
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ال أساس لها من الصحة" رامون"ادعاءات : "إسرائيل" معوجود اتصاالت  ينفي النونو
  والحركة ترفض ربطها بشاليط.. حول التهدئة" إسرائيل"في القاهرة يناقش رد " حماس"وفد 

  لكنها لم تكن مفاوضات... نؤكد وجود اتصاالت بين الحركة ومسؤولين فرنسيين": حماس"
  البحر وليس مصر مسار السالح المهرب إلى غزة: خبير إسرائيلي

عباس يقول إن المفاوضات لم
تحقق أي تقدم وحواتمة يدعو     

  لوقفها
  

 ٤ص ... 
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    :السلطة
 ٥  ال أساس لها من الصحة" رامون"ادعاءات : "ائيلإسر" معوجود اتصاالت  ينفي النونو .٢
  ٦   جميع الدعوات الفلسطينية لوقف االستيطانأبيبعبد ربه يؤكد رفض تل  .٣
 ٦  "استثنائي"قطاع بأنه الصف االنفصال بين الضفة ويو اعتزام عباس االستقالةفياض ينفي  .٤
 ٦ التهدئة وحدها غير كافية ويجب فتح معابر غزةووقف االستيطان مطلبنا األول : فياض .٥
 ٧   ترفض الفكرة"إسرائيل"و.. قريع يطالب ببناء جيش للدولة الفلسطينية المستقلة .٦
 ٧  يس طالبت عباس بتعيين نائب له را:مصادر فلسطينية .٧
 ٧  لالستقالةعباس بحاجة إلى وقف المفاوضات وليس : البرغوثي .٨
 ٧  تمديد الرئاسة لنهاية والية المجلس التشريعي مخالف للقانون: أحمد بحر .٩
  ٨  تهديد عباس باالستقالة ورقة ضغط على واشنطن... ي إلى انهيار السلطةتنفيذه قد يؤد .١٠
 ٨  لحقوق األطفال األسرى" إسرائيل"على انتهاكات  "اليونيسيف"السلطة تطلع  .١١
 ٩  تخريج كتيبة جديدة قريباً لتعزيز الخطة األمنية: المالكي .١٢
 ٩   تندد واألخيرةشرطة تطلق سراح محافظ خانيونس ومستشار في الرئاسةال: غزة .١٣
١٠  أمن السلطة الفلسطينية يعتقل قائد الجهاد اإلسالمي في منطقة جنين .١٤
١٠  عبنا جاءت من اإلتحاد األوروبينصف المساعدات التي قدمت لش: أحمد صبح .١٥
١٠ الحكومة أتمت كافة استعداداتها الفتتاح مؤتمر فلسطين لالستثمار غداً: المالكي .١٦
    

    :المقاومة
١٠  ا بشاليطوالحركة ترفض ربطه.. حول التهدئة" إسرائيل"في القاهرة يناقش رد " حماس"وفد  .١٧
١٢  لكنها لم تكن مفاوضات... نؤكد وجود اتصاالت بين الحركة ومسؤولين فرنسيين": حماس" .١٨
١٣  زعم اعتقال قائد كبير في كتائب أبو الريش تدرب في ايرانت" إسرائيل" .١٩
١٣    يدعو لحوار شامل إلنهاء االنقسام الفلسطينياألغازكريا  .٢٠
١٣   تحتاج لتعزيز قيادتها في مختلف المستويات القاعدية والوسطي والعليا"فتح": قريع .٢١
١٣   " القسام" يؤكد عجز االحتالل أمام صواريخ  بثّه تلفزيون إسرائيلي"فيلم وثائقي" .٢٢
١٤  حواتمة يحذر من احتماالت هجرة الفلسطينيين الي مصر واألردن .٢٣
١٤   لن نتفرج على استمرار الحصار: "عين الحلوة" في "حماس"لقاء تضامني لـ  .٢٤
١٥    يعقد النضال ألجل العودةاردمخيم البعدم إعمار : "الديمقراطية" .٢٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥   أيضاً"إسرائيل"إقامة الدولة الفلسطينية في صالح : ليفني .٢٦
١٥  باراك يبلغ مبارك تمسكه بإطالق شاليت واستعادة األمن للمنطقة المتاخمة لغزة .٢٧
١٦  باراك ال يستبعد انتخابات برلمانية مبكرة رغم تردده في حسم موقفه من االئتالف الحاكم .٢٨
١٦ النائب العام اإلسرائيلي يعلن رسمياً أن رئيس الوزراء مشتبه فيه بتلقي الرشوة .٢٩
١٧   حر وليس مصر مسار السالح المهرب إلى غزةالب: خبير إسرائيلي .٣٠
١٧  !قنابل خاصة لتدمير أنفاق غزة: التلفزيون اإلسرائيلي .٣١
١٧  نواب متطرفون يطالبون بتخفيض مكانة اللغة العربية في إسرائيل .٣٢
١٧  فض إطالق سراح أسرى فلسطينيين في صفقة حزب اهللا تر"إسرائيل" .٣٣
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١٨  "فارسي"من اصل  تمنع ترقية ضباطها "إسرائيل" .٣٤
١٨   يسجل رقماً قياسياً سلبياً في التكافل االجتماعي بإسرائيل٢٠٠٨عام : استطالع .٣٥
    

    :األرض، الشعب
١٩   تبدأ في قطاع غزة وتمتد للضفة الغربية"إسرائيل"يدعمون هدنة مع % ٧١,٥ :استطالع .٣٦
١٩  استشهاد شاب فلسطيني على حاجز حوارة جنوب نابلس .٣٧
١٩  ر شرعيين أسرى من غزة مقاتلين غي٤ صدر قراراً باعتبارياالحتالل  .٣٨
١٩   مياهاً قذرة اإلسرائيليعتصيونسجن االحتالل يسقي أسرى  .٣٩
٢٠   في الضفة الغربية بينهم إمام مسجد فلسطينيا١٩ًاالحتالل يعتقل أكثر من  .٤٠
٢٠   أجل إسطوانة غازغزي يقتل شقيقه من: زمة الغازأ في ظل .٤١
٢٠   ألف لتر سوالر لغزة٧٠٠ ألف لتر بنزين و٦٠٠سمح بإدخال ياالحتالل  .٤٢
   

   :اقتصاد
٢٠ "سرائيلإ"مع   للتطبيع العربي من أخذ االستثمار في االراضي الفلسطينية جسراًاتريتحذ .٤٣
   

   :صحة
 ٢٠   شهيدا١٥٨ًعدد ضحايا حصار قطاع غزة من المرضى يرتفع إلى  .٤٤
   

   : األردن
٢١  حل القضية الفلسطينية هو الركيزة االساسية للسالم: يس الوزراء األردنيئر .٤٥
٢١   يين حساب األردنىلسالم علالمعارضة في األردن تحذر من تمرير حلول ل .٤٦
   

   :عربي، إسالمي
٢١    سنوات١٠هي الحل الوحيد إذا لم نصل لتسوية خالل " إسراطين: "أبوالغيط .٤٧
٢١  رعاماً على إنشائها ال معنى له طالما النزاع مستم٦٠بمرور "إسرائيل" احتفال :جمال مبارك .٤٨
٢٢   على تنفيذ تعهده بإقامة دولة فلسطينية هذا العامة بوششكك في قدرجمال مبارك ي .٤٩
٢٢  قضية شاليط ال يجب أن تكون شرطاً لفك الحصار: مصر .٥٠
٢٢  "إسرائيل"التجمع المصري يرفض تصدير الغاز لـ .٥١
٢٣  خيبة أمل من خطاب بوش: مجلس التعاون لدول الخليج .٥٢
٢٣  مجلس الوزراء السعودي يهيب بالمجتمع الدولي ضمان كافة الحقوق للفلسطينيين .٥٣
٢٣  بزيارة األراضي الفلسطينيةوزراء الصحة العرب يطالبون منظمة الصحة العالمية  .٥٤
٢٣ حاكم الشارقة يثمن صمود الشعب الفلسطيني .٥٥
   

   :دولي
٢٤   إلى إجراء حوار مع جميع أطراف القضية الفلسطينيةبلير يدعو  .٥٦
٢٤   ٢٠٠٠ هندية في العام –خ إسرائيلية تحقيقات في الهند حول صفقة صواري .٥٧
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    :مختارات
٢٤  مهاتير محمد ينسحب من الحزب الحاكم: ماليزيا .٥٨
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  نواف الزرو...  عشرة استخالصات كبيرة-النكبة  .٥٩
٢٦  جواد البشيتي... وان إلسقاط خيار التفاوضآن األ .٦٠
٢٨  ماجد كيالي... من نقد النكبة إلى نقد أسباب استمرارها .٦١
٣١  إبراهيم غرايبة... تغير اإلخوان ولم يتغير سالم .٦٢
٣٢  عريب الرنتاوي... "؟"لة الخيبة والخذالنالطبقة السياسية وأسئ: األردن .٦٣
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
  عباس يقول إن المفاوضات لم تحقق أي تقدم وحواتمة يدعو لوقفها .١

ـ أكـد   :  ناديـة سـعد الـدين      ،عمان نقالً عن مراسلتها في    ٢٠/٥/٢٠٠٨الغد األردنية   نشرت   رئيس ال
أن المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي لم تحقق أي تقدم بشأن قـضايا الوضـع              الفلسطيني محمود عباس    

النهائي، معتبراً أن أي تقدم يشترط سياسة أميركية تحترم الشرعية الدوليـة وتـضغط علـى حكومـة                  
 لقائه أمـس أمـين      خالل  جاء ذلك  .٢٠٠٨ لمفاوضات جادة وصوالً إلى حل شامل بنهاية عام          "إسرائيل"

 عقـب   أصدرتهوقالت الجبهة في بيان      .مقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة في عمان      عام الجبهة الدي  
 اإلسـرائيلية، والعالقـات   –األوضاع الداخلية والمفاوضات الثنائيـة الفلـسطينية        "لقاء تناول   الن  إاللقاء  

سام الحاصل  الفلسطينية العربية والدولية، إضافة إلى بحث مشاريع التهدئة في قطاع غزة والضفة، واالنق            
  ".بين حماس والسلطة وضرورة العودة للحوار الوطني الشامل

المفاوضات الجادة تشترط إعادة بناء الوحدة الوطنية وإنهـاء االنقـسام           "من جانبه، أكد حواتمة على أن       
المدمر الذي أضعف كل الموقف الفلسطيني، ودمقرطة مؤسسات السلطة والمجتمع ومنظمـة التحريـر              

يعية ورئاسية في المجتمع، ومجلس وطني جديد بالتمثيل النسبي الكامـل، عمـالً بوثيقـة               بانتخابات تشر 
، ٢٠٠٧ تمـوز    /حزيـران (الوفاق الوطني الوحدوية وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير فـي           

وأكد رفضه التفاقات المحاصصة االحتكارية الثنائية وإقصاء الفـصائل          )".٢٠٠٨يناير  / وكانون الثاني 
، التي فتحت جحـيم     ٢٠٠٧ فبراير   / شباط ٨كما حدث بمحاصصة    "لقوى ومؤسسات المجتمع المدني،     وا

  ".الحرب األهلية واالنقالبات السياسية والعسكرية على وثيقة الوفاق الوطني التوحيدية
مرجعيـة وطنيـة عليـا      "، وإلى   "المفاوضات حتى يتوقف االستيطان والعدوان    "ودعا حواتمة إلى وقف     

إلدارة المفاوضات السياسية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية والبرنامج الـوطني الموحـد             مشتركة  
يجب أن تشمل كـل األراضـي المحتلـة،         " التهدئة"وأشار إلى أن     ".الغائب األكبر بفعل االنقسام المدمر    

"  غـزة أوالً   للتهدئة في "وبرعاية قوات دولية في الضفة والقطاع، مثلما حدث في جنوب لبنان، وال يمكن              
 .أن تصمد بدون شمول الضفة

فـي   اعتبر حواتمـة  :  عبد الجبار أبو غربية    ،عمان نقالً عن مراسلها في    ٢٠/٥/٢٠٠٨عكاظ  وأوردت  
 لعكاظ أن المبادرة اليمنية كانت تحمل ألغامها في دواخلها، فانفجرت تناقضاتها منذ اللحظة األولى               ديثح

 وثيقـة   إسقاطي يبني الحوار على أساس اتفاق القاهرة ومكة مع          بسبب تناقض بندها الثاني مع األول الذ      
الوفاق الوطني رغم أنها األكثر تطوراً وتضمناً آلليات تنفيذية خالفاً لسابقاتها، ما أدى إلى وقوع الخالف                
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 ،وحمل حركتي فتح وحماس مسؤولية االنقـسام الفلـسطيني        . وإعالن الموت السريري الفوري للمبادرة    
 . تعقيداً من المسألة اللبنانيةأكثرالحالة الفلسطينية معتبرا أن 
" الجريـدة "علمت  :  أماني سعيد  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلتها في    ٢٠/٥/٢٠٠٨الجريدة الكويتية   وجاء في   

، أن المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي وصلت إلى طريـق مـسدود            أمسمن مصادر فلسطينية مطلعة     
وقالت المصادر التي اشترطت عدم الكـشف        .رج بوش أمام الكنيست   عقب خطاب الرئيس األميركي جو    

عن هويتها، إن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين وفلسطينيين عقدوا اجتماعاً سرياً عقب الخطاب وأجمعوا             
وكشفت المصادر   . نهاية العام الحالي   بوشعلى استحالة تحقيق أي تقدم في المفاوضات قبل انتهاء والية           

قاب عن عقد لقاء سري جمع رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أحمد قريع ووزيرة الخارجية              المطلعة الن 
 كوندوليزا رايس ورئيسة طاقم المفاوضات اإلسرائيلي تسيبي ليفني في القدس قبل زيارة بوش              األميركية

  .للمنطقة بيوم واحد، تمت خالله مناقشة عدم إعالن فشل المفاوضات بشكل علني
 حـال دون    واإلسـرائيلية  ما يدور على الساحتين الفلسطينية       إنر عن رايس قولها لقريع      ونقلت المصاد 

 مـن االسـتحقاقات      الذي اعتبره قريع تهربـاً     األمر اتفاق مبدئي بين الجانبين، وهو       إعالن إلىالتوصل  
 . عقب مؤتمر انابوليس للفلسطينيينوإسرائيلوالتعهدات التي منحتها أميركا 

 في الوقت الراهن    "إسرائيل" رايس أبلغت قريع بأن اإلدارة األميركية لن تضغط على           وبينت المصادر أن  
 يـصعب   أحـداث من أجل دفع عجلة المفاوضات بين الجانبين، وذلك لما تمر به الساحة اإلسرائيلية من               

 اتخاذ قرار في ما يتعلق بالقضايا الجوهرية، التي يتم التفـاوض عليهـا مـع                إسرائيليعلى أي مسؤول    
 .الجانب الفلسطيني

كـشفت مـصادر   :  سامي سـعيد ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في ٢٠/٥/٢٠٠٨العرب القطرية  وأضافت  
ـ   أن طاقم المفاوضات الفلسطيني والرئاسة أبلغت اإلدارة األميركية عن جـل           " العرب"فلسطينية موثوقة ل

التي تم تكثيفها عقـب مـؤتمر       استيائها من الوضع الراهن وعدم إحراز أي تقدم من خالل المفاوضات            
األمر الذي يجعل القيادة الفلسطينية في موقف محرج أمام الشعب الفلسطيني الـذي سـيعتبره               " أنابوليس"

  . للقيادة الفلسطينية ذريعاًفشالً
  
 ال أساس لها من الصحة" رامون"ادعاءات : "إسرائيل" معوجود اتصاالت  ينفي النونو .٢

دث باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو، وجود اتصاالت بين حركـة           نفى المتح  : محمد ياسين  - غزة
حماس والحكومة في غزة من جهة وحكومة االحتالل اإلسرائيلي من جهة أخرى، واصـفاً تـصريحات                

 ". ادعاءات فارغة"مسؤول إسرائيلي بهذا الصدد بأنها 
لمرت، متهمـا إياهـا بأنهـا تقـود         وأوكان نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي حاييم رامون، انتقد حكومة          

وقال خالل اجتمـاع لحـزب كاديمـا فـي          . مفاوضات مع حركة حماس رغم قرار حكومي يحظر ذلك        
إننا نجري مفاوضات مع حماس بما يناقض قرار الحكومة التي طلبت عدم إجراء أي تفاوض               : "البرلمان

وتـابع   .، علـى حـد زعمـه   "رباعيةطالما لم توافق حماس على الشروط الثالثة التي وضعتها اللجنة ال     
، على حـد    "ال بد من وضع حد لالتصاالت التي تجري مع حماس والتحرك لمواجهة اإلرهاب            : "رامون
   .تعبيره

هذه ادعاءات ال أساس لها من الصحة، ونحن        : ، أمس "فلسطين"وقال النونو، في تصريح خاص لصحيفة       
محاولة "، معتبراً االدعاءات اإلسرائيلية "ت من أي نوع   ال يوجد بيننا وبين الحكومة اإلسرائيلية أي اتصاال       

 ".جملة وتفصيالً) االتصاالت(نحن ننفيها : وتابع مشدداً". إلساءة صورة الحكومة وحركة حماس
  ٢٠/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                   ١٠٨٣:         العدد                  ٢٠/٥/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

   جميع الدعوات الفلسطينية لوقف االستيطانأبيبعبد ربه يؤكد رفض تل  .٣
مين سر اللجنـة  أكد  أ: وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في   ٢٠/٥/٢٠٠٨القدس العربـي    نشرت  

ـ      أن أمسالتنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه         أعمـال  جـدول    ى فكرة االستقالة ليست مطروحة عل
 أن كل الدعوات التي طالبت فيها القيادة الفلـسطينية          إلىر  اشأعباس في ظل فشل المفاوضات، و     الرئيس  
ـ  وشـدد فـي     ." استجابة من قبل إسرائيل    أي اآلن حتىتيطان في الضفة الغربية لم تلق       لجم االس "العالم ب
 غير جادة في المفاوضات وان الشيء الجدي الوحيد الـذي           "إسرائيل"ن  أ ى الفلسطينية عل  لإلذاعةحديث  

   . هو االستيطان"إسرائيل"تتعامل معه 
عبد ربـه   ياسر  قال  :  كفاح زبون  ،اهللارام   نقالً عن مراسلها في    ٢٠/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأضافت  

 كل التخوفات والشكاوى الفلسطينية لم تلق آذانـا صـاغية فـي             أن، إال   "نحن أمام أزمة سياسية خطيرة    "
سيصارح الـشعب   .. مازنأبو  هذا ما سيفعله الرئيس     .. سنتوجه إلى الشعب الفلسطيني   "قال  و. "إسرائيل"

وأيضاً لبحث ودراسة الخيارات السياسية المختلفة في إطار        الفلسطيني بالحقائق لتوضيح الوضع الراهن،      
  ".المؤسسات الفلسطينية
الجهود المبذولة من قبل أطراف عديدة بما فيها الموقف األميركي في هذه الحالـة ال               "ويعتقد عبد ربه أن     

 رايس،  يمكن أن يصنع أي معجزات كما هو واضح رغم الزيارات المتكررة لوزيرة الخارجية كوندوليزا             
  ".واللقاءات التي نجريها مع الرئيس األميركي

  
  "استثنائي"قطاع بأنه الصف االنفصال بين الضفة وياعتزام عباس االستقالة وفياض ينفي  .٤

 نفى رئـيس الـوزراء      :وكاالتوالسمر خالد   نقالً عن مراسلتها،     ٢٠/٥/٢٠٠٨الرأي األردنية   نشرت  
 إلـى  لم يتم التوصـل      إذالفلسطيني محمود عباس االستقالة      اعتزام الرئيس ا   أمسالفلسطيني سالم فياض    

  . قبل نهاية العام الجاري"إسرائيل"اتفاق سالم مع 
جـابر  و جيهـان الحـسيني      ،شرم الشيخ والقاهرة   نقالً عن مراسليها في    ٢٠/٥/٢٠٠٨الحياة  وجاء في   
نـاظرة نظمهـا    مبارك فـي م   حسين  باراك وتوني بلير وجمال     وإيهود  شارك سالم فياض    : القرموطي
 االنفصال بين الضفة الغربية وقطاع غـزة بأنـه          فياضووصف  . الناطق بالعربية " سي.بي.بي"تلفزيون  

  .، مطالباً المجتمع الدولي بدعم بالده"وضع استثنائي"
  
 التهدئة وحدها غير كافية ويجب فتح معابر غزةووقف االستيطان مطلبنا األول : فياض .٥

ـ   سالم فياض، رئيس الوزر   .د أكد  اإلسرائيليأنه ال يستجدي حال من وزير الدفاع        " األيام"اء، في حديث ل
 مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير عـن نيـة           أعلن التي   اإلجراءات أنايهود باراك، مشددا على     

يمكن تـسميته بأنـه     " ما حدث    أن إلى، مشيرا   األرض القيام بها لم تحدث تغييرا نوعيا على         اإلسرائيليين
يير محدود كما ونوعا، ولكنني بصراحة لن استجدي ال باراك وال غيره في هذه المسألة، هذا احـتالل                  تغ

 هذه الحواجز ورفع الحـصار عـن        إزالةونحن ال نتفاوض مع اإلسرائيليين على التخفيف فما نريده هو           
 فيمـا   فـإنني   هي االحتالل وبالتالي   وإنماقضيتي مع اإلسرائيليين ليست قضية حواجز       : ضافأو ".غزة

 وقف االسـتيطان وفـي      األول هو في المقام     باراك ما اطلبه من     فإنني أهميتهايخص هذه القضايا على     
، تغيير السلوك اإلسرائيلي لكي نتمكن نحن كفلسطينيين من تقوية          األهميةالمقام الثاني، وبدرجة عالية من      

 إال أساسـية  التهدئة في قطاع غزة      أنغم  وشدد فياض على انه ر     .مؤسساتنا واالنجاز باتجاه قيام الدولة    
  . يجب فتح المعابر في غزةإذ وحدها غير كافية أنها

  . مجرد انعقاد مؤتمر االستثمار الفلسطيني في بيت لحم هو انجازأن فياض أكد ،من جهة ثانية
  ٢٠/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                   ١٠٨٣:         العدد                  ٢٠/٥/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

   ترفض الفكرة"يلإسرائ"و.. قريع يطالب ببناء جيش للدولة الفلسطينية المستقلة .٦
 إلى مصادر إسرائيلية وفلسطينية رسمية قولها إن المفاوضات         "حرنوتأيديعوت  "نسبت صحيفة   : رام اهللا 

الجارية اآلن مع الفلسطينيين التي تدور وراء أبواب موصدة تسيطر عليها أجواء التفاؤل، مشيرة إلى أن                
 طالب خالل هذه المفاوضات ببناء جـيش        حمد قريع أرئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي       

وقالت الصحيفة إن طلب قريع هذا جاء رغم تفاهمات سابقة           .للدولة الفلسطينية التي ستعلن في المستقبل     
فإن قريع طلب أن    "وبحسب الصحيفة   . مع الفلسطينيين بأن دولتهم المستقبلية سوف تكون منزوعة السالح        

 الطلب الجديد والمفاجئ جـاء خـالل        إن" يديعوت"وقالت  ". شيكون هذا الجيش عاديا كغيره من الجيو      
 يناقش ترتيبات أمنية بـين      أناجتماع عقد في القدس المحتلة يوم األحد الماضي الذي كان من المفترض             

شعرت بالسخط إزاء طلب قريع     "ووفق الصحيفة فان وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني         . الجانبين
 ".الشديد لفكرة بناء جيش خاص بالدولة الفلسطينيةهذا وأبلغته رفضها 

  ٢٠/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   رايس طالبت عباس بتعيين نائب له:مصادر فلسطينية .٧

 األمريكيـة  النقاب عن مطالبة وزيرة الخارجيـة        أمسكشفت مصادر فلسطينية     :وليد عوض  -رام اهللا   
وحـسب   .ا من انتقال الرئاسة لحركة حماس     كوندوليزا رايس للرئيس محمود عباس بتعيين نائب له خوف        

عزيز الدويك احد   .المصادر فان رايس حثت عباس علي تعيين نائب له لمنع رئيس المجلس التشريعي د             
 إذا الفلسطيني   األساسي من تولي منصب رئيس السلطة وفق القانون         "إسرائيل"قادة حماس المعتقلين لدي     

  . مكروه للرئيس الفلسطينيأيما حدث 
  ٢٠/٥/٢٠٠٨س العربي القد

  
  لالستقالةعباس بحاجة إلى وقف المفاوضات وليس : البرغوثي .٨

مصطفى البرغوثي الرئيس محمود عباس إلى وقـف        . دعا رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية د      :رام اهللا 
ية بدل  المفاوضات مع اإلسرائيليين والعودة إلى العمل مع باقي الفصائل الفلسطينية الستعادة الوحدة الوطن            

الحديث عن االستقالة، وطالب بضرورة إجراء االنتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة في موعدها المحدد             
ـ       .وتقديم االنتخابات التشريعية لتجري بالتزامن معها      قـدس  "ورفض البرغوثي في تصريحات خاصة لـ

  .نفي أو تأكيد ترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية المقبلة" برس
  ١٩/٥/٢٠٠٨قدس برس 

  
  تمديد الرئاسة لنهاية والية المجلس التشريعي مخالف للقانون: أحمد بحر .٩

أحمد بحر إلى االلتزام بالقـانون فـي مـسألة          . دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة د       :غزة
الـسياسي  االنتخابات الرئاسية، لكنه أكد أن ذلك يستوجب أوال تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام              

من إمكانيـة التالعـب     " قدس برس "وحذر بحر في تصريحات خاصة لـ        ".فتح"و" حماس"بين حركتي   
إن التمديد للـرئيس  : "وقال .بموعد االنتخابات الرئاسية وتأجيلها إلى موعد االنتخابات التشريعية بعد عام         

ـ . "إلى نهاية والية المجلس التشريعي أمر مخالف للقانون مخالفة صريحة          م يـستبعد بحـر أن تقـدم        ول
  .وفصائل فلسطينية أخرى مرشحين لها لتولي منصب الرئاسة" حماس"

   ١٩/٥/٢٠٠٨ قدس برس
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  تهديد عباس باالستقالة ورقة ضغط على واشنطن... تنفيذه قد يؤدي إلى انهيار السلطة .١٠
كل الخيـارات   "إن  يكتفي الناطقون باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقول    : محمد يونس  -رام اهللا   
في تعليقهم على األنباء التي تسربت حول نيته االستقالة في حال فشل العملية الـسلمية وعـدم                 " مفتوحة

لكن مسؤولين يؤكدون أن الخطوة هدفها الـضغط علـى          . تحقيق أهدافها المعلنة قبل نهاية العام الجاري      
األطراف كافة تـدرك أن عبـاس هـو         الراعي األميركي لدفعه إلى اتخاذ موقف متوازن، خصوصاً أن          

عنصر االستقرار للسلطة، وأن غيابه سيفتح الطريق أمام موجة اضطرابات سياسية قد تؤدي إلى انهيار               
  .السلطة الفلسطينية برمتها

فوفق النظام األساس للسلطة، يخلف رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، وهو أحد قادة حركة حمـاس،                
وهذا بالطبع ليس سوى كابوس لحركة فـتح        ". قالته أو وفاته أو فقدانه األهلية     است"الرئيس عباس في حال     

وبينت نتائج أكثر من    . التي تخوض صراعاً على السلطة مع حماس منذ سيطرة األخيرة على قطاع غزة            
استطالع للرأي أخيراً أن عباس قد يخسر في انتخابات قادمة أمام مرشح مـن حمـاس، بـسبب فـشل                    

  . على المفاوضات، بعكس خيار منافسه المفترض الذي سيكون قائماً على المقاومةبرنامجه القائم
ال يحول دون استخدام السلطة أوراق القوة لديها، وهي قليلـة جـداً،             " الكابوس الحمساوي "غير أن هذا    

للضغط على اإلدارة األميركية، وفي مقدم هذه األوراق استقالة عباس، باعتبـاره الشخـصية الـسياسية                
ويرى بعض قـادة الـسلطة أن تهديـد الـرئيس           . لمعتدلة التي تضع كل رهاناتها على العملية السلمية       ا

باالنسحاب من المشهد قد يحفز اإلدارة األميركية لعمل شيء ما يعيد الثقـة بالعمليـة الـسلمية، وتاليـاً                   
   .بالسلطة الفلسطينية التي تتراجع شعبية قيادتها مع كل إخفاق جديد في المفاوضات

وكثيراً مـا   . ودأب عباس على إشاعة أجواء من التفاؤل بين الفلسطينيين في شأن مستقبل العملية السلمية             
أعرب في تصريحاته العلنية عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل قبل نهاية العام، مستنداً في ذلـك                  

. وجود مثـل هـذه الفرصـة      لكن التطورات الالحقة بددت آماله ب      .إلى تأكيدات بوش ورايس وأولمرت    
وكانت خيبة األمل الكبرى لدى عباس من إدارة بوش في زيارته األخيرة لواشنطن، حين طلب التـدخل                 

 عبـاس ، ما جعـل     "بالصورة الكبرى، وليس بالتفاصيل   "لوقف االستيطان، لكن بوش رد بالقول إنه يهتم         
. مارسة أي ضغط علـى إسـرائيل      يخلص إلى نتيجة نهائية مفادها أن بوش غير راغب أو قادر على م            

  .عبد ربهياسر ، بحسب "من دون ضغط أميركي على إسرائيل، فإنها لن توقف االستيطان"و
وجاء الفشل األكبر في المفاوضات متمثالً في عدم تحقيق أي تقدم في القضايا الحياتيـة، فبعـد شـهور                   

علـى إزالـة حـاجز      " إسرائيل" طويلة من مفاوضات متصلة تخللها مؤتمر دولي في أنابوليس لم توافق          
وترافقت المفاوضات مع سلـسلة     .  حاجز تقطع أوصال الضفة الغربية     ٦٠٠عسكري واحد من أكثر من      

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أولمرت رد علـى        . مشاريع توسع استيطاني في مدينة القدس ومحيطها      
  ".لن نتنازل عنها في أي اتفاقالقدس إسرائيلية و "إنطلب عباس وقف االستيطان في القدس بالقول 

" العمـل "وأكد مسؤول فلسطيني أن عرض أولمرت على عباس جاء أقل من عرض زعيم حكومة حزب                
: وقال المستشار السياسي للرئيس نمر حمـاد      . ٢٠٠٠في العام   " كامب ديفيد "إيهود باراك في مفاوضات     

، باستثناء العنف،   "راسة معمقة لكل الخيارات   إذا وصلنا إلى نهاية العام من دون تحقيق تقدم، فال بد من د            "
  ".فشل االنتفاضة المسلحة التي خضناها"مذكرا بـ 

  ٢٠/٥/٢٠٠٨الحياة 
 
  لحقوق األطفال األسرى" إسرائيل"على انتهاكات  "اليونيسيف"السلطة تطلع  .١١

ل بالعمل   والمحررين الفلسطينيين، أشرف العجرمي، سلطات االحتال      األسرىاتهم وزير شؤون     :رام اهللا 
 .على حرمان األطفال األسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، واالتفاقيات الحقوقيـة              

ن ابسط هذه الحقوق األساسية التي يستحقها المحرومون هي نيل حريتهم، بغض النظر عن دينهم               إ"وقال  
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 من خالل االعتقـال     األطفالستهداف   تصاعد ا  إزاء، معبراً عن قلق السلطة      "وقوميتهم وجنسهم وديانتهم  
خالل اجتماعـه   " منظمة اليونيسيف "ـونقل العجرمي ذلك القلق ل     .الذي تمارسه سلطات االحتالل بحقهم    

 .مع وفد رسمي يمثل المنظمة
  ٢٠/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تخريج كتيبة جديدة قريباً لتعزيز الخطة األمنية: المالكي .١٢

 ووزير الشؤون الخارجية انـه سـيتم قريبـا    اإلعالمرياض المالكي، وزير    أعلن :الدين كتب حسام عز  
 فـردا،   ٧٥٠ الكتيبة   أفرادويبلغ عدد    .األردن جديدة خضعت للتدريب منذ شهور في        أمنيةتخريج كتيبة   

وقـال   ".تم انتقاؤهم بشكل خاص، وتم تدريبهم بشكل جيد، وهذه الكتيبة لن يتم تفكيكها وستبقى متجمعة              "
هذه الكتيبـة سـتبقى رهنـا       : "ضافأ و ، قريبا األردن إن كتيبة ثالثة سيتم الدفع بها للتدريب في          المالكي

 من خالل تمركز مثل هذه الكتيبة في كل محطة          األفضل األمنيللقيادة، ونريد تشكيل حالة من االستقرار       
 والمعسكرات في كل    واإلقامة اإليواء مراكز   إقامةنحن بصدد   : "وقال ".من المحطات المختلفة في الوطن    

  ".المحافظات
  ٢٠/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   تندد واألخيرةشرطة تطلق سراح محافظ خانيونس ومستشار في الرئاسةال: غزة .١٣

 شرطة الحكومة    أفرجت : رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٠/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
 ست ساعات من التحقيق معه، وقال مدير مكتـب محـافظ            المقالة عن محافظ خانيونس أسامة الفرا بعد      

التحقيقات شملت عدة محاور متعلقة بعمل المحافظـة والنـشاطات داخلهـا            "إن  : خانيونس، محمد ربيع  
، الفتاً إلى أن العاملين والموظفين في المحافظة يستهجنون التحقيق مع المحافظ            "واالتصاالت مع رام اهللا   

ظ متعلق بالدرجة األولى بمؤسسة الرئاسة كون المحافظين يتم تعييـنهم مـن             على اعتبار أن عمل المحاف    
وكان الموظفون والعاملون في المحافظة أعلنوا تعليق العمل احتجاجاً على استدعاء            .الرئيس برتبة وزير  

  .الفرا للتحقيق
 حول الدعوة التي تم     االستفهام"إن استدعاء الفرا جاء بغرض      ) المقالة(وفي المقابل، قالت وزارة الداخلية      

توزيعها على وسائل اإلعالم وعلى المواطنين عبر رسائل الجوال حول نية حركة فتح إقامة مهرجان في                
  )".االنقالب في قطاع غزة(مقر المحافظة ضد ما أسموه 

حطب بعد   وفي وقت سابق، أفرجت الشرطة عن المستشار القانوني للرئاسة ومدير عام أمانتها بشير أبو             
وقال أبو حطب في تصريحات صحافية عقب اإلفراج عنه إنه لم يتعرض للتعذيب،              .ال دام ستة أيام   اعتق

 .لكنه اعتبر االعتقال اعتداء على حريته الشخصية
أدان النـاطق باسـم      : أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٠/٥/٢٠٠٨القدس العربي   وأوردت  

ووصف اختطاف الفرا بأنها اسـتمرار       .أسامة الفرا . باعتقال د  الرئاسة أمس االثنين قيام األجهزة األمنية     
ودعـا النـاطق    . الشرعية ومؤسساتها ورموزهاىللسياسة االنقالبية التي انتهجتها حماس وميليشياتها عل   

 أبناء شعبنا في قطاع     ى التصدي لمحاولة حماس فرض ديكتاتوريتها السوداء عل       إلىالفلسطينيين في غزة    
  .النظام الديمقراطي الفلسطينيغزة وتدمير أسس 

أسـامة  . اتهم د  :وفاونقالً عن وكالة    رام اهللا   وخانيونس  من   ٢٠/٥/٢٠٠٨القدس الفلسطينية   وجاء في   
وشدد  . الحكومة المقالة بالسعي إلى إلغاء كافة المؤسسات التي ال تعمل تحت طوعها وإشرافها             أمسالفرا  

ورفض الفرا اتهامـات     .كتروني، أن اعتقاله غير قانوني    في تصريحات نقلها موقع قدس نت لألنباء اإللي       
  .الحكومة المقالة بأن المحافظة كانت تعد الحتضان مهرجان لحركة فتح يحرض على حركة حماس
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من جانبه قال إبراهيم أبو النجا عضو اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة إن قيـام الـشرطة                    
يق معه لمدة ست ساعات يعتبر مساسِا بالشخصيات والرموز الوطنية، كما أنه            المقالة باعتقال الفرا والتحق   

واستنكر أبو النجا تلك اإلجراءات، مطالبِا قادة حماس بالتراجع عنها ألنهـا ال تخـدم                .ال يتسم بالقانونية  
  .مصلحة الوطن ومن شأنها تعميق االنقسام الداخلي

  
  إلسالمي في منطقة جنينأمن السلطة الفلسطينية يعتقل قائد الجهاد ا .١٤

 قال بيان صادر عن حركة الجهـاد اإلسـالمي إن جهـاز             :جنينمن   ١٩/٥/٢٠٠٨ قدس برس نشرت  
المخابرات الفلسطينية اعتقل قائد حركة الجهاد في منطقة جنين وأحد قادتها في شمال الـضفة الغربيـة                 

قوم بالتنسيق لتنظيم اجتماع مـع      وأضافت الحركة أن القيادي خزيمية كان ي       .القيادي عبد الفتاح خزيمية   
قادة من أجهزة أمن السلطة وكبار عشائر العائالت في قباطية لمحاولة حل إشكالية مالحقة كوادر الجهاد                

وأوضحت الحركة، أن أجهزة األمن منعت خزيمية من مغادرة مكان االجتماع، وقامـت              .وسرايا القدس 
إلى أن عددا من كبار عشائر العائالت تقـوم بجهـود           باعتقاله بزعم أنه مطلوب ألجهزة األمن، مشيرة        

  .وساطة لإلفراج عنه
 إنمسؤول أمن فلسطيني قـال أمـس         إلى أن     رويترز نقالً عن وكالة   ٢٠/٥/٢٠٠٨الدستور  وأشارت  

 .الضفة في اإلسالميالقوات الفلسطينية اعتقلت جهاد نواهضة وهو قيادي بالجهاد 
  
   لشعبنا جاءت من اإلتحاد األوروبينصف المساعدات التي قدمت: أحمد صبح .١٥

أحمد صبح وكيل وزارة الخارجية، أن نصف المساعدات التي قـدمت للـشعب             . أوضح د  :معا-رام اهللا 
من مجموع التعهدات في مـؤتمر بـاريس        % ٥٣الفلسطيني على كافة األصعدة جاءت من أوروبا، وأن         

صحفي عقد في مدينة البيرة اليوم علـى        أحمد صبح في مؤتمر     .وثمن د  .للمانحين من اإلتحاد األوروبي   
هامش اجتماع اللجنة األوروبية الفلسطينية المشتركة، دور اإلتحاد األوروبي المستمر في الدعم والمساندة             

  للشعب الفلسطيني
  ١٩/٥/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  الحكومة أتمت كافة استعداداتها الفتتاح مؤتمر فلسطين لالستثمار غداً: المالكي .١٦

، وزير الشؤون الخارجية، أن الوفود المشاركة في مـؤتمر          اإلعالمأعلن رياض المالكي، وزير     : رام اهللا 
 أتمـت  السلطة الوطنية    أن األراضي الفلسطينية، مشيراً إلى      إلىفلسطين لالستثمار ستبدأ اليوم بالوصول      

 المـؤتمر، فـي     أعمال عباس   وسيفتتح الرئيس محمود   . المؤتمر يوم غد   أعمالكافة االستعدادات الفتتاح    
حين سيفتتح رئيس الوزراء سالم فياض معرض المنتوجات الفلسطينية الـذي سـيقام ضـمن فعاليـات                 

ضافة إ،  وأجنبي مستثمر عربي    أربعمائة المؤتمر أكثر من     أعمال يشارك في    أنوتتوقع السلطة    .المؤتمر
  .لى مستثمرين محليينإ

  ٢٠/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  والحركة ترفض ربطها بشاليط.. حول التهدئة" إسرائيل"في القاهرة يناقش رد " اسحم"وفد  .١٧

" حماس" من قادة حركة     اوفدأن  :  عن جيهان الحسيني مراسلتها من القاهرة      ٢٠/٥/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
يجتمع في القاهرة اليوم مع رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان لمناقشة رد إسرائيل على               

قالت مصادر في الحركة إنهـا سـترفض أي         وتراح التهدئة التي تحاول مصر التوصل إليها في غزة،          اق
للتهدئة، خصوصاً ربطها بإطالق سراح الجندي األسير في القطـاع غلعـاد            " تعجيزية"شروط إسرائيلية   

  .شاليت
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ئب رئيس المكتب   الذي يضم قيادات من الداخل والخارج ويرأسه نا       " حماس"وسيطلع الوزير سليمان وفد     
 موسى أبو مرزوق، على الرد اإلسرائيلي الرسمي الذي تلقاه خالل زيارته لتل أبيب              . د السياسي للحركة 
ويضم الوفد الذي وصل القاهرة أمس من قيادات الخارج عضوي المكتـب الـسياسي           . األسبوع الماضي 

  .ال أبو هاشم وخليل الحية محمود الزهار وجم.دمحمد نصر وعماد العلمي، ومن الداخل القياديين 
ذهب إلـى   "إن وفد الحركة    " الحياة"المقالة الدكتور أحمد يوسف لـ      " حماس"وقال مستشار رئيس حكومة     

مصر بصدر رحب، ولدينا استعداد كاف للبحث في سبل التوصل إلي تهدئة في قطاع غزة من أجل رفع                  
إذا كانـت هنـاك     : "وأضاف". في سبيل ذلك  أنهم لن يستجدوا    "لكنه أكد   ".الحصار عن الشعب الفلسطيني   

شروط تعجيزية ال يمكن قبولها فلن يرضخوا ألن لدينا خيارات أخرى وبنـدقيتنا مازالـت مـشروعة،                 
التوصل قريباً إلى اتفاق تهدئة في ضوء ما        "وأعرب عن أمله في     ". وسنستكمل حقنا الشرعي في المقاومة    

التهدئة قضية انتهى التفاهم عليها وورقتها      "، موضحاً أن    "يتم التفاهم عليه مع المصريين بإجماع فلسطين      
وأوضـح أن   ". ربط التهدئة باإلفراج عن شاليت هـو قتـل لهـا          "واعتبر أن    ".جاهزة بجميع تفاصيلها  

والـربط بـين    . استحقاقات ملف تبادل األسرى تختلف تماماً عن مسألة التهدئة، وإسرائيل تعلـم ذلـك             "
 واعتبر تلويح بعض المسؤولين اإلسرائيليين بهذه المسألة باعتبارهـا شـرطاً            ".القضيتين هو قتل للتهدئة   

إسرائيل تعلم جيـداً    "وشدد على أن     ".استغالالً وابتزازاً بغرض المماحكة والمماطلة    "للتوصل إلى تهدئة،    
م ألنه ملف صعب ومعقد، وهي غير جاهزة حاليـاً لتقـدي     ) تبادل األسرى (عدم إمكانية حلحلة هذا الملف      

واعتبـر  ". االستحقاقات المطلوبة مقابل اإلفراج عن شاليت، كما ال تريد أن ترى أي إنجاز تحققه حماس              
 ".الكرة في الملعب اإلسرائيلي بالنسبة إلى هذه القضية التي انتهى النقاش في شأنها داخـل الحركـة                "أن  

ائمة األسماء المدرجة لديها، لكن     إسرائيل يمكنها أن تنهي هذه القضية في أيام إذا وافقت على ق           "ورأى أن   
وستظل هذه القضية عالقة، خصوصاً في ضوء عـدم         . إذا أصرت على موقفها الرافض، فال خيار آخر       

ليس "واستبعد أن تتمسك إسرائيل بإطالق سراح شاليت، موضحاً أنه          ". وجود مؤشرات لحل هذه المسألة    
وربط بـين التوصـل إلـى        ".مسألة التهدئة هناك إجماع إسرائيلي على ضرورة إقحام قضية شاليت في          

 ".ال معنى للتهدئة إذا لم يتم تشغيل المعابر: "وقال. التهدئة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني
مـصادر اسـرائيلية    أن  :  مراسلها من غـزة     أشرف الهور  عن ٢٠/٥/٢٠٠٨ القدس العربي    وأضافت

اح المصري بشأن التهدئة، في وقت علمت فيه        وأعلنت أن قادة تل أبيب سيردون بـ االيجاب على االقتر         
وقـال الزهـار     .القدس العربي أن حماس ستوافق على تدرج التهدئة في غزة اذا تـوفرت الـضمانات              

للصحافيين خالل مغادرته غزة الى القاهرة يتوجب على االسرائيليين أن يجيبوا على التهدئة اما بنعم أو                
وأكد الزهار ان حركة حماس نجحت في توحيد الموقـف           . تداعياته بال، الفتاً الى أن أي رد اسرائيلي له       
  .الفلسطيني المصري من عملية التهدئة

وأوضح الدكتور اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس لـ القدس العربي ان حركته ال تعلم لغايـة                 
المسؤولين األمنيين  وذكر أنه خالل لقاء قادة حماس مع         .اللحظة الموقف االسرائيلي الرسمي من التهدئة     

وأشار الى أنه في حال كان الرد ايجابيا سيقوم المـسؤولون            .المصريين سيتم االستماع للرد االسرائيلي    
المصريون باجراء اتصاالت مع الفصائل الفلسطينية لـ تحديد ساعة الصفر التي تبدأ فيها عملية سريان               

  .التهدئة
 حركة حماس ستقبل بأن تبدأ التهدئة في قطاع غـزة           وأشارت مصادر مطلعة لـ القدس العربي الى ان       

بشكل تدريجي، حسب ما طالبت به اسرائيل من الوسطاء المصريين، لكن مع وجـود ضـمانات تكفـل                  
وأوضحت هذه المصادر ان قـادة حركـة         .التزام اسرائيل بالشروط المطلوبة منها في موضوع التهدئة       

  .ن الفترة بين تنفيذ بنود التهدئة طويلة حماس سيطلبون من القيادة المصرية أن ال تكو
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 يكفـل لهـا     ،وذكرت أن مصر ستلجأ وفق التفاهمات الجديدة الى فتح معبر رفح البري من جانب واحد              
التحكم في حركة مرور المسافرين، لتمكين المرضى والحاالت االنسانية والطالب مـن الـسفر، لحـين                

  .فيف عن كاهل القطاع المحاصرافتتاح المعبر بشكل كامل، في خطوة تضمن التخ
أكد القيادي في حركة حماس أسامة المزيني أن حركته لن تقبل            :٢٠/٥/٢٠٠٨ الشرق القطرية    ونشرت

 واصـفا   ،بربط صفقة تبادل األسرى بمبادرة التهدئة، مشددا على أن هذين المسارين منفـصالن تمامـا              
لن تتم االستجابة لـه،     " بأنه عرض ابتزازي  "،  مطالبة إسرائيل بربط مبادرة التهدئة بصفقة تبادل األسرى       

قطعنا شوطا طويال في عملية التهدئة وأصبحت في مراحلها األخيرة، بينما صفقة الجندي األسير              :"وقال  
 ".في مراحلها األولى وتحتاج الكثير من الوقت حتى يتم التوصل التفاق بشأنها

  
  لكنها لم تكن مفاوضات... نسييننؤكد وجود اتصاالت بين الحركة ومسؤولين فر": حماس" .١٨

أكـدت أنهـا    " حماس" أن   :باريس عن بشير البكر مراسلها من     ٢٠/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم      . بينها فرنسا " اتصاالت مع العديد من األطراف األوروبية     "أجرت  

ت بين الحركة وأطراف أوروبية عديدة ومـن        إننا نؤكد على وجود اتصاال    "لوكالة فرانس برس    " حماس"
بينها اتصاالت جرت مع العديد من المسؤولين الفرنسيين كتلك التي أشار إليها وزير الخارجية الفرنـسي             

ان هذه االتصاالت تعكس اإلدراك األوروبـي المتزايـد لخطـأ           "وأضاف ابو زهري    ". كوشنير) برنار(
  ".سياسة عزل حركة حماس ومقاطعتها

الفرنسية، امس، ان اتصاالت جرت مؤخرا فـي سـرية تامـة، بـين              " الفيجارو"صحيفة كشفت   وكانت  
وقالت الصحيفة ان اللقاء الذي يعد األول من نوعه عقد          ". حماس"دبلوماسي فرنسي ومسؤولين من حركة      

وأضـافت  . الدبلوماسي من الـصف األول    " ايف اوبان دو ال ميسسزيير    "منذ حوالي شهر في غزة بين       
يفة أن الدبلوماسي الفرنسي اجتمع مع رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنيـة ووزيـر               الصح

، ورغم أنها لم تكن مهمة رسمية       "مفيدة جدا "الخارجية محمود الزهار، ونقلت عنه قوله إن زيارته كانت          
لكـي يـتم    لكنه ابلغ حماس ضرورة ان تقترب اكثر ما في وسعها من الشروط، التي وضعها الغـرب                 "

أبلغوني بأن حماس على استعداد لقبـول دولـة فلـسطينية علـى       " "ال ميسسزيير "ويقول  ". الحديث معها 
، ولكن األمر الذي فاجأني هـو  "االنتحارية" وهم على استعداد أيضا لوقف العمليات   ١٩٦٧ ،أراضي سنة 

ولي حمـاس فـي     انهم يعترفون بشرعية محمود عباس، وان صورته كانت معلقة إلى جانب صور مسؤ            
فرنسا "وبدوره اعتبر وزير الخارجية برنار كوشنير في مؤتمر صحافي أن           ". جميع المكاتب التي زرتها   

  ."ال يمكن ان تكون ملكية اكثر من الملك
من شأن هذه االتصاالت، وقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها اريي ميكيل ل          " إسرائيل"من جهتها، قللت    

لقد أجرينا اتصاالت على أعلى مستوى مع فرنسا في هذا الموضوع           . علم بذلك اننا على   " "فرانس برس "
ان فرنسا ال تزال ملتزمة شـروط       ". حماس"وتلقينا ضمانات مفادها أن ال تغيير في سياسة فرنسا حيال           

  ".اللجنة الرباعية الدولية
  ".ما أو مناسباحكي"ليس " حماس"من جانبها قالت الواليات المتحدة إن اجراء أية اتصاالت مع 

" واضح جداً "وصرح المتحدث باسم الخارجية األمريكية شون ماكورماك للصحافيين ان موقف واشنطن            
رغم أنه ال يعلم بتفاصيل القرار الفرنسي بشأن استئناف االتـصاالت مـع             " حماس"بشأن االتصاالت مع    

  .حماس
 طاهر النونو المتحـدث     أن: عن أشرف الهور مراسلها من غزة      ٢٠/٥/٢٠٠٨ القدس العربي    وأضافت

باسم الحكومة المقالة أشار الى ان تلك االتصاالت لم تكن مفاوضات، وأوضح أنها كانـت تهـدف الـى               
استكشاف مواقف الحركة تجاه القضايا والتطورات السياسية المختلفة فيما يتعلق باقامة دولـة فلـسطينية               
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ة المقالة من قبولها اقامة دولة فلـسطينية        وجدد موقف حركة حماس والحكوم      .١٩٦٧على حدود العام    
  .، لكن دون التنازل عن الحقوق الفلسطينية أو االعتراف باسرائيل ١٩٦٧على حدود 

  
  
  زعم اعتقال قائد كبير في كتائب أبو الريش تدرب في ايرانت "إسرائيل" .١٩

 النبأ الذي زعم    قال موقع صحيفة هآرتس أن الرقابة العسكرية سمحت بنشر         : زهير اندراوس  -الناصرة  
 قبـل   ،  التي انفصلت عن حركة فتح     في كتائب أبو الريش،      أن جهازالشاباك وجيش االحتالل اعتقال قائد     

وتابع الموقع، نقـال     .حوالي الشهر، خالل عملية عسكرية في ضواحي مدينة خان يونس في قطاع غزة            
عن عالء ابـو مـضياف،      عن بيان رسمي صدر عن الناطق العسكري االسرائيلي، أن الحديث يجري            

وتابع أن أبو مضياف سـافر الـى         .والذي شارك في تدريبات عسكرية متطورة ومتقدمة جدا في ايران         
  . بهدف التدرب عسكريا في ايران٢٠٠٧مايو من العام / ايران في شهر أيار

  ٢٠/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  األغا يدعو لحوار شامل إلنهاء االنقسام الفلسطيني زكريا  .٢٠

دعا زكريا األغا رئيس اللجنة القيادية العليا لحركة فتح، في قطاع غزة، أمس حركتـي               :  د ب أ   -غزة  
فتح وحماس إلنهاء حالة االنقسام الداخلي، والشروع فورا في حوار شامل استناداً علـى بنـود وثيقـة                  

له في مـؤتمر    وقال األغا في كلمة     .  بهدف رفع الحصار وتوجيه الضغط تجاه إسرائيل       ،المبادرة اليمنية 
إن ) "لنجابه الحصار ونتائجه بتجاوز االنقسام واسـتعادة الوحـدة        (عقدته الكتلة العمالية في غزة بشعار       

 ،إسرائيل تحاصر مليون ونصف فلسطيني في القطاع بهدف تكبيد االقتصاد الفلسطيني اكبـر الخـسائر              
زراعيـة والتجاريـة المختلفـة    تتحكم بصادرات وواردات غزة من األصناف ال"مشيرا إلى أن إسرائيل    "

  ".االمر الذى ادى الى افراز واقع جديد يزيد من البطالة والكساد االقتصادي
  ٢٠/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
   تحتاج لتعزيز قيادتها فى مختلف المستويات القاعدية والوسطى والعليا"فتح": قريع .٢١

ة احمد قريع امس بان الحركة      اكد مفوض عام فتح عضو اللجنة المركزية للحرك       :  وليد عوض  -رام اهللا   
عاقدة العزم على عقد مؤتمرها العام السادس هذا العام النتخاب لجنة مركزية ومجلس ثورى جديـدين،                
الن الحركة تحتاج لتعزيز قيادتها فى مختلف المستويات القاعدية والوسـطى والعليـا حتـى تـستطيع                 

لتعبئة والتنظيم، مدشنا بـه رسـميا الموقـع         في لقاء مع دائرة االعالم في مفوضية ا        جاء ذلك    .النهوض
نحن نمر  : وعن اوضاع الحركة الداخلية والصراعات الداخلية فيها قال قريع         .االلكتروني للمفوضية امس  

بمرحلة مختلفة جوهريا لدينا منافسة في العمل السياسي واالداري، مع فصائل أخـري، لـذلك اسـقطنا                 
يه وبدأنا نبني االطر التي تكفل تعزيز مشاركة االعضاء والكـوادر           التنافس الداخلي ووحدنا الجبهة الداخل    

عبر االنتخابات واعدنا تفعيل المحكمة الحركية لتفصل في كل ما يمكن ان نختلف عليه، وتنصف كل من                 
  .يشعر بالظلم عن حق، وتصد كل من يعتدي على النظام ومصالح الحركة

  ٢٠/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   " القسام" يؤكد عجز االحتالل أمام صواريخ  تلفزيون إسرائيلي بثّه"فيلم وثائقي" .٢٢

التـي تنتجهـا   " القـسام "بثّت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، فيلما وثائقيا يثبت أن صواريخ  :غزة
اتيجية وأبدى علماء اإلستر ."إسرائيل"ما تزال تشكل صداعا مؤلما لقادة األجهزة األمنية في  كتائب القسام

 بكل ما أوتيت من ترسانة تضم أحدث األسلحة، ومـن           "إسرائيل "والعلوم العسكرية، دهشتهم إزاء عجز    
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بينها األسلحة النووية والكيماوية، في مواجهة صاروخ القسام الذي يعرف بأنه صاروخ بدائي مكون من               
إننـا  : "اعترافه قائالً   الشاباك ونقل الفيلم الوثائقي على لسان مسئول رفيع المستوى في         .األسمدة والسكر 

وقال روني دانيال المراسل العـسكري للقنـاة الثانيـة     ".اإلسرائيليين نصنع للفلسطينيين صواريخ القسام
، علـى   "التقديرات قد تختلف حول عدد صواريخ القسام التي بحوزة حماس، لكن العدد باآلالف وال شك              "

  .حد قوله
ليا مستندا على معلومات استخبارية دقيقة تثبت أن المـصدر األول           من جانبها، أعدت مصر تقريرا تفصي     

إن حماس دأبـت علـى شـراء        : "وقالت مصر في تقريرها   .  ذاتها "إسرائيل"هي  " حماس"ألسلحة حركة   
احتياجاتها من األسلحة من ضباط وجنود في الجيش اإلسرائيلي ذاته، حيث يكون الوالء الوحيد في مثـل      

 ".لمال فقطهذه المواقف للغة ا
  ٢٠/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

 
   يحذر من احتماالت هجرة الفلسطينيين الي مصر واألردنحواتمة .٢٣

قال االمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نـايف حواتمـة ان تخلـف               :طارق الفايد  -عمان  
 حزمـة مـن الفـرص       القيادات الفلسطينية والقيادات العربية الحاكمة في السياق التاريخي ضيع علينـا          

وتحدث  .التاريخية الحباط المشروع الصهيوني من جهة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة من جهة اخري            
حواتمة خالل اللقاء الذي دار في منزل الناشط السياسي وعضو المكتـب الـسياسي للحركـة الـشعبية                  

ة مساء أمس االول فـي العاصـمة        االردنية والناطق باسمها محمد الروسان مع عدد من القيادات الحزبي         
 الفلسطينية، مـشيرا الـى ان       "النكبة" عاما من    ٦٠االردنية عمان، عن االوضاع الفلسطينية الراهنة بعد        

أشار حواتمة الى الخطر الكبير الذي يهـدد االردن          و .االوضاع الراهنة التسر صديقا وال تغضب عدوا      
نية الى حدود اسرائيلية اردنية، موضحا انه في هذه الحالة          واالردنيين اذا تحولت الحدود الفلسطينية االرد     

وبمحاصرة أكثر من اربعة ماليين فلسطيني داخل االراضي الفلـسطينية المحتلـة وتقطيـع االوصـال                
بالمستوطنات وتوسع االستيطان وقلة الناتج االقتصادي والجوع والبطالة والفقر سيدفع هؤالء الى الهجرة             

  . واالردن، ما يؤثر سلبا على االوضاع في االردنبأشكال كبيرة الى مصر
  ٢٠/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  لن نتفرج على استمرار الحصار : "عين الحلوة" في "حماس" تضامني لـ لقاء .٢٤

في مخيم عين الحلوة، لمناسبة الذكرى الستين للنكبة وتضامناً         " حماس"عقد لقاء بدعوة من حركة      : صيدا
وتحدث في اللقاء باسم رئيس بلدية صيدا عضو المجلس البلدي عفيـف            . ةمع الشعب الفلسطيني في غز    

علي بركة، وعن تحالف القـوى      " حماس"، أحمد الحبال، وعن حركة      "الجماعة اإلسالمية "حشيشو، وعن   
وأكدت الكلمات أن فلسطين لـم      ". عصبة األنصار "الفلسطينية وليد جمعة، والقى الشيخ أبو شريف كلمة         

إنما سقطت بالتآمر البريطاني والعربي، وإن الشعب الفلسطيني بعد مرور ستين عاماً ما             تسقط بالمقاومة   
كما ادانت الكلمات قدوم الرئيس االميركي جـورج بـوش الـى            . يزال متمسكاً بخيار الجهاد والمقاومة    

ء ليرفع  وان زيارته تؤكد أن هذا العدو في الرمق األخير، وقد جا          .  ووصفته بالمجرم واإلرهابي   ،المنطقة
وشدد الخطباء انه اذا استمر     . من معنويات قادته ألنهم قلقون على مستقبل هذا الكيان الصهيوني الغاصب          

الحصار على أهلنا في غزة لن نبقى مكتوفي األيدي، ولن نبقى متفرجين على قتل األطفال، وإن انفجـار        
  . غزة لن يكون سلمياً فقط، فسيكون تصعيد في كل االتجاهات

  ٢٠/٥/٢٠٠٨ السفير
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  البارد يعقد النضال ألجل العودة  مخيم عدم إعمار: "الديمقراطية" .٢٥
ـ " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "احتفلت    للنكبة، في مهرجان اقامته في مخيم نهر        ٦٠بالذكرى ال
لمسؤول ثم كانت كلمة    . وتحدث للمناسبة مسؤول اتحاد لجان حق العودة في الشمال عبد اهللا ذيب           . البارد

الجبهة في لبنان علي فيصل، الذي اكد ان الفلسطينيين ارسلوا رسالة واضحة بتمـسكهم بحـق العـودة                  
جـورج  ( نقضا للتعهدات التي قدمها الرئيس االميركي       ١٩٤,ورفضهم لجميع الحلول خارج اطار القرار       

 البارد يرزحـون تحـت      واشار الى المأساة التي ال زال ابناء مخيم نهر        . في الكنيست االسرائيلي  ) بوش
وطأتها نتيجة تجاهل واهمال الهيئات المعنية، معتبرا ان عدم اعمار المخيم يعقد النضال من اجل العودة،                

  . ودعا الحكومة اللبنانية ووكالة الغوث ومنظمة التحرير الى بذل جهود اكبر من اجل اغالق هذا الملف
  ٢٠/٥/٢٠٠٨السفير 

  
   أيضاً"إسرائيل"ية في صالح إقامة الدولة الفلسطين: ليفني .٢٦

قالت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية     :وكاالت نقالً هن ال   -القاهرة ٢٠/٥/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية   أوردت  
تسيبي ليفني أمس، إن إقامة دولة فلسطينية هي في صالح اسرائيل، كما هي فـي صـالح الفلـسطينيين،      

يمكن أن يـؤدي    '' اتفاق سالم مع الفلسطينيين      وحذرت من أن تحديد جدول زمني غير مرن للتوصل إلى         
وضـع  ''وقالت ليفني التي تقود الوفد اإلسرائيلي المفاوض مع الفلسطينيين، إن           . ''إلى خيبة األمل والعنف   

حسبما نقل عنها أمس، مكتبها     '' جدول زمني للتوصل إلى اتفاق أمر مهم، ولكن محتوياته هي أكثر أهمية           
يجب منح األطراف الوقت    '': وقالت.  مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي     قولها في اجتماع مع رئيسة    

أكدت ليفني أمس،   و .''والفسحة الكافية للتوصل إلى اتفاق يمثل بحق، مصالح الطرفين على المدى البعيد           
يركي جدية الحكومة اإلسرائيلية في تحقيق السالم مع الفلسطينيين وإقامة دولة لهم، وفقاً لوعد الرئيس األم              

وقالت ليفني عقب لقائها الرئيس المصري حسني مبـارك         . بوش بإقامة هذه الدولة قبل نهاية العام الحالي       
إقامـة الدولـة    ''ووزير خارجيته أحمد ابوالغيط، على هامش المنتدى االقتصادي في شرم الـشيخ، إن              

أن تنفيذ وعد بـوش لـن       الفلسطينية ليس في صالح الفلسطينيين فقط، ولكن في صالح إسرائيل أيضاً، و           
  .''يكون نتيجة لضغوط المجتمع الدولي، ولكن ألنه في صالح الطرفين، وفي صالح استقرار المنطقة

وأرجعت عدم ظهور نتائج إيجابية حتى اآلن في المفاوضات مع الفلسطينيين، إلـى حـرص الحكومـة                 
 حتى يمكن تحقيق قدر مـن       اإلسرائيلية على فرض نطاق من التعتيم اإلعالمي على مسار المفاوضات،         

وقالت إن التزام الصمت أثنـاء      . التقدم بعيداً عن الصخب اإلعالمي الذي يمكن أن يفسد سير المفاوضات          
  .التفاوض يمكن أن يبني الثقة بين الجانبين

وحول احتفال إسرائيل بالذكرى الستين إلقامتها بينما يعاني الفلسطينيون من الحصار ونقـص األغذيـة               
كان يمكن للفلسطينيين أيضاً أن يحتفلوا بالـذكرى الـستين إلقامـة        '' والخدمات، قالت ليفني إنه      واألدوية

الوقت لم يفت   '' وأضافت أن    ١٩٤٧''.دولتهم لو أنهم قبلوا قرار التقسيم الذي أصدرته األمم المتحدة عام            
  .''لبعد لتنفيذ هذا القرار وإقامة دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع دولة إسرائي

قالت ليفنـي امـس ان      : كفاح زبون  نقالً عن مراسلها     رام اهللا  ٢٠/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط   وجاء في   
وترى ليفني  . اهم من عنصر الوقت في المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين        " مضامين االتفاق المستقبلي  "

قد تؤدي  " تفاهمات مبهمة "، مؤكدة ان    "يجب افساح متسع من الوقت امام الجانبين للتوصل الى اتفاق         "انه  
 . الى استمرار الصراع

  
   يبلغ مبارك تمسكه بإطالق شاليت واستعادة األمن للمنطقة المتاخمة لغزةباراك .٢٧

قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهـود بـاراك،        :  جابر القرموطي  ، جيهان الحسيني  - شرم الشيخ    ،القاهرة
ري الدفاع المشير حسين طنطـاوي والخارجيـة        عقب لقائه الرئيس حسني مبارك والوزير سليمان ووزي       
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أحمد أبو الغيط في شرم الشيخ أمس على هامش المنتدى االقتصادي العالمي، إنه أبلغ الجانب المـصري                 
 ". المتاخمة لقطاع غزة بأي وسـيلة      استعادة األمن لسكان المدن والقرى اإلسرائيلية     "تصميم إسرائيل على    

 اتفاق لوقف العنف، فال بد من أن يتضمن ذلـك إطـالق سـراح               في حال التوصل إلى أي    "وأضاف أنه   
  ".الجندي شاليت ألن الموضوع في قلب اهتمامنا

  ٢٠/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
   ال يستبعد انتخابات برلمانية مبكرة رغم تردده في حسم موقفه من االئتالف الحاكمباراك .٢٨

ك في أول تعقيب رسمي له علـى فـتح   وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراقال :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
ملف التحقيق األخير ضد أولمرت، أن انتخابات برلمانية مبكرة قد تُجرى أواخر هذا العام أو مطلع العام                 

  .المقبل على أبعد تقدير، متفادياً مرة أخرى اإلفصاح عن الموقف الذي ينوي اتخاذه
ه البرلمانية الذين ينقسمون بين مؤيد للبقاء       وكان باراك يتحدث مساء أول من أمس أمام أعضاء كتلة حزب          

ومطالب باالنسحاب منها بداعي أنه ال يجوز لحزب يرى في نفسه بـديالً             ) غالبية القياديين (في الحكومة   
. للحكم في الدولة العبرية أن يبقى في حكومة غارق رئيسها في الفساد وفاقد لثقة الجمهور به وبحكومته                

  .قد يدفع ثمن بقائه في الحكومة في صناديق االقتراع" لعملا"ويحذر األخيرون من أن 
إن انسحاب الحزب أو بقاءه في الحكومـة رهـن أيـضاً بتطـورات سياسـية      " معاريف"وقال لصحيفة  

في هذه الحال قـد     " العمل"، وان   "وباحتماالت شن عملية عسكرية برية إسرائيلية واسعة ضد قطاع غزة         "
  .يبقى في الحكومة

ن من باراك، فإنه لن يدفع حزبه إلى اتخاذ قرار فوري بالبقاء في االئتالف الحكـومي أو                 وبحسب قريبي 
مغادرته، كما أنه ال ينوي االنسحاب اآلن ويفضل أن يكون هو من يقود نحو انتخابات مبكرة ال أن يكون                   

   .منجراً وراء األحزاب الراغبة في إسقاط الحكومة
وقال لإلذاعـة   . نياهو عن ثقته بأن الحكومة الحالية لن تتم عمرها        بنيامين نتا " ليكود"وأعرب زعيم حزب    

العبرية أمس إن حكومة أولمرت فقدت منذ فترة طويلة شرعيتها كما فقد اإلسرائيليون ثقـتهم بهـا فـي                   
أعقاب القصور في الحرب الثانية على لبنان والعجز عن وقف القصف الـصاروخي الفلـسطيني علـى                 

إضافة إلى ملفات التحقيق الخمسة مـع       "االقتصاد والتعليم ومجاالت الحياة كافة،      جنوب إسرائيل وانهيار    
لعجزهـا  "وزاد أن الحكومة ستقضي باقي أيامها مـشلولة       ". رئيس الحكومة وأخرى مع عدد من وزرائه      

  ".عن فعل شيء بينما جل ما يعنيها هو الرغبة في البقاء ال أكثر
  ٢٠/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  رائيلي يعلن رسمياً أن رئيس الوزراء مشتبه فيه بتلقي الرشوة العام اإلسالنائب .٢٩

أعلن النائب العام االسرائيلي، موشيه دور، وألول مرة بشكل رسمي، أمـس، ان             : نظير مجلي : تل أبيب 
 عاماً، عندما كان رئيسا     ١٢رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، مشبوه بتلقي الرشوة بأموال نقدية على مدى            

وجاء هذا اإلعالن في جلسة لمحكمة      . م وزيرا للتجارة والصناعة في حكومة أرييل شارون       لبلدية القدس ث  
العدل العليا، وصفت بأنها حدث تاريخي، حيث أن هذه هي المرة األولى في تاريخ اسرائيل التي يتقـدم                  

رئـيس  فيها رئيس الحكومة بدعوى الى القضاء ضد الدولة ويرد فيها النائب العام شخصيا بالظهور ضد                
واعتبر المراقبون القانونيون هـذا     . الحكومة والقول انه، أي رئيس الحكومة، مشبوه بتهمة خطيرة كهذه         

التطور على انه تعبير عن اصرار النيابة العامة على تقديم رئيس الوزراء الى القضاء، مـع ان النائـب            
  .العام قال إنه ليس واثقاً بعد بأنه سيعد الئحة اتهام

  ٢٠/٥/٢٠٠٨ الشرق األوسط
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  البحر وليس مصر مسار السالح المهرب إلى غزة:  إسرائيليخبير .٣٠
قال نائب بارز في البرلمان االسرائيلي أمس ان مخاوف اسرائيل من  : رويترز– غزة -القدس المحتلة 

أنفاق لتهريب السالح من شبه جزيرة سيناء المصرية الى قطاع غزة مبالغ فيها اذ ان التهديد االكبر من                  
وصرح اسحق بن اسرائيل عضو الكنسيت عن حـزب رئـيس    .هريب السالح يأتي من البحر المتوسطت

الوزراء ايهود أولمرت والعضو في لجنتي الدفاع والمخابرات في البرلمان بأن صواريخ حمـاس التـي                
يهوديـة  ترقى لما لدى الجيوش النظامية والتي أطلقتها الحركة في االونة االخيرة من غزة على الدولة ال               

على حد علمنـا هربـت عـن        "وقال الذاعة الجيش االسرائيلي      .من المستبعد أن تكون جاءت من سيناء      
بشكل عام نحن نميل الى المبالغة بدرجة كبيرة "وتابع بن اسرائيل  ".طريق البحر وليس عن طريق انفاق

 ان الحدود بين غزة     وأضاف انه ال يتفق مع تقديرات تفيد      ". في خطورة مسألة تهريب السالح من مصر      
وقالت مصادر فلسطينية على دراية بتدفق الذخيرة ان أغلبهـا   .في المنطقة" هي مشكلتنا الرئيسة"ومصر 

يأتي عبر انفاق من سيناء التي تمر عبرها كذلك امدادات الغذاء والوقود والسلع االخرى التي تعاني غزة                 
لكن تقول هـذه المـصادر ان       . ل على القطاع  من نقصها بسبب الحصار االقتصادي الذي تفرضه اسرائي       

صواريخ جراد والصواريخ الشبيهة بالكاتيوشا التي تفضلها حماس وفصائل أخرى في ضرب أهداف في              
 .عمق اسرائيل أكبر من أن تمر عبر خنادق تحت االرض

  ٢٠/٥/٢٠٠٨الدستور 
 
  !قنابل خاصة لتدمير أنفاق غزة: التلفزيون اإلسرائيلي .٣١

لثانية في التلفزيون اإلسرائيلي أن إدارة الصناعات الدفاعية اإلسـرائيلية وسـالح الجـو              ذكرت القناة ا  
والهندسة، بلورتا اقتراحاً سرياً تقدم به رئيس الصناعة الجوية الجنرال احتياط، عاموس يارون، لـرئيس               

قاً لالقتراح،  ووف. الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت، يقضي بتدمير كلي لألنفاق بين مصر وقطاع غزة           
يقصف سالح الجو اإلسرائيلي المنطقة عبر إلقاء قنبلة على كل خمسين متراً على طول المحور بين رفح                 

قادرة علـى اختـراق     " ١٠٩بلو  "الفلسطينية والمصرية، حيث تُزود طائرات سالح الجو بقنابل من نوع           
ماً من المتفجرات داخلهـا، مـا        كيلوغرا ٢٤٠ متراً داخل األرض وتفجير      ١٥ درجة مسافة    ٩٠بزاوية  

  . قنبلة بتكلفة أربعة ماليين ونصف مليون دوالر٦٠سيؤدي إلى تدمير مؤكد لألنفاق، والعملية ستتطلب 
  ٢٠/٥/٢٠٠٨األخبار 

  
   متطرفون يطالبون بتخفيض مكانة اللغة العربية في إسرائيلنواب .٣٢

الحكومة  مقدمتهم وزيرة المعارف في      ينوي أربعة نواب من اليمين المتطرف في إسرائيل، في         :تل أبيب 
األسبق، ليمور لفنات، تقديم مشروع قانون جديد يقزم مكانة اللغة العربية ويلغي القانون الذي يجعلها لغة                

ورفضت لفنات اعتبار هذا الموقف عنصريا، وقالت إنه في الوقت الـذي يحـاول فيـه قـادة                   .رسمية
، المساس بإسرائيل كدولة يهودية واعتبار يوم اسـتقاللها         )٤٨فلسطينيي  ( المواطنين العرب في إسرائيل   

ففي الدولة العبرية يجب أن تكـون اللغـة         . يوم نكبة، توجد أهمية خاصة في تعزيز مكانة اللغة العبرية         
 وأما اللغة العربية فينبغي أن تكون ثانية في األهمية، مثـل اللغتـين            . الرسمية الوحيدة هي اللغة العبرية    

  .الروسية واإلنجليزية
  ٢٠/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
   ترفض إطالق سراح أسرى فلسطينيين في صفقة حزب اهللا"إسرائيل" .٣٣

اإلسرائيلية، أمس عن أن إسرائيل أبلغت حزب اهللا        " هآرتس"كشفت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة
 في إطـار صـفقة تبـادل        اللبناني، من خالل مفاوضات غير مباشرة، برفضها شمل أسرى فلسطينيين         
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وقالـت   .األسرى التي يجري التفاوض حولها، لتسترد إسرائيل جنديين وقعا في األسرى لدى حزب اهللا             
الصحيفة إن إسرائيل أبلغت حزب اهللا برسالتها هذه من خالل الوسيط األلماني غيرهارد كونراد، معتبرة               

  .عب حزب اهللا لدفع المفاوضات إلى األمامأن هذا رد أخير من جانبها، وأن الكرة اآلن موجودة في مل
وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة ذاتها، إن هذا كان االقتراح األخير من جانب إسرائيل وإال فإنها ستوقف                

، في تلميح واضح إلى إعالن إسرائيل رسـميا         "قرارا صعبا "المفاوضات بين الجانبين، وقد تتخذ إسرائيل       
حسب المصطلحات اإلسرائيلية، مما يعني إحراق      " ان دفنهما غير معروف   ميتان ومك "عن الجنديين بأنهما    

ورقة مصير الجنديين، التي يرفض حزب اهللا الكشف عنها، إال إذا أقدمت إسرائيل على خطوات فعليـة،                 
  .مثل إطالق دفعة من األسرى

  ٢٠/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  "فارسي"من اصل  تمنع ترقية ضباطها "إسرائيل" .٣٤

، أمس، أن قائداً سابقاً لقسم الناطقين باللغة الفارسية في وحـدة التنـصت              "إسرائيل هيوم "فة  ذكرت صحي 
عدم ترقية الجنـود    "التابعة لشعبة االستخبارات العسكرية، كان قد طلب في وثيقة سرية           " ٨٢٠٠"السرية  

دف عدم السماح   به" من أصل فارسي، أو ترشيحهم لدورة ضباط، وأال يعين قائد للقسم من أصل فارسي             
 ".كاذب ومتخلف وعنـصر مافيـا     "وتضمنت الوثيقة تعابير نابية مثل      ". الضباط الفرس الى القسم   "بعودة  

وأشارت الصحيفة الى أن الجيش اإلسرائيلي، في ضوء التهديد اإليراني والعدد القليل من الناطقين باللغة               
األمر الـذي أدى الـى      "ت تعلم اللغة الفارسية،     الفارسية، يشجع الجنود االسرائيليين على االلتحاق بدورا      

  ".توتر بين الناطقين بالفارسية من أصل فارسي وبين متعلمي اللغة
  ٢٠/٥/٢٠٠٨األخبار 

  
   يسجل رقماً قياسياً سلبياً في التكافل االجتماعي بإسرائيل٢٠٠٨عام :  استطالع .٣٥

ه مركز غوتمان، في إطار مـشروع       أظهر استطالع شامل للرأي العام أجرا     :  عباس إسماعيل    -بيروت  
، أن نسبة المواطنين اليهود في إسرائيل الذين يشعرون بأنهم جزء من الدولة انحدر              "مقياس الديمقراطية "

أما في أوساط الشباب فيبدو الوضع أشد خطـورة، إذ  . ٦٠%في السنة الماضية إلى حضيض جديد ليبلغ    
، ٢٠٠٨ن الدولة ومشاكلها، كما تبين أنه خالل العام          فقط منهم يشعرون بأنهم جزء م      ٤٨%تبين أن نحو    

 فقط من مهاجري دول االتحاد السوفيتي سابقا مقتنعون برغبتهم في العيش في إسرائيل علـى                ٤٦%ثمة  
، وهو ما يعتبر تراجعا ملحوظـا       ٢٠٠٣ أعربوا عن ذلك في العام       ٦٣%المدى البعيد، وذلك مقارنة بـ      

 فإن التراجع في نسبة الذين يشعرون أنهم جزء من الدولة طال كـل              وبحسب االستطالع،  .وخطيرا جدا 
) الحريـديم (المجموعات االجتماعية في الوسط اليهودي بإسرائيل، بينما سجل الوسط الديني المتزمـت             

 ٢٠٠٣ في العام    ٨٥%تراجعا دراماتيكيا وحادا في الشعور باالنتماء إلى الدولة، حيث هبطت النسبة من             
ووجد االستطالع أنه مقارنة بتسعينيات القرن      . ٥٠%، أي بتراجع يزيد عن      ٢٠٠٨عام   في ال  ٤٢%إلى  

هذا االتجـاه لـيس     . الماضي، فثمة ميل لتراجع اإلسرائيليين اليهود المقتنعين برغبتهم البقاء في إسرائيل          
ـ                 ر مـن   مفاجئا بحسب القيمين على االستطالع، في ضوء عملية العولمة التي تعم العـالم والعـدد الكبي

ويشير القيمون على االستطالع إلـى أن الوضـع          .المشاكل والتحديات التي تواجهها إسرائيل المعاصرة     
 منهم فقط إنهم مقتنعون بـرغبتهم    ٤٦% قال   ٢٠٠٨ففي العام   : أسوأ بكثير في أوساط المهاجرين الشباب     

ـ . ٢٠٠٣ في العام    ٦٣%في العيش في إسرائيل على المدى البعيد مقارنة بـ           ع القيمـون علـى     ويرج
االستطالع هذا التراجع إلى حرب لبنان الثانية، وتأثيرها السلبي على شعور المهاجرين الـذين غـادروا                

 . دولهم السابقة بسبب غياب األمن واالستقرار
  ٢٠/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 
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  تبدأ في قطاع غزة وتمتد للضفة الغربية"إسرائيل"يدعمون هدنة مع % ٧١,٥ :استطالع .٣٦

بين استطالع أجراه مركز استطالع الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية في : سنابل
من أفراد العينة سيشاركون في االنتخابات الرئاسية % ٧٩,٦، أن ٢٠٠٨ أيار ١٧-١٥الفترة ما بين 

سيعطون أصواتهم لمرشح % ١٨,٨ في حين أن أصواتهم لمرشح حركة فتح،% ٤٠,٩ وسيعطي .المقبلة
في االنتخابات % ٨٠,٧ سيشاركيؤيدون حل المجلس التشريعي الحالي، و% ٥٨,٢أن  كما تبين .حماس

فيما سيعطي أصواتهم لمرشح فتح، % ٤٠,٦ سيعطي سيشاركون الذينومن بين  .التشريعية المقبلة
 فوز% ٢٠,٥توقع فوز فتح في هذه االنتخابات، بينما % ٤٥,٤توقع قد  و.أصواتهم لمرشح حماس% ٢٠

بأن يكون السالح الفلسطيني بيد أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية % ٦٥,٥أيد  ومن جهة أخرى .حماس
بأن قوات األمن الفلسطينية قادرة على بسط النظام والقانون في المناطق التي % ٥٩,٩ كما رأى .فقط

انب اإلسرائيلي، استمرار المفاوضات مع الج% ٥٦,٥  يدأعلى صعيد آخر، و. أعادت انتشارها عليها
 تبدأ في قطاع غزة وتمتد بعدها "إسرائيل"توقيع هدنة مع % ٧١,٥، كما أيد %٤٠,١بينما عارضها 

بأن مالبسات قضية الفساد ألولمرت ستؤثر على المسار % ٥٢,٣اعتقد  في حين .لتشمل الضفة الغربية
 أراضي فلسطين التاريخية، في قيام دولتين على% ٣٩,٥أيد إلى ذلك  .التفاوضي الفلسطيني اإلسرائيلي

  .٦٧قيام دولة فلسطينية على األراضي التي احتلت عام % ٦٨,٥حين أيد 
 ١٩/٥/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

  
   شاب فلسطيني على حاجز حوارة جنوب نابلساستشهاد .٣٧

لعسكري جنوب  قالت مصادر إسرائيلية إن جنود االحتالل أقدموا على قتل فلسطيني، على حاجز حوارة ا             
اقترب من الحاجز وهو يعبث بثيابه، ورفض االستجابة ألوامـر          بعد أن   مدينة نابلس في الضفة الغربية،      

  رفع مالبسه عن بطنـه  على الشاب بعدماوبحسب شهود فإن الجنود أطلقوا النار إال انه    .الجنود بالتوقف 
  .بناء لطلبهم

  ١٩/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   أسرى من غزة مقاتلين غير شرعيين٤ صدر قراراً باعتباري االحتالل .٣٨
ن وزيـر  أ ،"حـسام " موفق حميد، مدير العالقات العامة في جمعية األسرى والمحررين            ذكر :حسن جبر 

الدفاع اإلسرائيلي أصدر قبل أيام قراراً باعتبار أربعة أسرى من قطاع غزة مقاتلين غير شرعيين، بعـد                 
من و .معتبراً ذلك مخالفة واضحة للقانون الدولي     ،  المفتوحأن أمضوا سنوات طويلة في االعتقال اإلداري        

جمعية وبرنامج غزة للصحة النفسية، يتم بموجبه متابعة األسرى         الأعلن حميد عن اتفاق بين      جهة أخرى   
ووفقاً لالتفـاق سـتطلق جمعيـة        . عن طريق جمعيات حقوق إنسان إسرائيلية      ،المرضى داخل السجون  

لنفسية حملة من أجل جمع تواقيع من أهالي األسرى للمطالبة بالسماح لهم            وبرنامج غزة للصحة ا   " حسام"
ولم يستبعد أن يتم رفع قضية ضد الجانب اإلسرائيلي من أجل السماح لذوي              .بزيارة أبنائهم في السجون   

  .األسرى بالزيارة
  ٢٠/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  رة مياهاً قذ اإلسرائيليعتصيونسجن  يسقي أسرى االحتالل .٣٩

سرائيلي جنوب بيت لحم     عن أسرى فلسطينيين في معتقل عتصيون اإل       ،نقل نادي األسير الفلسطيني أمس    
  .معاناتهم من أوضاع اعتقالية صعبة وخطيرة على صحتهم
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 أنهم ال يشربون مياهاً نظيفة وال يستخدمون الحمام سوى ثالث مرات فقط في اليوم، بـسبب                 وأوضحوا
  .دارة السجنمنعهم من فعل ذلك من قبل إ

  ٢٠/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   في الضفة الغربية بينهم إمام مسجد فلسطينيا١٩ً يعتقل أكثر من االحتالل .٤٠
، خـالل مـداهمات      فلـسطينياً  ١٩ أكثر من    اعتقلتق باسم جيش االحتالل، أن قواته       اطأعلن ن  :رام اهللا 

  .  عاما٥٧ًبلغ من العمر يم مسجد إما، من ضمنهم شملت عدة محافظات فلسطينية في الضفة الغربية
  ١٩/٥/٢٠٠٨ قدس برس

  
 غزي يقتل شقيقه من أجل إسطوانة غاز: زمة الغازأ في ظل .٤١

 بالسكين في مدينة دير البلح وسـط قطـاع غـزة،    قتل مواطن غزي شقيقه طعناً   :  سمية درويش  -غزة  
السكان بحالة  مما أصاب   ع،  قطاالالتي يعانيها    زمة الغاز أ ، في ظل  نتيجة شجار عنيف على اسطوانة غاز     

من الهستيريا لنفاد اسطوانات الغاز من مطابخهم، وعجزهم عن تدبير أمـورهم اليوميـة مـن مأكـل                  
  .ومشرب

  ٢٠/٥/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  

  ألف لتر سوالر لغزة ٧٠٠ ألف لتر بنزين و٦٠٠سمح بإدخال ياالحتالل  .٤٢
 ألـف   ٦٠٠سالمة، أن قطاع غزة بدأ أمس، بتسلم        أكد رئيس هيئة البترول مجاهد       :رنا الشرافي  - غزة

موضحاً أنـه   . دخولهاب الجانب اإلسرائيلي    سمح ، ألف لتر من السوالر    ٧١٠لتر من البنزين، إضافة إلى      
 ألف لتر مـن     ٧٥ ألف لتر سوالر و    ٨٠٠ دخول   وفقاً لقرار التقنين اإلسرائيلي، فإنه من المقرر أسبوعياً       

ل مليون ومائتي   ادخإمن المقرر    كما أن    .نزين المسموح لها بالدخول أسبوعياً    الغاز بينما لم تحدد كمية الب     
ألف لتر من الوقود الصناعي المخصص لتشغيل محطة الكهرباء أسـبوعياً، وهـي الحاجـة الطبيعيـة                 

  .للمحطة
 ٢٠/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  "سرائيلإ"ع م  للتطبيع العربي من أخذ االستثمار في االراضي الفلسطينية جسراًاتريتحذ .٤٣

خذ الدول العربية مجـال     أمس من   أحذرت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني      :  وليد عوض  -رام اهللا   
 خلفية اعتزام المئـات مـن       ى، وذلك عل  "سرائيلإ" للتطبيع مع    االستثمار في االراضي الفلسطينية جسراً    

 تنظيمـه   ى الذي اتفق عل   ،ثماري في مؤتمر بيت لحم االست     المسؤولين والمستثمرين العرب المشاركة غداً    
  .خالل مؤتمر باريس للدول المانحة للسلطة الذي عقد قبل شهور

  ٢٠/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   شهيدا١٥٨ًعدد ضحايا حصار قطاع غزة من المرضى يرتفع إلى  .٤٤

أعلنت مصادر طبية أمس وفاة فلسطيني مريض بسرطان الكبد بسبب منعه من ِقبل  : وائل بنات- غزة
وبوفاته يرتفع عدد المرضى . ات اإلسرائيلية من مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج الالزم في الخارجالسلط

  . حالة١٥٨ شهراً إلى ١١الذين توفوا جراء الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 
  ٢٠/٥/٢٠٠٨الوطن السعودية 
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  ساسية للسالمحل القضية الفلسطينية هو الركيزة اال:  األردنيالوزراءرئيس  .٤٥
قال رئيس الوزراء نادر الذهبي، خالل جلسة حوار فـي          :  حاتم العبادي وعصام قضماني    -شرم الشيخ   

المنتدى االقتصادي العالمي، أن حل القضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هـو الركيـزة               
اف الذهبي أن اقامة الدولة الفلسطينية      واض. االساسية لتحقيق السالم واالزهادر في منطقة الشرق االوسط       

، في اشـارة الـى   "في عين العاصفة'"المستقلة هي اولوية ومصلحة اردنية، مشيرا الى أن االردن يعيش           
وشدد الذهبي علـى اهميـة      . حالة عدم االستقرار والتوتر التي تشهدها الدول المجاورة لالردن والمنطقة         

ور والتنمية المطلوبة، مؤكدا ضرورة أن يكـون التغييـر مـن            الحوار بين جميع االطراف لتحقيق التط     
  ".يجب ان ال يفرض التغيير من الخارج"الداخل وليس من الخارج، إذ قال 

  ٢٠/٥/٢٠٠٨الراي األردنية 
  
   يين حساب األردنى في األردن تحذر من تمرير حلول للسالم علالمعارضة .٤٦

في األردن من تمرير حلول للقضية الفلسطينية على        حذرت المعارضة اإلسالمية    :  بسام البدارين  -عمان  
حساب األردن واألردنيين بسبب حالة إنعدام الوزن التي تعيشها السياسة الخارجية للمملكة وضعف تأثير              

وجاء هذا التحذير عبر تصريح خاص للرجل الثاني في حـزب           . األردن في الخارطة الدولية واإلقليمية    
رحيل الغرايبة الذي إعتبر ان استثناء المسئولين األمريكيين لـالردن فـي            جبهة العمل اإلسالمي الشيخ إ    

جوالتهم المشؤومة على المنطقة يستبطن دالالت خطيرة قد تعبر عن تضاؤل الدور االردني في مـسار                
االحداث، او ان يكون االردن ضحية ما يجري من حراك سياسي وخصوصا فيما يتعلق بتصفية القضية                

  .الفلسطينية
  ٢٠/٥/٢٠٠٨دس العربي الق

  
   سنوات ١٠هي الحل الوحيد إذا لم نصل لتسوية خالل " إسراطين: "أبوالغيط .٤٧

بشدة، " إسرائيل"هاجم وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط، الواليات المتحدة األميركية و: شرم الشيخ
ود الدبابات األميركية إن وج"وقال في ندوة عقدت في إطار فعاليات منتدى دافوس العالمي بشرم الشيخ 

وأكد أبوالغيط الذي كان ". واإلسرائيلية في أراض عربية يؤدي الى مزيد من عدم االستقرار في المنطقة
أن الحل ممكن في غضون يوم واحد فقط لو " االستقرار في الشرق األوسط"يتحدث أمس في ندوة 

إن "وقال . االحتالل غداً" إسرائيل"نهت توافرت اإلرادة السياسية، وأنه لو كانت هناك إرادة حقيقية أل
الحكومة اإلسرائيلية والشعب يجب أن يتفقا من أجل الوصول إلى تحقيق حل للدولتين والوصول إلى 

لو لم نصل إلى تسوية خالل عشر سنوات ربما يكون الحل الوحيد "، وأضاف معلقاً "سالم مع الفلسطينيين
  ".ا الرئيس الليبي معمر القذافي منذ فترة طويلةالتي سبق أن اقترحه" إسراطين"هو دولة 

  ٢٠/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ر عاماً على إنشائها ال معنى له طالما النزاع مستم٦٠بمرور" إسرائيل"احتفال : جمال مبارك .٤٨

ال " عاماً على إنشائها ٦٠بمرور" إسرائيل"اعتبر جمال مبارك أن احتفال :  جابر القرموطي-شرم الشيخ 
وحذر من أن الوقت ليس في مصلحة أي طرف، بما في ذلك ". ، طالما أن النزاع مستمرمعنى له

إذا لم يتحقق ذلك، فمن : "وقال. إذا لم تسارع إلى إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية" إسرائيل"
بالقضية ودعا األطراف المعنية . الدولة العبرية" الممكن أن تحدث موجة من العنف تؤثر علي استقرار

 الفلسطينية عذراً لتأجيل قرار السالم أو وقف العملية -الفلسطينية إلى عدم اتخاذ الخالفات الفلسطينية 
الجميع يدرك المشكلة وحلولها، وما ينقص هو اتخاذ إجراءات عملية على أرض "السلمية، مشيراً إلى أن 

، وهناك فرصة تاريخية تحدث للمرة مصر فتحت أبواب السالم قبل ثالثين عاماً"وأضاف أن ". الواقع
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مقابل إقامة " إسرائيل"األولى، وهي أن جميع الدول العربية أعلنت استعدادها إلقامة السالم العادل مع 
تحقيق السالم في "ورأى أن ". لم تستغل الفرصة لتسوية النزاع" إسرائيل"دولة فلسطينية قابلة للحياة، لكن 
ال يمكن "، مشيراً إلى أنه "ت التنمية ويرفع نسبة النمو إلى آفاق جديدةالمنطقة يمكن أن يزيد من معدال

  ".تحقيق هذا التقدم في الشرق األوسط من دون تحقيق السالم
  ٢٠/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
        على تنفيذ تعهده بإقامة دولة فلسطينية هذا العامة بوششكك في قدرجمال مبارك ي .٤٩

 نجل الرئيس المصري، واألمين العام المساعد للحزب هاجم جمال مبارك:  محمود جمعة-القاهرة 
الوطني الحاكم خطاب الرئيس األميركي جورج بوش أمام منتدى دافوس، ووصف حديثه عن القضية 

وأشار إلى .  ، وشكك في قدرته على تنفيذ تعهده بإقامة دولة فلسطينية هذا العام"محبط"الفلسطينية بأنه 
يما يخص الموضوع الفلسطيني، والتأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة أنه توقع رسالة أقوى من بوش ف

واعتبر  مساعد ".  ، إال أن هذا لم يحدث"إسرائيل"دولتهم، والتذكير بالمسؤوليات التي يجب أن تتحملها 
وزير الخارجية المصري السابق عبد اهللا األشعل أن تصريحات جمال مبارك تعلن بصراحة أن القاهرة 

ادة النظر في عالقاتها مع واشنطن، تلك العالقات التي طالما وصفها الجانبان بأنها قررت إع
وذكر للجزيرة نت أن الرئيس مبارك غاضب بشدة من مواقف بوش خاصة خطابه المستفز ". إستراتيجية"

د على أوكل مهمة الر"أمام الكنيست الذي أعلن خالله تصفية القضية الفلسطينية، لكنه لم يرد بنفسه، بل 
  ". بوش البنه جمال

  ٢٠/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  قضية شاليط ال يجب أن تكون شرطاً لفك الحصار: مصر .٥٠

أن قضية شاليط "أوضح مصدر مصري أن مصر قالت لإلسرائيليين خالل اللقاءات األخيرة : القاهرة
ار ويمكن أن يمكن أن تتضمن بيان إعالن وقف إطالق النار، ولكن ال يجب أن تكون شرطاً لفك الحص

انه شرط مستحيل أن تتمكن "أما بخصوص تنامي قدرات حماس فأوضح المصدر ". تحل في ما بعد
مصر من تحقيقه ألن سالح حماس ال يتوفر لها عن طريق مصر، أما بالنسبة لضبط الحدود فمصر تقوم 

 سترفع من كفاءة بدورها بقدر المستطاع وعندما تصل األجهزة التقنية الحديثة من الواليات المتحدة
قطعت مصر شوطا طويال في ملف األسرى وإذا أرادت "وأضاف المصدر ". حرس الحدود المصري

بجدية إنهاء هذا الملف فعليها أن توافق على شروط الفصائل اآلسرة للجندي والمتمثلة بإطالق " إسرائيل"
سيتم افتتاحه بعد موافقة جميع "وفيما يتعلق بمعبر رفح قال ". سراح األسرى الفلسطينيين الذين طلبتهم

  ".٢٠٠٥على إعادة العمل باتفاق المعابر ) واالتحاد األوروبي" إسرائيل"حماس والسلطة و(األطراف 
  ٢٠/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  "إسرائيل" المصري يرفض تصدير الغاز لـالتجمع .٥١

، أيا "إسرائيل"لمصري لـأكد حزب التجمع التقدمي الوحدوي المعارض في مصر أن بيع الغاز ا: القاهرة
ووصف . كان سعر البيع، يضر بأمن البالد القومي، حيث يقوي الكيان الصهيوني ويضعف مصر

بأنها العدو األول لمصر رغم معاهدة السالم بينهما، ودعا الحزب " إسرائيل"الحزب في بيان له، أمس، 
 بين مصر وبريطانيا ١٩٣٦غاء معاهدة أسوة بإل" اسرائيل"الحكومة المصرية إللغاء صفقة بيع الغاز الى 

تحصل على الغاز بموجب هذه " إسرائيل"وأشار التجمع إلى أن .  نزوال عند اإلرادة الشعبية١٩٥١عام 
الصفقة بأقل من خُمس السعر الذي تشتريه به مصر من الشريك األجنبي وهو السعر العالمي، حيث تبيع 
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الر لكل مليون وحدة حرارية في حين أن السعر العالمي  دو٥,١بما ال يزيد على " اسرائيل"الغاز لـ
  .يتجاوز حاليا عشرة دوالرات

  ٢٠/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  خيبة أمل من خطاب بوش:  التعاون لدول الخليجمجلس .٥٢
أعرب األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية عن : ب، قنا.ف.أ
الخميس " اإلسرائيلي"من الخطاب الذي ألقاه الرئيس األمريكي جورج بوش أمام الكنيست " خيبة أمله"

إن هذا الخطاب يجعلنا نرى أن الموقف األمريكي بشأن تحقيق وإقامة الدولتين قاتم وغير "الماضي، وقال 
ل شكل حو" إسرائيلي"اإلدارة األمريكية أصبحت تتحدث اآلن عن اتفاق فلسطيني "وأضاف ان ". واضح

  ".الدولة الفلسطينية التي وعدت بها الفلسطينيين قبل نهاية العام وليس إقامة الدولة
  ٢٠/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   الوزراء السعودي يهيب بالمجتمع الدولي ضمان كافة الحقوق للفلسطينيينمجلس .٥٣

 مؤكدا على ضرورة شدد مجلس الوزراء السعودي على األهمية القصوى للقضية الفلسطينية،: الرياض
أن يعمل المجتمع الدولي، ودوله الكبرى على ضمان الحقوق الشرعية والوطنية واإلنسانية للشعب 

كما شدد المجلس، خالل جلسته . الفلسطيني، والتي أكدت عليها القرارات الدولية على مختلف الصعد
د العزيز، على أنه لم يعد للشعب التي عقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عب

الفلسطيني وقياداته ما يقدمونه من المزيد من التنازالت، وأن المسؤولية الواضحة تقع على الجانب 
اإلسرائيلي لينهي سياسات التعنت والتعسف والقهر والعقوبات الجماعية والتوسع االستيطاني، وأن يلتزم 

  .بالقرارات والشرعية الدولية
  ٢٠/٥/٢٠٠٨ط الشرق األوس

  
   الصحة العرب يطالبون منظمة الصحة العالمية بزيارة األراضي الفلسطينيةوزراء .٥٤

قرر وزراء الصحة العرب مطالبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بزيارة األراضي : وام
منع برفع الحصار و" إسرائيل"الفلسطينية، وإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الوضع الصحي، ومطالبة 

تفاقم األزمة اإلنسانية في قطاع غزة والعمل على الوفاء بمسؤولياتها األخالقية والقانونية لحماية حقوق 
اإلنسان األساسية للسكان المدنيين، والتدخل لوقف الممارسات غير اإلنسانية بحق الطواقم الطبية 

ظمة الصحة العالمية باالستجابة وقرر المجلس مطالبة المدير العام لمن. والمستشفيات والمراكز الصحية
العاجلة لالحتياجات التي تقدم بها وزير الصحة الفلسطيني، والضغط على الحكومة اإلسرائيلية لتسهيل 

  .مرور األدوية
  ٢٠/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   الشارقة يثمن صمود الشعب الفلسطينيحاكم .٥٥

 صمود الشعب الفلسطيني في الدفاع ، القاسمي الشيخ الدكتور سلطان بن محمدحاكم الشارقةثمن : وام
وتمنى، لدى استقباله أمس الدكتور جمال محمد بواطنة . عن المقدسات اإلسالمية واإلنسان الفلسطيني
أن تسود الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني  وزير األوقاف والشؤون الدينية في فلسطين،

  .وقيادته
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وقد تناول . م العربي واإلسالمي ومن الدول الصديقة المحبة للعدل والسالموأكد ان في وحدته ينال الدع
اللقاء األوضاع في األراضي المحتلة والمعاناة الفلسطينية نتيجة الحصار والحواجز الى جانب استعراض 

  .أوضاع األوقاف اإلسالمية والمساجد والجهود التي تقوم بها الوزارة للحفاظ عليها
 ٢٠/٥/٢٠٠٨ة الخليج اإلماراتي

  
   إلى إجراء حوار مع جميع أطراف القضية الفلسطينيةبلير يدعو  .٥٦

 خـالل في شرم الـشيخ     دعا مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير،        :  جابر القرموطي  -شرم الشيخ   
باراك ورئيس الوزراء الفلسطيني سالم     فيها  شارك    الناطق بالعربية  "بي بي سي  "مناظرة نظمها تلفزيون    

إلى إجراء حوار مع جميع أطراف القـضية الفلـسطينية،           ،اض ونجل الرئيس المصري جمال مبارك     في
االحتالل اإلسرائيلي لـيس    "وأكد أن   ". المسألة تتعلق باألساس الذي يمكن أن نتقدم به لألمام        "موضحاً أن   

لـى ضـرورة    ، مشيراً إ  "إسرائيل"إال أنه شدد على ضرورة أمن       ". عادالً، ومن الضروري وضع حد له     
  .تحسين األوضاع الفلسطينية في الوقت نفسه

  ٢٠/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
   ٢٠٠٠ هندية في العام –تحقيقات في الهند حول صفقة صواريخ إسرائيلية  .٥٧

استجوبت هيئة التحقيق الفيدرالي الهندية وزير الدفاع الهندي السابق جورج فرنانديز مـرتين             : آي.بي.يو
اإلسرائيلية مـع   ) ١١٥٠آر أس   (كبت اثناء إتمام صفقة صواريخ باراك       حول مزاعم تتعلق بمخالفات ارت    

عن مصادر رفيعة على عالقة بـالتحقيق لـم         " برس تراست أوف أنديا   "ونقلت وكالة   . ٢٠٠٠الهند عام   
تكشف عن اسمها، أن فرنانديز الذي كان وزيراً للدفاع اثناء عقد الصفقة، خضع الستجواب مـن قبـل                  

قيق الفيدرالي الهندي في منزله فيما يتعلق بدوره المزعوم في قضية المخالفات التي             محققين من هيئة التح   
  . اكتشفت في الصفقة

  ٢٠/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  مهاتير محمد ينسحب من الحزب الحاكم: ماليزيا .٥٨

حزب أعلن رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد امس، أنه سينسحب من ال           :  د ب أ   -كوااللمبور  
منظمـة الماليـو   "وجاء هذا االعالن غير المتوقع بانسحاب مهاتير من  .  عاما ٢٢الحاكم الذي يقوده منذ     

وكان رئيس الـوزراء الـسابق العـضو فـي          .  خالل حديث له في والية كداه الشمالية       "الوطنية المتحدة 
بـدوي بعـد الخـسائر      ، دخل في جدال علني مع خليفته عبد اهللا أحمد           ١٩٤٦المنظمة منذ تأسيسها عام     

كمـا دعـا    .  مارس الماضي  ٨الفادحة التي مني بها الحزب الحاكم في االنتخابات العامة التي جرت في             
 . مهاتير أعضاء الحزب إلى السير على خطاه واالستقالة من الحزب للتعبير عن استيائهم من قيادة بدوي

  ٢٠/٥/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  رة  عشرة استخالصات كبي-النكبة  .٥٩

 نواف الزرو
الواضح من زخم التطورات السياسية الدراماتيكية األخيرة التي تالحقت قبيل وخـالل وبعيـد الـذكرى                
الستين للنكبة الفلسطينية واغتصاب فلسطين، ان دولة االحتالل جددت وصعدت هجومهـا االسـتراتيجي              

ـ ) النكبة( حتى سماع مصطلح     على القضية الفلسطينية، لدرجة وصلت إلى ان تلك الدولة لم تعد تتحمل           
 .تصوروا
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أن "و) النكبـة (لتعلن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية ان على الفلسطينيين أن يشطبوا من قاموسهم مـصطلح            
كما أعلـن مكتـب رئـيس        "٤٨عليهم أيضا إذا أرادوا دولة أن يتخلوا سلفا عن حق العودة إلى مناطق              

ادا إلى ذلك وفي ذكرى ستينية النكبة نقرأ أهم االستخالصات           استتباعا واستن  -لذلك  . الوزراء اإلسرائيلي 
 : المترتبة على أجندة النكبة واغتصاب فلسطين وحق العودة وحلم االستقالل والدولة الفلسطينية

 فالحديث عن المشاريع المشبوهة لتوطين الالجئين الفلـسطينيين فـي منـافيهم             - األخطر   - التوطين   -
 الكارثة واغتصاب فلسطين وإقامة الدولـة       -يم تعود جذوره إلى ما قبل النكبة        القسرية، كما هو حديث قد    

فهو أيضاً حديث متجدد على مدار الساعة، بل يمكن القول انه احتل وسيحتل المحور دائما               .. الصهيونية
في كل مقترحات ومشاريع المفاوضات والتسوية، وعلى ذلك نوثق ان التوطين يصبح هو األخطر علـى                

 ..واألخطر على الوطن..  الفلسطينيةالقضية
 كما يثبت لنـا     - خطيئة التأجيل    -. واألخطر على الحقوق المغتصبة   .. واألخطر على الشعب الفلسطيني   

 العربي ارتكب خطيئة بتأجيـل بحـث القـضايا الجوهريـة            -يوماً عن يوم، فإن المفاوض الفلسطيني       
لمياه والدولة الفلسطينية، واقترف خطيئة فـي عـدم         األساسية كالالجئين والقدس واالستيطان والحدود وا     

تثبيت وتكريس الحق العربي الفلسطيني المشروع في كافة هذه القضايا في إطار المباحثات واالتفاقيـات               
 . المعقودة

 ويوفر لنا المشهد السياسي العقيم المجرب على مـدى سـنوات            - صراع األحالم والذاكرة التاريخية      -
ا مشهد االنتفاضات المجيدة، استخالصاً بالغ األهميـة االسـتراتيجية يتمثـل فـي أن               عديدة كما يوفر لن   

الصراع وفق كافة المعطيات واألحداث التي تراكمت على مدى سنوات المفاوضات السابقة، إنمـا هـو                
صراع أيضاً بين األحالم العربية الفلسطينية التاريخية المشروعة في فلسطين باعتبارها عربية الجـذور              

أرض إسـرائيل   "والهوية والمستقبل من جهة، وتلك األحالم الصهيونية االستعمارية الباطلة التي تحلم ب           
 . من جهة ثانية" من النهر إلى البحر

 ومرة أخرى نأتي لنتوقف أمام أهم خطوط االستراتيجية اإلسـرائيلية إزاء            - االستراتيجية اإلسرائيلية    -
تاريخية وتوراتية وأمنية   : فاالدعاءات والذرائع اإلسرائيلية دائماً   : اًقضية الالجئين والملفات الكبرى أيض    

المماطلة والتسويف والتتويه، وتحويل البحث مـن       : وديموغرافية، وطرق التهرب من االستحقاقات دائماً     
 . القضايا واألمور الجوهرية إلى القضايا واألمور الهامشية أو اإلجرائية أو التفصيلية

 وعلى خالف السيمفونية الزاعمة بأن قيادة المجتمع السياسي       - العدائي اإلسرائيلي    -اسي   اإلجماع السي  -
مـع الفلـسطينيين والعـرب، برهنـت الحـروب          " السالم وإنهاء نزاع القرن   "اإلسرائيلي تؤيد بغالبيتها    

 اإلسرائيلية المتصلة على أن اإلجماع السياسي اإلسرائيلي قائم ومقولب على أسـاس رفـض قـرارات               
الشرعية الدولية حتى بحدودها الدنيا بكل ما يتعلق باألرض والحقوق الفلسطينية مثل القدس والالجئـين               

 . والدولة الفلسطينية المستقلة السيادية
 ولعل من أبلغ وأعمق االستخالصـات التـي كرسـتها حكايـة النكبـة               -حقوق غير قابلة لالختزال      -

لمتعلق بالحقوق العربية المشروعة في فلسطين والقدس وحق        الفلسطينية المستمرة هو ذلك االستخالص ا     
العودة لالجئين الفلسطينيين وغيرها، حيث أوضحت الجماهير الفلسطينية ومن خلفها الشعوب العربية أن             

 . الحقوق العربية المشروعة في فلسطين قائمة وراسخة ودائمة وغير قابلة لالختزال
 ضوء كل ما سبق ذكره، أن ملف الالجئين الفلسطينيين، سـيبقى     والواضح في  - الملف سيبقى مفتوحاً     -

من بين ابرز واهم الملفات المتراكمة مفتوحاً وساخناً ومتفاعالً إن انتهى بفرض مشاريع التوطين علـى                
الفلسطينيين، والصراع سيبقى محتدماً إلى ما ال نهاية، أو إلى أن يحصل الفلـسطينيون علـى حقـوقهم                  

متها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تماماً، األمر الذي يتعارض            المشروعة وفي مقد  
 . جذرياً مع خريطة االحتالل واستراتيجياته
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 وبقاء ملف الالجئين الفلسطينيين مفتوحاً متفاعالً يغلي فـي مرجـل            - الالجئون وأمن الشرق األوسط      -
 األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط برمتها، فهذا         األحداث، سيكون له تداعياته أيضاً على مسائل      

الملف سيبقى األكثر حساسية وتفجراً في أي وقت وفي أي مرحلة لو تم تمرير أي تسوية لـه ال تكفـل                     
 . الحقوق المشروعة لالجئين

انـت   وفي هذا الصدد، لو كانت الصورة معكوسة، وك        - فلسطين بين الحماية الدولية والحماية العربية        -
، لسارعت الواليات المتحدة ليس فقـط       )اإلرهاب العربي (إسرائيل هي التي تطالب بالحماية الدولية أمام        

إلى تأمين الحماية الدولية واألميركية معاً لها، بل األرجح أنها كانت لتعلن الحرب على العرب، وتتدخل                
 . بكامل ثقلها وترسانتها الحربية االستراتيجية لحمايتها

دام الفلسطينيون والعرب هم الذين يطالبون بالحماية الدولية من اإلرهاب الـدموي اإلسـرائيلي،              لكن ما   
فليس لإلدارة األميركية آذان لتسمع النداءات واالستغاثات الفلسطينية، وليس للمجتمع الدولي قدرة علـى              

 . اإلنصات واالستجابة لذلك، حيث ال ترغب اإلدارة األميركية بذلك
 الفلـسطيني،   - ونرى أخيراً أن الخطيئة التي اقترفها المفاوض العربي          -فلسطيني العربي    الخطاب ال  -

بتأجيله بحث القضايا الجوهرية النهائية، وطرحها كقضايا متنازع عليها مع االحتالل اإلسرائيلي، يجـب              
يد من الخطايـا    أن ال تستمر وأن ال يراكم فوقها المزيد من األخطاء التي قد تؤدي في المحصلة إلى المز                

 . القاتلة للحقوق الفلسطينية المشروعة
يستتبع ذلك من الفلسطينيين أوالً ثم من العرب ثانياً، وخاصة في أعقاب خطاب بـوش التـوراتي أمـام                   
الكنيست اإلسرائيلي، مراجعة الخطاب اإلعالمي الـسياسي التفاوضـي ومراجعـة أجنـدة األولويـات               

 ...! امل بعد أن كانت أحادية ومسارية ومفككة وهزيلة حتى اليومالفلسطينية العربية، لتكتمل وتتك
 ٢٠/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  

  
 آن األوان إلسقاط خيار التفاوض .٦٠

 جواد البشيتي
 ال بد لها أن تكون منعطفاً جديداً في تاريخ القـضية الفلـسطينية، فالـسالم بـين إسـرائيل         ٢٠٠٨سنة  

ة القومية للشعب الفلسطيني عبر التفاوض السياسي، ما عاد بالخيار          والفلسطينيين، أو الحل النهائي للمشكل    
مبـادرة الـسالم    "السياسي أو االستراتيجي الواقعي للفلسطينيين، وللدول العربية الملتزمـة حتـى اآلن             

ن ، من عندنا، أن يتقاعدوا، وان يطِْعموا النيران ملفَّاتهم التفاوضية، وأ          "المفاوضين"، وقد حان لـ     "العربية
يعلنوا على المأل في خطبة الوداع أن خيار الحل عبر التفاوض السياسي مع إسرائيل قد انتهت صالحيته                 

 كان طريق الوهم األخير" أنابوليس"الزمنية، وأن. 
إن جيـرانكم مـن     : وأحسب أن الرئيس بوش قد خاطب اإلسرائيليين من على منصة الكنيـست قـائالً             

  ممن األغبياء إذا ظلوا مستمسكين بوهم أنَّني لن أغادر البيت األبيض قبل أن               الفلسطينيين والعرب ه قوم 
 .آتي لهم بمعجزة تحويل وهمهم إلى حقيقة واقعة

، إنَّما هو   "طريق أنابوليس "كل ما يتوفَّر الرئيس بوش على إتمام عمله قبل مغادرته البيت األبيض، وعبر              
يكِْره ماليين الالجئـين    " اتفاق"لفلسطيني وقضيته القومية، والتي قوامها      ، ينْكُب بها الشعب ا    "النكبة الثانية "

، بحسب مقياس الزمن السياسي، عن حقهم في العودة، في          "إلى األبد "الفلسطينيين على أن يضربوا صفحاً      
النكبـة  "وهذا لـيس كـل      . ١٩٤معناه الذي أوضحه وشرحه قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة رقم           

، وإنَّما أحد نصفيها، فنصفها اآلخر قوامه هو أن ال مكان، حاضراً ومستقبالً، ومن الوجهة العملية                "يةالثان
، التي يفضلها الرئيس بـوش علـى        "الدولة الفلسطينية "والواقعية، لماليين الالجئين الفلسطينيين في إقليم       

 القرار الدولي، خطراً على يهودية دولة       ، فإذا كانت عودتهم، بما يواِفق ذلك      "الِجبن غير السويسري  "هيئة  
يمكن أن يتحول إلى خطر على      " الدولة الفلسطينية "إسرائيل من الوجهة الديمغرافية فإن تركيزهم في حيز         
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وها هو مارك ريجيف، المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي، يساِرع إلى ترجمة            . أمنها االستراتيجي 
ائيل ونتائجها بشرط تفاوضي هو أن يتخلَّى رئيس السلطة الفلسطينية محمـود            زيارة الرئيس بوش إلسر   

، فإصراره على هذا المطلب سيكون، على ما        )"إلى إسرائيل (حق الالجئين في العودة     "عباس عن مطلب    
قبل " اتفاق"قال ريجيف، السبب األهم لفشل وانهيار الجهد السياسي والتفاوضي المبذول اآلن للتوصل إلى              

 .ادرة الرئيس بوش البيت األبيضمغ
، وال يمكن الجمع بين النقيضين، ثم زعـم         "نقيض السالم "هذا المطلب إنَّما هو، بحسب تصريح ريجيف،        

ذلـك القـرار    : في القانون الدولي، ناسياً، أو متناسياً، أمـرين       " حق العودة "ريجيف أن ال وجود لمطلب      
 يمتُّ بصلة إلى القانون الدولي، وأن ال وجود فـي القـانون             الدولي الذي ال يمكن فهمه على أنَّه شيء ال        

حق كل يهودي، في أي مكان في العالم، في العودة إلى إسرائيل ليغدو مواطناً مـن                "الدولي لشيء يسمى    
 ".مواطنيها

راً، إذا نجح الرئيس بوش في شيء فإنَّما نجح، أو ينبغي له أن يكون قد نجح، في إقناعنا، ولو كُنَّا حجـا                    
  التي وعد بجعلها، ولو من حيث األساس، حقيقة واقعة قبـل أن يغـادر البيـت                 "الدولة الفلسطينية "بأن ،

الدولـة  "األبيض، ال يفهمها، وال يمكنه فهمها، إالَّ على أنَّها جزء من منظومة األمن االسـتراتيجي لــ               
زيداً من األمن االستراتيجي من الحجارة التي       ، وكأنَّها لن تقوم، إن قامت، إالَّ لتبتني إلسرائيل م         "اليهودية

 .أنتجها هدم السالم، تفاوضاً واتفاقاً، للجوهري واألساسي من الحقوق القومية للشعب الفلسطيني
المفاوض الفلسطيني لم يعلِّل نفسه بوهم أن خيار الحل عبر التفاوض السياسي مع إسـرائيل يمكـن أن                  

في الخاص منه بمشكلة الالجئين الفلسطينيين، عودة الماليين من هؤالء إلى           ينتهي إلى حلٍّ نهائي، قوامه،      
إسرائيل، ولكنَّه، في الوقت نفسه، ال يستطيع أن يظل مستمسكاً بهذا الخيار إذا ما تأكَّد لديـه أن عاقبتـه                    

 .على مضضالنهائية هي التوصل إلى اتِّفاق ال يمكن أن يلقى قبوالً شعبياً فلسطينياً واسعاً، ولو 
ولقد أثبتت الواليات المتحدة، ومذ حكمها الرئيس بوش على وجه الخصوص، أنَّها ليست بالوسيط الـذي                
لديه من األسباب ما يحمله على أن يبذل من الجهود والمساعي الدبلوماسية والسياسية ما يفـضي إلـى                  

د والمساعي إنَّما نجـح فـي       اتفاق يمكن أن يقبله الفلسطينيون ولو على مضض، فما بذله من تلك الجهو            
تعزيز الميل الفلسطيني العام إلى نبذ فكرة أن التفاوض السياسي مع إسرائيل يمكنه، اليوم، إن لـم يكـن                   
اليوم وغداً، أن ينِْتج حال يمكن أن يستصعب الفلسطينيون رفضه، على سوئه ِنسبةً إلـى الحـل الـذي                   

 .ينشدون
مكن أن يتحقَّق حتى مغادرة الرئيس بوش البيت األبيض، ليس سوى حـل             كل ما تحقَّق حتى اآلن، وما ي      

لمشكلتي الالجئين والقدس الـشرقية،  " الحل اإلسرائيلي الخالص"، أي الحل الذي فيه من "الدولة الملغومة "
ضخِّم ثمن حصول الفلسطينيين عليهـا،  " الدولة"ما يجعله لغماً مزروعاً في طريق مفاوضات السالم، فـ         

وهذا اليأس قد يحملهم، بعد بضعة أشـهر، أي بعـد نفـاد             ". شرائها"تد وتعاظم شعورهم بالعجز عن      فاش
ما العمل الذي   "، على التفكير في إجابة سؤال واحد فحسب هو          "أنابوليس"الوهم األخير الذي جاء به إليهم       

وإذا كان من   ". وض السياسي؟ يمكنهم وينبغي لهم القيام به انطالقاً من انتهاء العمل بخيار الحل عبر التفا            
درس أساسي يمكن ويجب الخروج به من تجربة هذا الخيار فهذا الدرس إنَّمـا هـو التـزام التفـاوض                    

يمكن أن يـتمخَّض عنهـا إنهـاء، أو انتهـاء، االحـتالل             " نتيجة"السياسي مع إسرائيل، ولكن بوصفه      
حتالل ليس باألمر الذي ينم عن حكمة أو واقعية         اإلسرائيلي، فاتِّخاذ هذا التفاوض طريقاً إلى إنهاء هذا اال        

سياسية، أما نبذ خيار المقاومة بأوجهها كافة بدعوى تهيئة األسباب والظروف لنجاح مفاوضات الـسالم               
ونبذ خيار الحل عبر التفـاوض الـسياسي ال    . فهو، على ما أثبتت وأكَّدت التجربة، الغباء السياسي بعينه        

ار الحل عبر المقاومة، أو عبر المقاومة العسكرية على وجه الخصوص، يمكن            يعني، بالضرورة، أن خي   
وإذا كان من مفاضـلة     . أن يعطي نتائج أفضل، فالخياران في أزمة، أسبابها موضوعية في المقام األول           

عملية وواقعية اآلن فهذه المفاضلة أنَّما هي أن يفاِضل الفلسطينيون بين مساوئ النتائج المترتبـة علـى                 
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ألخذ بخيار الحل عبر التفاوض السياسي مع إسرائيل وبين مساوئ النتائج المترتبة على أخـذهم، عـن                 ا
 .يأس واضطِّرار، بخيار الحل عبر المقاومة بأشكالها وأساليبها المختلفة

ويكفي أن يقاِرن الفلسطينيون، في موضوعية، بين نتائج هذا الخيار ونتائج ذاك الخيار حتى يتوصلوا إلى                
ستنتاج مؤداه أن نتائج وعواقب خيار الحل عبر المقاومة لن تكون أسوأ عليهم من نتائج وعواقب خيـار    ا

أما السبب في حمل الفلسطينيين على المفاضلة بين أمـرين أحالهمـا مـر فهـو                . الحل عبر التفاوض  
تهي إليه من نتائج حتـى مغـادرة        في ما انتهى إليه من نتائج حتى اآلن، وفي ما يتوقَّع أن ين            " أنابوليس"

الرئيس بوش البيت األبيض، فليس من وهم بعد اآلن يمكنه أن يبقي الفلسطينيين أسرى لخيار سالٍم لـم                  
وأحسب أن النتائج التي انتهى إليهـا خيـار الحـل عبـر             . يبِق في أيديهم من شيء يمكنهم التنازل عنه       

ء إذا ما أنبأت الفلسطينيين بأن نبذهم لخيار الحـل عبـر            التفاوض السياسي مع إسرائيل هي األصدق إنبا      
التفاوض السياسي مع إسرائيل هو وحده، اآلن، الخيار السليم، ألن نتائج وعواقب نبذه، ومهمـا كانـت                 
سيئة، لن تكون أسوأ من نتائج وعواقب استمرارهم في التزامه، فأي سالم هذا الذي تقـول مفاوضـاته                  

 !؟.."أنتَ إذا بقيتَ في داخل قاعة المفاوضات متَّ، وإذا غادرتها متَّ "للمفاوض الفلسطيني
إن قنوط الفلسطينيين من رحمة السالم يمكن أن يأتي بتغيير، ينجح حيث فـشل التفـاؤل، أي يمكـن أن              

عيب الطريق  يقصر ويسهل الطريق إلى سالٍم لم يؤد التفاؤل، أو اإلفراط في التفاؤل، إالَّ إلى إطالة وتص               
  .إليه

  ٢٠/٥/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
  من نقد النكبة إلى نقد أسباب استمرارها .٦١

  ماجد كيالي
طوال العقود الستة الماضية شكل التفكير في النكبة موضوعا حيويا للفكر السياسي العربي الذي حاول 

 السياسي واالجتماعي من خالل ما تمثله هذه المناسبة في تاريخ العرب المعاصر، إعادة قراءة التاريخ
واالقتصادي والثقافي للمنطقة قراءة نقدية، تحاول اإلجابة على التساؤالت المطروحة، من نوع لماذا هزم 

 المشروع التحرري النهضوي العربي؟ ولماذا انتصر المشروع الصهيوني؟
قع الذي أنتج وبالطبع فإن بعض التساؤالت تجاوزت سؤال الهزيمة إلى السؤال عن معنى استمرار الوا

 .الهزيمة، ولكن معظم اإلجابات لم تستطع اإلحاطة بمعنى النكبة، السيما استمرار واقعها
وحسب إلياس صنبر ال يكاد يوجد أي عمل نقدي من الناحية العربية، عن هذا الحدث الهائل الذي ال 

 .يزال يهز بتأثيراته العالم العربي عامة والفلسطيني خاصة
التاريخي ال إجابة شافية عنه، وهو يرى أنه من األفضل التركيز " لماذا"رى أن سؤال أما عزمي بشارة في

 "ماذا علينا أن نفعل؟ وكيف نتقدم نحو الهدف المحدد؟: "على أسئلة مثل
وهكذا فبعد مرور أكثر من قرن على قيام الحركة الصهيونية، وأكثر من نصف قرن على نجاح هذه 

 .زال موضوع النكبة موضع جدل لدى المهتمين والمؤرخينالحركة في إقامة دولتها، ما 
فثمة من يرجح دور العوامل الخارجية، ويؤكد على دور العامل الذاتي لليهود وحركتهم الصهيونية، 
وبالمقابل ثمة من يحيل ذلك على هشاشة الوضع العربي آنذاك، كما أن ثمة من يفسر ذلك بهذه العوامل 

 .كلها
مرأ بعض المفكرين العرب الحديث عن المؤامرة، ودور العامل الخارجي، كما ومن ناحية ثانية است

استمرأ بعضهم الحديث عن الفرص الضائعة، ولكن قلة منهم خالفوا هذين التفسيرين، متحدثين عن النكبة 
حالها بمعناها الحقيقي والشامل، بتعريتهم العوامل الذاتية الداخلية التي أدت إلى النكبة، ومن ثم إلى استف

 .واستمرارها
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ومن ضمن تلك العوامل تخلف البنى االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية العربية، وضعف البنى 
المؤسسية، وغياب أو تغييب دور القوى االجتماعية في مواجهة مجتمع حديث، يعتبر جزءا من الغرب 

ة مضافة بالنسبة إلى إسرائيل، كما فعل وامتدادا له، بكل ما يعنيه ذلك من معنى، وبما يمثله من قيم
  .قسطنطين زريق ووليد الخالدي

 العامل الخارجي وإقامة الكيان الصهيوني
وفي الواقع فإنه منذ قيام الحركة الصهيونية توفّرت لها مجموعة من العوامل الموضوعية التي مكنتها 

  .من تحقيق مشروعها
ها باالعتماد على وسائل االستيطان والقوة العسكرية، وفي األساس فإن الحركة الصهيونية أقامت دولت

  .وبفضل االعتماد على دعم القوى االستعمارية، خاصة بريطانيا ثم الواليات المتحدة األميركية
ومن الصعب تصور إمكانية نجاح هذه الحركة في تحقيق أهدافها، بمعزل عن الدعم الذي تلقته من الدول 

التي كان لها في األصل دور كبير في قيام هذه الحركة وتطورها، والتي الكبرى المهيمنة في العالم، 
  .رأت في قيام هذه الدولة مصلحة خاصة لها في سياستها تجاه هذه المنطقة

بالنسبة للعوامل الخارجية فقد مكنت بريطانيا، وهي الدولة المنتدبة على فلسطين، الحركة الصهيونية من 
إذ منحت لتلك الحركة الممثلة بالوكالة اليهودية مكانة سياسية، شكلت البرعم ترسيخ أقدامها في هذا البلد، 

  .األول للدولة اإلسرائيلية، في حين أنها حالت دون تمثيل الفلسطينيين السياسي
كما منحت بريطانيا األراضي الخصبة لهذه الوكالة، وقدمت الحماية والرعاية للتجمعات االستيطانية، 

  .ية العسكرية األولى لهذه الحركة في إطار جيشهاونمت ودربت األلو
وقد قامت بريطانيا بدور كبير في ضرب الحركة الوطنية الفلسطينية وإجهاض دورها، سواء بالنسبة 

  .الستنهاض الشعب الفلسطيني، أو في مواجهة االستيطان الصهيوني
، عن محمد عزة دروزة رصده لخسائر وينقل وليد الخالدي في محاوالته الهامة إلعادة كتابة تاريخ النكبة

بلغ عدد : "الفلسطينيين في النصف الثاني من عقد الثالثينيات على يد الجيش البريطاني، حيث يقول
المعتقلين خمسين ألفا وعدد الشهداء سبعة آالف وعدد الجرحى عشرين ألفا وعدد البيوت المنسوفة 

 ".ألفين
، حسب ١٩٤٠-١٩٣٦ادرة من الفلسطينيين خالل الفترة بلغ عدد األسلحة المص"وحسب الخالدي فقد 

  ". بندقية صيد٤٢٥ قنبلة و١٨١٢ مسدسا و٣٢٢٠ بندقية و٦٣٧١: المصادرة الرسمية البريطانية
وعلى صعيد الدعم المالي يقدر الباحث أحمد السيد النجار، مجموع المساعدات التي وصلت إلى إسرائيل 

 مليار دوالر بأسعار الوقت الراهن، حيث يقدر ٤٥٠ر أي  مليار دوال١٨٠منذ قيامها، بحوالي 
 مليار ٦٠ مليار دوالر، والمساعدات األلمانية بحوالي ٦٦٥٨٨المساعدات األميركية إلسرائيل بحوالي 

  . مليار دوالر١٩٣٦٨دوالر، في حين بلغت أموال الجباية اليهودية الموحدة حوالي 
ة االقتصادية، كثيرا من استيالئها على أراضي فلسطين وأمالك وبالطبع فقد استفادت إسرائيل، من الناحي

  .الفلسطينيين، والبنى التحتية والمنشآت والمياه
 مليون جنيه إسترليني ٧٤٣وفي تقدير سامي هداوي فإن قيمة األمالك التي سلبتها إسرائيل بلغت حوالي 

بأسعار ( مليار دوالر ١٣٠تة، ، وهذا المبلغ يساوي، حسب الباحث سلمان أبي س)١٩٤٨بأسعار عام (
  ).١٩٩٣عام 

وإلى جانب الدعم السياسي والمالي واألمني والتكنولوجي الذي تلقته إسرائيل، من الدول الكبرى، فإن 
ويمكن من مالحظة االستعداد العسكري . للوضع العربي نصيبه في تحمل مسؤولية قيام هذه الدولة

مستوى االستعداد العربي، مالحظة الفارق الهائل في استعداد للتجمع اليهودي في فلسطين قبل النكبة، و
  .الجانبين
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، لغاية آخر ) جندي٥٠٠٠الذي كان يبلغ نحو(لقد قاتل عرب فلسطين بمساعدة جيش اإلنقاذ غير النظامي 
، باإلضافة إلى عدة آالف من المجاهدين الفلسطينيين والعرب الذين حد مستوى ١٩٤٨آذار /مارس

  .تسلحهم وضعف إمكانياتهم من مستوى أدائهمتدريبهم وقلة 
أما بالنسبة للجيوش العربية فإن الدول العربية المستقلة حديثا، وبحكم أوضاعها السياسية لم تستطع سوى 
حشد بضع عشرات األلوف في كتائب عسكرية غير مترابطة، وال تخضع لقيادة سياسية أو عسكرية 

ال تزيد عن القوة التي حشدها التجمع االستيطاني اليهودي ) ألفا ٦٠حوالي (واحدة، علما بأن هذه القوة 
مع الفارق في التسليح واإلمكانيات وفي األساس في اإلرادة السياسية !  ألف٦٠٠الذي يقدر عدده بحوالي 

  .ووحدة القيادة
من ولم يكن الوضع العربي دون مستوى المواجهة العسكرية فقط، بل كان دون مستوى التحدي الجديد، 

  .نواح عديدة
فمثال إذا أخذنا قضية الهجرة اليهودية من البلدان العربية، يمكننا معرفة مدى قصور الوضع العربي، إذ 

% ١٠ و٨مستوطن، ما بين / ألف مهاجر٤٨٣هاجر إلى فلسطين في ظل االنتداب البريطاني حوالي 
  .منهم فقط من يهود البلدان العربية
 مليون ٢,٣ بحوالي١٩٩٣ و١٩٤٨إلى إسرائيل بعد قيامها، فيما بين وقدر مجموع المهاجرين اليهود 

 ألف مهاجر في األعوام الثالثة األولى لقيام إسرائيل مما أدى إلى مضاعفة عدد اليهود فيها، ٦٨٧منهم 
  !من مصادر هذه الهجرة من البلدان العربية% ٥٠وكان 

) الضفة والقطاع(ى باقي األراضي الفلسطينية أيضا شكلت ممانعة النظام العربي لقيام كيان فلسطيني عل
التي أفلتت من االغتصاب الصهيوني عامال من عوامل تثبيت شرعية إسرائيل، بمساهمتها في تغييب 

 .الهوية الفلسطينية في مواجهة إسرائيل وتبريراتها الصهيونية
وشكل نجاحا للحركة وال شك أن الحيلولة دون قيام تمثيل سياسي للفلسطينيين أضعف من قدراتهم، 

  .الصهيونية
إضافة إلى ذلك فإن ضعف اإلرادة السياسية في المواجهة وتدني مستوى التضامن العربي، في مواجهة 
مجمل االستحقاقات الناشئة عن وجود إسرائيل، ساهم بدوره في استقرار إسرائيل وتطورها وتعقد 

 .المشكلة الناجمة عن قيامها في مختلف المجاالت
 الذاتي وقيام إسرائيلالعامل 

إن القراءة السابقة ال تعني التقليل من أهمية العامل الذاتي في قيام الدولة الصهيونية، وتدعيم مصادر 
شرعيتها وتطورها فيما بعد، ولكنها تعني أنه لوال ضعف مستوى المواجهة العربية ألسباب ذاتية 

كة من تأمين هجرة اليهود إلى فلسطين وموضوعية، ولوال دعم الدول الكبرى لما تمكنت هذه الحر
واالستيطان فيها، وال من تأمين كل وسائل القوة للتغلب على المقاومة الفلسطينية والعربية، ولما 
استطاعت إسرائيل فيما بعد تأمين إمكانيات استمرارها وتطورها من النواحي السياسية واالقتصادية 

 .واألمنية
نشأ نتيجة للتطور المجتمعي واالقتصادي والثقافي والسياسي للتجمع وهذا يعني أيضا أن إسرائيل لم ت

اليهودي في فلسطين، وإنما نشأت نتيجة تضافر عدد من العوامل الذاتية والموضوعية الداخلية والخارجية 
 .التي سمحت بقيام هذه الدولة حينها

بأفضل ما يمكن، وقد ساعدت وبالطبع فإن إسرائيل لم تستكن للدعم الخارجي، بل عملت على استثماره 
على ذلك طبيعة نظامها المؤسسي، والمستوى المتقدم من التعددية والتنوع السياسي والثقافي المدعوم 

 .بحياة ديمقراطية
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كما ساعدت على ذلك إدارة إسرائيل الحديثة لمختلف أنشطتها المجتمعية واالقتصادية، ويكفي أن نعلم أن 
 مليار دوالر للبحث والتطوير ١٥٠خلها القومي الذي بات يبلغ حوالي من د% ٣إسرائيل تنفق حوالي 

% ١العلمي، في بلد تعداده حوالي ستة ماليين نسمة، في حين ينفق العام العربي على هذا األمر أقل من 
 ! مليون نسمة٢٦٠ مليار دوالر لحوالي ٦٠٠من ناتجه القومي البالغ 

 من أجل تفكير يتجاوز النكبة
النكبة في الواقع أكبر وأشمل من ذلك، وهي في أحد جوانبها حجز للتطور التاريخي الطبيعي وهكذا فإن 

للمنطقة العربية في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية والمجتمعية، مما يجعل منها واقعا معيشا يعيد 
ل الداخلية في الواقع إنتاج نفسه بأشكال متعددة، ولكن ليس بفعل وجود إسرائيل فقط، وإنما بفعل العوام

 .بشكل مباشر أو غير مباشر، مقصود أو غير مقصود، مع واقع الوجود اإلسرائيلي" تتواطأ"العربي التي 
ولكن الواقع العربي المراوغ يحاول التورية على كل هذه الحقائق وتبرير ذاته، أي تبرير تكلسه، 

ود اإلسرائيلي، حيث يحيل كل التوترات إلى هذا وباألحرى تبرير إعاقته لعمليات التغيير والتجديد، بالوج
 .الوجود

وهذا يعني أن الواقع العربي فضال عن الواقع الدولي، ساهم في إعادة إنتاج النكبة، بمساهمته في 
 .استمرار إنتاج مفاعيلها

 قواه، وعليه فإن أسئلة النكبة تدين باستمرارها، للجمود في الوضع العربي ذاته، الرتهان إرادته، وتشتت
 .وضعف استعداده لمواجهة التجليات الجديدة للمشروع الصهيوني، في هذه المرحلة من مراحل تطوره

ولعل اإلجابة عن أسئلة النكبة المستمرة، تشمل حل االستعصاء المزمن في األوضاع العربية، وفتح آفاق 
الت السياسية، على قاعدة التطور في المجاالت االجتماعية والمعرفية واالقتصادية وصوال إلى المجا

  .الشرعية والمشاركة والديمقراطية
وعلى ما يفعله العرب أو ما ال يفعلونه يتوقف إلى حد كبير استمرار أو وقف مسار النكبة في الواقع 
العربي، كما يتوقف على ذلك أيضا مستقبل المنطقة وشكل خريطتها السياسية واالقتصادية واألمنية في 

 .المرحلة المقبلة
  ١٩/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 

 
  تغير اإلخوان ولم يتغير سالم .٦٢

  إبراهيم غرايبة
 لم يكن عاديا، فالقادمون الجدد قلبوا جماعة اإلخوان المسلمين في األردن رأسا على              ١٩٧٦صيف العام   

عقب، مضى جيل بأكمله إال قليال من طوال العمر، وجاءت جموع جديدة ثالثـة أرباعهـا مـن طلبـة                    
معات يقودهم الكهل أحمد األزايدة الذي تجاوز الخامسة والعشرين من عمـره ويـساعده              المدارس والجا 

كانا يبدوان كبيرين كهلين ليس أكبر منهمـا إال عبـداهللا           . الخريج حديثا من معهد حوارة سالم الفالحات      
ـ        . عزام وكيل جماعة اإلخوان المسلمين الذي جاوز الثالثين        ات واستؤنفت في ذلك العـام أيـضا المخيم

التربوية لإلخوان في غابات دبين، وجاءت سيارة تابعة لبلدية إربد لرش الخيم والمكان المحيط بها، قيل                
 .لنا إن طبيب البلدية الدكتور عبدالرزاق طبيشات قد أرسلها

تجمعنا حولها نقرأها جماعيا، وقـد      . كان مروان حديد قد توفي في سجنه، واستؤنفت أيضا مجلة الدعوة          
وجاء إلى المخيم أيـضا شـباب مـن         . فتتاحية سيد قطب لها قبل ذلك بخمس وعشرين سنة        أعيد نشر ا  

الكويت يمضون عطلتهم الصيفية في األردن، أحدهم قيل إن اسمه علي خطب بنا لصالة الجمعة، وبعـد                 
عشر سنوات جاء شاب لزيارتي في اليوم الثاني لزواجي في الفندق الذي أقيم فيه في الشارقة، وقال لـي          

وبعد أيام عندما اتصلت به فـي بيتـه فـي           . ، تحدثنا معه حتى الفجر    "علي"ن اسمه أبوالوليد، كان هو      إ
في بيت أبوهيثم وأعطتني تليفون أبوالهيثم ألحدثه هناك، وعرفـت         " خالد"الكويت ردت زوجته وقالت إن      
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داً نتقن األسماء المستعارة    لم نكن أب  . هو خالد عبدالرحيم، والذي صار فيما بعد خالد مشعل        " أبو الوليد "أن  
 .وال نفعتنا كل محاضرات السرية والكتمان المدعومة باآليات واألحاديث واألمثلة

مر آخرون من دبين، محمد أبو فارس المتخصص بالسمع والطاعة، وأحمد نوفل، وهمام سعيد الحاصل               
 ومصطفى مشهور،   على الدكتوراه مؤخرا، وزارنا أيضا هناك يوسف القرضاوي ومحمود شيت خطاب،          

وعباس السيسي، ومحمد قطب، وآخرون، العالم كله في نظرنا يشهد ميالدا جديدا، واألناشيد واألهـازيج               
كلها تؤكد أن الليل ولى لن يعود وسفينة اإليمان أقبلت، كنا نرددها وراء سالم المبتسم أبدا، كان في هيئته                   

وع والسهر في المخيم الذي صـدقنا ويبـدو أن          وحماسه يبعث على العزيمة وتناسي التعب الشديد والج       
 .القائمين عليه يصدقون أيضا أنه سيطلقنا لتحرير العالم اإلسالمي كله

ماذا حدث في ربع قرن؟ هل كانت عهدا طويال لنتغير كلنا إال سالم؟ بقي كما هو بمثاليته المفرطـة لـم                     
فت األيام بكل شيء، لكنه ظل مـؤثرا        عص" أخي أنت حر وراء السدود    "يغادر أبداً مرحلة المأثورات و      

السعي وراء الـسراب بإصـرار      " هاجر"من قال إن السراب وهم؟ ألم تواصل        " سرابها"جمال الدعوة و    
وعناد حتى تحول إلى ماء نزوره كل عام بالماليين ونجري مثلها كل عام بالماليين كما كانـت تجـري                   

دق، كان مصرا على االلتزام برمزية ومثاليـة ال         وراء السراب؟ كأننا ال نصدق ذلك ولكن سالم كان يص         
يقدر عليها من يفترض أنه يملك وعيه وذكاءه، وعندما كان يأتي من مادبا لحضور موعد فـي عمـان                   

يبدو أنه أنا وإيـاك فاضـيين       : ويكون أول القادمين يقول لي مازحا ونحن ننتظر أن يكتمل تجمع الرفاق           
 !يته الفريدة جعلته مستمتعا بالظل والصبرمثاليتي دفعتني للغضب، ومثال! أشغال

، وأتذكر أنه حظي بإجماع فريد على الترشـيح         ١٩٩٣عندما أراده رفاقه ليترشح لالنتخابات النيابية عام        
 مراقبا  ٢٠٠٢وعندما أراده رفاقه عام     . من رفاقه، رفض بإصرار عزوفا عن المنصب واستمتاعا بالظل        

 .لتنافس على الموقععاما ظل رافضا غير قادر على تصور ا
 .مشكلة سالم مع اإلخوان المسلمين أنه لم يتغير وهم تغيروا

 ٢٠/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  " ؟"الطبقة السياسية وأسئلة الخيبة والخذالن: األردن .٦٣

 عريب الرنتاوي
 تعالت أصواتهم مؤخرا مستعجلة إجراء      ، معارضون ومواالن  ، قوميون وليبراليون  ،إسالميون ويساريون 

 وسط إحساس   ،اجعة شاملة لمواقف األردن من أزمات اإلقليم وموقعه على خريطة تحالفاته ومحاوره           مر
 ". برامج التصحيح واإلصالح"و" االعتدال"و" السالم" بالخيبة واإلحباط من ،جمعي قل نظيره
ذا بعد  ما:  لن تفوته مالحظة الطرح المتكرر ألسئلة من نوع        ، ويتابع أحاديث المجالس   ،من يقرأ الصحف  

ماذا بعد أن تخلى عنا الحلفاء واألشقاء فـي         ... االعتدال العربي؟ "فشل الرهانات على واشنطن ومعسكر      
 وإلى متى نستمر في انحيازنـا إلـى معـسكر           ،متى ننحاز إلى معسكر الرابحين    ... محنتنا االقتصادية؟ 

هـل  ..كثر كلفة من عداوتها؟   أليست صداقة واشنطن أ   ... أما آن األوان لمراجعة نقدية شاملة؟      ،الخاسرين
 لماذا ال نقف على مسافة واحدة من أفرقاء الصراع          ،نحتفظ ألنفسنا بهامش مستقل عن السياسة األمريكية      

 تراهـا   ، إلى غير ما هناك من أسئلة وتـساؤالت        ، هل لنا مصلحة في استعداء إيران      ،في لبنان وفلسطين  
 . تمبثوثة المقاالت والتصريحات والتسريبات والتلميحا

 ، فإن مثيري هـذه األسـئلة والتـساؤالت        ،وألنهم ينتمون إلى مدارس سياسية وفكرية واجتماعية مختلفة       
 إال أنهم يلتقون عند الحاجة لتعديل أو تغيير اتجـاه الـسياسة             ،يطرحون خيارات وبدائل مختلفة ومتفاوتة    

 أما الخالف بين هذه     ،"ال العربي االعتد" ودائما باتجاه يبتعد بها عن واشنطن ومعسكر         ،الخارجية األردنية 
األطراف فيتعلق بالمدى والشوط الذي يتعين قطعه في االتجاه المعاكس للوجهة التي سار عليهـا األردن                

سقوط الرهـان علـى     :  من جملة حيثيات أهمها    ،وتنطلق الدعوات للتغيير والتبديل   . في السنوات الفائتة  
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خصوصا بعد خطابي بوش فـي الكنيـست وشـرم     " ليسمسار أنابو "و" فرصة السالم "و" وعود واشنطن "
 .الشيخ

ـ     ،وتنامي الدور اإلقليمي إليران وحلفائها في المنطقة       في " معسكر المقاومة والممانعة  " و نجاح ما يسمى ب
فوز حماس في االنتخابات وحسمها العسكري لمسألة       (توجيه ضربة قاسمة لمعسكر االعتدال في فلسطين        

 آذار وحكومـة    ١٤ ومن ثم نجاح حزب اهللا في حسم المعركة مـع تحـالف              ،ةبداي) السلطة في القطاع  
 فيما الواليات المتحدة وقفت عاجزة عـن دعـم أصـدقائها فـي رام اهللا                ،السنيورة في غضون ساعات   

 .وبيروت
المعلومات التي تؤكد بأن إدارة بوش ليست في وارد تكثيف جهودها إلنقاذ عملية السالم فـي المرحلـة                  

وال هي بصدد ممارسة أي ضغط مستقبلي على إسرائيل لدفعها للوفـاء بالتزامهـا واالسـتجابة                 ،المقبلة
 .الستحقاقات السالم مع السلطة الفلسطينية

ترك األردن يواجه ضائقته االقتصادية التي تعتصره من دون مساعدات جدية تتخطى النزر اليسير الذي               
 ، يضطلع به في الحفاظ في حظ توازنات المنطقة وأمنها          ومن دون التفات إلى حيوية الدور الذي       ،يقدم له 

 .خصوصا بالنسبة لجيرانه األغنياء
 فـي  ، لدفعه للقبول بأدوار غير مرغـوب فيهـا      ،الخشية من تعرض األردن لضغوط سياسية واقتصادية      

ينية  للتعويض عن فشل عملية السالم وتراجع أو انهيار خيار الـدول الفلـسط             ،المسألة الفلسطينية تحديدا  
 ، يرون أن صيانة مصالح األردن واستقراره وأمنـه        ،منتقدو السياسات الرسمية على اختالفاتهم    . المستقلة

االحتفاظ بمسافة عن واشـنطن     :  تتطلب اتخاذ سلسلة من المواقف والسياسات من بينها        ،بل وحتى وجوده  
 ،وسيكون أكثر كلفة في المستقبل     ، فالتساوق مع هذه السياسة كان مكلفا في السابق        ،وسياساتها في المنطقة  

وانتهاج سياسات أكثر توازنا في العالقة مـع الـسلطة وحمـاس فـي              . ولكن من دون عداء أو استعداء     
 أقلـه  ، وفتح صفحة من العالقات المتوازنة مع إيران وسـوريا ، والمواالة والمعارضة في لبنان ،فلسطين

 . تدال األخرى عالقاتها مع إيرانعلى المستوى والسوية ذاتها التي تدير بها دول االع
وتحصين الجبهة الداخلية بالتصدي للضائقة االقتصادية ودفع عملية اإلصالح وتبديـد بعـض مظـاهر               

 واتخاذ مواقف وإجـراءات     ،االحتقان في العالقة مع المعارضة عموما واإلسالمية على وجه الخصوص         
 .ح من المواطنين والدولةللحد من مظاهر التهميش واالختالل في العالقة بين شرائ

 وأن الكثير مما يجري تداوله من أفكار ومقترحات ليس علـى لـسان              ،أرى أن وقت المراجعة قد أزف     
 ، يكتسب أهميـة ووجاهـة     ،"الحكم والحكومة " بل وعلى ألسنة من هم محتسبون على         ،المعارضة وحدها 

عريض يحمـي األردن ويـصون    وقاعدة لتوافق وطني ،ويمكن أن يكون أساسا لبدء حوار وطني شامل     
 .مصالحه ومصالح أبنائه

  ٢٠/٥/٢٠٠٨الدستور 
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  :كاريكاتير .٦٤
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