية التي ال يراها أصحا .٣٣

  بالل الحسن
كان الحدث اللبناني وال يزال، حدثا هاما، ليس ألنه فتح باب حل األزمة اللبنانية الداخلية فقط، بل ألنـه                   

العنوان األساسي في هذا التغير، هو االنتقـال مـن          . أشار أيضا إلى تغير أساسي في السياسة األميركية       
سياسة التفاهم وحل المشكالت، لعل المنـاخ       سياسة الضغط والحصار والسعي إلى إسقاط الخصوم، إلى         
" الهزيمة"ويميل البعض إلى إطالق وصف      . الذي يوفره التفاهم، يؤدي إلى إقناع الخصوم بتغير سياساتهم        

  .على هذا التغير في السياسة األميركية
جاء واحدا،  وسواء كان األمر هزيمة أو تغييرا في السياسة، فإن انعكاساته على حلفاء السياسة األميركية               

وحين برز ذلك واضحا في لبنان، كان من نتائجه انعقاد          . وهو اإلدراك أن اإلدارة األميركية تخلت عنهم      
  .لقاء الدوحة، ونجاح الوساطة القطرية في زمن قياسي، واتفاق من اعتقد الكثيرون أنهم لن يتفقوا

، فإذا كان الجهـد     )خالف فتح وحماس  (أثار النجاح اللبناني مقارنة فورية وسريعة مع الوضع الفلسطيني          
العربي قد نجح في حل أزمة لبنان، فلماذا ال يكون هناك جهد عربي مماثل يـنجح فـي حـل األزمـة                      

، وغاب عنها المضمون السياسي     "منطقي"أو  " تفاؤلي"الفلسطينية؟ وقد تم طرح المقارنة في اإلعالم بدافع         
وبينمـا  . كية، من نهج دعم الحلفاء إلى نهج التخلي عـنهم         الذي مهد لها، والمتعلق بتغير السياسة األمير      

طبيعة التغير األميركي، وانـسجموا     ) وليد جنبالط وفؤاد السنيورة   (أدرك الساسة اللبنانيون بسرعة فائقة      
معه، وسعوا إلى االستفادة منه، إال أن الساسة الفلسطينيين برهنوا عن جمود ال مثيل له، ومرت األحداث                 

  . ال تعنيهم، وواصلوا التصرف حسب قواعد سياسية تغيرت وزالت ولم يعد لها وجودعليهم وكأنها
حين ذهب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى واشنطن، والتقى مع الرئيس بوش، وطلب منه التـدخل                
لتخفيف التعنت اإلسرائيلي في المفاوضات الجارية، وطلب منه بشكل خاص الضغط على إسرائيل لوقف              

أبلغه بلغة دبلوماسية فجـة، أنـه ال يتـدخل فـي            . ن، رفض الرئيس بوش التجاوب مع مطلبه      االستيطا
وكان أول من عبر عن اليأس من هذه السياسة األميركية، هو           . التفاصيل، وأنه يهتم بالصورة الكلية فقط     

. وقـف ولكن الرئيس الفلسطيني رفض استخالص النتائج المنطقية من هـذا الم          . الرئيس الفلسطيني نفسه  
ثم . اعتبر أن التأييد األميركي إلسرائيل هو موقف تقليدي، ولم يلحظ التخلي األميركي عنه وعن مطالبه              

جاء الحدث اللبناني، وتكرر موقف التخلي األميركي عن الحلفاء، وبالرغم من ذلك، لم يلحظ المـسؤول                
يركية جديدة، ال بد مـن التقـاط   الفلسطيني أن األمر ليس مجرد تأييد تقليدي إلسرائيل، بل هي سياسة أم        
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معانيها والتعامل مع نتائجها، فواصل السياسة نفسها، والتكتيك نفسه، وولد هكذا حدث درامـاتيكي فـي                
  .بيروت، بينما ولد جمود دراماتيكي في رام اهللا

صبح انعقد بعد هذه التطورات المجلس الثوري لحركة فتح، وكان انعقاده مناسبة لدرس التغيرات بعد أن أ               
وكان حريا بالمجلس أن يناقش القضايا األساسية، وأن يخـرج          . الدرس واضحا بجالء أمام أعين الجميع     

. ولكن الذي حدث أن نقاش القضايا قد تم، ولكن خطط العمل بقيت على حالها             . بخطط عمل جديدة بشأنها   
  .خطط قديمة من أجل التعامل مع وضع جديد تغيرت فيه القواعد كلها

  :لمجلس الثوري لحركة فتح القضايا التاليةلقد واجه ا
لقد كانت السياسة   . المصالحة الفلسطينية الداخلية، ومن أجل إنهاء االنقسام القائم بين غزة ورام اهللا           : أوال

تهدد الرئاسة الفلسطينية بأنها ستحاصر، كما هي غزة محاصرة اآلن، إذا هـي             ) واإلسرائيلية(األميركية  
وكان هذا التهديد وراء إحجـام الرئاسـة الفلـسطينية عـن            .  مع حركة حماس   أقدمت على أية مصالحة   

التجاوب مع كل دعوات الحوار العربية السابقة، وكانت آخرها الوساطة اليمنية، والتي انتهت بفـضيحة               
. إعالمية عبر شاشات التلفزيون، حين تم التوقيع على االتفاق، وتم التراجع عن االتفاق، في لحظة واحدة               

ن حريا بالمجلس الثوري لحركة فتح أن يقف بجد أمام هذه المسألة الحيوية، وأن يتخذ بشأنها قـرارا                  وكا
حاسما بعد التغير األميركي الذي حصل، وفي ظل مناخ عربي قابل لرعاية مصالحة فلـسطينية مماثلـة                 

استمر تكرار تلـك    ولكن اإلشارات األولى تفيد بأن الموقف الفلسطيني بقي على حاله، و          . لمصالحة لبنان 
بمبادرة كريمة  ... هكذا  ". انقالبها"الالزمة المملة، التي تطالب حماس بأن تتراجع أوال عن موقفها، وعن            

وهو موقف يعنـي    . ومن دون تبادل أي كالم    . من دون تفاوض  . من دون بحث  . منها، من دون اتصال   
  .الرفض القاطع للمصالحة، حتى لكل من لديه ذرة فهم واضحة

لقد أصبحت هذه المفاوضات مجال تندر فلـسطيني وعربـي وعـالمي،            . المفاوضات مع إسرائيل  : ثانيا
وتحولت من مفاوضات إلى ما يشبه الوظائف المدرسية، وانحـصرت مـؤخرا فـي ضـرورة تحديـد                  
مواصفات الدولة الفلسطينية، وهي مواصفات يقرأها التالميذ في أي كتاب تعليمي، ولكن كونداليزا رايس              

 كثيرون في المجلس الثوري     أعضاءوقد طالب   . إلى اختراع البارود من خالل العمل على إنجازها       تسعى  
، وطالب البعض اآلخـر بالـدمج بـين المفاوضـات           )كوسيلة للضغط (بضرورة وقف هذه المفاوضات     

االسـتمرار فـي    . والمقاومة كوسيلة ضغط الزمة، ولكن القرار القديم بقي فـي النهايـة هـو الـسائد               
وضات، لماذا؟ ألن وقف المفاوضات يعني أن تتحول الضغوط الدوليـة نحـو الفلـسطينيين بـدل                 المفا

. بينما تشهد الوقائع كلها أن اإلسرائيليين معفيون رغم كل تجاوزاتهم من أي ضغط دولي             !! اإلسرائيليين
  .ن مفعوالوهو أمر يعني بقاء األمور على حالها، مفاوضات بعد مفاوضات، إلى أن يقضي اهللا أمرا كا

. يشكل انعقاد مؤتمر فتح ونجاحه محطة أساسية في تمتين الوضـع الفلـسطيني           . مؤتمر حركة فتح  : ثالثا
وما رشح عن مناقشات المجلس الثوري يفيد بأنه تم تأكيد انعقاد المؤتمر قبل نهاية هذا العام، ولكن مـن                   

. بأي حوار جدي  )  الكتل وصراعاتها  البرامج المتناقضة، (دون أن تحظى مناقشة مشكالت انعقاد المؤتمر        
وبشرنا أحد األعضاء البارزين بالقول إن كل قضايا المؤتمر قد نوقشت، وبقيت قضية واحدة فقط هـي                 
قضية العضوية، بينما يعرف الكل أن قضية العضوية، في فتح وفي المؤتمر، هي القضية األساس التـي                 

. ني أن تحديد موعد انعقاد المؤتمر قد ال يكون مؤكـدا          تتولد منها كل المشاكل والخالفات، األمر الذي يع       
  .وحين تبقى حركة فتح على حالها، فإن قدرتها على مواجهة المشاكل ستبقى قدرة معطلة

وبدا مـن   . حظيت قضية حكومة سالم فياض بنقاش واسع في اجتماعات المجلس         . قضية الحكومة : رابعا
وهي جديرة بأن تكون كذلك، لو أن النقاش انصب حول          . ةخالل اإلعالم وكأنها القضية األولى والمركزي     

توجهها إلقصاء جيل المقاومة والثورة عن دوائر السلطة الفلسطينية كلها، واستبداله بجيل آخر ال عالقـة      
ولكن النقاش انصب حسب اإلعالم، على كونها حكومة مستقلين، وعلـى           . له بالمقاومة وأهدافها وتراثها   

وتركز النقاش في النهاية حول وزارات بعينها يطمح لشغلها         .  وزراء لحركة فتح   كونها حكومة تخلو من   
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وبهذا غاب الموضوع السياسي المتعلق بهوية الحكومة، وبرز الموضوع الـذاتي إلـى             . أشخاص بعينهم 
الواجهة، وبالرغم من أن موضوع الحكومة يشكل مفصال أساسيا في رسم سياسات فلسطينية جديدة تقطع               

  .وشروطها التي تفرض كلها من دون مقابل) واإلسرائيلية(سة األميركية مع السيا
وباختزال النقاش حول كل هذه القضايا، تكون حركة فتح قد فوتت فرصـة نـادرة إلصـالح نفـسها،                   

  .وإصالح سياسات سلطتها، وبرهنت عن عجز ملموس في قراءة خارطة التغيرات من حولها
إنـه  . تالق بين فرقاء متخاصمين كانوا يرفضون التالقي من قبـل         إن ما حدث في لبنان، لم يكن مجرد         

وما يجدر أن يحدث في فلسطين      . تغيير جوهري في السياسة الدولية انعكس مباشرة على السياسة اللبنانية         
هو الشيء نفسه، فالسياسة نفسها تحتاج إلى تغيير بعد أن تغيرت الظروف من حولهـا، بحيـث أصـبح           

أما الذين يدعون لتكرار الشكل في التجربـة اللبنانيـة، أي           . لمن ال يريد أن يتحدى    التغيير ممكنا، حتى    
التالقي في قطر أو سواها، من دون تغيير الموقف، فهم يعبرون عن قصر نظر أصبح سمة بارزة فـي                   

 .سياسة السلطة الفلسطينية
  ١/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  عدوللمقاومة من قبل الحليف وال" التّوظيف الّسياسي" .٣٤

  خالد الحروب
 اإلسرائيلية -إلى هذه اللحظة تشير كل األخبار القادمة من دمشق وتل أبيب إلى أن المفاوضات السورية 

األمن، (، وأن القضايا الكبرى تم قطع مسافات مهمة في االتفاق عليها االنطالقالمباشرة على وشك 
خبار كثيرة قادمة من طهران وعواصم غربية وإلى هذه اللحظة أيضاً تشير أ). الحدود، المياه، والتطبيع

تشمل الملفات الخالفية األهم واألكثر " القوى الكبرى"إلى قرب االتفاق على صفقة متكاملة بين إيران و 
" حزب اهللا" في العراق، ودعمها المتواصل لـ إيرانحساسية، وعلى رأسها ملف إيران النووي، ودور 

  .، والموقف من إسرائيل"حماس"و
جندة السورية في تلك المفاوضات هي قُطرية بحتة تريد تحقيق أهداف سورية، وتترك خلفها كل األ

. على تحقيق أهدافها في فلسطين" اإلصرار"الشعارات والبالغة الخطابية حول المقاومة بشكل عام أو 
والدعم الذي اإلشارات الوحيدة في هذا الصدد سلبية من ناحية تلك المقاومة إذ أن تمثيلها في سورية 

األجندة اإليرانية أيضاً، في مفاوضاتها الحالية مع . تحظى به هناك سوف يتوقفان نتيجة تلك المفاوضات
الدول الكبرى، تركز على الوصول إلى صيغة توافقية بشأن الملف النووي، مقابل توقف التدخل اإليراني 

 الضحايا مرة إحدىستكون " اومة في فلسطينالمق" أي أن -في الملفات العراقية واللبنانية والفلسطينية 
إذ ليس هناك أية دالئل تشير إلى أن اإليرانيين يضعون القضية الفلسطينية وأهداف المقاومة . أخرى

.  الدعموإيقافاالبتعاد عن ذلك الملف : بل العكس هو الصحيح. الفلسطينية على رأس جدول أولوياتهم
الضغط التي تستخدمها طهران في المفاوضات " أوراق"ن أحد وأكثر من ذلك يشير بعض األخبار إلى أ

إيران مستعدة ". إنكار الهولوكوست"و " محو إسرائيل عن الخريطة"هي تصريحات الرئيس اإليراني عن 
 هذه التصريحات كجزء من صفقة شاملة تحقق فيها أهدافا محددة ومعينة لها عالقة بوضع إيران إليقاف

من ال يرى في جوهر السياسة اإليرانية المصلحة القومية . تراتيجي وسوى ذلكاإلقليمي وبنفوذها االس
  .اإليرانية كبوصلة أساسية وربما وحيدة قد يحتاج نظره إلى فحص طبي

 اإليراني هو في طريقه إلى النهاية؟ يعتمد ذلك -السوري " المقاومة والممانعة"هل معنى ذلك أن خطاب 
ائمة اآلن وما إن كانت ستحقق األجندات الخاصة بكل من البلدين على على ما سينتج عن المفاوضات الق

لكن ما ليس بحاجة إلى حيرة أو تعقل هو إدراك الدرس الكالسيكي في السياسة، والذي تمتنع أحياناً . حدة
فما تريد أن . بعض الحركات السياسية والثورية عن استيعابه، وهو التوظيف السياسي لخطاب المقاومة

الذي تتبنيانه هو أهداف سياسية محددة خاصة بمصالح كل " المقاومة" من خطاب وإيرانسورية تحققه 
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ورقة مساومة عند النظامين، الغاية منها التوظيف " المقاومة"نظام، وليست هناك أوهام كبيرة إزاء كون 
دة عن تلك تختلف هذه األهداف الواضحة والمحد. والمقايضة على طاولة المفاوضات آجال أم عاجالً

المتبناة من قبل األحزاب والتنظيمات اإلسالمية وغير اإلسالمية، " المقاومة"األهداف التي تريد أن تحققها 
فهي تعلن أنها تريد أن تستخدم المقاومة لطرد االحتالل اإلسرائيلي من ". حماس"وبخاصة حركة 

الهدف ليس ضاغطاً على اهتمامات وهذا . األراضي المحتلة وإجباره على الرضوخ للحقوق الفلسطينية
  . ال يحتل أولوية حقيقية عندهمااألقل على أو، واإليرانيينالسوريين 

كان قد " المنظمات الثورية"و" الدول الثورية"والذي يحصل هنا اليوم حيث تفترق األهداف النهائية بين 
رية وثورية مع أنظمة ذات حصل نظيره تماماً في حقب زمنية سابقة تحالفت فيها أحزاب وتنظيمات يسا

ال تغيب ...) العراق، سورية، مصر الناصرية، ليبيا(وفيما كانت عين تلك األنظمة .  مشابهةأيديولوجيا
للحظة عن مصالحها الخاصة، والتي كانت غالباً بقاء واستقرار نظام الحكم، كانت األحزاب والتنظيمات 

ثم . إلى آخر الشوط) إن لم نقل أوهامها(امجها وأحالمها الثورية تأخذ المسألة بجدية كاملة وتنطلق في بر
استجابة " ثوريته"يحدث أن تأتي اللحظة القاسية التي تنتهي فيها تلك اللعبة حين يتخلى النظام عن 

الشتراطات السياسة الضاغطة الدولية واإلقليمية أو ألنه حقق جزءا من أهدافه، ثم يقطع الحبل مع 
 وترسيم أهداف غائية يصبح مجرد نطقها األيديولوجيتوغلت في التسيس األحزاب التي تكون قد 
ولعل قصة تخلي النظام الليبي خالل السنوات القليلة الماضية عن عشرات . وتردادها مدعاة للتندر

كل تلك الدروس تحتاج إلى تأمل من . المنظمات الثورية مقابل ضمان بقائه في الحكم ما زالت طازجة
  ".حماس"قاومة اليوم وبخاصة حركة قبل حركات الم

سيقول قائل هنا إن ليست ثمة مشكلة في اختالف األهداف ما دام هناك التقاء ظرفي في المصلحة وهناك 
مثلها " حماس"و ). والقضية الفلسطينية" (حماس"خدمت وتخدم " الممانعة"تبادل خدمات ومصالح بين دول 

اً إقليمية شبه مقفلة وهي ليست بالسذاجة التي يفترضها مثل بقية التنظيمات واألحزاب تواجه أوضاع
لكنها تستغله أيضاً لتحقيق أهدافها هي في . البعض إذ تعلم حدود الدعم ومصالح األنظمة الخاصة وراءه

وهذا الدفاع من ناحية نظرية دفاع صحيح لكنه ال يصمد أمام االختبار على أرض الواقع . المقاومة
على األرض، هذا من دون نقاش أثر رفع السقف البالغي الذي قامت به " اومةالمق"وقياس ما أنجزته 
مقيدة " حماس"، وما سيحدث غدا عندما تتخلى إيران عن ذلك السقف تاركة "حماس"إيران على خطاب 

  .به
كما يكرر بعض (خالل سنوات ازدهار المقاومة لم تهزم إسرائيل ولم تتحطم ولم تبدأ في مسيرة الزوال 

باستخدامها مسوغ : على العكس تشير الحقائق على األرض إلى ما يلي).  خطابات الوهم حالياًمؤسسي
 مهددة في أمنها ووجودها استطاعت إسرائيل أن تفلت ببناء جدار العزل العنصري أنهاالمقاومة وزعم 

قيم التي تنادي من دون رفض دولي حقيقي، وتمثل فكرة بناء هذا الجدار بحد ذاتها تحدياً خرافياً لكل ال
لكن بسبب طيش المقاومة وانفالتها من حدود السياسة إلى حدود الثأر ورد الفعل و . بها البشرية اليوم

تدثر الجدار تحت أرتال التغطيات اإلعالمية الهائلة للعمليات االنتحارية مما أوجد مبرراً " شفاء الغليل"
". ضرورته األمنية"، واوجد تفهماً عالمياً لـ )لوهو فكرة صهيونية قديمة على أية حا(كبيراً لبنائه 

وبالتوازي مع الجدار استمر توسيع االستيطان بحيث أصبح حجم المستوطنات في الضفة الغربية وعدد 
وعوض أن يكون . ١٩٩٤سكانها ثالثة أضعاف ما كانوا عليه يوم التوقيع على اتفاق أوسلو عام 

لى أي مستقبل للدولة الفلسطينية فإن القضية األهم كانت االستيطان هو القضية األهم ألنه يقضي ع
متمثلة بالعمليات االنتحارية، أي أنها كانت تقفز فوق المستوطنات، وهي الهدف الذي يمكن أن " المقاومة"

وخالل ذلك أيضاً كان تهويد القدس . يتفهمه العالم، لتضرب مدنيين في المدن اإلسرائيلية نفسها
معنى ذلك باختصار . لمقدسيين ومطاردتهم بالهوية والسكن مستمراً على قدم وساقومحاصرتها وتهجير ا

وال يقلل من هذه الحقيقة كثيرا االنسحاب اإلسرائيلي . أن المشروع االحتاللي تفاقم خالل عصر المقاومة
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 من قطاع غزة، على أهميته ومغزاه الكبير، لكننا نعرف جميعاً أن القطاع لم يكن في أي فترة من
والنهاية الحالية لالنسحاب من . وإستراتيجيتهالفترات جزءاً عضوياً راسخاً في المشروع االحتاللي 

على الضفة الغربية تشير إلى أن ذلك " فتح"المطلقة عليه مقابل سيطرة " حماس"القطاع بسيطرة 
لقطاع ظل سجناً فا. االنسحاب قاد إلى تفتيت الفلسطينيين ولم يكن خطوة واثقة باتجاه تحقيق حقوقهم

لكن ال يجب أن يفهم هنا أن . كبيراً، خرج السجان من ردهات الزنازين ووقف على بواباتها الخارجية
تكريس المشروع االحتاللي سببه المقاومة وحسب، بل التطرف اإلسرائيلي يقع في قلب تلك األسباب 

 تتضامن في فشلها مع فشل المقاومة وفلسطينيا أيضاً لم يكن لسياسات السلطة الفلسطينية إال أن. أيضاً
  .وتنافسها فيه أيضاً

ازدهار "لكن ماذا كان يتم وراء المشروع االحتاللي، أي على مستوى إسرائيل كدولة؟ خالل سنوات 
 في المئة، ٦نفسها، أو في خالصاتها كما هي اآلن، إسرائيل اليوم تتمتع بنمو اقتصادي يناهز " المقاومة

 في المئة، وهي الدولة األولى في العالم من ناحية عدد ٦،٥من األقل في العالم وبنسبة بطالة تعتبر 
براءات االختراع وحجم البحوث العلمية المنشورة نسبة إلى عدد السكان، وعدد الفقراء في تراجع 

 في تصنيف دول العالم كلها من ناحية النمو المستديم في تقارير التنمية ٢٣مستمر، وتحتل الرتبة الـ
ألمم المتحدة، وتعتبر الثانية بعد وادي السيليكون في الواليات المتحدة في صناعات الكومبيوتر، وتزدهر ل

 ألف دوالر، أي أكثر من عشرة ٢٩فيها صناعة السينما بشكل ملفت، ويصل معدل دخل الفرد سنويا إلى 
فلسطيني في قطاع غزة، أضعاف نظيره الفلسطيني في الضفة الغربية، وعشرين ضعفاً مقارنة مع دخل ال

وتوقع عمر الفرد عند الوفاة أعلى من نظيره في الدول المتقدمة بما فيها الواليات المتحدة وألمانيا 
 ٤١وإسرائيل هي الدولة األولى في العالم لناحية عدد المتاحف بالنسبة الى عدد السكان، ونسبة . وفرنسا

 بالثقة هبما يشير إلى راحة المجتمع وشعور(منتظم في المئة من اإلسرائيليين يرتادون المسرح بشكل 
هناك ديموقراطية حقيقية ) وبين اليهود فقط(في إسرائيل !). بالنفس رغم المشروع االحتاللي والمقاومة

 المحاكمة إلىحيث يتمتع القضاء بسلطة كبيرة يجلب من خاللها رؤساء إسرائيل ورؤساء وزاراتها 
  .اد تعتبر سخيفة إذا قورنت بما يحدث في البلدان العربية وحكوماتهاواحداً بعد اآلخر في قضايا فس

. لكن الشيء المدمر إلسرائيل والمعاكس لكل تلك الصورة المستريحة هو أنها دولة عنصرية واحتاللية
لإلفالت من تلك الصورة المزدوجة، ولتركز " المقاومة واألمن"ومع ذلك تنجح إسرائيل في استثمار 

كل ذلك تحت غطاء إقناع العالم بأنها مهددة أمنياً . بناء دولة ومجتمع متقدمين وراسخينداخلياً على 
وسورية من " حزب اهللا"من الجنوب، " حماس: "ووجودياً بسبب إحاطتها بمشاريع المقاومة من كل جانب

تُرى ماذا يحدث لو انفض غبار المقاومة بعض الشيء، أو تحولت . الشمال، وإيران من كل مكان
العنصرية (تعري الصورة المزدوجة إلسرائيل " مقاومة سلمية" هذه المقاومة جوهرياً لتصبح إستراتيجية
، وتقلب كل االدعاءات وتفكك كل المسوغات، حتى يظهر الوضع العنصري واالحتاللي على )والمتقدمة

  أليست تلك مقاومة أفعل؟: حقيقته من دون مسوغات امنية
  ١/٦/٢٠٠٨ الحياة

  
  الفرصة التاريخية.. لقيادة السعوديةحماس وا .٣٥

  مهنا الحبيل
 الحالة من اضـطراب     إليهوصلت   ربما لم يتحقق في مرحلة من مراحل الصراع العربي اإلسرائيلي ما          

الساحة اإلقليمية والدولية وخاصة في القضية الفلسطينية كما هو قائم خالل هذه الفترة الزمنية الحـساسة                
الثاني من المقال لكن ما يهم الشأن السعودي غاية األهمية في هذا السياق             وهو ما سنعرض له في القسم       

هو تكثف الدالئل على أن ما يصنع النفوذ ويحمي المكانة للدول المركزية هو بطاقات القوة مـن خـالل                   
  .تقاطعها مع الدول أو الحركات السياسية ذات التأثير المركزي في مسيرة األحداث في المنطقة العربية
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 عقد التوافقات بين واشنطن والمحور اإلقليمي من جهة أو ارتباك الموقف األمريكي من جهة أخـرى                 إن
وعجزه عن مواجهة هذه الحالة أو تلك أعطى انطباعا قويا لم يسجل منذ عالقـة الـصعود األمريكـي                   

مريكيـة  بهيمنتها على المنطقة مطلع التسعينيات وأصبح تكرر هذا االضطراب سمة بارزة للـسياسة األ             
والمهم هو أن الواليات المتحدة بدأت خالفا للضجيج اإلعالمي المصاحب للحراك السياسي التعاطي مـع               
تشكل قواعد اللعبة الجديد وان لم يكن ذلك حالة نادرة فقد سبق أن سجل ذلك التوافق مـع الجمهوريـة                    

العالقة كجزء مـن إسـتراتيجية       هاملتون هذه    -اإليرانية في غزو أفغانستان والعراق وحدد تقرير بيكر         
  .الواليات المتحدة في التعامل مع الجمهورية اإليرانية

لكن الجديد هو ارتفاع هذا السقف من التعامل واإلقرار إلى حالة متقدمة من المشاريع السياسية انقلبـت                 
نـه قـضايا    مباشرة على حالة االستقرار في اإلقليم ومستقبله ما يعني أن ما يطرحه األمريكيون علـى ا               

محسومة للتنفيذ يتم التراجع عنها بموافقة أمريكية عملية تتجاوز الضجيج اإلعالمي الذي تطلقه واشنطن              
  .عبر دبلوماسييها أو آلتها اإلعالمية الضخمة

من يملك فرص القـوة فـي المكانـة الدبلوماسـية           .. هنا تبدأ الصورة تتكرس في سباق زمني حساس       
على األرض بالتقاط هذه الفرص وترجمتها على الواقع السياسي مع الجانب           واإلستراتيجية هو من يبادر     

اآلخر الممسك بطرف البطاقة من جهة أخرى وان التفريط في لعب الدور المحوري مع قوى الـصعود                 
الشعبية سيفقد الدولة المركزية فرصا تاريخية ال يمكن تداركها ليس للوضع العربي في قضاياه المركزية               

من خالل مكانة هذه الدولة المركزية في المشرق العربي وهي هنا بكـل تأكيـد المملكـة                 وحسب ولكن   
  .العربية السعودية

وابرز ما ينطلق في المشهد الحالي لممارسة هذه المبادرات الحيوية هو دعم المشروع الوطني العراقـي                
الضاري وهو ما سنتحدث عنه في      الرافد للمقاومة اإلسالمية الوطنية العراقية وتحديدا بقيادة الشيخ حارث          

  .مقال مقبل والثاني إعادة المملكة لرعاية اتفاق مكة والمصالحة الوطنية الفلسطينية بثوب جديد
  الوضع الفلسطيني والمدخل المركزي للمبادرة

التغير على األرض في فلسطين المحتلة لن يرجع للوراء وصعود قيادة حماس كـأبرز ممثـل شـرعي                  
لسطيني في عموم فلسطين وفي الشتات، إضافة إلى قوة قاعدتها وشـعبيتها االنتخابيـة،              لعموم الشعب الف  

واالهم من ذلك قيامها كحركة تحرر على األرض تبسط سلطتها على كل غزة بغض النظر عن الحصار                 
الدولي والعربي العنيف المطبق على غزة فهذا الوجود لن يتراجع استراتيجيا ألسـباب عديـدة تتـصل                 

 تطورات الصراع وفلسفة حماس ولذا فان التردد الذي تعيشه تل أبيب هو خـشية حالـة التمـدد                   بطبيعة
  .لحماس وليس قناعتها بقدرتها على إعادة األوضاع إلى ما قبل الحركة التصحيحية في غزة

يقابل ذلك انهيار كامل لمشروع أنا بوليس وضعف متزايد في سلطة السيد محمود عبـاس واضـطراب                 
سربه األمريكيون واإلسرائيليون أنفسهم برغبـة        تزامن مع ما   أوسلولصف الداخلي لمجموعة    شديد في ا  

بومازن التخلي عن ترشيح نفسه ووجود معارضة صلبة للمرشح اإلسرائيلي لخلفه وهو محمد دحالن من               
 ومن إطار فتح التي تأخر تنظيم مؤتمرها العام بسبب الخالفـات التـي تعـصف                أوسلوداخل مجموعة   

  .لحركةبا
إذا حماس قوة متماسكة ذات طرح محدد تستطيع تطبيق التزاماتها على األرض وهي من سـيكون فـي                  
موقع التنازل لو قبلت بالعودة إلى نفس الصيغة التفاق مكة إذ أن تغير الواقع وخاصة تداعي مجموعـة                  

  . يفترض أن يؤخذ بالحسبان في النسخة الثانيةأوسلو
اب شديد فيما يسمى بمباحثات السالم التي وصـلت للحـد األدنـى مـن     في مقابل كل ذلك هناك اضطر  

االمتهان واالستدعاء المتكرر لعباس إلجراء مفاوضات اتضح أنها عبثية كليا ثم اختتمت بتـأزم الحالـة                
 أم بقـى فـان ثقـة        أولمرتوسواء استقال    .. السياسي أولمرتالسياسية في الكيان الصهيوني ومستقبل      

  .سهم بقدرة مجموعة أوسلو قد انهارت كليااإلسرائيليين أنف
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  ول لحماس تجاه المملكةؤالموقف السياسي المس
من قبل توقيع اتفاق مكة الذي قوبل في حينها برفض أمريكي وإسرائيلي وامتعـاض إيرانـي تعاملـت                  

 ولية راقية كمنهجها المعروف في وعيها ودبلوماسيتها المرنة مع الجانب العربي برغم كـل             ؤحماس بمس 
  .المواقف المعروفة ضدها من قبل الواقع الرسمي العربي عموما

وانطلقت حماس بإخالص ووضوح ومنهج عملي لتطبيق اتفاق مكة لكن استجابة السيد عباس لتوجيهات              
الطرف اآلخر عجل بسقوطه ومع ذلك كانت حماس على اتصال مباشر وشفافية عالية اطلعـت خاللهـا                 

ات التي كان يدفع بها فريق دحالن لتحقيق الموقـف اإلسـرائيلي الجـامح              القيادة السعودية على التداعي   
  .إلسقاط اتفاق مكة والذي كانت حماس تعبر بأخالقية عالية عن تثمينها لدور المملكة

إضافة لذلك كانت حماس تقطع بممانعة جلية عن أنها تنتسب وحسب لمحور األمة وال تخضع لالنـدماج                 
 العنيفة التي مارسها النظام الرسمي العربي على غزة وعلى حقـوق            تحت أي محور آخر رغم الضغوط     

الشعب الفلسطيني ثم تجلى هذا الموقف الرائد في زيارة د أسامة حمدان ممثل الحركة فـي لبنـان إلـى                    
الرياض وما تطارحه خالل الفعاليات الثقافية لمهرجان الجنادرية عكس فيها مجددا موقف حماس الراشد              

ها على تحمل اآلالم المعنوية الكبيرة وبقاء الرابط مع الجانب العربي الرسـمي أمـا               والمتوازن وحرص 
الشعبي فهي تتربع على صدارته وكان موقف حماس من األزمة اللبنانية األخيرة دليال علـى توازنهـا                 

  .وحصانتها من أي تورط تدفع إليه في اتجاه أي طرف
  تطابق المصلحتين ألجل القضية

مملكة ستكون مؤهلة جدا لرعاية هذه المصالحة ورفع الحصار تحديدا عن غـزة عربيـا               إذا فان عودة ال   
وهو ما سيكفل رفع هذا الضيم ومخرج حتى للطرف الدولي التائه مـن خـالل إقـرار هدنـة حمـاس                   
بشروطها المعروفة وهي أيضا ستضع هذه المبادرة السعودية في سياق المكانـة الطبيعيـة المفترضـة                

  .ها في السياسية العربية واإلسالميةلقدراتها وموقع
  أمل لكل العرب

ما يهم أبناء األمة جميعا هو أن يتحقق اختراق لمصلحة القضية الفلسطينية بناء على ثوابتها القطعية وان                 
اجتمعت المصلحة السياسية ألي دولة فهذا دافع جيد لتبني مثل هذا العمل المقدس حين يخدم القضية ضد                 

ي وكما أن العرب حفظوا للفيصل موقفه التاريخي مع هنري كيسنجر فان ذلك سيكون              المشروع الصهيون 
موقف يسجل باسم الملك عبد اهللا في سبيل القدس وبظروف انسب واقل مواجهـة فلعلهـا تنطلـق مـن                

  .الرياض وتُقتنص المبادرة
  ١/٦/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  استثمار من أجل تمويل االحتالل .٣٦

  نقوال ناصر
 األخبـار  إلىوهم يستمعون   " ذات السيادة "ل كبيرة يضعها ماليين الجائعين في الدول العربية         عالمة سؤا 

" الـدول المانحـة   " مـن    األميركيـة عن اكبر مؤتمرات دولية تنعقد من اجل جمع مليارات الـدوالرات            
ثمار االسـت "في هذه الدول لتشجيع     " القطاع الخاص "ومؤتمرات مماثلة من اجل جذب مليارات غيرها من         

وتخضعان لالحـتالل، فلـسطين     " السيادة"، فقط في الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين تفتقدان         "والتنمية
 أكثـر  أمدهتستثمر في االحتالل وتموله وتطيل      " الجهود الدولية " كانت هذه    إذالون عما   ءوالعراق، ويتسا 

  !مما تساهم في تقصير عمره
ذي سقط برصاص جنود االحتالل وهو يتظاهر سلميا من اجل رفـع             الشهيد الفلسطيني ال   أسرة أنوال بد   

 مواطنه الفتى اليافع    وأسرةالحصار القاتل عن قطاع غزة عند احد معابره المغلقة يوم الخميس الماضي،             
 على حاجز حواره العسكري على مدخل مدينـة         أنفسهم الماضي برصاص الجنود     األسبوعالذي استشهد   
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ني سنوات في الضفة الغربية، وكذلك اسر الشهداء العراقيين المـدنيين الـذين             نابلس المحاصرة منذ ثما   
 األسر المنصرم، ال بد وان هذه       األسبوع شمال بغداد نهاية     األميركيسقطوا برشاشات مروحية لالحتالل     

ـ    " المقاطعة"المنطقة الخضراء ببغداد و   " غيتو"في كل من    " السلطة الوطنية " التي تعجز    - ن في رام اهللا ع
 رئيس الوزراء العراقي    إلى تتنازعها مشاعر العجب واالستهجان والغضب وهي تستمع         - أبنائها" حماية"

 وعـشرين سـاعة،     أربع، خالل   )األربعاء(والرئيس الفلسطيني محمود عباس     ) الخميس(نوري المالكي   
  . واستثماراتهماألجانبالمستثمرين " حماية"يتعهدان ب 

كما قال رئيس المجلس    "  المال جبان  رأس"وهي ال تشجع االستثمار الن      " قضةمتنا"فهذه الصورة الشاملة    
 مليارات تتدفق على    أو ماليين   أيةاالقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار محمد شتية وبالتالي فان مصير          

تي  بين سلطة الحكم الذا    األمنيميركان الذين يشرفون على التنسيق      فلسطين سوف يستهلكها الجنراالت األ    
 الفلسطينية لهذا التنسيق بينما يكون مصير الباقي هو نفـسه مـصير             األهليةوبين االحتالل على تعزيز     

 ليبتلعها الفساد والهـدر     ١٩٩٣ السلطة منذ عام     إلى عشر مليار دوالر تدفقت من المانحين        أربعةحوالي  
منيـون  مقاولون والمتعاقـدون األ    االحتالل الجدد من العراقيين وال     أثرياء ليبتلعها فساد    أو اإلدارةوسوء  

  . الماضياألسبوع نهاية األميركي نواب الكونغرس أشار كما األجانب) المرتزقة(
 مليارات المانحين التي تعهـدوا      أن الماضي جاء فيه     األربعاءوهذا التناقض لم يفت تقريرا للبنك الدولي        
 األرضعلـى   " تغيير رئيسي "حدوث   المتوخى منها دون     األثربها لفلسطين في مؤتمر باريس لن تحقق        

 ال تستهدف من تنظيم مـؤتمرات       األميركية اإلدارة إن المنظور ال بل     األمدوهو تغيير ليس متوقعا في      (
 كانت هذه هـي توقعـات       فإذا،  )األرض تعزيز الوضع الراهن لالحتاللين على       إالالمانحين واالستثمار   

 جـورج بـوش نفـسه    األميركيحه لمنصبه الرئيس البنك الدولي الذي يرأسه روبرت زوليك، الذي رش  
المصر على مواصلة االحتاللين في فلسطين والعراق، خلفا لبول وولفويتس الذي تـرك منـصبه بعـد                 

 االقتـصادية   اآلفـاق  فضيحة كونه احد منظري ومهندسي احتالل العراق، فان          أعقبتفضيحة شخصية   
 بإنهـاء  إالسياسية المسدودة التي ال مخرج منهـا         ال اآلفاقلعرب فلسطين والعراق لن تختلف كثيرا عن        

  .أوالاالحتاللين 
 الفلسطينية التي   األراضي فلسطينية الخميس الماضي لضمان االستثمارات في        - أميركية توقيع اتفاقية    إن

 التي ال   - األميركيةالتابعة للحكومة   " هيئة االستمارات الخاصة وراء البحار    "ما زالت تحت االحتالل من      
 كـان مجـرد     -دخل في ضمان االستثمار داخل الواليات المتحدة نفسها وتترك ذلك للقطاع الخـاص              تت

الـسلطة   "إلبقاء األميركية اإلدارةالحثيثة والمحمومة التي تبذلها     " االقتصادية" على الجهود    األخيرالمثال  
اومة المتصاعدة ضـد    في كل من فلسطين والعراق عائمة ماليا للصمود في وجه مضاعفات المق           " الوطنية

احتاللها المباشر للعراق واحتاللها بالوكالة اإلسرائيلية لفلسطين، وهل يمكن حقا تفسير التمويل والتسليح             
 بالوكالـة الن    أميركياً لالحتالل اإلسرائيلي بغير كونه احتالال       األميركيةوالحماية السياسية والدبلوماسية    
  . غير المحدود لهاألميركي دون الدعم اآلن حتى أمده  يطولأناالحتالل اإلسرائيلي ما كان له 

 كهدف لجهودهم هذه فان كلمة      األميركيينعبارة ال ترد على ألسنة المسؤولين       "  االحتالل إنهاء" كان   وإذا
 المقـصود مـن     أن تصريح لهم كهدف لهذه الجهود، وهم ال يخفـون           أوال يكاد يخلو منها بيان      " األمن"

" العمليات الـسياسية  " في   هوامتالءات المتقاطعين مع استحقاقاته     أوتالل والمتعاونين   استعمالها هو امن االح   
  .أمده إطالة أو لترسيخ جذوره أطلقهاالتي 

 لخدمة الجهد العسكري لالحتاللين في العـراق وفلـسطين          األميركية" االستثمارية"والمقارنة بين الجهود    
 ينعقـد مـؤتمر فلـسطين       أن كانت مجرد مـصادفة      وإذا،  أساليبها وال في    أهدافهاليست تعسفية ال في     

لالستثمار في بيت لحم ومؤتمر مماثل تنظمه السويد في العراق في الشهر نفسه، في الحادي والعـشرين                 
والتاسع والعشرين من شهر مايو الجاري على التوالي، فان تكتيك عقد مؤتمر دولي للدول يليه مـؤتمر                 

 المباشـر   األميركـي  الذي لجأ االحتالل     األسلوباص كان هو نفسه     دولي لجذب استثمارات القطاع الخ    
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 االقتصادية لتوفير امن لالحـتالل والمؤسـسات        األعباء لتحميل غيره في المجتمع الدولي       إليهوبالوكالة  
  .السياسية المنبثقة عنه عجزت عن توفيره جحافله العسكرية

لفرنسية في شـهر ديـسمبر الماضـي سـبقه          فلسطين في العاصمة ا   " مانحو"فمؤتمر باريس الذي عقده     
 في  األحمر وفي منتجع شرم الشيخ المصري على البحر         ٢٠٠٣مؤتمران مماثالن للعراق في مدريد عام       

 كان لسوابق العراق مؤشرات ذات داللة يسترشد بها لمعرفة ما           وإذاالشهر الخامس من العام المنصرم،      
 السلبية في العراق ال تبشر بأي خير في فلسطين يمكـن            ستتمخض عنه نظيراتها الفلسطينية فان نتائجها     

 ينعكس سياسيا باتجاه رفع الحصار عن القطاع ومدن الضفة وتقصير عمر االحتالل واجتماعيا باتجاه               أن
  .انخفاض البطالة ومعدالت الفقر والفقر المدقع

ا بالعصى والجزر لـدفع      واشنطن تبذل قصارى جهده    أنوفي الحالتين الفلسطينية والعراقية يلفت النظر       
 التبادل الدبلوماسي واالنخراط السياسي واالقتصادي مع كلتيهما ودفع القطاع الخـاص            إلىالدول العربية   

وتتميز الحالة الفلسطينية بكونهـا مؤهلـة كمعبـر للتطبيـع االقتـصادي             .  االستثمار فيهما  إلىالعربي  
ومات العربية التي ما زالت تمـسك بورقـة         اإلسرائيلي مع القطاع الخاص العربي من فوق رؤوس الحك        

 حتى من   أدنىالتطبيع لتبادلها بموافقة دولة االحتالل على منح الشعب الفلسطيني حدا من حقوقه الوطنية              
كما يلفت النظر ان مؤتمر بيت لحم ينعقد بقدر ملحوظ من           .  المتحدة له  األممالحقوق التي تمنحها قرارات     

بين الـشعبين   " اإلنسانيالتطبيع  " من   األدنىمشاركة عليه بينما تعتبر الحد       ال األطرافالتطبيع توافق كل    
  !الشقيقين في مصر وقطاع غزة خطا احمر

 المليارات من الدوالرات لتمويل االحتاللين اللذين يعتبران ركنـين          آالفلقد استثمرت الواليات المتحدة     
انه استثمار في   . أوسطي والشرق   اإلسالمي في الوطن العربي ومحيطه      األميركية لإلستراتيجية أساسيين

 السياسية لهذا االستثمار هذه الحقيقة      األهدافللمتساوقين مع   " الوطنية"االحتالل، ولن تحجب كل العناوين      
  .الساطعة كالشمس

 يكون رئيس الوزراء غـوردون      أنالتابع البريطاني لواشنطن في الحالتين سيدهشه       " مساهمة"ومن يتابع   
 الشهر الماضي لكبار رجـال      أواخر حفل استقبال في مقره      أقامكرة مؤتمر بيت لحم قد      براون صاحب ف  

الـسالم واالزدهـار     "إن والصناعيين لتشجيعهم على االستثمار في العراق كي يثبتوا كما قـال             األعمال
  !تحت االحتالل"... يسيران يدا بيد

ت الرئاسية والبرلمانية وبناء مؤسسات لـسلطة        كان السالم واالزدهار واالستثمار والتنمية واالنتخابا      فإذا
لـى دولـة    إ إذنجميعها ممكنة في ظل دولة لالحتالل غزت الدولة الوطنية وهدمتها ما الحاجة             " وطنية"

 أوهـام  كان كل ذلـك مجـرد     إذا إال بكثير من ذلك، اللهم      أفضل تقدم لشعبها ما هو      أنوطنية ال يمكنها    
 ! االحتاللأمدإلطالة 

  ١/٦/٢٠٠٨رية الوطن القط
  
  إسرائيل والغد العربي .٣٧

  حمد عمرابي  أ
هل القضية الفلسطينية جديرة حقاً بأن تكون قضية العرب المركزية، أم أنها مجرد مشكلة انفرادية ال تهم                 

  سوى الشعب الفلسطيني وحده؟ 
 الـذي   "االتجاه المعـاكس  "هذا السؤال الكبير كان بشقيه موضوع مناظرة األسبوع الماضي في برنامج            

الفضائية، ورغم أن الجدال امتد لما يقارب الساعة مترافقاً مع صخب، إال أن أياً من               " الجزيرة"تقدمه قناة   
 فـي  -إن أفـضل مقاربـة   . المتناظرين لم يشأ أن يتوقف طويالً عند البعد العالمي للمسألة الفلـسطينية       

لي هي أن نتفحـصه مـن منظـور        اإلسرائي - إلدراك العنصر الجوهري للصراع الفلسطيني       -تقديري  
  . الحركة اليهودية الصهيونية العالمية
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الممتـدة مـن سـاحل     " فلسطين التاريخية "كوطن قومي لألمة اليهودية فإن الحركة الصهيونية تنظر إلى          
البحر األبيض المتوسط إلى نهر األردن كأرض مقدسة خالصة لبني إسرائيل بموجب حكم إلهي، ما يعني              

ية لنهر األردن ليست أرضاً فلسطينية واقعة تحت احتالل أجنبـي، وإنمـا هـي أرض                أن الضفة الغرب  
ال يجوز التفريط فيها، لكن الطموح اليهودي المخطط له ال يتوقف عند هذا الحد، فهو يستهدف                " محررة"

  . الرقعة الجغرافية الشاملة للعالم العربي بأسره
ديني فإن التوسع اليهودي في العالم العربي علـى         " حق"وإذا كان االستيالء على أرض الضفة يستند إلى         

، "األرض المقدسـة  " سياسية بهدف حماية الدولة اليهودية المقامـة علـى           -إطالقه يعتبر ضرورة جيو     
فبالرغم من االدعاء اليهودي بقدسية هذه الدولة فإن الحركة اليهودية تدرك أكثر من غيرهـا أن الكيـان                  

  . يب وسط إقليم عربي إسالمياإلسرائيلي اليهودي جسم غر
 مستديمة لهذا الكيان الغريب سـوى إخـضاع هـذا اإلقلـيم             إستراتيجيةإذاً فما هو السبيل لتوفير حماية       

لسيطرة إسرائيلية مستديمة؟ هنا تدخل الواليات المتحدة على الخط مدفوعة بنفـوذ اليهوديـة األميركيـة      
منية إلسرائيل، ذلك أن الهـدف األعظـم فـي المـشروع            باعتبارها القوة العظمى الملتزمة بالحماية األ     

هو دمج إسرائيل في النسيج العربي اإلسالمي، لـيس         " الشرق األوسط الكبير  "األميركي الذي يطلق عليه     
  . فقط كعضو في أسرة المنطقة وإنما كقوة إقليمية متفوقة ومهيمنة عليها

إسرائيل ال تمثل سوى مشكلة محدودة للـشعب        تأسيساً على هذا كله فإن من السذاجة أن يقول عربي إن            
الفلسطيني ال تهم بقية الشعوب العربية، من يقل بذلك إما شخص جاهل أو شخص لديـه سـبب وجيـه                    

  .  األميركي-للترويج للمشروع اإلسرائيلي 
  ١/٦/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  :كاريكاتير .٣٨
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