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   العودة إلسقاط حقزعماء عرب يبحثون تعديل مبادرة السالم ": القدس العربي" .1
من مصادر فلسطينية رفيعة المستوى الثالثاء ان زعماء " القدس العربي"علمت  :رام اهللا ـ وليد عوض

للقديمة بناء على طلب " توضيحية وتعزيزية"العربي يبلورون مبادرة سالم عربية " االعتدال"دول 
 باراك اوباما الذي من المقرر امريكي ليعرضها الرئيس المصري حسني مبارك على الرئيس االمريكي

  .ان يلتقيه خالل االسابيع القادمة
عدم ذكر اسمها ان الملك االردني عبداهللا الثاني الذي " القدس العربي"واوضحت المصادر التي طلبت من 

التقى اوباما مؤخرا في واشنطن وعد االخير ببلورة مبادرة سالم عربية توضيحية لبعض نقاط الغامضة 
ي المبادرة العربية للسالم التي تبنتها قمة بيروت، وتستجيب المبادرة الجديدة لبعض التحفظات التي تعتر

  .االمريكية واالسرائيلية على المبادرة القديمة
واكدت المصادر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث االحد مع الملك عبداهللا الثاني في عمان 

ي تقديم مبادرة سالم عربية اكثر وضوحا السرائيل مع الطلب االمريكي من دول االعتدال العرب
وكان العاهل االردني قام فور . االستجابة لبعض تحفظات االخيرة على بعض بنود المبادرة السابقة

  .عودته من واشنطن بزيارة السعودية صاحبة المبادرة العربية
لورون حاليا مبادرة سالم وحسب المصادر فان العاهل االردني والرئيسين المصري والفلسطيني يب

للمبادرة العربية للسالم، وذلك بالتنسيق مع السعودية والتشاور مع سورية التي اطلع العاهل " تعزيزية"
  .االردني وزير خارجيتها وليد المعلم االثنين على المطالب االمريكية والتحركات العربية الجارية

جري بلورتها جاءت بناء على طلب من اوباما نقله واكدت المصادر ان مبادرة السالم العربية التي ي
الملك عبداهللا الثاني لزعماء المنطقة، وستشمل توطين الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية والسماح 
لمن يرغب منهم باالنتقال لالراضي الفلسطينية التي ستقام عليها دولة فلسطينية منزوعة السالح بعد 

  . بين السلطة واسرائيلاجراء مبادلة لالراضي ما
واضافت المصادر ان االدارة االمريكية تطالب بجدول زمني للتطبيع واقامة عالقات سياسية ما بين 
الدول العربية واسرائيل تشجع االخيرة على اتخاذ خطوات عملية تسمح باقامة دولة فلسطينية منزوعة 

  .السالح
برفع العلم االسرائيلي في جميع "بيا ستسمح وحسب المصادر فان المبادرة التي يجري بلورتها عر

العواصم العربية بالتوازي مع رفع العلم الفلسطيني في احياء عربية من القدس الشرقية كعاصمة للدولة 
الفلسطينية، في حين سيرفع علم االمم المتحدة على البلدة القديمة من القدس واالماكن المقدسة كأماكن 

  ".سيحيين واليهودعبادة مشتركة للمسلمين والم
واكدت المصادر ان اللقاءات العربية رفيعة المستوى التي تجري حاليا عقب عودة الملك عبداهللا الثاني 
من واشنطن تهدف لبلورة تلك المبادرة التي من المفترض ان تأخذ بعين االعتبار التحفظات االمريكية 

ع العالقات العربية مع اسرائيل وحل مشكلة تحدد توقيتا لتطبي"واالسرائيلية على المبادرة القديمة و
 الن ذلك من شأنه 1948الالجئين الفلسطينيين الذين يستحيل اعادتهم لالراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  ".ان يهدد مستقبل اسرائيل وفق وجهة النظر االمريكية
  6/5/2009القدس العربي، 
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  تحايل على المجتمع الدولي و كافيةغامضة وغير التسوية   حولتصريحات نتنياهو: السلطة .2
باسم الرئاسة الناطق  أن  محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 6/5/2009الحياة، نشرت 
 بنيامين نتنياهو في شأن اإلسرائيلي ردينة قال تعقيباً على تصريحات رئيس الوزراء أبو نبيل الفلسطينية

ع الفلسطينيين من دون شروط مسبقة، إن هذه  في مفاوضات سياسية ماستعداده للشروع فوراً
التزام السالم يعني االعتراف الفعلي بحل الدولتين ووقف ": وأضاف "غامضة وغير كافية"التصريحات 

  ."أي حلول ال تلبي قرارات الشرعية الدولية غير مقبولة"، و"النشاطات االستيطانية
 سالم مع الفلسطينيين تتضمن إلىجل التوصل أمن  "جديدة"لى مقاربة إ "ايباك" أماموكان نتنياهو دعا 

  . حل الدولتينإلى يشير أناستئنافا فوريا للمحادثات من دون شروط، من دون 
 أمهل يقصد نتنياهو مفاوضات سياسية جادة ": وتساءل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات

اوضات سياسية من النقطة التي انتهت نريد مف": "فرانس برس"وقال لوكالة . "مفاوضات على السالم؟
كما . "أولمرت إيهود السابق اإلسرائيلي بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء 2008إليها نهاية عام 
هل توافق حكومة نتنياهو على مفاوضات على قضايا الوضع النهائي كافة، بما فيها ": تساءل عريقات

 التزامات خطة خريطة إسرائيلدود؟ وهل تلتزم حكومة القدس والالجئين والحدود واالستيطان والح
 بوضوح ألن حكومة نتنياهو تتالعب األسئلةتنتظر إجابات على هذه "ن السلطة أ إلىوأشار . "الطريق؟
كل ما يقوله نتنياهو تالعب باأللفاظ على اإلدارة األميركية، لذلك نريد جوابا " أنوشدد على . "باأللفاظ

  ." لن تجيباإلسرائيليةمة من واشنطن ألن الحكو
 وديع عواودةو ضياء الكحلوت ،غزة نقالً عن مراسليها في 6/5/2009العرب، قطر،  وجاء في

أمين سر منظمة التحرير ياسر عبد ربه رفض في تصريح لإلذاعة العبرية العامة  أن وكاالتوال
  .اط التي توقفت عندها لقبل باستئناف المفاوضات من النق وقال لو كان جاداً،تصريحات نتنياهو

ربه وصف  عبد أن وكاالتوال سمير حمتو ،غزة نقالً عن مراسلها في 6/5/2009الدستور،  وأضاف
رفض القيادة  جددكما . تصريحات نتنياهو بأنها استمرار لسياسة التالعب والتحايل على المجتمع الدولي

  .تزام بحل الدولتين االلأو دون وقف االستيطان "إسرائيل"الفلسطينية التفاوض مع 
  

   ما لم توقف االستيطان وتوقف تهويد القدس"إسرائيل"لن تكون هناك مفاوضات مع : قريع .3
 انه لن تكون هناك أمس أعلن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض احمد قريع : محمد يونس-رام اهللا 

. "قف سياسة تهويد القدسما لم توقف االستيطان، وتزيل البؤر االستيطانية، وتو" إسرائيلمفاوضات مع 
ي أهذا شرط أساسي ومسبق للبدء في ": وقال للصحافيين عقب استقباله المبعوث الياباني لعملية السالم

هذا إن بقي هناك عملية "ووصف قريع االستيطان بأنه قنبلة في وجه العملية السلمية،  ."مفاوضات
 حقيقية وقرارا حقيقيا وإرادة نيات جدية يلإسرائ تُظهر أنالتفاوض غير ممكن قبل "وقال إن . "سلمية

  ."بوقف االستيطان
  6/5/2009الحياة، 

  
  هنية تحذّر من رضوخ األمم المتحدة لضغوط إسرائيلية لوقف التحقيق في حرب غزةحكومة .4

المجتمع الدولي إلى ضرورة التحـرك مـن        ] الفلسطينية المقالة [دعت الحكومة    : مصطفى حبوش  - غزة
 والتطرف المتزايدين لدى قادة االحتالل اإلسرائيلي ومنعهم من اقتراف المزيـد مـن              أجل لجم اإلرهاب  

الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني، وحذرت الحكومة في بيان لها صدر أمس عقب اجتماعها األسبوعي الذي               
 من عمليات التهويد الموسـعة التـي        ،نسخة عنه " فلسطين"عقدته في غزة برئاسة إسماعيل هنية ووصل        

م بها قوات االحتالل ضد مدينة القدس المحتلة ومحاوالت هدم المسجد األقصى المبارك داعية األمتين               تقو
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العربية واإلسالمية إلى اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات عملية من أجل حماية األماكن المقدسة من هـذا               
  .التهويد

لفلسطينية داعيا إلى إنجـاح جـوالت       وأشاد البيان بالجهود المبذولة من أجل إنهاء االنقسام في الساحة ا          
من اتخاذ إجراءات ضـارة بـالحوار       " سلطة رام اهللا  "الحوار الدائرة في القاهرة ومحذرا في الوقت نفسه         

الفلسطيني على غرار عمليات االعتقال الجارية بحق المواطنين في الضفة أو تـشكيل حكومـة جديـدة                 
  .حوار الوطنيخارج إطار القانون وبشكل يضع العراقيل أمام ال

كما حذرت الحكومة في بيانها من مغبة وقوع المؤسسات الدولية وخاصة األمم المتحدة وأمينها العام بان                
كي مون تحت الضغوط اإلسرائيلية لوقف التحقيق في جرائم االحتالل ضد شعبنا في الحـرب األخيـرة                 

  .ضد قطاع غزة مشددة على ضرورة مالحقة مجرمي الحرب
على دعوة هنية بدعوة البابا بنديكتوس السادس عشر إلى زيارة قطاع غزة إبان زيارته               الحكومةوأكدت  

  . إلى المنطقة لالطالع بنفسه على جرائم الحرب التي قامت بها قوات االحتالل
  6/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  لداخلية خلفًا لصياملاد وزيًرا عيين فتحي حّم تُ المقالةالحكومة .5

 وبشكٍل رسمي عن تعيين ]5/5الثالثاء  [أعلنت الحكومة الفلسطينية بغزة اليوم : كارم الغرابلي-غزة
ا للداخلية خلفًا للشهيد سعيد صيامفتحي حماد وزير.  

قد في مدينة غزة، وقال بعد انتهاء اجتماع الحكومةوشارك حمسنعمل : اد في اجتماع الحكومة الذي ع
اد تقديره للشهيد القائد وأكَّد حم .وحدته، وتحقيق آمالهعلى خدمة الشعب الفلسطيني، والمحافظة على 

سعيد صيام، ودوره الكبير في تأسيس وبناء وتكوين مؤسسة وأجهزة أمنية وطنية، يفتخر بها الشعب 
  .الفلسطيني، وأكَّد أن هذا البناء الشامخ يجعلنا نستمر في طريق التطوير والبناء

 5/5/2009إخوان أون الين، 
  

  سلطة بصدد تشكيل حكومة على قاعدة إنهاء الحصار وإعادة اإلعمار ال:عمرو .6
ن أ أمس أكد سفير فلسطين لدى مصر نبيل عمرو خالل مؤتمر صحافي له : جيهان الحسيني-القاهرة 

 المزيد من إلى وليس بشكل يؤدي اإلعمار الحصار وإعادة إنهاءالسلطة بصدد تشكيل حكومة على قاعدة 
  .طيني المنهك اآلن من الحصاراألزمات للشعب الفلس

وعما تردد من أنباء عن عزم حركة حماس نقل مكاتبها من دمشق إلى طهران، وتأثير ذلك على الحوار 
المكان اآلمن لحماس هو الشرعية الفلسطينية، وأي مكان آخر ": الفلسطيني كورقة ضغط، قال عمرو

  ."يظل رهنا لالبتزاز ألن لكل دولة مصالحها وأهدافها
لى أهمية العمل العربي المشترك لالستفادة من أي توجهات إيجابية إلدارة الرئيس أوباما الجديدة، إشار أو

 كبير لحل على أميركيدارة األميركية السابقة كانت تدير أزمة، أما اآلن فنحن بصدد اهتمام اإل"ن إوقال 
  ."قاعدة الدولتين

  6/5/2009الحياة، 
  

  توجه عباس إلى واشنطن من دون أن يشكل حكومة جديدةستبعد أن يت" الحياة"مصادر لـ .7
عباس في محمود  إن قرار الرئيس "الحياة" قالت مصادر فلسطينية موثوقة لـ: جيهان الحسيني-القاهرة 

شأن شخصية رئيس الوزراء المفترض تكليفه تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، مرهون بمحادثاته في كل 
 الشهر الجاري مرتبط بهذا 16أن تأجيل عقد الحوار الفلسطيني إلى من عمان والقاهرة، الفتة إلى 

وضحت المصادر أنه عقب عودة عباس إلى رام اهللا بعد غد سيكون جدوله مزدحما، وسيجري أو .القرار
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اجتماعات مكثفة طيلة ثالثة أيام مع كل من حركة فتح ومع الفصائل والمستقلين وأعضاء اللجنة التنفيذية 
ورجحت أن يعلن عباس موقفه المتعلق . رير، متوقعة أن تنهي هذه االجتماعات األحد المقبللمنظمة التح

وتوقعت أن يكلف عباس شخصية مستقلة، . بتشكيل الحكومة بعد أن ينهي مشاوراته مع جميع هذه القوى
س واستبعدت أن يتوجه عبا. مرجحة أن يكلف سالم فياض تشكيل حكومة فصائلية يشارك فيها مستقلون

إلى واشنطن من دون أن يشكل حكومة جديدة، خصوصا أن حكومة فياض قدمت استقالتها، وإن كانت 
ال يفضل أن يزور واشنطن والحكومة الفلسطينية "مستمرة في أداء عملها بطلب من عباس، وقالت إنه 

  ."غائبة ولم تشكل
تشكيل حكومة فلسطينية وقالت المصادر إن عباس يحتاج إلى موافقة عربية، خصوصاً من مصر قبل 

موسعة كي تحصل على دعم عربي يؤكد وجودها ويقويها، مضيفة أن حركة حماس ترى أن تشكيل 
لذلك يحتاج ... وإال فإن هذه الخطوة ستعطل الحوار وستهدد بإفشاله"الحكومة يجب أن يتم بالتوافق 

شأن، خصوصا في ظل ما عباس إلى موافقة من مصر التي ترعى الحوار قبل اتخاذ قرار في هذا ال
  ."أبدته دول عربية عدة من مخاوف من اتخاذ مثل هذه الخطوة

  6/5/2009لحياة، 
  

  السلطة تشكّل وحدة خاصة لغربلة صفوفها من عناصر حماس وحزب اهللاأجهزة ": هآرتس" .8
جهزة قالت مصادر أمنية عالية المستوى في تل أبيب، أمس الثالثاء، إن األ : زهير اندراوس-الناصرة 

األمنية اإلسرائيلية كالت المديح لنشاط األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في البحث 
 "هآرتس"وقال المحلل العسكري في صحيفة  .عن عناصر تعمل لصالح حركة حماس وحزب اهللا اللبناني

ة في الدولة العبرية إنّه في هذا العبرية، عاموس هارئيل، المعروف بصالته الوطيدة مع المنظومة األمني
السياق تم تشكيل دائرة خاصة وظيفتها البحث عن عناصر تم زرعهم من قبل حماس وحزب اهللا في 

وبموجب المصادر عينها، فإنّه حتى اآلن تم اعتقال العشرات من . داخل األجهزة األمنية الفلسطينية
وقالت  . وحزب اهللا، على حد قول المصادرعناصر األجهزة األمنية وذلك بشبهة التعاون مع حماس

مصادر أمنية إسرائيلية إن السلطة الفلسطينية تبذل جهوداً مركزة ومكثفة في البحث عن عناصر تعمل 
لصالح حزب اهللا وحماس، وزادت المصادر ذاتها قائلة إن هذه الخطوة الجديدة تأتي في إطار سلسلة من 

طينية ضد حماس، ويهدف ذلك، من بين جملة األهداف، إلى منع الخطوات التي تقوم بها السلطة الفلس
  .وصول معلومات من األجهزة األمنية إلى فصائل المقاومة الفلسطينية

ولفت المحلل اإلسرائيلي إلى أن قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي كانت قد أطلقت، قبل سنة ونصف 
 في الضفة الغربية، وبعد مرور عدة أشهر قررت )الدعوة(السنة، حملة واسعة ضد البنية المدنية لحماس 

الحكومة اإلسرائيلية بالتنسيق مع القادة األمنيين في السلطة والجنرال األمريكي كيث دايتون، تحويل هذه 
  .المهمة إلى السلطة الفلسطينية التي تواصل حتى اليوم حمالت االقتحام واالعتقال ضد عناصر حماس

األجهزة األمنية اإلسرائيلية قولها إن السلطة الفلسطينية فعالة أكثر في هذا ونقلت الصحيفة العبرية عن 
 المجال بالمقارنة مع جيش االحتالل والشاباك، وأشارت إلى أن األجهزة األمنية الفلسطينية كشفت مؤخراً

عن مخزن معلومات محوسب لحماس في نابلس، يتيح لها جمع معلومات استخبارية مهمة عن كافة 
نقلت الصحيفة عن األجهزة األمنية اإلسرائيلية قولها إنّها تشير باإليجاب  و.ليات الحركة في الضفةفعا

إلى مستوى التنسيق األمني بين قوات االحتالل والشاباك وبين األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، 
  .عالوة على زيادة التنسيق بين األجهزة األمنية ذاتها

صدر أمني إسرائيلي قوله إن السلطة الفلسطينية تعمل اآلن في الضفة بشكل مثير لم يسبق كما نقل عن م
  .1993 سبتمبر / منذ توقيع اتفاق أوسلو في أيلول16له مثيل خالل السنوات الـ
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وزعمت الصحيفة العبرية انّه في عملية الدهم التي قامت بها األجهزة األمنية الفلسطينية قبل عدة أسابيع 
 كغم من مادة 17مسجد تابع لحماس في مدينة قلقيلية تم العثور على مواد تفجيرية كثيرة، ومنها على 

 استعمال هذه المواد في العمليات االستشهادية يؤدي إلى إيقاع عدد أن، ولفتت الصحيفة إلى )تي.إن.تي(
ت من الحصول على كبير من المصابين بين قتلى وجرحى، ووفق المصادر اإلسرائيلية فإن حماس تمكن

  .هذه المادة المتفجرة والخطيرة من الجيش اإلسرائيلي
 إن في السلطة قراراً لمواصلة التنسيق "هآرتس"إلى ذلك، قال مصدر فلسطيني كبير لصحيفة 

  .االقتصادي، المدني واألمني مع حكومة نتنياهو الجديدة رغم عدم وجود مفاوضات سياسية
وفي هذه . اد المصدر الكبير بأنه مستمر مثلما كان في عهد أولمرتوفي موضوع التنسيق األمني، أف

األثناء على األرض، تواصل أجهزة األمن الفلسطينية التعاون األمني مع إسرائيل، حتى بعد قيام حكومة 
ويجد التعاون تعبيره في تسليم وسائل قتالية، ولكن بالمقابل تقوم قوات األمن الفلسطينية . بنيامين نتنياهو

بعمليات هجومية على األرض ضد حماس والجهاد اإلسالمي، وذلك رغم ان المفاوضات بين فتح 
 .وحماس استؤنفت حول المصالحة بين الحركتين

  6/5/2009القدس العربي، 
  

   قائمة الممنوعين من دخول بريطانياعلىنائب يونس األسطل ال .9
نس األسطل الفقيه الفلسطيني في قائمة ستة  يو. وزارة الداخلية البريطانية اسم النائب دأدرجت: غزة

وأشار موقع إخباري . عشرة شخصية ممنوعة من دخول األراضي البريطانية لتحريضها ضد اليهود
 أن الداخلية البريطانية بررت إدراج األسطل ضمن القائمة المذكورة، وذلك لوصفه المتكرر إلىإسرائيلي 

أنا شخصياً لست متباكياً على دخول : "ألسطل معلقا على خبر المنعوقال ا .اليهود بأبناء القردة والخنازير
بريطانيا وال غيرها من الدول التي تدعي أنها راعية للديمقراطية وحقوق اإلنسان وهي ال تعدو مجرد 

وبين في تصريحات صحفية أن هذا األمر سيكون بمثابة الدعاية له؛ ألن كل من سيقرأ هذا  ".الشعارات
ل التعرف على هذه الشخصية التي باتت تخيف حكومة كانت يوماً إمبراطورية ال تغيب عن الخبر سيحاو

 .معسكراتها الشمس
 6/5/2009السبيل، األردن، 

  
  "إسرائيل "لغة اوباما مختلفة وايجابية ونقبل هدنة طويلة مع": نيويورك تايمز"مشعل لـ .10

اطالق الـصواريخ   لي الحركة توقفوا عن    قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس امس ان مقات        : دمشق
المنـاطق التـي     تسعى الى اقامة دولة في حـدود        "واضاف ان حركته    . على اسرائيل في الوقت الراهن    

   .1967احتلتها اسرائيل عام 
االميركية فـي   " نيويورك تايمز " ساعات على مدى يومين مع صحيفة        5وقال مشعل في مقابلة استمرت      

".  األميركية والمجتمع الدولي بأننا سنكون جزءا من الحـل         اإلدارةأنا أعد   : "لسوريةالعاصمة ا  مكتبه في   
الصحيفة االميركية تصريحاته بانها محاولة على ما يبدو للتقرب بطريقة محـدودة الـى ادارة                ووصفت  

   . الغرب أخرى في  اوباما والى جهات 
اسة مشددة مـن جانـب عناصـر أمـن          باللغة العربية في منزل يخضع لحر     )  عاما 53(وتحدث مشعل   

وسوريين وسط جو من الثقة بالنفس، بعد ان اعيد انتخابه للمرة الرابعـة لرئاسـة المكتـب                  فلسطينيين  
القول بأنـه لـن      اال ان لهجته المعتدلة كانت لها حدود اذ كرر        . للحركة وهو أبرز منصب فيها     السياسي  

   ".إسرائيلهناك عدو واحد في المنطقة، وهو  ":، قائال لزمالئه القادة العرببإسرائيليعترف  
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الذي يدعو للقضاء على اسرائيل مـن خـالل   " حماس"ولكنه حث األطراف الخارجية على تجاهل ميثاق       
ولم يعرض مشعل الغاء    . المزورة المعادية للسامية حقيقية   " بروتوكوالت حكماء صهيون   "  الجهاد ويعتبر    
   ".ان تجاربنا هي التي تشكل حركتنا: "عاما، مضيفا 20الميثاق، ولكنه قال ان عمره  

فهم : "وفسر مشعل سبب منحه للمقابلة، وهي األولى له مع مؤسسة اخبارية اميركية منذ نحو عام، بقوله               
والحركة تشعر بالسرور عنـدما يريـد النـاس         . حماس يتم عن طريق االستماع لوجهة نظرها مباشرة        

  ".ليس عن الحركة من آخرينالى قادتها مباشرة، و االستماع 
، ولكنه عبر عن استيائه ازاء موقـف وزيـرة          "ان لغته مختلفة وايجابية   : "وبخصوص اوباما، قال مشعل   

   ".لغتها تعكس سياسات االدارة القديمة"الخارجية االميركية هيالري كلينتون، قائال ان  
نحن مع دولة في حدود     : "حقيقه، قال مشعل  وفيما يتعلق بحل الدولتين الذي تسعى االدارة األميركية الى ت         

وهذا يشمل القدس الشرقية وتفكيك المستوطنات وحق عـودة         . ، تستند الى هدنة طويلة االجل     1967  عام  
   ". سنوات10: "أجاب" طويلة األجل"وعندما سئل عما تعنيه كلمة ". الفلسطينيين الالجئين 

ئيل، فان شروط مشعل قريبة من مبادة السالم العربيـة          وباستثناء القيود الزمنية ورفض قبول وجود اسرا      
وترفض اسرائيل عودة كاملة الـى      . يقول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انه يسعى لتحقيقه         وما  

   . ، اضافة الى حق عودة الالجئين الفلسطينيين الى اسرائيل نفسها1967عام  حدود 
مشعل ان الرئيسان الفلسطينيان الراحل ياسر عرفـات        وفي ما يخص موضوع االعتراف باسرائيل، قال        

دى هـذا  أهـل  : "واضـاف . االعتراف، ولكن مـن دون جـدوى   والحالي محمود عباس منحا مثل هذا     
قبل الواليات المتحدة واسرائيل للتهرب من التعامـل         االعتراف الى نهاية لالحتالل؟ انه مجرد ذريعة من         

   ".والفلسطيني في الملعب العربي مع القضية الحقيقية واللقاء الكرة 
: تسيطر على مسلحيها وايضا على مسلحي المجموعات األخرى، قائال  " حماس"وسعى مشعل الظهار ان 

   .ان عدم اطالق الصواريخ حاليا هو جزء من تقييم من جانب الحركة بأن ذلك يخدم مصلحة الفلسطينيي"  
والمقاومة هي حق مشروع، ولكـن مـن        .  وليس غاية  وفي المحصلة، فان اطالق الصواريخ هو وسيلة       

   ".التطبيق فان الحق يأتي في ظل تقييم يجريه قادة الحركة ناحية 
وقال ان حركته تواقة الى وقف الطالق النار مع اسرائيل والى اتفاق سيعيد الجندي االسـرائيلي الـذي                  

   . تحتجزه، غلعاد شاليت، في مقابل الكثير من األسرى الفلسطينيين 
، وتخشى اسرائيل والواليات المتحدة مـن ان  "حماس"وقالت الصحيفة ان ايران هي الراعية الرئيسية لـ    

وال أحد يـتحكم او     . الدعم االيراني لنا غير مشروط    : "، فرد مشعل ان    غزة قد تحولت الى قاعدة ايرانية      
خوان المسلمين واصـولية فـي       وعندما سئل عما اذا كانت حركته، وهي ذراع لال          ".يؤثر على سياساتنا   

وقال . قوانين الشريعة الصارمة في قطاع غزة والضفة الغربية، اجاب بالنفي          وجهة نظرها، تريد فرض     
اما بالنسبة لطبيعة الدولة، فان هـذا       . انهاء االحتالل وتحقيق المشروع الوطني     األولوية هي   : "مشعل ان 

   ". ابدا عليهم ولن يفرض . سيحدده الشعب
. ا سئل عم اذا كان يخشى التعرض لالغتيال، اجاب مشعل بالنفي، قائال انه يعتبر ذلك استـشهادا                وعندم
   ".الموت اصبح كشرب الماء"اضاف انه منذ محاولة االغتيال األولى، فان  ولكنه 

 6/5/2009القدس، فلسطين، 
  

    المقاومة وحماس لن تغير ميثاقهابإستراتيجيةوقف الصواريخ مرتبط : مشعل .11
نيويورك "نفى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ما ورد على لسانه في صحيفة : مشقد

  .األمريكية من أن الحركة قررت وقف إطالق الصواريخ على المغتصبات الصهيونية" تايمز
على " نيويورك تايمز"أن ما ورد في صحيفة  )5/5(وأوضح مشعل في تصريح صحفي له اليوم الثالثاء 

إن موقف الحركة من إطالق الصواريخ أو وقفها يأتي : "ه بشأن صواريخ المقاومة غير دقيق، وقاللسان
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وتتعامل بها في معركتها مع العدو الصهيوني؛ " حماس"في إطار إستراتيجية المقاومة التي تقرها حركة 
يا الكيان في مقاومة االحتالل ولكشف حقيقة نوا" حماس"وهي تثبيت حق الشعب الفلسطيني وحركة 

   الصهيوني وتعريته أمام العالم، ولتأكيد أنه الطرف الذي يبادر دائما بالعدوان على شعبنا، وأن صواريخ
". المقاومة تأتي كنتيجة للعدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا وللدفاع عن النفس وحماية أهلنا وأرضنا

  .التي يعيشها الشعب الفلسطينيوأشار في الوقت نفسه إلى أن الحركة تراعي دائما الظروف 
نحن لسنا كغيرنا ممن يغيرون ميثاقهم : "قال مشعل" حماس"وعن رده على السؤال المتعلق بميثاق حركة 

وشدد على ان هذا المبدأ مرفوض وال تقبله ". بحسب رغبات اآلخرين، ونرفض أن نسلك سلوكهم
  .يأخذوا شيئاً، وأكد في الوقت ذاته أن الذين غيروا ميثاقهم لم "حماس"

األصل أن ينظر الغرب إلى ما تفعله إسرائيل بحق أبناء شعبنا من قتل ودمار وانتهاك : "وأضاف مشعل
 أو عبارة وردت في الميثاق، واألصل أن  لكل القيم والحقوق والشرائع، ال أن ينظر الغرب إلى جملة

صائلياً لدعم عدالة قضيتنا وللحفاظ ينظر الغرب إلى ما قدمنا من رؤى وبرامج توافقنا عليها وطنيا وف
  .، كما قال"على حقوقنا وثوابتنا

 5/5/2009قدس برس، 
  

  " الكفاح المسلح"في فتح يرفض شطب  طرف ثالث: "القدس العربي" .12
مـن نـواب   " طرف ثالث"عن بروز " القدس العربي"تفيد معلومات وصلت لـ :  غزة ـ أشرف الهور 

 ميدانية، تحاول النأي بنفسها بعيدا عن صراعات الكبار، لخوض          وأعضاء في المجلس الثوري، وقيادات    
  .االنتخابات الداخلية القادمة

ويتالقى أصحاب هذا التوجه مع طرفي الخالف في الحركة، في بعض المواقف، ويختلفون معهمـا فـي        
لبون من أحد محاور هذا التوجه يطا     " القدس العربي "بعض المواقف األخرى، غير أنهم بحسب ما علمت         

  ".بعقد المؤتمر بأسرع وقت، وفق النظام األساسي"
، التي وصلت لحد    "الخالف الشديد "يقولون ان تشكيل توجههم ولد عقب موجة        " الطرف الثالث "وأصحاب  

، حيث يرون أن هذا سينعكس سلبا على        "جيل الشباب "، و "الحرس القديم "التراشق في وسائل اإلعالم بين      
وض غمار انتخابات رئاسية وتشريعية خسرتها في السابق أمـام غريمتهـا            وضع الحركة التي تستعد لخ    

  .حماس
فإن قيادات فتحاوية من نواب وأعضاء في المجلس الثوري، وقيادات          " القدس العربي "ومن بين ما علمته     

ميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية، وبعض أقاليم فتح في الخارج نأت مؤخرا بنفسها عن الخالفات،                
  .وي خوض غمار انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري في المؤتمر السادسوتن

وتفيد المعلومات ان قيادات ميدانية في الحركة ممن شكلت هذا التوجه الجديد تدفع باتجاه نواب فتح، مثل                 
نجاة أبو بكر ومحمد حجازي وأشرف جمعة وأحمد أبو هولي، إضافة إلى لؤي عيسى سفير فلسطين في                 

ريتانيا، وأبو جودة النحال أمين سر فتح في غزة، وجمال عبيد مسؤول الحركة في شـمال القطـاع،                  مو
  .وآخرون في انتخابات الحركة القادمة

ومن المحتمل أن تجد هذه القيادات لها مكانا بارزا في قيادة الهرم التنظيمي للحركة، في حال تـم عقـد                    
  .ك في معارك الحركة الداخليةالمؤتمر السادس، خاصة وأن أيا منها لم يشار

، يطالبون بتوسيع دائرة المشاركة على أساس النظام الداخلي، إلعطاء حق           "الطرف الثالث "أصحاب توجه   
لكل قطاعات الحركة في التمثيل، خاصة بعد أن سرب مؤخراً أن هناك نية القتصار عدد المشاركين في                 

سلوا مذكرات احتجاج بهذا األمر للـرئيس عبـاس          كادر فتحاوي، الفتين إلى أنهم أر      600المؤتمرعلى  
  .واللجنة التحضيرية
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، رفضهم بشدة إلجراء أي تغييرات في نظـام الحركـة الـداخلي،             "الطرف الثالث "ومن بين ما يدعو له      
  ".الكفاح المسلح"خاصة الفقرات التي تتحدث عن 

أحد من قادة الحركة، ويرون أن      وبحسب أحد أطراف التوجه فقد أشار إلى انهم ال يوجد لهم خالفات مع              
  ".االستحقاقات القادمة"عقد االنتخابات بشكل سليم بغض النظر عن الفائز سيهيئ الحركة جيدا لـ 

إلى ذلك فقد أعلن حكم بلعاوي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ان حركته لم تتخذ قرارات بعد فيما                   
  .دد األعضاء المشاركين فيهيتعلق بتأجيل انعقاد المؤتمر السادس لها أو ع

لم تتخذا مثل هذا القرار سواء ما يتعلـق         "وأشار إلى أن اللجنة المركزية وكذلك اللجنة التحضيرية العليا          
  ".بالتأجيل أو العدد

وأشار الى أن اللجنة التحضيرية العليا التي واصلت اجتماعاتها على مدى الشهور السابقة، أنجزت كامل               
ثائق والعدد الذي وصل إلى حوالي ألف وخمسمائة وثمانين عـضوا، وقـال انهـا               أعمالها من حيث الو   

  .توجهت إلى اتخاذ قرار تحديد المكان والزمان لعقد المؤتمر السادس في أقرب فرصة ممكنة
ان نواب فتح في المجلس التشريعي عقدوا اجتماعا لهم في مدينة رام اهللا، أكدوا              " القدس العربي "وعلمت  

فضهم لفكرة تقليص عدد المشاركين في المؤتمر، وأنهم حملوا رسالة الرفض لرئيس الكتلة             خالله على ر  
  .عزام األحمد، لطرحها في اجتماعات اللجنة التحضيرية التي ستعقد السبت المقبل في األردن

 ، كونها عجزت لغاية اللحظـة "تغيير اللجنة التحضيرية الحالية"وطالب خالل االجتماع نواب من فتح بـ      
عن إتمام تجهيزات المؤتمر، وعلى اعتبار أنه ال يحق لمن يرغب في الترشح في قيادة الحركة أن يكون                  

  .عضوا في اللجنة التحضيرية، وفق نظام الحركة
وخالل النقاشات وجه النواب انتقادات للجنة التحضيرية، خاصة في موضوع تقليص المشاركة، وقـالوا              

  ".تماعاتها إلى األطر وقواعد الحركةنقلت الخالفات من طاولة اج"انها 
ان أي شخصية سيجرى انتخابهـا فـي        " القدس العربي "من جهته قال النائب عن فتح أشرف جمعة لـ          

بنزاهـة  "، لكنه في الوقت ذاته دعا إلى إجراء االنتخابات بـ           "يجب على الجميع دعمها   "المؤتمر السادس   
  ".ودقة كبيرة

لحركة فتح في قطاع غزة، في المجلس الثـوري واللجنـة     " ة واضحة نسبة عددي "ودعا جمعة إلى إعطاء     
، ستمثل انعكاسا حقيقيا    "إفرازات المؤتمر "، على اعتبار أن     "توحد قيادات الحركة  "المركزية، وطالب بـ    

  .لحالة فتح على األرض، حتى تخرج من أزمتها الراهنة
، ورأى أن هذا ال يمنع أن تتواجد شخـصيات          "الهم التنظيمي "وطالب بأن تمتاز قيادة الحركة القادمة بـ        

  .من قيادة اللجنة المركزية الحالية، إلى جانب آخرين من الشباب في القيادة القادمة
من عضوية المؤتمر، وقالوا في     " قيادات االنتفاضة "في السياق حذر بيان موقع باسم أبناء فتح من شطب           

، "كادر وقيادات األرض المحتلـة "تهدف من الشطب هم نسخة منه ان المس" القدس العربي"بيان لهم تلقت   
البعض ممن لعبت في رؤوسهم خمرة القيادة أو حتى جنون العظمة، بأنهم            "وهاجم البيان من وصفهم بـ      

  ".يجدون لذة ومتعة في شطب تاريخ اآلخرين"يقفون وراء عمليات الشطب، وقال البيان أنهم 
حتى ال يتحول المؤتمر إلى مقبـرة  "لمعايير دون تمييز أو محاباة      وطالب البيان بالتزام الجميع باألسس وا     

، ورأوا دون ان يذكروا باالسم أن من يتحكمون في عملية الشطب واإلضافة لعـضوية المـؤتمر                 "أفيال
  ".فشلوا في المؤتمر الخامس أو جاؤوا بالتعيين"

يخية ومفـصلية وطنيـا وإقليميـا       نقطة تحول مصيرية وتار   "وأكد البيان أن المؤتمر العام السادس يمثل        
  ".سوى إنجاحه ونجاحه فقط"، وأنه ال خيار أمام الجميع "ودوليا

وفي السياق قالت مصادر خاصة من داخل اجتماعات اللجنة التحضيرية ان إبراهيم أبو النجـا عـضو                 
  عضو في المؤتمر، وأوضـحت     600المجلس الثوري لفتح رفض التوقيع على أن يكون العدد المشارك           
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أن أبو النجا قد رفض بشدة العدد الذي وافقت عليه اللجنة التحضيرية، وأنه أصر علـى مـشاركة مـن                    
 .عددهم عضو1500يمثلون الحركة في كافة القطاعات والبالغ 

  6/5/2009القدس العربي، 
  

  انتخابات الحركة الداخلية انتصار للمشروع الشوري    : أسرى حماس .13
في سجون االحتالل، أمس، بنجاح حـركتهم فـي إجـراء انتخابـات             أشاد أسرى حركة حماس      :نابلس

مؤسسات صنع القرار فيها، والتي تمخضت عن تكوين مكتبها السياسي الجديد وتجديـد رئاسـة خالـد                 
  .مشعل

خالد مشعل والهيئة القيادية الجديدة التـي       "إن  : نسخة عنه " فلسطين"وقال أسرى الحركة في بيان وصل       
حركة تمثل رأس هرم القيادة الواعية في حماس، وهي التي تتحمل مـسئولية حمايـة             أفرزتها انتخابات ال  

  .البرنامج الوطني للشعب الفلسطيني وحماية مقاومته والدفاع عن ثوابته
إن أسرى الحركة في مختلف قالع األسر يباركون نتائج االنتخابـات ويعتبرونهـا انتـصارا               : "وأضافوا

 الجماعي للحركة منذ تأسيسها على يد الشيخ المجاهد الشهيد أحمد ياسين            للمشروع الشوري ولنهج القيادة   
  ".1987نهاية العام 

وفي السياق ذاته، قال حسن سالمة القيادي الكبير في كتائب الشهيد عز الدين القسام، وعضو الهيئة العليا                 
لية وإفراز مكتبهـا    نجاح حركته بإنجاز االنتخابات الداخ    "إن  : ألسرى حركة حماس في سجون االحتالل     

السياسي خطوة تعكس جدية الحركة ومرونتها الميدانية وقدرتها الدائمة علـى التكيـف مـع ظروفهـا                 
، معتبرا إنجاز االنتخابات في ظل أجواء القمع والتهديدات التي تواجهها الحركة إنمـا يعكـس                "الصعبة

  .سطينيةجديتها في القيام بمسئولياتها الوطنية تجاه الشعب والقضية الفل
إن تجديد انتخاب خالد مـشعل رئيـسا للمكتـب الـسياسي            :  مؤبداً 48وأضاف سالمة المحكوم بالسجن     

وانضمام كلٍّ من الدكتور محمود الزهار، والدكتور خليل الحية، والمهندس نزار عوض اهللا إلى األعضاء               
متع به الشخـصيات القياديـة      الحاليين للمكتب السياسي، يعد دعما لخيار المقاومة والصمود نظرا لما تت          

  .المنتخبة من ثقل خاص في ساحة الجهاد والمقاومة
وأكد سالمة أن انتخابات الحركة تركت انطباعات إيجابية وبناءة في صفوف أبنائها األسرى من الـذين                

  .يتطلعون لمواصلة العملية الشورية في بناء الحركة رغم الظروف القهرية الصعبة
  6/5/2009صحيفة فلسطين،  

  
  عمليات االغتيال واعتقال المقاومين سببه التنسيق األمنى : الجهاد .14

إن تصريحات الناطق باسم األجهزة األمنية الفلسطينية في        ": "أبو القسام "قال القيادي بحركة الجهاد      :جنين
 الضفة الغربية المحتلة، عدنان الضميري للصحافة العبرية أو لغيرها حول قـضية اعتقـال المقـاومين،               

  ".ورفع حالة التنسيق األمني مع االحتالل أمر لم يكن مستغرباً لدى فصائل المقاومة بكافة أطيافها
لكن ما تفاجأنا به أن حديث الضميري كان عبر الصحافة العبرية ولم يكن عبر الصحافة العربيـة                 "وتابع  

جهزتها األمنيـة أن المعتقلـين      والفلسطينية التي كثيراً ما كانت تتناقل على لسان قادة حكومة رام اهللا وأ            
  !". بالسجون على قضايا جنائية وليست سياسية

نحن على ثقة بأن غالبية عمليات االغتيال التي استهدفت المقاومين وكذلك عمليـات االعتقـال               "وأضاف  
كانت تتم من خالل التنسيق األمني بين أجهزة االستخبارات الصهيونية والمخابرات الفلسطينية، ناهيـك              

 دور العمالء الذين تفسح أجهزة عباس لهم المجال بالتحرك بسهولة دون اعتقـالهم أو المـس بهـم،         عن
  ". وتفرج عن من تعتقل منهم حتى إن كان له دور في عمليات االغتيال بحق أي مطلوب
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إلي أن كافة التصريحات التي كانت تصدر عن فصائل المقاومة وتؤكد وجود            " أبو القسام "وأشار القيادي   
معتقلين سياسيين لدى السلطة وتقوم األخيرة بنفيها، بدأت تتالشى حقيقتها باعتراف الضميري والتبـاهي              

  . أمام وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بما تفعله قيادات السلطة بحق المقاومين
  6/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  بركة ينفي ما تردَّد عن خروج قادة حماس من سورية .15

ائب ممثل حركة حماس في سورية األنباء التي تناقلتها وسائل اإلعالم الغربيـة             نفى علي بركة ن   : دمشق
  .والعربية عن قرب خروج قادة الحركة والمقاومة الفلسطينية من األراضي السورية

ـ      نحن ننفي هذا الخبر    ): "5-5(مساء الثالثاء   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال بركة في تصريحٍ خاص ل
، وكذلك فـي    "حماس"ونؤكد أن هذا الكالم ليس واقعيا في ظل االنفتاح األوروبي على حركة             نفيا قاطعا،   

  ".ظل فشل السياسة األمريكية في محاصرتها، وكذلك بعد فشل العدوان الصهيوني على قطاع غزة
  ".إعالمية عارية من الصحة" فبركات"هذه إشاعات و: "وتابع قائالً

والمقاومـة  " حمـاس "إلعالم أن هناك مـساعي الستـضافة قـادة          وحول وما تردد في بعض وسائل ا      
سورية قلعة العروبة التي تحتضن كل قادة المقاومة الفلسطينية وترحب بهـم؛            "الفلسطينية؛ أكد بركة أن     

فسورية رفضت في السابق تسليم قادة المقاومة أو طردهم من أراضيها، وتحملت في سبيل ذلك الكثيـر                 
  ".من الضغوط

، "حزب اهللا "و" حماس"لقد دعا الرئيس السوري قبل يومين الواليات المتحدة إلى فتح حوارٍ مع             : "فوأضا
فكيف لمن يدعم المقاومة ويطالب الغرب باالنفتاح عليها أن يصدر عنه أي موقف سلبي تجاه المقاومـة                 

 !".الفلسطينية؟
  5/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   التسوية واستئناف المفاوضات خداع وتضليل للرأي العام حديث نتنياهو عن: حماس .16

فوزي برهوم ، في تصريح     " حماس"قال المتحدث باسم    :  وكاالت االنباء  - سمير حمتو، عواصم     -غزة  
هـو  " عن استئناف المفاوضـات    ]رئيس الحكومة اإلسرائيلية   [تلقت الدستور نسخة عنه ان حديث نتنياهو      

ود الدولية المبذولة باتجاه محاكمة قيادات االحتالل الصهيوني كمجرمـي          محاولة جديدة إلحباط كل الجه    
أن ننتنياهو يريـد أن يـستخدم       "وأضاف   ".حرب جراء ما اقترفوه من مجازر ومحارق بحق أبناء شعبنا         

المفاوضات كغطاء الستكمال مشروعه العنصري المتطرف في إقامة الدولة اليهودية على أنقاض حـق              
  ."الشعب الفلسطيني

  6/5/2009الدستور، 
  

  "التشريعي" استئناف األحكام الصادرة بحق النواب تقويضاً لعمل تعّدحماس  .17
 اإلسـرائيلية نسخة منه، قرار المحاكم     " السبيل"استنكرت حركة حماس في بيان وصلت       : الضفة الغربية 

أبو طيـر مـن     يوم أمس بزيادة األحكام الصادرة، بحق كل من النائب عن محافظة القدس الشيخ محمد               
ثالث سنوات ونصف إلى أربعة سنوات، والنائب عن محافظة الخليل الشيخ نايف الرجوب مـن ثـالث                 
سنوات ونصف إلى أربعة سنوات، والنائب عن محافظة بيت لحم الشيخ محمود الخطيـب مـن ثـالث                  

 عزيز  إضافة إلى استئناف محاكمة رئيس المجلس التشريعي الدكتور       . سنوات إلى ثالث سنوات ونصف    
واعتبر فازع صوافطة أحد قادة حماس في الضفة الغربية، أن هذه            .دويك بهدف زيادة الحكم الجائر بحقه     

  .القرارات سياسية هدفها تغييب حماس عن الساحة، والقضاء على ما تبقى من الديمقراطية الفلسطينية
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من النواب والوزراء داخـل     تعمد االحتالل الصهيوني إبقاء أكثر من أربعين معتقال         : "وأضاف صوافطة 
السجون، يرمي إلى إنهاء مدة الدورة االنتخابية للمجلس التشريعي، وهم داخل السجون في سلوك واضح               
لتغييب الشرعية الفلسطينية، وتقويض عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، وإضعاف النظـام الـسياسي             

تالل الصهيوني بهدف القضاء علـى كـل        الفلسطيني، وهو احد صور العدوان والظلم الذي يمارسه االح        
مقومات شعبنا، ومحاولة البتزاز الفصائل الفلسطينية، والضغط عليها إلطالق سراح الجندي الـصهيوني             

 ".شاليط
 6/5/2009السبيل، األردن، 

  
  من استعداداتها لتحديد المشاركين في مؤتمر فتح% 90 أنهتاللجنة التحضيرية : الفرا .18

 أكد الدكتور بركات الفرا ممثـل حركـة فـتح والـسفير             ،غزة من،  6/5/2009 الحياة الجديدة، ذكرت  
% 90المناوب لفلسطين بجمهورية مصر العربية أن اللجنة التحضيرية الموسعة للمؤتمر السادس أنهـت              

من مهامها وان االستعدادات على وشك االنتهاء لتحديد المشاركين فى المؤتمر وكـذلك مكـان وزمـان                
ار البرنامج السياسي الوطني حيث تم تذليل الصعوبات التى تواجه عقد المـؤتمر خـالل               المؤتمر مع إقر  
  .الفترة المقبلة
  .أنه بالنسبة للعدد المشارك فى المؤتمر اآلن جارى حسم هذه القضية والتى ستنتهي قريبا: وقال الفرا

  .قائموأوضح الفرا ال يمكن الحديث عن وضع استراتيجية لحركة فتح فى ظل الوضع ال
إثر توصية " فتح"أوساط حركة داخل  يسود ا حادجدال، أن )أ.ب.د( عن 6/5/2009الخليج، وأضافت 

وذكرت .  كادراً فقط650يحضره " مقلص"اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس العام للحركة بعقد مؤتمر 
   ."لضفة الغربية وقطاع غزةهذا االقتراح رفضته اللجان القيادية ألقاليم الحركة في ا"مصادر فلسطينية أن 

 
  "بدء البث التجريبي للقناة الفضائية الفلسطينية التي قررت فتح انطالقها خالل أيام": عمرو .19

بدء البث التجريبي للقناة الفضائية الفلسطينية "أعلن سفير فلسطين في القاهرة نبيل عمرو عن  :القاهرة
أهمية الفضائية ألنها لن تكون فصائلية، لكنها "، مؤكداً "التي قررت حركة فتح اطالقها خالل األيام المقبلة

تعددية ووطنية تؤمن بالرأي والرأي اآلخر وتتبنى موقف منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي 
تقديم دعم حقيقي لمؤسسات ومستشفيات "وطالب عمرو الدول العربية ب  ".والوحيد للشعب الفلسطيني

القدس ليست شأناً فلسطينياً فقط لكنه "، مشدداً على أن "دة أهالي فلسطينومراكز القدس، إضافة إلى مسان
  ".عربي وإسالمي ومسيحي

  6/5/2009الخليج، 
 

  حماس مؤشر على قوة وصالبة الحركة الداخلية لنتخابات  اال:محلل سياسي .20
 جامعـة   أكد المحلل السياسي الدكتور ناجي شراب أستاذ العلوم الـسياسية فـي            : محمد األيوبي  - غزة

األزهر، أن نجاح حركة حماس في إجراء انتخاباتها الداخلية بشكل هادئ ومنتظم ودوري هـو عالمـة                 
أنها تعني التجديد والتوافق السياسي في داخل الحركة وتوسـيع نطـاق            "على صحة وقوة هذه الحركة، و     

  ".المشاركة السياسية بين قمة الحركة وقاعدتها
ـ      أن االنتخابات من شأنها تجديد حيوية الحركـة ودعـم وجودهـا             "فلسطين"وأوضح شراب في حديث ل

وجعلها قوة حقيقية وفاعلة ألن مقياس القوة ألي تنظيم وحركة يبدأ بنفسها، وأن قوة الحركة تنبـع مـن                   
  .داخلها بالحفاظ على هويتها وثقافتها وتجديد قيادتها والتأكيد على تواصل األجيال

إن االنتخابات لها موعد محدد وال تجري فـي أي          : "لوقت الحالي قال  وحول سبب إجراء االنتخابات في ا     
وقت وإن إجراءها في هذا التوقيت بالذات مطلوب لحركة حماس لوجود حراك إقليمي ودولي وانفتاحهـا            
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اإلقليمي والدولي، وهي تسعى لالنفتاح على العالم وهذا يستوجب حراك سياسـي داخلـي ألن الجمـود                 
  ". لحركة يصيبها بالعجز وعدم القدرةالسياسي على مستوى ا

وأوضح المحلل السياسي أن حركة حماس بدأت تحظى باهتمام دولي وإقليمي وأنها أصبحت أحد الفواعل               
اإلقليمية الجديدة في المنطقة وأن أي تطورات أو تغيرات في القيادة السياسية وتجديد في هـذه القيـادة                   

  .دراسة من قبل المراقبين والمحللينيحظى باالهتمام والمراقبة والتحليل وال
  6/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  من الملفات المطروحة % 80 أنجز نحو  الوطنيالحوار: أبو شهال .21

خالل ورشة عمل نظمتها الهيئة الفلسطينية      " فتح"أعرب الدكتور فيصل أبو شهال النائب عن حركة          :غزة
عن أملـه أن    " لديمقراطية وبناء الوحدة الوطنية   دور المجلس التشريعي في تعزيز ا     "لالجئين أمس، حول    

تـم  "يتم تجاوز تلك العقبات في القريب العاجل من أجل المصلحة الوطنية العليا، كاشفاً النقاب عن أنـه                  
 بالمائة من الملفات المطروحة وهو ما يبشر بانفراجة قريبة تخرجنا من حالـة              80التوافق على أكثر من     

  .، حسب قوله" قضيتنا ومشروعنا الوطنياالنقسام المدمرة لمستقبل
  6/5/2009صحيفة فلسطين،   

  
   معتبرة إياه منحازاً وغير متوازن أممي يدينها في حرب غزة ترفض تقرير"إسرائيل" .22

 أمس أن إسرائيل بذلت في األيام األخيرة "يديعوت أحرونوت"أفادت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
 شمعون بيريز ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووكيل وزارته يوسي جهوداً كبيرة شارك فيها الرئيس

غال، إلقناع بان ومسؤولين كبار في األمم المتحدة بعدم تقديم التقرير بنصه األصلي وطالبتهم بتخفيف 
  .لهجته

يتجاهل الحقائق التي عرضتها إسرائيل "وقالت وزارة الخارجية في بيان أصدرته أمس إن تقرير اللجنة 
كل شفافية على أعضاء اللجنة، كما يتجاهل حقيقة أن حماس استخدمت المدنيين في القطاع دروعاً ب

فضلت مواقف حماس، وهي منظمة إرهابية، على رواية "وأضافت أن لجنة تقصي الحقائق ". بشرية
كس في إسرائيل التي تعاونت مع اللجنة وقدمت لها مواد استخباراتية وصوراً من الجو وإفادات لم تنع

  ".تضليل لجنة الفحص"في " حماس"وأعربت الوزارة عن أسفها لنجاح ". تقرير اللجنة
التسامه بالمنهجية واالنحياز وتجاهله االعتداءات "وتابع البيان أن إسرائيل ترفض التقرير بروحه ونصه 

عت الوزارة ود". الفلسطينية بالقذائف الصاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل منذ ثماني سنوات
استخالص العبر في شأن طريقة تعاملها مع واقع معقد يمارس فيه تنظيم إرهابي "األمم المتحدة إلى 

  ".نشاطاته قرب منشآت أممية بصورة تعرضها للخطر
المنهجية في التقرير واضحة وليست "من جهته، قال نائب وزير الدفاع ماتان فلنائي لإلذاعة العامة إن 

 الجيش اإلسرائيلي عمل في مناطق ذات كثافة سكانية عالية جداً، وحاول تفادي المس ، وقال إن"مفاجئة
ومثل هذه األخطاء يتم ... وهذه كانت التعليمات لجنوده، لكن يحصل أحياناً خلل وأخطاء"باألبرياء 

تجاهل تماماً حقيقة " إلى أن تقرير األمم المتحدة وأشار". التحقيق فيها الحقاً واستخالص العبر منها
ارتكاب حماس اعتداءات إرهابية ضد المدن والقرى اإلسرائيلية انطالقاً من مناطق مكتظة بالسكان في 

  ".قطاع غزة حيث السكان الفلسطينيون دروعاً بشرية
  6/5/2009 الحياة، 
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  ات الحرب المقبلة حول سيناريوهاإلسرائيلي مخطط سري للجيش :"معاريف" .23
هبة القدس  "عن خطة سرية أعدها جيش االحتالل ، بعد أحداث          " معاريف"كشفت صحيفة   : حسن مواسي 

ـ  " ، تتعلق فيما أسمته      2000"واألقصى عام    في حالة نشوب حرب جديدة ، وبينت       " 48ملف فلسطيني ال
ظة ، ومبني على فرضية أن      وجود مخطط سري للحرب ، ووصفته بأنه ال يزال قيد التنفيذ حتى هذه اللح             

حزب اهللا قد يقوم بإطالق صاروخ باتجاه شمال إسرائيل ، وحينها يرد جيش االحتالل ، فيرد حـزب اهللا            
بمجموعة صواريخ تصل إلى كافة أنحاء إسرائيل ، وعندها تسخن األوضـاع األمنيـة علـى الحـدود                  

ق ضد حزب اهللا ، ثم يبدأ جيش االحتالل          اإلسرائيلية بعد أن تشن إسرائيل حملة واسعة النطا        -السورية  
، وهـو شـارع     ) ذا األغلبية العربيـة   (بتعزيز قواته على الجبهة الشمالية عن طريق شارع وادي عاره           

الـذي أعـد   " الشاباك"رئيسي في إسرائيل يمر من مدخل مدينة أم الفحم ، حينها يتوقع جهاز األمن العام             
 يقوم سكان أم الفحم بإغالق الشارع ، مشيرة في الوقت ذاته أن             السيناريو مع االستخبارات العسكرية أن    

  .المخطط بقي طي الكتمان طوال السنوات التسع الماضية ، وكذلك طريقة معالجة ومواجهة األزمة
ويتلخص السيناريو بتخصيص كتائب عسكرية من المشاة للجبهة الداخلية ، تم تدريبها خصيـصا للقيـام                

ـ     بعمليات عسكرية داخل ال     ، مهمتها فتح شارع وادي عاره       48مدن والقرى الفلسطينية ككل وأراضي ال
ويذكر أن جهاز األمن العـام      . بالقوة لتمكين السيارات العسكرية من المرور والتوجه إلى الجبهة الشمالية         

يجندها حزب اهللا لمهاجمـة أهـداف   " بخاليا"كان قد قدم تقارير وكشف عن ما أسمته الصحيفة       " الشاباك"
  . قامت بجمع معلومات استخبارية لحزب اهللا48إسرائيلية ، من فلسطيني الـ

  6/5/2009الدستور، 
  

   سنواتثالثاستغرقت  "الرصاص المصبوب"االستعدادات لعملية  :ضابط إسرائيلي .24
كشف ضابط استخبارات إسرائيلي كبير في قيادة المنطقة الجنوبية في جيش  : اشرف الهور-غزة 

 أن العملية العسكرية التي نفّذت ضد قطاع غزة، وأطلق عليها اسم امس الثالثاء ئيلي،االحتالل اإلسرا
  .، قد بدأ االستعداد لها قبل ثالث سنوات من تنفيذها"الرصاص المصبوب"

ان 'ويعمل في قيادة المنطقة الجنوبية التي تتولى مهمة قطاع غزة           ' ا'وقال الضابط الذي اشير له بالرمز       
) الرصاص المصبوب ( العالم تبدي اهتماما في انجازات الجيش االسرائيلي خالل عملية           جيوشا عديدة في  

  .'وتطلب تعلم اساليب العمل التي اتبعها الجيش في هذه العملية
قـدرت بدقـة األداء     'واشار الضابط في تصريحات نقلتها االذاعة االسرائيلية ان االستخبارات العسكرية           

وفي السياق قال البريغادير يوفال حالميش وهو ضابط آخر كبير فـي            . 'العسكري لعناصر حركة حماس   
االستخبارات االسرائيلية ان جيشه ضرب خالل الحرب ثالثة آالف هدف، الفتـا الـى ان ثلثـي هـذه                   

واكد على نجاح التنسيق خالل العملية العسكرية بين الجهات االسـتخباراتية           . االهداف تم تحديدها مسبقا   
  .قوات في ميدان القتالالمختلفة وبين ال

  6/5/2009القدس العربي، 
  

   تحت عجالت الحافلة وسنتعامل معها بصرامة"إسرائيل"بـلن نقذف  :مسؤول بالبيت األبيض .25
عن تقرير سري وصل الى وزارة الخارجية االسرائيلية من  كشف النقاب في تل أبيب، أمس،: تل أبيب

ة جرت مؤخرا بين مستشار األمن القومي في البيت إحدى الدول األوروبية احتوى على توثيق مكالم
األبيض، الجنرال جيمس جونز، وبين أحد وزراء الخارجية األوروبيين، حول طريقة عمل إدارة أوباما 

وحسب هذا التقرير فإن جونز، الذي يعتبر أحد المقربين جدا من الرئيس . مع الحكومة االسرائيلية
لن نقذف بإسرائيل : "وعبر عن هذا الموقف بالقول. ا على إسرائيلأوباما، قال إن إدارته ستمارس ضغط

تحت عجالت الحافلة، ولكننا بالتأكيد سنتعامل معها بصرامة ولن نسايرها مثل إدارة الرئيس السابق، 
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". جورج بوش، التي كانت تتجنب خوض مواقف تصطدم مع الموقف االسرائيلي في القضية الفلسطينية
تقرير المذكور، أن السالم هو مصلحة اسرائيلية ولذلك فإن الرئيس أوباما وأضاف جونز، حسب ال

سيحاول إقناع حكومته بسلوك درب السالم وتقديم ما يلزم من ثمن وتنازالت في سبيل تحقيق هذا 
  . السالم

  6/5/2009الشرق األوسط، 
 

   تنتقد دعوة لتوقيع معاهدة حظر االنتشار النووي"اسرائيل" .26
 انتقد مسؤول اسرائيلي يوم االربعاء دعوة أمريكية لتوقيع معاهدة حظر االنتشار :رويترز–القدس 

  .مشيرا الى فشل المعاهدة في منع دول من حيازة أسلحة نووية" من الصعب فهمها"النووي وقال ان 
لهذا فانه من الصعب فهم وجود مثل هذا االصرار "وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية االسرائيلية 

وذلك ردا على الدعوة التي وجهتها روز جوتمولر مساعدة وزيرة " ى معاهدة أثبتت عدم كفاءتهاعل
  .الخارجية االمريكية السرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية لالنضمام للمعاهدة

 6/5/2009وكالة رويترز، 
  

  نتنياهو يريد استئناف المفاوضات مع سوريا: "معاريف" .27
ت صحيفة معاريف إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يفـضل المـسار               قال  :عباس إسماعيل 

السوري على المسار الفلسطيني، وإنه معني باستئناف المفاوضات بـين إسـرائيل وسـوريا بوسـاطة                
أميركية، وذلك بناء إلى المؤشرات األولية التي تصل من محافل غربية وأميركية، اطلعت مؤخرا علـى                

  .من جهة نتنياهورسائل سرية 
  6/5/2009العرب، قطر، 

 
   بيت 1000 طالتأوامر الهدم .. بالقدس ألف وحدة استيطانية 13خطط لبناء ي االحتالل .28

مستشار رئيس الوزراء لشؤون ، أن رام اهللا محمد يونسعن مراسلها من  6/5/2009الحياة، ذكرت 
 بهدمها إخطارات بلدية القدس أصدرتة التي  عدد البيوت والشقق السكنيأن أعلن ،القادر القدس حاتم عبد

وقال إن عدد البيوت والشقق السكنية والمباني التي قررت  . شقة وبيتا26خالل اليومين الماضيين بلغت 
  . بيتا وشقة1080 هدمها في القدس منذ مطلع العام بلغت إسرائيل

 ومناطق أحياءفي الكثير من وترفض السلطات منح الفلسطينيين في القدس تراخيص لبناء بيوت جديدة 
 عدد المنازل أن إلى متقاربة إحصاءاتوتشير .  بيوتهم من دون ترخيصإقامة إلىالمدينة، ما يضطرهم 

  . ألف منزل20 إلى 15المقامة من دون ترخيص في القدس تتراوح بين 
اليهودي في القدس االحتاللية تخطط لتعزيز االستيطان  أن بلدية 6/5/2009 صحيفة فلسطين، وأضافت

وبحسب ما  .للبلدية" المشروع الهيكلي الجديد"الجزء الشرقي من المدينة، وذلك في إطار ما أطلقت عليه 
للمدينة على " المشروع الهيكلي الجديد"نُشر في وسائل اإلعالم العبرية؛ فإن بلدية القدس عرضت، أمس، 

  .اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء
 ألف وحدة استيطانية 13 سنة، حيث يشتمل على بناء 50يطاني هو األول منذ وذكرت أن المشروع االست

في القدس المحتلة، السيما في حي الطور وبيت حنينا وشعفاط وتل عدسة وجبل المكبر، مشيرة إلى أنه 
  . سنة20 آالف وحدة استيطانية هناك بعد 10سيكون أيضاً من الممكن الشروع في بناء حوالي 

باتخاذ  طالب قاضي القضاة الشيخ تيسير التميمي أن  ،رام اهللا من 6/5/2009،  الخليجوجاء في
إجراءات عملية على األرض عبر إنهاء االنقسام الداخلي وتوحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة السياسات 

حسن خاطر أمين عام الجبهة اإلسالمية والمسيحية  من جهته وصف . في القدس المحتلةاإلسرائيلية
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 القدس، ما تعيشه القدس من استهداف بأنها مرحلة سوداء، مطالباً وزراء الخارجية العرب لنصرة
  .في المحافل الدولية" إسرائيل"بالتركيز على ما يحدث في المدينة المقدسة، ومواجهة 

  
   تحذر من أمراض وبائية في غزة" المقالةالزراعة" .29

اع غزة من وقوع كارثة صحية فيما لو استمر حذرت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة في قط :ةغز
منع سلطات االحتالل اإلسرائيلي إدخال اللقاحات واألمصال الالزمة واألدوية البيطرية للوقاية من 

  .األمراض الوبائية المعدية التي تصيب الحيوانات ويتأثر بها اإلنسان بشكل مباشر
لقدرة أن مخازن الوزارة فارغة من اللقاحات إبراهيم ا. وأكد الوكيل المساعد في وزارة الزراعة د

إنه في الوقت الذي قامت الدنيا "واألمصال الالزمة لتطعيم مختلف أنواع قطعان الثروة الحيوانية، قائالً 
ولم تقعد النتشار مرض انفلونزا الخنازير وعلت التحذيرات واتخُذت أعلى درجات الطوارئ في معظم 

ي والدولي، فإنه يتم تجاهل قطاع غزة المحاصر في أدنى درجات الوقاية بلدان العالم العربي واإلسالم
من األمراض الوبائية المعدية والمشتركة كالحمى القالعية والمالطية والتسمم المعوي والطاعون، 

  ". الطيورأنفلونزاوالجدري، وصوالً إلى 
  6/5/2009الخليج، 

  
   طفال40 فلسطينيا بينهم 370  أكثر مناالحتالل اعتقل خالل الشهر الماضي: وزارة األسرى .30

 345أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين، في الحكومة الفلسطينية المقالة، أنها رصدت أكثـر مـن     
حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين خالل شهر نيسان من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وقطاع               

  .غزة والقدس
نسخة عنه إن عمليات االعتقال     " قدس برس "وصل  ) 5/5(ه اليوم الثالثاء    وقالت الوزارة في بيان أصدرت    

جرت عبر عشرات الحواجز، ومن المنازل ومن الشوارع والمدارس ومن عرض البحر، هذا باإلضـافة       
 بحجـة أنهـم ال      1948 عامل تم اعتقالهم من داخل أراضى الفلسطينية المحتلة عام           1000إلى أكثر من    

  .  بالمكوث داخل الخط األخضريحملون تصاريح خاصة
 طفـالً،   40وأوضح رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة، بأن من بين المعتقلين ما يزيد عن               

 عاماً من سـلفيت، حيـث       15 عاماً، والطفل صدام حاتم يوسف       14أصغرهم الطفلين أحمد نعيم يوسف      
ل الفلسطينيين مستهدفهم باالعتقال والتعـذيب،      صعد االحتالل في الشهور األخيرة من هجمته على األطفا        

 . طفال430ًحيث ارتفع عدد األطفال األسرى في سجون االحتالل إلى أكثر من 
  6/5/2009صحيفة فلسطين،   

  
   مبنى مدنياً وثقافياً في غزة2011االحتالل دمر ": مؤسسة الضمير" .31

 2011وق اإلنسان أن االحتالل دمر      خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحق      :  ضياء الكحلوت  -غزة  
 بـشكل   453 منازل دمرت بشكل كلي و     1404، منها    األخيرة على غزة   مبنى مدنيا وثقافيا خالل الحرب    

 21 مؤسسة ومنشأة عامة بشكل كلي، و      25 مسجدا دمر بشكل كلي، و     37 مدرسة متضررة و   11جزئي و 
طيا بشكل تام وخمس صـاالت أفـراح         مقرا أمنيا وشر   55مؤسسة ومنشأة خاصة وأهلية دمرت كلياً، و      

وبين التقرير الذي قرأه أبو شمالة، أن غزة هي األكثر في عدد االنتهاكات حيث سجل فيهـا                  .دمرت كليا 
 منشأة، ثم خان يونس ورفـح       707 حالة تدمير وأتت في المرحلة الثانية محافظة شمال غزة وفيها            781

 707ودمر االحتالل شمال غزة      . حالة 119وسطى بـ    حالة تدمير وأخيرا المحافظة ال     404ووقع فيهما   
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 بشكل جزئي وست مدارس وتسعة مساجد وثالث مؤسسات         203 منزال بشكل كامل و    466منشآت منها   
   .ومنشآت عامة وثماني مؤسسات أهلية وعشرة مقرات أمنية وشرطية وصالتي أفراح

 12.13%حتالل النتهاكاتـه بنـسبة      وسجل اليوم العاشر للعدوان حسب الضمير أعلى نسبة بارتكاب اال         
 حالة تدمير، واليوم الخامس للعدوان سجل أقل عدد لالنتهاكات حيث سجل االحتالل عـشر               244مرتكبا  

  .حاالت انتهاك
  6/5/2009العرب، قطر، 

  
  "شرك العمالة"لإليقاع باألطفال األسرى في  وسائل عديدةاالحتالل يستخدم ": نادي األسير" .32

 أن جهاز المخابرات اإلسرائيلي يبتدع أساليب ،س نادي األسير الفلسطيني قدورة فارسأكد رئي :رام اهللا
والضغط عليهم وابتزازهم لتجنيدهم، مشيراً إلى " شرك العمالة"جديدة لإليقاع باألطفال الفلسطينيين في 

غتصاب شهادات كثيرة جمعت من هؤالء األسرى األطفال الذين يتعرضون للتحرش الجنسي والتهديد باال
 .واجبارهم على التعري والتقاط صور لهم، كوسيلة النتزاع اعترافات، أو قبولهم التعامل مع المخابرات

وكشف تقرير صادر عن نادي األسير أن جميع األطفال يتعرضون أثناء اعتقالهم للضرب والتنكيل 
عذيب الجسدي تعرضوا لصنوف مختلفة وألكثر من شكل من الت% 93واإلهانة، في حين أن قرابة 

  .والنفسي
  6/5/2009الخليج، 

  
 أصغر معتقل في العالم من األلعاب"  الزقيوسف"حرم ي االحتالل .33

ن إدارة سجن هشارون، شمال تل أبيب،  في تقرير صادر عنه، أ "مركز األسرى للدراسات"قالت   :غزة
 عاما، 40فاطمة الزق، رفضت السماح بإدخال ألعاب للمعتقل الرضيع يوسف الزق الذي ولدته المعتقلة 

من ناحيتهم رفع المعتقلون الفلسطينيون في سجن . خلف جدار السجن، علما بأنها معتقلة منذ عامين
 المجاور لسجن هشارون دعوى أمام المحاكم اإلسرائيلية تطالب بإرغام مصلحة السجون على "هداريم"

 .السماح بإدخال لعب للطفل للرضيع يوسف
وقال أبو . ثمانية إخوة لم يروه منذ ولد، ولم يتعرفوا عليه إال من خالل الصوريذكر أن للرضيع يوسف 

لم نلتق مع يوسف وزوجتي منذ اعتقالها وال مرة، وال يوجد زيارات منذ أكثر من "محمود، والد الرضيع 
جن  شهور عبر الهاتف عند السماح لها من إدارة الس7عامين ولم نكلمها إال ثالث مرات بمعدل مرة كل 
  . "للحديث معنا النقطاع زيارات كل أسرى قطاع غزة

  6/5/2009الشرق األوسط، 
  

  الرنكا غرق سفينة الكرامة لكسر الحصار في ميناء  .34
دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، كافة الشخصيات والمؤسسات             :غزة

يه، للوقوف إلى جانب حركة غزة الحرة والتضامن        الداعمة لقطاع غزة والرافضة للحصار اإلسرائيلي عل      
وأشار الخضري، إلى أن سفينة الكرامة التي قامت بعدة          .في ميناء الرنكا  " سفينة الكرامة "معها بعد غرق    

  .رحالت تضامنية لقطاع غزة، غرقت جراء العواصف
  6/5/2009صحيفة فلسطين، 
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 ريد القهوة والشاي  توأوقف االحتالل": لجنة إدخال البضائع إلى غزة" .35
 تمنع عدة سلع غذائية مهمة من إسرائيلأعلن رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع لقطاع غزة أن 

وقال في بيان صحافي . دخول قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارا مشددا منذ أكثر من عامين ونصف
. "شاي إلى قطاع غزة دون مبررترفض السلطات اإلسرائيلية ادخال سلع تموينية مختلفة مثل القهوة وال"

طالبت لجنة المعابر الجهات اإلسرائيلية بإدخال أصناف جديدة من المواد االستهالكية إال أنه لم  "وأضاف
 . "تتم االستجابة لهذا الطلب بالرغم من تعهدات بالعمل على تلبيتها

  6/5/2009البيان، اإلمارات،  
  

   "االونروا"د لجان المخيمات في الضفة تواصل اضرابها ض .36
أعلن منسق لجان الخدمات في محافظة نابلس والقرى والمناطق المحيطة بها إبراهيم :  بترا–رام اهللا 

 فقد تقرر "باربرا شنيستون"في الضفة الغربية " ونروااأل"صقر أنه وبناء على رد مديرة عمليات وكالة 
إغالق مكاتب مديري المخيمات  صقر انه ستتواصل الخطوات التصعيدية و وأكد.اإلضرابمواصلة 

 الرئيسة والفرعية، ومن ضمنها إعالن الخميس المقبل يوم إغالق لجميع االجتماعيةومكاتب الشؤون 
  . قطاعي التعليم والصحة من ذلكواستثناءمكاتب مديري المناطق والمخازن التابعة للوكالة 

لول لوقف التقليصات المستمرة بحق لجان الخدمات طالبت مديرة عمليات االونروا بإيجاد حيذكر أن 
الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، إال أن رد الوكالة لم يأت بشيء من الجدية أو تحمل المسؤولية 

  .تجاه الالجئين
  6/5/2009الدستور، 

  
 مباراة في كرة القدم ببروكسل لتذكير العالم بوضع الالجئين الفلسطينيين .37

 الرياضي الموجود في منطقة مولنبيك اإلستادتقام اليوم األربعاء على : عبد اهللا مصطفى - بروكسل
، بين فريق فلسطيني وآخر "هدف من أجل السالم"مباراة في كرة القدم، تحت شعار ) أحد أحياء بروكسل(

وخالل  .وتعتبر المباراة فرصة لعدد من األحزاب البلجيكية للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين. بلجيكي
مر صحافي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، أعلنت المفوضية األوروبية وممثلية السلطة مؤت

 عن تنظيم مباراة كرة القدم بين الفريق الوطني "األونروا"الفلسطينية لدى االتحاد األوروبي ووكالة  
  .الفلسطيني وفريق بلدية مولنبيك البلجيكي

  6/5/2009الشرق األوسط، 
  

 "إسرائيل"أميركا بحل الدولتين أهم أوراق الضغط في المفاوضات مع التزام : جودة .38
الملك "  أن وزير الخارجية األردني علي ناصر جودةقال :  سوسن أبو حسين وصالح متولي - القاهرة

عبد اهللا الثاني كان واضحا في حديثه مع اإلدارة األميركية فيما يتعلق باالستيطان وضرورة وقفه، 
حادية من جانب إسرائيل خاصة فيما يتعلق بموضوع القدس وكافه اإلجراءات التي من واإلجراءات األ

وعن أوراق الضغط التي يمتلكها العرب في النزاع العربي اإلسرائيلي  ."شأنها أن تعرقل عمليه السالم
سط، كما أعرب عن اعتقاده بأن أهمها االلتزام األميركي بحل الدولتين، والحل الشامل لقضايا الشرق األو

 . توقع أن نرى خطة عمل للمضي قدما في مفاوضات السالم
  6/5/2009الشرق األوسط، 
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 على الئحة الممنوعين من الدخول إلى بريطانيا القنطار .39
 شخصاً منعتهم من دخول المملكة 22 الئحة بأسماء ،أصدرت وزارة الداخلية البريطانية أمس: يو بي آي

لماضية المنتهية في آذار من العام الحالي، وذلك بسبب تشجيعهم على المتحدة خالل األشهر الخمسة ا
 اللبناني المحرر سمير األسير شخصا 16وحددت الوزارة من بين االسماء  .نشر التطرف والكراهية

   .القنطار
 6/5/2009السفير، 

 
  نالعاهل األردني ومبارك يدعوان لتحرك دولي الطالق مفاوضات السالم وفق حل الدولتي .40

عقد جاللة العاهل األردني عبداهللا الثاني والرئيس المصري محمد حسني مبـارك فـي              :  بترا -القاهرة  
القاهرة، امس، جلسة مباحثات ثنائية تناولت الجهود المبذولة حاليا الطالق مفاضات جادة وفاعلـة لحـل         

ق السالم العادل والشامل    الصراع الفلسطيني االسرائيلي وفقا لحل الدولتين في سياق اقليمي يستهدف تحق          
ووضع العاهل األردني مبارك في صورة المباحثات التي اجراها في واشنطن مع الـرئيس              . في المنطقة 

االميركي باراك اوباما في الحادي والعشرين من الشهر الماضي والتي ركزت بشكل اساسي على اهمية               
 مسار عملية التفاوض على اسـاس حـل         الدور االميركي في دفع مسيرة السالم واحراز تقدم حقيقي في         

وشدد الزعيمان على اهميـة     . الدولتين في اطار المرجعيات المعتمدة وفي مقدمتها مبادرة السالم العربية         
اطالق تحرك دولي فاعل لتهيئة الظروف المالئمة الطالق مفاوضات جادة في اسرع وقت ممكن وفـق                

. م واالمن واالستقرار في منطقة الـشرق االوسـط        صيغة حل الدولتين الذي يشكل مدخال لتحقيق السال       
وتطرقت مباحثات الزعيمين الى اخر المستجدات المتعلقة في الحوار الذي ترعاه القاهرة بـين مختلـف                

واكد الزعيمان ضرورة تحقيق التوافق والمصالحة الفلسطينية وانهاء حال االنقـسام           . الفصائل الفلسطينية 
فلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علـى التـراب الـوطني            من اجل خدمة تطلعات الشعب ال     

وشدد الزعيمان على ضرورة وقف النشاطات االستيطانية االسرائيلية كافة وطالبـا بوقفهـا             . الفلسطيني
  .خصوصا في مدينة القدس

  6/5/2009الرأي، األردن، 
  

  عمرو موسى يريد طمأنة أمريكية بشأن التسوية .41
 -ألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن سرعة التقدم نحو حل الصراع الفلـسطيني               أكد ا : القاهرة

اإلسرائيلي من شأنها طمأنة الفلسطينيين والدول العربية حول التوجه األمريكي الجديد العام في المنطقة،              
ريكيـة  وقال موسى، في تصريحات له على هامش لقائه أمس بالمستشار الخاص لوزير الخارجيـة األم              

 األمريكي  -لشؤون دول الخليج وغرب آسيا السفير دينس روس، إن هناك بعض قضايا الحوار اإليراني               
التي تخص الجانبين، بينما هناك قضايا أخرى تؤثر في مصالح الدول العربية، وبالتالي هناك ضـرورة                

يان للجامعة أن لقاء موسى     ألن تؤخذ وجهة النظر العربية ومصالحها اإلقليمية في االعتبار، فيما أوضح ب           
  .وروس تناول التوجه الجديد إلدارة الرئيس األمريكي أوباما وسياستها الجديدة حيال إيران

  6/5/2009الخليج، 
  

  السياسات اإلسرائيلية الخطيرة في مدينة القدسأبو الغيط ينتقد  .42
ـ        :  محمد الشاذلي  -القاهرة   ي، ان وزيـر الخارجيـة      قال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير حسام زك

المصري أحمد أبو الغيط استقبل، صباح امس، منسق األمم المتحدة الخاص بعملية السالم فـي الـشرق                 
األوسط روبرت سيري وبحث معه المستجدات في المنطقة، ومـن بينهـا التطـورات علـى الـساحة                  

وقال النـاطق،   . ينيالفلسطينية، خصوصا في ما يخص الحوار والجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسط          
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إن أبو الغيط انتقد خالل اللقاء السياسات اإلسرائيلية الخطيرة في مدينة القدس ومحيطها من هدم للمنازل                
وتشريد للسكان واستمرار لألنشطة االستيطانية المختلفة، األمر الذي يؤثر سلباً على وضع مدينة القـدس               

  .ستقرار وفرص حل الدولتينومحيطها، ويهدد بتداعيات كارثية على األمن واال
 6/5/2009الحياة، 

  
   النوويباالنضمام لمعاهدة عدم االنتشار" إسرائيل"لزام العرب يدعون إل .43

دعت دولة اإلمارات العربية المتحدة باسم مجموعة الدول العربية لدى األمـم المتحـدة، أمـس األول،                 
 شأنها أن تتماشى وتنـسجم مـع المـشاغل      المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات العملية الالزمة التي من        

األمنية لدول المنطقة والداعية الى إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط، من خالل                
باالنضمام لمعاهدة عدم االنتشار، وإخضاع جميع منشآتها وأنشطتها النوويـة لـضمانات            " إسرائيل"إلزام  

  .ما يدعم السالم واألمن الدوليينالوكالة الدولية للطاقة الذرية وب
  6/5/2009الخليج، 

  
 سورية وإيران متحدتان إلى جانب المقاومة: نجاد .44

جدد الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، الذي يزور دمشق، هجومـه علـى             :  سعاد جروس  -دمشق  
صحافي عقده مع   ، وذلك خالل مؤتمر     "نحن نرى في الصهاينة مركزا للجراثيم المهلكة      "، بقوله   "إسرائيل"

لقد خلقوا هـذه الـصهيونية للتهديـد وللعـدوان          : "وقال. الرئيس السوري بشار األسد عقب محادثاتهما     
وللتعذيب ولإلبادة، إنهم يمارسون التمييز العنصري، ولذلك فإن دعم المقاومة الفلـسطينية هـو واجـب                

تفقتان إلى جانـب المقاومـة،      ولحسن الحظ، فإن سورية وإيران متحدتان وم      : "وأضاف". إنساني وشعبي 
عنـدما  "من ناحيته، قال الرئيس السوري بشار األسد حول المسألة الفلـسطينية،   ".وستكونان كذلك دائما

نتحدث عن االستقرار ال يمكن أن نغفل الموضوع الفلسطيني ومعاناة الشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض               
وال يمكن أن نغفل المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب        له من تنكيل وقتل وإرهاب من قبل اإلسرائيليين،         

لقد تطرقنا في مباحثاتنا إلى كيفية دعم الشعب الفلسطيني ودعم صموده من خالل             : "وأضاف". الفلسطيني
كمـا  ". توحيده، ألنه ال يمكن أن يصمد أو أن يقاوم، وهناك انقسام على الساحة الفلـسطينية الـسياسية                

العمل على فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وبخاصة فـي           "فية  تركزت المباحثات على كي   
 قطاع غزة، فكل هذه النقاط كانت نقاطا أساسية في حوارنا

  6/5/2009الشرق األوسط، 
  

  تحقيق السالملتضغط ادارة اوباما على حكومة نتنياهو مصادر سورية تتوقع أن  .45
، ان التقارب بـين ادارة اوبامـا        "لقدس العربي ا"اكدت مصادر سورية رفيعة لـ      :  كامل صقر  -دمشق  

وسورية ليس وحده ما يثير قلق المسؤولين االسرائيليين بل كل ما افرزته السنوات الماضية وظهر فـي                 
االشهر االخيرة سواء في لبنان او فلسطين او عالقات سورية التي زادت قوة او تحسنت مع كثير مـن                   

تضغط ادارة اوباما على حكومة نتنياهو، على االقل،        " المصادر ان    وتوقعت. الدول االوروبية واالقليمية  
باتجاه تحقيق تقدم ملموس في عملية السالم المتعثرة بهدف تقديم شيء لدول معسكر االعتدال المحرجـة                

في مقابل تشدد   " اسرائيل"اصال من اصرارها على تبني مبادرة السالم العربية وطريق الدبلوماسية تجاه            
  ".وتصريحات علنية برفض حل الدولتين واتمام مفاوضات السالماسرائيلي 

  6/5/2009القدس العربي، 
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  "إسرائيل"خبراء يطالبون بإحياء مفهوم األمن العربي في الصراع مع  .46
حذر خبراء ومؤرخون مصريون من استمرار بعض النظم العربية في تغييب مفهـوم األمـن                : القاهرة

، "إسرائيل" ذلك من شأنه أن يقود إلى مزيد من التراجعات والخسائر أمام             القومي العربي، الفتين إلى أن    
وشددوا على ضرورة بناء استراتيجية عربية موحدة تراعي الحد األدنى من المصالح القومية العربية من               

  .جهة والمصالح القطرية العربية من جهة أخرى
  6/5/2009الخليج، 

  
  خيم نهر البارد مليون دوالر من السعودية العمار م25 .47

في '' االونروا''وقعت السعودية ووكالة االمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين          :  بترا –عمان  
 مليون دوالر لتمويـل عمليـة       25عمان، امس الثالثاء، على اتفاقية تقدم بموجبها السعودية دعما بقيمة           

  .ي شمال لبنانإعادة اعمار مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين ف
  6/5/2009الرأي، األردن، 

  
  إلى أهالي غزة " منظمة المؤتمر اإلسالمي" شاحنةً إغاثيةً من 40 .48

السفير عطا  " منظمة المؤتمر اإلسالمي  "أعلن األمين العام المساعد للشؤون اإلنسانية في        :  وكاالت -غزة  
الثالثة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غـزة      المنان بخيت، أنه سيتم اليوم األربعاء تدشين القافلة اإلغاثية          

وقال السفير منان، في بيانٍ له وزعته المنظمة التي تتخذ من مدينة جدة فـي المملكـة                 .  شاحنة 40تضم  
إلى قطـاع   " منظمة المؤتمر اإلسالمي  "إن هذه القافلة هي الثالثة التي ترسلها        : "السعودية مقرا لها أمس،   

  ".قافلة، التي تعد الكبرى حتى اآلن، تضم أكثر من أربعين شاحنةأن ال"، مشيراً إلى "غزة
  6/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
   غرفة خشبية للمنازل والعيادات في انتظار العبور لغزة140يتبرعون بـ " دمياط"هالي أ .49

قرر أهالي دمياط مساندة الشعب الفلسطيني في غزة ـ الـذي   ،  طريقة شوار العروسةى عل:دعاء خليفة
 سكانه ـ بالمبـادرة   ىبعد أن دمر العدوان اإلسرائيلي المنازل عل،  الشهداء وتعيش أغلبيته في الخيامقدم

 غرفة خشبية للمنازل والعيادات في      140 فقد قام الدمايطة بتصنيع وتغليف    . بتقديم هدية فريدة من نوعها    
 ىار يسمح لألثاث بالعبور إل    في انتظار قر  ،  غزة ىلكنهم ال يزالون عاجزين عن إرسالها إل      ، فترة وجيزة 

وبعد أن  ،  غزة ىالفكرة بدأت قبيل نهاية العدوان اإلسرائيلي المدمر عل       . هناك لكي تكتمل المهمة اإلنسانية    
وتبـرع  ، قرروا إطالق مشروع يوازي عملية اإلعمـار      ،  شاحنة من األدوية والمساعدات    20بعثوا بأكثر 

م االتفاق علي أن يكون األثاث الذي سيتم تـصنيعه متميـزا            وت، الدمايطة باألموال والمواد الخام والحلي    
 قـرار حاسـم     ىويحتاج إل ، اليزال األثاث رهن التخزين   ، وبرغم إنجاز المهمة بنجاح   . بالمتانة والبساطة 

  . غزةىلنقله إل
 6/5/2009األهرام، 

  
  بلير يكشف عن اتصاالت غير مباشرة مع حماس .50

توني بلير، أمس، عن وجود اتصاالت غير مباشرة مع حركة  كشف مبعوث اللجنة الرباعية :رام اهللا
حماس في قطاع غزة، موضحاً أن هذه االتصاالت تتم عبر طرف ثالث، مشدداً في الوقت ذاته على عدم 

  .وجود أي اتصاالت رسمية مباشرة مع الحركة
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مقارنة باألعوام بالنجاحات التي تحققت العام الماضي " اإلسرائيلي"وشدد بلير على ضرورة االعتراف 
الماضية خاصة على الصعيد األمني في الضفة الغربية بفعل جهود رئيس حكومة تسيير األعمال سالم 

  .فياض
وأشار إلى أن األشهر الستة المقبلة سوف تحدد طبيعة المسار الذي يتوجب العمل من أجل تحقيقه استناداً 

  . وتمكين الفلسطينيين من بناء الدولة الفلسطينيةإلى دعم رؤية الدولتين وبعد هذا االلتزام يجب التقدم
6/5/2009الخليج،   

  
  خالفا لبوش " إسرائيل"أوباما سيكون هجوميا تجاه : جنرال أميركي .51

اإلسرائيلية ذكرت أنه وصلت الى " هآرتس" عن وكالة بترا، أن صحيفة 6/5/2009 الدستور، ذكرت
ا حول لقاء جمع الجنرال جيمس جونز مستشار األمن قبل عدة ايام برقية مصنفة تحمل تقرير" إسرائيل"

القومي للرئيس االميركي باراك اوباما مع احد وزراء الخارجية االوروبيين قبل نحو اسبوع حيث قال 
فيما يتعلق " إسرائيل"جونز للوزير االوروبي ان الرئيس بوش امتنع عن القيام باشياء كانت تتحفظ عليها 

ادارة أوباما توشك على تغيير هذا الوضع من خالل اتخاذ نهج اكثر فاعلية بالموضوع الفلسطيني لكن 
نحن لن ندفع باتجاه "ونقلت هارتس عن جونز قوله. عن الوفاء بالتزاماتها " إسرائيل"وعدم التنازل لـ

تحت عجالت الحافلة ، لكن في الوقت نفسه سنتعامل معها بشكل هجومي لم تعهده خالل " إسرائيل"دهس 
  ".إدارة بوشفترة 

أن السالم هو مصلحة إسرائيلية ولذلك فإن الرئيس ، قول جونز 6/5/2009 الشرق األوسط، وأضافت
أوباما سيحاول إقناع حكومته بسلوك درب السالم وتقديم ما يلزم من ثمن وتنازالت في سبيل تحقيق هذا 

 . السالم
  

  تينالعمل من أجل حل قائم على الدول" إسرائيل"يجب على  :بايدن .52
، في "إسرائيل"شنت واشنطن، أمس، حملة منظمة لفرض التطبيع العربي مع :  حنان البدري-واشنطن 

واللوبي المؤيد لها، وهو ما برز خالل انعقاد مؤتمر " إسرائيل"موازاة التزام الكونجرس األمريكي جانب 
ب الرئيس األميركي جو بايدن وقال نائ. في الواليات المتحدة" االسرائيلي"كبرى منظمات اللوبي " ايباك"

العمل من أجل حل قائم على الدولتين، ووقف االستيطان ، والسماح بحرية التنقل " إسرائيل"يجب على 
مكافحة "للفلسطينيين وحصولهم على فرص اقتصادية وأكمل بايدن بأن على الفلسطينيين في المقابل 

" إسرائيل"اس بنبذ العنف واالعتراف ب ، وطالب حم"إسرائيل"والتوقف عن التحريض ضد " اإلرهاب
  ". وقبول االتفاقات السابقة، األمر الذي طالب به أيضاً البيت األبيض في بيان له

وإنهاء عزلتها، وطالب العالم العربي باتخاذ " إسرائيل"ودعا بايدن الدول العربية إلى االنفتاح على 
ن والفلسطينيين، مؤكداً التزام إدارة الرئيس خطوات ذات معنى تشجع على قيام سالم بين اإلسرائيليي

، كذلك قال السيناتور جون كيري رئيس لجنة العالقات الخارجية في "إسرائيل"األمريكي أوباما حيال 
،  إن على الدول العربية أن تعزز آمال السالم من "إسرائيل"مجلس الشيوخ األميركي أمام لوبي مؤيد ل 

من خالل رفع الحظر والسماح للطائرات " إسرائيل" العالقات مع خالل البدء منذ اآلن في تطبيع
  .بالتحليق فوق أراضيها" اإلسرائيلية"

6/5/2009الخليج،   
  

  تويوصي بلجنة تحقيق دولية في االنتهاكا" إسرائيل"تقرير لألمم المتحدة ينتقد  .53
مين العام لألمم المتحدة    أرفق األ :  من الناصرة نقالً عن مراسلها أسعد تلحمي       6/5/2009الحياة،  ذكرت  

بان كي مون تقرير لجنة خاصة عينتها األمم المتحدة لتقصي الحقائق في شأن الممارسـات اإلسـرائيلية                 
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خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة برسالة إلى مجلس األمن يقول فيها إنه ال يعتزم إجراء مزيد مـن                   
  .ي على أي صبغة قانونيةالتحقيق في الحرب على غزة، وإن تقرير اللجنة ال ينطو

وكانت لجنة تقصي الحقائق الدولية قدمت تقريرها إلى بان ضمنته انتقادات عنيفة إلسـرائيل واتهمـت                
، وتعمد ضرب مؤسسات    »بشكل غير متناسب  «جيشها بسلسلة من االنتهاكات، في مقدمها استخدام النار         

وأوصـى التقريـر    . الل العملية العسكرية  األمم المتحدة في قطاع غزة، واستهداف مدنيين فلسطينيين خ        
بـاالعتراف  «" إسـرائيل "بتعيين لجنة تحقيق دولية مستقلة في الممارسات اإلسرائيلية، وأوصى بمطالبة           

على مدرسة تابعة لالمم المتحـدة فـي        » رسميا بأن بياناتها التي ادعت فيها ان الفلسطينيين اطلقوا النار         
طالبتها بتعويضات إصالح الدمار أو تعويض ثمن النفقـات التـي           و» غير صحيحة ويأسفون لها   «جباليا  

  .دفعتها األمم المتحدة
بحسب تقريـر   :  من رام اهللا نقالً عن مراسلها أحمد رمضان والوكاالت         6/5/2009المستقبل،  وأضافت  

 منزل دمر بشكل    1404 مبنى مدني وثقافي خالل الحرب، منها        2011األمم المتحدة، فقد دمر االحتالل      
 مؤسسة ومنشأة عامة دمرت     25 مسجدا، و  37 مدرسة اصيبت باضرار، و    11 بشكل جزئي و   453كلي و 

 مقرا امنيا وشرطيا بشكل تام وخمـس        55 مؤسسة ومنشأة خاصة وأهلية دمرت كلياً، و       21بشكل كلي، و  
 781وبين التقرير ان غزة هي األكثر في عدد االنتهاكات حيث سجل فيهـا              . صاالت أفراح دمرت كليا   

 منشأة، ثم خان يونس ورفح ووقـع        707حالة تدمير وأتت في المرتبة الثانية محافظة شمال غزة وفيها           
  . حالة119 حالة تدمير واخيرا المحافظة الوسطى بـ 404فيهما 

 بشكل جزئي وست مـدارس      203 منزال بشكل كامل و    466 منشأة منها    707ودمر االحتالل شمال غزة     
نشآت عامة وثمان مؤسسات أهلية وعشر مقار أمنية وشرطية وصالتي          وتسع مساجد وثالث مؤسسات وم    

 بـشكل جزئـي     172 منزل بشكل كلي و    553 منشأة إلى    781وفي غزة انقسمت األضرار بين       .افراح
 مقرا شـرطيا وامنيـا      15 مؤسسة خاصة و   11 مسجدا وتسع مؤسسات ومنشآت عامة و      17ومدرستين و 

  .وصالتي افراح
 بشكل جزئي ومسجدين وثالث منشآت      13 منزال بشكل كلي و    90مر االحتالل   وفي المحافظة الوسطى د   

  .عامة ومنشأة اهلية وعشرة مقار امنية وشرطية
 منزال بشكل جزئي وما عادت صالحة للـسكن         65 منزال بشكل كلي و    295وفي الجنوب دمر االحتالل     

منيا وشرطيا وصـالة     مقرا ا  20وثالث مدارس وتسع مساجد وعشر مؤسسات عامة ومؤسستين اهلية و         
  .افراح واحدة

  
  إلى وقف بناء المستوطنات،واإلعالن سريعا قبول قيام دولة فلسطين" إسرائيل"فرنسا تدعو  .54

ب، أن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير .ف.أ، أ.ب.د، عبر الوكاالت 6/5/2009 الخليج، ذكرت
إلى وقف إقامة " إسرائيل"ي باريس، أمس، أفيجدور ليبرمان ف" اإلسرائيلي"قد دعا خالل لقائه نظيره 

طالب "وقالت الخارجية الفرنسية في بيان عقب اللقاء إن كوشنير . المستوطنات في األراضي الفلسطينية
وأبلغ كوشنير ليبرمان أنه ال يوجد حل ". بوقف كامل لبناء المستوطنات، بينها المرتبطة بالنمو الطبيعي

كما .  أن تبقى المعابر الحدودية مع القطاع مفتوحة بصورة دائمةعسكري للوضع في غزة وأنه يتعين
  ". عاجل"طالبه باستئناف مفاوضات التسوية مع الفلسطينيين بشكل 

، ميشال أبو نجم  أن باريس قد أفادت أنها عن مراسلها في باريس 6/5/2009الشرق األوسط، وأضافت 
سريعا قبول قيام الدولة الفلسطينية، " إسرائيل" لتعلن تريد التشديد لدى الحكومة اإلسرائيلية على الحاجة

وقال الناطق باسم الخارجية . وضرورة رفع الحصار عن غزة وضرورة وضع حد لحركة االستيطان«
أريك شوفاليه تعليقا على كالم نتنياهو عن المسارات الثالثة األمني واالقتصادي والسياسي، إن باريس 
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 ال تعارض في المطلق هذا الطرح، شرط أن ال يكون لتفادي الموضوع تريد مزيدا من التفاصيل، وهي
 .الرئيسي، وهو قيام الدولة الفلسطينية

  
  واشنطن تستبعد الحوار مع حماس .55

استبعدت واشنطن فتح حوار مع حركة حماس رداًً على نداء وجهه الرئيس السوري بشار األسد : وكاالت
ما "سم الخارجية األمريكية لدى سؤاله عن تصريح األسد بهذا المعنى، ودعا روبرت وود المتحدث با

  ". نرغب به هو أن تدفع سوريا حماس إلى تغيير سلوكها
6/5/2009الخليج،   

  
  والهند ضمن معاهدة حظر االنتشار النووي" إسرائيل"أمريكا تريد  .56

ي باتفاقية حظر إن االلتزام العالم"أعلنت مساعدة وزيرة الخارجية األمريكية روز جوتمولر : رويترز
يبقى هدفاً .. وباكستان وكوريا الشمالية" إسرائيل"االنتشار النووي نفسه بما في ذلك من جانب الهند و

  ".أساسياً للواليات المتحدة
6/5/2009الخليج،   

 
  الوضع العربي في ظل المصالحة .57

  منير شفيق
ضع العـام مـن عجـز وأزمـات         كان الهجوم على أشده في نقد االنقسام العربي وتحميله ما يعتري الو           

  .وتراجعات
وعندما انتقل الوضع العربي إلى مرحلة الخروج من االنقسام عبر المصالحات التي ابتدأت بقمة الكويت               

 العربية، رغم غياب مصر عنها عمليا،      -وتواصلت حتى قمة الدوحة التي سميت بقمة المصالحة العربية          
اعتبروها خروجا بالوضع العربي العـام مـن حالـة العجـز            استبشر الجميع تقريبا بالمرحلة الجديدة و     

  .واألزمات والتراجعات
حقا ال أحد يستطيع االعتراض على المصالحة ولو لـم تـدخل لمعالجـة صـلب الخالفـات وأسـباب                    
االنقسامات، واقتصرت على وضع حد للتوتر والتأزم والمواقف المتـضادة، بـل والمتراشـقة بـالتهم                

  .والعداوة
ن بمقدور أحد أن يستعجل قطف ثمار المصالحة بانتقال الوضع العربي العـام إلـى مرحلـة                 وحقا لم يك  

الحراك والفعالية والمبادرة، والسيما مع بقاء جراح قطاع غزة نازفة واستمرار االستيطان وتهويد القدس              
  .والحفريات تحت المسجد األقصى

 عند توقع نتائج ملموسة منها، ولـو علـى          ولكن إلى متى انتظار ايجابيات المصالحة أو تدعيم الوقوف        
  مستوى خطوة واحدة فقط؟

من ينظر إلى الوضع العربي العام في ظل المصالحة يجد استمرارا للتفكك العام، بل لالسـترخاء فيمـا                  
تنذر األشهر المقبلة بتفجيرات واندالع صراعات أشد من التي عرفتها المرحلـة الـسابقة، فالتناقـضات                

ائمة ولم يعالج منها شيء، وكل طرف مازال على مواقفه السابقة من حيـث األسـاس،                مازالت نفسها وق  
ولكن من دون أن يذهب بها إلى الحراك والمبادرة، ربما خوفا من أن يحمل مسؤولية تخريب األحـالم                  

  .الوردية التي جاءت بها المصالحات حتى لو لم تتقدم بالوضع العربي العام خطوة واحدة إلى أمام
لسمة التي يمكن أن توصف بحالة من الخدر الوهمي أو بحالة االنتظار الكسل وجدت ترجمة عملية                هذه ا 

 الفلسطيني الذي انطلق منذ شهرين تقريبا في القاهرة إثر مـصالحة ال             -لها في ساحة الحوار الفلسطيني      
  . العربية ومباركة من قبلها-تختلف عن المصالحة العربية 
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 أنها لم تنتقل بالوضع الفلسطيني خطوة واحدة يمكن أن نباهي بها حالة االنقـسام               لقد أثبتت تجربة الحوار   
السابقة، فحكومة سالم فياض المستقيلة وغير الشرعية أصال، لم تطلق المعتقلين من رجال المقاومـة، أو     

قاومـة  ممن اتهمتهم باقتناء السالح أو إخفائه، بل واصلت عمليات االعتقال مع التأكيد علـى تجـريم الم      
واعتبارها خارجة على القانون، هذا ولم يظهر موقف واحد من جانب الرئيس الفلسطيني يشير إلى تغيير                

وحـدة  ''في إستراتيجيته وسياساته السابقة، بل ذهب إلى الضغط على حماس بأن تسلم له بتشكيل حكومة                
تب آخـر الـشهر، وعلـى       تستجيب لشروط الرباعية وتنسجم مع شروط الذين يدفعون لها الروا         '' وطنية

  .التحديد أميركا والكيان الصهيوني، وقد أصبحت مرتهنة لهم
أما حكومة إسماعيل هنية المقالة، والتي مازالت تحتفظ بشرعية المجلس التشريعي فقد بقيت هي وقطاع               

تحت الحصار، وتحت إغالق معبر رفح مع سعي حثيـث لهـدم            '' مليون ونصف مليون فلسطيني   ''غزة  
ومطاردة كل من يحاول مد العون لألبطال الذين صنعوا أكبر نصر عرفه التاريخ الفلسطيني في               األنفاق  

  . يوما ضد القطاع22دحر العدوان اإلجرامي الذي شنه العدو الصهيوني على مدى 
لقد نشأت هذه المعادلة في ظل المصالحة والحوار واستمرت حتى اآلن، األمر الذي يـسمح بـالقول إن                  

طيني ساء في ظل المصالحة والحوار عما كان عليه في ظل االنقسام والصراع سواء أكـان     الوضع الفلس 
 الفلسطيني أم الصراع مع االحتالل والعدوان وسياسات التخـاذل إزاء االحـتالل             -الداخلي الفلسطيني   
  .واالستيطان والعدوان

 -لحة والحـوار الفلـسطيني      وبكلمة، ال أحد يستطيع أن يأتي بدليل واحد فقط يدعم ما علق على المصا             
  .الفلسطيني من آمال عراض

 العربيـة كمـا للمـصالحة       -هذا وقد جاءت حكومة نتانياهو لتزيد الوضع الراهن للمصالحات العربية           
 الفلسطينية إحراجا، األمر الذي يؤكد أن المصالحة إذا اقتصرت علـى خطوتهـا األولـى                -الفلسطينية  

ستفقدهم الحيوية والحراك والمبـادرة والهجـوم ولـيس الجمـود           وراحت تدور بأصحابها حول أنفسهم      
  .واالنتظار الكسل

 الفلسطينية، وإنمـا    - العربية والفلسطينية    -ليس المطلوب هنا العودة إلى االنقسام والصراعات العربية         
ة إلـى    العربي -أما التحريك فيكون بتحويل المصالحة العربية       . تحريك هذا الماء الذي ركد قبل أن يتأسن       

تضامن لدعم المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، وفرض التراجعات على الكيـان الـصهيوني وإدارة               
أوباما، والتحريك يتطلب أن تسأل الجامعة العربية نفسها، كما المصالحة العربية والمصالحة الفلـسطينية              

زوم والمسكون بتهمة ارتكاب     في جنيف حيث تمكن الكيان الصهيوني المه       2ماذا فعلنا في مؤتمر ديربان      
 بسبب عجز   2جرائم حرب وإبادة والغارق حتى أذنيه بالعنصرية أن يفلت من اإلدانة في مؤتمر ديربان               

 -الفلـسطينية  '' المـصالحة ''لألسف الشديد، كما في ظـل       '' المصالحة''الموقف العربي وتخاذله في ظل      
  .2موقف الفلسطيني في مؤتمر ديربانالفلسطينية وإطالق يد سلطة رام اهللا للتعبير عن ال

 الفلـسطينية إلـى     -إن تحريك الماء الراكد في ظل المصالحات يتطلب أن تتحول المصالحة الفلسطينية             
وحدة وطنية في قطاع غزة تدعم صموده العسكري واالقتصادي والسياسي وتفتح معبر رفح وهو شرط               

قل عنه أهمية أن تتحول المصالحة إلى وحدة وطنية         اإلعمار ولملمة الجراح، ثم إلى جانب ذلك وبما ال ي         
تطلق المعتقلين من سجون حكومة سالم فياض وتتجه إلى فتح ملف االحتالل واالستيطان وما يجري في                
القدس من أعمال تهويد وهدم لبيوت الفلسطينيين وحفريات تحت المسجد األقصى، وذلك بالنزول من قبل               

اجز وإطالق التظاهرات واالعتصامات واإلضرابات أو قل التمهيـد         كل الفصائل إلى الشوارع ضد الحو     
إلطالق االنتفاضة الثالثة تحت شعار تحرير الضفة الغربية من االحتالل والمستوطنات وعدم التفـاوض              

  .مع االحتالل الذي يجب أن ينسحب بال قيد أو شرط، فال يكافأ على ما ارتكب من احتالل وجرائم
  .خيرا من القطيعة والعداوة، وتكون الوحدة الوطنية خيرا من االنقسامعندئذ تكون المصالحة 

  5/5/2009صحيفة الوقت البحرينية 
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  مؤشرات التصعيد.. نوايا نتنياهو تجاه حماس .58

  صالح النعامي
من المقرر أن يناقش المجلس الوزاري االسرائيلي المصغر لشؤون األمن، وهو أهم دوائر صنع القـرار                

ة أعدها وزير التهديدات اإلستراتيجية في الحكومة موشيه يعلون للتعامل مـع حركـة              خط" إسرائيل"في  
وحتى قبل أن يتم الكشف عن تفاصيل هذه الخطة، فإنه يمكن القول أنه يستهدف للتصعيد، حيث                . حماس

إن يعلون معروف بمواقفه بالغة التطرف من حركة حماس، منذ أن كان رئيساً لهيئـة أركـان الجـيش                   
في واقع األمر هناك عدة مؤشرات تدلل بما ال يقبل الشك، على أن الحكومة الجديدة سـتتبع                 . ئيلياإلسرا

نهجاً تصعيدياً في مواجهة حركة حماس وقطاع غزة، وهذا النهج ال يعكسه فقط التوجهـات المتطرفـة                 
 تضم الساسة   لألحزاب التي تشكل الحكومة، بل أيضا طبيعة التركيبة الشخصية لهذه الحكومة، حيث إنها            

  .األكثر تطرفاً الذين عرفتهم الخارطة السياسية اإلسرائيلية في يوم من األيام
وتتلخص هذه المؤشرات في قرار نتنياهو استبدال الجنرال عوفر ديكل، المسؤول عـن ملـف الجنـدي                 

غايراً فـي   اإلسرائيلي االسير لدى حماس جلعاد شاليط، وتأكيد مستشاري نتنياهو على أنه سيعتمد نهجاً م             
التعاطي مع ملف شاليط، بحيث أن كل ما تم التوصل إليه من تفاهمات مبدأية مع حماس سيوضع علـى                   
الطاولة من جديد، وهذا مؤشر على إمكانية عدم قبول الحكومة الحالية المواقف التي قـدمتها الحكومـة                 

و من تغيير النهج، العمل علـى       وليس من المستبعد أن يقصد مقربو نتنياه      . السابقة بشأن إنهاء هذا الملف    
محاولة تحرير شاليط بالقوة في حال توفرت معلومات استخبارية، مع أن هذا احتمال يستبعده األغلبيـة                

  ".إسرائيل"الساحقة من المراقبين في 
وهنا يتوجب التذكير بأن أحد أهم بنود االتفاق االئتالفي بين حزبي الليكـود برئاسـة نتنيـاهو وحـزب                 

، برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، البند الذي ينص بشكل واضح على أن إسـقاط               "يتنااسرائيل ب "
بغض النظر عن واقعية وجديـة بلـورة هـذا         . حكم حركة حماس هو هدف إستراتيجي للحكومة القادمة       

لوقت، في نفس ا  . الهدف، إال أنه يدلل على البوصلة التي ستتخذها الحكومة الجديدة في تعاملها مع حماس             
فإن وزراء الحكومة الجديدة، أطلقوا الكثير من التهديدات والدعوات العلنية لتصفية قيادة الحركة وتشديد              

. الحصار على القطاع، في حال تم استئناف اطالق الصواريخ ومن أجل الضغط إلطالق سراح شـاليط               
يقوم بها الجيش اإلسرائيلي حالياً     ومن المؤشرات ذات الداللة على نوايا الحكومة الجديدة، التدريبات التي           

  .استخالصاً للعبر من الحرب السابقة
في ذات الوقت، فإنه من الواضح تماماً أن نتنياهو يرى أن لديه هامش مناورة كبير، في مواجهة حركـة                   

فعلى الـرغم مـن مواقـف       . حماس بفضل موقف السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية من الحركة         
وتطارد المقاومـة   " إسرائيل"فة على الصعيد السياسي، إال أن السلطة تواصل التنسيق مع           نتنياهو المتطر 

والمقاومين، وتضفي تشدداً على مواقفها من الحوار، ناهيك عن حرص عباس على تهنئة نتنياهو بالعيـد                
لـة  في نفس الوقت فإن تفجير النظام المصري األزمة األخيرة مع حـزب اهللا، وشراسـة الحم        . اليهودي

الموجهة ضد الحزب؛ أقنعت نتنياهو بأنه على الرغم من تطرف حكومته، إال أنه سيجد في بعض الدول                 
  .العربية حليفا له

لكن في المقابل ال يمكن إغفال عوامل أخرى، تصب في االتجاه المعاكس، وقد تدفع نتنياهو ليكون أكثر                 
  :حذراً في تعاطيه العسكري مع حركة حماس، وهي

غبة جماهيرية إسرائيلية عارمة بإنهاء ملف شاليط، فضال عن أن وجود أحزاب فاعلة داخل            وجود ر  - 1
الحكومة تضغط بانهاء ملفه مثل حركة شاس وحزب العمل، الى جانب إدراك بأنه ال يوجد حل عسكري                 

  .لمشكلة شاليط
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لي الحالي محـدود    في العمل العسكري، في ظل الواضع الدو      " إسرائيل" هامش المناورة المتاح أمام      - 2
جداً، مع العلم أن أولمرت عندما شن حربه األخيرة على القطاع، اختار توقيتها بدقة، فتمت فـي الفتـرة                   

مع العلم أن حكومة نتنياهو تواجه مـشكلة شـرعية دوليـة،            . الرمادية الفاصلة بين عهدي بوش وأوباما     
  .بسبب طابعها الحزبي ومواقفها السياسية

يات خاص بنتنياهو، حيث يتصدر البرنامج النووي اإليراني قائمة التهديدات التـي             هناك جدول أولو   - 3
في نظر رئيس الوزراء الجديد، وبالتالي فهذه الحكومة ستعطي لهذا الملف وزناً كبيراً،             " اسرائيل"تواجه  

ضد ايران علـى مخططاتهـا ضـد غـزة أن           " إسرائيل"وإن كان هذا ال يعني أن تؤثر تنفيذ مخططات          
دت، لكن بال شك أن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة في حال حققت انجاز على جبهة ايران، فهـذا قـد                   وج

  .يؤثر على تقليص شهيتها لعمل عسكري في غزة
 تدرك حكومة نتنياهو أن شن حرب على غزة كما فعلت حكومة اولمرت، لن يكون مجدياً إال فـي                   - 4

 هناك عددا من وزراء الحكومة يؤيدون هـذا االقتـراح،           وعلى الرغم من أن   . حال اعادة احتالل القطاع   
فـي المـستنقع    " إسـرائيل "لكن االغلبية الساحقة ترفضه وتتحفظ عليه، على اعتبار أنها وصفة لتوريط            

بالعودة لعمليـات التـصفية ضـد القيـادات         " إسرائيل"وبالتالي فإنه من غير المستبعد أن تقوم        . الغزي
تصفية بعـض   " اسرائيل"ومن غير المستبعد أن تحاول      . مبرر علني لذلك  والنشطاء، في حال كان هناك      

  .قيادات الحركة في الخارج، بمعزل عن التطورات على الساحة الفلسطينية
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النحو ايضا يمكن وصف الظاهرة     العيون مفتوحة على مصراعيها ولكنها في الواقع مغلقة بشدة على هذا            
وكأنه صيغة سحرية سـتداوي  " الدولتين للشعبين"الذين يكررون شعار . االنسانية التي تعرف باسم التنكر 

كل امراض الشرق االوسط، مصابون باضطراب السلوك االستحواذي الذي ال يقود الى اي مكان ويحول               
  .دون التحليل المنطقي للمشكلة

زون بالشجاعة المطلوبة للتخلص من هذا االستحواذ وتدارس المشاكل التي تثقل كاهل            في المقابل من يتمي   
  :اسرائيل والفلسطينيين بوضوح سيرى امام عينيه الصورة التالية

  . في المائة من مجموع سكان دولة اسرائيل20 الفلسطينيون يشكلون -1
  . في المائة من مجموع سكان االردن70 الفلسطينيون يشكلون -2
، التنظـيم االرهـابي     "حمـاس " قطاع غزة الذي يحتوي على سكان فلسطينيين فقط خاضع لسيطرة            -3

  .المدعوم من قبل ايران ويعتبر ابادة اسرائيل الحل الوحيد للمشكلة الفلسطينية
 في يهودا والسامرة المنطقة المسماة في العادة بصورة غير مالئمة الضفة الغربية، تسعون في المائة                -4

السيطرة هناك باالساس بيـد الجـيش االسـرائيلي         .  في المائة هم يهود    10سكان هم فلسطينيون و     من ال 
  .بالتعاون مع السلطة الفلسطينية غير القادرة على اداء دورها

  .، الضفة الغربية وقطاع غزة ليسا محاذيين لبعضهما البعض"الفلسطينية" المناطق -5
  .ة على تطبيق اتفاق مع اسرائيل ليست هناك اليوم سلطة فلسطينية قادر-6

اليـوم  (، الذي فصل شرق االردن      1922جذور الوضع الحالي تكمن في قرار حكومة بريطانيا منذ عام           
عن المناطق التي خضعت للوصاية البريطانية وفقا لقرار عصبة االمم، من اجل اقامة             ) المملكة االردنية 

 ترك السيطرة على قطاع غزة      1948رائيل في عام    اجتياح مصر واالردن الرض اس    . دولة يهودية عليها  
، سريان  1949بيد مصر والضفة الغربية بيد االردن، مع التوقيع على اتفاق الهدنة مع اسرائيل في عام                
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 عندما فرضت السيطرة االسرائيلية الكاملة على تلك المناطق ومن بعد           1967هذا االتفاق انتهى في عام      
  .2005 احادي الجانب من قطاع غزة واخالء المستوطنات هناك في عام ذلك جاء االنسحاب االسرائيلي

 قام االردن بضم الضفة الغربية ومنح المواطنـة االردنيـة           1949بعد التوقيع على اتفاق الهدنة في عام        
المصريون ايضا لم يعملـوا علـى     . للفلسطينيين من دون ان يرى اية حاجة القامة دولة فلسطينية اخرى          

الوضع الحالي هو نتيجة لتدخالت الدولتين العدوانية وسلوكهما فـي عـام            . فلسطينية في غزة  اقامة دولة   
1967.  

اي الـضفة الغربيـة     . لماذا ال يدرسون االن امكانية اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل حرب حزيران             
لمنـاطق؟  لالردن وغزة لمصر، هذه الخطوة التي يمكنها ان تؤدي الى تطبيع وضع السكان فـي هـذه ا                 

السبب هو ان االردن ومصر ليستا معنيتين بالسيطرة على هذا التجمع الـسكاني الـذي يعتبـر دفيئـة                   
لهذا السبب بالضبط تعتبر اقامة دولة فلسطينية فـي         . لالرهاب وقد يشكل خطرا على استقرار نظاميهما      

  .هذه المناطق المحاذية السرائيل خطرا بالنسبة للدولة العبرية
على اية حال   . رهاب الفلسطيني من جذوره لتغير موقف اسرائيل واالردن ومصر بالضرورة         لو اقتلع اال  

المغزى الواضح من هذا التحليـل هـو ان         . االمكانيات غير الواقعية اليوم قد تصبح مقبولة في المستقبل        
ان الهدف اآلني لمن يتطلعون لتحسين الوضع يجب ان يكون دحر االرهاب الفلسطيني وانـه ال يمكـن                  

كما برهن نجاح الجيش االسرائيلي في الـصراع        . يكون هناك تقدم سياسي من قبل ان يتحقق هذا الهدف         
  .ضد االرهاب في الضفة الغربية في السنوات االخيرة  يمكن القول ان هذا هدف قابل للتحقيق

. د يكون كارثيا   على انه الحل الوحيد ق     واإلصرارتطبيق حل الدولتين لشعبين في هذه المرحلة ليس عمليا          
  .آن اآلوان للنظر في نهج وفرضية اخرى

  "هآرتس"
   6/5/2009األيام، فلسطين، 
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