
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 لم ننجز أياً من ملفات المفاوضات ونرفض تأجيل أو استثناء أي من القضايا: عباس
 في مكتب سالم فياض اكتشاف طرد مشبوه انبعثت منه رائحة يشتبه في انها سامة

 عباس بشدة ويشكك في شرعيتهالرئيس جبريل يهاجم أحمد 
 الصواريخ الفلسطينية أخطر من التهديد اإليراني: حالوتس

 الجئون فلسطينيون في العراق يناشدون أوروبا السماح لهم بدخول اراضيها
  القاهرة في تصريحات نبيل عمرويدين لإلخوان المسلمين ب نائ

سنعاود كسر الحـصار: مشعل
وسورية ال تفـرط فـي الحـقّ        

  الفلسطيني في المفاوضات
  

 ٣ص ... 
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    :السلطة
 ٤  لم ننجز أياً من ملفات المفاوضات ونرفض تأجيل أو استثناء أي من القضايا: عباس .٢
 ٥   إسرائيل تضع العراقيل أمام المفاوضات: أبو ردينة .٣
 ٥  حكومة هنية تطالب كوشنير بزيارة قطاع غزة لالطالع على معاناة أهله .٤
 ٥  عبد ربه ينفي موافقة حماس على تواجد حرس الرئاسة في معبر رفح .٥
  ٦  هجمة استيطانية لتهويد القدس وترحيل سكانها: حاتم عبد القادر .٦
 ٦  كلما تقدمت األمور في لبنان خفت معاناة الفلسطينيين الضيوف: زكي .٧
 ٦   بشأن التسوية"إسرائيل"مصطفى البرغوثي يؤكد عدم جدية  .٨
 ٦  ي مكتب سالم فياضف اكتشاف طرد مشبوه انبعثت منه رائحة يشتبه في انها سامة .٩
 ٧  حملة في غزة لمنع استخدام زيت الطعام كوقود للسيارات: شرطة غزة .١٠
 ٧  الخطة األمنية ليست موجهة ضد أي طرف :مهرجان جماهيريخالل اللواء ذياب العلي  .١١
    

    :المقاومة
 ٧ تهدئةال التجاوب "إسرائيل"سنلجأ إلى خيارات صعبة في حال رفضت : أبو زهريسامي  .١٢
  ٨  "غير مشجع"الرد اإلسرائيلي على التهدئة : حماس .١٣
 ٨  شاليتحماس تفكر جديا بتحديد سقف زمني قريب لمفاوضات التهدئة وإغالق ملف  .١٤
 ٨  حماس تنفي كالم عبد ربه حول رفضها وجود قوات أمن الرئاسة في معبر رفح .١٥
  ٩  فشل جهود التهدئة يبقي الخيارات مفتوحة أمام كتائب القسام: أبو عبيدة .١٦
  ٩  كك في شرعيتهعباس بشدة ويشالرئيس جبريل يهاجم أحمد  .١٧
 ٩   هالهث خلفنال ونحن ... فرض التهدئة على الشعب الفلسطيني تُأنال يجوز : نافذ عزام .١٨
 ٩  "إسرائيلية"مؤتمر لتشريع القدس والضفة كأرض الجبهة الديمقراطية تُحذر من  .١٩
١٠  استقرار لبنان مصلحة فلسطينية: سامة حمدانأ .٢٠
١٠  القسام تقنص جندياً إسرائيلياً وتواصل قصف المستوطنات مع باقي الفصائل .٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠  الصواريخ الفلسطينية أخطر من التهديد اإليراني: حالوتس .٢٢
١٠  إذا فشلت جهود التهدئة "كسر عظم" وحماس تتبادالن التهديدات بعمليات "إسرائيل" .٢٣
    

    :األرض، الشعب
١١  الجئون فلسطينيون في العراق يناشدون أوروبا السماح لهم بدخول اراضيها .٢٤
١١  فلسطينيا في قصف مدفعي إسرائيلي وتوغل لقوات االحتالل في قطاع غزة ١٣إصابة  .٢٥
١٢  تطالب نصراهللا بشمول معتقلين فلسطينيين في صفقة تبادل األسرى" واعد"جمعية  .٢٦
١٢  مناشدة إلنقاذ أسيروأصابت أسرى " جرثومة"سجن الرملة بالتستر على انتشار اتهامات ل .٢٧
١٢  االعالم الفلسطيني لم ينجح في الدور المنوط به في ذكرى النكبة: متحدثون .٢٨
   

   :اقتصاد
١٢ "موت سريري"القطاع الخاص الفلسطيني في غزة بحالة  .٢٩
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   :صحة
١٣ مواطنة التحقت بزوجها بعد يومين على وفاته..  للحصار ١٦٢الـ الضحية  .٣٠
   

   : األردن
١٣  لها قرارها ولها استقاللها وجماعتنا غير مرتبطة بأي جهة خارجية" حماس" :همام سعيد .٣١
 ١٦  بالدإسالميو األردن يحذرون من تداعيات خطرة على ال .٣٢
   

   :عربي، إسالمي
١٦   غير وارد عربياً اآلن"إسرائيل"التطبيع مع : أبو الغيط .٣٣
١٦  القاهرة في تصريحات نبيل عمرويدين لإلخوان المسلمين نائب  .٣٤
١٧   ر لجمع الفرقاء الفلسطينييننائب إسالمي يطلب تدخل قط: مصر .٣٥
١٧  إلغاء مؤتمر ليهود مصر بعد جدل إعالمي: مصر .٣٦
١٧  ماليين ريال من الهالل القطري دعماً لألونرواخمسة .٣٧
   

   :دولي
١٨  ن التفاوض مع حماسال مفر م: السابقا وزير خارجية فرنس .٣٨

   
    :حوارات ومقاالت

 ١٨  عبد اهللا األشعل. السفير د... مصر تلتزم قانوناً بفتح معبر رفح .٣٩
١٩  راسم المدهون... عن برامج السياسة الفلسطينية وآفاقها .٤٠
٢١  إبراهيم أبراش. د...  على المشروع الوطنيانقالب السلطة .٤١
٢٣  أسعد عبد الرحمن. د... هل من خيارات فلسطينية: مع المتغيرات .٤٢
٢٤  طارق ديلواني... السياسية؟' إستراتيجيته'هل يغير األردن : بعد فشل رهانه على واشنطن .٤٣
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  

   
  سنعاود كسر الحصار وسورية ال تفرط في الحقّ الفلسطيني في المفاوضات: مشعل .١

أكد خالد مشعل رئـيس المكتـب الـسياسي لحركـة حمـاس أن               ٢٥/٥/٢٠٠٨ الحياة الجديدة    ذكرت
دولي اذا بقـي علـى      محذراً من أن المجتمع ال    , الفلسطينيين مصرون على كسر الحصار عن قطاع غزة       

 .موقفه فإن الشعب الفلسطيني لديه خياراته
: " وقال مشعل في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية االيراني منوشهر متكي في طهران اليوم الـسبت               

نؤكد في حماس ومعنا قوى المقاومة وكافة القوى الداعمة للشعب الفلسطيني اننا مصرون علـى كـسر                 
ن يبادر المجتمع الدولي واالطراف المعنية فسوف نكسره بارادتنا الذاتيـة           وإن ل , الحصار عن قطاع غزة   

 ".والشعب الفلسطيني لديه خياراته
وأكد مشعل إصرار الفلسطينيين على اعادة فتح معبر رفح باعتباره معبراً فلسطينياً مـصرياً ال يجـوز                 

فهـو معبـر مـصري      ,  رفح مصرون على فتح المعابر وعلى راسها معبر      : "وقال, السرائيل التحكم به  
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طالمـا هنـاك احـتالل    "وجدد التأكيد على التمـسك بالمقاومـة       ". فلسطيني ال يجوز للعدو ان يتحكم به      
 ".وعدوان

االسـرائيليون  : " وقـال , واتهم مشعل اسرائيل والواليات المتحدة بافشال جهود المـصالحة الفلـسطينية        
يريدون انقـساماً فلـسطينياً     (..) ى الطرف االخر    واالمريكان يمنعون المصالحة الفلسطينية بالضغط عل     

 ".لعلهم يتمكنون من فرض تسوية ظالمة
لن يقبل اتفاقاً أو تسوية تفرط في االرض أو القدس أو حق العودة أو السيادة               "وأكد أن الشعب الفلسطيني     

ول الى اتفـاق    مشيراً الى أن اي رهان لالنفراد بالمفاوض للوص       , "الكاملة للشعب الفلسطيني على ارضه    
 .اطار شكلي هو رهان خاسر

ورداً على سؤال يتعلق بموقف حركة حماس من اعالن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل               
اال أن  , ولن تفرط بالحق الفلـسطيني    , قال مشعل سوريا تسعى الستعادة ارضها     , وسوريا بوساطة تركية  

, جديتها العادة الجوالن فهي تناور وتلعب على المـسارات        اسرائيل ال يعول عليها وهنالك شك كبير في         
 .متهما اولمرت بالضعف وعدم القدرة على تحقيق شيء استراتيجي

ورأى مشعل أن فرض الحصار يهدف الى معاقبة الشعب الفلسطيني على اختياره حركـة حمـاس فـي                 
 ".شعب الفلسطينييريدون بالعقوبات ابتزاز حماس وقوى المقاومة وال: "قائال, االنتخابات

ال ينكسر أمام العدوان أو االجتياح أو القتل او التجويع أو           "وأشاد مشعل بصمود الشعب الفلسطيني الذي       
 ".الحصار والعقوبات الجماعية

من جانبه أكد وزير الخارجية االيراني دعم بالده للمقاومة الفلسطينية معرباً عن تأييد طهران السـتعادة                
الجرائم التي ترتكب في حـق الـشعب    "واتهم االدارة االمريكية بالمشاركة في       .قهالشعب الفلسطيني حقو  

  ".الفلسطيني
 ألي مشعل تأكيد الشروط الفلسطينية أعاد:  حسن فحص-طهران  من ٢٥/٥/٢٠٠٨ الحياةوقالت 

 و القدسأ األرض تسوية تفرط في أوالشعب الفلسطيني لن يقبل باتفاق " أنتسوية في فلسطين، واعتبر 
  ".رضهأو السيادة الكاملة لشعبنا الفلسطيني على أو في حق العودة أ
  
 لم ننجز أياً من ملفات المفاوضات ونرفض تأجيل أو استثناء أي من القضايا: عباس .٢

قال الرئيس محمود عباس إنه لم يتم إنجاز أي من ملفات المفاوضات الدائرة مـع               : وفا األيام، -رام اهللا   
وشدد عباس الذي كان يتحدث في افتتاح دورة جديدة للمجلـس الثـوري              .نهائياسرائيل حول الوضع ال   

لحركة فتح هنا مساء أمس، على رفض استثناء أو تأجيل بحث أي من قضايا الوضع النهائي التي تشمل                  
نريد اتفاقاً يرضينا ويقبل به شـعبنا، ألن أي         : وقال عباس    .األرض والحدود والقدس والالجئين والمياه    

ق سيطرح على استفتاء شعبي، وإلى اآلن لم نُقفل أياً من القضايا، ونحن لن نقبل بأن يتم اسـتثناء أو                    اتفا
وأشـار  . تأجيل أي قضية من القضايا، ونحن حريصون على التوصل التفاق قبل نهاية العـام الحـالي               

 . اتالرئيس إلى ما يمثله استمرار النشاط االستيطاني االسرائيلي من خطر على المفاوض
واستعرض عباس في كلمته أبرز المحطات السياسية خالل األشهر الماضية على صعيد االتصاالت مـع               
اإلدارة األميركية والمفاوضات مع اسرائيل، كما استعرض الجهود التي بذلت للتوصل إلى تهدئـة فـي                

 .تقطاع غزة مشدداً أن التهدئة في صالح الشعب الفلسطيني ولتجنيبه المزيد من الويال
كما رحب الرئيس باتفاق الدوحة اللبناني، مشيراً إلى الموقف السياسي الفلسطيني الذي نأى بأبناء الشعب               

كما رحب بانطالق المفاوضات بين سورية      . الفلسطيني الالجئين في لبنان عن الخالفات اللبنانية الداخلية       
 .واسرائيل

داً ضرورة أن يشعر كل عضو من ابنـاء         وشدد عباس على ضرورة اإلسراع بعقد مؤتمر الحركة، مؤك        
 .الحركة بانه مشارك أو ممثل في هذا المؤتمر
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ورئيس الوفد الفلـسطيني للمفاوضـات      < فتح>مفوض التعبئة والتنظيم في     < أبو عالء >وأكد أحمد قريع    
 إن كل القضايا هي موضع    : النهائية على ما قاله الرئيس من عدم انجاز أي من ملفات المفاوضات، وقال            

نحن نسعى للتوصل إلى    : وقال في كلمة أمام المجلس       .تفاوض، وإما أن نتفق على كل شيء أو ال اتفاق         
واسـتعرض فـي كلمتـه مرتكـزات الموقـف          . أو إعالن مبادئ  < إطار اتفاق >اتفاق شامل، وال نقبل     

  .الفلسطيني نحو مختلف القضايا، مؤكداً وجود هوة واسعة في المواقف
إن الرئيس تمنى أن ال تحول األوضاع التي ظهرت مؤخراً          : اسة الطيب عبد الرحيم   و قال أمين عام الرئ    

في الوصول إلى ما يريده الطرف الفلسطيني من عملية السالم، خاصة العقبات التـي يواجههـا رئـيس                  
الوزراء اإلسرائيلي، واالنشغال باالنتخابات األميركية، إضافة إلى االنشقاق واالنقالب الذي قامـت بـه              

أكد الرئيس أن أي حل يتم التوصل له        : وتابع .ركة حماس في غزة، والذي يضعف الموقف الفلسطيني       ح
 .بعد االتفاق على جميع قضايا الحل النهائي سيعرض على الشعب الفلسطيني فهو المرجعية والحكم

  ٢٥/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
 إسرائيل تضع العراقيل أمام المفاوضات:  ردينةأبو .٣

ال زالت  "قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة امس أن إسرائيل             :  د ب ا   -هللا  رام ا 
وفي معرض تعقيبه على تقرير     ". تضع العراقيل أمام سير المفاوضات وانها غير جادة إلحراز تقدم فيها          

نقل الفلسطينيين بحرية في     حاجز تمنع ت   ٦٠٠لألمم المتحدة أشار إلى ان إسرائيل ما زالت تقيم اكثر من            
التقرير يدلل على عدم جدية إسرائيل وادعاءاتها المستمرة بإزالـة          "الضفة الغربية ، أوضح أبو ردينه أن        

ال تساهم إطالقا في تحقيق وعود إسرائيل للمجتمـع         "واضاف أن استمرار وضع هذه الحواجز        ".بعضها
وحذر من أن ذلـك سـيؤدي إلـى     ".الة هذه الحواجز الدولي وللجنة الرباعية الدولية تحديدا بضرورة از      

وطالب أبـو ردينـة ، اإلدارة األميركيـة بتحمـل           ". تعميق الفجوة ومحاوالت نزع الثقة بعملية السالم      "
 .مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها

  ٢٥/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
 اناة أهله هنية تطالب كوشنير بزيارة قطاع غزة لالطالع على معحكومة .٤

دعت الحكومة الفلسطينية المقالة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إلى زيارة قطاع غـزة              : د ب أ  
ورحب الناطق باسم الحكومة    . لالطالع على معاناة أهله جراء الحصار واالعتداءات اإلسرائيلية اليومية        

في إنهاء حالة االنقسام الراهن     طاهر النونو في تصريح صحافي، بدور فرنسي فاعل في المنطقة خاصة            
الموقف الفرنسي األخالقي الذي برز     "وقال النونو إن هذه الدعوة تأتي انطالقاً من         . في الساحة الفلسطينية  

في وسائل اإلعالم على لسان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير حـول الحـوار مـع الحكومـة                  
 . "ة وفشل سياسة المقاطعةوحركة المقاومة اإلسالمي) المقالة(الفلسطينية 

 ٢٥/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
  
  ربه ينفي موافقة حماس على تواجد حرس الرئاسة في معبر رفحعبد .٥

نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه امس موافقـة              :  د ب أ   -رام اهللا   
ينية في معبر رفح الحدودي إلعادة تشغيله وفق        حركة حماس على وجود قوات من حرس الرئاسة الفلسط        

واستنكر عبد ربه في اتصال مع إذاعة صوت فلسطين ، سعي حركة حماس             . ٢٠٠٥اتفاقية المعابر عام    
لتثبيت تهدئة مع إسرائيل، فيما تواصل رفضها للتراجع عن سيطرتها على قطاع غزة ، وإجراء مصالحة                

تقول إن الشروط اإلسرائيلية غير مقبولة وعليه يجب نـزع          إن حركة حماس    "واضاف  . وطنية فلسطينية 
  .جميع الذرائع من يد إسرائيل للوصول إلى فتح المعابر وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني
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 لكن فـي حقيقـة      ٢٠٠٥ وقد عرضنا وجود قوات السلطة على معبر رفح لكي ينفذ اتفاق المعابر عام              

 ". جودةاألمر حماس ال تريد السلطة ان تكون مو
  ٢٥/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  هجمة استيطانية لتهويد القدس وترحيل سكانها:  عبد القادرحاتم .٦

اكد مستشار رئيس وزراء حكومة تسيير االعمال الفلـسطينية         :  جمال جمال  - الدستور   -القدس المحتلة   
 مشيرا الـى ان     لشؤون القدس حاتم عبد القادر ان المدينة المقدسة تتعرض لهجمة استيطانية اسرائيلية ،            

االحتالل ماض في سياسة االستيالء على االراضي الفلسطينية بهدف تهويد المدينـة وترحيـل سـكانها                
جاء ذلك في اعقاب جولة ميدانية قام بها عبد القادر امس مع العشرات من اصحاب االراضي                . االصليين

 والمحاذية للجامعة العبريـة فـي       الواقعة على السفح الغربي لجبل الزيتون     " القاعة"المصادرة في اراضي  
 . القدس والتي تبلغ مساحتها عشرات الدونمات وتعود ملكيتها لعدة عائالت مقدسية

واشارعبدالقادر للدستور الى ان قرار المصادرة باطل وان اصحاب االراضـي االصـليين موجـودون               
ب االراضي للطعن في قرار     وقال انه سيتم مساعدة اصحا    . ويمتلكون الوثائق التي تثبت ملكية االراضي     

المصادرة امام المحاكم االسرائيلية ، وانه سيتم احياء هذه القضية من جديـد لمـا تمثلـه مـن اهميـة                     
 . استراتيجية بالنسبة لمدينة القدس

  ٢٥/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
  كلما تقدمت األمور في لبنان خفت معاناة الفلسطينيين الضيوف: زكي .٧

لسطينية لدى لبنان عباس زكي بعد لقائه رئيس المجلس النيابي اللبناني أعرب ممثل منظمة التحرير الف
مرشح اآلن لحل كل األزمات الموروثة وإنهاء أي عرقلة لتطوره "نبيه بري أمس، عن اعتقاده بأن لبنان 

سواء على صعيد وحدته أو اقتصاده أو أمنه ليبقى األمل المرتجى والواعد لكل أبناء األمة الذين يتطلعون 
  ."الى هذا البلد بمصداقية عالية لما له من أهمية سواء على صعيد المنطقة أو على صعيد العالم

كلما تقدمت األمور في شكل أفضل في لبنان كلما كان ذلك في شكل مطرد "وأوضح ان الفلسطينيين 
تتاح لهم العودة تخفيفاً لمعاناة أهلنا الذين ينتظرون إمكان أخذ الكثير من حقوقهم كضيوف موقتين ريثما 

، وإن شاء اهللا ما حدث في لبنان من انفراج ومن مظلة عربية دولية سينعكس على ١٩٤وفق القرار 
فلسطين لنكون نحن ولبنان التوأم الذي يتجاوز مشاكله في ظروف حساسة ودقيقة كالتي نمر بها وتمر 

  ."بها منطقة الشرق األوسط
  ٢٥/٥/٢٠٠٨ الحياة

  
  بشأن التسوية"إسرائيل"عدم جدية مصطفى البرغوثي يؤكد  .٨

 تواصـل سياسـة التـضليل    "إسرائيل"مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية إن      .قال النائب د  
واضاف تعقيبـا علـى التقريـر       . والخداع من خالل حديثها عن إدخال تسهيالت على حياة الفلسطينيين         

  ."انابولس" منذ ٦٠٧ حاجزا إلى ٥٢١ ازداد من "اإلسرائيلية"األممي ان عدد الحواجز 
  ٢٥/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  في مكتب سالم فياض  طرد مشبوه انبعثت منه رائحة يشتبه في انها سامةاكتشاف .٩

عثر عصر امس على طرد مشبوه داخل مكتـب         :  القدس المحتلة  - غزة، فرح سمير   -عبد القادر فارس  
ان احد  "واوضحت المصادر   . دت مصادر امنية فلسطينية   رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، كما افا      
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وتابعـت  ". المواطنين دخل مكتب رئيس الوزراء وبحوزته مغلف يريد تسليمه الى مسؤول امن فيـاض             
عندما قام احد المرافقين بفتح المغلف انبعثت منه رائحة يشتبه في انها سامة وادى ذلك الى نقل الضابط                  "

وذكرت مصادر طبية انه تم معاينـة المـرافقين         ". السمودي الى المستشفى  يعقوب الفقيه والجندي حامد     
اللذين خضعا للعالج، مشيرة الى ان احدهما خرج من المستشفى فيما من المقرر ان يخرج االخر هـذه                  

وتـم اعتقـال    . ولم تعط المصادر الطبية اي تفاصيل عن المادة التي انبعثت من المغلـف             . الليلة ايضا 
ان يحمل المغلف حيث يخضع حاليا للتحقيق كما اشارت المصادر االمنية التي لم تكشف              الشخص الذي ك  

  .هوية المعتقل او تقدم المزيد من التفاصيل 
  ٢٥/٥/٢٠٠٨عكاظ 

  
  حملة في غزة لمنع استخدام زيت الطعام كوقود للسيارات: شرطة غزة .١٠

الفلسطينية المقالة في غزة امس حملة      بدأت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة        :  د ب أ   -غزة  
لمنع استخدام زيت الطعام كوقود للسيارات في محافظات قطاع غزة بسبب األضرار التي خلفتهـا هـذه                 

وقال المقدم عبد السالم هنية مدير شرطة المرور للصحفيين إن الحملـة ستـستمر أسـبوعا                 . الظاهرة
ألمن في الشوارع والمفترقات الرئيسية منذ ساعات       وانتشر العشرات من عناصر ا     .للقضاء على الظاهرة  

وأشار هنية إلى أن الحملة ستركز في اليـوم األول           .الصباح في إطار تطبيق المرحلة األولى من الحملة       
على اإلرشاد وتوعية المواطنين والسائقين بمخاطر العوادم الناتجة من استخدام زيت الطهـي كوقـود،               

 ستبدأ اعتبارا من اليوم حيث سيتم سحب السيارات المخالفة مقابل التعهـد  موضحا أن اإلجراءات العقابية  
وقال هنية إن الحل الوحيد أمام السائقين لـضمان اسـتمرار مـصدر              .بالكف عن استخدام الزيت مجددا    

رزقهم في ظل شح كميات الوقود ، يتمثل في التوجه لوزارة المواصالت للحصول على كوبونات لتعبئة                
 . وقود لحل األزمةسيارتهم بال

 ٢٥/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
  الخطة األمنية ليست موجهة ضد أي طرف :مهرجان جماهيريخالل اللواء ذياب العلي  .١١

قائد قوات األمن الوطني فـي      < أبو الفتح <قال اللواء ذياب العلي     :  مهند جدوع  - الحياة الجديدة    -جنين  
 بالنهار من أجل خدمة أبناء شعبنا بمختلف أطيافه         المحافظات الشمالية، ان قوات األمن العام، تصل الليل       

وألوانه، مؤكدا ان الخطة األمنية ليست موجهة ضد أي طرف، وإنما تهدف الى إنهاء ظـاهرة الفلتـان                  
، خالل المهرجـان الجمـاهيري   <أبو الفتح<جاء ذلك خالل كلمة ألقاها اللواء . األمني في محافظة جنين 

بية للخدمات في مخيم جنين، وحركة فتح وفعاليات المخيم، دعما وتأييـدا            الذي نظمته، أمس، اللجنة الشع    
، لفرض سـيادة القـانون      <البسمة واألمل <للجهود التي تبذلها األجهزة األمنية، في تنفيذ خطتها األمنية          

 . والنظام العام في محافظة جنين
  ٢٥/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  تهدئةال التجاوب "إسرائيل"ي حال رفضت سنلجأ إلى خيارات صعبة ف: أبو زهريسامي  .١٢

الشرق "في تصريحات لـ حماس، حركةاسم  الناطق ب،قال سامي أبو زهري:  صالح النعامي- غزة
 في حال رفضت إسرائيل التجاوَب مع الجهود المصرية "خيارات صعبة" إلى أن حماس ستلجأ " األوسط

ل التفاق تهدئة ال تزال متواصلة، وأنها لم وأضاف أن الجهود المصرية للتوص. تهدئةإلى الللتوصل 
تحسم بعد لجهة الفشل أو النجاح، مستدركاً أن المؤشرات التي يحملها الرد اإلسرائيلي على المقترحات 

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول فرض شروط جديدة على المقترحات المصرية، . "غير مشجعة"المصرية 
وشدد على أن أي اتفاق . نية بدون أن تدفع أي ثمن مقابل ذلكوأنها تطرح عملياً التوصل لتهدئة مجا
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 إلى زهري مصر أبوودعا  .تهدئة ال يضمن رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني لن يقبل من الحركة
نحن نتوقع من مصر موقفاَ قومياً " مبادرتها للتهدئة، قائالً أبيبإعادة فتح معبر رفح في حال رفضت تل 

  ".عاناة التي يتعرض لها الشعب العربي الفلسطينييتناسب مع حجم الم
  ٢٥/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  "غير مشجع" اإلسرائيلي على التهدئة الرد: حماس .١٣

 الجهود المبذولة للتهدئة تصطدم أن ، رضوان، القيادي البارز في حركة حماسإسماعيل قال :ألفت حداد
 يريد تهدئة مجانية بدون فتح المعابر وفك  االحتاللأن إلى غير مشجعة، مشيرا إسرائيليةبعقبات 

 واإلسراعوطالب مصر القيام بواجبها تجاه سكان قطاع غزة  .الحصار عن الشعب الفلسطيني في القطاع
ودعا جامعة الدول العربية واللجنة الوزارية التي قامت بجهود كبيرة من اجل وقف  .في فتح معبر رفح

 مطالبا ، الوحدة الوطنية واللحمة الفلسطينيةإلعادةد بين الفلسطينيين  تبذل نفس المجهوأنالقتال في لبنان 
 جامعة الدول العربية في فك الحصار المفروض على تقرارا القطاع وتنفيذ إلىاللجنة الوزارية بالقدوم 

 داعيا ،" التي وصفها بـالعبثيةاالحتاللضرورة وقف المفاوضات مع بكما وطالب الرئيس عباس  .غزة
 واتفاق مكة ٢٠٠٥ اتفاق القاهرة أساس البدء في حوار وطني شامل دون شروط مسبقة على إلى الرئيس
  . صنعاء والوفاق الوطنيوإعالن

  ٢٤/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  شاليت حماس تفكر جديا بتحديد سقف زمني قريب لمفاوضات التهدئة وإغالق ملف  .١٤
يادة الحركة تفكر جديا باتجاه من مصدر مطلع في حركة حماس أن ق" قدس برس"علمت وكالة : غزة

تحديد سقف زمني وقريب لموضوع المفاوضات حول التهدئة وإغالق ملف الجندي اإلسرائيلي المختطف 
انه بعد المماطلة والمراوغة : "وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه .شاليتلديها جلعاد 

 فان قيادة حركة حماس تفكر جديا باتجاه تحديد اإلسرائيلية منذ بدء الحديث عن التهدئة قبل أكثر من شهر
سقف نهائي وقريب لموضوع المفاوضات حول التهدئة، ومن ثم إغالق الحديث عن هذا الملف، وهناك 

أنه لن يكون بعدها أمام : "وأضاف  ".شاليتأيضا تفكير جدي داخل الحركة باتجاه إغالق ملف جلعاد 
يارات المقاومة للرد على العدو، والمرحلة لن تشهد أي هدوء أو حركة إال خيار المواجهة وفتح كافة خال

أي حوار مع أطراف وسيطة في أي من هذه الملفات، بل ستكون مرحلة حرب، وحركة حماس ستكون 
مستعدة لمواجهتها بكافة الوسائل، وهي بذلك تضع الجميع أمام مسئولياتهم وعندها سيكون هناك مشهد 

  ". وأشكال من المقاومة مختلفة وبمساحات وساحات أوسعمختلف وربما مواقف مختلفة
 ٢٤/٥/٢٠٠٨قدس برس 

  
   تنفي كالم عبد ربه حول رفضها وجود قوات أمن الرئاسة في معبر رفححماس .١٥

التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم حركة حماس، أبو زهري، سامي نفى :  صالح النعامي- غزة
، والتي قال فيها إن حماس أمسيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنف

 زهري إن ياسر عبد ربه أبووقال . رفضت عرضاً بوجود قوات أمن الرئاسة الفلسطينية في معبر رفح
 معبر رفح بشكل مشترك إدارة من مرة أنها تطرح أن تتم أكثر أعلنتال يعرف عما يتحدث، وإن حماس 

 "فريق رام اهللا" زهري عبد ربه وأبوواتهم  . هنيةإسماعيل الفلسطينية برئاسة بين الرئاسة والحكومة
بأنهم يحاولون توفير الذرائع لمواصلة فرض الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على أمل 

 . أن يسفر ذلك عن تأليب الجمهور الفلسطيني على حماس، مؤكداً أن ما يحدث هو العكس تماماً
  ٢٥/٥/٢٠٠٨ط الشرق األوس
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  فشل جهود التهدئة يبقي الخيارات مفتوحة أمام كتائب القسام: أبو عبيدة .١٦

 الناطق باسم كتائب القسام، أنه في حال فشل جهود التهدئة ،أكد أبو عبيدة: ألفت حداد ورأفت الكيالني
جاهزة لتلقين "كتائب الوبين أن  .بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل فإن خيارات القسام ستكون مفتوحة

، مشيرا إلى "العدو اإلسرائيلي دروساً قاسية ومؤلمة، ولن يقتصر موقفنا على الدفاع والتصدي للعدوان
أن التهدئة لها شروط وهي التبادل والتزامن والشمول والتزام العدو التام بوقف العدوان ورفع الحصار 

غير ذلك سيكون سراباً وال قيمة له، وال عن الشعب الفلسطيني هذا هو الحد األدنى للتهدئة المؤقتة و
  ".معنى ألي تهدئة إذا بقي الحصار

  ٢٤/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  عباس بشدة ويشكك في شرعيتهالرئيس جبريل يهاجم  أحمد .١٧

 القيادة العامة أحمد جبريل هجوماً - العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين األمينشن :  د ب أ-غزة 
سطينية والرئيس محمود عباس، مشككاً في الشرعية التي يحظى بها لدى حادا على قيادة السلطة الفل

واتهم خالل كلمة له عبر الهاتف في مهرجان نظمته الجبهة في مدينة غزة، السلطة  .الشعب الفلسطيني
، ودعا الفصائل التي "ارتكاب جرائم كبيرة وتقديم تنازالت بحق أبناء الشعب الفلسطيني"الفلسطينية بـ

 .من مواقف السلطة" البراءة"ى منظمة التحرير إلى إعالن انضمت إل
كما دعا السلطة إلى إثبات ادعائها بعدم تورطها في التنازل عن الحقوق واالعتراف بالوجود اإلسرائيلي 

 ٢٠٠٥على أرض فلسطين، مطالبا إياها بتنفيذ ما تم االتفاق عليه خالل مشاورات القاهرة في عام 
بوقف "وطالب الرئيس عباس  ".يع على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينيةوالعمل بشكل فوري وسر

 .مع إسرائيل" العبثية"المفاوضات 
  ٢٥/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  هالهث خلفنال ونحن ... فرض التهدئة على الشعب الفلسطيني تُأنال يجوز : عزامنافذ  .١٨

 حركته ال تلهث خلف التهدئة أن ،سالمي القيادي البارز في حركة الجهاد اإل، قال نافذ عزام:ألفت حداد
حركة علي بعض البنود في الوبين انه رغم تحفظ  . تفرض التهدئة على الشعب الفلسطينيأنوال يجوز 

 نقف عقبة أنموضحا أن الحركة ال يمكن " بخصوص التهدئة" الورقة التي قدمها الجانب المصري 
  ".ن في القطاع للتخفيف من معاناة المواطنين الفلسطينييأمامها

  ٢٤/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 
  "إسرائيلية"مؤتمر لتشريع القدس والضفة كأرض  الديمقراطية تُحذر من الجبهة .١٩

كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن مؤتمر يعقد في إحدى قاعات الكونجرس بدعوة  :دمشق
جاء ذلك . "إسرائيلية"ن كأرض  وأمريكي لتشريع القدس والضفة المحتلتي"إسرائيلي"من تجمعين برلمانيين 

 إلىعلى لسان مصدر مسؤول في الجبهة دعا السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية والبرلمانات العربية 
 دولة من ١٣ على يد المؤتمر الذي يعقد بمشاركة مشروعين من "تشريع جديد مدمر"التدخل لمنع وقوع 

، الفلبين، البرازيل، أفريقياويسرا، اليابان، جنوب  ومن برلمانات ساألوروبيبينهم أعضاء في البرلمان 
وأضاف المصدر أن .  يشاركون بصفتهم الشخصية وليسوا كممثلين عن برلمانات بلدانهمأورغوايكندا، 

هذا المؤتمر يعقد لمناقشة المبادرة اإلسرائيلية التي وضعها حزب االتحاد القومي اليميني المتطرف 
 والتي تدعو إلى رفض الدولة الفلسطينية، واعتبار القدس والضفة أرضاً ،أيلونبزعامة الجنرال بيني 
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 مدة محددة قابلة للتجديد أو إقامة يسمح ببقائهم ببطاقات أردنيينإسرائيلية، واعتبار سكانها مواطنين 
 .اإللغاء

  ٢٤/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
    استقرار لبنان مصلحة فلسطينية  :  حمدانأسامة .٢٠

أمن واستقرار لبنان مصلحة فلسطينية، كما " أن ،ممثل حركة حماس في لبنان، أسامة حمدانقال  :بيروت
وبارك حمدان  ."أي قلق في لبنان ينعكس سلبا علينا في فلسطين وعلى قضيتنا"، وأن "أنه مصلحة لبنانية

سماح وصولهم إلى حل أزمتهم السياسية ونجاحهم في تطويق ما حصل من أحداث وعدم ال"للبنانيين 
، معبراً عن سعادته لهذا االتفاق " بشكل كبيرإليهبتطورها بما يمكن أن يضر بلبنان كبلد وأن يسيء 

ثر لقاء جمعه بالنائب بهية الحريري في مجدليون أنهما تناوال اوأوضح  .ولالستقرار الذي بدأ ينشأ عنه
، وأنه ما زال " الفلسطينيأفق المستقبل في ظل هذه المرحلة الجديدة، وخصوصا الوضع"في حديثهما 
 ينظم صيغة العالقة بين الفريقين في أن الحوار الفلسطيني اللبناني الذي من شأنه إتمام"يتطلع إلى 

 واالجتماعية والقانونية واألمنية بما يخدم حق عودة الالجئين الفلسطينيين واإلنسانيةجوانبها السياسية 
  ".مة على بسط سلطتها وسيطرتها األمنيةوأمن لبنان وسيادته واستقراره وقدرة الحكو

  ٢٥/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   تقنص جندياً إسرائيلياً وتواصل قصف المستوطنات مع باقي الفصائلالقسام .٢١

 متوغلة شرق القرارة بقذيفة إسرائيليةن عناصرها استهدفوا جرافة أعلنت كتائب القسام أ:  د ب أ-غزة 
يتها عن قنص جندي إسرائيلي في محيط موقع كيسوفيم العسكري كما أعلنت مسؤول ." بي جيأر"

 .وإطالق أربع قذائف هاون على اآلليات المتوغلة
أعلنت كتائب  كما .من جهتها، أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن قصف مستوطنة إسرائيلية بصاروخين

 عن قصف مدينة عسقالن مسؤوليتهاأبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
 .اإلسرائيلية بصاروخ مطور

  ٢٥/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
  الصواريخ الفلسطينية أخطر من التهديد اإليراني: حالوتس .٢٢

قال رئيس هيئة األركان االسرائيلية األسبق دان حالوتس امس إن الصواريخ المحلية            :  د ب أ   - تل أبيب 
تهديـد  "وأضـاف ". أخطر من التهديـد اإليرانـي     "ئيل  التي يطلقها نشطاء الفصائل الفلسطينية على إسرا      

صواريخ غزة يعتبر تهديدا يوميا في حين أن تهديد إيران هو بمثابة تهديد جوهري واألمر الذي يزعجنا                 
لقد ارتكبنا خطئا كبيراً ألننا لم نرد بـشكْل عنيـف علـى    "واستطرد حالوتس قائال  ".هو التهديد اليومي

 ".٢٠٠٥ه باتجاه اسرائيل بعد تنفيذ خطة فك االرتباط عام الصواريخ التي أطلقت من غز
  ٢٥/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  إذا فشلت جهود التهدئة"كسر عظم" وحماس تتبادالن التهديدات بعمليات "إسرائيل" .٢٣

تبادلت إسـرائيل وحركـة حمـاس       : كفاح زبون :  رام اهللا  ،نظير مجلي :  تل أبيب  ،صالح النعامي : غزة
سر عظام اذا فشلت الجهود المصرية في التوصل الى تهدئة بين الجانبين تتيح             التهديدات أمس بعمليات ك   

  .رفع الحصار ووقف العدوان على قطاع غزة، ووقف اطالق الصواريخ على المستوطنات االسرائيلية
وحذرت اسرائيل من أنها ستنفذ عملية اجتياح كبيرة في قطاع غزة، عشية استئناف المحادثات الجاريـة                

وقال ناطق اسرائيلي انه في حالة فشل هذه        . شراف وزير المخابرات المصري، عمر سليمان     في مصر بإ  
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المحادثات حول التهدئة وعدم التجاوب مع الشروط االسرائيلية، فإن المجلس الوزاري األمني المـصغر،              
رد حركـة   وأوضح الناطق ان اسرائيل تنتظر حاليـا        . الذي سيلتئم األربعاء القادم، سيتخذ قراره الحاسم      

على المطالب االسرائيلية بأن تشمل التهدئة وقف تهريب األسلحة الى قطاع غـزة مـن سـيناء                 "حماس"
وتحركا ملموسا في صفقة تبادل األسرى، إلطالق سراح الجندي االسرائيلي جلعاد شليط مقابـل مئـات                

ت مصادر سياسـية    واعتبر. فإذا لم تتجاوب حماس، ستصبح كل الخيارات مفتوحة       . األسرى الفلسطينيين 
وستكرس الحكومة االسرائيلية حيزاً في      .اسرائيلية، ان األسبوع الحالي سيكون حاسما في هذا الموضوع        

  . جلستها العادية، صباح اليوم، لبحث الخيارات المطروحة
  ٢٥/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  الجئون فلسطينيون في العراق يناشدون أوروبا السماح لهم بدخول اراضيها .٢٤

وجه الجئون فلسطينيون يقيمون في العراق امس رسالة ناشدوا فيها الـدول األوروبيـة              :  د ب أ   -د  بغدا
وقال الالجئون في الرسالة التي     . السماح لهم بدخول األراضي األوروبية والرحيل عن األراضي العراقية        

تنا وانتشالنا مـن المـوت      نناشد اإلتحاد األوروبي النظر في قضي     "تلقت وكالة األنباء األلمانية نسخة منها       
الذي نعيش فيه عبر السماح لنا بدخول أراضيه ولم شمل األسر التي تشتت بين أنحـاء الـدول بـسبب                    

ودعا الالجئون إلـى إعـادة حقـوقهم        ". االستهداف المباشر لهم من قبل الميليشيات واالحتالل األميركي       
 التي لوالهـا لمـا      ١٩٤٨ الفلسطينية عام    كما وقف العالم مع اليهود باحتاللهم لألرض      "والوقوف معهم   

يعيـشون  ) ١٥٠٠٠(أن عدد الالجئين يبلغ حاليـا       "وأوضح البيان ".  عاما ٦٠أطلق علينا اسم الجئين منذ      
 فلسطينيا بعد خطفهم وتعـذيبهم      ٢٥٠تحت االستهداف المباشر من قبل الميليشيات اإلجرامية حيث قتلت          

 اخرين بسبب القـصف العـشوائي   ١٨٠٠ فلسطينيا ، وجرح ٦٠بوحشية ، باإلضافة إلى اعتقال وفقدان      
 مصابا بمرض مـزمن     ٦٧٠وأشارإلى أن من بين هؤالء ما يزيد على         ". الذي يستهدف أماكن تجمعاتهم   

بسبب عدم القدرة على العالج في المستشفيات العراقية خشية التعرض للخطـف أو االعتقـال وتـدهور      
ن إلى تهجير سبعة آالف فلسطيني في مخيم التنـف بـين الحـدود              كما أشار البيا  . األوضاع االقتصادية 

العراقية والسورية ومخيم الوليد في صحراء األنبار على الجانب السوري ومخيم الهول في مدينة الحسكة               
 .السورية 

  ٢٥/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
   فلسطينيا في قصف مدفعي إسرائيلي وتوغل لقوات االحتالل في قطاع غزة١٣إصابة  .٢٥

أصيب ثمانية مقاومين من كتائب القسام في عمليتي قصف لالحتالل : حداد ورأفت الكيالنيألفت 
اإلسرائيلي في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، وشرق بلدة خزاعة في محافظة خانيونس جنوب قطاع 

ت واوضح الشهود ان الدبابا .كما أصيب خمسة مواطنين في توغل لقوات االحتالل في بلدة خزاعة. غزة
االسرائيلية قامت عقب القصف بفتح نيران رشاشتها الثقيلة صوب منازل المواطنين شرق المدينة مما 

وبين الشهود ان رجال  .احدث حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين ال سيما االطفال منهم
قوم باعمال تجريف المقاومة الفلسطينية تمكنوا من اعطاب جرافة اسرائيلية كانت متوغلة شرق المدينة وت

  .واسعة في الحقول الزراعية 
 مواطنا في توغلها في منطقة ١٥وعلى صعيد أخر قالت مصادر محلية ان قوات االحتالل اعتقلت 

وأكد شهود عيان بان قوات االحتالل اإلسرائيلي تطلق النار بكثافة في منطقة  .المنطار شرق غزة
  .ددا من اآلليات االسرائيلية تتوغل في تلك المنطقةالمنطار ومعبر كارني شرق مدينة غزة، وأن ع

  ٢٤/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  تطالب نصراهللا بشمول معتقلين فلسطينيين في صفقة تبادل األسرى" واعد"جمعية  .٢٦
طالبت مؤسسة حقوقية تعنى بشؤون األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية األمين           :  د ب أ   -غزة  

اإلصرار على موقفه بأن تشمل صفقة اإلفراج عن الجنديين         "ن نصر اهللا بـ     العام لحزب اهللا اللبناني حس    
لألسـرى  " واعد"وذكرت جمعية   . اإلسرائيليين االسيرين لديه أسرى فلسطينيين من ذوي األحكام العالية        

إننـا نقـول    "والمحررين في بيان وزع على وسائل اإلعالم امس بمناسبة ذكرى يوم األسـير اللبنـاني                
لبنانيين إنه ال مكان بيننا لمن يساوم على حريتكم، وحريـة شـعبنا هـي كحـريتكم مقدسـة                   لألسرى ال 

ولفتت الجمعية إلى وجود العـشرات مـن األسـرى          ". ومحفوظة وحاضرة دائما ولن تتم بدون حريتكم      
 .العرب من الجوالن ومصر ولبنان والسودان وأسير سعودي في سجون االحتالل االسرائيلي
  ٢٥/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  مناشدة إلنقاذ أسيروأصابت أسرى " جرثومة"سجن الرملة بالتستر على انتشار اتهامات ل .٢٧

بعد زيارة تفقدية   " جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان      "أفاد محامي    : أمين أبو وردة   - نابلس
 يعاني مـن آالم     بأن األسير أبو الليل من سكان مخيم بالطة في نابلس،         " بتاح تكفا "ألسرى مركز تحقيق    

.  سـاعة متواصـلة    ٢٥شديدة في الظهر بسبب إجباره على الجلوس على مقعد الشبح لمـدة تجـاوزت               
  .وأوضح أن المحققين استخدموا معه أساليب الصراخ والشتم والتهديد، باإلضافة للشبح المتواصل

بالتـستر علـى    " ياإلسرائيل"من جهة اخرى اتهمت مصادر حقوقية فلسطينية امس  إدارة سجن الرملة             
ونقل نادي األسـير عـن       ".اإلسرائيلية"أصابت أسرى فلسطينيين في عدد من السجون        " جرثومة"انتشار  

التي اكتشفت في مستشفى السجن والتي أدت إلى إصابة العديد          " الجرثومة"أسرى فلسطينيين تخوفهم من     
  ".وسط محاولة إدارة المستشفى إخفاء األمر"منهم بالفيروس 

  ٢٥/٥/٢٠٠٨ اإلماراتية الخليج
  
  االعالم الفلسطيني لم ينجح في الدور المنوط به في ذكرى النكبة: متحدثون .٢٨

أكد متحدثون مختصون في وسائل االعالم أن غالبية وسائل االعالم          :  رومل شحرور السويطي   -نابلس  
 في الندوة التـي      للنكبة، وتحدث  ٦٠الفلسطينية أخفقت في الدور الذي يجب أن تقوم به في الذكرى الـ             

ـ   "عقدها المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات واألبحاث حول         ...  للنكبـة  ٦٠االعالم والذكرى الـ
في قاعة مركز الطفل الثقافي التابع لبلدية نابلس، استاذ الصحافة في جامعـة النجـاح               " الواقع والمطلوب 

داث، وقدرته في التأثير على الجماهير، كما       فريد أبو ضهير حول دور االعالم في تغطية األح        . الوطنية د 
تحدث الصحفي غازي بني عودة حول تغطية االعالم الفلسطيني المطبـوع لـذكرى النكبـة، وتحـدث                 
الصحفي نواف العامر حول االعالم المرئي والمسموع، كما تحدث الدكتور نظير مجلي حـول تغطيـة                

 .عالم االسرائيلي لذكرى النكبة واال٤٨االعالم الفلسطيني في األراضي المحتلة عام 
  ٢٥/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  "موت سريري"القطاع الخاص الفلسطيني في غزة بحالة  .٢٩

أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار امس ان القطاع الخاص في قطاع غزة دخل حالة              :  د ب ا   -غزة  
" مؤسـف "سانية إلى مـستوى     ، جراء تدهور األوضاع االقتصادية واإلن     " موت سريري يصعب إنعاشها   "

   .دون أن يحرك احد من المؤسسات األممية والتنموية ساكنا
نسخة ) أ.ب.د(وقال الناطق باسم اللجنة رامي عبده في بيان صحفي مكتوب تلقت وكالة األنباء األلمانية               

القطـاع  شهدنا توقف وشلل العديد من أنشطة القطاع الخاص كان اخرهـا  " منه أنه خالل الفترة الماضية    
هذه االوضاع دفعت القطاع الخاص لالعتماد على       "وأشار إلى أن     ".التجاري الذي انهار بشكل شبه كامل     
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أنشطة ضئيلة يتقدمها المخابز واألنشطة المتعلقة بالنقل والمواصالت ، إال انه ومنذ فرض القيـود شـبه                 
وأضـاف عبـده أن      ".حين آلخـر  الكاملة على إدخال الوقود فان تلك األنشطة أيضا يتهددها الشلل من            

المؤسسات الدولية والتنموية األممية تدرك التدهور الخطير الحاصل في األوضاع االقتصادية واإلنسانية            
، مشيرا إلى التصريح الذي صدر مؤخرا عن فيليب ادجير المسئول الكبير في منظمة العمل الدولية الذي                 

ة إلى مساعدة غذائية وباستثناء بعض المخابز وسيارات   بالمائة من سكان غزة بحاج     ٨٠إن أكثر من    "قال  
اليوم حتى االستثناءات التي تـذكرها تلـك        :"وعلق عبده قائال   ".األجرة فإن القطاع الخاص اختفى تماماً     

المؤسسات وعلى رأسها سيارات األجرة توقفت بشكل كبير ، األمر الذي أسفر عن فقدان مـصدر رزق                 
القطـاع الخـاص فـي      " وقال عبده ان   ".في قطاع النقل والمواصالت    ألف شخص يعملون     ٢٠أكثر من   

األراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه التحديد يشكل محركا أساسيا في عملية التنمية                
 ".بالمائة من كافة فرص العمل٥٣والتطور االقتصادي حيث يولد 

 انخفـضت   ٢٠٠٧منتصف شهر حزيـران     وذكر عبدو انه منذ فرض اإلغالق الشامل على قطاع غزة           
 بالمائة ، وتعود أسباب هذا التراجع بشكل أساسي إلـى           ١١الطاقة اإلنتاجية مباشرة إلى معدل ال يتجاوز        

وقف إسرائيل العمل بالكود الجمركي الخاص بقطاع غزة األمر الذي منع من توفر أي نوع من المـواد                  
 بالمائـة مـن     ١٠جة ال يمكنها الحصول على أكثر من        الخام حيث أن جميع المؤسسات الفلسطينية المنت      

 بالمائة من مؤسسات القطاع     ٤٦ان اإلحصاءات األولية تشير إلى أن أكثر من         "وتابع .مستلزمات اإلنتاج 
 بالمائة مـن تلـك المؤسـسات        ٥١الخاص قامت بوقف أنشطتها التجارية بالكامل في حين أن أكثر من            

 ". بالمائة٧٥اوز خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتج
  ٢٥/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
 مواطنة التحقت بزوجها بعد يومين على وفاته..  للحصار ١٦٢الضحية الـ  .٣٠

ارتفع عدد ضحايا الحصار االسرائيلي على قطـاع غـزة مـن            :  حسن دوحان  - الحياة الجديدة    -غزة  
) ١٦٢(لـة المرضـية     وذكرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحـصار، ان الحا        شهيداًً،) ١٦٢(المرضى الى   

جراء معاناتها من مـرض الفـشل       )  عاماً ٥٩(توفيت جراء الحصار، وهي المواطنة لولو حسن حبوش         
والمريض بالسرطان  )  عاماً ٦٢(الكلوي لعدة أشهر، بعد يومين فقط من وفاة زوجها نبهان محمد حبوش             

 . في النخاع
  ٢٥/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ا ولها استقاللها وجماعتنا غير مرتبطة بأي جهة خارجيةلها قراره" حماس" :همام سعيد .٣١

" اإلخوان المسلمين"لم يكن فوز الدكتور همام سعيد بمنصب المراقب العام لجماعة :  نبيل غيشان–عمان 
 سنة، فالزلزال الذي ضرب هذه الجماعة نتيجة االنتخابات ٦٠مستغرباً داخل الجماعة التي تأسست قبل 

، أعقبه هزات ارتدادية ١٩٨٩ وهبوط تمثيلهم الى النصف وهي أسوأ نتيجة منذ عام البرلمانية األخيرة
داخلية قلبت الموازين لمصلحة تيار الصقور على حساب تيار الحمائم، وقيل إن الحكومة وموقفها 
المتشدد من اإلخوان بعد أن رشحوا شخصيات معتدلة كان له دور في تراجع حظوظ الحمائم وتقدم 

  :وفي ما يأتي وقائع الحوار .المتشددين
جاء انتخابكم بعد عالقة متوترة مع الحكومة، وهذه المرة األولى التي يصل فيها تيار الصقور الى > 

  منصب المراقب العام، هل جاء فوزكم نتيجة موازين قوى داخلية جديدة؟
افة ونحن ال نعترف  نحن ال نستريح لتقسيم الجماعة بين الصقور وغيرهم فهذه تقسيمات تطلقها الصح-

  .بها ألنها غير موجودة لدينا والمؤسسة هي صاحبة القرار وانتخابي لم يأت نتيجة موازين قوى جديدة
  وهل كان لموقف الحكومة المتشدد منكم دور في نجاحكم؟> 
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 ربما لعبت الحكومة دوراً في الحالة العامة وكان قرار مجلس الشورى السابق بحل نفسه بمثابة رد -
 من قواعدنا نتيجة التزوير في االنتخابات النابية والبلدية، وكأن قواعد اإلخوان تقول لمجلس الشورى فعل

السابق إن قراركم بالمشاركة غير سليم خصوصاً أن نية الحكومة كانت مبيتة لتحجيمنا من خالل اللعب 
  .بنزاهة االنتخابات

  ات؟ما هي الخيارات المتاحة لديكم إذا قاطعتم االنتخاب> 
ألننا جماعة إصالحية ال نؤمن ,  كان من األولى المطالبة بإصالحات دستورية قبل االنتخابات-

  .باالنقالبات والعنف
  هل تغيرت أجندة اإلخوان بوصولكم لقيادة الجماعة؟> 
األجندة لم تتغير، ألن مجلس الشورى ومؤسسات الجماعة هي التي تضعها وال تتغير البرامج .  ال-

  .شخاصبتغير األ
  وجودكم في هذا المنصب ماذا سيضيف للجماعة؟> 
 من أولوياتي التركيز على الشأن الداخلي المحلي، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها -

  .البالد والتي لم يسبق ان مرت علينا
  هل هذا رد على االتهامات الموجهة اليكم بأن أجندتكم غير أردنية؟> 
عة كانت دائماً قريبة من أحوال الناس، ومعاناتهم جزء من برنامجنا والمرحلة الحالية الجما.  ال طبعاً-

صعبة وتزامنت مع أزمة األسعار وأزمة بيع المؤسسات وبيع أهم األصول الثابتة، وهذا يلزمني بالعمل 
  .من اجل التخفيف على البلد وعلى الناس

  والقضية الفلسطينية أين هي من اهتماماتكم؟> 
ونحن نحاول تقليل " المفاوضات السلمية" يجعلني أركز على الداخل ان هناك فشالً كبيراً لما يسمى  ما-

االنعكاس السلبي على الساحة المحلية وأن ال يكون الحل على حساب الشعب األردني ونخشى أن تكون 
  .القضية الفلسطينية في مراحلها األخيرة وهذا يجعلني أركز اهتمامي على الداخل

  إذاً، ما هو ترتيب األولويات لديكم؟> 
 أوال نحن نرفض كل ما يسمى بخيار الوطن البديل ومن واجبنا دعم نهج المقاومة في فلسطين ألنه –

البديل الوحيد الذي يمنع إيصال الحال األردنية الى بدائل خطيرة على حساب الشعب األردني ووجود 
  .ة لمصلحة اليهودالجهاد في فلسطين يقضي على مقولة كونفيدرالي

  وثاني األولويات؟> 
  . الحريات العامة ورفع سقفها ومنع التعدي عليها-
  ؟١٩٨٨لكنكم رفضتم قرار فك االرتباط مع الضفة الغربية عام > 
دوره لما له من آثار سلبية اقتصادية ونفسية على أهلنا في فلسطين وفك  كنا ضد القرار عند ص-

 ألف موظف فلسطيني كانوا يتقاضون رواتبهم من ١٢٥االرتباط قلل الدعم للفلسطينيين وألغى وظائف 
الموازنة األردنية، ونرى ان أية حالة ارتباط بين األردن والضفة الغربية تخفف من معاناة الناس تحت 

  .ل لذلك كنا ضد قرار فك االرتباطاالحتال
  العملية السياسية؟" حماس"واآلن هل ما زلتم ترفضونه على رغم دخول > 
 إن قرار فك االرتباط جاء خالفاً لحال الوحدة التي اختارها الشعبان والى اآلن لم يعالج فك االرتباط -

ض الحدود المصطنعة بين الدول قانونياً ودستورياً ونحن مع االرتباط بين كل الشعوب العربية ونرف
  .العربية

  كان االتهام للقيادة السابقة انها مهادنة للحكومة أكثر من الالزم، كيف ستتعاملون مع الحكومة؟> 
  هل تعتقد ان عالقتكم بالحكومة ستتحسن بوجودكم على رأس الجماعة؟> 
  . المفروض ان تتحسن ألن ظروف البلد تقتضي تعاون الجميع-
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  ؟...اعتبرت رسالة تهدئة من طرفكم" الحمائم"لمكتب التنفيذي التي أعطت أكثرية من تشكيلة ا> 
 تشكيلة المكتب جاءت نتيجة حال توافقية داخلية ونحن لم نوجه رسائل وال نريد ان نطمئن أحداً ألن -

  .منهجنا ورسالتنا باألصل مطمئنة وفي المقابل ليس في أذهاننا ان نخيف أحداً
  في األردن؟" حماس" من ان تتحول الجماعة في عهدكم الى فرع لحركة تخشى الحكومة> 
لها قرارها ولها استقاللها وجماعتنا غير مرتبطة بأي جهة خارجية وال يوجد جهة خارجية " حماس "-

  .لها سيطرة على قرار الجماعة وقرارنا يأتي من داخلنا وتتخذه قيادتنا
  ردنية؟نفوذ داخل الجماعة األ" حماس"هل لحركة > 
هم متقدم على كل " حماس" ليس ألي فصيل إسالمي نفوذ في قرارنا الداخلي على رغم أننا نعتقد ان -

  .هم آخر ألنها تشكل حال مقاومة دفاعا عن األمة كلها
  ؟"حماس"أال يوجد عالقة تنظيمية لكم مع > 
  . ال يوجد سلطة تأمرنا أو تأمرهم-

بة الديمقراطية الفلسطينية والمشاركة في االنتخابات وتشكيل بدخول اللع" حماس"كيف ترون قرار > 
  الحكومة؟

وله ظروفه ولسنا بصدد الحكم عليه اآلن، وقد أعطت مشاركتها حال جديدة من " حماس" هذا قرار -
ممارسة دورها القيادي والريادي وحماية الحالة الجهادية والمقاومين من ان يكونوا خاضعين لسلطة 

  .الى الحكومة قدم لها نوعاً من الحماية" حماس"ر خارجية، ومجيء مستجيبة ألوام
  في غزة؟" حماس"هل هذا تبرير لالنقالب أو اإلجراء الذي قامت به > 
سلطة والسلطة ال تنقلب على نفسها وإنما تؤدب الخارجين عليها وهناك " حماس" أنا ال أسميه انقالباً و -

  .خارجون على الحكومة والسلطة
  لتأديب اخذ شكل االنفصال؟لكن ا> 
  . نحن ال نقر بهذا االنفصال، وندفع باتجاه العودة الى لحمة الشعب الفلسطيني-
  للتهدئة مع إسرائيل وتبادل األسرى، هل تقرون هذا الموقف؟" حماس"تسعى حركة > 
 بدولة  ال مجال للتنازل عن أي ثابت من ثوابت األمة في القضية الفلسطينية، وال مجال لالعتراف-

اليهود على ارض فلسطين وال مجال إلنهاء الجهاد على أرض فلسطين، بل نطالب األمة بأن تبقى في 
حال تأهب لتحرير فلسطين وان تكون فلسطين كاملة ألهلها وان يخرج من فلسطين من جاء إليها من 

  .اليهود الغرباء
  جهاد ؟نحن نتحدث عن ممارسات وإجراءات، فهل التهدئة تقع في باب ال> 
أو تهدئة لمدة شهر أو شهرين وال يمس بالثوابت فإن األمر يدخل من باب " تكتيك موقت" إذا كان هناك -
أنها تحتاج الى فترة معينة من التهدئة " حماس"وإذا رأت . وليس السياسة االستراتيجية" المناورة السياسية"

حالة حصار غزة ولو كان هناك انفتاح لفك الحصار فهذا أمر مقبول والحصار العربي هو المسؤول عن 
  .لمثل هذه األمور" حماس"على المحيط العربي لما احتاجت 

  وإذا وقعت اتفاقية ألمد غير محدود؟> 
  . هذا أمر ال نقبله ألنه يناقض ثوابتنا-
  هل التهدئة مع إسرائيل جزء من الحالة الجهادية وهل هي مقبولة لديكم؟> 
وفق المعطيات واألمر " حماس" وإن وجدت فهي حالة استثنائية تقدرها  لست صاحب قرار في التهدئة-

  .االستثنائي غير مقبول
  هل الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين وهل تعترفون بالحل السلمي؟> 
  .وكل عدو ال عالج له إال بالقتال والجهاد إلخراجه.  طبعاً-

  ٢٥/٥/٢٠٠٨ الحياة
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  اعيات خطرة على البالد األردن يحذرون من تدإسالميو .٣٢

شنت الحركة اإلسالمية في األردن هجوما واسعا على سياسات بالدها، وحـذرت مـن               ":الخليج"عمان  
وقدمت  .تداعيات خطرة ما لم يجر تغيير المسار السياسي بشقيه الداخلي والخارجي والمسار االقتصادي            

أمـس،  ) تأخر عقده سـتة أشـهر     (الحركة في أول اجتماع لمجلس شورى حزب جبهة العمل اإلسالمي           
رؤيتها لواقع الدولة األردنية، في ظل أزمة داخلية عاصفة تعيشها الحركة بين تياري التشدد واالعتـدال                

وقال أمين عام الحزب زكي بني ارشيد        .يتوقع أن يفضي إلى قرارات قد تثير مزيدا من الجدل والخالف          
 داخلية وخارجية وإقليميـة ودوليـة، تـشكل خطـراً           إن اللحظة الحرجة التي تشهد متغيرات ذات أبعاد       

عاصفاً، وتهديداً حقيقياً وغير مسبوق، وتبرز في مخاطر خارجية متمثلة في الوضع في بؤر التوتر فـي                 
العراق وفلسطين ولبنان، وفي أجواء صاخبٍة وقابلة لالشتعال في أية لحظٍة تُقَدح فيها شـرارة الفوضـى               

  .المدمرة
المية مسؤولين رسميين ما يواجهه األردن من أزمة اقتصادية معقدة، وحذرت مـن             وحملت الحركة اإلس  

توسع النفوذ األمني، ونصحت المسؤولين بأن يستدركوا ما تبقى من فرصة قبل تالشـيها بتـوفير إرادة                 
واتهم بني أرشد السلطات المتنفذة بإقصاء المعارضة واالعتداء علـى حقـوق             .جادة لإلصالح السياسي  

  .نين وحرماِنِهم من المشاركة باختيار ممثليِهمالمواط
واعتبر إسالميو األردن موقف بالدهم من القضية الفلسطينية مصادماً إلرادة الشعب، وخارجاً على نهـج      

األوائل، ومخيباً آلمال الشعب الفلسطيني، واالنحياز لما يسمى معسكر االعتدال، الذي هو فـي الحقيقـة                 
  .لتبعية لإلدارة األمريكية ضد قوى الصمود والمقاومة والممانعةمنصور معسكر احمزة بحسب 

  ٢٥/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   غير وارد عربياً اآلن"إسرائيل"التطبيع مع : الغيطأبو  .٣٣

قال وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أمس بعد اجتمـاع لـوزراء خارجيـة               :وكاالت - القاهرة
حول إمكانيـة تفتيـت الموقـف       ،  ية العشر األعضاء في عملية برشلونة       وممثلي الدول العربية المتوسط   

 ١٢هذا أبعد شيء ألن التجربة علمتنا أنه بعـد          "العربي والتطبيع مع إسرائيل في إطار االتحاد، قال إن          
عاما لم يحدث أن إسرائيل استطاعت التطبيع مع أحد في إطار عملية برشلونة، ولم تعقد أي اجتماعـات                  

شلونة على أي من أراضي الدول العربية المتوسطية، وأعتقد أن هناك تحفظات في هذا الصدد،               لعملية بر 
التطبيع مع إسرائيل غير وارد عربيا طالما لـم يـتم حـل    "، مؤكداً أن  "والمسألة هي أين مصالح العرب    

  " اإلسرائيلي والتوصل إلى تسوية عادلة لهذا النزاع-النزاع العربي 
  ٢٥/٥/٢٠٠٨ االتحاد اإلماراتية

  
   القاهرة في تصريحات نبيل عمرويدين لإلخوان المسلمين نائب  .٣٤

أدان النائب بهاء عطية عضو الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين تـصريحات           :  محمد المتولي  -القاهرة  
السفير الفلسطيني الجديد في القاهرة نبيل عمرو منذ أيام في حفل في دار األوبرا حول ذكـرى النكبـة،                   

 .، واستنكر خاللها قيام الفلسطينيين بالعمليات االستشهادية"حماس"التي شن فيها هجوما عنيفا على و
المحرض والطائفي، وغير المعبـر عـن نـبض الـشعب           "ووصف النائب اإلخواني السفير عمرو بـ       

حكومـةَ  وطالـب ال  ". عمرو يعبر فقط عن موقف حركة فتح التي ينتمي إليها         "وقال  ".. الفلسطيني المقاوم 
 .من القاهرة" عمرو"المصرية بطرد 
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فالشعب الفلسطيني من حقه أن     .. أن ما يقوله هو كالم ليس بكالم فلسطيني       " عمرو"يجب أن يعلم    : "وقال
يقاوم المحتل بجميع السبل حتى ينال جميع حقوقه ألن مقاومته هذه هي حق كفلتـه لـه كـل المواثيـق                     

 ".الدولية
حدث عنها بهذا األسلوب هي الحركة الشرعية التي ما جاءت إلى الـسلطة             كما أن حماس التي يت    "وتابع  

  .بقوة السالح وإنما جاءت عبر صناديق االقتراع
  ٢٥/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  نائب إسالمي يطلب تدخل قطر لجمع الفرقاء الفلسطينيين: مصر .٣٥

ة لإلخوان المسلمين الجامعـةَ      طالب النائب عصام مختار عضو الكتلة البرلماني       : محمد المتولي  -القاهرة  
العربية وحكومة دولة قطر بالتدخل العاجل لحل الخالف الداخلي الفلسطيني على غرار ما حـدث مـن                 

 -الخالف الفلسطيني يتطلب تدخال عربيا    "وقال مختار    .تدخل عربي قطري لحل الخالف الداخلي اللبناني      
ة لجمع كل أطراف الصراع ووضع الحلـول التـي          قطريا بواسطة الجامعة العربية وبقوة اإلرادة القطري      

وأضاف مختار   ".تحل الصراع وتضمن عدم تكراره مرة أخرى، وذلك على قاعدة ال غالب وال مغلوب             
أن القضية الفلسطينية ينبغي أن تكون هي القضية األولى والمحورية في أجندة الجامعة العربيـة بجميـع           

  . دولها مهما شغلها من قضايا أخرى
  ٢٥/٥/٢٠٠٨ القطرية العرب

  
  إلغاء مؤتمر ليهود مصر بعد جدل إعالمي: مصر .٣٦

ذكرت مصادر صحافية إسرائيلية أن القاهرة ألغت عقد مؤتمر دولي ليهود مصر كان من  : القاهرة
في المركز األكاديمي اإلسرائيلي في القاهرة ، "  اإلسرائيلية-جمعية الصداقة المصرية "المقرر أن ترعاه 

قضية تعويضات اليهود "المراقبون أنه كان ينوي اتخاذ خطوة فعلية لتحريك ما يسمى بـ والذي يرى 
   ".من أصول مصرية

  ٢٥/٥/٢٠٠٨ الحياة
  
   ماليين ريال من الهالل القطري دعماً لألونرواخمسة .٣٧

ن م) األونروا(أبرمت جمعية الهالل االحمر القطري اتفاقية تعاون مع وكالة األمم المتحدة            : هديل صابر 
ريـال قطـري بهـدف تمكـين     ) ٥,١٢٤,١٦٢(خالل تقديم دعم مالي من األولى لصالح الثانية بقيمـة     

من شراء معدات طبية ومعدات طب األسنان فضالً عن تأمين احتياجات ما يقـارب مليـون                ) األونروا(
 . مصاب بالسكري باألنسولين

 كافة المؤسسات التي من شـأنها أن تـدعم          بداية أكد الدكتور محمد بن غانم العلي أهمية فتح قنوات مع           
مشيراً إلى   عمل الهالل األحمر القطري من جانب، وتؤمن احتياجات ومطالب المعوزين من جانب آخر،            

الساعي إلى تقديم الدعم والمساعدة لكافة      " الهالل"مشدداً على دور     أن هذا الدعم لم يكن األول من نوعه،       
 حراكاً في المناطق الساخنة خاصة األراضي المحتلـة والمخيمـات           المؤسسات التي من شأنها أن تعمل     

وكان ذلك خالل المـؤتمر      .الفلسطينية الموزعة في الضفة الغربية وقطاع غزة،واألردن،ولبنان،وسوريا      
الصحفي الذي عقد صباح الخميس الماضي بمقر الهالل بحضور ممثلين عن الهالل القطـري برئاسـة                

األمين العام لجمعية الهالل األحمر القطـري، وممثلـين عـن           -علي المعاضيد   الدكتور محمد بن غانم ال    
 .  المفوض العام لألونروا-برئاسة السيدة كارين أبو زيد ) األونروا(

  ٢٥/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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  ال مفر من التفاوض مع حماس: السابقا وزير خارجية فرنس .٣٨
" حماس"بق هوبير فيدرين، أن التفاوض مع حركة        اعتبر وزير الخارجية الفرنسي السا    :  وكاالت -باريس

ال غنى عنه للتوصل إلى التسوية بين الفلسطينيين ودولة االحتالل وأكد فيدرين خالل منتدى تفاعلي مـع                 
، أن تصنيف فرنسا لهذه الحركة ضمن المنظمات اإلرهابية ال معنـى لـه؛ ألنـه                "لوموند"قراء صحيفة   

   ".مجرد إذعان لإلرادة األميركية"
إن ما يسمى المجتمع الدولي هو في الواقـع         : " رد فيدرين قائال   ،لشروط الرباعية " حماس"وبشأن رفض   

علينا إذن أن نسمي األشياء بأسمائها، وأن ندرك أن هناك خمـسة            : "وأضاف )".إسرائيل(الدول الغربية و  
، مشيرا إلى أن    "عالممليارات شخص ال ينتمون لتلك الدول، وهم يرفضون أن يظل الغرب يتحدث باسم ال             
  .الشروط الموضوعة من قبل الرباعية تهدف إلعاقة إجراء أي تفاوض مع هذه الحركة

إن : "، مـضيفا  "حمـاس "من سكان دولة االحتالل أنفسهم يؤيدون التفـاوض مـع           % ٦٣وشدد على أن    
فلـسطيني  مسئولين إسرائيليين سابقين في الجيش وأجهزة األمن يرون أن حل أي مشكلة في الـصراع ال               

 ".اإلسرائيلي مرهون في الوقت الحاضر بالتفاوض بطريقة أو بأخرى مع حماس
  ٢٥/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  مصر تلتزم قانوناً بفتح معبر رفح .٣٩

  عبد اهللا األشعل. السفير د
لم أكن أشأ أن أعالج هذه النقطة تحديداً لوال أن البعض مما يروجون لمواقف معينة فى السوق الـسياسية         

ائجة فى مصر جزموا بأن مصر ملتزمة بموجب اتفاق السالم مع إسرائيل أن تغلق المعابر فى وجـه                  الر
الفلسطينين ويؤسفنى القول إن من بنود هذا السالم مع إسرائيل ما يفسر فى مصر بسخاء غريب ال تحلم                  

 ثـم إرضـاء   به إسرائيل والسبب ليس فقط محاولة مجاملة إسرائيل ضمن صفقات المجاملة الكثيرة ومن           
واشنطن واستدرار عطفها وتليين قلبها القاسي جداً ، ولكن السبب يرجع أيضاً إلى الجهل بأحكام المعاهدة                
التى أدعو األحزاب السياسية أن تنظم دورات لشرحها ودراسة ظروفها ومضمونها وإجـراء البحـوث               

 .الالزمة لشأنها 
 السياسية المستقلة يدفع الحكم إلى إلتماس األعذار والتعلق         كما أننى أري سبباً ثالثاً وهو أن إنعدام اإلرادة        

ثم عاد هؤالء العباقرة ليجدوا سنداً أخر لإللتزام المـصري لإلغـالق     . بأى سبب حتى يفلت من المأزق       
 كمـا أن  ٢٠٠٦وهو اتفاق المعابر ولكن مصر ليست طرفاً فى إتفاق أنتهى بعد عام على األكثر أى عام     

 ثم سيطرتها على غزة فـى يونيـو         ٢٠٠٦ذرياً بدخول حماس إلى السلطة فى يناير        ظروفه قد تغيرت ج   
 أى بعد أن ساد الفراغ القانوني مسألة المعابر ، مؤدى ذلك أن مصر ليست ملتزمة مطلقـاً بـان                    ٢٠٠٧

 : تغلق المعابر فى وجه الفلسطينين ويبقى بعد ذلك أحتماالن 
 المعبر أو تغلقه وهو إحتمال يستند إلى سيادة الدولة علـى   االحتمال األول هو أن مصر حرة فى أن تفتح        

. أراضيها ومن حقها أن تفتح مع الدول المجاورة أو أن تغلق وهذا يخضع لمحض تقديرها لمـصلحتها                  
ولكن يرد إحتمال ثالث وهو أن مصر ملتزمة بفتح المعابر للفلسطينين وأن هذا اإللتزام قانوني وأخالقي                

 :  أسس هذا اإللتزام فيما يلي وسياسي وأمني وتحصل
هو أن إغالق المعابر في وجة الفلطسطنيين في وقت يتعرضون فيـه إلبـادة حقيقيـة                : األساس األول   

منظمة ومقصوده من جانب إسرائيل يعتبر إنتهاء إللتزمات الدولة الوحيدة المجاورة لفلسطين وفق أحكام              
لي وتعتبر مصر شريكاً علي األقل وفق المعيـار المـادي           القانون الدولي اإلنساني والقانون الجنائي الدو     

للعمل اإلجرامي وإن كنا نشك في توفر الركن المعنوي وهو تعمد مصر إغـالق المعـابر إلسـتكمال                  
وإنجاح مخطط اإلباده اإلسرائيلي ولكن ينال من هذه البراءة أن مصر تري بكل عيونها مايحدث وتدرك                

 .أبعاده وتري أثاره 
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ألساس األول أن فتح المعابر ليس مكرمة أو نوبة ونفحة من نفحات العطاء للشعب الفلسطيني                هذا ا  ىمعن
 .كما يصوره كهنة المعبد في مصر 

يتعلق باألمن القومي المصري ، ألن إغالق المعابر يؤدي إلي إنجاح خطة إسرائيل في              : األساس الثاني   
 يقين لو كان السادات حياً لما أستمرت معاهـدة          إبادة الشعب الفلسطيني وإخضاعة وهذا يناقض وأنا علي       

السالم بهذا الوضع يوماً واحداً وكذلك فإن فتح المعابر يحبط مخطط اإلباده ويستبق ما سيحدث حتماً وهو              
 .إنفجار سكان غزة علي حدود مصر مما يحدث تبعات ال حدود لها من جميع النواحي 

بي وفي مقدمته الشعب المصري ال يمكن أن يسعد بمنـاظر           أخالقي وهو أن العالم العر    : األساس الثالث   
 .اإلبادة اليومية للشعب الفلسطيني وذلك بمنع مقومات الحياة عنه ، ثم اإلغاره علية بالقوة لإلجهاز علية 

ال أبالغ إذا قلت إن العالم كله متواطيء في هذه الجريمة النكراء مع إسرائيل ، هذا العالم فقـد اإلعتبـار              
 وال يحق له أن يتحدث حديثاً مكرراً عن القيم اإلنسانية بينما جزء من هذه اإلنسانية يتعـرض                  والضمير

أمام عينيه لإلبادة ،فضالً عن أن هذا العالم ال يزال يدفع ثمن أعمال اإلبادة اليهودية المبالغة فيها والتـي                   
 .كانت مجرد حادثة وليس سياسة رسمية لدولة عضو في المجتمع الدولي 

غرب من ذلك أنه رغم كل ذلك تجد سياسة اإلختراق اإلسرائيلية أرضاً خصبة في العـالم العربـي                  واأل
 .الذي أنتصر لغاصبيه وضحي بجزء عزيز من جسده 

وليست حرة تماماً فـي فتحهـا أو إغالقهـا           والخالصة أن مصر ليست ملزمة قانونياً بإغالق المعابر ،        
حباط المخطط اإلجرامي اإلسرائيلي ويكفي أنه إذا كان فـتح المعـابر            ولكنها يقينا تلتزم قانوناً بفتحها إل     

سوف يوفر للفلسطينين مصادر الحياة ، فإن إسرائيل تكفلت بأعمال اإلبادة العسكرية وفرض الموت فـي          
كل ساعة والهدف هو إما أن يموت الفلسطينيون في أرضهم أو أن يقرروا الفرار فـي أخـر موجـات                    

و كانت مصر هي نفسها التي عرفناها منذ ربع قرن لما جرؤت إسرائيل علـي أن                الهجرة إلي سيناء ول   
 .تعمل بحرية كاملة في أهم النطاقات الجغرافية لألمن القومي المصري 

 ٢٤/٥/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  
   السياسة الفلسطينية وآفاقهابرامجعن  .٤٠

  راسم المدهون
حول القضية األهم التي تشغل الجميع أحزابا وفصائل تشهد الساحة الفلسطينية هذه األيام جدال متصاعدا 

  ما العمل؟: وبالذات النخبة السياسية والثقافية
السؤال صار ملحا ويبحث عن إجابة أو محاولة إجابة بالنظر إلى الصعوبات الكبرى التي يواجهها الكفاح 

ستقلة في األراضي التي احتلّتها الفلسطيني وبالذات فكرة البرنامج السياسي األساسية حق إقامة الدولة الم
 أي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وكذلك تأمين عودة الالجئين ١٩٦٧إسرائيل خالل حرب العام 

، وهي الفكرة التي انتظمت خالل العقود ١٩٤٨الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من مدنهم وقراهم عام 
ن استنادا إليها والى البرنامج الذي صيغ من حولها الثالثة الماضية القوى واألحزاب والفصائل، وأمك

  .إقامة أوسع اعتراف دولي بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني
  :من يتابع الجدل الفلسطيني الدائر هذه األيام يمكنه حصر الحلول المقترحة في ثالثة توجهات رئيسة

نتدابية والتي يتعايش فيها العرب الدولة الديموقراطية الفلسطينية على كامل أرض فلسطين اال: أوال
  .واليهود على أساس تنتفي منه العنصرية وتقوم بدال عنها المواطنة الواحدة وذات الحقوق المتساوية

الدولة الثنائية القومية وهي أيضا تقوم على المحافظة على وحدة األرض الفلسطينية االنتدابية تحت : ثانيا
عتراف بقوميتين تتعايشان معا في إطارها، وألبناء كل قومية سلطة دولة واحدة ولكن على أساس اال

  .منهما حقوقهم السياسية والثقافية
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دولة لكل مواطنيها وهي دولة تبقي الحال اإلسرائيلي على ما هي عليه اليوم، ولكن بعد أن تحقّق : ثالثا
  .واجباتمبدأ المساواة بين كافة المواطنين المقيمين في نطاق الدولة في الحقوق وال

الواضح أن هذه الخيارات الثالثة ال تزال في طور هجين من العرض السحالي الذي لم يتبلور في 
مشروعات سياسية ناضجة ودقيقة وذات مضمون متماسك وقابل ألن يتحول إلى برنامج سياسي يمكن 

كن أن تتأس طرحه على الجمهور الواسع لنيل التأييد، أو على األقل لكي يكون موضع جدلي شعبي يم
عليه اصطفافات سياسية وحزبية جديدة إذ ال زال الجميع يجتهدون فكريا وسياسيا بصورة أقرب إلى ردة 
الفعل اليائسة من الحالة الدولية عموما ومن الموقف األميركي الداعم بصورة لم يسبق لها مثيل إلسرائيل 

لسطينية المستقلة يفتر إلى حد بعيد ويسقط في ما جعل االهتمام الشعبي الفلسطيني بشعار إقامة الدولة الف
حالة من انعدام الوزن ومن عدم القدرة على األمل خصوصا بعد التطورات العاصفة في الساحة 
الفلسطينية ذاتها، وما شهدته منتصف حزيران من العام الفائت من انقسام سياسيا وجغرافيا بسبب 

  .رتب عليه من انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربيةاالنقالب الحمساوي على السلطة الشرعية وما ت
هي قراءات تحاول رؤية اللحظة الراهنة في قابليتها المحتملة على فتح كوة مهما تكن صغيرة في جدار 
بات يحول بين الفلسطينيين وحلم االنفكاك من االحتالل وتحقيق كيانيتهم أسوة بباقي شعوب األرض، 

ينظر . ة ما يعيشونه اليوم من وقائع تهدد باجتياح تلك اآلمال وتبديدهاويزيد الصورة تعقيدا وسوداوي
الفلسطينيون من حولهم فيهالهم حجم ما قضمه االستيطان اإلسرائيلي من بالدهم لصالح المستوطنات 
الجديدة أو حتى لتوسيع المستوطنات القائمة، وكذلك ما يتابعونه من تمدد جدار الفصل في أرضهم وما 

ن حقائق تدمير الوحدة الطبيعية ألرضهم وما يترتب عليه من مصادرة عشرات آالف الدونمات يخلقه م
لصالح اإلسرائيليين وعزل قرى وأنصاف قرى في ما يشبه سجونا صغيرة ال يستطيع أهلها ممارسة 

لبيوت التنقل منها واليها، ناهيك عن عذابات المواجهات اليومية، الدامية لإلجتياحات العسكرية وهدم ا
كل ذلك يحدث وبصورة متواصلة في ظل واقع عربي بالغ . واالعتقاالت وغيرها من العقوبات الجماعية

الضعف وعاجز في صورة كلية عن إسناد تطلعاتهم وفي ظل وضع دولي لم تشهد قضية فلسطين منذ 
ه وبرامجه وجودها شبيها له من حيث سلبيته وانحياز قوته العظمى الوحيدة لصالح عدوهم ومخططات

  .وسياساته الشاذة
 في –هي قراءات الضرورة إذن، وألنها كذلك تنطلق من مفردات تشبه البدايات األولى، أي أنها تأخذ 

ما تعيشه الحالة السياسية وكأن فشل تحقيق » فراغ« ما في البدايات من تأسيس على –معظم األحيان 
  . سياسيا على األقلالبرامج الماضية يفترض االنطالق من نقطة الصفر ولو

هنا تبدو الخيارات البرنامجية المتداولة بين النخب والمثقفين وكأنها معلّقة في الهواء بخيوط الحلم أكثر 
منها برامج ذات سند واقعي وقابل للتحقق، ذلك أن جمود برنامج االستقالل الوطني وتعثّر تحقيقه ال ينفي 

نعني بذلك بالتحديد اإلجماع .  عند أي بحث عن برامج جديدةحقيقة بالغة األهمية نراها جديرة بالتأمل
الدولي على فكرة ومشروع االستقالل الفلسطيني والتي باتت ومنذ زمن طويل راسخة في الحياة السياسية 
الدولية إلى الحد الذي يجعلنا نؤكد دون شطط أو مبالغة أن المسألة لم تعد الموافقة على إقامة الدولة 

در ما هي المواقف الحقيقية من هذه الدولة وحجمها ودرجة استقاللها وسيطرتها على الفلسطينية ق
حدودها ومقدراتها، حتى حين يتعلّق األمر بإسرائيل والواليات المتحدة، وذلك تم تحقيقه بفضل كفاح 

  .وطني فلسطيني طويل وصمود نادر تحت ظالل البرنامج السياسي الفلسطيني 
عند البحث عن برنامج سياسي فلسطيني بديل أخذ هذه الحقيقة في االعتبار، ذلك من المهم بل الضروري 

أن جوهر البرنامج السياسي الذي حملته منظمة التحرير الفلسطينية طيلة العقود الثالثة الفائتة هو في 
لمشترك تناغمه مع حقائق الحياة السياسية الدولية وبالذات انسجامه مع الشرعية الدولية وانطالقه من ا

 بأن الضفة الغربية – ولو نظريا على األقل –بين الفلسطينيين والعالم والذي هو بالتحديد اعتراف العالم 
هذه النقطة بالذات ال يجوز أن . وقطاع غزة والقدس هي أراض محتلة تعود ملكيتها للشعب الفلسطيني
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صعوبات تحقيق استقالل وطني فالبحث إذ ينطلق من . تغيب من األذهان عند البحث عن برامج بديلة
فلسطيني في الضفة والقطاع كيف يمكن له أن يستقيم حين يتعلّق األمر ببرامج تطمح إلى ما هو أكبر من 

  ذلك؟
في سنوات الجدل األولى حول برنامج الدولة الفلسطينية كان يقال إنه برنامج مستحيل وال تقبل به 

ال مشروعا ومفهوما ولكنه كان وال يزال أكثر قابلية للتحقّق إسرائيل والواليات المتحدة وكان ذلك وال يز
من برامج معاكسة تذهب إلى حدود المطالبة بتحرير كامل التراب، أو هي تقوم على حشر المشروعين 
الفلسطيني واإلسرائيلي في دولة واحدة أي أنها تلغي وبضربة واحدة المشروع الصهيوني برمته وتستبدله 

  . ببدائل ديموقراطية معاكسة تماما بل ومتصادمة مع المشروع الصهيوني –عية  دون مقدمات واق–
أعتقد أن األمر هنا ال يتعلّق بفساد البرنامج قدر تعلّقه بالحالة الفلسطينية والعربية الراهنة وما فيها من 

 ليس في عجز بات العنوان األبرز لحياتنا السياسية وهو عجز يفترض البحث عن حلول حقيقية له ولكن
البرامج والمشروعات والعناوين الخاصة بقضية فلسطين في حاالتها المجردة بل في البنية السياسية 
واالقتصادية العربية عموما وهي البنية التي تجعل اإلرادة السياسية العربية ضعيفة ومستلبة ومرهونة 

  .لإلرادات الدولية الكبرى كما لم يحدث للعرب من قبل
ه دعوة لقراءة فلسطين من عناوينها العربية، ذلك أن البحث الحقيقي يتوجب أن يذهب نحو هي والحال هذ

الحال العربية ذاتها وهي حال يستمر جمودها عند حدود خارج العصر وال تعترف بالمواطنة أو 
الحريات العامة ناهيك عن عجزها عن مواكبة العصر في التعليم والصحة وتأمين الوظائف والسكن 

  .اف النساء وتطوير الزراعة والصناعة وتنمية الثقافة في صورة جدة وعصريةوإنص
ال تستطيع أية برامج خاصة بالمشروع الفلسطيني أن تكون واقعية وقابلة للتحقيق ما لم تتغير صورة 
الحالة العربية المرتهنة لإلرادات الدولية، والتي تواجه مشكالت كبرى تبدأ من رغيف الخبز وال تنتهي 

  .عند المشاركة السياسية وتداول السلطة وحرية التعبير
األمر هنا يتعلق بوجود نظام عربي قابل للحياة، نظام يمتلك وزنا وفاعلية في الحياة الدولية ويستطيع 

  .أما دون ذلك فليس إال العبث. إسناد المطالب الفلسطينية في صورة جدية
  ٢٥/٥/٢٠٠٨ الحياة

  
  الوطنيانقالب السلطة على المشروع .٤١

  إبراهيم أبراش. د
عنوان يصلح لمقاربة واقع أنظمة الحكم أو السلطة السياسية في العالم العربي في عالقتها مع المـشروع                 
الوطني لكل بلد، مشروع األمة الذي يعبر عن ثوابتها وتطلعاتها وآمالها، فالمالحظ أن حالة صـدامية أو                 

إن كانت السلطة تدعي أنهـا تمثـل المـصلحة الوطنيـة     غير تصالحية تحكم العالقة ما بين الطرفين، و      
والمشروع الوطني وتتصرف على هذا األساس، متسلحة بشرعية تاريخية أو دينية أو انتخابيـة شـكلية                
تدعم مواقفها، فإن القوى السياسية المعارضة تزعم بأحقيتها بتمثيل المشروع الوطني وأهم أوراق قوتهـا         

ـ      في هذا السياق هو التحركات ا      سواء كانت هذه التحركات    ) الشارع(لشعبية أو ما يصطلح على تسميته ب
 .سلمية أو مسلحة وعنيفة

في هذا المقال سنتطرق فقط للحالة العيانية لهذه اإلشكالية على مستوى الساحة الفلسطينية بـالرغم مـن                 
ية غيـر مـسبوقة     إدراكنا بأن مفهومي السلطة والمشروع الوطني في الحالة الفلسطينية يأخذان خصوص          

وخصوصا وجود سلطة ال تمارس أية سيادة ال على األرض وال على الشعب وهـي إفـراز لمـشروع                   
تسوية أكثر مما هي نتيجة إرادة وطنية خالصة، إال أن هذه الخصوصية ال تتعارض مع القـانون العـام                   

 .التعارض والتصادمالذي يحكم العالقة بين السلطة والمشروع الوطني في العالم العربي وهو قانون 
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كمشروع سالم حقيقـي أو     : هناك عالقة تالزمية ووجودية ما بين استمرار الحديث عن التسوية السلمية          
مؤسسات وقيادات ومصالح وارتباطات من     : كمجرد وهم وأكذوبة من جانب، ووجود السلطة الفلسطينية       

م وما بـين الـسلطة الوطنيـة        جانب آخر، فقد بات واضحا حدوث حالة انفصال ما بين التسوية والسال           
والمشروع الوطني، أو بتعبير آخر أصبحنا أمام تسوية معيقة للسالم وسلطة بدون مشروع وطني إن لـم                 

هذه الحالة االرتدادية أو االنقالبية على المستويين نلمسها بالنسبة للتسوية، من خـالل أن              . تكن معيقة له  
ات تتم في السنوات األخيرة تحت عنوان التسوية في الشرق          كل لقاء أو اتفاقية أو مؤتمر أو جلسة مفاوض        

األوسط، إال وتشكل عائقا حقيقيا على األرض أمام السالم الحقيقي وتُضعف من موقـف وموقـع دعـاة                  
السالم لصالح المتطرفين وأعداء السالم، ونلمسها على المستوى الثاني أي بالنسبة للسلطة، من خالل هذا               

السلطة، صراع ال يفتقر فقط لألخالق ولقواعد الممارسة الديمقراطية الحقيقية، بل           التكالب والصراع على    
يفتقر أيضا للحس الوطني وللشروط والمتطلبات الضرورية لخدمة المشروع الوطني الذي مـا جـاءت               
السلطة إال من اجله، بحيث باتت كل خطوة نحو السلطة أو لتكريـسها وحمايتهـا، مرتبطـة بـاإلرادة                   

لية واألميركية وتخدم سياستهما، أو بدافع المصلحة الشخصية والحزبية الضيقة، وبالتالي تكـون             اإلسرائي
   بحيث أدى     ٢٠٠٦على حساب المشروع الوطني، ويكفي أن نُذكر بما جرى قَُبيل وبعد انتخابات يناير              

 مشروعا وطنيا   الصراع الدامي على السلطة إلى وجود سلطتين وحكومتين فلسطينيتين ال تحمل أية منهما            
 .وال تمثله

قبل وجود السلطة الوطنية كانت العالقة واضحة ما بين الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة من جانـب                 
وإسرائيل من جانب ثان، وهي عالقة شعب خاضع لالحتالل بدولة احتالل، ومـن هنـا كانـت دولـة                   

 مسؤولية ما تقوم به، فكانـت مـسؤولة   االحتالل تتعامل مع الفلسطينيين على هذا األساس ويحملها العالم  
ومن خالل اإلدارة المدنية عن شؤون التعليم والصحة وكافة المتطلبات الحياتية، وكذا كانت مسؤولة عن               
أمنها وامن الفلسطينيين، وهي مسؤولية كانت تشكل عبئا أخالقيا وسياسيا واقتصاديا على إسرائيل، ومع              

بشعب خاضع لالحتالل بما تتضمن من تعسف وإرهاب للشعب،  إال           أن العالقة كانت عالقة دولة احتالل       
أن الوضع االقتصادي والمعيشي للفلسطينيين وكذا الوضع األمني كان أفضل حاال  مما هو موجود اليوم                
في ظل وجود السلطة الفلسطينية، وحتى على المستوى السياسي كان الوضع أفضل حيث كان كل سلوك                

طان أو اعتقال للفلسطينيين أو قتلهم تثير على إسرائيل الرأي العام العالمي وكان             إسرائيلي أو عملية استي   
العالم يتعامل مع إسرائيل كدولة احتالل، بينما في ظل وجود السلطة الفلسطينية فقد تراجعت المـسؤولية                

كل غيـر   اإلسرائيلية دون أن يتراجع االحتالل، وتزايد االستيطان وعمليات االغتيال واالعتقـاالت بـش            
مسبوق وتراجع التأييد الدولي للقضية الفلسطينية باإلضافة لتفجر الفتنة والحرب األهلية والصراع علـى              

الـسلمي  : سلطة فقدت وظيفتها الوطنية وقيمتها األخالقية وأصبحت عبئا على المشروع الوطني بـشقيه            
 . والمقاوم

 يتعامل مع الـسلطة     -يات الوطنية  بالرغم من تخوفات وشكوك بعض القوى والشخص       -لسنوات والشعب 
الوطنية على أنها أداة مؤقتة تساعد الفلسطينيين على إنجاز المشروع الوطني بالطرق السلمية بديال عـن                
خيار الحل العسكري، أو هي أداة المشروع الوطني في مرحلة تاريخية يتم فيها االنتقـال مـن مرحلـة                   

لى مرحلة الحل السلمي من خالل اتفاقية سالم تقول بأنهـا           الكفاح المسلح و المقاومة كخيار استراتيجي إ      
بالتالي لم يكن   .ستحقق بالسالم األهداف الوطنية التي كان الفلسطينيون يرومون تحقيقها بالمقاومة المسلحة          

قبول الشعب بالسلطة والتعامل معها بدافع تحسين مستوى المعيشة، فالوضـع االقتـصادي والمعيـشي               
ان أفضل مما هو عليه الحال في غالبية الدول العربية، فلم يكن الفلسطينيون يعرفون              لفلسطينيي الداخل ك  

شيئا يسمى حصارا اقتصاديا أو مشكلة راتب أو مشكلة بطالة، كانت وما زالت مشكلة الشعب هي غياب                 
د الحرية والرغبة باالستقالل الوطني، ومن هنا فإن الحكم على جدوى أو عدم جدوى نهج التسوية ووجو               

سلطة فلسطينية يكون من خالل الخطوات التي قطعتها سلطة التسوية نحو تحقيق الحرية واالسـتقالل أو                
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إنجاز المشروع الوطني، والواقع يقول إن نهج التسوية السائد كما هو الشأن بممارسات السلطة القائمـة                
 .ه قبل وجود السلطةجعلت المشروع الوطني أبعد مناال والوضع االقتصادي أكثر بؤسا مما كان علي

ال شك أن الحديث عن جدوى وجود سلطة ليس بالشيء المستجد وسبق وان طالبنا بالتفكير الجاد بحـل                  
السلطة بعد أن تتم تهيئة المؤسسات والمرجعيات التي ستمأل فراغ انهيار أو حل السلطة حتى ال يكـون                  

تديرها إسرائيل عن بعد، إال أن الحـديث        بديل السلطة الفوضى أو حكم الميليشيات المسلحة أو كانتونات          
السابق عن حل السلطة كان حديثا مترددا أقرب ما يكون للضغط على السلطة لتعيد النظر بممارسـاتها،                 

أما تكرار الحديث اليوم عن الدولـة الواحـدة ثنائيـة           .مما هو إرادة وقناعة حقيقية بضرورة حل السلطة       
حديث جاد بعد أن أصبح ثمن وجود السلطة والمراهنـة علـى            القومية أو عن جدوى وجود السلطة فهو        

وعد بوش المبهم بدولتين لشعبين يؤخذ على المكشوف من الرصيد الوطني، وأصبح وجود السلطة يخفي               
حقيقة وجود االحتالل وممارساته االستيطانية حيث مقابل كل دوالر َيِرد للسلطة يكون مقابله شبر ارض               

األخطر من ذلك أن السلطة طوال السنوات األولى من وجودهـا كانـت تُمِثـل               تستولي عليه إسرائيل، و   
وتحمي المشروع الوطني أو تحاول ذلك ألنه كانت هناك حكومة تقودها حركة فتح ومرجعيتها منظمـة                
التحرير الفلسطينية ومؤسسات وأجهزة أمنية بالرغم من عيوبها الكثيرة فقد كانت بشكل أو بآخر مرتبطة               

الوطني وكان من الممكن إصالحها في إطار المشروع الوطني، أما اليوم فان هناك حكومـة               بالمشروع  
متحالفة مع بعض مراكز القوى منقطعة الصلة بالمشروع الوطني ومرتبطة بمشروع تـسوية لـم يعـد                 
الفلسطينيون أصحاب القرار فيه، تحالف يمارس هيمنة متدرجة على كل مؤسسات السلطة األخرى، بـل               

يق اإلغراءات المالية والوظيفية يتم إبعاد أو تهميش أو شراء قوى وشخـصيات يفتـرض أن                وعن طر 
 .تكون منتمية للمشروع الوطني

  ٢٥/٣/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 
  هل من خيارات فلسطينية: مع المتغيرات .٤٢

  أسعد عبد الرحمن. د
خبـراء، قبـل الـوزراء،      ذلك أن ال  . الرد االسرائيلي على كل مشكلة فلسطينية هو رفع مستوى العنف         

والمعضلة المزمنة هنا أن ليـست كـل        . القصف، المحو، الغزو، التصفية   : يبادرون إلى تقديم اقتراحاتهم   
فالدولة التي يكون جوابها الوحيد علـى كـل         . المشاكل قابلة للحل بوساطة العنف أي بالجيش االسرائيلي       
وعلى ما يبدو، فإن مصير الفلـسطينيين       . شاملةمشكلة اللجوء إلى القوة هي دولة عاجزة، ال تملك رؤية           

ومآساة الصراع  . واإلسرائيليين مرتبط بشكل ال خالص منه، وإنه ال يوجد حل عسكري للصراع بينهما            
اإلسرائيلي عدم قدرة إسرائيل على االعتراف المتبادل، ورفض قبولها الهويـة الفلـسطينية             / الفلسطيني

فالفلسطينيون داخل إسرائيل يـشكلون     . ور الديموغرافي الحاصل  بشكل حاسم، رغم استحالة تجاهل التط     
  .أقلية تنمو بسرعة، ويحتاج صوتهم ألن يسمع اآلن أكثر من أي وقت مضى

طبيعة الدولة اليهودية وهويتها بالتحديد، ومشكلة الهوية الفلسطينية        : حاليا، تواجه إسرائيل ثالث مشكالت    
ايهود (وفي الوقت ذاته، يواصل رئيس الحكومة       . إسرائيل'' خارج''داخلها، ومشكلة إيجاد دولة فلسطينية      

وهـذا  . بيع األوهام عن السالم وعن ضرورة التنازل حفاظا على الطابع الديموقراطي اليهودي           ) اولمرت
في مواقفه السابقة ال ينبع من انجازات حققتها السلطة الفلسطينية أو فصائل المقاومـة، كمـا ال                 '' التغير''

المتحقق على أيدي النظام الرسـمي العربـي أو         (!!!) ''االستراتيجي''ضغوط الدولية، أو للتوازن     يعود لل 
بل ألن أحد طرفي الصراع لم يتمكن من إلحاق هزيمة ساحقة باآلخر تسمح             !!! النظام الرسمي اإلسالمي  

والبحث عـن   له فرض شروطه كاملة بحيث اقتنع الطرفان، على ما يبدو، بأن من مصلحتهما العمل معا                
  .حل وسط
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! ، فإننا سنتوصل إلى مواقفه الحقيقية حين نقارن تصريحاته المتـضاربة          )أولمرت(أما عن بائع األوهام     
للمنطقة، ) جورج بوش (االسرائيلية قبل زيارة الرئيس     '' الجيروزاليم بوست ''فحين نطالع ما قاله لصحيفة      

حلفائها الدوليين يريدون منهـا االنـسحاب مـن         إن إسرائيل يجب ان تدرك بأن حتى أقرب         '': نقرأ قوله 
انه عندما يتحدث العالم المؤيد السرائيل عن المستقبل فإنه         '': مضيفا'' الضفة الغربية وتقاسم مدينة القدس    

لكنك تراه الحقا يعيد األمـور  . '' ويتحدث عن تقسيم القدس   ١٩٦٧يتحدث عن اسرائيل على اساس حدود       
) اولمرت(ويضيف  . ''٦٧ هي التي ستقسم، ليس هناك قدس احتلت في العام           أي قدس '': الى المربع األول  

ال أعتقد أنه عندما يتحدث الناس عن المستوطنات أنهم يتحدثون عن معاليـه ادومـيم هـذه                 '': مستطردا
تصل القدس بنهر االردن وتشطر الضفة الـى        ('' المستوطنة التي هي جزء ال يتجزأ من القدس واسرائيل        

'' االسـتيطان ''/ وحقا، تـضخمت إجـراءات االسـتعمار      ). واصل جغرافي او ديموغرافي   شطرين بال ت  
. ''مستوطنة''/ الصهيوني واتسعت في ضواحي القدس التي يحاولون جعلها، في نهاية المطاف، مستعمرة           

أما جدار الفصل العنصري فما زال يغوص في أعماق األراضي الفلـسطينية ويعزلهـا ويجعـل مـن                  
إذن، ال يختلف إثنان على أن الدولة الفلسطينية العتيدة المرغوبة إسرائيليا           . ة دولة فلسطينية  المستحيل إقام 

بعيدا عن أماني وحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة مـع اسـتمرار           '' محمية إسرائيلية ''ستكون أقرب إلى    
األمم المتحـدة   في استبعاد   ) مع واشنطن (ممارسات إسرائيل لفرض األمر الواقع بقوة السالح، ونجاحها         

  .نهائيا من عملية التسوية السياسية للصراع، مسقطين بذلك غطاء الشرعية عن عملية التسوية
لم تنتجه تحوالت الـداخل     ) الذي ال يمكن نفي المسؤولية الفلسطينية عنه      (صحيح أن االنقسام الفلسطيني     

فلسطيني الذي أريد لـه أن يـستقل        فحسب إذ ثمة واقع فرضته القوى اإلقليمية والدولية أيضا، فالقرار ال          
ومن الـصحيح أيـضا أن قـوة الـسالح          . وكاد، صودر من تلك القوى وتوزع بين سلطتين وحكومتين        

وفي ظل وضـع كهـذا، يقـف        . اإلسرائيلي أوال والفلسطيني ثانيا، لم تضمن ألي فريق حال حتى اآلن          
المقاومة المسلحة  : قبل الذي يريدونه  الفلسطينيون اليوم على مفترق طرق يفرض عليهم اختيار نوع المست         

التي ال تهدف فقط للتخلص من االحتالل، وإنما بناء دولة علـى  ) الالعنف(، أو المقاومة السلمية   )العنف(
قواعد األخالقيات غير العنيفة، وإرساء أسس ثابتة للديموقراطية الحقيقية؟ ذلك أن خيار القبـول بـاألمر             

أجل تجاوز ذلك، بات مؤكدا أن الخيار الوحيد الذى يضمن البقاء للجميع            ومن  . الواقع الراهن ليس خيارا   
 خيار الحوار الوطني المسؤول والمصالحة الوطنية وصوال إلى خيـار النظـام             -هو الخيار الفلسطيني    

بحيث يحتضن ذلك النظام الجميع على أرض تنتظرهـا         ) ومن وسائله االنتخابات النزيهة   (الديموقراطي  
  .من النضال والبناء السياسيمسيرة طويلة 

  ٢٥/٥/٢٠٠٨الرأي االردنية  
  
 السياسية؟' إستراتيجيته'هل يغير األردن : بعد فشل رهانه على واشنطن .٤٣

 طارق ديلواني
األردن أحد أهم دول محور االعتدال العربي، بات اليوم أقرب ما يكون إلى تغييـر سياسـاته الداخليـة                   

 . ويال على العالقة مع أمريكا، واالنحياز إلى أطراف إقليمية بعينهاوالخارجية ومراجعتها، بعد الرهان ط
مبعث القلق األردني عبرت عنه مجموعة من مقاالت كتاب الصف األول في الصحف األردنية وفي يوم                
واحد، األمر الذي يوحي بضوء اخضر من الحكومة األردنية لإلعالم، لتهيئـة الجـو العـام والـشارع                  

رقة في تغيير السياسات واالستراتيجيات لهذا البلد، الذي استفاق صباح مطلـع هـذا              األردني لمرحلة فا  
 . األسبوع ليجد نفسه يقف وحيدا، وسط عاصفة من التحديات اإلقليمية السياسية منها واالقتصادية

مبدئيا، ثمة ما يشي بانهيار قريب لمحور دول االعتدال العربي، التي يشكل األردن أحد أعمـدتها، مـع                  
اقتراب نهاية والية الرئيس األمريكي جورج بوش، الذي زار المنطقة في احتفالية وداعية، تنصل فيهـا                

 . من كل تعهداته لتلك الدول
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وأهم أسباب االنهيار المرتقب لمحور االعتدال، هو الصعود والنجاح الموازي لقوى الممانعة في كل من               
 . فلسطين ممثلة بحماس ولبنان ممثلة بحزب اهللا

السبب اآلخر، هو أفول نجم أي عملية سلمية ممكنة مستقبال، واليأس تماما من أي حل سلمي مرتقـب،                  
استبقها محمود عباس بكثرة التذمر والتهديد باالنسحاب واالستقالة، وجاء بوش ليعـزز هـذا الـشعور                

ية، وأجهز به علـى     باإلحباط لدى شركاء السالم بخطابه في الكنيست، الذي أنهى فيه حلم الدولة الفلسطين            
 . أمل الحل السلمي القائم على فكرة دولتين

اولمرت بدوره، يترنح ويتخبط، وهو الشريك المفترض لعباس، فأيامه باتت معدودة والبحث عن شـريك               
جديد مهمة مستحيلة، تعيد فكرة السالم إلى مربعها األول، ذلك أن أي تراجع فـي الـشأن الفلـسطيني                   

وديموغرافيا واجتماعيا على الساحة األردنية، التي تتوجس خيفة من شبح الوطن           سياسيا، سيرتد سياسيا    
 . البديل كلما انخفض منسوب التوقعات االيجابية بقرب حل الدولتين

وبغبائه المعهود أو المقصود ربما، يحرج بوش مرة أخرى األردن عبر تجاهلها أو تالفيها وتجاوزها في                
طقة، وهو الذي كان باألمس القريب يتحدث عن أهمية األردن في معـسكر             زيارتين متتاليتين له إلى المن    

 . السالم
أما عن أسباب هذا التجاهل األمريكي لحليفه األردني، فثمة من يربط المسألة ببساطة برحيل بوش وقدوم                
إدارة جديدة، قد تقلب المعادلة، وآخرون يتحدثون عن غضب أمريكـي مـن األردن، بـسبب مواقفهـا                  

 . ظة من الوضع في العراق، فهي حتى اللحظة لم تسم سفيرا لها هناكالمتحف
األردن يفكر اليوم بمنطق سياسي بحت، أساسه مقولة أنه ال يوجد عدو دائم أو صديق دائم بل مـصلحة                   
دائمة، وهي مقولة أطلقها أمير الكويت، الذي كانت بالده محطة من محطات زيـارة رئـيس الـوزراء                  

بي، إلى جانب السعودية واإلمارات، بحثا عن مساعدة للخروج مـن مـأزق األردن              األردني، نادر الذه  
وهناك، أي في الكويت، واجـه الـذهبي        ..االقتصادي، بعد تحرير قطاع النفط وارتفاع االسعار العالمي         

 . والحال تكرر في كل من اإلمارات والسعودية.. تجاهال لكل همومه ومطالبه بدعم اقتصادي أو نفطي
الحال هذا فرض على األردن، كما يبدو، مراجعة سياسته الخارجية والوقوف في المنتصف وعلـى               واقع  

مسافة واحدة من الجميع، بدليل الشروع في فتح قنوات اتصال مع إيران، وتوجيه رسائل إيجابية لقـادة                 
ركة إلـى   حماس، وربما التعامل مع الحركة كشريك سياسي مستقبلي غربي النهر، إذا ما جلس قادة الح              

 . طاولة حوار أو مفاوضات أو هدنة طويلة األجل مع إسرائيل
وهنا ال نحاول إظهار المسألة وكأن األردن انتقل إلى القسم اآلخر من المعادلة السياسية، بقدر ما نـشير                  
إلى تحول ال تخطئه العين في السياسة األردنية، حتمته عليه لعبة المصالح، التي تعتمـد علـى إمـساك                   

 .  من منتصفهاالعصا
قلنا دوما إن الرهان على واشنطن خيار فاشل وخاطئ، وهذا االعتقاد ساور األردن خالل األزمة األخيرة              

 . في لبنان، حينما تخلت واشنطن تماما عن حليفها فؤاد السنيورة
ستفرزه وهذا ال يعني بالضرورة، تخلي األردن عن عالقاتها مع الواليات المتحدة على األقل بانتظار ما                

صناديق االقتراع في سباق الرئاسة إلى البيت األبيض، وحتى ذلك الحين، فـإن األردن مطالـب بعـدم                  
 . الوقوع مجددا في أخطاء سياسية قاتلة، والكف عن اتخاذ مواقف سياسة معلنة

 على األرض، وبلغة التفاصيل، األردن مطالب بعد التجربة المخيبة للرهان على واشنطن بعدة خيارات،             
لعل أهمها تمتين العالقات مع كافة األطراف، خاصة فيما يتعلق بـالملف الفلـسطيني، وينتظـر منهـا                  
مصالحة مع الذات ومع الشارع، عبر إعادة العالقة مع حركة حماس، دون قطع العالقـة مـع الـسلطة                   

 . ومحمود عباس
وقوف على مسافة واحـدة مـن       في الملف اللبناني أيضا، األمر بحاجة إلى قليل من الحصافة السياسية لل           

 . الفرقاء اللبنانيين، وعدم االستعجال في إطالق التصريحات والمواقف
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واألهم من كل ذلك، االلتفات بشكل جدي إلى الساحة الداخلية واتخاذ خطوات من شـانها إزالـة حالـة                   
سي واالقتصادي من   االحتقان الداخلي، التي تسببت بها السياسات الحكومية األردنية على الصعيدين السيا          

خالل إطالق الحريات العامة، وتعزيز الشفافية والديمقراطية، ودعم المعارضة واحتضانها بدل استهدافها            
 . وطرح سلة حلول اقتصادية تخفف من وطأة أزمة ارتفاع األسعار العالمية ما أمكن

 قيادة البالد بعقلية األمـن      األردن بحاجة إلى مشاركة سياسية على قاعدة التناصح ال التنافس، وال يمكن           
دوما، فلكل مرحلة ظروفها، واألردن بحاجة إلى االستقواء بالداخل وتحصين الجبهة الداخليـة، بعـدما               

 . أثبتت نظرية االستقواء بالخارج فشلها
األردنيون أحوج ما يكون اليوم إلى تماسك جبهتهم الداخلية في مرحلة تضعضع سياسـي واقتـصادي،                

تماعية وتململ قد ينفجر في أي لحظة، ليضيف إلى مشاكل األردن وهمومها هما آخـر               معززة بنقمة اج  
أولى خطوات االستدارة السياسية األردنية، كما وصفها أحد الكتاب، سـتكون علـى              . هي في غنى عنه   

األغلب جراحة تجميلية سريعة لحكومة نادر الذهبي، تطيح بفريقه االقتـصادي غيـر المرضـي عـن                 
 . شاعة أجواء االنفتاح واالنفراج الداخلي بحزمة قرارات اقتصادية ربما تفاجئ الجميعسياساته، وإ

  ٢/٤/٢٠٠٨مجلة العصر 
  

  :كاريكاتير .٤٤
 

  
  ٢٥/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 


