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   مكتب السياسي وانضمام الزهار والحية وعوض اهللالل  رئيسا مشعلنتخابعادة اإ: حماس .1

ن،  كفاح زبو وعنرام اهللا مراسلتها من  سعاد جروس، عندمشق 4/5/2009الشرق األوسط، ذكرت 
حماس أعلنت رسميا عن إعادة انتخاب خالد مشعل رئيسا لمكتبها السياسي للمرة الرابعة على حركة  أن

ر مسؤول في حركة حماس في بيان، إن الحركة أنجزت استحقاقاتها االنتخابية وقال مصد. التوالي
الداخلية ألطرها الشورية والقيادية وجددت انتخاب مشعل رئيسا لمكتبها السياسي للمرة الرابعة على 

، كما ضم المكتب أعضاء جددا من قطاع غزة 1996التوالي، حيث انتخب مشعل للمرة األولى عام 
  .بية المحتلةوالضفة الغر

على الرغم من الظروف األمنية الصعبة المحيطة بالحركة، والتزاما وحرصا على "وقال بيان حماس 
ترسيخ المؤسسية والشورى في أعمالها، فقد أنجزت الحركة استحقاقاتها االنتخابية الداخلية ألطرها 

وأوضح " سا للمكتب السياسيالشورية والقيادية، حيث تم تجديد انتخاب األخ المجاهد خالد مشعل رئي
البيان أنه تم انضمام كل، من محمود الزهار، وخليل الحية، ونزار عوض اهللا، إلى األعضاء الحاليين 
للمكتب السياسي، وجميعهم من قطاع غزة المحاصر، ولم تعلن حماس عن أسماء أعضاء المكتب 

  . السياسي من الضفة الغربية، بسبب الظروف األمنية هناك
إن أسرى من حماس كذلك في السجون اإلسرائيلية شاركوا في هذه " الشرق األوسط" مصادر لـوقالت

وينضم الزهار والحية وعوض اهللا إلى أعضاء سابقين وهم موسى أبو مرزوق، وسامي . االنتخابات
ومنذ . خاطر، وعماد العلمي، ومحمد نزال، وعزت الرشق، ومحمد نصر، ولم يغادر أي منهم موقعه

بدأت عملية إعادة انتخاب الهيئات القيادية في حماس، وطالت هذه االنتخابات، الهيئات اإلدارية، شهور 
  .وجرت انتخابات في غزة والضفة والسجون والخارج. ومجلس الشورى العام، والمكتب السياسي

 في "المتشدد"واعتبرت مصادر فلسطينية مطلعة أن فوز الزهار والحية وعوض اهللا، هو نجاح للتيار 
وقالت مصادر في حماس إن قطاع . حماس، ويعتبر هؤالء الثالثة مقربين من الجناح العسكري للحركة

غزة أصبح يحتاج إلى قيادة، وهنية أحد أهم قادة الحركة في القطاع، وعلى رأسها، وقد حاز على أعلى 
 نفسه لعضوية المكتب لكنه لم يرشح. األصوات في االنتخابات التي جرت قبل شهور إلفراز قيادة غزة

السياسي ألنه يحظى بموقع رسمي وهو رئيس الحكومة، وكل خطوة وكلمة محسوبة عليه، وهو يريد أن 
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وبحسب المصادر فإن قيادة غزة تنسق مع قيادة الخارج لكن، الكلمة العليا للمكتب . يبقى خارج المكتب
  .ي الخارج األغلبيةالسياسي في الخارج الذي يرأسه مشعل ويمثل فيه أعضاء حماس ف

وقالت مصادر قريبة من حماس إن دعم اإلخوان وسورية وإيران لمشعل مكّنه وقوى موقعه في قيادة 
من مصادر " الشرق األوسط"علمت . حماس، ولذلك فإنه ما زال يقود الحركة وينجح في كل مرة

 أشهر، حيث تم عقد 3فلسطينية قريبة من حماس في دمشق أن حماس بدأت اإلعداد لالنتخابات منذ 
سلسلة اجتماعات متباعدة بين دمشق والضفة الغربية وغزة وتخلصت إلى تشكيل مجلس شورى عام، 
وترتيبات تنظيمية أخرى سيعلن عنها الحقا، وهناك معلومات تفيد أن أسماء جديدة تم ضمها إلى المكتب 

 عن تلك األسماء، ما عدا األعضاء السياسي منها أسامة حمدان مسؤول الحركة في لبنان، وسيعلن الحقا
  .في غزة
عن تاريخ إجراء االنتخابات في كل من الـضفة   لم يعلن  البيانأن،  3/5/2009 الجزيرة نـت،     وأضافت

نتوقف في الوقت الراهن عن ذكر أسماء اإلخـوة أعـضاء           "الغربية وقطاع غزة والشتات، ولكنها قالت       
ولم يتطرق البيـان إلـى دور عـضو          ".وفها االستثنائية المكتب السياسي من الضفة الغربية، بسبب ظر      

المكتب السياسي للحركة محمد نزال الذي سبق وراجت تكهنات بأنه خرج من عضوية المكتب السياسي               
وصرح نزال للجزيرة أن ما جرى من انتخابات هي ترسيخ الشورى            .في االنتخابات التي جرت مؤخرا    

لقيادية ونفى أن يكون التجديد لمـشعل تـم بـشكل تلقـائي دون     والمؤسسية في اختيار الحركة ألطرها ا  
  .انتخابات

  
   حكم حماس في قطاع غزة واجب شرعي ووطني ودينيإسقاط: الهباش .2

عمال الفلسطينية طالب وزير الشؤون االجتماعية والزراعة في حكومة تسيير األ:  وليد عوض- رام اهللا 
نهاء حكم حماس في قطاع غزة غزة بالتحرك بشكل سلمي إلهالي قطاع أالمستقيلة محمود الهباش 

حد على ضرورة  األ"القدس العربي"وشدد الهباش في حديث مع . 2007المتواصل منذ منتصف عام 
 .نهاء االنقسام الداخليإعادة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني وإالضغط شعبيا على حماس من اجل 

 حكم حماس واجب شرعي ووطني وإنهاء االنقسام واالنقالب هاءإن اعتبر أنا" ضاف الهباش قائالًأو
 حكم حماس إسقاطهمية تحرك المواطنين في قطاع غزة باتجاه ألى إشار أو ."وديني ولكن بطريقة سلمية

 سيطرتها بقوة إنهاء للضغط على حماس لالستجابة لضرورة "ن يتحركوا بطريقة سلميةأعليهم " قائالً
  .السالح على قطاع غزة

 قطاع غزة وتقمعهم أهالينها ال ترحم أ باألحد اإلسرائيلية اإلذاعةوكان الهباش اتهم حماس في حوار مع 
 العمل أو في قطاع غزة وتقمع الجميع وتمنع حرية الرأي حداًأحماس ال ترحم "بشكل مستمر وقال 

  .طاحة بهالى اإلإ ، داعياً"السياسي
 بتشكيل حكومة ه علمه باعتزام الرئيس الفلسطيني تكليف"يالقدس العرب" نفى الهباش لـأخرىومن جهة 
 سالم فياض تشكيل حكومة جديدة في حال فشل الحوار ما بين حركتي فتح . رفض دإذافلسطينية 
  ."ليس لدي علم بذلك"وقال الهباش حول ذلك الموضوع  .وحماس

ن مهمة الحكومة أ إلىمشيرا ، و"األمر بيد الرئيس"وبشأن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة قال الهباش 
 عن تشكيلها في الضفة الغربية خالل المرحلة القادمة ستكون اإلعالنالفلسطينية القادمة التي من المتوقع 

 قطاع إعمار إعادة إلى إضافة انتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها وإجراء الداخلية األوضاع إدارة
  .غزة على حد قوله

  4/5/2009القدس العربي، 
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  طنا الستئناف المفاوضات حل الدولتين ووقف االستيطانوشر:  العاهل األردنيتقيلي عباس .3
 الرئيس محمود عباس أمساهللا الثاني في عمان   الملك عبداألردني أطلع العاهل : نبيل غيشان- عمان 

اللقاء أهمية  والرئيس الفلسطيني خالل األردنيوأكد العاهل  .على نتائج زيارته لواشنطن الشهر الماضي
االستمرار في تنسيق الموقف العربي من أجل التحرك بفاعلية لتحقيق تقدم ملموس على طريق إقامة 

وقال مصدر رسمي أردني  .الدولة الفلسطينية المستقلة كمدخل لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة
 غد لعقد قمة ثالثية بحضور اهللا الثاني في زيارة لمصر بعد  إن عباس سيرافق الملك عبد"الحياة"لـ

اهللا الثاني إلى ضرورة بذل كل جهد ممكن لحشد الدعم الدولي  ودعا الملك عبد. الرئيس حسني مبارك
 اإلسرائيلية في أسرع وقت - التخاذ خطوات عملية وملموسة من أجل إطالق المفاوضات الفلسطينية 

 والرئيس عباس األردنيوأكد العاهل  .لعربيةممكن ووفقاً للمرجعيات المعتمدة، خصوصا مبادرة السالم ا
 في مدينة القدس، ضرورة وقف جميع العمليات االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً

 تغيير معالم المدينة أو االعتداء على مقدساتها إلىمشددين على رفض الخطوات اإلسرائيلية التي تهدف 
كما طالب الزعيمان المجتمع الدولي بتحمل . لبيوت وطرد األهاليأو تفريغها من سكانها عبر هدم ا

مسؤولياته في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الطبية واإلنسانية للشعب 
  .الفلسطيني هناك، وبدء عملية إعادة اإلعمار في القطاع
اهللا الثاني تأتي بعد  لملك عبدمحادثاتي مع ا": وفي تصريحات لوسائل اإلعالم بعد اللقاء، قال عباس

 الواليات المتحدة وبعض الدول العربية، استعرضنا األمور المهمة بعد إلىالجولة التي قام بها جاللته 
نتابع هذه األمور ولدينا ": وأضاف. " والمؤسسات األميركيةأوباماالطرح الذي قدمه جاللته للرئيس 

  ."بلقضايا من اجل التشاور والمتابعة في المستق
 القاهرة وبعض الدول العربية قبل إلىسنذهب ": وعن زيارته المرتقبة للواليات المتحدة، قال عباس

 مايو الحالي التي سنتحدث فيها مع اإلدارة األميركية في شأن كل / أيار28 أميركا في إلىزيارتنا 
نا تأتي ضمن رؤية حل شروطنا وطلبات": وتابع. "القضايا السياسية وشروطنا للمفاوضات في المستقبل

الدولتين ووقف المستوطنات وسياسة هدم المنازل، وهي مطالبنا ومطالب األميركيين، من اجل استئناف 
  ."الحوار مع اإلسرائيليين

  4/5/2009الحياة، 
  

  ويشيدون بمواقفهم يزورون األب مسلّ" التغيير واإلصالح"نواب  .4
زيارة إلى ) 5- 3(جلس التشريعي الفلسطيني األحد في الم" التغيير واإلصالح" نظم نواب كتلة :غزة

في قطاع غزة األب مانويل مسلم قبيل مغادرته القطاع، وأشادوا بمواقفه المشرفة " الالتين"راعي كنيسة 
  .والداعمة طوال فترة وجوده في غزة ووقوفه بجانب الحق الفلسطيني

إلصالح باإلنابة، والنائب يحيى موسى، التغيير وا"وضم الوفد كال من إسماعيل األشقر رئيس كتلة 
وأكد األشقر في كلمة له الوحدة والتالحم بين أبناء الشعب  .والنائب مشير المصري أمين سر الكتلة

الفلسطيني، وأشاد بمواقف األب مانويل المسلم المشرفة والداعمة في العديد من المواقف التي جسدت 
ثمن النائب األشقر الخطاب المسيحي في قطاع غزة، والذي و .وقوفه مع الحق في العديد من القضايا

  .أظهر تضامنه ووقوفه بجانب القضية الفلسطينية العادلة
مسلم عبر بدوره عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لنواب الكتلة على زيارتهم وثمن خطوتهم، كما عبر 

لضفة الغربية، ودعاهم إلى العمل من أجل عن حزنه الشديد لعزمه ترك القطاع والتوجه إلى عائلته في ا
نحن شعب واحد وقطعة : "الوحدة الوطنية، وثمن صمودهم في وجه المؤامرات والحصار الظالم، وقال

  ".واحدة وعائلة واحدة ونشد على أياديكم وصمودكم في هذه المرحلة
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المسيحيين إخوة وجزء من جهة أخرى أشاد النائبان موسى والمصري بمواقف األب مسلم، مؤكدين أن 
  .أصيٌل من العائلة التي نعتز بها، معربين عن أملهما االجتماع في القدس الشريف

وفي نهاية الزيارة قدم النواب درع الوفاء والتقدير وخارطة فلسطين التذكارية إلى األب مسلم ودعوه إلى 
 .ضرورة استمرار التواصل بعد خروجه من غزة

  3/5/2009عالم، المركز الفلسطيني لإل
  

  حكومة فياض تعيش أزمة اقتصادية حادة وفجوة مالية كبيرة: وزير العمل والتخطيط .5
 سمير عبد .قال وزير العمل والتخطيط في حكومة تسيير األعمال الفلسطينية د: عاطف دغلس - نابلس 

يرة خاصة مع اهللا إن الحكومة التي يترأسها سالم فياض تعيش أزمة اقتصادية حادة وفجوة مالية كب
 ألف 170اقتراب دفع الرواتب للعاملين الفلسطينيين في القطاعات المختلفة والذين يزيد عددهم على 

وأضاف في لقاء خاص مع الجزيرة نت أن األزمة المالية التي تعيشها الحكومة تعود إلى  .عامل وعاملة
ؤتمرات العالمية، وخاصة مؤتمر باريس تأخر دفع الدول المانحة اللتزاماتها التي أقرت في العديد من الم

وشدد عبد اهللا على دعوته  ".الذي لم نحصل إال على الجزء اليسير من الدعم الذي أقر فيه"االقتصادي 
الدول العربية على وجه الخصوص والدول األخرى التي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني لإلسراع في تقديم 

خاصة وأن المشكلة األكبر بالنسبة للحكومة هي قطاع غزة "ها األموال الكافية للخروج من األزمة وحل
الذي يحتاج للجزء األكبر من المساعدات والرواتب، فإيرادات الضفة الغربية تكفي لها حتى إن جزءا 

  ".منها يذهب لغزة أيضا
الذي ولفت عبد اهللا إلى أن ما وصل لخزينة السلطة الفلسطينية إلى اآلن من مؤتمر باريس االقتصادي 

 قرابة مليارين وربع المليار دوالر موزعة لدعم الموازنة العامة والمشاريع 2007انعقد أواخر عام 
التنموية األخرى، وأكد أنه إلى اآلن لم يصل إال الجزء اليسير من مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد قبل عدة 

  .أسابيع لدعم السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة
د لجأت الحكومة لالستدانة من البنوك لدفع رواتب الشهرين الماضيين وسد بعض وبحسب عبد اهللا فق

العجز المالي، لكنه أكد انه ال مجال الستمرار االستدانة من البنوك، ما جعل الحكومة تتجه لتوفير خطة 
بة نحن استطعنا أن نخفض نس"وقال  .للتنمية واإلصالح في محاولة منها لسد العجز المالي الذي تعيشه

وأكد أنهم سيستمرون بعمل هذه الخطط للنهوض باالقتصاد " حاليا% 18إلى % 25البطالة من أكثر من
الفلسطيني، ولم يخف أن ما يقف عائقا أمام أي خطة للتنمية هي ممارسات االحتالل اإلسرائيلي التي لم 

  .تنقطع
 3/5/2009الجزيرة نت، 

  
 ح المجال لحرية العمل الصحفيعازمون على المضي قدماً في إفسا: حكومة هنية .6

حكومة المقالة الصحفيين واإلعالميين الفلسطينيين إلى ترتيب أوضاعهم ال دعت وزارة اإلعالم في :غزة
بخصوص القضايا التي تهم الكل الفلسطيني ودعم كل ما يحقق المصلحة الوطنية "والتنسيق فيما بينهم 

مي الحكومي في الوزارة في بيان له بمناسبة اليوم العالمي وأكد المكتب اإلعال ".العليا للشعب الفلسطيني
عازمون على المضي قدماً في " مايو من كل عام، أنهم /لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار

، وتعهد بالعمل "سياستهم اإلعالمية بإفساح المجال لحرية العمل الصحفي أمام اإلعالميين ووسائل اإلعالم
وتقدمت الوزارة بالتهنئة والتحية إلى  .ات أمام وسائل اإلعالم المحلية واألجنبيةعلى تذليل العقب

الصحفيين واإلعالميين والمؤسسات الصحفية واإلعالمية، مشيدة بالدور الذي لعبوه خالل الحرب 
األخيرة على غزة وكشف جرائم االحتالل على األرض، وتوصيل الصورة الحقيقية لالحتالل اإلسرائيلي 

قد بدا واضحاً هذا الجهد وظهرت نتائجه خالل يوميات الحرب حتى انتهى : "وقالت . تفاصيلهابكل
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العدوان دون أن يجر سوى الهزيمة على االحتالل وكان للصورة أثرها في مواقف العالم الحي تجاه 
  ".الجرائم التي وقعت، هذا والصحفيون يعملون باجتهادهم كل على حدة

  3/5/2009 ،قدس برس
  

  نية يعزِّي أمير قطر وولي عهده ورئيس وزرائه في وفاة وزير التجارةه .7
 أرسل إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني برقية تعزية إلى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير :غزة

دولة قطر الشقيقة، وولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء حمد بن جاسم، في وفاة 
وقال هنية في برقياته، وفق البيان الذي أصدره  .د بن جاسم آل ثاني وزير األعمال والتجارةالشيخ فه

باسمي وباسم الحكومة الفلسطينية : "نسخةً منه" المركز الفلسطيني لإلعالم"، تلقى )5- 3(مكتبه يوم األحد 
القطري الشقيق وباسم الشعب الفلسطيني، يطيب لي أن أتقدم إلى سموكم الكريم والحكومة والشعب 

ودعا رئيس الوزراء أن  ".بخالص التعازي في وفاة المغفور له بإذن اهللا الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني
يتغمد اهللا الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وأهله الصبر والسلوان، وأن يعوض دولة قطر الشقيقة عوض 

 .خير في الفقيد
  3/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
 مدحت في االهتمام بشؤون مخيم نهر الباردكمال عبد العال يشغل موقع مروان : كيز .8

 من يشغل موقع الشهيد اللواء كمال مدحت في أن ]في لبنانممثل منظمة التحرير [أعلن عباس زكي 
ن إ"االهتمام بشؤون مخيم نهر البارد هو عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال مضيفاً 

 ."ذا ليس بتكليف منه، بل رغبة في من عرف هذا الرجل بحبه للشهيده
حركة فتح وآل وكالم زكي جاء خالل مهرجان تأبيني أقامته سفارة دولة فلسطين ومنظمة التحرير 

 الستشهاد الفريق الركن كمال عبد العزيز األربعين، في قصر االونيسكو، لمناسبة ذكرى أمسالشهداء، 
 خالد أول مصطفى ظاهر، العقيد حسين عبد الحميد شحادة والمالزم أكرم اللواء ،)كمال مدحت(ناجي 

بقي كمال على أصالته، مؤمن : وألقى مروان عبد العال كلمة الفصائل الفلسطينية، وقال .يوسف ظاهر
بقوة المؤسسة والوحدة واإلصالح وبالتضامن بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وكان يريد للحق 

كمال مدحت كانت له عين على نهر البارد "ن أ إلىولفت  ."يني أن يكون تضامناً لبنانياً فلسطينياًالفلسط
 األحاديةوعين على مخيم عين الحلوة، وقلبه على جباليا، كان يؤمن بالمشاركة، ألنها قوة ألي تنظيم ال 

 إلىماً على الذهاب والتفرد بل مشاركة جميع الفصائل نحو مرجعية موحدة وكان قبل استشهاده عاز
 ."غزة

قضية اغتيال مدحت ورفاقه لن تسجل ضد " أنبعد ذلك ألقى عباس زكي كلمة أكد في مستهلها على 
 التي لمستها من القيادة واإلرادةال نستطيع االستدالل على من قام بالقتل على ان الجدية ": وقال. "مجهول

 نؤمن بسيادة القانون وبعدالة هذا البلد، وكلنا ثقة اإنماللبنانية، خاصة اننا لم نعد دولة ضمن الدولة 
بأجهزته األمنية خاصة في هذه األيام التي نسمع فيها عن الخلية تلو الخلية من شبكات التغلغل 

 ما يحمي حزننا وبعدنا وان إلى لبنانية وفلسطينية للوصول إرادة هناك أنعزاؤنا «: ضاف أ."الصهيوني
 ال أن القضية في منتهى الجدية واإلرادة هي أنلسل رعب ال ينتهي، وأكد إخفاء الجريمة هو فتح لمس

إن خصوم كمال لم يكونوا مرتاحين لسياسته وتوجهه في ما يتعلق بمخيم ": وقال ."يفلت القتلة من العقاب
 كي يعودوا أهلهنهر البارد المنكوب والجريح، كان يعمل على كيفية حماية المخيم والتخفيف من معاناة 

 ."ويكملوا البناء
 4/5/2009السفير، 
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  غنيم وقريع يؤجالن اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر فتح  .9
ابو ( مصادر فلسطينية عديدة االحد بأن مفوض عام حركة فتح محمد غنيم أكدت: رام اهللا ـ وليد عوض 

قـررا تأجيـل    عضو اللجنة المركزية واحمد قريع مفوض عام الحركة في االراضي الفلسطينية            ) ماهر
 القادم بعد ان تمت اثارة العديد من المـشاكل          لألسبوعاجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للحركة       

واشارت المصادر الى ان تدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في          . في ملف عضوية اعضاء المؤتمر    
 العـام للحركـة فتحـا ملـف     ملف عضوية المؤتمر وترشيح عدد كبير من مكتبه للمشاركة في المؤتمر        

  . من جديد على حد قول المصادرأصالالعضوية المتفجر 
واوضحت المصادر بأن قرار التأجيل قد اتخذ باالتفاق بين أبو ماهر غنيم وقريع على أسـاس أن تبـدأ                   

، اللجان األربع وهي لجنة النظام األساسي، لجنة العضوية، لجنة البرنامج السياسي ولجنة البناء الـوطني              
  .من جديد ملفات المؤتمر

وعزا غنيم وقريع تأجيل اجتماعات اللجنة التحضيرية العليا إلى تلقيهما آالف االحتجاجات على العضوية              
 اسم ثمت العودة إلى إقرار      300 عضو بعد شطب     1200التي كان جرى تقليصها األسبوع الماضي إلى        

ضو بضغط من عباس في مسعى إلدخـال         ع 1700 ثم زيادتهم يوم الخميس الماضي إلى        1500أسماء  
  .عدد كبير من العناصر المحسوبة عليه لعضوية المؤتمر

من جهته نفى حكم بلعاوي امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ما تناقلته بعض وسائل االعالم حـول                   
  .تنسيبات من الرئاسة الفلسطينية للمؤتمر السادس لحركة فتح

 هذا الخبر غير صحيح أبدا بل انه خبر يحمل في طياتـه اإلفتـراء               ان"وقال في تصريح صحافي االحد      
والكذب والتحريض واإلساءة وان العدد المقرر لمكتب الرئيس والسلطات والمؤسسات التابعة له، محـدد              
بقرار من اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس ليغطي المكتب والمؤسسات التابعة له ولم يتم أي ترشـيح                

  ".العدد حسب القرار المحدد والملزمآخر إضافة إلى 
من جهة اخرى تحاول قيادات في حركة فتح نشر انباء عن انها ضمنت موقعها في اللجنـة المركزيـة                   

وربيحة ديـاب   ) ابو االديب (القادمة لحركة فتح حيث يدور الحديث عن ان عباس وقريع وسليم الزعنون             
 العنين ومحمود العالول اضافة الى ناصر القـدوة         واألسير مروان البرغوثي وعزام االحمد وسلطان ابو      

وجبريل الرجوب ومحمد دحالن وصخر بسيسو ورفيق النتشة مقاعدهم باتـت مـضمونة فـي اللجنـة                 
  .المركزية القادمة

وحسبما يدور في الكواليس الخلفية لحركة فتح فان الدكتور صائب عريقات واألديب يحيى يخلف ورفيق               
  .نضمام للمركزيةالنتشة تتحسن حظوظهم لال

بأن الجولة النهائيـة الجتماعـات اللجنـة        " القدس العربي "من جهة اخرى اوضحت مصادر في فتح لـ         
التحضيرية للمؤتمر العام تنتظر زيارة عباس للقاهرة للطلب من الرئيس المصري حسني مبارك السماح              

  .لفتح بعقد مؤتمرها العام على االراضي المصرية
محمـود  -الكل بانتظار الرد المصري على طلب الـرئيس       " طلبت عدم ذكر اسمها     وقالت المصادر التي    

  ".عباس، السماح بعقد المؤتمر العام للحركة في مصر
  4/5/2009القدس العربي، 

  
   بشن حرب جديدة على غزةأن تكون مصر قد نقلت أي تهديد إسرائيليحماس تنفي  .10

نفـت أمـس، أن     " حماس"، أن   غزةلها من   مراساشرف الهور    عن،  4/5/2009القدس العربي،   ذكرت  
تكون مصر قد نقلت لها أي تهديد إسرائيلي بشن حرب جديدة على قطاع غزة في حال اسـتمر اطـالق                    

لم يصلنا  " "القدس العربي "فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لـ       وقال   .الصواريخ على جنوب إسرائيل   
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فبركات اعالمية من اجل اخافـة      "مشيرا الى انها    ،  "اي شيء من هذا الكالم، وهذه التقارير غير صحيحة        
  ".حماس حتى تخضع البتزاز العدو

اذا اراد العدو ان يصعد فواجبنا ان نـرد         "، واضاف   "جاهزة لكل الخيارات  "وشدد برهوم على ان حماس      
  ".ونحمي الشعب الفلسطيني

عملية تـصعيد تؤكـد ان      واوضح برهوم ان الهجمات االسرائيلية ضد القطاع لم تتوقف، معتبرا ان اي             
  ".المحتل وليس في المقاومة التي تدافع عن الشعب"المشكلة في 

هـذه  :"قال  القيادي في الحركة إسماعيل رضوان      غزة، أن    من 4/5/2009الجريدة، الكويت،   وأضافت  
تزاز حماس ال تخضع لالب   "، مشددا على ان     "االنباء عارية من الصحة، والقاهرة لم تنقل إلينا اية تهديدات         

  ".وال للترهيب الصهيوني
قد طلبت من الفصائل الفلسطينية وقف اطالق الـصواريخ، مـضيفا أن         " حماس"ونفى رضوان أن تكون     

حماس لم تطلب من أحد وقف اطالق الصواريخ وهي حركة مقاومة وتتمسك بخيار المقاومـة كخيـار                 "
ت المقاومة على حـسب المـصلحة       استراتيجي واألذرع المسلحة هي التي تقدر وسائل وأدوات وتكتيكا        

  ".الوطنية العليا
صالح البردويل أن إسرائيل تحاول جر الفـصائل الفلـسطينية إلـى            " حماس"إلى ذلك، رأى القيادي في      

  .حرب جديدة من خالل تكثيف هجماتها على األنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية
ق على الحدود الفلسطينية المصرية ما هو إال محاولة         التصعيد اإلسرائيلي تجاه األنفا   "وقال البردويل، إن    

استدراج إلى حرب، من خالل محاولة جر الفصائل لردود على هذه الغارات ومن ثم استخدامها كذريعة                
  ".لشن عدوان أوسع

  
 " إسرائيل" تخوفاً من قصفه من قبل وفد حماس يعود للقطاع بمرافقة مصرية": عكاظ" .11

أكدت مصادر فلسطينية أن وفد حركة حماس وصل إلى قطاع غزة أمس  :عبد القادر فارس - غزة 
وقالت مصادر صحافية إن عضو الوفد األمني . بمرافقة مصرية من أحد أعضاء الوفد األمني المصري

المصري رافق وفد حركة حماس إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، وذلك للمرة األولى منذ سيطرة 
تخوفا من قصف إسرائيل للوفد القادم إلى قطاع غزة، في ظل التوتر حركة حماس على قطاع غزة، 

وأوضحت المصادر أن مرافقة . السائد في منطقة الحدود جراء القصف اإلسرائيلي المتواصل للمنطقة
المسؤول األمني المصري تدل أيضا على تفاؤل مصري بنجاح الحوارات في القاهرة المزمع عقدها 

القاهرة، حيث تعتبرها القاهرة مفصلية للوصول إلى تفاهم فلسطيني ينهي منتصف الشهر الحالي في 
 .الخالف ويعيد الوحدة الفلسطينية

  4/5/2009عكاظ، 
  

  تحاول جر الفصائل إلى حرب جديدة" إسرائيل: "حماس .12
تحاول جر " إسرائيل"أكد قيادي بارز في حركة حماس أن  ":وكاالت"، "الخليج "-فلسطين المحتلة 

الفلسطينية إلى حرب جديدة من خالل تكثيف هجماتها على األنفاق على الحدود الفلسطينية الفصائل 
ما هو إال محاولة استدراج إلى حرب، " اإلسرائيلي"التصعيد "وقال القيادي صالح البردويل إن  .المصرية

أضاف أن و ".من خالل محاولة جر الفصائل لردود على الغارات واستخدامها كذريعة لشن عدوان أوسع
". ال تحتاج إلى مبررات وذرائع، وما تقوم به الحكومة الحالية هو حلقة جديدة في العدوان" إسرائيل""

وتوقع أن تشن هجمات تستهدف ما . أكثر وصفة لشن الحرب" اإلسرائيلية"واعتبر أن تشكيلة الحكومة 
وقال . جديد" عدوان" رفض ألي تبقى من بنى أساسية، أو قيادات الفصائل، داعياً مصر إلى توجيه رسالة

  ".مطلوب من مصر والدول العربية وأحرار العالم، أال ينتظروا وقوع عدوان جديد"
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ال تملك إال أن تواجه أي عدوان وأن تدافع عن شعبها تمسكاً بحقوقه "وأشار البردويل إلى أن حركته 
  ".استسالمحماس لن تقدم صكوك "وقال ". وثوابته، حتى لو لم تملك إال أظافرها

  4/5/2009الخليج، 
  

  لم يعرض علينا المشاركة في حكومة يشكلها عباس: الجبهة الديمقراطية .13
ـ          : غزة ، إن مـا يـتم      "الـسبيل "قال رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في حديث ل

اً االفـصاح إن    تداوله في اإلعالم عن حكومة ينوي تشكيلها عباس ما زالت حديثا إعالميا فقط، رافـض              
  ".لكل حادث حديث: "كانت الجبهة الديمقراطية ستشارك فيها أم ال، قائالً

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية، تفضيلهم لحكومة وفاق وطني يتفق عليها في حوار القـاهرة بـين                 
ـ               ل إلـى   الفصائل الفلسطينية، مشددا على أن الحديث عن تشكيل حكومة يعني أن الحوار الفلسطيني وص

  .طريق مسدود
  3/5/2009السبيل، األردن، 

  
  هذه محاولة إلفساد الحوار: حماس رداً على تصريحات الهباش .14

اعتبر المتحدث باسم حماس فوزي برهوم ان تـصريحات محمـود الهبـاش وزيـر             :  حامد جاد  - غزة
ط والخـوف الـذي     نابعة عن التخب  "الزراعة والشؤون االجتماعية في حكومة تسيير األعمال في رام اهللا           

ينتاب هؤالء من جراء ثبات حماس وصمودها في وجه كل التحديات، وخوفهم من مستقبل أي متغيرات                
وقال برهوم  في معـرض       ".في الواقع الفلسطيني، سواء في الضفة أو في الضفة وغزة على حد سواء            

غب في بقائه في مكانـه      إن الهباش منبوذ في الضفة حتى من حركة فتح التي ال تر           "تعقيبه على الهباش    
في أية حكومات مقبلة، مشددا على أن أعمال الهباش كفيلة بأن تحكم على مستقبل أي توحيـد للـصف                   

  .الفلسطيني بالفشل
ولم تكتف حماس برد برهوم على الهباش بل اتهمته في بيان أصدرته أمس بالسعي إلى تدمير المقاومـة                  

 هذه التي اعتبرتها كشفت عن مستوى االنحدار األخالقي         والتخلص من حماس والقضاء عليها، في دعوته      
  .والوطني الذي وصل إليه الهباش وأمثاله من أجل أن يبقى على كرسيه الموجود على رماٍل متحركة

  4/5/2009الغد، األردن، 
  

   ال تفيد الشعب الفلسطيني مهما بلغت حدة الخالفات الهباشتصريحات: الجهاد .15
قيادي في حركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام عن استنكار حركته لتصريحات           أعرب ال :  حامد جاد  - غزة

ال يمكن  "محمود الهباش وزير الزراعة والشؤون االجتماعية في حكومة تسيير األعمال في رام اهللا وقال               
أن نظن أن فلسطينياً يقبل بهذه التصريحات في الوقت الذي يسعى فيه الشعب الفلسطيني إلـى الوحـدة                  

  ".سكوالتما
وأعرب عزام عن رفضه وإدانته لهذه التصريحات، مؤكداً أن هذه التصريحات ال تفيد الشعب الفلسطيني               

  .مهما بلغت حدة الخالفات ومهما بلغ التصعيد الفلسطيني وتشويش العالقات
  4/5/2009الغد، األردن، 

  
   شرق غزة إسرائيلياً عسكرياًكتائب أبو علي مصطفى تستهدف موقعاً .16

مجموعة من مقاتلي كتائب الشهيد أبو علي مصطفى وحدة ) 2/5(كنت بعد ظهر اليوم السبت تم: غزة
القناصة الذراع العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من استهداف موقع الكاميرات ونقطة المراقبة 

ان لها أن وقالت الكتائب في بي .الجديدة بسالح القناصة شرق بوابة ناحل عوز الى الشرق من مدينة غزة
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تأتي في إطار مواصلة التصدي للعدو المحتل واستمراراً في المقاومة المشروعة لالحتالل "هذه العملية 
  ".ورداً على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني

  .وتعهدت الكتائب بمواصل المقامة والرد على العدوان اإلسرائيلي وذلك استمرار للمقاومة 
 3/5/2009قدس برس، 

  
   قرب تل أبيبندي إسرائيليطعن جعربي ي .17

، وذكرت "تل أبيب"قرب " رامات جان"، أمس، للطعن في مستوطنة "إسرائيلي"تعرض جندي : )أ.ب.د(
العبرية أن الجندي الذي أصيب بجروح متوسطة إلى خطرة أبلغ المسعفين أن المهاجم " هآرتس"صحيفة 

ا نزل الجندي من حافلة، وبعد ذلك ووفقاً لما ذكره شهود عيان، فإن الحادث وقع بعدم. شخص عربي
  . وتمكن من الفرار. على الفور نزل رجل منها وأخرج مدية وطعنه في رقبته

  4/5/2009الخليج، 
  

  القسام تعلن عن وفاة أحد قادتها زوج فنانة الكاريكاتير أمية جحا .18
  اليوم أن الـشهيد    قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان لها            : غزة

 وقد منع من السفر للخارج      ،وائل عبد القادر عقيالن هو أحد قادتها وهو زوج فنانة الكاريكاتير أمية جحا            
 ،عبر معبر رفح بسبب الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وأعلن عن استشهاده الليلـة الماضـية   

ن كان قد تعرض النفجار في المعـدة        وقالت مصادر طبية فلسطينية أن عقيال     . أثر مرض عضال ألم به    
 . المستشفى قبل حوالي شهر األمر الذي استدعى نقله إلى

  4/5/2009 ،وكالة سما
  

  "المعدلة" بيريز ينوي مطالبة أوباما بطرح خطة سالم ترتكز على المبادرة العربية :"معاريف" .19
ـ    " معاريف"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة صادر أمـس إن الـرئيس      اإلسرائيلية في عددها ال

اإلسرائيلي شمعون بيريز سيدعو الرئيس األميركي باراك أوباما خالل لقائهما غدا الثالثاء في واشنطن،              
أوباما من أن نتنياهو عازم     " سيحذر"، إال أنه    "المبادرة العربية المعدلة  "إلى طرح مبادرة سالم ترتكز على       

  .ماسية للجم المشروع النووي اإليرانيعلى ضرب إيران في حال فشلت المحاوالت الدبلو
وحسب الصحيفة فإن بيريز سيضع الشأن اإليراني على رأس أولويات محادثته مـع الـرئيس أوبامـا،                 
وأضافت الصحيفة، إنه على الرغم من أن بيريز يعارض توجيه ضربة عسكرية إليران، إال أنه سـيقول            

  ".ر لمهاجمة إيراننتنياهو قادر بالفعل على إصدار أوام"ألوباما، إن 
المبـادرة  "أوباما بأن يعد خطة سالم ترتكز علـى  " سيناشد"وفي شأن صراع الشرق األوسط، فإن بيريز    

، بمعنى أن ال تشمل بند عودة الالجئين، وسيقول ألوباما، إن نتنياهو سـيفاجئه إيجابـا،                "العربية المعدلة 
  ".يئة في مجال السالمسيتضح له أن نتنياهو مستعد وقادر على تقبل أفكار جر"و

وقالت معاريف، إن التوجهات السياسية في مكتب نتنياهو تتجه نحو خطة سالم إقليمية، مع تركيز علـى                 
، يضم إسرائيل والواليات المتحـدة والـدول        "لمواجهة المشروع النووي اإليراني   "تعاون إقليمي ودولي    

  .العربية المعتدلة
  4/5/2009الغد، األردن، 

  
  تتدرب على إنقاذ شاليت" وحدة مكافحة اإلرهاب"": إسرائيل" .20

التابعة ألجهزة األمن اإلسرائيلية على عملية " وحدة مكافحة اإلرهاب"تتدرب :  آمال شحادة-الناصرة 
وكشف ضابط في الوحدة انهم يتدربون على اكثر من . انقاذ للجندي االسير في غزة غلعاد شاليت
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وتكثف الوحدة تدريباتها منذ فترة وتتواصل على . شاليت في غزةسيناريو لوضع المخبأ المحتجز فيه 
وبحسب الضابط، فإن عناصر الوحدة على اهبة االستعداد لتنفيذ عملية انقاذ شاليت، . مدار اليوم

وينتظرون الضوء األخضر في حال تقرر وجوب عملية اقتحام للمكان الموجود فيه الجندي النقاذه وفك 
  .أسره

بالتعاون بين الجيش االسرائيلي والشرطة، وتم بناء اكثر من " وحدة مكافحة االرهاب"وتجري تدريبات 
مبنى على شكل البيوت الفلسطينية تحاكي السيناريوهات المتوقعة، بينها مبان مؤلفة من طبقات عدة، 

ة وحد"وتدعي اجهزة االمن ان .وأخرى من طبقة واحدة مقامة على مساحة كبيرة تشبه مدرسة او مؤسسة
ويتم اختيار  واحدة من افضل خمس وحدات مختارة في العالم النقاذ الرهائن،" مكافحة االرهاب

عناصرها بعد سنة ونصف السنة من التدريبات التي تركز على قدرة الواحد منهم على تحمل خطر 
  . العمليات التي تخوضها الوحدة

  4/5/2009الحياة، 
  

   منها وزارة لالعالم حقائبثالثالحكومة االسرائيلية تستحدث  .21
 صادقت الحكومة االسرائيلية في جلستها االسبوعية امس على اسـتحداث ثـالث             : بترا –القدس المحتلة   

"  يديعوت احرونوت  "وزارات هي الشوؤن االستراتيجية واالستخبارات واالعالم ، على ما ذكرته صحيفة          
ون سيتولى وزارة الشوؤن االستراتيجية     وقالت الصحيفة ان الوزير موشيه يعال     . على موقعها االلكتروني  

في حين يتولى دان مريدور وزارة االستخبارات والوزير يولي ادليشتاين وزارة االعالم وجميعهم ينتمون              
  .الى حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالية في اسرائيل بنيامين نتنياهو

  4/5/2009الرأي، األردن، 
  

  و يبدي تنازالً ويقبل جزئياً بالمبادرة العربية نتنياه:"جيروزاليم بوست" .22
اإلسرائيلية أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتزم إبالغ         " جيروزاليم بوست "كشفت صحيفة   

تتقبل بعض بنود مبادرة السالم العربية وذلك خالل لقائهمـا          " إسرائيل"الرئيس األمريكي باراك أوباما أن      
  .  أيار الجاري-ي الثامن عشر من مايو في البيت األبيض ف

ونسبت الصحيفة إلى مصادر مقربة من مركز مراجعة السياسة التي تنتهجها الحكومة اإلسرائيلية الجديدة              
قولها ، إن الدولة العبرية ستقدم تنازالت حول القضية الفلسطينية مقابل الحصول على مزيد من المساعدة                

   .ى الجبهة اإليرانيةاألمريكية القوية والمباشرة عل
  4/5/2009الدستور، 

 
  قدمت معطيات كاذبة لصالح المستوطنين على حساب الفلسطينيين" معاريف: "السالم اآلن .23

جاء في تقرير نشرته معاريف العبرية ان تغييرا طرأ على سياسة االدارة المدنية في يهـودا والـسامرة                  
فـي العـام    : وقالت،  تي تقع تحت السيطرة االسرائيلية    بالنسبة لهدم منازل غير قانونية في مناطق ج ، ال         

 هدمت االدارة سدس المباني غير القانونية التي عثر عليها لدى الفلسطينيين فقط ، مقابل هدم ثلث                 2008
  . المباني غير القانونية لدى المستوطنين

 مبنـى ،    111 مبنى غير قانوني ، هـدم منهـا          646 عثر في الوسط الفلسطيني على       2008ففي العام   
 هذا ما يتبـين مـن       105, مبنى غير قانوني هدم منها       293وبالمقابل ، في قطاع المستوطنين عثر على        

  .تقرير وحدة المراقبة في االدارة المدنية ، والذي تنشر منه هذه المعطيات الول مرة
ن كل نقـل لـسلة      هذه كذبة لعبة االرقام حيث أ     "وفي حركة السالم االن عقبوا على معطيات التقرير بان          

مهمالت في المستوطنات يصبح نشاطا لفرض القانون ضد مواقع استيطانية غير قانونية ، فـي الـسنة                 
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االخيرة لم يتم اخالء وال حتى بؤرة استيطانية ذات اهمية واحدة ، وبالمقابل ، في الجانـب الفلـسطيني                   
البناء في المستوطنات ، المقارنـة بـين        كمية اذون البناء التي تصدرها االدارة ال قيمة لها بالقياس الى            

  ". الفئتين السكانيتين هي مقارنة سياسية وليست في مكانها
  4/5/2009الدستور، 

  
  ليبرمان يبدأ اليوم جولة الى اوروبا .24

يبدأ وزير الخارجية اإلسرائيلي اليوم أول رحلة له خارج إسرائيل منذ تعيينه :  أسعد تلحمي- الناصرة 
طلع الشهر الماضي، يستهلها في ايطاليا التي تعتبرها إسرائيل على رأس الدول في منصبه الجديد م

الصديقة في اوروبا، وحيث يلتقي رئيس الحكومة سيلفيو بيرلسكوني ووزير الخارجية فرانكو فراتيني، 
  .ثم يزور باريس وبراغ وبرلين حيث يلتقي نظراءه

 لمواقفه السياسية المتشددة في ما يتعلق بالمسار وتأتي جولته في اوروبا على خلفية انتقادات اوروبية
وقالت مصادر في مكتب ليبرمان إن الهدف من الزيارة تهيئة األرضية في . التفاوضي مع الفلسطينيين

. اوروبا عشية إعالن الحكومة الجديدة سياستها، وعشية سفر نتانياهو إلى واشنطن بعد اسبوعين
وأال تتخذ خطوات " قدرا من الصبر" أن تظهر الدول االوروبية واضافت أن ليبرمان سيطلب من مضيفيه

  .ضد إسرائيل مثل تجميد االتصاالت لرفع مكانة العالقات بين االتحاد االوروبي والدولة العبرية
  4/5/2009الحياة، 

  
  طريق السالم هو الذي يؤدي الى حل الدولتين: نائب ليبرمان .25

حـل  بر الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان ان اسرائيل ستقبل          اعلن دانيل ايالون نائب وزي     -رام اهللا   
  .الدولتين  في اطار اتفاقية سالم شامل مع الفلسطينيين

ان " االلكتروني تصريحا أليالون جاء في حديث لصحيفة بلومبرغ امس قـال فيـه               "هآرتس"ونقل موقع   
، فانها تلتزم باالتفاقـات التـي أقرتهـا         حكومة اسرائيل، من أجل تقليدنا الديمقراطي ومبدأ االستمرارية       

  ".الحكومات السابقة بما فيها القبول بخارطة الطريق للسالم والتي تقود الى حل الدولتين
 4/5/2009الحياة الجديدة، 

  
  2009عجزا في ميزانية  % 6 تتوقع "اسرائيل" .26

 44.8 قدره 2009زانية  توقعت وزارة المالية االسرائيلية يوم االحد عجزا في مي-) رويترز(القدس 
أي ما يعادل ستة بالمئة من الناتج المحلي االجمالي نظرا لالنخفاض )  مليار دوالر10.8(مليار شيقل 

وقال مسؤولو الوزارة خالل عرض توضيحي أمام  .الحاد في عائدات الضرائب بفعل تباطوء اقتصادي
 في المئة من الناتج المحلي 5.5و  مليار شيقل أ41.6مجلس الوزراء انهم يتوقعون عجزا أقل عند 

وتقوم التوقعات على أساس انكماش اقتصادي نسبته واحد بالمئة هذا العام ونمو  .2010االجمالي في 
وبغية تحقيق أهدافها قالت وزارة المالية انها تسعى لخفض حجم الميزانية  .2010 بالمئة في 1.5نسبته 

  . مليار شيقل14
 في المئة فوق مستوى العام الماضي وتستهدف خفض 1.7يادة االنفاق عند وتريد الوزارة تحديد سقف ز

  .2014نسبة العجز الى واحد بالمئة من الناتج المحلي بحلول عام 
 مليار شيقل باستبعاد خدمة 243.5 مليار شيقل أو 313.3وسيبلغ اجمالي حجم ميزانية العام الحالي 

 مليار 248.1 مليار شيقل أو 318.4يبلغ اجمالي الميزانية  من المقرر أن 2010وبالنسبة للعام . الديون
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 مليار شيقل وفي 198.7 عند 2009وتقدر الوزارة عائدات الضرائب في .شيقل بدون أقساط الديون
  . مليار شيقل206.5 عند 2010

 اللتين من المقرر أن يصدق عليهما البرلمان 2010 و2009وتجهز حكومة اسرائيل ميزانيتي عامي 
  .ل يوليو تموزبحلو

 3/5/2009وكالة رويترز، 
 

   عن العملية السياسية في الشرق األوسطأوروبا تهدد بإبعاد "إسرائيل" .27
طالبت إسرائيل دول االتحاد األوربي بوقف االنتقادات الموجهة للحكومة اإلسرائيلية الجديدة ، مهددة 

  . الشرق األوسطبحرمان االتحاد األوربي من لعب أي دور في العملية السياسية في
وفي هذا اإلطار أيضا اطلقت إسرائيل حملة ضد مفوضة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي بانيتا               

  . فريرو فالدنر على خلفية تصريحاتها الداعية إلى تجميد تطوير عالقات االتحاد األوروبي مع إسرائيل
ارجية ، رافي باراك ، بـدأ قبـل أيـام           وأكدت مصادر إسرائيلية أن رئيس شعبة أوروبا في وزارة الخ         

بإجراء اتصاالت هاتفية مع سفراء أوروبيين ، للضغط على دولهم والعمل على تخفيف لهجة االنتقـادات                
 لالنتقادات التي صدرت    "احتجاج إسرائيل الشديد  "وقالت المصادر أن باراك نقل للسفراء       . لحكومة نتنياهو 

  .عن مسؤولين أوروبين ضد حكومة نتنياهو
  4/5/2009الدستور، 

  
  ضرب إيرانلسالح الجو اإلسرائيلي تدرب في منطقة جبل طارق  .28

الفرنسية في عددها الصادر اليوم األحد؛ أن طائرات مقاتلـة          ) ليكسبريس(كشفت مجلة    : سامر إسماعيل 
ـ         ، نفذت أخيرا منـاورات جويـة مـا بـين           )IAF(تابعة لسالح الجو الصهيوني، أو ما يعرف دوليا ب

  .م، ومضيق جبل طارق بين المغرب وإسبانيا1948األراضي الفلسطينية المحتلة في العام 
وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن المسافة بين األراضي الفلسطينية المحتلة، ومضيق جبل طـارق تبلـغ                

  .طائرات الصهيونية التزود بالوقود في الجو كيلومتر، وكان من بين الحصة التدريبية لل3800حوالي 
وفسر مراقبون هذه المناورات، بأنَّها تدل على تواصل االستعدادات الصهيونية لشن ضربة جوية محتملة              
سريعة وخاطفة على المنشآت النووية اإليرانية، في غضون ساعات من لحظة مصادقة المجلس الوزاري              

  .ةاألمني الصهيوني المصغر على العملي
  3/5/2009إخوان أون الين، 

  
  النسحاب من قرية الغجر اللبنانيةمستعدة ل" إسرائيل"قد يعلن ان  نتنياهو ":هآرتس" .29

 اإلسرائيلية، أمس، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين "هآرتس"قالت صحيفة : كفاح زبون- تل أبيب
الجزء الشمالي من قرية الغجر على نتنياهو قد يعلن هذا األسبوع أن إسرائيل مستعدة لالنسحاب من 

حدودها مع لبنان، بعد أن يناقش األمر مع وزراء حكومته، ووزراء في المجلس األمني والسياسي 
  .المصغر المتوقع أن يعقد هذا األسبوع

قبل ه ويرغب نتنياهو في اتخاذ.  إن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب أميركي"هآرتس"وقالت صحيفة 
 .اشنطنمغادرته إلى و

  4/5/2009الشرق األوسط، 
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  فلشت في اغتيال حسن نصراهللا خالل الحرب على لبنان" إسرائيل: "حالوتس .30
مقابلة مع في أقر رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي السابق الجنرال دان حالوتس :  ردينة فارس-غزة

 اغتيال األمين العام لحزب اهللا حسن إسرائيل فشلت في إن :أول من أمس" القناة الثانية"التلفاز اإلسرائيلي 
فلو كنا قريبين منه كفاية لكان اآلن في عداد الموتى، فقد . نصر اهللا خالل الحرب الثانية على لبنان

الوسائل التكنولوجية المتطورة الوصول إليه ولو عثرنا عليه الغتلناه، فأنا شخصيا بحاولنا بكل جهودنا و
 .» نصر اهللا يتجول من نفق لسردابوأقولها بصراحة ال أحتمل أن أرى

  4/5/2009عكاظ، 
  

   قلق إسرائيلي من تقارب أميركي سوري":يديعوت" .31
أمس عن مسؤول سياسـي إسـرائيلي رفيـع         " يديعوت أحرونوت "نقلت صحيفة   :  وديع عواودة    -حيفا  
النظـام  و. إن السوريين ال يوفرون أسبابا تبرر جري مبعوثي اإلدارة األميركيـة إلـى دمـشق              : تساؤله

بتجاوز الحدود وتنفيذ عمليات    ) اإلرهابيين(السوري يواصل التدخل في ما يجري في العراق ويسمح لـ           
  ".ضد الجيش األميركي

الحاصلة في الـسياسة الخارجيـة      " التغيرات الدراماتيكية "وأشارت إلى أن إسرائيل لم تتمكن من متابعة         
فإن المحادثات بين واشـنطن ودمـشق     " وت أحرونوت يديع"وبحسب  . األميركية المتعلقة بالشرق األوسط   

ستتمحور حول استئناف المفاوضات بين إسرائيل وسوريا، ومنع دخول مقاتلين إلى العراق عبر الحـدود        
السورية، ومراقبة سورية مشددة على مقرات حماس في دمشق، واتفاق تجاري بين الواليـات              -العراقية

  .المتحدة وسوريا
  4/5/2009العرب، قطر، 

  
   على الشريط الحدودي بين تشاد والسوداناإلسرائيلي حركة مكثفة للموساد ":معاريف" .32

أفادت صحيفة معاريف اإلسرائيلية في عددها الصادر الخميس نقالً عن مصادر عـسكرية مقربـة مـن             
( المعارضة التشادية أن الشريط الحدودي بين السودان وتشاد يشهد حركة مكثفـة للموسـاد اإلسـرائيلي               

في إطار الدعم العسكري الذي تقدمه الدولة العبرية للقوات التشادية تحت غطاء            ) الستخبارات الخارجية ا
  .العمل الطبي إلحدى المستشفيات

وأشارت المصادر  . كما أفادت معاريف نقالً عن مصادر أمنية وصفتها بأنّها رفيعة المستوى في تل أبيب             
ريقيا الوسطى ما هو إال ذريعة جديدة للتدخل اإلسرائيلي في          إلى أن التحرك اإلسرائيلي العسكري نحو إف      

  .دارفور عبر بوابة دول الجوار لدارفور
  4/5/2009الدستور، 

 
  "اليونسكو" تعلن رفضها لشخص فاروق حسني لشغل منصب مدير عام "إسرائيل" .33

فـاروق   امس رسميا معارضتها لتولي وزير الثقافـة المـصري           إسرائيلاعلنت  : اشرف الهور  -غزة  
وقالت  .، وقالت انها ستعمل على منع تعيينه في هذا المنصب         'اليونسكو'حسني، منصب مدير عام منظمة      

في منع تعيين حسني مديرا عاما لمنظمة اليونسكو للتربية والعلوم          ' اسرائيل جاهدة 'االذاعة االسرائيلية ان    
شارت ايضا الى ان مـن بـين اسـباب          وا .'يعمل على عرقلة عملية التطبيع مع اسرائيل      'والثقافة كونه   

   .'اطالق الوزير حسني تفوهات تتصف بالالسامية'اعتراضها 
 4/5/2009القدس العربي، 
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  يونس بالمدفعية االحتالل يتوغل في بيت حانون ويقصف جباليا وخان .34
بعـد  توغلـت   قوات االحتالل اإلسرائيلي    ، أن   وكاالت عن   ، من غزة  4/5/2009الرأي، األردن،   أفادت  
 أنوقال مـصدر فلـسطيني       . زراعية أراض في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وجرفت           أمس ظهر

قوات االحتالل المعززة باربع اليات عسكرية ترافقها جرافة مدرعة وعدد من الجيبات المصفحة توغلت              
ريبة من   نار كثيف وعشوائي على منازل المواطنين وممتلكاتهم الق        إطالقمئات األمتار شرق البلدة وسط      

 ذلك قالـت مـصادر       إلى .مكان التوغل وقامت بعمليات مسح وتجريف لألراضي الزراعية في المنطقة         
 أراض زراعية في جنوب وشـمال       أمسفلسطينية وشهود عيان إن جيش االحتالل قصف بقذائف مدفعية          

ية شرق   قذيفة مدفعية مناطق زراع    20وذكرت المصادر أن الجيش اإلسرائيلي قصف بنحو         .قطاع غزة 
. بلدة جباليا شمال القطاع مجبرا المزارعين الفلسطينيين على مغادرة أراضـيهم ووقـف العمـل فيهـا                

وأضافت ذات المصادر أن قوات الجيش أطلقت نيران أسحلتها الرشاشة وقذائف مدفعيـة علـى أراض                
 . الحـادثين ولم يبلغ عن وقوع إصابات في    .زراعية في منطقة الفراحين شرق خان يونس جنوب القطاع        

وفي الضفة الغربية شن الجيش اإلسرائيلي حملة اعتقاالت ومداهمات في الساعات األولى مـن صـباح                
  .امس طالت ثالثة فلسطينيين

أصيب، فجر اليوم، شاب فلسطيني بنيران قوات  من غزة انه قد 4/5/2009،  قدس برسوأضافت
وقالت مصادر  .تطافه من قبل تلك القواتاالحتالل شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، حيث تم اخ

فلسطينية إن قوات االحتالل أطلقت فجر اليوم النار على شاب اقترب من السلك الحدودي شرق بلدة بيت 
حانون وأصابوه بجراح متوسطة، حيث تم اعتقاله واقتياده إلى داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

1948.  
 

  الضفة الغربيةازير في معظم مناطق المستوطنون يطلقون عشرات الخن .35
أكد خالد منصور عضو اللجنة الشعبية لمقاومة االستيطان أن المستوطنين أطلقوا           : عاطف دغلس  -نابلس

مئات الخنازير البرية في معظم مناطق الضفة الغربية، وأنهم تعمدوا في اآلونة األخيرة اسـتخدام هـذه                 
 أنفلونزا  االعتداء على مزروعاتهم، خاصة عقب انتشار مرض      الطريقة لمحاربة المواطنين الفلسطينيين و    

ونقل منصور عن شهود عيان بمناطق شمال الضفة الغربية قيام مستوطنين بإحضار شاحنات              .الخنازير
من تلك الخنازير وإطالق العنان لها بالمناطق واألراضي الفلسطينية، مؤكدا أن خطورتها تكمن بصعوبة              

 وبإمكانية تكاثرها بشكل سريع وضـخم فـي فتـرة زمنيـة         ،ا محكمة اإلغالق  عودتها للمستوطنات ألنه  
 أن صعوبة التصدي لهذه الخنازير تكمن في أن قتلها يتطلب استخدام            ،وأكد منصور للجزيرة نت   . قصيرة

  . أسلحة نارية يمنع استخدامها قرب المستوطنات، أما السموم فإنها تضر بالبيئة وتقتل حيوانات أخرى
 أكد الدكتور أسعد الرمالوي المدير العام للصحة الفلسطينية أنهم بحثوا في اجتماع عقد بيـنهم                من جانبه 

وبين اإلسرائيليين والمصريين واألردنيين عن آليات التصدي لهذا المرض الوبائي، مـشيرا إلـى أنهـم                
ون هـذه الخنـازير     تباحثوا أيضا في كيفية التصدي آلفة الخنازير التي يطلقها المستوطنون، نافيا أن تك            

ووصف الرمالوي للجزيرة نت مشكلة الخنازير البرية التي         ". وأن اإلنسان هو الناقل له    "حاملة للمرض،   
يطلقها المستوطنون بأنها سياسية بالدرجة األولى رغم تأثيراتهـا الـصحية واالقتـصادية والزراعيـة               

  . والوبائية
 3/5/2009الجزيرة نت،  

  
  انفجار جسم مشبوه من مخلفات االحتالل شمال غزةإصابة ثالثة أطفال جراء .36

أصيب مساء األحد، ثالثة أطفال فلسطينيين جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات جيش االحتالل : غزة
وأفادت مصادر فلسطينية إن ثالثة أطفال ال تتجاوز أعمارهم ستة عشر عاماً أصيبوا  .شمال قطاع غزة
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شبوه من مخلفات االحتالل بالقرب من مقبرة الشهداء شرق بلدة جباليا بجراح مختلفة جراء انفجار جسم م
  . شمال القطاع

 3/5/2009، قدس برس
  

   ألف و حدة سكنية خالل العقد المقبل450 - 400الفلسطينيون بحاجة ما بين : "البنك الدولي" .37
 المحتلة، من الوحدات  تقرير للبنك الدولي، حاجة الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية قدر: رام اهللا 

 العرض حاليا   ألف وحدة سكنية في السنوات العشرة المقبلة، مشيرا إلى أن450 -  400السكنية ما بين 
 ألف وحدة سكنية في السنة، ما يشير إلى أن الفلسطينيين سيعانون نقصا خطيرا في 16000ال يزيد عن 

وقال التقرير إن  . في المناطق الفلسطينية عدد الوحدات السكنية، في ظل الطلب الكبير على اإلسكان
البنك يقدم مساعدة فنية إلنعاش االقتصاد من خالل قطاع اإلسكان الفلسطيني، مشيرا إلى أن صندوق 
االستثمار الفلسطيني يعكف هو اآلخر على العمل على برنامج إسكان لذوي الدخل المحدود مدته خمس 

 ألف وحدة سكنية جديدة في حين تسعى شركة بيتي، وهي 30 -  20سنوات بهدف إنشاء ما يتراوح بين 
  .شركة استثمار عقاري، إلى بناء بلدة جديدة بالقرب من رام اهللا تدعى الروابي

  3/5/2009قدس برس، 
  

   الشهر الماضي250  فلسطينيين واعتقل6 قتل االحتالل": مؤسسة حقوقية" .38
أعلنت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق :  د ب أ،وائل بنات، عبد الرؤوف أرناؤوط:  القدس-غزة

 كما ، استشهدوا بنيران االحتالل اإلسرائيلي،في تقرير لها أن ستة فلسطينيين بينهم ثالثة أطفال, اإلنسان
وذكرت أن من بين الشهداء الستة مواطن فلسطيني من قطاع ،  آخرين في أبريل الماضي250تم اعتقال 

صيب بها خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، في حين غزة، استشهد متأثراً بجراحه التي أ
  .كان الشهداء الخمسة اآلخرون من مدن الضفة الغربية المحتلة

  4/5/2009الوطن، السعودية، 
  

 لن نسمح بزراعة المحاصيل التصديرية لعدم وضوح الرؤية واستمرار اإلغالق: زراعة غزة .39
نية في غزة أنها لن تسمح بزراعة المحاصيل التصديرية خاصة أعلنت وزارة الزراعة الفلسطي: غزة

إال بعد الحصول على إذن رسمي مسبق منها وتخصيص حصة مياه لتلك ) الفراولة والزهور(
المحاصيل، وبما يسد حاجة السكان من تلك المحاصيل والتسويق المحلي لهذا الموسم، وذلك نتيجة 

وأوضح حسن أبو عيطة،  .ر وعدم وضوح الرؤية للتصديرالستمرار إغالق المعابر ومواصلة الحصا
نسخة منه أن القطاع الزراعي " قدس برس"الوكيل المساعد بوزارة الزراعة في تصريح مكتوب، وصل 

سنوياً كخسائر مباشرة، إضافة إلى الخسائر غير )  مليون دوالر40(لخسائر فادحة تقدر بـ  تعرض
 الزراعية بسبب سياسة إغالق المعابر المستمر من قبل العدو المباشرة نتيجة لمنع تصدير المحاصيل

 1000(وأشار إلى أن قطاع غزة كان يصدر  .االحتالل اإلسرائيلي، وخاصة محاصيل الفراولة والزهور
سنوياً، الفتاً النظر إلى أنه تم منع تصدير هذه المحاصيل )  مليون زهرة40(من الفراولة و) طن

 من المياه العذبة والتي تساهم في   ن أن هذه المحاصيل تستهلك كمية عاليةلموسمين سابقين، عوضاً ع
  .استنزاف مياه الخزان الجوفي لقطاع غزة وزيادة العجز فيه

  2/5/2009قدس برس، 
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  إلى غزة"قافلة األمل األوروبية" تطالب مصر تسهيل وصول " لكسر الحصارحكوميةالجنة للا" .40
األوروبية " األمل"السلطات المصرية بتسهيل وصول قافلة " سر الحصاراللجنة الحكومية لك"طالبت : غزة

تسهيل سير "وناشدت اللجنة في بيان لها السلطات المصرية  .ومرورها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
، مشددةً على أن "القافلة المتوقع وصولها إلى قطاع غزة عبر رفح في الخامس عشر من الشهر الجاري

عدات، وأجهزة طبية، وكراسي متحركة، وأدوات طبية، مساعدة لعدد كبير من جرحى القافلة ستحمل م
وفي سياق متصل؛ دعت اللجنة القائمين على القافلة جلب  ".العدوان الصهيوني ومعاقيه على قطاع غزة

أكبر عدد ممكنٍ من الكراسي الكهربائية المتحركة، واألدوات المساعدة لذوى االحتياجات الخاصة، ال 
إصابات الحرب "وأفادت بأن  .من جرحى الحرب على قطاع غزة معاقين% 10سيما وأن أكثر من 

الحرب الشرسة والعنيفة خلفت آالف "، الفتة النظر إلى أن " إعاقات دائمة800؛ منها 5300بلغت 
  ". الجرحى يعاني الكثير منهم من عاهات مختلفة

  3/5/2009قدس برس، 
  

 عتصمون مجددا ألجل اإلسراع في بناء المخيمأهالي نهر البارد ي: لبنان .41
نفذ العشرات من ابناء ونازحي مخيم نهر البارد اعتصاماً امام مكتب االونروا في مخيم : البداوي

 في المساكن المؤقتة، إقامتهمالبداوي، احتجاجاً على تأخر عملية اإلعمار وللمطالبة بتحسين ظروف 
ورفع  .الشعبية وعدد من المؤسسات األهلية واالجتماعيةوذلك بمشاركة ممثلي الفصائل واللجنة 

 األهاليالمعتصمون مذكرة موجهة الى مدير االونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو تالها نيابة عن 
 :مسؤول الجبهة الديموقراطية في البداوي عاطف خليل وجاء فيها

ى مقومات العيش بكرامة، بينما يجب رفض بناء وحدات سكنية جديدة، النها ال تتطابق مع ادن: اوالً
 .انفاق االموال التي تبنى فيها على اعادة اعمار المخيم القديم

 .اإلسراع في تسليم ما تبقى من منازل في الجزء الجديد من المخيم الصحابها: ثانياً 
 .اإلسراع في البدء في اعمار المخيم بدون مماطلة وتالعب بمشاعر الناس: ثالثاً
 .الب اهالي المخيم بالتعويض عليهم لما اصابهم من خسائر بشرية وماديةيط: رابعاً

شهرياً، وتأمين دفع االقساط الجامعية  $ 200كما طالبت المذكرة برفع بدل ايجار المنزل للنازحين الى 
كما اكد خليل باسم اهالي المخيم ان التحركات ستتواصل بشكل اسبوعي حتى تحقيق . لطالب نهر البارد

 .الب المحقة البناء المخيمالمط
 4/5/2009السفير، 

  
  في بيت ساحور المسيحية بالضفة يتطاول على شخص الرسول عليه السالم اسرائيليبيان .42

أعرب العميد عدنان الضميري المتحدث الرسمي باسم قوات األمن، ونائب المفوض العام : رام اهللا
اره للبيان الذي وزع في شوارع مدينة بيت للتوجيه السياسي في الضفة الغربية، عن شجبه واستنك

ساحور، ذات الغالبية المسيحية، في محافظة بيت لحم، أمس الجمعة، يتطاول على شخص الرسول 
أن البيان مدسوس وصادر من جهات معادية إلثارة "وأكد العميد الضميري . محمد، صلى اهللا عليه وسلم

وأشار العميد الضميري إلى أن هذا البيان  ".ستوطنيهالنعرات الطائفية، وهو من أساليب االحتالل وم
حلقة من حلقات االعتداءات اإلسرائيلية واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وخصوصا مع قرب "

 من أيار الجاري، والذي ينتظره كل الفلسطينيين 11زيارة، البابا بنديكتوس السادس عشر لفلسطين في 
  .حسب قوله " طوائف المحبة للسالممن مسلمين ومسيحيين وكل ال

  2/5/2009قدس برس، 
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 مسؤول كنسي يقرر اإلقامة في مبنى بكنيسة األرمن في القدس يهدد االحتالل بهدمه .43
أعلن الدكتور لويجي جياربي، رئيس المكتب اإلعالمي في حاضرة الفاتيكان، عن قراره : ةالقدس المحتل

لطات االحتالل اإلسرائيلي في طريق اآلالم بالبلدة القديمة من اإلقامة في المبنى المقرر هدمه من قبل س
وكان المسؤول البابوي وصل إلى مدينة القدس يوم  .القدس المحتلة طيلة فترة إقامته وتواجده في المدينة

أمس، في إطار التحضير لزيارة بابا الفاتيكان لمدينة القدس واألراضي الفلسطينية، واطلع على قرار 
  .دس االحتاللية والخاص بهدم مبنيي الضيافة الكائنين على سطح كنيسة األرمن الكاثوليكبلدية الق

  3/5/2009قدس برس، 
  

   يطلق فعاليات يوم العمال العالمي من قلب القدس المحتلة"اتحاد عمال فلسطين" .44
يار الذي يصادف أطلق االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فعالياته الخاصة باألول من أ: القدس المحتلة 

يوم عيد العمال العالمي، من مدينة القدس المحتلة وعلى جبل الزيتون، بحضور األمين العام لنقابات 
العمال شاهر سعد، وأعضاء من األمانة العامة واللجنة التنفيذية ونقابيين باالتحاد، وبمشاركة عدد من 

ة الدولية التي قدمت من النرويج وايطاليا الشخصيات الرسمية والنقابية واالعتبارية والوفود النقابي
وأكد األمين العام سعد في كلمته، أن االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اختار مدينة القدس  .وأمريكا

لتكون نقطة االنطالقة إلحياء فعاليات األول من أيار، رغم إعالن سلطات االحتالل فرض طوق أمني 
، األمر الذي حال دون وصول المئات من العمال والنقابيين محكم على مداخل المدينة وشوارعها

  .للمشاركة في هذه الفعاليات من مختلف المدن والمحافظات
  2/5/2009قدس برس، 

 
  جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي يبتز المرضى الذين يسعون لمغادرة غزة": منظمة حقوقية" .45

 إن ما يسمى جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي "إسرائيل"أطباء لحقوق اإلنسان "قالت منظمة : ب ف ا
وأظهرت بيانات . كثف من تحقيقاته مع المرضى الذين يسعون إلى مغادرة قطاع غزة للعالج) شين بيت(

ارتفاعاً في عدد المرضى الفلسطينيين الذين يتم التحقيق معهم وإجبارهم على تقديم المنظمة جمعتها 
في الفترة "وجاء في التقرير انه .  للحصول على الرعاية الطبيةمعلومات كشرط مسبق لمغادرة القطاع

 شخصاً على األقل للتحقيق معهم، 438 تم استدعاء 2009آذار ،/  ومارس2008كانون الثاني / من يناير
حققت مع قاصرين وصورت مرضى رغماً " الشين بيت"وقالت إن ". كشرط مسبق للنظر في طلباتهم

  . قيقعنهم، وشتمتهم خالل التح
  4/5/2009الخليج، 

  
  330ارتفاع ضحايا الحصار إلى  .46

 ضحية في اعقاب وفاة     330 ارتفع عدد ضحايا الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى            :غزة
من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة أثر مرض عضال ألم به ومنعـه  /  عاما 32/وائل عبد القادر عقيالن     

وهو زوج فنانة الكاريكاتير أميمة جحـا         عبد القادر عقيالن   يذكر أن . رجمن السفر لتلقي العالج في الخا     
وقد منع من السفر للخارج عبر معبر رفح بسبب الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وأعلن عـن               

 .استشهاده الليلة الماضية
  4/5/2009 ،وكالة سما
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  عمل تتعلّق بحّل الدولتين يتوقع إعالن أوباما في حزيران عن خطة األردنيوزير الخارجية  .47
 ناصر جودة  في اجتماع للجنة العالقات الخارجية األردني وزير الخارجية قال:  نبيل غيشان- عمان 

 لواشنطن ولقائه الرئيس باراك اوباما، إن األردنيفي مجلس النواب عرض خالله نتائج زيارة العاهل 
 بمبدأ حل الدولتين ووقف األخذرة مباشرة ضرورة  وبصواألميركية لإلدارة أكداهللا الثاني  الملك عبد

، ومنها وقف االستيطان والحفريات في إسرائيل الجانب التي تنفذها األحادية واإلجراءاتاالستيطان 
 يعلن اوباما في أنوتوقع جودة  . في المنطقةأميركا بمصالح األوسطالقدس، وربط السالم في الشرق 

 أن مبدأ حل الدولتين بعد أساستجاه حل القضية الفلسطينية على المقبل خطة عمل ) يونيو(حزيران 
 بنيامين نتانياهو، والرئيس حسني مبارك والرئيس اإلسرائيلييكون انتهى من لقاء كل من رئيس الوزراء 

  .محمود عباس
  4/5/2009الحياة، 

  
  اجتماع زراعي أردني فلسطيني إسرائيلي لمواجهة أنفلونزا الخنازير .48

ـ          : عصام مبيضين  أن " الـسبيل "كشف مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية ناصر حوامدة ل
والفلسطينيين عقد أمس في منطقة غور األردن، لبحث تـداعيات          " إسرائيل"اجتماعا تنسيقيا بين األردن و    

قاب استفحال  ويأتي االجتماع في أع    . الخنازير واإلجراءات الالزمة للحيلولة دون انتشاره      أنفلونزافيروس  
   ".إسرائيل"المرض عالميا، ووصوله إلى الشرق األوسط بعد تسجيل إصابتين بانفلونزا الخنازير في 

وأكد الحوامدة أن االجتماع األردني اإلسرائيلي الفلسطيني ناقش سـبل مكافحـة المـشاكل واألمـراض                
طقة الحدودية، وبحث سبل تنـسيق      الحيوانية األخرى مثل الليشمانيا ووجود الكالب الضالة التي تهدد المن         

الجهود لمكافحة انفلونزا الخنازير، وتبادل المعلومات بين الجهات الثالث، إضافة إلى اإلجراءات الوقائية             
  .على الحدود

 3/5/2009السبيل، األردن، 
  

   306والعدد ..  أردنية لغزةقافلة مساعدات .49
 قافلة مساعدات إنسانية جديـدة إلـى قطـاع    أمس ، عبرت جسر الملك حسين: بترا–جسر الملك حسين   

وبهذه القافلة يـصل    .  منزلية وأدوات طنا من المواد اإلغاثية      91 شاحنة تحمل    15وتتضمن القافلة    .غزة
  . قوافل306 اآلنمجموع القوافل التي تم إرسالها إلى غزة لغاية 

  4/5/2009الرأي، األردن، 
 

  لمصلحة الموساد  ضبط شبكة تجسس :لبنان .50
 إحدى الفضائيات أمس ما بثته "حزب اهللا"نفت مصادر أمنية لبنانية رسمية وأخرى مقربة من : وتبير

يؤلفون شبكة تجسس تعمل لمصلحة ) جنوب لبنان( شخصاً في مدينة النبطية 40العربية في شأن توقيف 
اإلسالمية تمكن في  جهاز األمن والحماية التابع للمقاومة أن، مؤكدة )الموساد(االستخبارات اإلسرائيلية 

  . لالشتباه بهم بالتعامل مع الموسادأشخاصاألسبوع األخير من الشهر الماضي من توقيف ثالثة 
  4/5/2009الحياة، 

  
 تحولت إلى حمل"إسرائيل "الكالم عن انسحاب قريب من الغجر ال يعني أن : بري .51

 من معلومات عن سرائيليةاإل اإلعالمعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري، على ما تتناقله وسائل 
 جنودها من إسرائيلسواء سحبت :  من الشطر الشمالي لقرية الغجر المحتلة، فقالإسرائيليانسحاب 

نتنياهو ) بنيامين( سواء قبل سفر أوالشطر اللبناني لقرية الغجر قبل االنتخابات النيابية اللبنانية او بعدها، 
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 من أراضٍ لبنانية استمر اإلسرائيليففي الحالتين االنسحاب  بعده، أو األميركية الواليات المتحدة إلى
، هو دليل واضح 1701 وحتى اآلن، بالرغم من صدور القرار 2006احتاللها منذ عدوان تموز عام 

 الدولية وعدم الوفاء بالتزاماتها حيال بنود هذا القرار الذي يمثل الشرعية لإلرادة إسرائيلعلى تحدي 
 التي يتربع على عرشها صقور التطرف والعنصرية قد إسرائيل أنيس مؤشرا على  لأيضاالدولية، وهو 

 . حمل وديع يوزع هدايا مجانية من كيسناإلىتحولت بين ليلة وضحاها 
 4/5/2009السفير، 

 
 األسد يدعو إدارة أوباما لمحاورة حماس .52

الثة في التلفزيون الفرنـسي  في مقابلة مع القناة الث، حث الرئيس السوري بشار األسد واشنطن    :  ب . ف .أ
مؤكـدا  أجل التوصل إلى السالم،     بثت أمس، على فتح حوار مباشر أو غير مباشر مع حركة حماس من              

إذا كانت الواليات المتحدة بحاجـة لمـساعدتنا فـنحن          «وقال  . أن دمشق مستعدة لتسهيل هذه المحادثات     
ال يمكنكم التوصـل إلـى      . مكنكم تجاهلها حماس تتمتع بالنفوذ، وال ي    «وأوضح أن    .»جاهزون لمساعدتها 

  .»سالم ما دامت حماس خارج هذه العملية السلمية أو ضدها
4/5/2009السفير،   

  
  العرب يبحثون اللجوء إلى مجلس األمن لوقف خطط تهويد القدس المحتلة .53

لجامعـة  أعلن رئيس مكتب األمين العـام ل      :    وكاالت األنباء   - رامي منصور  -القدس المحتلة، القاهرة    
العربية السفير هشام يوسف أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون فى اجتماعهم الطارئ الخميس المقبـل               

سرائيلية فى القدس المحتلة والخطوات التى      يفية التعامل مع الممارسات اإل    اقتراحات وأفكار فيما يتعلق بك    
ذهاب إلى مجلس األمـن إذا أردنـا        ال أرى أن هناك بديال عن ال      " مضيفا فى هذا الصدد      ،ينبغى اتخاذها 

هناك مسؤولية علـى المجتمـع الـدولى        "، مؤكدا أن    " وحماية القدس  ،التعامل بجدية مع هذه الممارسات    
 فى ممارساتها بما يحول دون حصول الشعب الفلسطيني على حقه وإنهـاء             "إسرائيل"لضمان عدم تمادى    

  ".االحتالل 
4/5/2009الدستور،   

  
  انياهو في مصر اإلثنين المقبل نت-محادثات مبارك  .54

إن رئيس الحكومـة االسـرائيلية      " الحياة" قال مصدر مصري موثوق به لـ        : جيهان الحسيني  -القاهرة  
لبحث العملية السلمية في الشرق     . بنيامين نتانياهو سيزور مصر االثنين المقبل قبيل توجهه إلى واشنطن         

ن بهدف تشغيل المعابر لتخفيف المعانـاة عـن الـشعب           األوسط، ثم أفق عقد اتفاق تهدئة مع الفلسطينيي       
وسيكون الرئيس حسني مبارك أول      .الفلسطيني واستعادة الهدوء في الساحة الفلسطينية وتخفيف االحتقان       

  زعيم يلتقي نتانياهو
4/5/2009الحياة،   

  
 مجمع الفقه اإلسالمي يطالب برفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني .55

الفقه اإلسالمي الدولي أعمال دورته التاسعة عشرة فـي إمـارة الـشارقة بتأكيـد                اختتم مجمع    :الشارقة
ضرورة تفعيل إطار عمل إسالمي ودولي في مواجهة الممارسات الصهيونية، سواء ضد المـدنيين فـي                

وعبر المجمع في بيانه عن قلقه البالغ حيال ما تتعـرض لـه             . قطاع غزة أو في القدس الشريف المحتل      
وتوجه المجمـع إلـى     . لقدس الشريف المحتلة من عمليات تهويد لمحو هويتها العربية واإلسالمية         مدينة ا 
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بحـزم وقـوة    "الفصائل الفلسطينية بالدعوة إلى وحدة الصف، كما ناشد المجتمع الدولي ضرورة العمل             
  ".لردع االحتالل الصهيوني عن ممارساته الغاشمة، ووقف اإلرهاب الذي يقوم به

3/5/2009ن الين، إخوان أو  
  

  ضد تصدير الغاز للصهاينة وزيارة نتنياهوفي مصر مظاهرة  .56
تنظِّم اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي في مصر مظاهرةً في العاشرة صـباح غـد                : حسن محمود 

االثنين أمام مجلس الدولة؛ بمناسبة مواصلة نظر الدعوى المرفوعة لوقف تصدير الغاز المـصري إلـى       
الصهيوني، ولالحتجاج على الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو إلـى             الكيان  
ويطالب مقيمو الدعوى بإحالتها إلى دائرة أخرى، واتخاذ إجراءات الرد تجـاه رئـيس الـدائرة                . مصر

  .هذه الدعوىوعضو اليمين؛ لما لَحق بهذه الدائرة من عدم صالحية رئيسها وعضو يمينها للفصل في 
3/5/2009إخوان أون الين،   

  
  "إسرائيل"إزالة ملصقات مناصرة للفلسطينيين في نيومكسيكو تحتج على الدعم األميركي لـ .57

قامت مجموعة من المثقفين وأساتذة الجامعات وبعـض المنظمـات اليهوديـة            :  أحمد محسن  -واشنطن  
وزيع عشرة ملصقات كبيـرة فـي المنطقـة         المعادية للصهيونية ومنظمات إسالمية ويسارية وطالبية بت      

المار آوت  "المحيطة بمدينة البكركي بوالية نيومكسيكو األميركية الشهر الماضي بموجب عقد مع شركة             
ـ         " دوور آدفيرتيازنج  " إسـرائيل "لإلعالنات، وذلك للتعبير عن االحتجاج على استمرار الدعم األميركي ل

. بنزع الملصق وإزالته قبل أن تنتهي الفترة المحددة في العقـد          لكن عمال الشركة قاموا     . بعد مذابح غزة  
طبقا لمعلومات من داخل شركة المار فإن مجموعات        "وتقول المجموعة في بيان أصدرته بهذا الشأن إنه         

  . ضغطت على الشركة إلزالة الملصقات" إسرائيل"من ذوي النفوذ من أنصار 
4/5/2009الشرق، قطر،   

  
   للتشدد حيال إيران وفرض عقوبات جديدة يدعو" إيباك"مؤتمر  .58

 اإلسرائيلي مؤتمرها السنوي، -التي تمثل اللوبي اليهودي " إيباك"بدأت منظمة : محمد سعيد - واشنطن
أمس، والذي يستمر حتى يوم غد الثالثاء بمشاركة العديد من الشخصيات السياسية األميركية واإلسرائيلية 

في العاصمة األميركية واشنطن إلى دفع حكومة الرئيس األميركي " يلإسرائ"في وقت يسعى الموالون لـ
باراك أوباما الستبدال مسارها تجاه إيران الداعي إلى فتح قنوات الحوار الدبلوماسي ، بمسار يؤكد على 

غير أن مصادر مطلعة تؤكد أن . التشدد تجاه إيران وفرض المزيد من العقوبات األحادية والدولية عليها
قانون العقوبات على النفط اإليراني "ضد إيران باسم " إسرائيل"ع القانون الذي يتداوله الموالون لـمشرو
، ويدعو إلى فرض عقوبات على واردات البنزين والنفط المكرر إلى إيران يلقى معارضة من " المكرر

  .البيت األبيض حتى اآلن
4/5/2009الدستور،   

  
 قدس   مسلمو فرنسا يتظاهرون ضد تهويد ال .59

تظاهر عشرات المسلمين الفرنسيين مساء أمس السبت في العاصمة بـاريس       :  عبد اهللا بن عالي    -باريس  
  .الهادفة إلى تهويد القدس المحتلة" إسرائيل"احتجاجا على سياسات 

 وطالب المتظاهرون السلطات الفرنسية بالضغط على تل أبيب من أجل دفعها إلى التخلـي عـن حفـر                  
وانتقـدت  . لحرم القدسي، ووقف تدمير منازل الفلسطينيين وطردهم من المدينة المقدسـة          األنفاق تحت ا  
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في فرنسا والعالم اإلسالمي تجـاه مـا وصـفته          " غياب ردة فعل حازمة   "الناشطة المسلمة نيللي لوبوشيه     
  .بالتهويد المتسارع للقدس

3/5/2009الجزيرة نت،   
  

  مناسبة يوم الصحافة العالمي القنصلية األميركية تنظم حفالً في البيرة ب .60
أقامت القنصلية األميركية العامة في القدس، أمس، حفال لمناسبة اليوم العالمي لحريـة             :  وفا –محافظات  

وقالت القنصل  . الصحافة، وذلك بمدينة البيرة بحضور عدد من الصحفيين وممثلي وسائل اإلعالم المحلية           
بلوم، ان الصحفيين الفلـسطينيين يواجهـون       -ميكائيال شوايتز اإلعالمي والثقافي في القنصلية األميركية      

وأكدت أن القنصلية العامة ستستمر في دعم الصحفيين والصحافة الحرة          . عقبات كثيرة في عملهم كل يوم     
  . في الضفة وقطاع غزة، مبينة أنه ال يوجد بلد حر وشعب حر ان لم يكن هنالك صحافة حرة

4/5/2009الحياة الجديدة،   
  

  إلى غزة" األمل األوروبية"نة محملة بالورق ضمن قافلة شاح .61
أعلن قائمون على تنظيم قافلة األمل األوروبية المتجهة إلى قطاع غـزة، أمـس، نيـتهم                :  د ب أ   -غزة  

تخصيص شاحنة من بين شاحنات القافلة لحمل كميات من الورق الذي قارب على النفاد مـن قطـاعي                  
  .الصحة والتعليم في القطاع

4/5/2009ي، األردن، الرأ  
                                                                                           

 النائب البريطاني غاالوي يالحق وزير الهجرة الكندي قضائياً .62
أعلن جورج غاالوي النائب في مجلس العموم البريطاني عزمه مالحقة وزير الهجـرة الكنـدي               : لندن 
يسون كيني، الذي منعه من زيارة كندا واتهمه بدعم ومساندة ما يسمى اإلرهاب وتعاطفه مـع حركـة                جا

وأعطـى غـاالوي، الـذي      . المقاومة اإلسالمية الفلسطينية حماس ، أمام القضاء، بتهمة اإلساءة لسمعته         
لقضائية مهلة ثالثة   حظي تهديده اهتمام وسائل اإلعالم الكندية الرسمية، األشخاص المستهدفين بمالحقته ا          

  .أيام لالعتذار العلني منه أو االعتراف بخطئهم وإال الحقهم أمام القضاء
3/5/2009قدس برس،  

  
   بلدا75 تريليون دوالر في 1,2 مؤسسة و350الصيرفة اإلسالمية تدير  .63

 أو قال رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية الدكتور احمد محمد علي إن غياب:  فهد الغامدي- جدة 
ضعف البنية األساسية القانونية يعتبر أهم التحديات التي تواجه الصناعة المالية اإلسالمية، مشيراً إلى أن 
الكثير من الدول التي تقدم الخدمات المالية اإلسالمية تعمل وفق أنظمة وقواعد شرعت للصناعة المالية 

اإلسالمية تشمل عدم التوافق على نظام وأضاف ان التحديات التي تواجه الصناعة المالية  .التقليدية
 .لتسوية الخالفات والنزاعات التي تنشأ في الصناعة المالية اإلسالمية، إضافة إلى قلة المتخصصين فيها

وأكد أن األزمة المالية العالمية التي عصفت ببنوك العالم ومؤسساته المالية كان تأثيرها محدوداً على 
سبب طبيعة الصناعة المالية اإلسالمية القائمة على المشاركة في الربح المؤسسات المالية اإلسالمية ب

وبين أن الصناعة المالية اإلسالمية بدأت في سبعينات  .والخسارة والعمليات التي تسندها أصول حقيقية
القرن الماضي بداية متواضعة بإنشاء اللبنات األولى من المصرفية اإلسالمية وكان أكبر حدث حينذاك 

 كمؤسسة دولية تعمل وفقاً للشريعة اإلسالمية وإنشاء بنك 1975نشاء البنك اإلسالمي للتنمية عام هو إ
 بليون دوالر 56.89وأضاف ان إجمالي تمويالت البنك بلغت حتى نهاية العام الماضي  .دبي اإلسالمي

ع الشريعة لمختلف الدول األعضاء، موضحاً أن البنك كان سباقاً في إصدار الصكوك المتوافقة م
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اإلسالمية على النطاق العالمي، وساعده في ذلك التصنيف المرموق الذي ناله من أكبر ثالث وكاالت 
  .تصنيف في العالم

 في المئة 15وأكد رئيس مجموعة البنك اإلسالمي أن الصيرفة اإلسالمية نمت في السنوات األخيرة بنحو 
 المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية من  تريليون دوالر، كما زاد عدد1.2سنوياً لتصل إلى 

  . بلدا75ً مؤسسة حالياً تعمل في أكثر من 350مؤسسة واحدة في سبعينات القرن الماضي إلى 
  4/5/2009الحياة، 

 
   بحكم حماس بين ليبرمان والهباش اإلطاحة .64

  فارس عبداهللا 
ش الوزير فـي سـلطة التنـسيق      ال أريد أن أخوض في شخصية وتاريخ ومسلكيات المدعو محمود الهبا          

وكيف كانت فتاويه الباطلة تبيح قتـل أبنـاء حمـاس           ," شاكر الحيران "والمعروف باسم   ,األمني برام اهللا    
وكيف كان جهاز األمن الوقائي يعمل على نشر فتاوى الحيران المـضللة بـين أفـراد                , والقوة التنفيذية 

للتأسيس للفتنة وفقاً لمخطط سيدهم دايتـون  ,ة االنترنت األجهزة األمنية وعبر المواقع التابعة له على شبك      
  .وعبر الطرق الديمقراطية التي يروج لها الغرب,لإلطاحة بحكم حماس المنتخب شعبياً ,

يعتبر واجباً وطنياً وأخالقياً ودينياً يجب القيام بـه بأسـرع           , يقول الهباش إن إنهاء حكم حماس في غزة       
ومن قبلـه تـساوق     ,ليتقاطع مع برنامج نتنياهو وليبرمان      , الصهيونيةوقت، ويوجه كالمه عبر اإلذاعة      

إذن الهدف واحد للهبـاش وليبرمـان وكـل         , الهباش وسلطته مع أهداف حرب ليفني أولمرت على غزة        
يقول الهباش إنهاء حكم حماس     , الذين يقفون في صف العداء للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية          ,األقزام  

 هو كذلك يا هباش؟ ألن حماس تمنع تنفيذ خارطة الطريق في غزة كما تفعـل جيـوش    هل, واجبا وطنياً 
وحفظ المستوطنين ورعاية إقامتهم بأمـان فـي        , الجنرال دايتون يقومون بقمع المقاومين وجمع سالحهم        

هل هو كذلك يا هباش الن حماس تحفظ المقاومة خياراً اسـتراتيجياً فـي ظـل                ,أراضي الضفة المحتلة    
 بغزة؟ هل هو كذلك يا هباش ألنها تحارب العمالة وتفكك خاليا العمالء الصغار ليعترفوا بدورهم                حكمها

عن الكبار؟ ويقول الهباش إنهاء حكم حماس واجب أخالقي وديني هل هو كذلك يا هباش ألنهـا تمنـع                   
قـي  المراقص ومحالت بيع الخمور وصاالت القمار؟ هل هو كذلك الن حماس تحارب الـسقوط األخال              

هل هو كذلك ألنها ال تحتفل في فعالية القدس عاصمة الثقافة بالرقص؟ كما يحلـو لـسلطة                 , والمخدرات
والتحلل مـن كـل     , خلف المناسبات الوطنية من أجل الدعوة للسفور والتبرج       ,التنسيق األمني في التستر     

سلطة رام اهللا تحتفـل بأحـد       وكانت  ,لقد كانت غزة  تنزف دماً وتلملم جراحها         ,القيم األخالقية والدينية    
من أجل الواجـب األخالقـي      , وتقيم مهرجاناً غنائياً له لتجمع الفتيات والشبان في صعيد واحد         ,الساقطين  

  !والديني الذي تدعو له يا شاكر الحيران
رداً على اللغط الذي يثار في إعالم فريق التسوية عن حالة القمع المزعومة في غزة يرد ناشط حقـوق                   

إن الحكومة الفلسطينية بغـزة     : "2/5 القدير الدكتور إياد السراج بتصريح صحفي، أمس، السبت          اإلنسان
قد قامت بأعمال كبيرة حتى استتب األمن الشخصي والعام في غزة وأن هذه الحكومة تتمتع بمـصداقية                 

  ".عالية
لتسوية فلقد سبقه قبـل     لم تكن هذه المرة األولى للتصريحات غير المسئولة التي تعودنا عليها من فريق ا             

أيام عزام األحمد بتصريحات لصحيفة الغد األردنية يكشف فيها أن أهدافهم من جلسات الحوار بالقـاهرة                
إن لم يتم ذلك بالحوار فهناك طرق أخرى الستعادة غزة وهنا نـضع عالمـات               : هي استعادة غزة، قائالً   

ة التنسيق األمني بعد فشل الدبابات الصهيونية       االستفهام على الوسائل والطرق الستعادة غزة من قبل سلط        
وبعد فشل الحصار الجائر إذا كان تبقى رجولة عندك وعند أمثالك يا هباش بعد هروبك الذليل من غـزة                   

  .أن تعود إليها بسيفك إذا كنت تملك سيفاً وال أظن 
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ة كما هي لم تتحرك مـن     فغز,وال تغرنكم مسالك ترون فيها الغلبة الظاهرة        ,الطريق لغزة له مسلك واحد      
تقـف  , عاصمة الدماء والشهداء، حاضنة الوطن كل الوطن        ,هي صديقة البحر عنوانها لم يتغير       ,مكانها  

باإلمكـان أن   ,وفيها متسع لكل الوطنيين األحرار      ,ترفض الخضوع والخنوع    ,شامخة في مواجهة عدوها     
وتكفروا باللقـاءات   , مقاومة نهج وخيار وعهد   تدخلوها بموافقة من أهلها بعد أن توقعوا في أسفاركم أن ال          

  .العبثية والتنسيق األمني مع العدو الصهيوني وال أظنكم تفعلون
فغزة فيها سرايا القدس وألوية الناصر وكتائب جهاد        ,غزة ال تحكمها حماس وان كانت القائمة على األمر          

ويشتم شهداؤها على   ,في زنازينكم   غزة قلعة المقاومة التي يظلم مجاهدوها       , جبريل وأبو علي مصطفي     
فرسـان  , يا صاحب الواجب الديني هذه غـزة        ,ويستهزأ بالدين اإلسالمي داخل سجونكم      ,ألسنة محققيكم   

  .ولن يسمحوا بأن تقترب أقدام أبو رغال على أعتابها إال تقطع , المقاومة فيها يفدونها بالدماء 
ار الهزيمة والتسوية وبائعي األوطان وان كان لـدينا         غزة اآلن منظومة شاملة للمقاومة تقف في وجه تي        

بعض المالحظات والتحفظات على األداء اليومي والتفصيلي للحكومة الفلسطينية بغزة ووقـوع بعـض              
األخطاء إال أننا نرى في هذه الحكومة المباركة عبر أدائها السياسي واإلعالمـي والتعليمـي والثقـافي                 

  .عتبراً يفرض احترامه على الكل الفلسطينيواالجتماعي نموذجاً مقاوماً م
  4/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ! "وثائق التدمير المنهجي للمجتمع الفلسطيني"من  .65

  نواف الزرو
باقتراف جرائم حرب ضـد     " اسرائيل"قليلة جدا هي التقارير الدولية التي تتجرأ على رفع الصوت باتهام            

 المنهجي للمجتمع الفلسطيني ، ومن هذه التقـارير ، هـو ذلكـم              الفلسطينيين ، واتهامها بالقيام بالتدمير    
إسرائيل باستباحة المؤسـسات    "الدولية ومقرها جنيف واتهم     " أصدقاء اإلنسان "التقرير الذي أعدته منظمة     

، وتضمن التقرير التوثيقي حول     " األهلية المدنية في القطاع ال سيما المؤسسات التعليمية ورياض األطفال         
ات التي اقترفتها سلطات االحتالل اإلسرائيلية في حربها األخيرة على قطاع غزة ، الكشف عـن                االنتهاك

، وحمل التقرير عنوان    "  مؤسسة أهلية تعمل على خدمة المواطنين في القطاع        182قيام إسرائيل بتدمير    "
 الذي طال الكثيـر     إنه خالل الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة      : "، وقال " تدمير المجتمع المدني منهجيا   "

من السكان المدنيين والمواقع المدنية الفلسطينية ، عمدت قوات االحتالل إلـى قـصف العـشرات مـن                  
المنظمات والجمعيات األهلية الفلسطينية بصواريخ وقنابل ثقيلة ، كما لجأت إلى اقتحام بعضها مـا أدى                

وبين التقريـر   .  وتخريب محتوياتها  إلى تدميرها بشكل كلي أو جزئي في معظم الحاالت أو إلى مصادرة           
 ثـم النـوادي     72أن أكثر الجمعيات األهلية تضررا من ناحية العدد ، كانت رياض األطفال وعددها ،               

 تتبع لوكالة األمـم     36 مدرسة بشكل عام ، منها       67 ، وإلى جانب ذلك ، دمرت        32"الرياضية وعددها   
، وقد تم قصف بعض المدارس وهي تعج باألطفال         " واأونر"المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين      

 فلسطينيا في مدرسة الفاخورة وحدها ، شمالي قطاع غزة ،           45والفارين من القصف ، ما أدى إلى مقتل         
  .بتاريخ السادس من يناير الماضي

دعي الئحة اتهام صريحة ضد دولة االحـتالل تـست        "اال تشكل هذه الوثيقة الدولية لوحدها       : ونتساءل هنا 
  ".،..ذلك على افتراض ان هناك عدالة دولية"؟، ، ...محاكمتها

الى ذلك ، نتابع بعضا من الوثائق والشهادات االخرى المتعلقـة بالتـدمير المنهجـي للمجتمـع                 .. ولكن
ففي سياق نهج التدمير الشامل لفلسطين ايضا كان الدكتور وليد مصطفى وهو باحث متـابع               : الفلسطيني

أن ": "التدمير الجماعي للقـرى الفلـسطينية     " جهته في دراسته التي نشرت بعنوان        متخصص قد اكد من   
من مجموع القرى الفلسطينية التي كانت موجودة في فلسطين قد هدمت على أيـدي الـسلطات                % 62,6

الصهيونية ، وإذا أخذ بعين االعتبار أن بعض أقضية فلسطين لم تقع بأكملها تحت سيطرة العـدو عـام                   
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مـن مجمـوع القـرى      % 78,4 ، قد شـكلت      1967 قرية التي هدمت قبل      468د أن الـ     ، نج  1948
، وجـاء فـي جـداول الدراسـة         "  التي خضعت للسيطرة الصهيونية في ذلك العام       598الفلسطينية الـ   

 ، بلغ   1931أن عدد المواقع الفلسطينية التي كانت قائمة في فلسطين حسب التقسيم اإلداري لعام              "الموثقة
 بيتـاً ، وبلـغ      52812موقعاً ، وقد بلغ عدد بيوتها آنذاك        ) 472 (48عاً ، هدم منها خالل عام        موق 755

  ". نسمة1945,338428عدد سكانها حسب إحصاء 
ان "أين اختفت القـرى العربيـة؟       : "نشر في هآرتس بعنوان   " تسفرير رينات "جاء في تقرير لالسرائيلية     

ة خاصة ، مثل الدكتور ايالن بابيـه ، يقولـون أن اختفـاء     المؤرخين الناقدين للحركة الصهيونية بصور    
القرى الفلسطينية من مواقعها هو جزء من سياسة منهجية مبرمجة لطمس وجودها من اجل بلورة تاريخ                
جديد يتالءم مع الرواية الصهيونية التي تدعي أن البالد كانت فارغة وانها تحولت الى ارض خـضراء                 

ان تاريخ فلـسطين    : "، ويقول الدكتور ايالن في البحث     "  كييمت وأمثالها  مزدهرة بسبب نشاطات الكيرن   
  ".ينقل الى عهد التلمود القديم

في اطار دراسات السالم والتطـوير      (وجاء في دراسة اخرى أجرتها في السنوات األخيرة ناغا كيدمون           
) عـة بـن غوريـون     بتكليف من جامعة غوتبرغ في السويد وبتوجيه البروفيسور أورن يفتحال من جام           

، وفي  " مغربية"قرية فلسطينية ، وتطلق عليها بأنها       ) 86(أن أحراش الكيرن كييمت التي تشمل       "وجدت  
 في المائة فقط تتطرق الى القرية العربية في الموقـع ،            15اغلبية المواقع توجد الفتات ارشادية ، إال أن         

ق السم القرى الفلسطينية اطالقـا ، وال        واغلبية النصوص في الكراسات والصحف واالعالنات ال تتطر       
  ".تتطرق الى كونها عربية

حملـة مبيتـة لتفجيـر      "وفي هذا السياق على نحو حصري كشفت صحيفة هآرتس العبرية النقاب عـن              
ان اسرائيل هدمت ما ال يقـل عـن         "، حيث اشار مراسل الصحيفة وهو ميرون رفافورت الى          " المساجد

 ، اضافة الى بعض الكنائس المسيحية ، بـل          1948ية التي احتلتها العام      مسجدا في القرى الفلسطين    120
بأن هذا الهدم الذي تم في كثيـر        "، ويوضح   )" أماكن العبادة اليهودية  (انها هدمت خالل الحملة عدة كنس       

من األحيان بعمليات تفجير بالديناميت كان غرضه القضاء على أي أثر عربي في البالد والعمل بـأكبر                 
مكن للحفاظ فقط على ما تبقى من آثار يهودية فيها ومحو أي أثر عربي فيها وكـأن االسـرائيليين                   قدر م 

  ".يريدون ان يقولوا ان هذه البالد لليهود فقط ولم يكن فيها أي أثر عربي
ويضيف رفافورت في تقريره الموسع المقتبس من كتاب صدر مؤخرا في لندن لباحث اسرائيلي في علم                

لم يفاجأ بما فعله االسرائيليون ضد الفلسطينيين في ذلك الوقـت مـن             "از كلتر ، قوله انه      اآلثار يدعى ر  
  ".لو كان العرب هم الذين انتصروا ، لما فعلوا غير ذلك"ترحيل وتدمير ، ألنه 

ان ما حدث تدمير جذري لمدن وقرى ، وتدمير لحـضارة كاملـة ،              : "ويقتبس رفافورت من كتاب كلتر    
 سنة ، وحتى الكنس الباقية في األحيـاء العربيـة           3000 ، ومن معالم للحياة خالل       بحاضرها وبماضيها 

التي هدمت ، فسيفساء وقالعا ، ولوال بعض الناس المجانين في هذا الموضوع أمثال ييفين وغيره لكانوا                 
بي بان الهدم كان يهدف الى القضاء على بقايا الوجود العر         "، ويؤكد   " مسحوا كل شيء على وجه األرض     

  ".الذي ازعج القادة االسرائيليين
أن الجيش اإلسرائيلي عمل منذ     : "تظهر الوثائق المفرج عنها من أرشيف الجيش اإلسرائيلي       .. وهكذا اذن 

 على إزالة آثار قرى وبلدات عربية تم تهجير سكانها ومحوهـا مـن              1948قيام الدولة العبرية في العام      
جد وأضرحة أولياء بأوامر صادرة عن قائد الجبهة الجنوبية في          الوجود وتنفيذ حمالت غايتها تفجير مسا     

حينه موشيه ديان ، الذي حول حسب المؤرخ إالسرائيلي فلسطين إلى صحراء مدمرة لطمس الحـضارة                
  ".العربية التي كانت قائمة وإقامة إسرائيل عليها
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سطينية والبريطانية فانـه يمكـن      واذا ما اضفنا الى ذلك جملة ال حصر لها من الوثائق االسرائيلية والفل            
التأكيد أن سياسة التهديم الشامل للمدن والقرى الفلسطينية ، وسياسة الترحيل الشامل للشعب الفلـسطيني               

  .اعتبرت ركيزة أساسية من ركائز الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل
ؤكد البروفسور اإلسـرائيلي    كما اعتبرت هذه السياسة من أشد األسرار صونا في الحياة اإلسرائيلية كما ي            

 وضمن نطاق األراضي المقامة عليها دولـة إسـرائيل تعـد            1948قبل العام   : "قائالً" إسرائيل شاحاك "
المسألة من أشد األسرار صونا في الحياة اإلسرائيلية ، فال توجد نشرة أو كتاب أو كراس يتحـدث عـن             

تكون األسطورة الرسمية المقبولة عـن بـالد   عددها أو مواقعها ، وهذا أمر مقصود ، وذلك من أجل أن  
  " .فارغة قابلة للتعميم في المدارس اإلسرائيلية ، ولروايتها للزوار والسياح

ولذلك نقول ربما تكون الوثائق العبرية ـ الصهيونية المتعلقة بالنكبة ومشهد التطهير العرقي والتـدمير   
نية ، التي يكشف عنها تباعا على مراحل زمنيـة          الشامل لفلسطين على ايدي التنظيمات والدولة الصهيو      

متباعدة ، من اهم الوثائق التي من شأنها ادانة جنراالت تلك التنظيمات والدولة باقتراف جرائم حرب مع                 
  .سبق التبييت والتخطيط

  4/5/2009الدستور، 
  

  هل هناك حاجة حقا الى مثل هذه الطائرة الباهظة .66
  رؤوفين بدهتسور

دما بدأ سالح الجو االسرائيلي يتزود بطائرات حربية من انتاج الواليات المتحدة، تطلع             منذ الستينيات عن  
هذا كان من اجل الحفاظ على التفوق       . قادتهم دائما لشراء الجيل االكثر تقدما للصناعات الجوية االمريكية        

يـة والـنهج     التي كانت عـامال مركزيـا فـي النظر         -الجوي والقدرة الفائقة لمهاجمة اهداف من الجو        
احد النتائج المترتبة على هذا التوجه تجسد من خالل الحاجة الى تخصيص جـزء              . العسكري االسرائيلي 

  .كبير وهام من ميزانية التسلح العسكرية من اجل شراء طائرات حربية
 في. ثمن الطائرات الحربية االمريكية اخذ في التصاعد، وتكلفة صفقات الشراء ازدادت بالتناسب مع ذلك             

 اي،  15الوقت الذي كلف فيه شراء الفانتوم في اواخر الستينيات اقل من مليوني دوالر كان ثمن الـ اف                  
  . مليون دوالر43قد بلغ في اواخر التسعينيات 

 طائرة اف   75في هذه االيام تجري مفاوضات بين اسرائيل والواليات المتحدة حول شروط صفقة شراء              
ومثل الماضي، قرارات شراء الطائرات ستتخذ بالتأكيد من قبـل          .  دوالر  مليار 15، التي تبلغ تكلفتها     35

ولكن في هذه المرة بسبب االثار العميقة التي        . سالح الجو بينما يقوم صناع القرار والسياسة بتبنيها الحقا        
 ستترتب على عقد هذه الصفقة بالنسبة لميزانية الدولة واستعدادية الجيش االسرائيلي، يجـدر بـالوزراء              

هم سيكتشفون ان عالمات استفهام غير قليلة تحوم من فـوق           . واعضاء الكنيست ان يبدأوا باالهتمام بها     
في صفقة مشتريات   ) .  مليون دوالر للطائرة الواحدة    200حوالي  (قرار شراء هذه الطائرة الباهظة جدا       

التي ستأتي بسالح الجـو     كبيرة كهذه غالية الثمن يجدر بصناع القرار ان يتحققوا من الجدوى والنجاعة             
  .والتي تبرر دفع هذا الثمن المرتفع

 من قبل خبراء الطيران يطرح عالمات استفهام وتشكيك بصدد المهمات المتوقع            35تحليل مزايا الـ اف     
حسب ادعاءهم قدرة هذه الطائرة على المناورة سيئة جدا وهي حتى اقل من الطـائرات               . ان توكل اليها  

 لدى الـ   5,2 اكثر من سرعة الصوت مقابل       6,1سرعتها القصوى تبلغ    .  فيتنام التي استخدمت في حرب   
 اال ان المشكلة المركزية ذات الصلة االساسية للمهمات المتوقع ان توكل لهذه الطائرة في سالح                15اف  

التي تتـيح لهـا ان   (الحفاظ على ميزة التملص والمراوغة      . الجو، هي قدرتها الرديئة على حمل االسلحة      
ومن هنا هي تستطيع فقـط      . تمكنها من حمل اسلحة فقط داخل جسم الطائرة       ) تهرب من اجهزة الرادار   ت
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 مثال تستطيع حمل اسلحة تفوق هذه الحمولـة         15الـ اف   . حمل قنبلتين وزن كل واحدة يبلغ طنا واحدا       
  .بثمانية اضعاف من حيث الوزن

ملص ال تضمن نجاحها في التملص من اجهزة         على المراوغة والت   35الخبراء يعتقدون ان قدرة الـ اف       
 كيلو مترا االمر الذي يعني انها ال تستطيع مثال الطيـران            1080رادار العدو، كما ان مدى طيرانها هو        

 الـذي   15هذا مقابل مدى الــ اف       . من اجل تنفيذ مهمة في ايران من دون التزود بالوقود في الطريق           
بين ان هناك شك ان كان سالح الجو يتوقع تكليفه بمهمـات ال             من كل هذا يت   . يفوق ذلك باربعة اضعاف   

مثـل  (يمكن تنفيذها من خالل الطائرات الموجودة بحوزته االن او من خالل طراز جديد لهذه الطائرات                
االتجاه الذي يسيرون اليه اصال في كـل        . ذات التكلفة االقل  )  ذو المزايا المراوغة   15سالينت ايغل اف    
لذلك سيكون من الخطأ شـراء طـائرات        . عالم هو استخدام متزايد للطائرات بال طيار      أسلحة الجو في ال   

ان كان المبـرر االسـاس للتـزود        . باهظة كهذه فقط من اجل الحفاظ على مكانة سالح الجو االعتبارية          
بالطائرة الجديدة هو مهاجمة اهداف في ايران فاغلبية مزايا هذه الطائرة بالتحديد ستصعب تنفيـذ هـذه                 

  .المهمة
 مليار دوالر لشراء هـذه الطـائرة، يجـدر بـالوزراء            15من قبل ان يصدر المصادقة على تخصيص        

واعضاء الكنيست ان يحاولوا دراسة المسالة من كل جوانبها وان ال يعتمدوا كالعادة على ما يقررونه في                 
  .الجيش االسرائيلي

  هآرتس
  4/5/2009الرأي، األردن، 
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  4/5/2009الدستور، 


