
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترجيح تمديد والية عباس عاماً جراء االنقسام الداخلي ونتيجة لتعثر المفاوضات
   تحرك مخابراتي دولي عربي لتنصيب دحالن بديالً عن عباس":إخوان أون الين"

   عدم إنجاز التهدئةةمسؤولال" اسرائيل" و مساع قطرية للتوسط بين عباس وحماس:الزهار
  ويؤكد على التمسك بالسالم وحق العودة ثوري فتح يوصي بتشكيل حكومة وحدة

   أمر قطاع غزةويتوعد بحسم الطريق أمام ليفني إفساحأولمرت يرفض 
  مجزرة بيت حانون جريمة حرب وحصار غزة عار علينا: لجنة تقصي الحقائق الدولية

تضارب األنبـاء بـشأن نيـة
عباس إجراء تعـديالت علـى      

  حكومة فياض
  

 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                   ١٠٩٣:         العدد                  ٣٠/٥/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

    :السلطة
 ٥  ترجيح تمديد والية عباس عاماً جراء االنقسام الداخلي ونتيجة لتعثر المفاوضات .٢
 ٥   تحرك مخابراتي دولي عربي لتنصيب دحالن بديالً عن عباس":إخوان أون الين" .٣
 ٦  ويهدد بفضح من يعارض المصالحةتفعيل مبادرة منتدى فلسطين يدعو إلى المصري منيب  .٤
 ٦ ئماً على الشعب الفلسطيني تنعكس دا"إسرائيل"المشاكل الداخلية في : عريقات .٥
 ٦  لم يحدث تقدماً تفاوضياً أو تغييراً في الواقع: الفلسطينيون ال يكترثون لمصير أولمرت .٦
 ٧  تطبيعي ويجب فضحها" شطب التحريض"هدف تشكيل لجنة: لفلسطيني السابقوزير الثقافة ا .٧
 ٧  "التشريعي"أصوات فلسطينية تطالب بمخرج ألزمة تعطيل  .٨
 ٧  ما تتعرض له غزة هو جزء من الهرم الجليدي لإلجرام اإلسرائيلي: نعيم .٩
 ٨  الجديدالنواب الفلسطينيون األسرى يباركون انتخاب الرئيس اللبناني  .١٠
    

    :المقاومة
 ٨   عدم إنجاز التهدئةةمسؤولال" اسرائيل" و مساع قطرية للتوسط بين عباس وحماس:الزهار .١١
١٠  ويؤكد على التمسك بالسالم وحق العودة ثوري فتح يوصي بتشكيل حكومة وحدة .١٢
١١  وإضعاف المقاومة" حماس"إعادة تأهيل أجهزة عباس يستهدف : أبو زهري .١٣
١١  الجهاد ملتزمة بالتهدئة رغم التحفظات: الهندي .١٤
١٢  "حزب اهللا"ترفض ربط مصير شاليت بالجنديين األسيرين االسرائيليين لدى " حماس" .١٥
١٢  تصريحات نجاد ومشعل تكرس االنفصال" : فتح" .١٦
١٣   آن اآلوان ألن تُفعل المبادرة العربية ليكون للفلسطينيين وطن عربي حقيقي:زكي .١٧
١٣  السادسمن التحضيرات الالزمة لعقد المؤتمر العام % ٨٠انهت " فتح: "األحمد .١٨
١٤   لغزة مغامرة غير محسوبة النتائج"إسرائيل"البردويل اجتياح  .١٩
١٤  لمقاربة الملف الفلسطيني من الزاوية السياسية: حركة الجهاد في لبنان  .٢٠
١٤  تشكيل جبهة موحدةقوى يسارية فلسطينية تكثف لقاءاتها ل .٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥  ليفني إلى جانب باراك في الدعوة إلى استبدال أولمرت .٢٢
١٥   ويتوعد بحسم أمر قطاع غزة الطريق أمام ليفني إفساحأولمرت يرفض  .٢٣
١٦  طريق السلطة أصبح ممهدا أمام ليفني: تايمز فاينانشال  .٢٤
١٧  أولمرت سيغادر المسرح السياسي قريباً: سياسيون .٢٥
١٧  مرات٣كاديما تخسر أكثر من نصف المقاعد والليكود يضاعف قوته بـ : استطالع .٢٦
١٨  في المنطقة" إسرائيل" بين سوريا وإيران أخطر ما تواجهه العالقة: رجية اإلسرائيليةالخا .٢٧
١٨   مع سورياديختر يشترط طرد حماس والجهاد النجاح المفاوضات .٢٨
١٩   لزيارة القدساألسد يدعو الرئيس بيريزشمعون  .٢٩
١٩  وبيعها لعصاباتأسلحة بتهمة سرقة إسرائيليالقبض على ضابط  .٣٠
١٩   تختار الهدهد طائرا قوميا"إسرائيل" .٣١
    
    



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٩٣:         العدد                  ٣٠/٥/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

    :األرض، الشعب
١٩  نقاذ األوقاف المغاربية في القدسلى تحرك عاجل إلإالشيخ رائد صالح يدعو  .٣٢
٢٠  القدس الوجود الفلسطيني في حملة غير مسبوقة ضدهناك : حاتم عبد القادر .٣٣
٢٠   توهم العالم أن معابر غزة تعمل"إسرائيل": الخضري .٣٤
٢٠  جون االحتالل في ساألسيرات الفلسطينيات يواجهن ظروفاً صحية خطيرة .٣٥
٢٠  خالل توغل اسرائيلي جنوب غزة بجراح أصيب بها استشهاد فلسطيني متأثراً .٣٦
٢٠  شمال قطاع غزة فلسطينياً خالل توغل لقوات االحتالل ٧٠عتقال ا .٣٧
٢١  يشن حملة اعتقاالت لقمع النشاطات ضد الجداراالحتالل يقتحم بلدة نعلين و .٣٨
٢١ زوارق حربية تقصف مراكب الصيادين بعدة قذائف قبالة شاطئ رفح .٣٩
   

   :اقتصاد
٢١   ألف دونم من األراضي الزراعية في قطاع غزة٤٠أكثر من االحتالل دمر : تقرير .٤٠
 ٢١  و األسماك في قطاع غزة بين وطأة الحصار وتردي األوضاع االقتصاديةصياد: تحقيق .٤١
   

   :صحة
 ٢٢   شهيدا١٧١إلى من المرضى يرتفع عدد ضحايا حصار غزة  .٤٢
 ٢٢  انخفاض نسبة انتشار التدخين بين الفلسطينيين .٤٣
   

   : األردن
٢٢ القضية الفلسطينية مفتاح الحل لكافة القضايا بالمنطقة: المجالي .٤٤
   

   :لبنان
٢٢    آذار مواقفها من القضية الفلسطينية١٤مولوي يستنكر على قوى  .٤٥
٢٢   ى استعادة مزارع شبعا وحق الفلسطينيين كمدخل للسالم يؤكد علالرئيس اللبناني .٤٦
   

   :عربي، إسالمي
٢٣ المخابرات المصرية تلتقي وفدا من الشخصيات الفلسطينية المستقلة في القاهرة .٤٧
٢٣  ة مقبلة من المفاوضاتستؤجل إلى مرحل العالقة مع إيران وحزب اهللا وحماس :سورية .٤٨
٢٣    يهودية سفيرة في واشنطن   البحرين يعين نائبةملك  .٤٩
   

   :دولي
٢٣  مجزرة بيت حانون جريمة حرب وحصار غزة عار علينا: لجنة تقصي الحقائق الدولية .٥٠
٢٤   بتنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة"إسرائيل"روبية تتهم الحملة األو .٥١
٢٥  مشاكل أولمرت لن تؤثر على عملية السالم: واشنطن .٥٢
٢٥  نحل الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية يتطلب تنازالت مؤلمة للطرفي: لمانيةاألالخارجية  .٥٣
٢٥   مليون دوالر لدعم برامج األونروا٥,٧اليابان تتبرع بـ  .٥٤
٢٦  وألمانيا ترسالن مساعدات طبية عاجلة إلى غزة" كير" .٥٥

 ٢٦ 



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٩٣:         العدد                  ٣٠/٥/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

    :مختارات
٢٦  يةنيطسراً للقضية الفلتصانا  مهرجان دوليموسيقار لبناني يرفض تسلم جائزة .٥٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢٦ صالح النعامي... الدوافع والتبريرات.. اتصاالت أوروبا بحماس .٥٧
٢٨  عبد اهللا األشعل. د... نظرية بوش والحل السعيد لمأساة الشعب المختار .٥٨
٣٠  جهاد الخازن... "استراتيجية خروج... "ال بد من  .٥٩
٣١  ماجد عزام... المقارنة مع اتفاق مكة وليس اتفاق الطائف: اتفاق الدوحة .٦٠
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
 تضارب األنباء بشأن نية عباس إجراء تعديالت على حكومة فياض .١

تضاربت األنبـاء بـشأن نيـة       .): أ.ب.د(و .)ب.ف.أ(نقالً عن وكالتي     ٣٠/٥/٢٠٠٨الدستور  رت  نش
رئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء تعديالت على حكومة سالم فياض بعد تقارير أكدت اتخاذه مثـل                ال

وكشف مصدر فلسطيني كبيـر لوكالـة        .هذا القرار في اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح قبل يومين         
 أخـرى  القليلة المقبلة تغيير حكومة فياض وتشكيل حكومـة          األسابيع تقرر خالل    بأنه أمسفرانس برس   

اجتماعا عقد الثالثاء بين عبـاس وفيـاض         "أن المصدر نفسه     وأوضح . يبقى فياض على رأسها    أنعلى  
طـرح ضـرورة    " فياض   إن  وأضاف ". تشكيل حكومة فياض   إعادةبحضور قياديين من فتح واتفق على       

 تشكل الحكومة مـن فـصائل منظمـة    أن على إحداها تشكيل الحكومة وطرح ثالث صيغ الختيار        إعادة
  ".التحرير الفلسطينية

 بإعادة يقضي   باإلجماع أيامواطلعت وكالة فرانس برس على قرار للمجلس الثوري لحركة فتح اتخذ قبل             
 عـن تـشكيل     اإلعـالن  يتم   أن"فسه  وتوقع المصدر ن  . تشكيل الحكومة الفلسطينية بموافقة الرئيس عباس     

 لسيطرة  األولىوهو اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية       " الحكومة الجديدة يوم الرابع عشر من حزيران      
  .حماس على قطاع غزة

 داخل قيادة حركة فتح طرحت تشكيل حكومـة ال تكـون برئاسـة              صواتاًأن هناك   أ أيضاًوقال المصدر   
  .ر هذا االقتراح لم يقأن إالفياض 

ومقربة من  " واسعة االطالع " عن مصادر نقلت عن مصادر     أمسالمحلية الصادرة   " القدس"وكانت صحيفة   
عباس وقيادة فتح قولها انه ال صحة على اإلطالق لما تناقلته بعض وسائل اإلعالم والمواقع االليكترونية                

ل هذا الموضوع محض    إن ما يقال حو   "وقالت المصادر   . مؤخرا عن تعديالت مرتقبة على حكومة فياض      
 ". له من الصحةأساسهراء وال 

 إلـى أن     عبد الرؤوف أرنـاؤوط    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٣٠/٥/٢٠٠٨الوطن السعودية   ولفتت  
مصادر فلسطينية مطلعة أكدت أن الرئيس عباس حسم النقاش بشأن إدخال تعديالت وزارية على حكومة               

وأشارت إلى اجتماع موسع عقد برئاسة عبـاس         . هذه المرحلة  فياض باتجاه عدم إجراء أي تعديالت في      
 البرلمانية عزام األحمد، أبرز الداعين إلى تعـديل   تهاوبحضور فياض وعدد من قادة فتح بينهم رئيس كتل        

 .حكومي، حيث جرى بحث التطورات حيث تقرر عدم إجراء تعديالت وزارية في هذه المرحلة
 أكـد :  كفـاح زبـون    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في   ولندن  ن  م ٣٠/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأوردت  

 الرئيس عباس سيحترم قرار المجلس الثوري لحركة فتح الداعي          أن" األوسطالشرق  "لـ مصدر فلسطيني 



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٠٩٣:         العدد                  ٣٠/٥/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

الشرق "لـ حركة فتح   تعديل في حكومة فياض، وقال مسؤول كبير في مكتب التعبئة والتنظيم           إجراء إلى
  ". ثمن أخطائنا، ال توجد فتح اآلن، توجد سلطة فقط وندفعأخطأنانحن " "األوسط

 أودون تـدخل مـن فـتح        " تكنوقراط" يريد الحكومة كما هي،      عباسن   ذكرت أ  صادر مطلعة غير أن م  
 اجتماعـات المجلـس     أثناء باألميركية قد دافع عن الحكومة فياض عندما وصفت         عباسوكان  . الفصائل

  ". عنها المسؤولوأنا حكومتي إنها"الثوري بقوله 
  
   تمديد والية عباس عاماً جراء االنقسام الداخلي ونتيجة لتعثر المفاوضاتترجيح .٢

 رجح مسؤول فلسطيني أمس أن يتم تمديد والية الرئيس محمود عباس كرئيس للسلطة الفلـسطينية                :غزة
ـ   "لعام آخر في ظل األوضاع التي تعاني منها األراضي الفلسطينية، وقال المسؤول لوكالـة                " تقـدس ن

مستشارين قانونيين يعتزمون إعادة صياغة البند المتعلق بفترة والية رئيس السلطة الفلسطينية            "لألنباء إن   
وأوضح المسؤول أن ذلك يأتي نتيجـة لألوضـاع         ". ٢٠٠٥في القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام       

وحالة الشلل التي يعـاني منهـا       الصعبة التي تمر بها الساحة الفلسطينية خاصة في ظل االنقسام الداخلي            
وأضاف أن  . المجلس التشريعي وعدم إحراز تقدم على صعيد المفاوضات الجارية مع الجانب اإلسرائيلي           

هناك تخوفاً من انتهاء والية الرئيس عباس حيث سيتولى منصبه لمدة سـتين يومـاً رئـيس المجلـس                   "
ل يكمن في عودة حماس عن ما وصـفه بــ           التشريعي للتحضير لالنتخابات الرئاسية، موضحاً بأن الح      

  . في غزة وتسليم جميع مقرات السلطة الفلسطينية التي سيطرت عليها للسلطة الفلسطينية" انقالبها"
صعب كون الوضع الفلسطيني غيـر  "وأكد المسؤول على أن إجراء انتخابات مبكرة في الظروف الحالية      

  ". ربية وقطاع غزةمستقر إضافة إلى حالة االنقسام بين الضفة الغ
 ٣٠/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
   تحرك مخابراتي دولي عربي لتنصيب دحالن بديالً عن عباس": أون الينإخوان" .٣

أفادت مصادر مطلعة داخل حركة فتح أن جهات عربية وإقليمية تـسعى إلـى تنـصيب                :  خاص – غزة
الت المصادر إن تنـسيقًا مخابراتيـا        وق ،محمد دحالن بديالً عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس        

إلى تحرك محتمل لتعيـين      وأمريكيا مع عدد من الدول العربية التي توصف بالمعتدلة، تسعى         " إسرائيليا"
إن االتفاق على   : "وقالت هذه المصادر   .دحالن خلفًا للرئيس عباس؛ وذلك مع قرب نهاية الفترة الرئاسية         

وأشارت تلك المصادر إلـى      .يرة للرئيس األمريكي جورج بوش للمنطقة     دحالن قد تم خالل الزيارة األخ     
أن لقاء سريا عقد مؤخرا بحضور بوش، ووزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني، ورؤساء عدد مـن                
دول محور االعتدال العربي، ونتج عنه االتفاق على تمهيد األرض أمام دحـالن بزعزعـة الثقـة فـي                 

  .الرئيس عباس
إن ضباط المخابرات يعكفون على بلورة هذا المخطط؛ وذلك بعد ظهور خالفـات             : "الت هذه المصادر  وق

حادة داخل فتح على شخص الرئيس عباس كونه القائد العام لهذه الحركة؛ وذلك لعـدم توافـق األطـر                   
ووفقًـا لهـذه     ".المركزية داخل فتح على شخصه، والذي بوجوده تراجعت فتح جماهيريا ميدانيا وسياسيا           

المصادر فإن دحالن قد تردد بين مصر واألردن دون اصطحاب أحد من المقربين إليه أكثر من مـرة،                  
وأنه في الفترة األخيرة قد نشب بينه وبين الرئيس الفلسطيني وبعض قيادات الحركـة خالفـات حـادة                  

 .وصلت إلى حد تبادل االتهامات والشتائم
  ٢٩/٥/٢٠٠٨إخوان أون الين 

  
 

  



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                   ١٠٩٣:         العدد                  ٣٠/٥/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

  ويهدد بفضح من يعارض المصالحةتفعيل مبادرة منتدى فلسطين يدعو إلى المصري منيب  .٤
 دعا رئيس منتدى فلسطين، رجل األعمال الفلسطيني منيب المـصري إلـى             : جيهان الحسيني  -القاهرة  

س إنه تحدث عن هذه المبادرة مـع رئـي        " الحياة" المنتدى، وقال لـ     أطلقهاضرورة تفعيل المبادرة التي     
ذهبت إليه في دمشق، وهو لم يمانع بـل أبـدى اسـتعداده       "المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل و      

 نسخة  أرسلت"، و " عن ارتياحه  أعربتحدثت مع الرئيس محمود عباس الذي       "، كما   "للتعاطي ايجابياً معها  
ام لجامعـة الـدول     من المبادرة إلى رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، والى األمين الع           

  ".العربية عمرو موسى
 مرونة ولـم تعـارض مـا        أبدت جميعا   األطراف: "وأعرب المصري عن أمله في تنفيذ المبادرة، وقال       

ولفت إلى انـه سـيعمل علـى        ".  المبادرة هي عبارة عن رزمة متكاملة      أنطرحناه من نقاط، خصوصا     
ى، مضيفا انه سيدعو إلـى عقـد مـؤتمر    تنشيطها وطرحها في كل محفل دولي أو فعالية حتى تجد صد   

أطرافاً فلسطينية تعمل من اجل تعزيـز هـذا         "واتهم المصري   ". كفى"شعبي فلسطيني كبير تحت عنوان      
سنبذل جهودنا من خـالل مبـادرة منتـدى         : "، وقال "االنقسام وتحارب أي خطوة ايجابية نحو المصالحة      

وأكد أن  ". تعارض إعادة اللحمة للبيت الفلسطيني     التي   األسماء فضح   إلىفلسطين، وفي النهاية سنضطر     
قدم كرزمة واحدة كاملة شاملة بعيداً عن الشروط        ـُت يميز هذه المبادرة ويعزز من فرص نجاحها أنها       "ما  

  . األمنيةاألجهزة على ضرورة تحييد ، مشدداً"والشروط المقابلة
  ٣٠/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
 نعكس دائماً على الشعب الفلسطيني ت"إسرائيل"المشاكل الداخلية في : عريقات .٥

، نائـب   أمسصائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير        . أطلع د  : سمبل أبو عماد   - أريحا
رئيس حزب المؤتمر األفريقي خاليما موتالنتي والوفد المرافق، على آخر المستجدات علـى الـساحتين               

، هـو شـأن     أولمرت ايهود   اإلسرائيليرئيس الوزراء    ما يواجهه    إنوقال عريقات،    .السياسية والميدانية 
 علـى   ، تعلمنا أنها تنعكس دائماً    إسرائيل أن تجاربنا السابقة مع المشاكل الداخلية في         إال داخلي،   إسرائيلي

الشعب الفلسطيني، بمزيد من االعتداءات واالقتحامات وبناء للجدار والمـستوطنات وفـرض للحقـائق              
 .واالمالءات

 الفلـسطينية بأنهـا     األراضـي ي اإلجراءات االحتاللية والحصار والحواجز المقامة في        ووصف مونتالن 
مؤكدا تضامنه ودعمه لشعبنا وانه سيعمل  جهده إلعالء صوت الحق           ) نظام الفصل العنصري  " (ابرتهايد"

  . والسالم العادل إلى جانب كل القوى الداعمة للسالم في المنطقة
 ٣٠/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  لم يحدث تقدماً تفاوضياً أو تغييراً في الواقع: فلسطينيون ال يكترثون لمصير أولمرتال .٦

 اإلسـرائيلي  ال يبدي الفلسطينيون الكثير من االكتراث لمصير رئيس الـوزراء            : محمد يونس  -رام اهللا   
 انخراطـه    المهدد بمغادرة الحلبة السياسية بسبب التحقيق معه في شبهة الفساد، وذلك رغم            أولمرتايهود  

فالحصيلة القريبة من الصفر لهذه المفاوضات المتواصلة منـذ         . في مفاوضات مع قيادة المنظمة والسلطة     
 اتفاق ينهي الصراع التـاريخي، ويقـود     إلىنحو عام، بددت آمال الكثيرين بوجود فرصة جدية للتوصل          

 الجمهـور   إحبـاط د مـن    وزا .١٩٦٧ المحتلة عـام     ةالفلسطيني األراضي تأسيس دولة مستقلة على      إلى
 حياتية، فبعد نحو عام على لقاءات تفاوضية        أو نتائج سياسية    إلى هذه المفاوضات لم تفض      أنالفلسطيني  

 من جهة، ولقاءات تفاوضية بين الفـريقين المفاوضـين، زاد عـدد          وأولمرتمتصلة بين الرئيس عباس     
 وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح       . يتناقص أنالحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية بدل        

، وهـي تجربـة نتائجهـا       أولمرتعدم االكتراث جاء نتيجة لتجربتنا مع       ": "الحياة" لـ   اإلفرنجياهللا   عبد
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 تتحدث  أن ال تستطيع    أنت: "وأضاف".  ذهب إذا أو بقي   إذا بات سيان،    األمرقريبة من الصفر، وبالتالي     
 تبنـي   وأنـت  تتحدث عن المفاوضـات      أن، وال تستطيع    رضاأل تمارس الحرب على     وأنتعن السالم   

  ".المستوطنات والجدار
جـورج  . العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، مدير مؤسسة مواطن للدراسات الفلـسطينية د            أستاذويقول  
 اكتـراث  أيالمؤشرات العلنية للعملية التفاوضية لم تكن مشجعة للفلسطينيين، لذا فإنهم ال يبدون   : "جقمان

 إلى أولمرت، لكن كانت هناك مؤشرات أخرى غير معلنة لهذه المفاوضات، منها مسعى             أولمرتمصير  ل
 الـشارع فـي     أن يعـرف    أولمرت: "وأضاف".  انتخابات عامة  إلى اتفاق سياسي يذهب به      إلىالتوصل  
في هذا االتجاه،    حياته السياسية مرتبطة بإنجاز ما       أن يؤيد االتفاق مع الفلسطينيين، لذا فهو يعتقد         إسرائيل

 الجمهـور فـي     إلى من اجل تقديمه     وإنما اتفاق ليس من اجل التطبيق في هذه المرحلة،          إلىوعليه سعى   
 أي،  "اتفـاق رف  " تنجزه هـو     أنقصى ما كان يمكن للمفاوضات الراهنة       أ أنويرى جقمان   ". االنتخابات

  . مبادئ جديدإعالناتفاق ليس للتطبيق، وهو اتفاق 
، اإلسـرائيلية  - الحلبة السياسية انتهاء لهذا الفصل من المفاوضات الفلـسطينية           ولمرتأوتشكل مغادرة   

وتبـدو  .  في عملية انتخابية بدأ التحضير لها منذ ظهور قضية الرشـوة   اإلسرائيليةفغيابه سيدخل الساحة    
نا يكمن في   خيار: "اإلفرنجيوفي هذا الصدد، قال     . أولمرتالخيارات الفلسطينية محدودة لمرحلة ما بعد       

 تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بكل مؤسساتها، المجلس الـوطني والمجلـس            وإعادةالتمسك بالثوابت   
لكن جقمان يرى في فشل العملية التفاوضية ضعفاً لعبـاس وقـوة لحركـة              ". المركزي واللجنة التنفيذية  

يعني تقويـة مركـز عبـاس       نجاح العملية السلمية س    "إن أي،  أيضا على العكس    األمرحماس مثلما هو    
 ". موقع حماسوإضعاف

  ٣٠/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
  تطبيعي ويجب فضحها" شطب التحريض"هدف تشكيل لجنة :  الثقافة الفلسطيني السابقوزير .٧

قـدس  "عطا اهللا أبو السبح في تصريحات خاصة لوكالـة          . اعتبر وزير الثقافة الفلسطيني السابق د      :غزة
دولة االحتالل لجنة لشطب التحريض ونشر ثقافة السالم من المنـاهج           تشكيل السلطة الفلسطينية و   " برس

الفلسطينية بأنها تهدف إلى نشر التطبيع وإذابة الفلسطيني في اإلسرائيلي، مطالبا بفـضح هـذه اللجنـة                 
 في الوقت ذاته أن ذلك لن ينسي الفلسطينيين حقـوقهم ألن الثقافـة ال               والقائمين عليها وتعريتهم، مؤكداً   

  .ي المناهج فقط، إنما في التاريخ والجغرافيا والعائلةتوجد ف
  ٢٩/٥/٢٠٠٨ قدس برس

  
  "التشريعي"أصوات فلسطينية تطالب بمخرج ألزمة تعطيل  .٨

قال مسؤولون ومراقبون فلسطينيون إن المجلس التشريعي الحالي فقـد دوره            : منتصر حمدان  - رام اهللا 
ومدافعاً عن مـصالح    ) في غزة والضفة  (داء الحكومتين   وبات يمثل عبئاً بدل على أن يكون مراقباً على أ         

وبغض النظر عن مجموع المبررات التي تتسلح بها الكتل البرلمانية في تبرير تعطيـل             .جمهور الناخبين 
الحياة البرلمانية وعدم قيام المجلس بدوره وتغليفها بالصراع القائم بين حركتي فتح وحماس فإن المحصلة               

ن المجلس أصبح مسلوب اإلرادة وأصبح رهينة للصراعات الداخلية على المـستوى            النهائية تشير إلى أ   
  .السياسي

 أنحـسن خريـشة   .ويرى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي والقائم بمهام أمين سـر المجلـس، د            
. المجلس في ظل استمرار التعطيل الحاصل فقد مبرر وجوده وأصبح يعاني من حالة الـشلل والترهـل                

 المخرج لألزمة القائمة يـأتي مـن        أنالسفير الفلسطيني لدى القاهرة والنائب السابق نبيل عمرو،         ويرى  
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وضرورة إعادة ترتيب وضع الـسلطة بـإجراء انتخابـات          " المخرج الديمقراطي "خالل ما يعرف باسم     
 .مبكرة

  ٣٠/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 جرام اإلسرائيليما تتعرض له غزة هو جزء من الهرم الجليدي لإل: نعيم .٩

، أمس، أن ما يتعـرض لـه الـشعب          ]في حكومة هنية  [باسم نعيم، وزير الصحة الفلسطيني    .أكد د  :غزة
، "الهرم الجليـدي لإلجـرام اإلسـرائيلي      "الفلسطيني عامة وقطاع غزة خاصة ما هو إال جزء بسيط من            

ـ   وشدد عند افتتاحه م    .مطالباً بدعم دولي لحماية شعبنا ورفع الحصار عنه        جـرائم الحـرب    "عرضـاً لـ
. في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، على صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة االحـتالل             " اإلسرائيلية

وأكد أن مثل هذه الفعاليات تثبت أهميتها ألنها توثق ما يتكبده أبناء شعبنا من سيناريوهات القتل الجماعي                 
 مناحي الحياة بمباركة دوليـة وصـمت عربـي          الممنهج، وفي ظل حصار إسرائيلي خانق أصاب كافة       

مطبق، معلناً في الوقت ذاته عن جهود تبذل من قبل الحكومة الفلسطينية إلقامة متحف وطني يحتـضن                 
 .هذه الصور البشعة من المأساة لتكون شاهدا أمام العالم لتحكي ماضي وواقع الشعب الفلسطيني

  ٣٠/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  األسرى يباركون انتخاب الرئيس اللبناني الجديدالنواب الفلسطينيون  .١٠

البرلمانيـة للـشعب اللبنـاني وقـواه     ) حماس(بارك النواب األسرى من كتلة التغيير واإلصالح         :نابلس
الوطنية بأطيافها الدينية والسياسية المختلفة، أداء الرئيس اللبناني الجديد العماد ميـشال سـليمان اليمـين             

ب األسرى في سجن مجدو الرئيس اللبناني الجديد داعين له بالتوفيق والسداد فـي              وحيا النوا . الدستورية
التعامل مع الملفات الوطنية اللبنانية األساسية على صعيد بناء دولة المؤسسات وإعادة اللحمـة للـصف                

الوطني  الخريطة الدولية واستعادة دوره      إلىوعبروا عن أملهم باستطاعته إعادة لبنان       . الداخلي في لبنان  
كما دعا النواب األسرى الدول العربية والجامعـة العربيـة          . النموذجي بوصفه مثاال حيا لتمازج الثقافات     
 .للعب دور مشابه على الساحة الفلسطينية

  ٣٠/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   عدم إنجاز التهدئةةمسؤولال" اسرائيل" و قطرية للتوسط بين عباس وحماسمساع :الزهار .١١
كشف القيادي البارز في حركة     :  حامد جاد   نقال عن مراسلها   غزة من ٣٠/٥/٢٠٠٨د االردنية    الغ ذكرت

حماس محمود الزهار أمس عن مساع قطرية للوساطة بين الرئيس محمود عباس والحكومة المقالة التي               
  .   وتفعيلهايترأسها إسماعيل، متوقعا إمكانية عقد لقاءات بين األطراف المعنية لبلورة معالم هذه الوساطة

فـي ختـام زيارتـه      " إسالم أون الين  "واعتبر الزهار في حوار أجراه معه الموقع اإلخباري االلكتروني          
ان الرئيس عباس لن يقترب أي خطوة من حماس حتى يكتشف مـا وصـفه               "للعاصمة القطرية الدوحة    

 يقرر بعدها في أي اتجاه      بكذب وعود الرئيس األميركي جورج بوش بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، ولعله          
، معتبرا فـي الوقـت نفـسه أن         "رهان الرئيس عباس على وعد بوش كاألمل في السراب        "وقال   ".يسير

  ".ال يمكنه التقارب خطوة واحدة مع حماس قبل انتهاء رئاسة بوش"عباس 
ية ال  واكد انه في حال دعوة قطر لحوار وطني فلسطيني فان حماس ستستجيب لهذه الدعوة ولكن القـض                

ـ     ، فقد بذلت قطر ومصر واليمن والسعودية جهـودا         "موقف رام اهللا  "تتعلق بالمحاوالت القطرية، وإنما ب
كبيرة في هذا المجال بالفعل، وعلى أبو مازن اآلن أن يثبت أن له تصورا مختلفـا عـن موقفـه مـن                      

  .طابه في الكنيستالحوارات السابقة و ينأى بنفسه عن وعود السراب التي يطلقها بوش، خاصة بعد خ
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وحول ما تردد أخيرا بشان اتصاالت أجرتها الحكومة المقالة مع اطراف فرنسية وأوروبية أكد ان أطرافا                
فرنسية وبريطانية وإسبانية وإيطالية وسويسرية وغيرها، ممن تسميهم حماس بالناصحين والمستشارين،           

هم وخاصة لالعالم استمعوا جميعا     وهم أشخاص يتبوءون مناصب رسمية وال يفضلون الكشف عن صفات         
أعتقد أننـا نجحنـا فـي توضـيح         "واضاف   .لوجهة نظر الحكومة المقالة اتجاه كافة القضايا المطروحة       

الصورة لهم، وأعتقد أنها ستتضح أكثر بعد انتهاء فترة بوش، وكان أكثر هذه اللقاءات إيجابيـة لقاءنـا                  
  ".معنا كمن كان في عتمة فأضاءت له الحقيقةبالرئيس األسبق كارتر، ولقد وجدنا كل من جلس 

وأعرب عن أمله في أن تشكل رئاسة فرنسا لالتحاد األوروبي انفراجا بالنسبة للموقف األوروبي والدولي               
  .من الوضع في فلسطين المحتلة، خاصة بعد زوال ما اسماه بكابوس اإلدارة األميركية الحالية 

اه التهدئة مع االحتالل مشدد على ضرورة فتح المعابر وإدخـال           وجدد الزهار موقف حكومته المقالة اتج     
المواد األساسية لغزة، وعدم ربط التهدئة بإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت، مؤكـدا قـدرة                

  .االحتالل في حالة فشل جهود التهدئة واستمرار الحصار" إيالم"المقاومة على 
للدول العربية المجاورة، مستبعدا أن تمثل المفاوضات الـسورية         ونفى الزهار أن تشكل حماس أي تهديد        

اإلسرائيلية الجارية حاليا بشأن الجوالن خطرا على عالقة حماس بسورية التي تستضيف معظم قيـادات               
  .الحركة
" إسـرائيل "حمل القيادي في حركة حمـاس محمـود الزهـار            ٣٠/٥/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    وقالت

ونقلـت صـحيفة    .  التهدئة في غزة وإطالق سراح جنديها األسير جلعـاد شـاليت           مسؤولية عدم إنجاز  
عن الزهار، في مقابلة مع عدد من الصحافيين في الدوحة بينهم مراسـل الـصحيفة               " جيروزاليم بوست "
وأوضح  .مسؤولة اآلن عن وقف تنفيذ االتفاقات التي أنجزت بوساطة مصرية         " إسرائيل"، أن   "اإلسرائيلية"
 آخـرين خـالل   ٥٥٠ لدى عودة شاليت، و٤٥٠ أسير فلسطيني، ١٠٠٠ا ينص على إطالق سراح     اتفاقن"

يلعبون معنا بخـصوص هـذه      " اإلسرائيليين"لكن  "، مضيفاً   "الشهرين اللذين يليا ذلك، وبضمانة مصرية     
ى يقولون إنهم يجب أن يختاروا هذه الالئحة، لكن العديد من األسماء التي قدموها هـي ألسـر                . الالئحة

  ". قريباً بأي حال، لذا وصلنا إلى حائط مسدود) تنتهي مدد سجنهم(
وأشـار إلـى أن     . ولفت إلى أن القضية الثانية التي تعرقل إنجاز االتفاق تتعلق بقضية وقف إطالق النار             

على " إسرائيل"مختلف الفصائل وافقت في القاهرة قبل أسبوعين على اتفاق متبادل لوقف إطالق النار مع               
وقال الزهار  . يلعبون معنا مجدداً  " اإلسرائيليين"لكنه أوضح أن    . تزامن ذلك مع إعادة فتح معبر رفح      أن ي 

، وعبر عن ثقته بأنه     "هذه خدعة ...حل الدولتين : "رداً على سؤال عما إذا كانت حماس تقبل بحل الدولتين         
  ".ستفوز بغالبية كبيرة"إذا جرت انتخابات جديدة فإن حماس 

تعرض الزهار النتقادات عنيفة من طالب  :أندلس إبراهيم عن ٢٩/٥/٢٠٠٨ القطرية  الرايةوأضافت
 الحوار، بسبب إخفاقه في إنهاء العداء لحركة فتح والذي كلف حياة مئات من ىفلسطينيين خالل منتد

، نوسأل ناقد لماذا ال تستطيع حركتي حماس وفتح وضع حد لالنقسام بين القادة الفلسطينيي .الفلسطينيين
يداً "وأضاف إن حماس عرضت . وأجاب الدكتور الزهار أنه ال أحد في حماس كان سعيداً بما كان يحدث

  . صفقة سالم بينهماىلحركة فتح للجلوس والتفاوض عل" مفتوحة
وحذّر الزهار، برأيه، بأن اتفاقية سالم مع فتح أو مع اسرائيل غير محتملة قبل رحيل جورج بوش من 

 إعاقة ىتهم الزهار إدارة الرئيس بوش بتشجيع حركة فتح فضالً عن إسرائيل أيضاً علوا. البيت األبيض
أعتقد أن السالم لن يتحقق في ظل القيادة األمريكية :" وقال الزهار .وإخماد أي صفقة حقيقية مع حماس

  ".إنهم ال يبحثون عن السالم:" وأضاف". الحالية
حماس هو أن تكون اإلدارة االمريكية الجديدة محايدة وأضاف الزهار أن التغيير الذي تتطلع إليه 

إذا كان :"  مفاوضات الوساطة المصرية بشأن الهدنة مع اسرائيل قائالًىوانتقل الزهار إل .ومتوازنة
إننا نريد هدنة، :" وتابع الزهار قائالً ". استعداد إليقاف عدائهم، فنحن سنوقف رد فعلناىاالسرائيليون عل
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وأفاد الزهار بأن المفاوضات السابقة مع اسرائيل كانت حصيلتها  ".كون هدنة عادلةولكن ينبغي أن ت
  .صفراً كبيراً"

وتحدي الزهار المذيع الدولي الخبير تيم سيباستيان رئيس مجلس إدارة مناظرة الدوحة حول حشد حماس 
  ". أسلحة صغيرة فقطى سالح نووي وليس لدينا سو٢٠٠ اسرائيل ىلد:" لكمية كبيرة من األسلحة، قائالً

لقد :" وأجاب الدكتور الزهار عن سؤال عن شعوره بشأن الخسائر في األرواح والحظر التجاري قائالً
  ".فقدت اثنين من أبنائي، يمكنك أن تتخيل أبا ال يستطيع بناء قبر البنه بسبب عدم وجود أسمنت

  
 حق العودةويؤكد على التمسك بالسالم و  فتح يوصي بتشكيل حكومة وحدةثوري .١٢

 المجلس الثوري لحركة فـتح  ىاوص :رام اهللا ـ وليد عوض  من ٣٠/٥/٢٠٠٨ القدس العربـي  نشرت
 انهاء االنقسام الفلسطيني السائد حاليا ما بين الـضفة الغربيـة            ىبتشكيل حكومة وحدة وطنية والعمل عل     

جاء ذلك   .الفلسطينيين جانب تمسك حركة فتح بخيار السالم وحق العودة لالجئين           ىوقطاع غزة، وذلك ال   
ـ     مـدار  ى االثنين والتي عقدها عل٣٥في بيان اصدره الثوري الليلة قبل الماضية بمناسبة انتهاء دورته ال

 . ايام٣
يعلن المجلس الثوري تمسك حركة فتح بالمبادرة اليمنية ويدعو المجلس حركة حماس            : قال بيان الثوري  و
ـ         إعالن قبولها لهذه المبادرة وسرعة تن      ىإل  المبـادرة   ىفيذها، ويؤكد المجلس أن موافقة حركة حماس عل

والتراجع عن االنقالب ومضاعفاته يوفر األرضية المالئمة للحوار الوطني وعودة الحيـاة الديمقراطيـة              
 .ورفض استخدام القوة لحل الخالفات الداخلية

وطنية بها كما طلب من     وطالب الثوري بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة ومشاركة حركة فتح والفصائل ال          
 أعـضاء   ىلجنة التحقيق الخاصة بأحداث غزة ، بإنهاء أعمالها بأسرع وقت ممكن، وتوزيع قراراتها عل             

وطالب الثوري بـ تشكيل فريق عمل بمستوي رفيع لوضع استراتيجية          . المجلس الثوري لإلطالع عليها   
هاء اإلنقالب وحالة اإلنفصال الحاصـلة      عملية الستعادة قطاع غزة الي الشرعية، وما يتطلبه ذلك من إن          

 .بين جناحي الوطن الواحد 
واضاف بيان الثوري كما يوصي المجلس الثوري بتشكيل لجنة مصغرة لدراسة كل ما يتعلق بأوضـاع                

 القيام بمراجعة األسـباب     ى المجلس بتشكيل فريق عمل حركي يتول      ىغزة وتأمين احتياجاته ، كما اوص     
 طريق مسدود والخيارات األساسية المستقبلية للحركـة مـن خـالل            ىفاوضي ال التي أوصلت الخيار الت   

 استخالص حقوقنا الوطنية، وإقامـة      ىاالستمرار في اعتماد كافة أشكال المقاومة المشروعة، للوصول ال        
، ودعـوة فـصائل     ١٩٦٧ كامل االراضي الفلسطينية المحتلة في العـام         ىدولتنا الفلسطينية المستقلة عل   

 .تحرير للمشاركة في وضع البديل النضالي بكل الوسائل المتوفرة منظمة ال
 الجماهيريـة العربيـة وتقـديم       ى ضرورة توسيع وتكثيف اإلتصال باألحزاب والقـو       ىواكد الثوري عل  

 .الخطاب الحركي الذي يعبر عن حقيقة وجوهر خط حركتنا التحرري 
عديل قانون التقاعد العام ، نظرا لما تركته من         وطالب الثوري بـ وقف العمل بكافة القرارات المتعلقة بت        

 التقاعد التـي    ى أوضاع المؤسسة االمنية ، تمهيدا إللغائها والغاء كل قرارات اإلحالة عل           ىآثار سلبية عل  
صدرت بموجب هذه التعديالت ، واستمرار العمل بالقانون الذي أقره المجلس التشريعي ومصادقة رئيس              

  .ةالسلطة الوطنية الفلسطيني
ومن اكثـر مـن مـصدر       " معا"علمت وكالة   : رام اهللا  من ٢٩/٥/٢٠٠٨ وكالة معاً اإلخبارية     وأوردت
قد خلصت للـدفع باتجـاه تغيـر        ، ٢٥ان اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح في دورته الـ          ، مطلع

لـت  وقا. سالم فياض نفسه اذا رفض ادخال التعديل المطلـوب        . حكومي قد يطال حتى رئيس الوزراء د      
ان التوجه الداخلي عند فتح قد حسم نحو التغيير وان الخالف ينحصر االن على شكل الحكومة                : المصادر

 ؟ ام حكومة فصائل منظمة التحرير؟ ام من االثنتان معا؟"تكنوقراط"القادمة وهل ستكون 
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أن : ام اهللا فـي ر  " معا"احد أعضاء المجلس الثوري من الضفة الغربية فّضل عدم ذكر اسمه قال لمراسل              
دون . ال حقيقة لموضوع اقتصار التبديل على الخارجية واإلعالم بل ان الموضوع يصل ألكثر من ذلك                

ريـاض المـالكي مـن أفـضل وزراء         . أن د ، "معا"عضو مجلس ثوري أخر قال لـ        .أن يفصح أكثر  
 مؤسسة إنتاجيـة  الحكومة الحالية وهو مدافع شرس وأمين على سياسة السلطة وبرامجها ويعمل بجد نحو 

ان التوجـه القـوي     : "عضو مجلس ثوري من قطاع غزة قـال        !ما يتناقض مع ما قاله االول     . محترمة
سيكون نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وسيـشمل التغييـر                

 .حتى رئيس الوزراء نفسه
انه سيكون على ما    ، حركة فتح أبو هزاع شريم    وعن موعد المؤتمر السادس قال عضو المجلس الثوري ل        

يبدو في شهر تشرين أول أي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وان المساعي حثيثة لالنتهاء مـن كافـة                   
مضيفا ان العمل جاري لتمرير وتعميم كافة البرامج المختلفة التي سيتم طرحها في المـؤتمر               ، الترتيبات  

افة اللجان والكادر لدراستها ووضع المالحظات التـي سـتقدم فـي            وخاصة السياسية والتنظيمية على ك    
نفى ابو هزاع ان تكون لدى فتح إي نية او توجه لتغيير في الثوابت المعروفة والمعهودة لدى                  و .المؤتمر

  .فتح
  
 وإضعاف المقاومة" حماس"إعادة تأهيل أجهزة عباس يستهدف :  زهريأبو .١٣

على االنقسام الداخلي في األراضـي      " التحريض الغربي "ته بـ   بشدة ما أسم  " حماس"انتقدت حركة    :غزة
الفلسطينية من خالل تدريب وتسليح طرف فلسطيني ليكون مخلباً ضد طـرف فلـسطيني آخـر وضـد              

االحتفال الـذي   "إن  : واعتبر سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة في تصريحات صحفية          . المقاومة
يسمى إعادة تأهيل األجهزة األمنية هو صورة لطبيعة تورط أطـراف           نظمته بعثة االتحاد األوروبي لما      

دولية في الصراع الداخلي الفلسطيني، فالمجتمع الدولي بدال من أن ينفق األموال إلحداث تنمية اقتصادية               
" حمـاس "فإنه وجه هذه األموال لتدريب وتسليح أطراف فلسطينية ضد أطراف أخرى بهدف مواجهـة                

  ".وإضعاف المقاومة
هذه الخطوات لـن    : "وقلّل أبو زهري من أهمية هذه المشاريع في تحقيق أهدافها لضرب المقاومة، وقال            

تأتي إال بنتائج عكسية، ألنها تؤكد بجالء للشعب الفلسطيني بأن دور هذه األجهـزة دور غيـر وطنـي                   
 ". المقاومة وفصائلهاومرتبط بأجندة خارجية وبالتالي هذا يزيد من التفاف الشعب الفلسطيني حول خيار 

لمواجهة هـذا   " حالة الصمت والذهول  "العالم العربي بتخطي ما أسماه بـ       " حماس"وطالب المتحدث باسم    
نحن نشعر باألسى أنه في اللحظة التي       :"التحريض الغربي والفيتو األمريكي على الحوار الداخلي، وقال         

حريض، يستمر الصمت العربي والتـردد فـي        تتدخل فيه أطراف غربية في الملف الداخلي من خالل الت         
التدخل إلحداث مصالحة فلسطينية في مواجهة الفيتو األمريكي والغربي أمام هـذه المـصالحة، وأمـام                

 .  ، على حد تعبيره"عمليات التحريض الغربي لفريق رام اهللا ضد المقاومة
  ٣٠/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
 فظاتالجهاد ملتزمة بالتهدئة رغم التح: الهندي .١٤

حركة رغـم   الإن  : محمد الهندي  لحركة الجهاد  قال عضو المكتب السياسي   :  ناصر عبدالوهاب  -القاهرة  
تحفظاتها عن التهدئة المقترحة، فإنها لن تكون عقبة في طريق إقرارها، وأنها ستلتزم بها إذا التزمت بها                 

 تقف مكتوفة األيدي ولن تقف      وأضاف أنه في حال خرق إسرائيل للتهدئة فإن حركة الجهاد لن          . إسرائيل
 ."سنرد على العدوان وهذا حق مشروع لكل فصائل المقاومة"موقف المتفرج، و

ـ       إلى أن كل السوابق تؤكد أن إسرائيل ال تلتـزم بأيـة             "الجريدة"وأشار الهندي في تصريحات خاصة ل
ت الفـصائل    عنـدما أقـر    ٢٠٠٥تهدئة، وأنها اعتادت خرق أي هدنة أو تهدئة، كما حدث في مـارس              
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الفلسطينية تهدئة من جانب واحد، ولكن إسرائيل ردت على ذلـك بتـصعيد عـدوانها علـى الـشعب                   
 . الفلسطيني

فما "وشدد الهندي على أن حركة الجهاد اإلسالمي لن تسلم سالحها أبداً وأنها تعتبر هذا األمر خطاً أحمر                  
رق أيدينا لممارسة حقنا المـشروع فـي        دامت أرضنا محتلة وشعبنا يتعرض للعدوان فإن سالحنا لن يفا         

.. سالح واحـد "ورداً على دعوة رئيس الوزراء سالم فياض بجمع سالح المقاومة تحت شعار           . "المقاومة
عندما يستطيع السيد فياض وحكومته الدفاع عن شعبنا ورد العدوان عنـه            ": ، قال الهندي  "وسلطة واحدة 

 أسلحتنا وما يتحدث عنه فياض من سلطة واحدة وسالح واحد           فإننا سنسلم أسلحتنا، أما قبل ذلك فلن نسلم       
 . "ال يمكن تطبيقه إال بعد قيام دولة مستقلة ذات سيادة تستطيع الدفاع عن شعبها

 يعد من أكبر األخطار على القضية الفلـسطينية، داعيـاً           "حماس" و "فتح"واعتبر الهندي أن الخالف بين      
 الفصائل برعاية عربية ومن دون شـروط مـسبقة، وقلّـل            الطرفين إلى حوار وطني شامل يضم جميع      

الهندي من احتماالت اقتحام الحدود المصرية مع قطاع غزة مرة أخرى، وأكد أن ما حدث لم يكن مدبراً                  
وأن تكراره غير وارد، مشيراً إلى حرص الفصائل الفلسطينية على أمن مصر، ألنه جـزء مـن أمـن                   

  .فلسطين
  ٣٠/٥/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  "حزب اهللا"ترفض ربط مصير شاليت بالجنديين األسيرين االسرائيليين لدى " حماس" .١٥

ان حماس ترفض الخلط بين االفـراج عـن         : " فوزي برهوم   حماس صرح الناطق باسم حركة   : رام اهللا 
ان ، مشيرا الى ان الملفين مختلفان تمامـا و        "جلعاد شاليت واالسيرين اإلسرائيليين لدى حزب اهللا اللبناني       

ونفى في تصريحات نقلتها مواقـع      . اسرائيل تحاول الربط بينهما في اطار القاء الكرة في ملعب المقاومة          
وجود اي تقدم في صفقة تبادل االسرى بين الحركة واسرائيل عبر الوسـيط             " حماس"الكترونية تابعة لـ    

.  اآلسـرة للجنـدي شـاليت      المصري، موضحا ان هناك تعنتا اسرائيليا في االستجابة لما تطلبه الفصائل          
ان ... "ان اسرائيل تحاول التملص من استحقاقات االفراج عن شاليت وتماطل كثيرا في قـضيته             :" وقال

  ".اسرائيل تتحمل مسؤولية تعثر صفقة التبادل النها تراوغ وتضع العراقيل في وجه الصفقة
ى مـن مـصر واعطتـه       سحبت ملف االسـر   " حماس"وكانت مصادر ألمانية افادت الخميس ان حركة        

االمين العام لحزب اهللا حسن نـصر اهللا حـصل          "وقالت ان   . للتفاوض باسمها على شاليت   " حزب اهللا "لـ
على تفويض من حركة حماس للتفاوض نيابة عنها في ما يتعلق بإطالق شـاليت فـي مقابـل اسـرى                    

فاوض جـاء بطلـب مـن    حماس وحزب اهللا على دمج عملية الت"، مشيرة الى ان االتفاق بين    "فلسطينيين
ايران خالل اجتماع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في طهران مع مرشد الجمهوريـة                

  .واضافت". االسالمية آية اهللا علي خامنئي
  ٣٠/٥/٢٠٠٨النهار 

 
  تصريحات نجاد ومشعل تكرس االنفصال" : فتح" .١٦

اسم حركة فتح عن أسفه الشديد لتـصريحات        أعرب احمد عبد الرحمن الناطق الرسمي ب      : رام اهللا المحتلة  
خالـد  " حمـاس "الرئيس اإليراني محمود احمدى نجاد خالل اجتماعه مع رئيس المكتب السياسي لحركة             

ما قاله الـرئيس اإليرانـي      "وقال عبد الرحمن ان     ". تكرس االنفصال "مشعل مشيرا إلى أنها تصريحات      
التي ارتكبتها حماس ال تعطي األولوية للمصلحة الوطنيـة         احمد نجاد غير مقبول ألن الظاهرة االنقالبية        

الفلسطينية، بل كما هو واضح، ترتبط بأجندة إقليمية وبدولة انشقاقية تاريخياً خارجـة علـى اإلجمـاع                 
  ". اإلسالمي
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لمشعل، اذهب وتوحـد مـع أبنـاء الـشعب          ) نجاد(كنا نتمنى أن يقول هذا الرئيس       : وقال عبد الرحمن  
ضع االنشقاقي واالنفصالي يخدم إسرائيل فقط، لكن ما سمعناه منه كـان دعـوة لمـشعل                الفلسطيني فالو 

ان حركة فتح والقيادة الفلـسطينية ترحـب        :"واوضح". تشجعه على البقاء على حالة االنفصال واالنشقاق      
بكل مسعى عربي إلنهاء الظاهرة الشاذة والخطيرة في تاريخ الـشعب الفلـسطيني، ظـاهرة االنقـالب                 

إسـرائيل  : "وأضاف احمد عبـد الـرحمن     ". نفصال التي أقدمت عليها حركة حماس في قطاع غزة        واال
مجرمة ومعتدية وعنصرية، وال تريد ان ترى فلسطينياً في هذه االرض، ولكن من قدم لهم هذه الذريعـة                  

  ". حتى يبطشوا بالشعب الفلسطيني
ها، وتعود الى الصف الـوطني والـى        أن تعود حركة حماس الى رشد     "وتمنى الناطق الرسمي باسم فتح      

الوحدة لنحقق معاً ما ال يمكن لها ان تحققه وحدها، وما ال يمكن للسلطة الوطنية ان تحققه هي األخـرى                    
ان االنقالبيين في قيادة حماس المـأزومين يفهمـون         "وحول موضوع التهدئة، قال عبد الرحمن       ". وحدها

ال، فيما ننظر نحن إلى التهدئة إلنهاء كل حصار إسرائيلي على           التهدئة لبقائهم في حالة االنشقاق واالنفص     
الشعب الفلسطيني، وانهاء القتل اليومي وفتح المعابر وتمكين الشعب الفلسطيني من العودة إلـى حياتـه                

  .على حد تعبيره" الطبيعية
 ٣٠/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  ينيين وطن عربي حقيقي آن اآلوان ألن تُفعل المبادرة العربية ليكون للفلسط:زكي .١٧

 رئـيس   هقال ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، اثـر لقـاء              : خلدة  
عندي ثقة عالية بأن    "الحزب الديموقراطي اللبناني النائب السابق طالل أرسالن في منزله في خلدة امس،             

م تفعيل هذه الرؤية التي يتمتع بها األخ الصديق الوزير          أمتنا وقضيتنا ولبناننا سيكونون في خير، اذا ما ت        
للمـرة  : واشار الى ما تناوله خطاب القسم حول موضوع القضية الفلسطينية فقال          . "األمير طالل أرسالن  

األولى امام الحشد الدولي، وللمرة األولى في خطاب القسم، يتم التأكيد على أن الفلسطيني ضيف ويتمتع                
. نسانية، وأيضاً في نضال جماعي من أجل حقّه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة             بكافة الحقوق اال  

آن اآلوان ألن "معتبرا انـه  . وهذه الخطوة هي في اتجاهها الصحيح وتُبنى عليها آمال كبيرة في المستقبل          
  . "تُفعل المبادرة العربية ليكون للفلسطينيين وطن عربي حقيقي

  ٣٠/٥/٢٠٠٨السفير 
  
 من التحضيرات الالزمة لعقد المؤتمر العام السادس% ٨٠انهت " فتح: "ألحمدا .١٨

أكد رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو المجلس الثوري عزام األحمد، أن :  وفا– مهند جدوع - جنين 
من % ٨٠اللجنة التحضيرية المكلفة بالتحضير للمؤتمر العام السادس للحركة، أنهت ما نسبته 

وأضاف أنه يتوقع االنتهاء  .تحضيرات االدارية والفنية والتقارير المتعلقة بعقد المؤتمراالستعدادات وال
من التحضيرات مع بداية شهر أيلول المقبل، ليتم بعدها احالة كل أعمال اللجنة التحضيرية الى اللجنة 

   .يعقد في األردنالمركزية للحركة والتي ستحدد بدورها تاريخ ومكان عقد المؤتمر، الذي من المتوقع أن 
وأشار األحمد الى أن اللجنة التحضيرية قررت توزيع كافة الوثائق التي ستعرض في المؤتمر بما فيها 
تلك المتعلقة بالتقرير السياسي والخطط والبرامج والتعديالت المقترحة على النظام الداخلي على كافة 

عقد مؤتمرات في مناطقها لالطالع على هذه الوثائق األقاليم قبل انعقاد المؤتمر، حتى يتسنى لهذه األقاليم 
ولفت الى أن هذه العملية تتيح . وتقديم المقترحات والتوصيات من خالل ممثلي هذه المناطق في المؤتمر

لقاعدة الحركة المساهمة في أعمال المؤتمر وهذه هي المرة األولى التي تلجأ بها الحركة لهذا األسلوب 
 .دة جميعها في المؤتمركوسيلة لمساهمة القاع

 ٣٠/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   لغزة مغامرة غير محسوبة النتائج "إسرائيل" اجتياح البردويل .١٩

الدكتور صالح البردويل في تصريحات " حماس"جدد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة 
ما تدعو ئحماس دا": في الحوار الوطني الفلسطيني، لكنه قال" حماس"رغبة " قدس برس"خاصة لـ 

للحوار، ولقد اتصل رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية المقالة اسماعيل هنية شخصيا بأمير دولة 
قطر وطلب منه التدخل من أجل تيسير هذا الحوار وحل الخالفات الفلسطينية ـ الفلسطينية، وقد وعدت 

و موسى خيرا، وقصة أن فتح ترفض قطر خيرا، كما وعد األمين العام لجامعة الدول العربية عمر
الحوار وتشترط العودة عما تسميه انقالبا، فهذا أ مر معروف ال يحتاج إلى سيناريو الذهاب إلى قطر 

  ".لمعرفته
على صعيد آخر أكد البردويل أن كل  .ونفى البردويل أن يكون سفر الزهار للدوحة من أجل هذا الغرض

نحن : " ذلك العودة إلى التصعيد العسكري واجتياح غزة، لكنه قالاالحتماالت من إسرائيل واردة بما في
مازلنا إلى حد اآلن بانتظار الرد اإلسرائيلي عبر الوسيط المصري بشأن التهدئة وشروطها، وكل 
االحتمااللت متوقعة بما في ذلك هروب الحكومة اإلسرائيلية الحالية بمشاكلها الداخلية إلى قطاع غزة، 

مفاجآت المقاومة ومن أن تعود بمشاكل جديدة، وأعتقد أن أي حكومة إسرائيلية من لكنها تخشى من 
الصعب جدا أن تخوض مغامرة غير محسوبة باتجاه اجتياح غزة، لذلك هم يهددون من دون أن يقدموا 

      .، على حد تعبيره"على هذه المغامرة، وفي كل األحوال نحن مستعدون للتعامل مع كل الخيارات
  ٢٩/٥/٢٠٠٨ سقدس بر

  
  لمقاربة الملف الفلسطيني من الزاوية السياسية:  الجهاد في لبنان حركة .٢٠

 في لبنان أبو عماد الرفاعي، إثر لقائه النائبة بهية الحريري           "حركة الجهاد اإلسالمي  "دعا مسؤول   : صيدا
أن تتعـاطى   في مجدليون، ورئيس هيئة علماء جبل عامل العالمة الشيخ عفيف النابلسي في صيدا، الى               

الحكومة اللبنانية الجديدة مع الملف الفلسطيني من الزاوية السياسية، وأن يتم طرح كل القضايا الفلسطينية               
على طاولة البحث، وأن تكون هناك هناك عالقة وآلية تواصل تحكم العالقة اللبنانيـة الفلـسطينية، بمـا            

  . يعزز األمن واالستقرار للبنانيين والفلسطينيين
 الرفاعي أن إحدى أهم المشاكل التي يواجهها شعبنا الفلسطيني في لبنان، هو ما يعانيه أهلنا فـي                  واعتبر

مخيم نهر البارد، ونأمل أن يتم في المرحلة المقبلة اإلسراع في عملية إعمار المخيم، ألنه يكرس حقنـا                  
 التوطين ال تخدم الـشعب      كفلسطينيين في التشبث بمطلبنا في العودة إلى فلسطين، ألن سياسة التهجير أو           

  . الفلسطيني وال القضية الفلسطينية، وإعادة اإلعمار تخفف حالة االحتقان
واعتبر الرفاعي أن خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية اللبنانية، فيما خص القـضية الفلـسطينية،                

ـ وأكد أن خطاب األمين الع     .يعبر عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في لبنان         فـي   "حـزب اهللا  "ام ل
عيد المقاومة والتحرير، ودعوته العتماد استراتيجية التحرير والدفاع ، هو خيار الشعوب وخيار الشعب              

  . الفلسطيني، داعياً السلطة الفلسطينية الى إعادة النظر في كل سياساتها وأخذ العبر من لبنان
  ٣٠/٥/٢٠٠٨السفير 

  
  شكيل جبهة موحدة يسارية فلسطينية تكثف لقاءاتها لتقوى .٢١

تعكف قوى اليسار الفلسطينية في اآلونة األخيرة على تأسيس جبهة يسارية موحدة، من أجل ما تسميه 
، في ظل الكثير من المتغيرات "إعادة التوازن إلى الساحة الفلسطينية التي تستقطبها حركتي حماس وفتح"

 من الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب وكانت المكاتب السياسية لكل .المحلية واإلقليمية والدولية
، عقدت مؤخراً اجتماعا لها في العاصمة السورية دمشق، تناول مجمل األوضاع )الشيوعي سابقاً(الشعب 
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الفلسطينية، وبحث سبل استكمال جهود تأطير قوى اليسار الفلسطيني، حيث تم االتفاق على تشكيل جبهة 
  ".على أن تكون المشاركة مفتوحة لقوى أخرى"ساسية، يسار من القوى الثالث بالدرجة األ

  ٢٩/٥/٢٠٠٨ قدس برس
  
  ليفني إلى جانب باراك في الدعوة إلى استبدال أولمرت .٢٢

 وزيرة الخارجية اإلسرائيلية    عن" فرانس برس "وكالة  نقلت   : آمال شحادة، وديع عواودة    - القدس المحتلة 
علـى  "وقالت، خالل منتدى في القدس،      . خلف ألولمرت إلى اختيار   " كاديما"تسيبي ليفني دعوتها أمس،     

أنا أؤيد بشدة إجراء انتخابات     . كاديما ان يبدأ باالستعداد لكل سيناريو محتمل، بما فيها االنتخابات المبكرة          
.  غالبية القاعدة الحزبية يفترض أن تكون معنية بانتخاب القيادة         أناعتقد  "وأضافت  . داخل الحزب " مبكرة

  ".نا استعادة ثقة الحزبهذا سيتيح ل
وأعلن باراك، بدوره، مجدداً في اجتماع لكتلة حزبه انه ال يرى مناصاً من االنتخابات، وفي حين توقـع                  

 مارس من العام المقبـل، يـرى الـبعض          /أعضاء في أحزاب االئتالف إجراء االنتخابات في شهر آذار        
  .العام نوفمبر من هذا /اآلخر أن الموعد لن يتعدى تشرين الثاني

تستعد لالنتخابات، ودعا وزير البنى التحتية بنيامين بن العيزر في اجتمـاع  " اإلسرائيلية"وبدأت األحزاب   
  .لنشطاء من حزب العمل استعداداً لخوض االنتخابات والبدء بإعداد القوائم

النتهـاء  حملت أحزاب المعارضة، من اليمين واليسار على حد سواء، على باراك ألنه لم يحدد موعدا                و
  . فترة التهديد واالنتقال للتنفيذ

.  الذهاب إلى انتخابـات    أوشهراً واحدا لحسم األمر     " كاديما"ووفق مصادر داخل العمل فان باراك سيمنح        
ن استطالعات الرأي تشير إلـى      أ إال وحكومته   أولمرت حزب العمل سيكون الحاسم في مستقبل        أنومع  

 تخلـف   أن ما سيجعل الحزب يركز مساعيه في الفترة اآلنية علـى            تراجع شعبيته في االنتخابات المقبلة    
 وقتـا كافيـا لتجهيـز حزبـه         أولمـرت  وتبقى الحكومة والكنيست على حاليهما ليكسب        أولمرتليفني  

  .لالنتخابات
باراك على قناعة بأنه سـيتمكن مـع   "العبرية في هذا الجانب تقول " أحرونوتيديعوت  "ونشرت صحيفة   
لكن مـن الجهـة     . الحكومة أن يثبت خبرته وحرفيته وتفوقه مستغال افتقار ليفني للخبرة         ليفني في رئاسة    

رئيسة للحكومة وتدعو للتوجه إلـى      " تنصيب ليفني "األخرى فإن هناك أوساطا في حزب العمل تعارض         
  ".حزبان خصمان" كاديما"و" العمل"وتشير هذه األوساط إلى أن . انتخابات مبكرة

  :ثالثة احتماالت لمستقبل حكومة أولمرت" يديعوت"الية تضع صحيفة وفي ظل األوضاع الح
 ثالثة أسـابيع وفـي      أواألول أن يستقيل وفي هذه الحالة ينحل االئتالف الحكومي في غضون أسبوعين             

 لمغـادرة   أولمرتقد تصل إلى حال االنشقاق، للضغط على        " كاديما"المقابل فإن زيادة المعارضة داخل      
  . الوضع يتم تقديم موعد االنتخاباتمنصبه وبمثل هذا
 استقالته بسبب الضغط الجماهيري والسياسي أو في أعقاب رفع الئحـة            أولمرت يعلن   أناالحتمال الثاني   

  .وبهذه الحالة يعلن عن موعد مبكر لالنتخابات. اتهام ضده
وفي " عجز مؤقت " عن عجزه عن القيام بواجبه بما هو معروف          أولمرت االحتمال الثالث فهو إعالن      أما

  .هذه الحالة فان ليفني تتولى رئاسة الحكومة بدال منه إلى حين االنتخابات
  ٣٠/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ويتوعد بحسم أمر قطاع غزة الطريق أمام ليفني إفساح يرفض أولمرت .٢٣

ـ " جيـروزاليم بوسـت  "نقلت صـحيفة   :  الوكاالت نقالً عن  ٣٠/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   أوردت   ن ع
دي مهامي كرئيس للوزراء، يوجد من      ؤسأظل أ "أولمرت قوله في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس           
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وأوضـحت الـصحيفة أن     ". ال أعتقد ذلك وال اعتزم االستقالة     . يعتقد أن فتح تحقيق يتطلب تقديم استقالة      
أولمـرت  ، وألمح   ١٩٤٨تصريحات أولمرت جاءت خالل لقاء مع مسئولين محليين في جنوب فلسطين            

 مـارك ريغيـف     اإلسرائيليةوأكد الناطق باسم الحكومة      . خالل المقابلة أنه لن يفسح الطريق أمام ليفني       
، مشيراً إلى أنه لن يلغي زيارته المقررة إلى الواليـات           "سيواصل مهام عمله كالمعتاد   "أمس أن أولمرت    

   . المتحدة وأنه سيتوجه إلى هناك االثنين المقبل كما كان مخططا
 برؤسـاء سـبعة مجـالس محليـة         أولمـرت وذلك خالل لقاء    . وتوعد أولمرت بحسم قريب للصواريخ    

 قطاع غـزة    أمر" خالل االجتماع إن     أولمرتوقال   . لمستعمرات تقع في محيط قطاع غزة وبالقرب منه       
وج  المستعمرات القريبة من غـزة الخـر  أطفالسيتم حسمه قريباً جداً وانه لم يعد يقبل وضعا يخشى فيه         

 عـن مخاوفـه   أعرب الحضور بأنه يريد اتفاقا للتهدئة في غزة لكنه     أمام أولمرت وأضاف". من منازلهم 
  مما وصفه باستغالل حركة حماس لهذه التهدئة من اجل تعزيز قوتها العسكرية 

قالت صـحيفة     :زهير اندراوس نقالً عن مراسلها     ،الناصرةمن   ٣٠/٥/٢٠٠٨القدس العربي   وجاء في   
اإلسرائيلية في عنوانها الرئيسي ان اولمرت قال في جلسات مغلقة جدا مع مقربيه أنه يريـد                 ) معاريف(

االستقالة من منصبه، ولكنه طالب أعضاء حزب كاديما الحاكم، الذي يترأسه، أن يمنحوه الفرصة لكـي                
  . يقدم استقالته ويعتزل الحياة السياسية باحترام، علي حد تعبير مقرب منه

ر سياسية اسرائيلية أن االنتخابات البرلمانية في الدولة العبرية باتت وشيكة جـدا، وذهـب         أفادت مصاد و
عدد من المعلقين وكتبة األعمدة في الصحف اإلسرائيلية باللغة العبرية الي القول ان االنتخابات ستجري               

 .من العام الحالي) نوفمبر(في شهر تشرين الثاني 
جراء انتخابات تمهيدية داخل حزب كاديمـا الختيـار مرشـح           وأضافت المصادر أن اولمرت يخطط إل     

الحزب لرئاسة الحكومة، وأنه ليس معنيا بحكومة انتقالية لقطع الطريق علي وزيرة الخارجيـة تـسيبي                
ليفني من أن تترأسها ألنها هي التي تليه في القائمة، وقدرت األوساط السياسية أن المرشح المفضل لدي                 

زير المواصالت الحالي ووزير األمن السابق شاؤول موفاز، الذي وقف إلي جانبه            اولمرت لخالفته هو و   
وأكدت المصادر أن العالقات بين اولمرت وليفنـي        . خالل تحقيق الشرطة معه في قضية الفساد األخيرة       

  .سيئة للغاية
  
  طريق السلطة أصبح ممهدا أمام ليفني: فاينانشال تايمز .٢٤

 حـول   ،الفاينانشال تايمز تقريرا لمراسلها توبياس بك فـي القـدس         نشرت صحيفة   : أحمد فاروق  -لندن
الفرصة المتاحة أمام وزيرة الخارجية تسيبي ليفني لتولى زعامة حزب كاديما ورئاسة الحكومـة خلفـا                

السلطة في إسرائيل لم يكن سهال مثلما هو        " الطريق إلى عرش  " وقال المراسل توبياس بك إن    . ألولمرت
 . اآلن أمام ليفني

وأوضح المراسل أن وزيرة الخارجية تعتبر حاليا أكثر السياسيين شعبية في االئتالف الحاكم وهي أيـضا       
ورغم هذه الظروف المواتية  . األمل الوحيد أمام حزب كاديما لتفادي هزيمة ثقيلة في االنتخابات القادمة

غوط التي تمارس علـى أولمـرت       أمام ليفني إال أنها تبدو حتى اآلن متحفظة في االنضمام بقوة إلى الض            
 . للتعجيل باستقالته

عا زعيم حـزب    دوأشار تقرير الفاينانشال تايمز إلى أن ليفني التزمت الصمت األربعاء الماضي عندما             
وفي تصريحاتها أمس الخميس اكتفت ليفني بدعوة  .العمل ووزير الدفاع إيهود باراك إلى استقالة أولمرت

لكن التقرير يستبعد أن يكون هـذا   .ع االحتماالت بما فيها االنتخابات المبكرةحزب كاديما لالستعداد لجمي
الموقف من ليفني نتيجة تعاطف مع أولمرت فالفتور في عالقاتهما معروف وهي على عكس بقية قيادات                

ـ  . كاديما لم تهب للدفاع عنه أمام تهم الفساد الموجهة إليه دو ويرى توبياس بك إن ليفني تنتظر على مايب
كما  .أن ينهار أولمرت من تلقاء نفسه أمام الضغوط التي يواجهها دون أن يكلفها عناء اتخاذ موقف ضده
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أن ليفني بحسب التقرير تترقب أيضا أن يوجه اإلدعاء العام تهما رسمية لرئيس الوزراء خالل األسابيع                
 . القادمة، وكان أولمرت قد وعد بتقديم استقالته في هذه الحالة

لنهاية يبدو احتمال تحقيق أي من هذه السيناريوهات ضعيفا حتـى اآلن فـأولمرت يقـاوم بـشدة                  وفي ا 
وأضافت الفاينانشال تايمز أن االحتمال األقوى  الضغوط ويرفض االستقالة بسبب تحقيقات الشرطة معه 

إلـى  حتى اآلن هو انسحاب حزب العمل أو شريك آخر رئيسي من االئتالف الحكومي ما يعني الـدعوة                  
 .انتخابات مبكرة

  ٣٠/٥/٢٠٠٨بي بي سي 
  
  أولمرت سيغادر المسرح السياسي قريباً: سياسيون .٢٥

أمس أن يكون بمقدور    " العرب"استبعد النائب الشيوعي اإلسرائيلي دوف حنين لـ        :  وديع عواودة    -حيفا  
ة في الـدورة    رئيس الوزراء إيهود أولمرت مواصلة حكمه مؤكدا قرب استبداله إما بتشكيل حكومة جديد            

حنين أن فضائح أولمرت غير مسبوقة في تاريخ        . وأوضح د  .الحالية للبرلمان أو بانتخابات عامة مبكرة     
إسرائيل منوها لخطورتها ولكونها مربكة ومخجلة على خلفية الحديث عن مغلفات الدوالرات التي تلقاها              

 .من رجل األعمال األميركي تلينسكي
اصل طه من التجمع الوطني الديمقراطي إجراء االنتخابات العامة هذا العـام            في المقابل استبعد النائب و    

وقال إنه رغم خطورة ما ينسب باإلعالم ألولمرت ومن وقائع شهادة الرجل األميركي ضده لـن تكـون                  
 .إدانته جزائيا مهمة سهلة أبدا
سية أيـضا ونـوه     أمس أن قضية أولمرت ال تخلو من اعتبارات سيا        " العرب"وشدد طه في تصريح لـ      

لمحاولة أوساط المعارضة اإليقاع به مستغلة سهولة الطعن بمصداقيته ونظافة يديه، وذلك لقطع الطريق               
 .على أية تسوية مع السلطة الفلسطينية وسوريا

وكتب محلل الشؤون الحزبية في صحيفة هآرتس، يوسي فيرتر، أن أولمرت اعتبر بيان بـاراك، الـذي                 
وأضاف أنه رغم االستخفاف الذي أبداه المقربون من أولمـرت ببيـان            ". طعنة في الظهر  "دعاه للتنحي،   

التي يقرأ بهـا    فحواسه السياسية وتجربته الكبيرة والطريقة      . لكن أولمرت بعيد عن الشعور بذلك     "باراك  
  .صورة المعركة، تبلغه بأن وقته بات محدودا

إنه يعتـزم   : وفي سياق التحقيق، نقلت هآرتس عن المستشار القانوني للحكومة، مناحيم مزوز، قوله أمس            
وأضافت الصحيفة أن بحوزة الشرطة أدلة مبلورة حيـال        ". نقطة حسم "دفع قضية أولمرت بسرعة باتجاه      

 .ق بمخالفات تبييض أموالشبهات ضد أولمرت تتعل
  ٣٠/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
   مرات٣كاديما تخسر أكثر من نصف المقاعد والليكود يضاعف قوته بـ : استطالع .٢٦

" كاديمـا "كميل فوكس من جامعة تل أبيب، أن       .بإشراف د "  ديالوج -هآرتس"بين استطالع أجرته صحيفة     
وته بثالث مرات، في حال أجريت االنتخابات       يخسر أكثر من نصف مقاعده، في حين يضاعف الليكود ق         

من الجمهور اإلسرائيلي يعتقدون أن أهم صفة يجب أن يتحلى بها % ٤٠وتبين من االستطالع أن  .اليوم
فقط من الجمهـور يريـدون أن   % ٢٣وبحسب االستطالع فإن  .المرشح لرئاسة الحكومة هي نظافة اليد

 .يعتقدون أن الصفة األهم هي من يعمل على إحالل السالمفقط % ١٩يهتم المرشح بأمن الدولة، مقابل 
من الجمهور يعتقدون أنه يجب على المرشح لرئاسة الحكومة أن يعرف كيف يعالج             % ١٠كما يتضح أن    

 ٤٦٧مايو، وشمل عينة تصل إلـى       /  من أيار  ٢٩-٢٧وقد أجري االستطالع في     . األوضاع االقتصادية 
  %.٥,١شخصا، بنسبة خطأ تصل إلى 
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 مقعدا فقط في    ١٣يخسر أكثر من نصف مقاعده، ويحصل على        " كاديما"موجب االستطالع فإن حزب     وب
وفي المقابل، فإن الليكود يـضاعف      .  مقعدا في الكنيست الحالية    ٢٩حال أجريت االنتخابات اليوم، مقابل      

 العمـل   أمـا حـزب   .  مقعدا في الكنيست الحالية    ١٢ مقعدا مقابل    ٣٥قوته بثالثة مرات، ويحصل على      
 . مقعدا١٩فيحصل على نفس العدد من المقاعد، أي 

 مقعدا لكل منها، في حـين يفقـد         ١١تحصالن على   " يسرائيل بيتينو "و" شاس"وأشار االستطالع إلى أن     
علـى  " ميرتس"و" يهدوت هتوراه " مقاعد فقط، كما تحافظ كل من        ٥ مقاعد ويهبط إلى     ٤" االتحاد القومي "

 . مقاعد لكل منهما على التوالي٦-٥قوتيهما، وتحصالن على 
  ٢٩/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  في المنطقة" اسرائيل" بين سوريا وإيران أخطر ما تواجهه العالقة: الخارجية االسرائيلية .٢٧

" اسرائيل"في تقرير غير مسبوق، المخاطر التي تواجه        " االسرائيلية"استعرضت الخارجية    :القدس المحتلة 
كيد على استمرار المفاوضات مـع سـوريا وتكثيفهـا اال ان البيـان              وعلى الرغم من التأ   . في المنطقة 

وبـرأي  . الرسمي وضع سوريا على رأس قائمة المخاطر انطالقا من عالقتها مـع ايـران             " االسرائيلي"
معدي التقرير فإن ايران باتت اليوم السند االستراتيجي لسوريا حيث تواصل تزويدها باألسلحة والتدريب              

  .والتمويل
منطقة جنوب نهر الليطاني تشهد تواجدا مكثفا لحزب اهللا الذي يمتلك صواريخ قتاليـة              "ي التقرير   وجاء ف 

بإمكان األسلحة  " وبحسب التقرير . ونقاط مراقبة واستخبارات في القرى الواقعة على طول امتداد الحدود         
، "تل أبيـب  "ما في ذلك    ، ب "إسرائيل"الصاروخية، التي يمتلكها حزب اهللا حاليا، إصابة مناطق واسعة في           

وفي حالة اشتعال النار في المستقبل، سيحاول حزب اهللا شن هجوم علـى             ". تل أبيب "بل ومناطق جنوب    
  ".ال من المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني فحسب، وإنما من عمق األراضي اللبنانية" إسرائيل"

أن الحركة تسعى فـي     " اإلسرائيليون"ى  وير". حماس"فيأتي من حركة    " إسرائيل"أما الخطر الرابع على     
وفي وسع هذه القذائف، وهـي مـن طـراز          . المرحلة الراهنة إلى تهريب قذائف تقليدية إلى قطاع غزة        

ال تكتفي بـذلك    " حماس"لكن  .  كيلومترا بشكل عام   ٢٠ ملليمتراً، إصابة أهداف على مسافة       ١٢٢كاتيوشا  
وفي ضوء التطورات الراهنة، فإن كل مكان يقـع         . بل تحرص على الحصول على صواريخ بمدى أبعد       

 أشدود وكريات غات وحتى بئر السبع، وفقاً للتقريـر          - كيلومترا عن القطاع قد يكون هدفًا      ٤٠على بعد   
، وإقامـة دولـة     "إسـرائيل "إن هدف حماس االستراتيجي البعيد األمد هو القضاء علـى           "الذي يضيف   

مد األقرب أيضا، أال وهي تعزيز السيطرة على غزة وفك الحصار           ولكن لدى حماس أهدافاً لأل    . فلسطينية
            ومواصـلة القتـال    " إسرائيل"واالستيالء على الحلبة السياسية الفلسطينية، فضال عن خلق قوة ردع ضد

أن الخطر الخامس المحدق بها يأتي من الجهاد االسـالمي وال تفـصله عـن               " اسرائيل"وتعتبر  . ضدها
 ".حماس"

  ٣٠/٥/٢٠٠٨ماراتية الخليج اإل
  
   مع سورياديختر يشترط طرد حماس والجهاد النجاح المفاوضات .٢٨

اشترط وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي أفي ديختر طرد حركتـي حمـاس    :ـ زهير اندراوس الناصرة
وقال ديختر في    .والجهاد اإلسالمي وإغالق مقراتهما في دمشق إلنجاح المفاوضات اإلسرائيلية السورية         

 ألقاه أمام مؤتمر في القدس إن المحادثات مع سورية ستنتقل الي مرحلة ناجحة فقط بشرط طـرد                  خطاب
وأضاف ان المفاوضات اإلسرائيلية ـ السورية هي خطوة   .قيادات حماس والجهاد اإلسالمي من دمشق 

  .استراتيجية من شأنها أن تؤدي إلي نشوء واقع جديد في المنطقة 



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                   ١٠٩٣:         العدد                  ٣٠/٥/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

ران هو حاجة عالمية من الدرجة األولي ألنها تطور سالحا نوويـا وأيـضا              واعتبر ديختر أن ضرب إي     
 .لكونها دولة إرهاب 

  ٣٠/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  شمعون بيريز يدعو الرئيس االسد لزيارة القدس .٢٩
اذا كـان   "  الرئيس السوري بشار االسد لزيارة القدس      يز دعا الرئيس االسرائيلي شمعون بير     -بيت لحم   

على الرئيس السوري بشار االسد القدوم الى القدس او دعوة رئيس           "واضاف بانه    ".لسالمحقا يرغب في ا   
مستذكرا زيارة السادات للقـدس التـي       " الوزراء االسرائيلي الى دمشق اذا كان يرغب في احالل السالم         

سرائيلي وفيما يتعلق بالمسار الفلسطيني اال     .يزلوالها لما تحقق السالم مع مصر حسب اقوال شمعون بير         
بان تقدما حدث خالل المفاوضات الجارية ولكن هناك شكوكا كبيرا بقـدرة الطـرفين علـى                 "يزقال بير 

  ".التوصل الى اتفاق سالم مفصل حتى نهاية العام الحالي
  ٢٩/٥/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  القبض على ضابط اسرائيلي بتهمة سرقة اسلحة وبيعها لعصابات .٣٠

أن ضابطا في الجيش اإلسرائيلي برتبة مقدم  سرق " يديعوت أحرونوت"صحيفة  ذكر موقع -رام اهللا 
وبعد اكتشافه قامت  .أسلحة من قاعدة عسكرية وكان يقوم ببيعها لرجال عصابات عرب ومنذ مدة طويلة

وصواريخ " ١٦ام"الشرطة العسكرية بفتح تحقيق مع الضابط المذكور واتهامه بسرقة بنادق من طراز 
  . ووسائل قتالية متنوعة، حسب الموقع االلكترونيالو وذخائر

  ٣٠/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
 
  تختار الهدهد طائرا قوميا" سرائيل" .٣١

في اسرائيل، في مسابقة كبيرة شـارك فيهـا         " الطائر القومي "فاز الهدهد بلقب    : نظير مجلي  - تل أبيب 
وكانت  . العسل وحتى البلبل ألف مصوت وتغلب بذلك على منافسيه ـ الفسفس والحسون ومصاص ١٥٥

 سنة على انشاء الدولة العبرية،      ٦٠سلطة حماية الطبيعة في اسرائيل، ومساهمة منها في االحتفاالت بـ           
وتقرر أن يتم اختيار الطائر      قررت أن تسير اسرائيل على نهج عدة دول في العالم تتخذ لها طائرا قوميا               

وكـان أول   .  في الجيش ومـسؤولين وتالميـذ مـدارس        القومي في انتخابات بمشاركة مواطنين وجنود     
المصوتين الرئيس االسرائيلي شيمعون بيريز، الذي تبنى المشروع سوية مع وزيـر البيئـة، جـدعون                

 . أشهر، انتهت أمس باحتفال رسمي بحضور بيريز وعزرا٦واستغرقت حملة التصويت . عزرا
  ٣٠/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  نقاذ األوقاف المغاربية في القدستحرك عاجل إللى إالشيخ رائد صالح يدعو  .٣٢

لى التدخل العاجل على المـستوى الرسـمي والـشعبي    إدعا الشيخ رائد صالح المغاربة   : القدس المحتلة 
 اًكـد مؤ .سرائيلية والتي تتعرض لحملة تدمير وطمسنقاذ األوقاف المغاربية في القدس من يد العبث اإل   إل
 إلـى ذلـك     . عام ٩٠٠كثر من   أالمغاربة التي تحمل قصة تاريخية منذ       وقاف أوسع من حارة     هذه األ ن  أ

لى قبة البرلمان في عدة     إوصل  قد  ن ملف األوقاف المغاربية     أعلمت مؤسسة األقصى    ومن جهة أخرى،    
  .دول من المغرب العربي من ضمنها الجزائر والمغرب وموريتانيا

  ٣٠/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                   ١٠٩٣:         العدد                  ٣٠/٥/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

  
  القدس الوجود الفلسطيني في حملة غير مسبوقة ضدهناك : حاتم عبد القادر .٣٣

ن القدس المحتلة تواجه حملة غير مسبوقة ضد الوجـود          أ  الفلسطينية، أكد عدد من المسؤولين في السلطة     
لمدينـة  ن الحملة التي تشنها بلدية االحتالل فـي ا        أ حاتم عبدالقادر    بينو .الفلسطيني لمصلحة المستوطنين  

وتشريد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في محاولة بائسة ويائسة ألسرلة المدينة             تستهدف اقتالع    المقدسة
  .وتهويدها

  ٣٠/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  توهم العالم أن معابر غزة تعمل"إسرائيل": الخضري .٣٤
 توهم العالم بأن    "إسرائيل"اعتبر جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن          : ألفت حداد 

معابر مغلقـة بـشكل     الوأكد على أن     .معابر قطاع غزة تعمل بشكل طبيعي، بإعالن نيتها تعديل مواقعها         
وال يسمح بالعمل فيها بشكل طبيعي وحرية الحركة سواء للمواطنين أو البـضائع،              كامل منذ قرابة عام،   

وأشار  .غزةوذلك ضمن سياسة الحصار المفروض على مليون ونصف المليون فلسطيني يقطنون قطاع             
إلى أن آالف المواطنين في القطاع من مرضى وطالب وعالقين ما زالوا ينتظرون فتح المعابر للخروج،                

 كما  .غالق المعابر، أغلبهم من األطفال    إ حالة مرضية توفيت بسبب نقص العالج و       ١٧٠ومنهم أكثر من    
ة ومنع مرورهـا إلـى القطـاع،        مئات التجار في الموانئ اإلسرائيلي    للفت إلى احتجاز االحتالل بضائع      

  .طالب زيادة على ذلك التجار بدفع الضرائب عليهايو
  ٢٩/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   في سجون االحتاللاألسيرات الفلسطينيات يواجهن ظروفاً صحية خطيرة .٣٥

ناشدت جمعية واعد لألسرى والمحررين جميع المؤسسات ومنظمة أطباء بـال            : أمين ابو وردة   - نابلس
باء العالم التحرك الفوري والعاجل من أجل إنقاذ حياة األسيرات الفلـسطينيات داخـل              حدود ومنظمة أط  

  . وإهماالً طبياً مأساوية أسيرة يعانين أوضاعا٧٤ًسجون االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدة أن 
  ٣٠/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  خالل توغل اسرائيلي جنوب غزة بجراح أصيب بها استشهاد فلسطيني متأثراً .٣٦

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد مواطن فلسطيني متأثراً بجـراح           : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
  .سرائيلي بمنطقة العمور شرقي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزةإأصيب بها خالل توغل 

  ٢٩/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  قطاع غزة فلسطينياً خالل توغل لقوات االحتالل شمال ٧٠عتقال ا .٣٧
وشـنت حملـة     غـزة،    توغلت أعداد كبيرة من اآلليات االسرائيلية شمال قطـاع         :ور أشرف اله  -غزة  

اسـتنكرت عـدة     أشرف كفارنة، الـذي      صحافيالمصور  البينهم  ،   فلسطينياً ٧٠اعتقاالت طالت حوالي    
 المسؤولية عن حياته، وطالبت بـاطالق سـراحه         "سرائيلإ"، وحملت   همؤسسات حقوقية وصحافية اعتقال   

  .فوراً
  ٣٠/٥/٢٠٠٨لعربي القدس ا
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   يقتحم بلدة نعلين ويشن حملة اعتقاالت لقمع النشاطات ضد الجداراالحتالل .٣٨
مس بلدة نعلين غرب رام اهللا، وشنت حملـة دهـم للمنـازل،             أاقتحمت قوات االحتالل صباح      :وكاالت

ت تهدف إلى   بلدية أيمن نافع أن هذه االقتحامات واالعتقاال      الوأكد رئيس    .اختطفت خاللها أربعة اشخاص   
قمع النشاطات الميدانية التي انطلقت في وقت الحق، لالحتجاج على شروع سلطات االحتالل فـي بنـاء                

 ٢٥٠٠مقطع جديد من جدار الفصل على األراضي الجنوبية من القرية، مشيراً إلى أن الجدار سـيقتطع                 
 ٤٠،٠٠٠ى أن نعلين خسرت     إلفي هذا السياق     انوه م .األراضي المزروعة بأشجار الزيتون   هذه  دنم من   

  .١٩٤٨عام في الدنم من أراضيها 
  ٣٠/٥/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
 زوارق حربية تقصف مراكب الصيادين بعدة قذائف قبالة شاطئ رفح .٣٩

 قصفت زوارق االحتالل المنتشرة على طول الشريط الساحلي غرب مدينة رفـح، عـصر               :وفا -رفح  
بعدد من القذائف الثقيلة، ما تسبب في إحداث أضرار ماديـة فـي             مس، مراكب الصيادين قبالة الشاطئ      أ
  .مراكبال

  ٣٠/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  ألف دونم من األراضي الزراعية في قطاع غزة٤٠أكثر من االحتالل دمر : تقرير .٤٠

 أنه ومنـذ انـدالع االنتفاضـة        ،المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقرير له      ذكر  :  يو بي أي   -غزة  
في حين  .  أكثر من أربعين ألف دونم من األراضي الزراعية في قطاع غزة            االحتالل تدمير  ثانية، تعمد ال
 خالل العام الحالي تدمير حوالي ثالثة آالف دونم من األراضي الزراعية في رفح وخان يونس منهـا                  تم

مزارع الخـضار التـي      تدمير العديد من     ى إل ى دونم تم تدميرها في األيام السبعة الماضية، مما أد         ٥٠٠
  . في اقتصاد قطاع غزة كبيراً ضرراًتعود ملكياتها لعائالت تعتاش من ريعها، ومما ألحق أيضاً

  ٣٠/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  و األسماك في قطاع غزة بين وطأة الحصار وتردي األوضاع االقتصاديةصياد: تحقيق .٤١
لة، الذي يقطن مخيم الشاطئ شـمال غربـي         خالد أبو ريا  الصياد  لم يكن بإمكان    : صالح النعامي  - غزة

 أنه وزمالءه   الفتاً إلى   .  لعدم توفر بنزين لتشغيل قاربه بسبب الحصار        أمس مدينة غزة، أن يمارس عمله    
 شـيكل   ٧٠٠في بعض األحيان يضطرون لشراء البنزين من السوق السوداء بأسعار خيالية، وتحديـدا              

ـ   لتر بنزين بينما كان    ١٥، لكل   ) دوالرا ٢٢٠( قبل )  دوالرا ٤٠( شيكال   ١٢٠ ال يتجاوز     لتراً ٢٠ سعر ال
 آالف شـيكل،    ٣أن إنجاز العمل اليومي بشكل جيد يحتاج إلى وقود بقيمـة            في حين أنه يؤكد     . الحصار
ن دفع هذا المبلغ الطائل في ظل الظـروف الحاليـة           إ ف  ما قال  حسببو . شيكل قبل الحصار   ٧٠٠مقابل  

ية، يكون في كثير من األحيان مخاطرة كبيرة ألنه في بعض األيام ما يصيده              األمنية والسياسية واالقتصاد  
وأشار إلى أنه من أجل تقليص مصاريف الصيد، فإن الكثير من           . من السمك ال يغطي نصف ثمن الوقود      

ويؤكد أبو ريالة أن أكثر مـا        .الصيادين حولوا محركات قواربهم للعمل على الغاز ألن تكلفته أقل بكثير          
ويشير إلى أنـه    . ي منه الصيادون حالياً هو تقلص العمق الذي يسمح جيش االحتالل لهم بالصيد فيه             يعان

، وعلى طول امتـداد     )وفق اتفاقات اوسلو  ( كيلومترا   ١٢قبل الحصار كان يسمح لهم بالصيد حتى عمق         
مليـاً ال    كيلومترات فقط، مؤكداً أنهـم ع      ٦شاطئ القطاع، لكن بعد الحصار فقد حصر الصيد في عمق           

مشكلة أخرى تتمثل في عدم قـدرة  فضالً عن أن هناك  .  كيلومترات فقط  ٤يسمحون بالصيد إال في عمق      
  .الصيادين على تصدير ما يصيدونه للخارج

  ٣٠/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  شهيداً ١٧١إلى من المرضى يرتفع عدد ضحايا حصار غزة  .٤٢

توفيت مساء األربعاء بسبب نقـص       ينيةرضيعة فلسط أن  : غزةمن   ٢٠٠٨ /٢٩/٥  قدس برس  أوردت
الدواء جراء الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك بعد يومين فقط من وفاة شـقيقتيها الرضـيعتين                 

  .أيضاً
مصادر طبية أعلنـت عـن وفـاة        أن  : خان يونس من   ٢٩/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم    وذكر  

اب بالسرطان بعد منعه من قبل االحتالل       مريض فلسطيني من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة، مص         
  . شهيدا١٧١ً إلى  من المرضىيرفع عدد ضحايا الحصار، مما من السفر للخارج لتلقي العالج

  
  انخفاض نسبة انتشار التدخين بين الفلسطينيين .٤٣

أظهرت معطيات جديدة نشرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلـسطيني عـشية            : أمين أبو وردة   -نابلس  
خالل الفترة الممتدة ما بـين      % ١٠,٤لعالمي للكف عن التدخين انخفاضاً في نسبة انتشاره بمقدار          اليوم ا 
في قطاع غزة مقارنة    % ٢٠,٤تشير البيانات إلى أن نسبة االنخفاض كانت         كما   .٢٠٠٦ و ٢٠٠٠عامي  

  .الضفة الغربية في %٥,٩ـ ب
  ٣٠/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  مفتاح الحل لكافة القضايا بالمنطقة الفلسطينية القضية: المجالي .٤٤

 خالل لقائه أمس ،الهادي المجالي عبداألردني قال رئيس مجلس النواب :  حكمت المومني، بترا–عمان 
 أن األردن يؤكد على الدوام أن القضية الفلسطينية هي أساس األميركي،وفد مساعدي أعضاء الكونغرس 

حل القضية الفلسطينية "وأضاف  . لكافة القضايا األخرىالصراع في المنطقة وأن حلها هو مفتاح الحل
يجب أن يكون وفق قرارات الشرعية الدولية وأن يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة 

 ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى إلىودعا المجالي  ".وعاصمتها القدس الشرقية
  . لاللتزام بقرارات الشرعية الدولية"إسرائيل"م بالضغط على الراعية لعملية السال

  ٣٠/٥/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
   آذار مواقفها من القضية الفلسطينية ١٤ قوى علىمولوي يستنكر  .٤٥

الشيخ فيصل مولوي من قدوم عناصر خارجية إلى للجماعة اإلسالمية ألمين العام ا حذر :عمار نعمة
حماية التواجد اإلسالمي أو السني ضد الشيعة في لبنان مدعومة من في مسعى ل"الساحة اللبنانية 

ال يجب الرد على السالح  وهو أمر مخيف إذ " اإلسالم- فتح "مخابرات معينة كما حصل مع تنظيم 
وأنه كان بإمكانه مواجهة حزب اهللا وقع في فخ استدراج سالحه إلى الداخل، واعتبر أن . "بالسالح
وأكد أن الجماعة . حكومة التي أصدرتهما غير شرعيةهما طالما كان يعتبر أن الوإفشالالحكومة  قراري

وقال المولوي أن الجماعة . انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً، مشيداً بعن المقاومةال تزال تدافع 
مواقفها من القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل الصراع الدائر بين حركتي " آذار ١٤قوى تستنكر على 
  . " الداخلة في الفلك األميركيحماس وفتح

  ٣٠/٥/٢٠٠٨السفير 
  
  يؤكد على استعادة مزارع شبعا وحق الفلسطينيين كمدخل للسالم الرئيس اللبناني  .٤٦

سليمان على ضرورة العمل لتحقيق السالم العادل والدائم في منطقة الشرق اللبناني ميشال  الرئيس أكد
ساساً رئيسياً أشوبا من االحتالل اإلسرائيلي يشكل  ع شبعا وتالل كفرن استرجاع مزارأ" معتبراًاألوسط، 
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إن " وقالكما شدد على حق عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه وعدم توطينه في لبنان، . "لهذا السالم
  ."حل القضية الفلسطينية هو المدخل الطبيعي لعودة االستقرار إلى منطقة الشرق األوسط

  ٣٠/٥/٢٠٠٨السفير  
  
 مخابرات المصرية تلتقي وفدا من الشخصيات الفلسطينية المستقلة في القاهرةال .٤٧

ذكرت مصادر صحفية أن لقاء ضم وفدا من المخابرات المصرية برئاسة اللواء محمد إبراهيم : رام اهللا
وذكرت تلك  .ياسر الوادية.دواألكاديمية ورجال أعمال برئاسة ووفدا من الشخصيات الفلسطينية المستقلة 

المصادر أن اللقاء ناقش آخر التطورات الراهنة في الملف الفلسطيني، والتباحث في آلية عملية لتنفيذ 
وأكدت تلك المصادر أن الوفد الفلسطيني قدم إلى القيادة المصرية  .المصالحة بين حركتي فتح وحماس

 التي تشهدها األراضي وثيقة شاملة للمصالحة الوطنية الفلسطينية والخروج من حالة االنقسام الحادة
وفي نفس اإلطار أشارت مصادر مقربة من الوفد الفلسطيني في القاهرة إلى أن القيادة  .الفلسطينية

المصرية تعكف اآلن على التشاور مع كل األطراف الفلسطينية ذات الصلة للوصول إلى مصالحة 
  .فلسطينية بين كل األطياف الفلسطينية

  ٣٠/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  العالقة مع إيران وحزب اهللا وحماس ستؤجل إلى مرحلة مقبلة من المفاوضات : ةسوري .٤٨

 السورية انه تم - أكد مصدر سوري مقرب من مفاوضات السالم اإلسرائيلية :  فاطمة العيساوي-  لندن
اه والحدود تحقيق توافق في المبادئ العامة في الملفات الثنائية األربعة التي تشمل الترتيبات األمنية والمي

كذلك، شدد على أن المسائل اإلقليمية بما في ذلك العالقة مع إيران وحزب اهللا وحماس مؤجلة  .والتطبيع
إلى مرحلة مقبلة، مؤكداً أن قضية العالقة مع إيران لم تطرح في المفاوضات ولم يتم الطلب على طاولة 

  . المفاوضات من السوريين فك تحالفهم مع إيران
  ٣٠/٥/٢٠٠٨ الشرق األوسط

  
      يهودية سفيرة في واشنطن ملك البحرين يعين نائبة .٤٩

قرر الملك البحريني حمد بن عيسى الخليفة، أمس، تعيين النائبة اليهودية في مجلس الشورى : أب
وتعتبر نونو أول مواطن يهودي يعين سفيراً لدولة . البحريني هدى نونو، سفيرة لدى الواليات المتحدة

  . يهودياً من أصل نصف مليون نسمة ٥٠يذكر أن البحرين ال تضم سوى . رج الخاعربية في
  ٣٠/٥/٢٠٠٨السفير 

  
  مجزرة بيت حانون جريمة حرب وحصار غزة عار علينا: لجنة تقصي الحقائق الدولية .٥٠

عبـر   :وكـاالت ال  وعن  رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٣٠/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
ند توتو، رئيس لجنة التحقيق الدولية في مذبحة عائلة العثامنة في بيت حانون، أمس، عـن       ديزمو األسقف

. أسفه لصمت وتواطؤ المجموعة الدولية إزاء الوضع في غزة في ما اعتبره عاراً على هذه المجموعـة                
رسالتي إلى المجموعة الدولية هي أن صمتنا وتواطؤنا خـصوصا          "وقال خالل مؤتمر صحافي في غزة       

". الدالئل تشير إلى أن ما حصل كان مذبحـة بالفعـل   "وأكد، توتو أن     ".زاء الوضع في غزة، عار علينا     إ
نحن في مرحلة الصدمة مما سمعناه من الناجين من مذبحـة بيـت             "وقال في توصيف صريح لما جرى       

لى اإلحباط  مرعبة وتبعث ع  "ووصف الروايات التي سمعها من الشهود والناجين والعائالت بأنها          ". حانون
ما حدث كـان مأسـاة      "وقال  ". في ظل تعرض المدنيين إلى فظاعات ال يقبلها أي إنسان أو دين سماوي            
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، الفتاً إلى أنه استمع إلى أم فقدت ابنها وحملت بقايا جسد ابن ثان، وآخر كان يمـسك أحـشاءه                    "حقيقية
  .ويحاول إعادتها إلى جسده الممزق

فـي غـزة أتـساءل أيـن        "، وقال   "جريمة ضد اإلنسانية  "بأنه  ووصف الحصار المفروض على القطاع      
". األطفال؟ لماذا ال يبتسمون كما في كل دول العالم ويتراكضون عندما يرون قافلة سيارات تتجه نحوهم؟               

صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة عار، ويشبه ما تفعله الطغمة الحاكمة فـي                "إن  : وأضاف
النـاس  .. أنا مصدوم من عدم وجود حركة في شوارع غزة بسبب نقص الوقود           "غ  وقال بتأثر بال  ". بورما

، معتبراً أن هذا الحصار ضد اإلنسانية وضد مـصالح          "هنا ال يتحركون وال يستطيعون السفر أو التحرك       
  ".إسرائيل"

 وكان توتو التقى أول أمس، ممثلي منظمات حقوق اإلنسان الرئيسية في غزة ضمن مهمته، ودعا خـالل                
معرباً عن أمله   . لتحقيق حلمهم بالحرية واالستقالل   " النضال من اجل السالم   "اللقاء الشعب الفلسطيني إلى     

وأبـدى  ". لالحتفال مع شعبها بالتحرير واالسـتقالل     "بأن يأتي في المرة القادمة إلى األراضي الفلسطينية         
 أنومين الماضيين لم نبتسم ولم نستطع       على مدى الي  : "وقال. لما شاهده من معاناة في غزة     " تأثره الشديد "

لقد كان لدينا فكرة فقط حول الوضع       "وتابع  ". نفرح في غزة بسبب ما رأيناه وسمعناه من معاناة للمدنيين         
 .اإلنساني في قطاع غزة

أكد األسقف ضرورة إنهاء سياسة اإلفالت من العقـاب علـى           : من غزة  ٣٠/٥/٢٠٠٨الحياة  وأضافت  
أن الجيش اإلسرائيلي اعترف بأنه أخطأ،      "ولفت إلى   . بحق المدنيين من كال الطرفين    الجرائم التي ترتكب    

  ، "لكن هذا االعتراف ال يكفي لالنتصار لذوي الضحايا
: على مستوطنة سديروت، وقال" الصواريخ الفلسطينية"توتو إلى ضرورة وقف إطالق وفي المقابل، دعا 

  ". بالعمل على وقف إطالق تلك الصواريخطالبت رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية"
 اعتبـرت   :ردينة فـارس  و عبد القادر فارس     ،غزة نقالً عن مراسليها في    ٣٠/٥/٢٠٠٨عكاظ  وأوردت  
 الجامعية البريطانية كريستين شينكين وهي عضو في لجنة التحقيق الدولية في مذبحة             واألستاذةالمحامية  

بسبب هـذه   " جريمة حرب " تحمل مسؤولية ارتكاب     أنيمكن   إسرائيل أنعائلة العثامنة في بيت حانون،      
مـا  "وقالـت   . على سكان غزة  " عقابا جماعيا "عبر فرضها   "  ربما اإلنسانيةجريمة ضد   " حتى   أوالمأساة  

ذلك يتطلـب تحقيقـا     . األقل المتعلقة باحتمال حصول جريمة حرب على        األدلةشهدناه يكشف العديد من     
 مبدأ العقاب الجماعي في وضع احتالل يشكل مفهوما لجريمة حرب وقـد             نأ بالتأكيد   أقول لكنني   إضافيا

 ".اإلنسانيةتكون جريمة ضد 
  
  بتنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة "إسرائيل" األوروبية تتهم الحملة .٥١

 إبادة"السلطات الصهيونية بتنفيذ عملية " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"اتهمت : بروكسيل
بحق مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، وذلك من خالل االستمرار في " جماعية

وقال عرفات ماضي، المتحدث باسم الحملة في تصريح له . فرض الحصار الخانق عليهم منذ نحو عامين
لفلسطينيين إن سياسة الحصار وإغالق المعابر ألقت بآثارها السلبية على ا: "من بروكسيل اليوم الجمعة

في غزة عموماً وعلى األطفال بصورة خاصة، وتسببت في تردي األوضاع الصحية لألصحاء منهم، أما 
حالة المرضى فقد ازدادت تدهوراً وسوءا بسبب نقص الدواء، وضعف إمكانيات المستشفيات عن 

زة، كما طالب وناشد ماضي مصر العمل فوراً على فتح معبر رفح الحدودي إلنقاذ أهل غ". استيعابهم
الضغط على السلطات اإلسرائيلية التخاذ قرارات تسمح بفتح المعابر، بحكم سيطرتها "العالم بـ 

واحتاللها لألراضي الفلسطينية، ووقف اإلبادة الجماعية التي تمارس في القطاع بشكل مخالف لكل 
 من أن السلطات الصهيونية وحذّرت الحملة. ، حسب تأكيده"القوانين واالتفاقيات والمعاهدات الدولية

جرائم حرب حقيقية، ال سيما "، واصفة ما يجري بأنه "تمارس حرباً ممنهجة بحق األطفال في قطاع غزة"



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                   ١٠٩٣:         العدد                  ٣٠/٥/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

في ضوء االستهداف المتصاعد لألطفال من خالل القصف المباشر وتصاعد وتيرة سقوط الضحايا من 
  ". وض على قطاع غزةاألطفال، وفي مقدمتهم األطفال الرضع نتيجة للحصار المفر

  ٣٠/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
 مشاكل أولمرت لن تؤثر على عملية السالم : واشنطن .٥٢

قللت الواليات المتحدة من إمكانية أن تؤدي المشكالت المتزايدة التي تواجه رئيس :  د ب- واشنطن 
وقال .  الفلسطينيين واإلسرائيليينالوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت حاليا إلى عرقلة عملية السالم بين
أتحدى أي شخص يمكن أن يقول "نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية توم كيسي األربعاء، 

لي متى كانت هناك لحظة ال تشهد مشكالت داخلية سواء فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني أو في المسيرة 
 المرء اللحظة المثالية لبدء المباحثات أو مواصلتها أو حتى إذا ما انتظر"وأضاف ". السياسية اإلسرائيلية

  ". دفعها إلى األمام، فسيكون عليه االنتظار لوقت طويل للغاية
  ٣٠/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  نحل الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية يتطلب تنازالت مؤلمة للطرفي: لمانيةاأل الخارجية .٥٣

أكد وزير األلماني فرانك فـالتر      : .)ب.ف.أ(و )أ.ب.د(ي  نقالً عن وكالت   ٣٠/٥/٢٠٠٨الدستور  نشرت  
 . اهتمام بالده بالبحث عن طرق لتحقيق السالم الدائم في الشرق األوسط فـي المـستقبل               أمسشتاينماير  

وقال في كلمة ألقاها أمام البرلمان األلماني إن تحقيق حل الدولتين الفلـسطينية واإلسـرائيلية سـيتطلب                 
وأشار إلى أهمية وجود إصرار وبعد نظر لدى طرفي النزاع           .للطرفين" مؤلمة "الوصول إلى حلول وسط   

، مشيرا إلى أن ألمانيا وأوروبا يمكن أن تساعدا في العمل على تحديد القواعد العامة الضرورية لتحقيق                 
 .السالم في المنطقة

 مؤكدا في الوقت نفـسه      كما رحب شتاينماير بالمحادثات غير المباشرة التي تجرى بين إسرائيل وسوريا،          
 .أنه لن توجد قواعد شاملة للسالم في الشرق األوسط إال بإشراك جميع األطراف بما فيها سوريا

تعهد شتاينماير، أمس، بالحفـاظ علـى أمـن         : نقالً عن وكالة رويترز    ٣٠/٥/٢٠٠٨السفير  وجاء في   
دي نجـاد، الـذي وصـف إنكـاره         ، داعياً إلى تشديد اللهجة مع الرئيس اإليراني محمود أحم         "إسرائيل"

يجب أن تكـون دومـاً مميـزة،        " إسرائيل"وقال إن العالقات بين ألمانيا و     ". ال يحتمل "للهولوكوست بأنه   
  .  وأمنها، يجب أن يبقى سمة دائمة للسياسة الخارجية األلمانية" إسرائيل"مضيفاً أن الدفاع عن وجود 

  
  مج األونروا مليون دوالر لدعم برا٥,٧ تتبرع بـ اليابان .٥٤

وقعت في مقر رئاسة األونروا، اتفاقية بين الوكالة والسفارة اليابانية في عمان تقدم :  بترا–عمان 
/ ٢٠٠٨ مليون دوالر لدعم برنامج األونروا للمساعدات الغذائية لعامي ٥,٧بموجبها اليابان تبرعا بقيمة 

في مناطق عمليات الوكالة الخمس وهي  المخصص للشرائح األشد فقرا من الالجئين الفلسطينيين ٢٠٠٩
شيجينو بو "ووقع االتفاقية السفير الياباني في عمان . األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة

وعقب التوقيع أدلى السفير الياباني بتصريح صحافي . والمفوض العام لوكالة الغوث كارين أبو زيد" كاتو
وكالة الغوث لحين حل قضية الالجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية أكد فيه على التزام بالده بدعم 

 مليون دوالر في إطار الجهود التي ١٤٣ أكثر من ١٩٥٣مشيرا إلى أن اليابان قدمت لألونروا منذ عام 
  . تبذلها لتحقيق السالم العادل والدائم في المنطقة

  ٣٠/٥/٢٠٠٨الغد األردنية 
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 دات طبية عاجلة إلى غزة وألمانيا ترسالن مساع" كير" .٥٥
بالتعاون مع وزارة الخارجية األلمانية إرسال شحنة أولى " كير الدولية"بدأت منظمة :  د ب ا-رام اهللا 

ومن المتوقع وصول الشحنة يوم .  ألف يورو إلى قطاع غزة٢٢٠من مساعدات طبية طارئة بقيمة 
ني يورو يستكمل توزيعها مع نهاية شهر االثنين المقبل، كجزء من مساعدات طبية تقدر بحوالي مليو

  . ألف مريض٧٠حزيران، ويستفيد منها حوالي 
 نوعا من األدوية األساسية ٣٤أمس إن هذه المساعدات تتكون من " كير"وقال أيمن الشعيبي مدير مكتب 

ر  نوعا من المستلزمات الطبية غي٣٧لعالج األمراض المزمنة والمعدية وأمراض السرطان، إضافة إلى 
وذكر أن هذه األدوية ستساهم بدعم مستودعات وزارة الصحة في القطاع، وسبعة . المتوفرة في القطاع

  .مستشفيات
  ٣٠/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  ية  نيتصاراً للقضية الفلسطنمهرجان دولي ا لبناني يرفض تسلم جائزة موسيقار .٥٦

الم جائزة أفضل مقطوعة موسيقية     إمتنع المؤلف الموسيقي والمغني السياسي اللبناني وليم نصار عن است         
سرائيلية، األمر الذي   إمهرجان للموسيقى في كيبيك في كندا حيث كان عليه مصافحة مؤلفة موسيقية              في

لست بحاجة لتلك الجائزة ولتقطع يـدي ألـف         "ونسب الى نصار قوله للجنة المنظمة  للمهرجان         . رفضه
تل أطفالنا كل يوم، وإذا كان حصولي علـى الجـائزة           مرة قبل أن أصافح  ممثلة دولة محتلة لبالدنا وتق         

موضحاً أنه  أضاف  و". مرهون بهذا الشرط فأنا ال يشرفني أخذ جائزة على حساب محو  ذاكرتنا ودمائنا             
 أنه يتزامن مع الذكرى الستين الغتصاب فلسطين وكأنهـا مـصادفة مرتبـة               هذا خصوصاً  هعتز بقرار ي

عودة إلى المدن والقرى التي هجر منها بالقوة، وهي أسـوأ كارثـة             للتذكير بحق الشعب الفلسطيني في ال     
  .بشرية عير التاريخ اإلنساني والعالم كله صامت أخرس

  ٣٠/٥/٢٠٠٨الراية القطرية 
 
 الدوافع والتبريرات.. اتصاالت أوروبا بحماس .٥٧

 صالح النعامي
 فرنسيين لقاءات مع قيادات في      مؤخرا بإجراء مبعوثين  " برنار كوشنير "اعتراف وزير الخارجية الفرنسي     

 بين حركـة    -وتجرى–حركة حماس في قطاع غزة، سلّط األضواء على االتصاالت السرية التي جرت             
 .حماس وممثلين عن الدول األوروبية

المسئولون األوروبيون الذين يبادرون في الغالب إلى عقد هذه اللقاءات يبدون اهتماما بـالتعرف علـى                
ويستفسرون حول وجهات نظرها من القضايا مثار الجدل، سيما موقف الحركة من حل             مواقف الحركة،   

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وتحديدا قضايا الحل الدائم؛ المتمثلـة بـالالجئين، ومـستقبل القـدس،               
األوروبيون يسوغون اهتمامهم بالعالقة السرية مع حماس بذرائع متعددة، فـبعض المبعـوثين             . والحدود

 يدعون السعي لمحاولة للتوسط بين إسرائيل وحركة حماس فيما يتعلق بقضية الجنـدي       -مثلًا-وروبييناأل
 ". جلعاد شليت"اإلسرائيلي المختطف 

وهناك بعض المسئولين األوروبيين أجرى اتصاالت بحماس، تحت ذريعة محاولة التوصل لصيغ توفيقية             
 -ة، إلى جانب سعي بعض الدبلوماسـيين األوروبيـين        بين الحركة وإسرائيل بشأن تفاهمات حول التهدئ      

من جهة أخرى،   " أبو مازن "والرئيس  " فتح  "  للتوسط بين حماس من جهة، وحركة        -وتحديدا النرويجيين 
 .لحل االنقسام الداخلي

مـن  -ومع كثرة اللقاءات التي يعقدها المسئولون والدبلوماسيون األوروبيون، برزت دعوات أوروبيـة             
 بضرورة إعادة تقييم العالقة مع حماس، على اعتبار أن العالقة الحالية القائمة علـى               -رلمانيةمستويات ب 
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وفي المقابل يراهن العديد من قـادة حركـة حمـاس علـى هـذه        . القطيعة والحصار آتت نتائج عكسية    
ن نتـائج    للعزلة المفروضة على الحركة وحكومتها منذ إعال       -ولو محدودا -االتصاالت، باعتبارها كسرا    

 .االنتخابات التشريعية الفلسطينية األخيرة، وتشكيل أول حكومة من قبل حماس
ما هي الدوافع الحقيقية للحرص األوروبي علـى إجـراء اتـصاالت            : لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا     

 سرية وغير رسمية مع قيادة حركة حماس؟ وهل هناك ما يبرر الرهان عليها؟
 :ين، فإنه يتوجب التأكيد على النقاط اآلتيةلإلجابة على هذين السؤال

تسعى الدول األوروبية من خالل اللقاءات التي تجريها مع قيادة حماس إلى محاولة إحداث اختراق               : أولًا  
وقد اتصل كاتب هذه السطور بعدد من ممثلـي  . في مواقف الحركة الثابتة من القضية الوطنية الفلسطينية  

ر بمسئولين ودبلوماسيين أوروبيين، وكلهـم أكـدوا أن هـؤالء المـسئولين             حماس الذين يلتقون باستمرا   
والدبلوماسيين يحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يقنعوا ممثلي حماس بالتراجع عن المطالبة باستعادة كل                
أرض فلسطين التاريخية، ولو من ناحية إعالمية، واإلعالن عن قبول فكرة الدولة الفلسطينية في حـدود                

 . ١٩٦٧بع من حزيران للعام الرا
؛ "تعديلها  " وفي حال لم ينجح األوروبيون في تغيير مواقف حماس، فإنهم يسعون على األقل إلى محاولة                

 . لتقترب من المواقف المقبولة أوروبيا
وفي حقيقة األمر، فإن أوروبا تحاول بشكل غير مباشر دفع حماس لتقديم تنـازالت إلسـرائيل دون أن                  

الكيان مطالبا بتقديم أي تنازالت، فاألوربيون الذين يطالبون حماس بتغيير مواقفها من الصراع             يكون هذا   
ال يمارسون أي ضغط على إسرائيل لتغيير مواقفها من القضايا التي تشكل هذا الصراع؛ فهم يحـاولون                 

ي ذات الوقـت    إغراء حماس بمساعدتها للخروج من العزلة في حال قدمت تنازالت في مواقفها، لكنهم ف             
يتعايشون مع الموقف اإلسرائيلي الرسمي المتعنت، والذي يصر على أن أي تسوية سياسـية للـصراع                
يجب أن تضمن لهم االحتفاظ بمعظم مناطق الضفة الغربية والقـدس، وضـم التجمعـات االسـتيطانية،               

 .ورفض عودة الالجئين الفلسطينيين إلى األراضي التي هجروا منها
مية بمكان أن تُظهر حماس مرونة سياسية تمكنها من تجاوز التحديات الهائلة التي تواجههـا،               إن من األه  

 . تقديم هذه المرونة كمكافأة إلسرائيل على تعنتها وتشددها-في كل األحوال-ولكن من المحظور 
القائمة " استراتيجية مد الجسور    " اتصاالت أوروبا غير الرسمية مع حركة حماس تندرج في إطار           : ثانيا

على توظيف القوة الناعمة، عبر محاولة استغالل الضائقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقيادة حركـة                
حماس، بفعل الحصار المفروض على القطاع منذ منتصف حزيران مـن العـام الماضـي، ومحاولـة                 

ية محاولةٌ الختـراق  ومن هنا، فإن اتصاالت أوروبا بحماس غير الرسم  . استدراج الحركة لتقديم تنازالت   
مواقف حماس وتعديلها، وبدون تقديم حماس لهذه التنازالت فإن األوروبيين لن يحركوا ساكنًا من أجـل                

 .رفع العزلة عن الحركة، رغم قناعتهم بعدم جدواها
ينطلق األوروبيون في تحركهم تجاه حركة حماس لخدمة مصالحهم االسـتراتيجية فـي المنطقـة،               : ثالثًا
ويختلف األوربيون عن األمريكيين الذين الزالـوا       . ع نحو استقرار األوضاع السياسية واألمنية فيها      والدف

لكن االختالف في األسلوب بـين أمريكـا        . يتشبثون بخيار القوة الخشنة ومحاولة تغيير الظروف بالقوة       
 -لى ذلك أن أوروبـا    وأوروبا يؤدي إلى تكامل األدوار بين الجانبين، وليس إلى التناقض، وخير دليل ع            

 ترفض رفـع اسـم الحركـة مـن قائمـة            -التي يواصل دبلوماسيوها اللقاءات مع ممثلي حركة حماس       
المنظمات اإلرهابية؛ حيث تقرن هذا التطور بسلسلة االشتراطات التي وضعتها اللجنة الرباعية، والتـي              

، واحتـرام التزامـات منظمـة       "هـاب   اإلر" بإسرائيل، ونبذ المقاومة، أو ما تسميه       " االعتراف"تتضمن  
 . التحرير، واالتفاقيات التي وقَّعتْها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل

إن استعداد حماس للتجاوب مع االشتراطات األوروبية يتوقف على نظرة الحركة لمستقبلها فـي              : رابعا  
-ة لها ولمشروعها، فإنهـا      السلطة، فإذا اعتقدت حماس أن وجودها في السلطة يمثل مصلحة استراتيجي          
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.  ستقدم تنازالت ولو شكلية لألوروبيين وغيرهم من أجل مساعدتها على البقاء فـي الـسلطة               -بكل تأكيد 
التجربة تؤكد ذلك، فحركة حماس أبدت مرونةً كبيرةً وغير متوقعة أثناء التفاوض على اتفاق مكة؛ حيث                

 !ضها بشدةوافقت الحركة على المبادرة العربية التي كانت تعار
إن الكثير من األطراف الدولية تحاول توريط حماس بدفعها للتراجع عن مواقفها المبدئية             : قصارى القول 

، و كلما استجابت الحركة لمطلب من مطالب األوروبيين، كلما ثارت شهيتهم ليطـالبوا              "السراب  " مقابل  
 . اقفها وثوابتهابمزيد من التنازالت واالشتراطات، وصولًا إلى تعرية حماس من مو

  ٢٨/٥/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  
  نظرية بوش والحل السعيد لمأساة الشعب المختار .٥٨

  عبد اهللا األشعل. د
حقـا  " إسـرائيل "هو هل تفنى    " إسرائيل"السؤال الذي طرحتْه بشدة مناسبةُ مرور ستين عاما على إنشاء           

التي نشأت نشأةً غيـر  " إسرائيل"هل : خرىخالل عقد أو عقود؟ وما هو مبرر التفكير في ذلك؟، بعبارة أ       
طبيعية وفي ظروف غير طبيعية، وتنتهج مشروعا غير طبيعي وتبتكر لنفسها حججا للبقاء والنشأة غيـر   
مألوفة، وتسببت في كل مآسي العالم العربي واستنزفت طاقاته الهائلة يمكن أن تظل طويالً رغم كل ذلك                 

  !.وهي تسبح ضد التيار؟
، ل علمي ال عالقة له بنبوءة بعض المفكرين وتمنِّيات بعض السياسيين ونظرية أحمـدي نجـاد               هذا سؤا 

 تطغى فيها عوامل الفناء على عوامل ودواعـي البقـاء           -كدولة مؤقتة " إسرائيل" أي   -ولكن هذه الفكرة  
ن تذهل المنطقة   وكان الغريب هو أ   ، منذ قيامها، بل وتشكَّك فيها بنائها األوائل      " إسرائيل"الصارخة رافقت   

هؤالء جميعا بالسماح ألحالمٍ أن تتحقَّق، وأن يكون جسد المنطقة أوهن من أن يذب هذا القادم الغريـب                  
 يـدركون أنهـم فـي       -"إسرائيل" وفي المقدمة سكان     -مهما كانت حججه وأساطيره، وإذا كان العالم كله       

لعالم العربي هذا الكيان الغاضـب واعتـرف        رحلة قد تطول أو تقصر بعمر األفراد واألمم، فلماذا قَبِل ا          
ـ  إذا استوفت شروطًا معينة وأنكر الجميع على بعض الشرائح الفلسطينية أن تتمـسك             " إسرائيل"العرب ب

  !.باسترداد فلسطين التاريخية، وأن يظل الكيان الصهيوني هو التسمية األثيرة لدى كثيرين؟
الماضية، ولكني أعترف أن خطاب الرئيس بـوش فـي          ظلت هذه األسئلة تلح على فكري طوال العقود         

وغَزله بهذا الشكل في شعب اهللا المختار قد حدد جوهر المشكلة التي يعاني منهـا               " اإلسرائيلي"الكنيست  
  .هذا الشعب المختار

، لن أناقش مدى صحة أنه مختار لكي يعذَّب أم أنه مختار لكي يترفَّع على خالقه ويمن عليـه بوجـوده                   
القـضية  : ولكن في عالم السياسات تلح ثالث قضايا مهمـة        ، غيرها من الخرافات الدينية في هذا الباب      وب

 وتعني أنه مميز بخصائص حباه اهللا بها وأنكرها علـى           -األولى هي أن فكرة الشعب المختار عند اليهود       
ألحت على اليهـود عبـر      إال أنها   ،  رغم أنها فكرة خرافية ال تصدقها الكتب السماوية الصحيحة         -غيره

العصور، وكانت هي اللبنة التي تلقَّفتها الحركة الصهيونية التي ركَّزت على مثالية الشعب اليهودي الذي               
عاش في بيئات غير مثالية واختلط بشعوب عادية حنقت عليه وأذاقته الهوان، فكان االندماج فـي هـذه                  

 مليونًـا، فـي مكـان       ١٣ب المختار، وعدده ال يجاوز      الشعوب مستحيالً، والحل هو أن يتجمع هذا الشع       
مختارٍ اختيارا سياسيا دقيقًا يخدم هذه الفكرة كما يخدم مصلحة القائمين على تنفيذها في زرع سرطان في                 
قلب العالم العربي، وفي منطقة دقيقة تمنع تواصل أهم مفاصله، وهي سوريا ومصر والعراق؛ فـالفكرة                

ان تنفيذها كان عبقريا، فضالً عما تم حشده لها من أساطير ومقومات سياسية فائقـة               عبقرية، واختيار مك  
فماذا حقَّق الشعب المختار لنفسه ولغيره خالل العقود الستة التي قـضاها            .. تليق بهذا المشروع التاريخي   

  !.في المنطقة؟
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 وهـو   -لمغـضوب عليـه   يرى الرئيس بوش أن الشعب المختار عندما أنشأ الدولة بنضاله ضد الشعب ا            
وألنه شعب مختار فقد    ،  كان أكبر من مجرد إنشاء دولة جديدة       -الشعب الغاصب ألرض الشعب المختار    

وكـان علـى    ، )أرض إسرائيل (كان تجسيدا لوعد إبراهيم وموسى وداود بأن يخصص له هذه األرض            
أساطيرهم إليها؛ ولذلك اعتـرف     الشعب المختار أن ينظفها من غاصبيها بكل فنون اإلبادة التي وجهتهم            

وكان ينتظر والدته المباركة علـى      ، الرئيس ترومان بالوليد المختار بعد والدته بإحدى عشرة دقيقة فقط         
 - على حد تعبير الرئيس بـوش -أحر من الجمر؛ ألن استرداد الوليد إلرث آبائه وأجداده هو حق طبيعي         

 أن بوش يريد أن يقول إن هذا الوليـد مـشيئة إلهيـة، وأي               ما دام هذا هو وعد اهللا وأنبيائه الكرام، أي        
وهو قول ليس غريبا ما دام بوش نفسه قد أكد أنـه مبعـوث              ، اعتراض عليها أو مقاومتها خطيئة دينية     

  .العناية اإللهية لنشر الخير ومحاربة الشر واألشرار
طي قائم على حـب الحريـة       ويقول بوش إن هذا الشعب المختار قد واصل جهاده إلقامة مجتمع ديمقرا           

فماذا حقَّق  .. وكلها قيم أنبياء اهللا الذين وعدوا الشعب المختار       ، واالنحياز للعدل واحترام الكرامة اإلنسانية    
  !.الشعب المختار؟

يقول بوش إن الشعب المختار أنشأ الجامعات والتكنولوجيا واإلبداع، وهي بضاعته، وهـي أثمـن مـن                 
اضحة بين ثروات الشعب المختار الذي استعاد أرض أجداده الخاوية من أيـة             الذهب والنفط في مقارنة و    

  .ولكن موهبته أثمن من ثروات العرب التي وجدوها في أرضهم دون عناء، ثروة أو ميزة
في مجال حقوق اإلنـسان؛ ألن      " إسرائيل"وقال بوش إنه من العار على األمم المتحدة أن تدين ممارسات            

م ديمقراطيةً وحريةً، وأكد أن الصراع في فلسطين هو صراع بين الخير الذي يرفـع               أكثر األم " إسرائيل"
وأنه يؤمن بحق هذا الشعب     ، وبين الشر الذي يمثِّله الشعب المغضوب عليه بالطبع       ، لواءه الشعب المختار  

القـة  المختار بالعيش الكريم المسالم، ومن الواضح طبعا أن العالقة بين الخير والشر فـي فلـسطين ع                
  .وال يمكن أن يجتمعا أو يتعايشا، صفرية

إنه صراع أيديولوجي بين المدافعين عن العدل والكرامة بقوة المنطـق           "وزاد هذا المعنى وضوحا بقوله      
والحقيقة ضد المدافعين عن القسوة والقتل والخوف ونشر األكاذيب؛ ولذلك فَهم يضمرون الكراهية ألشد               

  ".واألمريكيون" اإلسرائيليون"المدافعين عن الحرية، وهم 
وقد انضم وزير خارجية بريطانيا وغيره إلى الرئيس بوش في اإلشـادة بالـشعب المختـار والـشعور                  

  .باالعتزاز بأن بلديهما ساهمت في أن يحقِّق هذا الشعب رسالتَه
ن دعـاة الـصهيونية     فنحن نرى أن مشروعا استعماريا استيطانيا قد تم تصميمه بي         ، أما في العالم العربي   

والحركة االستعمارية، واختار أرض فلسطين ألسبابٍ إسـتراتيجية بمـا يحقِّـق أهـداف الـصهيونية                
  .واالستعمار معا

سرطان دمر المنطقة وجعل حياتها جحيما، وأدخلها في دوامة الصراعات، وأدخـل            " إسرائيل"ونرى أن   
إلنجيل والتوراة وتشويه اإلسالم وأتباعـه فـي معركـة          فيها كلَّ فنون اإلبادة والغصب والمتاجرة باسم ا       

انتصر فيها القوي على الضعيف، ويهزم فيها الباطُل الحقَّ، واقتُلع فيها شعب من أرضـه بكـل طـرق                   
  .اإلبادة، وتُقلَب فيها الحقائق

ـ          " إسرائيل"معنى ذلك أن قبول      الً رهـن   سببه الخضوع واالنكسار وليس االقتناع، وأن بقاء هذا الحل فع
ولكن البطش ال ينشئ واقعا دائما ما دام أبناء المنطقة يرفـضون هـذا              ، باستمرار القوة وأساليب البطش   

  .وأنه إلى زوال، الجسم الغريب السرطاني
وهو أن الشعب المختار الذي ضاقت عليهم األرض بمـا رحبـت، وطاردتـه              ، ولكني أرى رأيا موازيا   

ةً في المنطقة العربية التي استوعبت في تربتها عشرات الموجـات           شعوب األرض، سيظل يطارد، خاص    
وأظن أن رجال الـدين عنـدهم ال        ، الغازية عبر السنين؛ فهو شعب مختار مثالي في منطقة غير مثالية          
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يزالون يفسرون مظلوميتهم الدائمة بما يرتكبونه من آثام، وهو التقصير وفق معيارهم في إذالل وإفنـاء                
  .أعدائهم

لم نَجنِ سوى الدمار للمنطقة، ولم يسهم الشعب المختار في خيرٍ المنطقة، ولم تشفع كل فضائله فـي                  إننا  
تحويل شقاء المنطقة إلى نعيم الديمقراطية والرخاء، ولم تفلح عبقريته في أن تجعل الحيـاة أفـضل لـه                   

  .ولغيره
يكي الـذي تـم طـرد سـكانه         إما أن يتم توطين الشعب المختار النقي في الفضاء األمر         : وهناك حالن 
فينضم الشعب المختار اليهودي إلى الشعب المختار األمريكي التـي تلوثـت أيـديهم بـدماء                ، األصليين

وإما أن يعقَد مؤتمر دولي لدراسة ما فعل الشعب المختار في المنطقة والعالم، والنظر              ، أصحاب الحقوق 
 الشيطان، وسبحان اهللا أن يختار أحدا مـن عبـاده           في سجلِّ جرائمه التي أظن أن اختياره قد تم بمعرفة         

  .ليرتكب كل الجرائم في حق بقية عباده
  ٢٩/٥/٢٠٠٨إخوان أون الين 

  
 "استراتيجية خروج"...  من بدال  .٥٩

  جهاد الخازن
نُقل عن اإلسرائيليين وحماس في اليومين األخيرين أن جهود التهدئة اسـتؤنفت بعـدما كانـت تعثـرت            

ومعلوماتي عن الموضوع، كما ذكرت أمس، هـي مـن          . ين الجانبين على التفاصيل   الستمرار الخالف ب  
وفي حين أنني ال أجد نقطة خـالف واحـدة مـن            . المسؤولين المصريين المعنيين مباشرة بالمفاوضات    
  ".شعرة على شعرة تعمل لحية"األهمية أن تمنع التهدئة فإن مجموعها من نوع أن 

ي األسير جيالد شاليت كان خطوة أولى الى األمام، وتجاوز المفاوضون           الفصل بين التهدئة وقضية الجند    
المصريون عقدة تزامن فتح المعابر فوراً كما تريد حماس، أو تدريجاً بعد يومين أو ثالثـة كمـا تريـد                    

ورفضت حماس أن تعد بوقف التهريب عبر األنفاق ألنها قد ال تستطيع تنفيذ مثل هذا التعهـد،                 . إسرائيل
جانب المصري إنه مسؤول ألن التهريب يجري من األراضي المصرية حيـث الـسيادة لمـصر                وقال ال 
  .وحدها

؟ وهم قـالوا إنـه      "الخارج"و  " الداخل"سألت المفاوضين المصريين هل الحظوا أن في حماس فارقاً بين           
راعون تحـالفهم   ربما كان زعماء الداخل أكثر ميالً الى التهدئة ألنهم في خط النار، أما زعماء الخارج في               

  .مع سورية وإيران، ما سأعود إليه بعد قليل
مصر تريد تنازالت من السلطة الوطنية وحماس لعودة وحدة الصف الفلسطيني كمقدمة لتشكيل حكومـة               
تكنوقراط تشرف على إجراء انتخابات نيابية فلسطينية السنة المقبلة، تضم أعضاء من خـارج حمـاس                

لصديق منيب المصري، ليس ألنه صديق، بل ألنه معتدل حسن العالقة بكل            واقترحتُ رئيساً لها ا   . وفتح
  .األطراف وذكي

. المسؤولون المصريون يقولون إن األردن ينسق مواقفه جيداً مع مصر حتى ال يضار فـي أي تـسوية                 
وهم يرجـون أن تنفـرج األزمـة فـي          . وهناك اتصاالت وثيقة بين األردن والمملكة العربية السعودية       

 السوري كـان سـببه لبنـان،        -القات بين المملكة العربية السعودية وسورية ألن الخالف السعودي          الع
وفي جميع األحوال، فقد أبقت مصر قناة اتـصال مفتوحـة مـع             . والتسوية فيه تزيل أهم سبب للخالف     
  .سورية ألهمية دورها في عملية السالم

كثيرة تستطيع اللعب بها، إال أن موقفها ال يقلـق          الوزراء المصريون يدركون أن في يدي سورية أوراقاً         
القاهرة التي تعتقد بأن سورية ستعود الى موقعها في الصف العربي، إذا سارت المفاوضات المباشرة مع                

وهم أكدوا أن مصر ستبذل كل ما في وسعها إلنجاح االتفاق اللبناني فـي              . إسرائيل الى نتيجتها المرجوة   
  .يضاً لتضييق شقة الخالف مع سوريةالدوحة لمصلحة لبنان، وأ
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وحاولـت الحكومـة    . إال أن هؤالء المسؤولين المصريين أبدوا تحفظاً على إيران وسياستها في المنطقة           
اإليرانية مرات عدة في األشهر األخيرة كسر طوق الجمود في عالقاتها مع مصر، ولكن من دون إحراز                 

  .تقدم ملحوظ
  :ن أساسيتين في الخالف المستمر مع إيرانوقدم المسؤولون المصريون نقطتي

األولى، رفض تدخلها في الشأن العربي، من العراق الى لبنان وسورية، والقـضية الفلـسطينية، ودعـم             
  .حماس ضد السلطة الوطنية

 متطرفاً مصرياً في إيران مطلوبين للعدالة في مصر، وهـم يتلقـون مرتبـات مـن       ٣٧والثانية، وجود   
وحجة إيران أن   .  التي ترفض طردهم الى بلد ثالث، إذا لم تكن تريد تسليمهم الى مصر             الحكومة اإليرانية 

بين إيران والقاعدة، فال تتدخل الواحدة في شـؤون         " جنتلمان"هؤالء المتطرفين من القاعدة، وهناك اتفاق       
  .األخرى، وال تساعدها أو تساعد عليها

د القضية الفلسطينية، وهو يخـشى أن يزيـد         الجانب المصري يرى أن التطرف يعمل ضد اإلسالم وض        
ويصر على أن حل القضية الفلسطينية أساس حل كـل مـشكلة            . التطرف إذا لم تنته عملية السالم باتفاق      

أخرى في المنطقة، فعدم الحل ال يؤجج المشاكل مع خصوم أميركا التقليديين في المنطقة وحسب، وإنمـا       
ة للواليات المتحدة بسبب دعم هذه الكامل إلسرائيل، حتـى          يزيد ضغوط الشارع على الحكومات الصديق     

  .وهي تحتل وتحاصر وتقتل كل يوم
شعرت في القاهرة بأن حكومتها لم تعد تتوقع شيئاً من جورج بوش وإدارته، فقد خربت المنطقـة ولـن                   

ة لذلك فالحكومة المصري  . تستطيع أن تصلح في ستة أشهر ما خربت على مدى سبع سنوات وستة أشهر             
. تحاول إطفاء الحرائق المحلية، من صغيرة أو كبيرة، وتنتظر إدارة أميركية جديـدة وسياسـة مختلفـة                

العـراق الـى حـل      " تحرير"فإدارة بوش فشلت في كل مهمة انتدبت نفسها لها في الشرق األوسط من              
  .القضية الفلسطينية الى التعامل مع الملف النووي اإليراني، وغيرها كثير

فسي إن الدول الكبرى دول مؤسسات، وهناك استمرارية في السياسات المتبعة حتـى ولـو               وأقول عن ن  
تغيرت الحكومة، غير أن استمرار السياسة األميركية الحالية غير ممكن والرئيس المقبل ال بـد مـن أن                  

  .، ونحن لن نصر على األميركيين أن يبقوا"استراتيجية خروج"يبحث عن 
  ٣٠/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  المقارنة مع اتفاق مكة وليس اتفاق الطائف: الدوحةاتفاق  .٦٠

  ماجد عزام
سمعت أحدا ما يتحدث أو يحاول إجراء مقارنة ما بين اتفاق الدوحة واتفاق الطائف رغم السياق اللبناني                 

مع عدم الرغبة في الخوض     . الواحد في االتفاقين اال اني أعتقد أن ثمة فرقا كبيرا وجوهريا بين األمرين            
إيراد سبب واحد أساسي يعزز وجهة النظر هذه ويتمثل في قيام اتفاق الطائف بإجراء تعـديالت                اكتفي ب 

دستورية جوهرية ومهمة وبالقيام بتعديالت وتغييرات جذرية وأساسية على التركيبة والمنظومة السياسية            
ي والمؤسـساتي   اللبنانية، هو األمر الذي لم يفعله اتفاق الدوحة الذي احترم أو خضع للـسقف الدسـتور               

التفاق الطائف، من هنا أعتقد أن ثمة اوجه شبه بين اتفاق مكة الفلسطيني واتفاق الدوحة اللبنـاني مـع                   
  . الدعاء والتمنيات المدعومين بالوقائع طبعا بان ال يكون مصير اتفاق الدوحة كمصير اتفاق مكة

 تدعوني للجزم بـأن مـصير اتفـاق         عدة أسباب دفعتني للمقارنة بين اتفاق مكة واتفاق الدوحة وأسباب         
الدوحة اللبناني سيكون مختلفا تماما عن مصير نظيره اتفاق مكة الفلسطيني، تلك األسباب والوقائع يمكن               

  : عرضها بإيجاز على النحو التالي
 اتفاق مكة كما اتفاق الدوحة كانا نتاجا لجهود محلية وعربية متواصلة ، بالنسبة التفاق مكة فقد كـان                   -
يجاً لجولة متواصلة من الحوارات واللقاءات والنقاشات الفلسطينية التي أثمـرت عـن عـدة وثـائق                 تتو
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 كمـا أن    ٢٠٠٦ ووثيقة الوفاق الوطنى حزيـران يونيـو         - ٢٠٠٥وتفاهمات وثيقة القاهرة مارس اذار      
 الريـاض   االتفاق كان تتويجاً أو نتيجة لجهود عربية تنقلت من القاهرة إلى دمشق وصنعاء وصوالً إلى              

التي التقطت اللحظة المناسبة وتدخلت بعد موجة دامية من االقتتال الداخلي وبعـدما كانـت الحـوارات                 
المتنقلة قد أنجزت كل شيء وكلنا يتذكر أن حوارات مكة، تركزت على نقطتين هما وزارة الداخلية فـى                  

 فقط أم االلتزام بها إلى جانب       حكومة الوحدة واالتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير هل يجب احترامها         
ذلك االحترام، العمل السعودي الدؤوب والدعم العربي والرغبة الفلسطينية الهادفة إلى الخروج من نفـق               
االنقسام والحرب األهلية المظلم والتي أدت جميعاً إلى الخروج باتفاق مكة الذي كان اتفاق الحد األدنـى                 

اتفاق الدوحة كـان ايـضا نتاجـا لحـوارات     .  واإلقليمية والدولية  قياسا إلى الظروف المحلية الفلسطينية    
متواصلة محلية وإقليمية ودولية ، حوارات لبنانية اثمرت مقررات الحوار الوطنى فى مجلـس النـواب،                
وجهود عربية تنقلت ما بين بيروت ودمشق والقاهرة والرياض حتى تدخلت قطر والجامعة العربية بعـد                

عدما باتت الحرب األهلية خطرا جديا وعندما وصل المتحاورون إلى الدوحة لم يتبـق               االقتتال الداخلي وب  
العمـل  . كما اتفاق مكة  على جدول األعمال سوى نقطتين حكومة الوحدة الوطنية والقانون االنتخـابي              
نقطتـين  القطري الدؤوب مسنودا بالدعم العربي كما الرغبة اللبنانية الداخلية أثمرا توافقا على هـاتين ال              

وبالتالي الخروج باتفاق الدوحة الذي يفترض أنه وقى االحباء اللبنانيين شر بل شرور الفتنـة والحـرب                 
  . األهلية

 أما لماذا أعتقد أن مصير اتفاق الدوحة سيكون أفضل من مصير اتفاق مكة فذلك عائـد برأيـي الـى                     -
 الخارجية األميركية اإلسرائيلية تحديداً     حزمة أو جملة من الشواهد فقد انهار اتفاق مكة نتيجة للضغوطات          

التي لم تدخر جهدا من اجل افشال االتفاق و إسقاطه هذا اضافة إلى تماهي أو تساوق فريق فلسطيني مع                   
تلك الضغوط واستعداده للمضي إلى النهاية  هو مضى فعال الى االخـر  مـع المـشروع أو المخطـط                     

م يفعل العرب شيئاً في مواجهة هـذه الوقاحـة أو الغطرسـة             اإلسرائيلي األميركي فيما لألسف الشديد ل     
األميركية اإلسرائيلية التي تنكرت للخيارات الديموقراطية واالنتخابيـة الفلـسطينية ، فيمـا أن أميركـا                
وإسرائيل عاجزتان عن التدخل الفعلي إلجهاض اتفاق الدوحة ألن إسرائيل قامـت بكـل مـا بوسـعها                  

ح في ا لتأثير على األوضاع اللبنانية الداخلية كما ان الواليـات المتحـدة               ولم تنج  ٢٠٠٦عسكرياً صيف   
قامت بكل ما بوسعها سياسياً وديبلوماسياً وإعالمياً ورغم انها نجحت في اجتذاب فريق لبناني مهم إلـى                 
جانبها اال أنها تخلت عنه فى منتصف الطريق، وألن هذا الفريق او بعض اركانه على االقـل يمتلكـون                   

رة سياسية كبيرة فقد فهموا محدودية الدور األميركي وانتهازيته ايضا فتخلوا عن المراهنة على الدعم               خب
أو المساندة األميركية ليس ادل على ذلك من إلغاء الرئيس فؤاد السنيورة للقائه في شـرم الـشيخ مـع                    

ة األميركيـة   الرئيس جورج بوش مفضال الحوار مع خصومه السياسيين على أحـضان وقـبالت اإلدار             
  . القاتلة

أمر آخر يدفع لالعتقاد ان مصير اتفاق الدوحة سيكون أفضل من مصير اتفـاق مكـة يتمثـل بـالفرق                    
الجوهري بين الوضعين الفلسطيني واللبناني ففي فلسطين سلطة لم تتحول إلى دولة ما زالـت خاضـعة                 

خرها الفساد من ساسها إلى رأسها      لالحتالل سلطة لم تبن على اسس صلبة نزيهة وشفافة وسليمة سلطة ين           
اما في لبنان فثمة دولة تملك مؤسسات مهمة رغم الفساد المنتشر هنا وهناك اال انه لم يصل الى مؤسسة                   
الجيش المؤسسة التى حمت لبنان من الفتنة والتي أجهضت مشروع الحرب األهلية التي مثلت الـضمان                

 اللبنانيون جميعاً كمؤسسة جامعة ولذلك لم يكـن غريبـا ان            لبقاء لبنان واحدا موحداً والتي يتوافق عليها      
ينعكس هذا االمر على اختيار ميشال سليمان رئيسا وحاميا ليس فقط للوحدة الوطنية وانما أيضاً التفـاق                 

في فلسطين انعكس غياب الدولة أيضاً على غياب رجاالت الدولـة والقـادة             . الدوحة ساهراً على تنفيذه     
رين على حماية المشروع الوطني ، بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات والشيخ أحمد ياسـين      السياسيين القاد 

والدكتور فتحي الشقاقي والحكيم جورج بوش خلت الساحة السياسية الفلسطينية من الرجاالت أو الزعماء              
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ـ            ى رجـاالت  البارزين القادرين على حماية الوحدة الوطنية وركائزها االساسية، ربما يفتقد لبنان أيضاً إل
الدولة البارزين اال ان العديد من زعمائه تصرفوا بمسؤولية كبيرة بعد االحداث األخيرة وانحازوا للحوار               
للحفاظ على لبنان الدولة والكيان هذا األمر غير موجود لالسف في فلسطين، هناك شيء أيضاً ال بد من                  

قراطية وحرية التعبير وحرية اإلعـالم      استحضاره في سياق تمني وتوقع نجاح اتفاق الدوحة وهو الديمو         
في لبنان يجب التنبه الى أن هذا األمر كان مركزياً في وأد الفتنة والحرب األهلية وسـيلعب دوراً فـى                    
انجاح اتفاق الدوحة إنما في فلسطين ومع كامل التقدير للزعيم الشهيد ياسر عرفات اال انه قـام لالسـف                   

سية فبات األوادم إما في القبور او في البيـوت لـذلك لـم يكـن مـن                  بتأميم وتجفيف ينابيع الحياة السيا    
المستغرب أن تندلع الحرب األهلية بعد غياب الزعيم القائد الحاكم والمتحكم بكـل المؤسـسات ومقاليـد                 
الحياة السياسية، هذا األمر غير متوفر في لبنان، الديموقراطية وحرية التعبير اجهضا الحـرب األهليـة                

. سب فاليهما يعود الفضل كذلك في الصمود وتحقيق االنتصار على المشروع اإلسـرائيلي            وليس ذلك فح  
المجتمع الحي هو الذي يأخذ قراراته بكامل إرادته ولذلك ال يبدو مـستغرباً أن يحمـي هـذا المجتمـع                    
المقاومة تجاه العدو الخارجي وان يرفض في نفس الوقت االنزالق نحو حرب اهلية ال تـذر وال تبقـي                   

  . شيئا 
  ٣٠/٥/٢٠٠٨السفير 

  
  :كاريكاتير .٦١

  

  
  ٣٠/٥/٢٠٠٨الوطن السعودية   


