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   مشعل يحذر من أي مبادرات سياسية جديدة تسقط الحقوق الفلسطينية  .1

افـة األطـراف فـي      حذر خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ك         : سيد إسماعيل  - غزة
المنطقة من تقديم مبادرات جديدة للتسوية بغرض الوصول إلى حل سياسـي علـى حـساب الحقـوق                  
الفلسطينية، كالتنازل عن أراض فلسطينية، أو اسـتبدالها بـأخرى، أو أن تـشمل التنـازالت العربيـة                  

المدينة المقدسـة، بحـسب     والفلسطينية مدينة القدس المحتلة، التي تواجه أعمال تهويد وتغييراً في هوية            
  . تعبيره

، الذي أقامه أمس مركـز إبـداع للدراسـات    "صيام وريان"وأكد مشعل، في كلمته أمام مؤتمر الشهيدين        
يحـاول اإلسـرائيليون    " هناك خديعة وهمية جديدة   "االستراتيجية، في قاعة رشاد الشوا بمدينة غزة، أن         

دون إلبداء مرونة في المفاوضات، مقابل أن يـصطف         الترويج لها، بأن إيران عدو للعرب، وأنهم مستع       
  " .  أن يقووا أوراقهم التفاوضية "العرب خلفهم في حربهم ضد طهران، دون أن يحاولوا 

وأنه مـن حـق     "وشدد مشعل، على أن المقاومة هي الخيار من أجل تحرير األرض واستعادة المقدسات              
  ".زة من سالح المقاومةشعبنا أن يتسلح، وليس ألحد في العالم أن يحرم غ

أن المقاومة خيار للدفاع عن النفس،      : هي" تدير المقاومة من خالل ثالثة اعتبارات       " حماس"وأوضح أن   
وللمحافظة على مصالح الشعب الفلسطيني، وكشف خديعة الموقف الصهيوني، الذي يدعي دائمـا بأنـه               

  ".   الضحية
، رابطا تحقيقها باستبعاد التـدخالت      "نهاء حالة االنقسام  للمصالحة الوطنية، وإ  "وجدد مشعل تأييد حركته     

الخارجية وأال يستقوي بها أي طرف فلسطيني، والتعامل مع الحوار كرزمة واحـدة، واحتـرام نتـائج                 
  .االنتخابات الفلسطينية

 وتحدث مشعل عن نتائج االنتخابات الداخلية للمكتب السياسي لحماس، مؤكدا أن األهداف القادمة لحركته             
هي الحفاظ على الرؤية السلمية وتعميقها، في ظل المتغيرات الدولية والمحلية، وعدم وضـوح سياسـة                

  .ستعمل على رفع مستوى القدرة العسكرية" حماس"وأشار مشعل إلى أن  .اإلدارة األمريكية
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من جهة أخرى، أكد الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي باإلنابـة، علـى أهميـة المـصالحة                  
  .الفلسطينية الداخلية، وطالب األطراف التي جربت خيار التسوية، بالعودة إلى صف الوحدة الفلسطينية

علـى  "بحر جميع الفصائل والهيئات الفلسطينية بضرورة وجود وحدة حقيقية بين الضفة وغزة             . ودعا د 
  ".قاعدة الثوابت الفلسطينية 

ـ          رائيلية وأنهـا مـستعدة للمواجهـة القادمـة مـع          وشدد على أن المقاومة ال تخشى من التهديدات اإلس
  .اإلسرائيليين إن تمت في الفترة القادمة

أن الوفـاق الـوطني قـرار       " حماس"من جانبه أكد الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة           
  .س فيهإستراتيجي لحركته، وأنه آن األوان ليتجمع الشعب الفلسطيني على مشروعٍ واحد وواضحٍ ال لب

عندما نخوض جوالت الحـوار ال نريـد        :"وقال الحية في كلمة له نيابةً عن رئيس الوزراء في المؤتمر            
" حماس"حوارا فقط، بل نسعى إلى الوصول إلى اتفاق، وإن كل ما يسمع عن تقدمٍ في الحوار هو بمرونة                   

  ".في كل الملفات
 لشهدائنا، ومسحا لجراحات شـعبنا، فإننـا مـستعدون          حمايةً لمصالح لشعبنا، وحبا ووفاء    : "وقال الحية 

للمضي قدما في كل مكان وفي كل الملفات ما لم تُنتهك ثوابت شعبنا، وما لم نشعر بالخطر على قضيتنا                   
  ".فسنبقى نقدم كل ما ينجح الحوار

أما آن لكم   .. تسويةلمن يؤمنون بعملية ال   : "وخاطب الحية فريق رام اهللا الذي يتمسك بخيار التسوية قائالً         
لقد عشنا ثماني سنوات على وعد بوش نـردده         .. كفى: أن تقفوا لحظة تقييم وتقولوا لهذه العملية الهزلية       

  !".في كل الخطابات والمؤتمرات، فهل نحن اليوم على وعد جديد لسنوات مع الرئيس الجديد؟
ب على قطاع غـزة، مخاطبـا فـصائل         وفي نهاية حديثه، قلل الحية من أهمية تهديدات الكيان بشن حر          

نشد على أياديكم، وال تخافوا من تهديدات العدو وال ترهبكم؛ فنحن سندافع عن أنفسنا بكل مـا                 : "المقاومة
  ".نملكك، فال يرهبنا الموت أو التهديد

الحيـة  وخالل كلمة أثَّرت في قلوب الحاضرين بعد أن ذكَّرتهم بالشهداء من القادة العظام، سأل الدكتور                
اهللا أن يلحقه بالشيخ سعيد شهيدا على درب النصر والتحرير، مشيرا إلى أن الشهيد صيام لم يمت، بـل                   

  .هو في الخالدين وفي نفوس الجميع حيا؛ ألنه اهللا كتب الخلد للشهداء
  8/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
   لحل إقليميعباس سيقدم ألوباما تصوراً: أبو ردينة .2

كشف مستشار الرئيس الفلسطيني والمتحدث باسم :  عبد الرؤوف أرناؤوط- المحتلةالقدس ، رام اهللا
 أن الرئيس محمود عباس سيقدم إلى ،"الوطن" في تصريحات لـ،الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

 مؤكدا أن ،الرئيس األمريكي باراك أوباما تصورا فلسطينيا وعربيا للحل اإلقليمي لقضية الشرق األوسط
رة األسبوعين إلى ثالثة أسابيع المقبلة ستشهد حراكا سياسيا قويا وهاما ستتضح خالله ما إذا كانت فت

سنقدم تصورنا كفلسطينيين وعرب لحل الدولتين والحل الشامل في "وقال  .األمور تسير نحو االنفراج
وقرارات الشرعية المنطقة وفقا لما ورد في خطة خريطة الطريق ومبادرة السالم العربية وأنابوليس 

  ".وال خروج على المبادرة العربية، الدولية
وكشف أن لقاء بين عباس ومبارك سيعقد في واشنطن بعد لقاء مبارك مع أوباما وقبيل استقبال األخير 

 مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد بلور ،للرئيس عباس
إذا التزم نتنياهو "وقال أبو ردينة  . الجاري18لحل قبيل اجتماعه المرتقب مع أوباما في سياسة حكومته ل

 أما إذا بقي يبحث ،بوضوح بحل الدولتين وتطبيق هذا الحل ووقف االستيطان فهذا يعني أن هناك فرصة
ن عن حل اقتصادي وحكم ذاتي فمعنى ذلك أن الكرة ستكون في الملعب األمريكي ألن ذلك يعني أ

  ".األمور ستبقى تراوح مكانها
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دون " بالقول ،ورد أبو ردينة على قرار نتنياهو تشكيل لجنة لتحسين األوضاع االقتصادية للفلسطينيين
تحريك المسار السياسي على قاعدة حل الدولتين ووقف االستيطان فإن كل هذا لن يؤدي إلى سالم ولن 

  ".ل على العكس سيزيد األمور سوءايؤدي إلى حلول ولن ينهي النزاع على اإلطالق ب
  8/5/2009الوطن، السعودية، 

  
  "استخفاف بالعقول"حديث نتنياهو عن إقامة حكم ذاتي في الضفة : البرغوثيمصطفى  .3

 مصطفى البرغوثي، إن خطة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو التي . قال النائب د:رام اهللا
لتي تستند إلى إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية، هي سيعرضها على الرئيس األميركي، وا
 عاما جديدا من المماطلة لتصفية القضية الفلسطينية من خالل 20استخفاف بالعقول ومحاولة النتزاع 

 .التوسع االستيطاني وبناء جدار الضم والتوسع وتهويد القدس وتحويل الضفة الغربية إلى بانتوستانات
أن ما نشرته صحيفة يديعوت احرونوت بشأن خطة نتنياهو وحديثه عن أن مبدأ  غوثي،وأوضح البر

دولتين لشعبين غير قابل للتطبيق على المدى المنظور ينطوي على مخاطر كبيرة يجب التنبه إليها 
   ".واإلعداد لمواجهتها وفضح تلك الحكومة المتطرفة

 عن مفاوضات على حكم ذاتي وتطوير االقتصاد يخادع الرأي العام عندما يتحدث"أن نتنياهو  وأكد
هي قضية سياسية قبل أي شيء آخر رغم أهمية االقتصاد "، مشددا على أن القضية الفلسطينية "الفلسطيني

وطالب  ".الذي ال يمكن له أن يتطور في ظل وجود االحتالل والحواجز العسكرية والحصار اإلسرائيلي
 وعدم السماح لها باالستمرار في "إسرائيل"لفرض عقوبات على البرغوثي، المجتمع الدولي التحرك 

  .مخططاتها االستيطانية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني
      7/5/2009 قدس برس،

  
   المقبلاألسبوعحكومة موسعة برئاسة فياض : ربه عبد .4

نة التنفيذية  سر اللجأمين  أن محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 8/5/2009الحياة، نشرت 
ن الرئيس محمود عباس سيكلف رئيس الحكومة أ أمسربه كشف  لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد

تشكيل هذه الحكومة لن "ن إ "الحياة"وقال لـ. أسبوعالحالي سالم فياض تشكيل حكومة موسعة خالل 
هناك ": وأوضح. " اتفاقلىإيؤثر على الحوار الوطني ألنها ستستقيل في اليوم التالي في حال التوصل 

 اتفاق فإن الحكومة ستستقيل في إلى ما جرى التوصل وإذا الشهر الجاري، 16جولة من الحوار في 
 اتفاق قريب إلىلكنه استبعد فرص التوصل . " تشكيل حكومة وحدة وطنيةإلىالسابع عشر، ليصار 

  ." بعد سنواتإال اتفاق إلىنا لن نتوصل  استمرينا على هذا المنوال من الحوار، فإنإذا": للمصالحة، وقال
 وجود حاجة محلية إلى  تشكيل الحكومة الجديدة يحظى بتفهم محلي وخارجي، مشيراًإنربه  وقال عبد

هنالك  ":وأضاف. لتشكيلها لتحل محل الحكومة الحالية التي شكلت عقب سيطرة حماس على قطاع غزة
  ."األداءن حاجة لدعم الحكومة بعناصر جديدة من اجل تحسي

 فياض ينوي تعزيز الحكومة بكفاءات مهنية من الفصائل والمستقلين، مضيفة إنوقالت مصادر مطلعة 
انه اشترط قبوله تشكيل الحكومة الموسعة بإبعاد مراكز القوى من الفصائل، خصوصا حركة فتح عن 

 مهنيين من حركة أسماء ويتردد في رام اهللا .الحكومة وتشكيلها من مهنيين من الفصائل ومن المستقلين
 القادر، وهشام عبد  لبدة، وحاتم عبدأبو حسن .فتح لشغل مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، مثل د

  . زايدة، وقدروة فارس وغيرهمأبوالرازق، وسفيان 
 علمت من "القدس العربي" أن وليد عوضنقالً عن مراسلها  8/5/2009القدس العربي، وأضافت 

 عن التعديل الوزاري على حكومته المستقيلة اإلعالن مطلعة بان سالم فياض يعتزم مصادر فلسطينية
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 . الثالثاء القادمينأو يوم االثنين إما اإلعالن يتم أنورجحت المصادر  . القادماألسبوعمنتصف 
  .وضحت المصادر بأن فياض اختار وزراءه الجدد الذين سيكون نصفهم من فتحأو

 مروان البرغوثي األسيرن المفاجأة ستكون في الحكومة القادمة تولي زوجة  بأ"القدس العربي"وعلمت 
 انها تنتظر موافقة زوجها قبل قبولها إالالمحامية فدوى البرغوثي حقيبة وزارية في الحكومة القادمة، 

وقالت المصادر في حال عدم مشاركة فدوى البرغوثي سيتم عرض منصب وزاري على مدير  .العرض
 عائلة أعضاء مصطفى البرغوثي، الن فياض معنيا بأن يكون في الوزارة احد ألسرىاعام وزارة 
  .البرغوثي

فدوى البرغوثي، :  التي باتت مشاركتها في الحكومة شبه مؤكدة وتنتظر مباركة عباساألسماءومن 
اهللا،  د لبدة، سمير عبأبوناصر القدوة، ماهر غنيم، قدورة فارس، حاتم عبد القادر، سعد الكرنز، حسن 

زياد البندك، خلود دعيبس، علي الجرباوي، نبيل قسيس، هاني المصري، حمدان عاشور، محمود الهباش 
 أبو، وماجد "فدا"، ووزير من حزب )الديمقراطية( قيس عبد الكريم إلى إضافة، األوقافوسيتولى وزارة 

  .شمالة كونه من غزة
 عن نجاح الحوار الفلسطيني اإلعالنتقالتها فور ن الحكومة المرتقبة ستقدم اسأ إلىوأشارت المصادر 

 .بين فتح وحماس الذي تستضيفه مصر
الجبهة الشعبية  إلى أن  علي الصالح،لندن نقالً عن مراسلها في 8/5/2009الشرق األوسط، وأشارت 

  من أن هذه الحكومة لن تخدم المصلحة عدم مشاركتها في الحكومة، انطالقاً عنلتحرير فلسطين أعلنت
 . الوطنية في ظل ظروف االنقسام، ولن تساعد في رأب الصدع وتوحيد الصف

  
 شخصيات فلسطينية اقتصادية ومستقلة تسعى لتطوير تجمع لحزب سياسي .5

قرر العشرات من الشخصيات الفلسطينية المستقلة، تطوير تجمع فلسطيني سابق، :  كفاح زبون-رام اهللا
اديا واجتماعيا، بدل االكتفاء بتقديم مبادرات لحل االنقسام ليطرح هذه المرة برنامجا سياسيا واقتص

الذي أسسه قبل عامين رجل األعمال الفلسطيني » منتدى فلسطين«ويخطط القائمون على . الفلسطيني
وكان المنتدى يعرف نفسه على أنه منبر للحوار وأداة ، منيب المصري، لتحويله إلى حزب سياسي

واليوم يهدف هذا المنتدى إلى أن يخوض االنتخابات . ب مناصرين لهللتأثير، لكنه فشل في استقطا
وقال المحلل السياسي هاني المصري الذي كان أحد مؤسسي المنتدى،  .التشريعية والرئاسية المقبلة

شكل المنتدى أول من  وقد . "االنقسام خلق فراغا وهذا شجع بعض الشخصيات للعمل على ملء الفراغ"
 من الضفة والقطاع والشتات، ومهمتهم، 25 أشخاص، على أن يصلوا إلى 9 من أمس، لجنة تحضيرية

   .صياغة برنامج سياسي والدعوة إلى مؤتمر تأسيسي، وقد يكون في الخارج
 الجديد إن أي جهة خارجية ال تقف وراءهم، أما إذا نجحوا فإن عدة "الحزب"وقالت مصادر قريبة من 

 إنها شاركت في االجتماع "الشرق األوسط"وقالت عشراوي لـ .ةقوى بالتأكيد ستدعم مثل هذه الخطو
 .انطالقا من أنها تدعم أي تجمع وطني ديمقراطي مستقل من أجل إيجاد مخرج من الواقع الفلسطيني

  8/5/2009الشرق األوسط، 
  

  أخالقي على غزة غير "إسرائيل"موقف كي مون من تقرير حرب : المقالة حكومةال .6
 المتحدة بان كي مون، وقالت لألمم العام األمين بشدة أمسانتقدت الحكومة المقالة  : اشرف الهور-غزة 
حكومة على خلفية الوجاءت انتقادات  . في غزة"سرائيلإ" التي ارتكبتها "داعم لجرائم الحرب"انه 

 ةاألخير بسبب الحرب "إسرائيل" مالحقة قادة أمامتصريحات كي مون التي قال فيها انه سيغلق الباب 
 العام وقال األمين عام مجلس الوزراء في الحكومة المقالة محمد عوض موقف أمينودان . على غزة

ن يقف على مسافات متساوية من الجميع وان أمم المتحدة، الذي يجب مين عام األأن نرى أمن المؤسف "
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بها الصهاينة في غزة لى جانب الضحية، يتخذ موقفا سلبيا من الجرائم الحربية والوحشية التي ارتكإيكون 
 إلى يقدم بان كي مون مجرمي الحرب الصهاينة أنبدال من "ضاف أو ."ضد المدنيين الفلسطينيين

وحث عوض الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر . "اإلنسانيةالمحاكمة فإنه يبرئ ساحتهم من الجرائم ضد 
رير فريق التحقيق الدولي بشأن ممارسة الضغط عليه لكي يتخذ موقفا متوازنا من تق" على اإلسالمي

  ."العدوان على غزة
ال يليق بشخصية "خالقي، وقال انه أ المتحدة من التقرير غير األمم عام أمين موقف أن إلىولفت عوض 
 ." المتحدةاألمم عام أمينعلى مستوى 

  8/5/2009القدس العربي، 
  

  مدينة المقدسةريئة نصرة لل لجنة القدس يطالب وزراء الخارجية العرب باتخاذ قرارات جمقرر .7
أحمد أبو حلبية، وزراء . طالب مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي النائب د : محمد األيوبي- غزة

الخارجية العرب الذين اجتمعوا في القاهرة من أجل بحث وضع مدينة القدس المحتلة، باتخاذ قرارات 
وأكد أبو حلبية خالل  .سات اإلسالمية والمسيحيةجريئة نصرة للقدس وأهلها والدفاع عن اآلثار والمقد

مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة أمس، أن مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى والمقدسات تتعرض 
واستنكر أبو حلبية  .لهجمة إسرائيلية شرسة ومسعورة، داعيا إلى تحرك عربي وإسالمي لحمايتها

. االحتالل وممارساتها ضد السكان المقدسيين في مدينة القدساعتداءات الجمعيات اإلسرائيلية وشرطة 
وطالب الدول العربية واإلسالمية والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان بضرورة العمل على 
توفير الحماية الدولية لمدينة القدس وسكانها ومقدساتها وآثارها، باعتبارها أرضا محتلة، وإدانة وفضح 

  .ارسات وإجراءات االحتالل المخالفة للقوانين الدولية، والعمل على وقفهااالنتهاكات والمم
أكمل الدين أوغلو األمين العام . وجدد الدعوة إلى األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ود

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي لتفعيل هاتين المؤسستين لحماية القدس والمقدسات وحماية شعبنا الفلسطيني 
في المدينة المقدسة، مؤكدا على ضرورة تبني رفع شكاوى ودعاوى في المحاكم الدولية كمحكمة العدل 

  .ومحكمة الجنايات الدوليتين لوقف هذه الجرائم واالعتداءات
  8/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "إسرائيل" البرغوثي يدعو إلى فرض عقوبات على مصطفى .8

للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي األمم المتحدة دعا األمين العام  : فلسطين- رام اهللا
وفرض عقوبات عليها على الجرائم التي ارتكبتها في قطاع ) إسرائيل(إلى اتخاذ قرارات حازمة ضد 

إن تقرير األمم المتحدة بشأن الحرب على غزة أظهر أن " :وقال البرغوثي في تصريح مكتوب. غزة
، مشدداً على أنه ما لم يتم "ي ارتكب جرائم حرب في غزة يعاقب عليها القانون الدولياالحتالل اإلسرائيل

  . فرض عقوبات على الدولة العبرية فإنها ستتمادى في عدوانها وجرائمها على أبناء الشعب الفلسطيني
  8/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  لحياة التشريعيةتمديد اعتقال النواب هدفه تقويض ا:  األسير باسم الزعاريرالنائب .9

 شدد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني باسم الزعارير، المعتقل لدى قوات االحتالل :رام اهللا
اإلسرائيلي منذ مطلع العام الحالي، أن على األمم المتحدة ومؤسسات حقوق اإلنسان التدخل الفوري 

األسرى الفلسطينيين وخاصة انه إلجبار الحكومة اإلسرائيلية لوقف مسلسل االعتقال اإلداري بحق 
وتحتجز سلطات االحتالل ما ال يقل عن ألف أسير  يحتجز مئات المعتقلين دون تهمة أو محاكمة،

وطالب الزعارير المؤسسات الدولية والحقوقية في رسالة من سجنه  .فلسطيني في االعتقال اإلداري
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ما له من آثار نفسية وقمعية على األسرى التدخل لوقف معاناة األسرى اإلداريين في سجون االحتالل ل
وآثار أخرى سلبية على أهالي األسير نفسه وكونه يحتجز الفلسطينيين لفترات طويلة دون تهمة أو 

واحتجازهم كرهينة مقابل اإلفراج  ورفض الزعارير اعتقال النواب والوزراء ورؤساء البلديات .محاكمة
االلتفاف على القانون الذي تمارسه المحاكم اإلسرائيلية وأدان الزعارير عمليات  .عن جلعاد شاليط

خاصة فيما يتعلق بتمديد اعتقال النواب واستئناف محاكماتهم التي تقوم بها النيابة العسكرية اإلسرائيلية 
  .إلبقائهم في األسر لفترات طويلة بهدف تقويض وشلل الحياة التشريعية للشعب الفلسطيني

  7/5/2009قدس برس، 
  

   في غزة لتوزيعها على مشردي الحرب"كرفانات" عملية تجهيز أبد اإلسكان المقالة تةوزار .10
، "كرفانات" بتركيب أمس التابعة للحكومة المقالة اإلسكانشرعت فرق من وزارة  : اشرف الهور-غزة 

 "ساحة الكتيبة"وفي وسط  . على غزةاألخيرة "إسرائيل"تبرعت بها تركيا إليواء المشردين من حرب 
 12، وهي عبارة عن غرف بمساحة "الكرفانات" فنية من الوزارة بتجهيز أطقمغرب مدينة غزة، شرعت 

  .مترا مربعا
 غزة مؤخرا بتبرع من تركيا، يبلغ عددها نحو إلى، التي وصلت "الكرفانات" أن "القدس العربي"وعلمت 

  .ء كاملة، ومجهزة بشبكة كهربا" المبطناأللومونيوم" غرفة، وهي مصنوعة من 190
، فاآلال ال تكفي مشردي الحرب، الذين يبلغ عددهم ب"الكرفانات"وبحسب مسؤول في الوزارة فان هذه 

  ."الكرفانات" جانب إلى الوزارة بدأت بإنشاء منازل من الطين أن إلىشار أغير انه 
  8/5/2009القدس العربي، 

  
   من أي نشاط"برلمان الفلسطيني الصغير"وزارة الداخلية لم تمنع : الغصين .11

حكومة المقالة في غزة إيهاب الغصين أن ال الفلسطينية في   نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية:غزة
تزم القيام به في رفح ألسباب سياسية، عي" برلمان الفلسطيني الصغير"تكون أجهزته قد منعت نشاطاً كان 

وأوضح الغصين في  .ها البرلمان نفسهوأكد أن األمر يتعلق بضوابط أمنية وترتيبات قانونية لم يقم ب
: عدم وجود أي موانع من عقد أي فعاليات ثقافية أو سياسية، لكنه قال" قدس برس"تصريحات خاصة لـ 

نحن نعطي الحريات لكل الجهات والفعاليات من دون أي اعتبارات سياسية لكن وفق ضوابط قانونية "
لمعنية بتنظيم أي نشاط بطلب ترخيص من الجهات باتت معروفة لدى الجميع، وهي أن تتقدم الجهة ا

 ما يدور في القطاع ال أكثر وال أقل، ولدينا في غزة ةاألمنية ليس ألننا قد نمنعه وإنما للعلم ولمعرف
  ".فعاليات ومهرجانات يومية من دون أي قرارات منع

ات صحفية له يوم وكان رئيس برلمان الفلسطيني الصغير برفح عبد الرؤوف بربخ قد قال في تصريح
إن المباحث العامة بالشرطة المقالة طالبته بوقف نشاط كان يعتزمه البرلمان لتكريم عدد ) 7/5(الخميس 

  .من الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية والحقوقية العاملة في قطاع غزة اليوم، دون ذكر األسباب
  7/5/2009قدس برس، 

  
  الة من رئاسة التحضيرية العلياغنيم يهدد باالستق:  في حركة فتححادة أزمة .12

هدد رئيس اللجنة التحضيرية العليا لمؤتمر حركة فـتح   :عمان ـ رام اهللا ـ بسام البدارين ووليد عوض  
السادس بتقديم استقالته من رئاسة اللجنة احتجاجا على االنقسامات التي حصلت داخلها يـومي االربعـاء     

  .عدد المشاركين في المؤتمروالخميس بعد قرار الرئيس محمود عباس تقليص 
ويفترض ان يقدم رئيس اللجنة العليا عضو اللجنة المركزية لفتح ابو ماهر غنيم استقالته فـي االجتمـاع       
الذي تعقده اللجنة غدا السبت في العاصمة االردنية عمان بعـد ان تفجـرت الخالفـات داخـل اللجنـة                    



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1428:         العدد       8/5/2009الجمعة  :التاريخ

وقدم ابـو مـاهر     . لخالفات المشار اليها سابقا   التحضيرية العليا التي شهدت تصدعات حادة على اساس ا        
غنيم فعليا ورقة االستقالة وهدد بتنفيذها يوم السبت اذا لم يتراجع الفريق الداعي لتوسيع قاعدة العـضوية                 

  .في المؤتمر الحركي الذي اصبح بدوره اآلن في مهب الريح
يا لموافقتهم السابقة على اقتـراح      وتفجر الخالف اصال بعدما تنكرعدد من اعضاء اللجنة التحضيرية العل         

  . كادرا وقياديا في الحركة650تقدم به الرئيس عباس باقتصار العضوية للمؤتمر على 
  8/5/2009القدس العربي، 

  
  لفتح مازن رفضها استضافة المؤتمر السادس أبومصر تبلغ ": القدس العربي" .13

من مصدر قيادي مطلع في حركة " بيالقدس العر"علمت  :رام اهللا ـ وليد عوض ، غزة ـ اشرف الهور 
فتح ان مصر ابلغت الرئيس محمود عباس رسميا خالل لقائه بالرئيس المصري االربعاء اعتذارها عـن                

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسـمه ان اللجنـة           . استضافة مؤتمر الحركة السادس على اراضيها     
كثفة ستبدأ يوم السبت المقبل مناقشة سبل عقد        التحضيرية للمؤتمر السادس التي ستعقد سلسلة اجتماعات م       

  .المؤتمر في الداخل، وتحديدا في مدينة بيت لحم، كونها الخيار الوحيد الذي تبقى امام الحركة
ـ         الخميس بأن الرئيس المـصري     " القدس العربي "وعلى صعيد آخر اوضحت مصادر داخل حركة فتح ل
مؤتمرها في مصر بانهـاء الـصراعات داخـل         حسني مبارك ربط موافقة مصر على عقد حركة فتح          

من مصدر قيادي مطلع فـي      " القدس العربي "الحركة وتسوية جميع القضايا الخالفية داخلها، فيما علمت         
حركة فتح فضل عدم ذكر اسمه ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس التي ستعقد سلـسلة اجتماعـات                 

د المؤتمر في الداخل، وتحديدا في مدينة بيت لحم، كونهـا           مكثفة ستبدأ يوم السبت المقبل مناقشة سبل عق       
  .الخيار الوحيد الذي تبقى امام الحركة

طلب عقد المؤتمر، غيـر ان المـسؤول        " تدرس"وكان مسؤولون في فتح قالوا في وقت سابق ان مصر           
  .راجعان قرار الرفض المصري الجديد، ال يحمل اي احتمالية للت" القدس العربي"الفتحاوي اكد لـ

وحسب المصادر فان مبارك رد على الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارته االخيرة للقاهرة بـان                
  ".مصر ستكون جاهزة الستقبالكم اذا ما اتفقتم مع بعضكم وانهيتم قضاياكم الخالفية"

حديـدا،  واشارت المصادر الى ان الخيار المتبقي لقيادات الحركة هو عقده داخل الوطن وفي بيت لحم ت               
  .في حال تم االتفاق على عدد االعضاء

  8/5/2009القدس العربي، 
  

  طالب بسحب المبادرة العربية ودعم خيار الصمود والمقاومةحماس ت .14
 في لبنان   أسامة حمدان ممثل حركة حماس    ، أن   بيروت من   7/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،    ذكر  
أي مساسٍ بحق العودة؛ حيث إنه ال       " حماس"رفض  ) 5-7(الخميس  " القدس" في تصريحات لفضائية     أكد

يتعلق بأفراد وإنما بماليين الفلسطينيين في الداخل والخارج، مستغربا في اإلصرار على المبادرة رغـم               
قدمت مبادرة وكان رد    : السلوك العربي كان ينبغي أن يقول     : "رفضها من ِقبل االحتالل الصهيوني، قائالً     

  ".؛ لذلك لم تعد المبادرة قائمة"االستيطان"ليها بالعدوان واالحتالل سلبيا ع
ال "وأوضح أن التحالف الحكومي القائم في الكيان الصهيوني بين األحزاب المتطرفة يقوم علـى أسـاس                 

، الفتًا إلى أنه إذا قبل طرفٌ عربي بإسقاط حق          "وبناء الجدار " االستيطان"تفاوض حول القدس واستمرار     
طالب االحتالل بإسقاط المزيد من الحقوق الفلسطينية وإيجاد صيغٍ قانونية لتسويقها مثـل مـا               العودة فسي 

يتردد عن مصطلح تبادل األراضي لتشريع اغتصاب األراضي، وسيطالب بتنازالت أخرى في القـدس              
ـ  "لتُسحب المبادرة، وليقرر العرب دعم خيار الصمود والمقاومة       : "وأضاف .وغيرها من الملفات   شددا ، م

وأشار إلى فشل االحتالل في مواجهـة        .على أن الكيان الصهيوني لن يكون في مقدوره قتال كل العرب          
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فما بالنا لو واجهت قوات االحتالل العرب أو المقاومات المدعومـة           :"المقاومة في غزة ولبنان، متسائالً      
  !".عربيا؟

م خالل حملته االنتخابية إن أمن محررة       2003وذكَّر بقول رئيس الحكومة الصهيونية أريل شارون عام         
، وفي غضون سنتين وجد نفسه مضطرا إلى االندحار مـن قطـاع             )تل أبيب (كأمن تل الربيع    " نتساريم"

  .غزة، مؤكدا أن ذلك يمكن أن يتحقق في الضفة الغربية في ظل برنامج الصمود والمقاومة
الحصار، مؤكدا أن لديها العديد من البـدائل        وحول ملف الحصار، أوضح أن الحركة ال تقبل باستمرار          

  .لمواجهته في حال فشل الحوار الوطني وإنهاء حالة االنقسام القائمة
إلنجاح الحوار الوطني والتعاطي بإيجابية مع أجوائه وإنهاء ملفات تـشكيل           " حماس"وشدد على استعداد    

لفلسطينية، لكنها لـن تخـضع للـشروط        الحكومة الفلسطينية وإعادة بناء منظمة التحرير وفق القواعد ا        
 .الخارجية غير الوطنية

بدورها انتقدت حركة حماس تصاعد الحديث      :  وكاالت -الجزيرة   من   7/5/2009الجزيرة نت،   وأضاف  
نـستغرب اسـتمرار    "وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهـوم        . بشأن تفعيل المبادرة العربية للسالم    
بادرة العربية منذ ثماني سنوات رغم أن المحتل الصهيوني رد عليهـا            الحديث العربي المتواصل عن الم    

 ".بدباباته وطائراته وفي ظل تصريحات صهيونية تعلن أن السالم ال يأتي إال بالحرب وليس بالمفاوضات              
وأضاف برهوم أن الحديث عن المبادرة العربية كالنفخ في الرماد وأنه محاولة الستجداء العودة لمـسار                

  .والتطبيع مع العدو الصهيوني على حساب كرامة وحرية وحقوق الشعب الفلسطينيالتفاوض 
 

  منوط بوقف التعنت اإلسرائيلي" مفاوضات التبادل"استئناف  : ولجان المقاومةحماس .15
إسماعيل رضوان إن ملف شاليط ال يزال مغلقا        .قال القيادي في حركة حماس د     :  ضياء الكحلوت  -غزة  

، منوهاً إلى مسؤولية االحتالل اإلسرائيلي عن توقف المفاوضات غير المباشـرة            ولم يطرأ عليه أي جديد    
أن حمـاس   " العرب"وأوضح رضوان في حديث خاص لـ       . والتي جرت أكثر من مرة برعاية مصرية      

غير مسؤولة عن توقف المفاوضات ألن إسرائيل تماطل وتتعنت وترفض مطالب اآلسرين، مشدداً على              
وأبدى رضوان استعداد حماس للعودة للتفـاوض،       . عن مطالبها لإلفراج عن شاليط    أن حركته لن تتنازل     

مجددا رفض مطالب االحتالل بالتنازل عن شروطها إلطالق سراح شاليط، مذكراً بأن التبادل هو الحـل                
الوحيد لإلفراج عن شاليط، متوقعا في ذات الوقت فشل كل محاوالت االحتالل للحصول على معلومـات                

  .ن جنديها األسير في قطاع غزةمجانية ع
أما المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد فأكد أنهم لم يبلّغوا من الجانـب المـصري بعـودة                   

العدو الصهيوني بتعنته هو من يعيـق إنهـاء وإتمـام           "المفاوضات إلتمام صفقة التبادل، مشدداً على أن        
  ".الصفقة واإلفراج عن شاليط

إذا أراد اإلسرائيليون العودة للمفاوضات فعلـيهم خلـع         ": "العرب"د في حديث خاص لـ      وقال أبو مجاه  
تنازل المقاومة عن شروطها من رأسهم، المقاومة لن تتنازل قيد أنملة عن مطالبها وعليهم أن يذعنوا لها                 

  ". صاغرين بإذن اهللا
  8/5/2009العرب، قطر، 

  
  لشهر جديد " النفراديا"أحمد سعدات في األسير  يمدد عزل االحتالل .16

مددت سلطات االحتالل اإلسرائيلية في السجون عزل النائب أحمد سعدات، األمين العـام للجبهـة                :غزة
وأفاد بيان صادر عن الجبهة الـشعبية، أمـس، تلقـت           . الشعبية، لمدة شهر في زنازين العزل االنفرادية      

جراءاتها التعـسفية بحـق سـعدات       رفضت وقف إ  "نسخة عنه، أن سلطات االحتالل      " فلسطين"صحيفة  
المتواصلة منذ أكثر من شهرين بعد قمعه ونقله من ما يسمى سجن هداريم بشكل تعـسفي للعـزل فـي                    
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واستنكرت الجبهـة القـرار الـذي        ".يحتجز وسط ظروف غير إنسانية    "وذكرت أن سعدات    ". عسقالن
بة بوقف عزله وإعادته لألقسام العامـة  على أمينها العام، مطال" االستهداف والتضييق"اعتبرته من سياسة  

  .فوراً
  8/5/2009صحيفة فلسطين،   

  
   إلى إحياء فكرة إنشاء مرجعية جديدة للفصائل الفلسطينية المسلحة تسعىحماس ": الجريدة" .17

من مصادر فلسطينية مطلعـة     " الجريدة"علمت  :  الجريدة – رام اهللا، غزة     - ناصر عبدالوهاب    -القاهرة  
حماس تسعى إلى إحياء فكرة إنشاء مرجعية جديدة للفصائل الفلـسطينية المـسلحة، ال              أمس، أن حركة    

ان هذه الفكرة ستتم    " حماس"وقال المصدر المقرب من      .تتعارض مع مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية     
، الذي تستـضيفه دمـشق غـداً      " لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني     "مناقشتها خالل اجتماع    

  ".القيادة العامة-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"و" الجهاد اإلسالمي"وحركة " حماس"بمشاركة 
وأضاف المصدر أن المقترح الذي ستتم مناقشته هو تشكيل جبهة تعد مرجعية لجميع قـوى وحركـات                 

  ".منظمة التحرير"دون أن تكون هذه المرجعية بديالً أو منافساً لـ" المقاومة"
ل الكاتب الفلسطيني عبدالقادر ياسين، أحد المشاركين فـي اجتمـاع لجنـة المتابعـة العليـا،                 في هذا قا  

ـ     ": الجريدة"لـ ليس معروضاً على جدول أعمال اللجنة، ولكن       " المقاومة"إن قضية إنشاء مرجعية جديدة ل
ذلـك،  " حمـاس "يمكن أن يضاف في أي لحظة، مؤكداً أنه سيطلب إدراج هذا البند، في حال لم تطلـب                  

مادامت منظمة التحرير الفلسطينية مختطفة لـدى قـوى تعـارض           "مضيفاً أن هذه المرجعية ضرورية      
  .على حد ادعائه" المقاومة وتحاول عرقلة أي تطوير أو إعادة هيكلة للمنظمة

  8/5/2009الجريدة، الكويت، 
  

  تشاركانا الديمقراطية وفد.. فتح والشعبية تقاطعان الحكومة الجديدة":  األوسطالشرق" .18
وقال . أن حركة فتح لن تشارك في الحكومة الجديدة كفصيل" الشرق األوسط "علمت: علي الصالح- لندن

إن من سينضم من حركة فتح إلى هذه الحكومة سيكون بصفته الشخصية، وليس كممثل : مصدر مطلع
ح تصر على تشكيل فحركة فت. عن الحركة، التي تتخذ موقفا إن لم يكن معاديا لحكومة فياض، فسلبيا
، وحتى فوز حركة حماس 1993حكومة برئاستها واختيارها، كما كان الوضع منذ قيام السلطة عام 

، ومن األسماء الجديدة المتداولة ناصر القدوة، وزير 2006) كانون الثاني( يناير 25باالنتخابات في 
سه الذي يحتله اآلن بالوكالة، الخارجية األسبق عضو المجلس الثوري لفتح، وقد يعود إلى المنصب نف

وحاتم عبد القادر، وهو من قيادات حركة . رياض المالكي، وزير اإلعالم المرجح أن يخرج من الحكومة
فتح في منطقة القدس، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس، وماهر غنيم، من قيادة التنظيم في 

رغوثي، وسعدي الكرونز، أمين عام مجلس الضفة، وفدوى البرغوثي، حرم األسير النائب مروان الب
وأعلنت عدم مشاركتها في الحكومة الجبهة الشعبية، انطالقا من أن هذه الحكومة لن  .الوزراء السابق

. تخدم المصلحة الوطنية في ظل ظروف االنقسام، ولن تساعد في رأب الصدع وتوحيد الصف الفلسطيني
حددا موقفا بعد، بينما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير وأما حزب الشعب وجبهة النضال الشعبي فلم ي

أبو (وحددت الديمقراطية اسم مرشحها وهو قيس عبد الكريم . فلسطين وحركة فدا استعدادهما للمشاركة
  ).ليلى

فإن ثمانية من أعضاء الحكومة المستقيلة، " الشرق األوسط"وحسب ما قاله مصدر فلسطيني مطلع لـ
  .االحتفاظ بهم في الحكومة الموسعة، سيجري 16وعددهم 
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 وحسب هذا المصدر فإن من الوزراء المؤكد احتفاظهم بحقائبهم هم اللواء عبد الرزاق اليحيي، وزير 
  .الداخلية، ولميس العلمي، وزير التربية والتعليم الحالي وسمير عبد اهللا، وزير التخطيط والعمل
  8/5/2009الشرق األوسط، 

  
  المؤتمر السادس تمثيلية وليس هناك أي احتمال لتجاهل أي قطاع العضوية في : قريع .19

، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عـام التعبئـة           "أبو عالء "أكد أحمد قريع     :حسن عبد الجواد  
أن مكان وزمان انعقاد المؤتمر لم يحددا بعد، كما أن المواقف بشأن ذلك لم تحـسم                " أبو عالء "والتنظيم  

أوساطا في الحركة لديها مخاوف من عقده في الداخل بـسبب اإلجـراءات اإلسـرائيلية،               "بعد، حيث إن    
وهناك أوساط أخرى تخشى من عدم سماح إسرائيل للعديد من أعضاء المؤتمر بالمشاركة في المـؤتمر                

  ".إذا ما عقد في الخارج
، خـالل   "شـبرد "ندق  جاء ذلك خالل لقاء موسع مع قيادات وكوادر حركة فتح في بيت لحم، أمس، في ف               

في بيت لحم، وقيادة المنطقة، وموقع عش غراب        " فتح"زيارة قام بها قريع للمحافظة، وشملت قيادة إقليم         
  .في بيت ساحور، والعبيدية ودار صالح وبيت فجار

وأكد على أهمية استمرار الحوار الوطني في القاهرة، مشيرا إلى أن الحوار قطع شوطا ونجح في تجاوز                 
إن حركة فتح معنية بإنجـاح الحـوار،        : لفات، خاصة ملف منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا      بعض الم 

  .ولذلك يتوجب االبتعاد عن األجواء التحريضية والشعارات التوتيرية
منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لـشعبنا، وان هـذا الثابـت ال               "وشدد على أن    

ال يمكن تحقيق سالم عـادل إال       : ، وقال "، وإجراء انتخابات لمجلسها الوطني    يتناقض مع ضرورة تفعيلها   
  .بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس العربية وااللتزام بقرار حق عودة الالجئين
، "السالم االقتـصادي  "وهاجم خطة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو المبنية على ما يسمى بـ             

النوايا اإلسـرائيلية   "ونوه إلى أن    . في ضوء مثل هذه المواقف    " قم المفاوضات مع إسرائيل   ع"مؤكدا على   
 ".مبنية على تثبيت وتحويل االتفاقات المؤقتة الى اتفاقات دائمة

  8/5/2009األيام، فلسطين، 
  

  محاوالت للتنازل في حق العودة والقدس تحت غطاء الخطة األمريكية للسالم: حمدان أسامة .20
لقد :" "قدس برس" أسامة حمدان في تصريحات خاصة لـ لبنانفي  "حماس" ممثل حركة  قال:بيروت

بدأت منذ يومين تصريحات بعض المسؤولين العرب تتجاوب مع مطلب اإلسرائيليين بشأن ملفي إسقاط 
 حق العودة وتسوية مقبولة لموضوع القدس، مما يعني أن هناك من يحاول التمهيد لتنازالت جديدة تسقط

  ".حق العودة وتضيع القدس من خالل القول بأن أمريكا تستعد إلطالق خطة جديدة للسالم
وأشار حمدان إلى أن عملية السالم التي انطلقت في مدريد قد فشلت عمليا، وأن أي محاولة إلطالق خطة 

  .جديدة للسالم على أرضية تنفيذ اإلمالءات اإلسرائيلية لن تنجح
ن المعلومات التي تتردد عن اعتزام الرئيس محمود عباس اإلعالن عن على صعيد آخر انتقد حمدا

تشكيلة حكومية جديدة بعيدا عن التوافق الفلسطيني، ودعا مصر باعتبارها راعية للحوار إللى التدخل من 
لقد وجه محمود عباس في : "، وقال"ضربة للحوار الوطني"أجل منع هذه الخطوة التي وصفها بأنها 

 الماضي ضربة للحوار الجاري في القاهرة عندما أعلن أن المطلوب هو) أبريل( نيسان 26خطابه يوم 
قيام حكومة فلسطينية تعترف بإسرائيل وتنهي المقاومة وتلتزم بالتفاقيات السابقة لمنظمة التحرير 

المصر على التمسك بالحوار أفشل هذه المحاولة إلجهاض الحوار "حماس"الفلسطينية، لكن موقف 
ني، لذلك يحاول أن يلجأ إلى خطوة جديدة إلسقاط الحوار، وهذه الخطوة عنوانها تشكيل حكومة الوط

جديدة بالشروط اإلسرائيلية، وهذا لن يخدم الحوار الفلسطيني، ويثبت أن عقدة فشل الحوار تتركز في 
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ة وكل أملنا أن يسمع محمود عباس نصيحة مصرية بضرور. شخص أبو مازن وفريقه وليست عندنا
االمتناع عن هذه الخطوة وتوفير أكثر الفرص لنجاح الحوار الوطني، وأن ال يكون سببا في فشل 

  .، على حد تعبيره"الحوار
  7/5/2009قدس برس، 

  
  بوتفليقة بعد انتخابه لوالية رئاسية ثالثة  تهنئ حماس .21

فترة رئاسية ثالثة في هنأت حركة حماس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد انتخابه ل: الجزائر
الماضي، وأعربت عن تقديرها للدور الجزائري الرسمي والشعبي في دعم ) أبريل(التاسع من نيسان 
سامي أبوزهري زيارة رسمية له أمس األربعاء " حماس"وبدأ القيادي في حركة  .القضية الفلسطينية

ر الجزائرية عبد العزيز بلخادم، وقدم له إلى الجزائر افتتحها بلقاء مع األمين العام لجبهة التحري) 6/5(
للرئيس عبد العزيز بمناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية األخيرة وتمنيات الحركة له " حماس"تهنئة 

بالتوفيق في مهامه، كما قدم له شرحا مفصال حول التطورات الجارية في الساحة الفلسطينية وال سيما 
  .وار الوطنيمنها موضوع التهدئة واإلعمار والح

أن الزيارة إلى الجزائر تأتي في سياق التواصل " قدس برس"وأكد أبو زهري في تصريحات خاصة لـ 
لراهن وآفاق القضية " حماس"مع الجزائر ومع األطراف العربية حول رؤية " حماس"الذي تجريه 

ني من أجل الدفاع عن وأشار أبوزهري إلى أن عبد بلخادم أكد دعم الجزائر للشعب الفلسطي. الفلسطينية
     .حقه، بما في ذلك حقه في المقاومة الستعادة أرضه، كما قال

 7/5/2009قدس برس، 
  

  "أوسلو" بتنسيق مع سلطة العدو الصهيوني اعتقل عددا من قياداتنا: " العامةالقيادة" .22
ي اعتقلت عددا مـن     أن قوات االحتالل الصهيون   " القيادة العامة  -الجبهة الشعبية   "أكدت  : الضفة الغربية 

وصرح مصدر مسؤوٌل في الجبهة      .قياداتها بالتنسيق مع أجهزة عباس األمنية في الضفة الغربية المحتلة         
منـذ  "نـسخةً منـه، بأنـه       " المركز الفلسطيني لإلعالم  "، تلقى   )5-7(الشعبية، في بيانٍ صحفي الخميس      

ترصـد تحركـات عناصـر جبهتنـا        " أوسـلو "ة  أسبوعين وأجهزة ما يسمى األمن الوقائي التابع لسلط       
وفي ذات السياق قام العـدو الـصهيوني ليلـة         : "وأضاف ".وكوادرها، وبلغت ذروتها باعتقال عدد منهم     

باعتقال عدد من قيادات الجبهة في الضفة الغربية، ترجمةً للتنسيق األمني بينـه وبـين               ) 5-6(األربعاء  
  ".أجهزة السلطة

  7/5/2009الم، المركز الفلسطيني لإلع
  

  هيد للقسام في رفح بمهمة جهاديةش .23
أعلنت كتائب القسام في بالغ عسكري، أمس، استشهاد المقاوم طلعت  : رائد الفي، وكاالت-غزة 

في مدينة رفح، جنوب  "أثناء تأديته واجبه الجهادي في مهمة خاصة"إسماعيل العفيفي من بيت حانون، 
  .القطاع

  8/5/2009الخليج، 
  

  تقصف موقع إسرائيلي غزة وسرايا القدس تستهدف مستوطنين بالضفة "  مصطفىليعأبو " .24
قالت كتائب ابو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية انها اطلقت علـى              :ـ اشرف الهور   غزة

واكـدت ان    . ملـم  100موقع ملكة العسكري االسرائيلي شرق مدينة غزة عدة قذائف هاون من عيـار              
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، مؤكـدة علـى مواصـلتها لــ         "ردها الطبيعي المتواصل على جرائم االحتالل     " اطار   الهجوم يأتي في  
  ".التصدي للعدو المحتل واالستمرار في المقاومة المشروعة لالحتالل"

الجناح العسكري للجهاد االسالمي انها استهدفت مجموعة من المستوطنين         " سرايا القدس "من جهتها قالت    
وقالت في بيان لها ان احدى مجموعاتها المسلحة تمكنـت مـن         .ينة الخليل بالقرب الحرم االبراهيمي بمد   

واصـابتهم  "اطالق النار على مجموعة من المستوطنين بالقرب من الحرم االبراهيمي بمدينـة الخليـل               
  ".تمكنت من االنسحاب والعودة الي قواعدها بسالم"وذكرت ان المجموعة المسلحة  ".اصابات مباشرة

 8/5/2009القدس العربي، 
  

  في اآلونة األخيرة بالضفة تؤكد ارتفاع وتيرة بناء المستوطنات "هآرتس"لـ تقارير .25
اإلسرائيلية ونشرته أمس عن    " هآرتس"كشف تقرير أعدته صحيفة      : وكاالت،   برهوم جرايسي  -الناصرة

 كبيـرة،  أن وتيرة االستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة شهدت في اآلونـة األخيـرة قفـزة    
وحسب التقرير فقد استغل المستوطنون لصالحهم الفترة األخيرة لوالية حكومـة أولمـرت، والمرحلـة               

  .االنتقالية إلى حين تولي حكومة بنيامين نتنياهو
ويستند التقرير الصحافي إلى جوالت ميدانية والى تقارير أعدتها حركات سالم إسرائيلية تتـابع قـضايا                

أن البناء جار بشكل متسارع في البؤرة االستيطانية التي تعهدت إسرائيل مـرارا             االستيطان، ويشير إلى    
أمام األسرة الدولية بإزالتها، وفي المستوطنات الواقعة شرقي جدار الفصل العنـصري، التـي ادعـت                
إسرائيل أنها ستخليها في إطار الحل الدائم، وأيضا في المستوطنات غربي الجدار، إضافة إلى اسـتئناف                

  . الشوارع ومد البنى التحتية للمستوطناتشق
ويقول التقرير إن حكومة إيهود أولمرت، وفي فترتها األخيرة خففت االنشغال في متابعـة مـا تـسميه                  

، بمعنى أنها تعتبر البناء االستيطاني الذي تبادر        "البناء غير المرخص في المستوطنات    "سلطات االحتالل   
، ولهذا فإن الرقابة الميدانية خفت كثيرا، مما يعنـي مـنح ضـوء              "شرعي وقانوني "له حكومة االحتالل    

أخضر للمستوطنين لتكثيف البناء، كذلك فإن المستوطنين استغلوا فترة االنشغال بـالحرب علـى غـزة                
لتمرير مشاريعهم، إلى أن وصلت حكومة بنيامين نتنياهو، التي بطبيعة الحال لن تفـرض قيـودا علـى                

  .المستوطنين
قرير أن البناء الثابت مستمر في عدد من البؤر االستيطانية في أماكن مختلفـة مـن الـضفة                  ويالحظ الت 

الغربية، خاصة في منطقتي رام اهللا ونابلس، ويقول ناشطون ضد االسـتيطان للـصحيفة، إن سـلطات                 
 االحتالل ال تخلي البؤر االستيطانية، وما يجري هو اخالء بعض البيوت المتنقلة الفارغة مـن اراضـي                

  .مفتوحة، بينما يتم غض الطرف عن بؤر استيطانية تتحول بشكل واضح إلى مستوطنات ثابتة
  8/5/2009الغد، األردن، 

  
   دعوى ضد توسيع مستوطنة بشكل غير مشروع بالضفة الغربيةترفع: اآلنالسالم  .26

انها رفعـت    المناهضة لالستيطان امس     اإلسرائيلية اآلن حركة السالم    أعلنت - ا ف ب   -القدس المحتلة   
  .شكوى امام المحكمة العليا ضد توسيع مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة بشكل   غير مشروع  

وطالبت السالم اآلن في التماسها بالوقف الفوري للبناء غير المشروع لحي جديد في مستوطنة هلمـيش                
 منزال جديدا بـدأت قبـل       25واضافت الحركة ان عملية بناء       .شمال الضفة الغربية قرب مدينة رام اهللا      

  .الحصول حتى على التراخيص الالزمة من السلطات
  8/5/2009الرأي، األردن، 
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  أحزاب ائتالفية تهدد بإسقاط الحكومةو. .. نتنياهو يقلص الميزانية العسكرية .27
، دخل رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول أزماته االئتالفية، أمس: نظير مجلي -تل أبيب

وأعلنت . حين أعلن عن خطة إلجراء تقليصات كبيرة في نفقات الدولة، بما في ذلك الميزانية العسكرية
مصادر في قيادة الجيش عن إطالق معركة ضد هذه الخطة، بينما هدد رئيس حزب شاس لليهود 

 .ديدةالشرقيين المتدينين، وزير الداخلية ايلي يشاي، بإسقاط الحكومة والتوجه إلى انتخابات ج
 مليار دوالر، بشكل يمس الخدمات الصحية 2.6وتتضمن الخطة الجديدة تقليص الميزانية بحوالي 

وأما حصة الجيش من هذا . وحقوق النساء العامالت ومخصصات تأمين األوالد ورسوم التعليم الجامعي
عمل وحزب ولهذا خرج ضدها الجيش وحزب ال).  مليون دوالر700(التقليص فتصل إلى حوالي الثلث 

شاس وحزب يهدوت هتوراة، معلنين بشكل قاطع أنهم سيصوتون ضد الموازنة في اجتماع الحكومة 
. المخصص لبحث الميزانية يوم الثالثاء المقبل، في حال إصرار رئيس الوزراء ووزير المالية عليها

 ستطرح للنقاش وحاول نتنياهو التخفيف من حدة الخالف بقوله إن هذه اقتراحات من وزارة المالية
 مليار شيكل 46.5وحسب اقتراح نتنياهو ستبلغ الميزانية العسكرية  .والقرار النهائي بشأنها هو للحكومة

وهذا التقليص ال يمس التسلح أو التدريب العسكري، بل يغطي الرواتب ).  مليار دوالر11.3(
 .واالمتيازات التي يحصل عليها ضباط الجيش، صغارا وكبارا

  8/5/2009وسط، الشرق األ
  

  من برلين رفضه حّل الدولتينيجدد ليبرمان  .28
 إلـى العاصـمة االلمانيـة       هوصل  لدى ، جدد وزير الخارجية اإلسرائيلي الجديد أفيغدور ليبرمان أمس       

برلين، في زيارة هي األولى من نوعها منذ توليه منصبه خالل لقائه أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في                 
تـرك البـاب    "داعيا إلى    .اإلسرائيلي- فضه لحل الدولتين إلنهاء الصراع الفلسطيني     البرلمان االلماني ر  

التي لم تسفر   " صناعة السالم "وتحدث ليبرمان أمام أعضاء اللجنة عن        ".مفتوحا أمام مصير عملية السالم    
  ".أكبر خطر في الوقت الحالي"، ووصف إيران بأنها تمثل "إضاعة المال"عن أي جديد سوى 

 فعل سريع على تصريحات ليبرمان، قال عضو اللجنة والوزير السابق فـي وزارة الخارجيـة                وفي رد 
وزار الوزير اإلسرائيلي    ".غير مشجعة على اإلطالق   "فيرنر هوير، إن نتيجة اللقاء الذي استغرق ساعة         

 .في برلين) الهولوكوست(النصب التذكارية لضحايا المحرقة النازية 
  8/5/2009الجريدة، الكويت، 

  
  صينية" أرض جو"قلقة من منظومة صواريخ " إسرائيل ":"معاريف" .29

تتـابع  " اإلسرائيلية"العبرية، امس بنشر نبأ مفاده ان المحافل األمنية         " معاريف"انفردت صحيفة   : وكاالت
 جو مضادة للطائرات مـن شـأنها ان         -بقلق تطويراً صينياً جديداً، عبارة عن منظومة صواريخ أرض          

  .خالل غارة جوية محتملة على إيران" اإلسرائيلي" التفوق الجوي تعرض للخطر
ايس "ومنظومة الصواريخ عبارة عن النسخة الصينية من منظومة الصواريخ الروسية الذكية طراز 

وهناك توجسات من احتمال قيام إيران بشراء المنظومة . التي تؤخر روسيا تزويد إيران بها" 300
ان المنظومة الجديدة قادرة على اعتراض طائرات تحلق في  "معاريف "كتبتو .المذكورة من الصين
ووفقاً لما نقلته اإلذاعة عن الصحيفة، يعتقد  . وصواريخ كروز وصواريخ باليستيةجميع االرتفاعات

كلم مقارنة مع 125الخبراء ان الصاروخ الصيني الصنع سيكون أثقل من الصاروخ الروسي ويبلغ مداه 
  .كلم195وسي مدى الصاروخ الر

  
  8/5/2009الخليج، 
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   ينوي سحب مواطنة أربعة من العربيشاي .30

أعلن وزير الداخلية، إيلي يشاي، أنه عقد النية على سحب مواطنة أربعة من العرب، متهمين بنشاطات 
وبحسبه، فقد طلب إعادة صالحية سحب المواطنة إليه بواسطة تغيير القانون، . معادية ضد دولة إسرائيل

 أغسطس العام –وكان تعديل لقانون المواطنة قد تم في آب  .يمنح هذه الصالحية للمحاكم المركزيةالذي 
 قضى بتحويل صالحية سحب المواطنة إلى المحاكم المركزية بصفتها محاكم إدارية، وذلك كي ال 2008

يرة وأن من سياسية كوزير الداخلية، علما أن هذه الصالحية كب –يتم تفعيلها بواسطة جهة إدارية 
المفروض أن يتم استعمالها في حاالت نادرة وإستثنائية، وذلك منعا لحدوث مس أكيد بحق له صفة 

  . قانونية
 8/5/2009، 48عرب

  
  دخول أموال لغزة" اإلسرائيلية"قرار الحكومة المستوطنون يحاولون منع .31

ة لمنع تنفيذ قرار الحكومة ايرز، أمس، في محاول/تظاهر مستوطنون يهود أمام معبر بيت حانون: أ.ب.د
إلى مصارف قطاع )  مليون دوالر12( مليون شيكل 50بتحويل مستحقات مالية قدرها " اإلسرائيلية"

وذكرت اإلذاعة العبرية أن المستوطنين أغلقوا معبر بيت حانون بجرارات وسيارات احتجاجاً على  .غزة
" اإلسرائيلية"التظاهرة بعد أن صادقت الحكومة وتأتي هذه  .قرار الحكومة تحويل مستحقات مالية للقطاع

  .على تحويل المبلغ إلى مصارف القطاع المحاصر
  8/5/2009الخليج، 

  
   في الضفةإسرائيليمقتل جندي يعلن  الجيش باسممتحدث  .32

 بالرصاص فجـر امـس      إسرائيلي مقتل جندي    اإلسرائيلي متحدث باسم الجيش     أعلن:  سمر خالد  -غزة  
 نفذها الجيش ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، موضحا انه ليس قادرا في الحـال               خالل عملية عسكرية  

  .على تحديد الجهة التي اطلقت النار
 في بلدة بيرزيت قـرب      إسرائيليةوقتل الجندي اثر اصابته بالرصاص اثناء عملية نفذتها وحدة عسكرية           

  .سكان البلدةرام اهللا العتقال مطلوبين فلسطينيين، ما ادى الى مواجهات مع 
  8/5/2009الرأي، األردن، 

  
  حاخامات يرفضون تسليم أماكن للفاتيكان": إسرائيل" .33

 موقعا دينيا كاثوليكيا في القدس والضفة إلى 37رفض مجلس الحاخامات اليهودي األعلى تسليم : وام
وقال بيان الحاخامات اليهود إنه بموجب  . الفاتيكان عشية زيارة البابا بندكت لألراضي الفلسطينية

 وقف اإلسرائيليةالشريعة اليهودية يحظر تسليم أي مواقع أو أراض للفاتيكان، مطالبا الحكومة 
البابا " وأوضح الحاخام سيمحا هاكوهين كوك عضو المجلس أن .المفاوضات بهذا الشأن مع الفاتيكان

".  موقعا في القدس28لفاتيكان في الضفة الغربية و  موقعا كنسيا ودينيا الى سلطة ا19يطالب بنقل 
هذه المطالب بأنها مصيبة تهدد القدس عاصمة األمة " يديعوت احرونوت"ووصف في حديث لصحيفة 

 .   اليهودية
  8/5/2009البيان، اإلمارات، 
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   ألف رجل أمن إسرائيلي يشاركون في حماية بابا الفاتيكان خالل زيارته المرتقبة80 .34
االنتهاء من االستعداد لحماية بابا الفاتيكان       أعلنت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى عن       -صرة  النا

 إلى أن     أيام، مشيرة  5بنديكتوس السادس عشر إلى الدولة العبرية، التي ستبدأ يوم االثنين القادم وتستمر             
  .عشرات اآلالف من أفراد الشرطة والجيش سيشاركون في عملية الحماية

 ألفـا مـن أفـراد قـوات األمـن           80وأوضح المفتش العام للشرطة الجنرال دودي كوهن أن أكثر من           
سينتشرون في المواقع الثالثة والعشرين التي سيزورها بابا الفاتيكان، موضحاً أنه سيتم نقله من المطـار                

بعة لسالح الجـو    الدولي إلى مدينة القدس، ومن القدس إلى مدينة الناصرة، على متن مروحية خاصة تا             
  .اإلسرائيلي

  7/5/2009 قدس برس                
  

   ألف وحدة استيطانية جنوب القدس20االحتالل ينوي إقامة ": أوتشا" .35
 عـن نيـة     أمـس،  المتحدة   لألممكشف تقرير لمنظمة تابعة     :  وكاالت – رامي منصور    -القدس المحتلة   

  . حدة استيطانية جنوبي القدس المحتلة وألف 20 مستوطنة جديدة تضم إقامةسلطات االحتالل 
التابعة لالمم المتحدة والمعنية بالشؤون االنسانية ان       " ااوتش" عن تقرير منظمة     اإلسرائيلية اإلذاعةونقلت  

 .اسرائيل تنوي اقامة عشرات االالف من الوحدات االستيطانية الجديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة             
غفعـات  " مستوطنة جديدة جنوبي القدس المحتلة تحمـل اسـم           إقامة تنوي   يلإسرائوبحسب التقرير فان    

 االف وحدة استيطانية جديـدة فـي        7 بناء   إلى باإلضافة الف وحدة استيطانية جديدة ،       20وتضم  " ياعيل
وقال نائب رئيس مكتب منظمة     . في كتلة غوش عتصيون االستيطانية    " غفعوت"و" بات عاين "مستوطنات  

 وحدة اسـتيطانية    ألف 30 تنوي بناء نحو     إسرائيل أن إلىجمعنا معطيات تشير    "بيتشكوف  الغرا  " ااوتش"
  ".جديدة في الضفة والقدس

  8/5/2009الدستور، 
  

  خطةٌ إسرائيلية جديدة تستهدف تهويد القدس: صالحرائد  الشيخ .36
 النقاب عن في الداخل الفلسطيني" الحركة اإلسالمية"كشف الشيخ رائد صالح رئيس  :القدس المحتلة

  ".كارثة جديدة يجري بلورتها في خمس وزارات إسرائيلية عنصرية تستهدف القدس المحتلة"
هناك مخططٌ واسع يجري إحكام ": "أم كامل"وقال الشيخ صالح في مؤتمرٍ صحفي عقده أمس في خيمة 

لصوانة فيما يسمى ومنه إلى وادي الجوز وا" الشيخ جراح"حلقاته لضرب النسيج االجتماعي وتهويد 
 بؤرة اغتصابية في محيط المسجد األقصى 32لمحاصرة البلدة القديمة، وتوسيع " الحوض المقدس"بـ

   ".للسيطرة عليه
وكشف صالح عن شروع بلدية االحتالل مؤخرا في تنفيذ قياسٍ هندسي جديد لكافة المنازل بالقدس؛ 

م الجزء المضاف أو المبنى بأكلمه، واصفًا أرقام المنازل للبحث عن أية زيادة في البناء إلصدار أمرٍ بهد
وأشار إلى أن بلدية االحتالل كلَّفت بعض المهندسين برسم  ".المرعبة"التي تريد البلدية هدمها بـ

" عطيرت كوهنيم"ونوه بوثيقة خطية لمؤسسة  .مخططات هندسية جديدة على حساب المنازل المقدسية
عرضت خاللها على أحد المواطنين المقدسيين شراء مجموعة عقارات منه مقابل االغتصابية، والتي 

إن الصهيونية العالمية : "وقال .عن كل متر مربع)  ألف دوالر600(مليونين ونصف المليون شيقل 
  ".بأذرعها المختلفة ال تنام عن تحقيق أهدافها في المدينة المقدسة أمام هذا الصمت الرهيب

  8/5/2009صحيفة فلسطين، 
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  يعرض فيها أحجارا سرقت من األقصى" الكنيست"االحتالل يفتتح حديقة أثرية في مبنى  .37
نددت وزارة السياحة واآلثار في الحكومة الفلـسطينية، ومؤسـسة األقـصى للوقـف               : وكاالت -غزة  

جار سرقت  والتراث، بافتتاح سلطات االحتالل اإلسرائيلي، حديقة أثرية في مبنى الكنيست يعرض فيها أح            
على مسمع ومـرأى    " قرصنة إسرائيلية "ووصف الوزارة الخطوة اإلسرائيلية بأنها       .من المسجد األقصى  

واعتبرت الوزارة، في بيان أمس، تلقت صحيفة فلسطين نسخة عنه، أن            .من العالمين العربي واإلسالمي   
العبريـة مـن األقـوال العربيـة        افتتاح حديقة أثرية في الكنيست اليهودي، دليل على عدم مباالة الدولة            

  .واإلسالمية التي ال يتبعها أفعال
وعرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلية، في حديقة افتتحت، الثالثاء، في مبنى الكنيست حجارة سـرقتها              

وتضم  .قبل أسابيع من مواقع قريبة من الجدار الجنوبي للمسجد األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة              
ـ         ) الكنيست اليهودي (ثرية في   الحديقة األ  سـلطة اآلثـار    "نحو خمسين قطعة أثرية تدعى ما يـسمى بـ
أنها من موجودات الحفريات التي أجرتها في القدس خاصة تلك التي أجرتهـا تحـت وفـي                 " اإلسرائيلية

من جانبها، اعتبرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث تلك الخطوة بأنها           .محيط المسجد األقصى المبارك   
عكس إصرار المؤسسة اإلسرائيلية وأذرعها السياسية الرسمية على تصعيد إجراءاتها وفعالياتها التـي             ت" 

  ".تستهدف آثار القدس وتسعى لتهويد وطمس معالمها اإلسالمية والعربية
  8/5/2009صحيفة فلسطين، 

 
  اً  لتهويد القدس تتخذ منحى خطير"إسرائيل"جهود  :رئيس قسم التراث في المسجد األقصى .38

أوضح رئيس قسم المخطوطات والتراث في المسجد األقصى أن إسرائيل بـدأت             :محمد األيوبي  - غزة
في اآلونة األخيرة باتخاذ منحى خطير يهدف لتهويد معالم مدينة القدس العربيـة واإلسـالمية وتزويـر                 

  .الحقائق وإصباغها بالصفة اليهودية
إن الحكومـة اإلسـرائيلية    ": "فلـسطين "ال هاتفي مـع     وقال الدكتور ناجح بكيرات رئيس القسم في اتص       

شرعت في اآلونة األخيرة بتنحي مسلك خطير جداً عبر تزوير التاريخ وتهويد المعالم واآلثار العربيـة                
  ". واإلسالمية في مدينة القدس، وذلك لطمس معالمها وجعل ماضيها وحاضرها ومستقبلها يهودياً

ا جرى في السابق من سرقة الحجر التاريخي وغيره من وثـائق            وأوضح بكيرات أن ما يجري اآلن وم      
نادرة وملفات تاريخية  يكشف نية الحكومة اإلسرائيلية عمل متحف حجري كبير أمام الكنيست يجمعون               
فيه كل الحجارة التاريخية ليقولوا إن هذه حجارة الهيكل المزعوم، الفتاً في الوقت نفـسه إلـى وجـود                   

  .هدف القدس ومقدساتها اإلسالميةمخطط يهودي عالمي يست
  8/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  االحتالل يعتقل خمسة صيادين ويصيب امرأة بجروح في غزة .39

، على   في غزة   قالت مصادر فلسطينية إن زوارق حربية إسرائيلية اعترضت قارب صيد فلسطيني           :غزة
 .شمال قطاع غزة واعتقلـتهم    متنه خمسة صيادين كانوا يزاولون مهنة الصيد في عرض بحر بيت الهيا             

  .كما أصيبت امرأة فلسطينية بجراح جنوب قطاع غزة بنيران االحتالل
 8/5/2009السبيل، األردن، 

 
  سرائيليينإلا دعاوى ضد مئات القادة سنقدمحرب غزة وجرائم ثقنا و ": حقوقيةمؤسسة" .40

 بغزة في حديث خص     نساناإلقال راجي الصوراني، مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق        : زهير اندراوس 
 االحتالل اقترف جـرائم     أن أكد المتحدة الذي    األممان الفلسطينيين سيستعينون بتقرير     ' القدس العربي 'به  

 إسـرائيل  أعطت أمريكاوتابع الصوراني قائال ان      .األوروبية في المحاكم    إسرائيلفي غزة لمقاضاة قادة     
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 من قبـل القـانون الـدولي        إلسرائيل حصانة قانونية    توأعطغطاء سياسيا وقانونيا على مدار سنوات،       
 بررت ما   وأحيانا مارست مؤامرة الصمت     وأوروبا إجراء ومنعت المجتمع الدولي من اتخاذ اية        اإلنساني
 ان عشرات الوفود زارت غزة بعـد ان وضـعت الحـرب             إلى، ولفت في سياق حديثه      إسرائيلتقوم به   
 جماعية في العالم لجرائم االحتالل، وتابع       إدانة، نحن نتحدث عن     ئيلإلسرا وقدمت تقارير ادانة     أوزارها

 الدولة العبرية بالجرائم التي اقترفتها ضد       إلدانة الحائط   إلى عالمي من الحائط     إجماعقائال انّه يوجد اليوم     
  .الشعب الفلسطيني

  8/5/2009القدس العربي، 
  

   لألراضي الفلسطينية زيارة بابا الفاتيكانتستهجن "علماء فلسطينرابطة " .41
عبرت رابطة علماء فلسطين عن استهجانها لزيارة بابا الفاتيكان بينـديكتوس الـسادس              :القدس المحتلة 

عشر المرتقبة لألراضي الفلسطينية المحتلة، وعزم عدد من الشخصيات اإلسالمية فـي مدينـة القـدس                
مواقفه المسيئة لإلسالم، وفي وقت تمادى      المحتلة استقباله؛ وذلك في وقت لم يتراجع فيه عن تصريحاته و          

فيه سفهاء الغرب في اإلساءة لشخص النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم من خـالل رسـوم الكاريكـاتير           
وطالبت رابطة علماء فلسطين بابا الفاتيكان بالتراجع عـن تـصريحاته المـسيئة              .واألفالم التحريضية 

 من إساءات من ِقبل سفهاء الغرب بحق النبي محمـد عليـه             لإلسالم واالعتذار للعالم اإلسالمي عما بدر     
أفضل صالة وأتم تسليم، وتؤكد في ذات الوقت متانة العالقات مع المسيحيين في األراضي الفلـسطينية،                

 .والذين تقاسموا مع المسلمين المعاناة واأللم من جراء ممارسات االحتالل الصهيوني البغيضة
 7/5/2009إخوان أون الين، 

  
  االحتالل يرتكب مجزرة ضد القدس واألقصى:  األقصىخطيب .42

يوسف جمعة سالمة خطيب المسجد األقصى المبارك والنائـب األول لـرئيس            . وصف الشيخ د   - غزة
ضـد مدينـة القـدس      " مجزرة كبيـرة  "الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس جرائم االحتالل الصهيوني، بأنها         

إن سلطات االحتالل تهدف إلى تهويـد المدينـة         : تصريح له اليوم  وقال في    .والمسجد األقصى المبارك  
المقدسة وطرد سكانها الفلسطينيين وطمس الهوية الفلسطينية العربية، من خالل إزالة األحيـاء القديمـة               

وأكد خطيب المسجد األقصى     والمقابر التاريخية المحيطة بسور القدس وسرقة اآلثار العربية واإلسالمية،        
ة يخططون لهدم آالف الوحدات السكنية في مدينة القدس؛ من أجل إحداث تغيير ديمـوغرافي               أن الصهاين 

داخل المدينة المقدسة، وكذلك أوامر بالهدم داخل كنيسة األرمن الكاثوليكية التاريخية في البلـدة القديمـة                
  .بمدينة القدس

 7/5/2009إخوان أون الين، 
  

  ون عودة الالجئينلن تكون دولة فلسطينية د: عطا اهللا حنا .43
أكد المطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية، على ضرورة التمـسك بحـق              :  كوثر عرار  -السبيل  

التي ألقاها  " القدس في ذكرى النكبة   "العودة الذي يحرر المدينة المقدسة في محاضرته التي حملت عنوان           
انتصرت، بل هي أثبتت    " إسرائيل"ن   ال يعتقد احد أ    : وأضاف .في جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية    

جبنها وعداوتها لإلنسانية وعنصريتها، والكيان الصهيوني ال يريد السالم ألنه ليس في مـصلحته، بـل                
وأنا هنا أؤكد لكم أنه ال سالم من دون القدس وعودة الالجئين إلـى              . يصر على استسالم وتركيع العرب    

  ."والغدر والحيلةديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة 
 8/5/2009السبيل، األردن، 
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  األوضاع في غزة والضفة ازدادت سوءا بعد قمتي الكويت والدوحة:  القومي اإلسالميالمؤتمر .44
شهرهما الرابع في ظل دخال ن العربي والفلسطيني يالوضعقال بيان صادر عن المؤتمرات الثالث أن  

 –كويت والدوحة، وانطالق الحوار الفلسطيني  عربية في قمتي ال–ما تم من مصالحات عربية 
الفلسطيني في القاهرة، ولكن لم يتحقق ما عقد من آمال عليهما حتى في الحد األدنى، بل ربما تجمد 

قطاع غزة ما زال تحت الحصار الخانق والموت  وقال أن .الحراك وساءت األوضاع أكثر من ذي قبل
كما عطل إعماره وتضميد جراحه ودعمه بكل عناصر .  معبر رفحالبطيء ولم تفتح المعابر اليه بما فيها

 عمل ظالم وابتزازي ومخالف للقانون الدولي ولكل أصلهماعلما أن الحصار واغالق المعابر في . القوة
الشرائع والمواثيق وحقوق االنسان، وانهاؤهما حق ثابت لمليون ونصف مليون فلسطيني ال يسقطه أي 

  .تسويغ مهما كان
الوضع في الضفة الغربية ازداد سوءاً وخطراً على القضية الفلسطينية سواء أكان من جهة اف أن وأض

التوسع االستيطاني وهدم البيوت في القدس والحفريات تحت المسجد األقصى أم من جهة تكثيف دوريات 
ن األمني االحتالل وزيادة إجراءات التعطيل واإلهانة على الحواجز ، أم من جهة استمرار التعاو

 الفلسطيني والمضي في مطاردة رجال المقاومة واعتقال المئات منهم في سجون الضفة –اإلسرائيلي 
حكومة نتنياهو جاءت لتصعد حصار قطاع غزة والقمع األمني في الضفة الغربية وفي وقال أن  .الغربية

 جانب ما أطلقته من هدم البيوت المقدسية وتهويد القدس وتهديد المسجد األقصى باالنهيار، إلى
  . فلسطيني–ومع ذلك لم تواجه برد واحد عملي عربي . تصريحات سياسية استفزازية

 الفلسطيني والمصالحات العربية من ترحيب وتشجيع وما عقد –وبالرغم مما حظي به الحوار الفلسطيني 
  .عليهما من آمال، فإن المحصلة كانت دون الصفر فلسطينياً وعربياً

 الفلسطيني لم يسفر حتى عن فتح المعابر واطالق المعتقلين في الضفة الغربية أو –لسطيني فالحوار الف
تشكيل حكومة وحدة وطنية متحررة من شروط اللجنة الرباعية الدولية، وغير مرتهنة لمساعدات الدول 

  ). صهيوني–قرارها أمريكي (المانحة 
  منير  شفيق اإلسالمي -المنسق العام للمؤتمر القومي

                                                8/5/2009  
                                                                                                                      

  هجرة المسيحيين من األراضي المقدسة ال تتوقف  .45
 المسيحيين في الضفة الغربية وغزة يوما بعد يوم اذ يختـار الكثيـر              ينحسر عدد  :الفرنسية - بيت جاال 

ويقـول   .منهم الهجرة هربا من االحتالل االسرائيلي والركود االقتصادي في ظل غياب أي أفق للتسوية             
نأمـل ان نـتمكن مـن وقـف هجـرة           "الكاثوليكية  " تيراسانتا"بطريرك القدس لالتين فؤاد طوال لمجلة       

 .فـي الـسبعينيات   % 3حاليا مـن     % 2ا ان نسبة هؤالء من السكان انخفضت الى         ، مضيف "المسيحيين
عدد المـسيحيين اليـوم، بحـسب       "ويشرح بروفسور علم االجتماع في جامعة بيت لحم برنار سابيال ان            

من االرثـوذكس   % 52، بينهم   "التقديرات االكثر تفاؤال، ال يزيد عن خمسين الفا في االراضي الفلسطينية          
، فـي العـدوان     2002 و 2000وبلغت موجة هجرة المـسيحيين ذروتهـا بـين           . الكاثوليك من% 30و

ويحمل الفلسطينيون اليوم جدار الفصل واالحتالل االسـرائيلي        . اإلسرائيلي في االعوام االولى لالنتفاضة    
  .المسؤولية عن هذه الهجرة

يلي متواصل، ويـرزح تحـت      اما قطاع غزة، حيث يعيش ألفا مسيحي، فهو يشهد بانتظام عدوان إسرائ           
  .2007يونيو /حصار مشدد منذ حزيران

وال تقتصر الهجرة على المسيحيين وحدهم، بل تشمل كل الطبقة الوسطى الفلسطينية مـن اهـل المـدن                
وهي طبقة يمثل المسيحيون نسبة منها، فضال عن ان الهجرة باتت           . المتعلمين، كما يوضح برنار سابيال    

  .تاريخه الى القرن الماضيتقليدا في صفوفهم يعود 
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بعد اتفاقات  "وترى فريال مخلوف ان التسوية السياسية وحدها يمكن ان تلجم هذه الهجرة مشيرة الى ان                  
منـذ  " رحلوا مجددا وتـبعهم آخـرون     "لكنهم  " 1994اوسلو، عاد العديد من االشخاص اعتبارا من العام         

  .االنتفاضة الثانية
  8/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  لتحسين أوضاعهم" األونروا" غزة يعتصمون أمام ئوالج .46

، أمسفي مخيمات قطاع غزة " نرواواال"اعتصم مئات الالجئين الفلسطينيين في مراكز وكالة :  اب د
 من عامين ونصف العام، أكثرللمطالبة بتحسين أوضاعهم في ظل استمرار الحصار على القطاع منذ 

 حزب الشعب الفلسطيني شعارات وهتافات تطالب إليها وردد المشاركون في االعتصامات التي دعا
المنظمة الدولية بمضاعفة المساعدات الطارئة المقدمة لفقراء الالجئين وصرف المساعدات المالية 

  .للحاالت االجتماعية بصورة دورية
  8/5/2009الخليج، 

  
  في الضفة خالل أسبوع  معتقال 25 و توغالً إسرائيلياً 30 .47

 قوات االحتالل اإلسرائيلي تصعيد عمليات التوغل التي تقوم بها فـي أرجـاء الـضفة                واصلت :رام اهللا 
  . الغربية المحتلة، فبلغت في المتوسط أكثر من أربعة توغالت يومياً خالل األيام الماضية

مايو، نفذت قوات   /إبريل، وحتى السادس من أيار    /فخالل األسبوع الواقع بين التاسع والعشرين من نيسان       
تالل ثالثين عملية توغل على األقل في مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها، طبقاً لتوثيق المركز               االح

وأوضح المركـز الحقـوقي أن    .الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في تقريره األسبوعي الصادر اليوم الخميس       
  .  بينهم طفل واحدقوات االحتالل اعتقلت خالل توغالتها تلك خمسة وعشرين مواطناً فلسطينياً، من

  8/5/2009صحيفة فلسطين،  
  

  "جامعة بيت لحم"في انتخابات  فوز الشبيبة الطالبية التابعة لحركة فتح .48
بانتخابات جامعة بيت لحم في الضفة الغربية " فتح"فازت حركة الشبيبة الطالبية التابعة لحركة : ا ب د

ليسار على تسعة مقاعد، فيما قاطعت الكتل وحصل تحالف ا . مقعدا31ً مقعداً من أصل 22امس، بواقع 
 طالباً بنسبة 1850وبلغ عدد المقترعين  .والجهاد اإلسالمية لالنتخابات" حماس"الطالبية التابعة لحركتي 

وضم تحالف اليسار كال من جبهة العمل الطالبية الذراع الطالبي للجبهة  %.74حسم وصلت الى 
دمية الذراع الطالبي لحزب الشعب الفلسطيني وكتلة الوحدة الطالبية الشعبية وكتلة االتحاد الطالبية التق
  . الذراع الطالبي للجبهة الديمقراطية

  8/5/2009الخليج، 
  

  مشروع نمساوي يقدم خدمات اجتماعية ألهالي مخيم نهر البارد: لبنان .49
اوي المتعـدد   افتتحت سفارة النمسا وإدارة مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد، أمـس، مركـز البـد               

ويهدف المركز إلى توسيع الخدمات االجتماعية في مخيم البداوي، من          . األغراض، الذي بني في المخيم    
خالل زيادة قدرات مختلف البرامج التي ستعمل من خالل هذا المبنى، بما في ذلك مركز برنامج المـرأة           

هدمت المبنى القديم الـذي كـان مقـراً         وكانت األونروا قد    . وبرنامج الشباب واألطفال وبرنامج اإلعاقة    
ألنشطة المجتمع المحلي، وبنت مركزاً جديداً أوسع بمعدات حديثة وأثاث جديد بهبة من حكومة النمـسا،                

وخالل اللقاء، استعرض مدير مشروع إعـادة إعمـار         .  دوالراً أميركياً  458 ألفاً و  184وقد بلغت كلفته    
 تصل إلـى    2009ما أشار إلى أن الميزانية العادية للوكالة لعام         ك. البارد شارلي هيغنز خدمات األونروا    
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 47 مليون دوالر، مشيراً من الجهة األخرى إلى أن الوكالة تواجه هذه الـسنة عجـزاً قـدره                   560نحو  
 .مليون دوالر

  8/5/2009األخبار، 
  

   بين سورية والعراق يشرد عائالت فلسطينية"مخيم التنف"حريق في  .50
لالجئين الفلسطينيين بين الحدود السورية والعراقية، حيـث        " التنف"ندلع حريق في مخيم     ا : مخيم التنف 

أتت النيران على عدد من خيام الالجئين بجميع محتوياتها، متسببة في تشريد جديد لعـدد مـن األسـر                   
  .الفلسطينية

دوا ملجأ أمـامهم    يذكر أن هذه األسر قد التحقت بمخيم التنف ضمن مجموعات من الالجئين الذين لم يج              
وأدى الحريق إلى وقوع إصابة عدد من الالجئين بحاالت إغماء وضـيق تـنفس دون               . سوى الصحراء 

يوم األربعاء الماضي مخيم التنف متـوجهين       غادروا  الجئاً  ) 56 ( كما أن    .وقوع إصابات شرية خطيرة   
  .ي العراق في وداعهمإلى السويد بعد موافقة األخيرة على استضافتهم، حيث كانت رابطة فلسطيني

  8/5/2009صحيفة فلسطين، 
 

   مليون دوالر12تحويل ب االحتاللبنوك غزة تصرف رواتب الموظفين بعد سماح  .51
 الخميس عدد من بنوك قطاع غزة بصرف رواتـب مـوظفي الـسلطة              أمسبدأ   :اشرف الهور  - غزة

 بنـوك القطـاع الخاضـع        مليون دوالر الـى    12 على تحويل نحو     إسرائيلالفلسطينية، بعد ان وافقت     
وقالت مصادر مصرفية ان البنوك العاملة في قطاع غزة بدأت بصرف رواتب موظفي السلطة               .للحصار

  .اإلسرائيليالفلسطينية بعملة الشيكل 
 مليـون   50نحـو   ( مليـون دوالر     12 انها وافقت على السماح بتحويل مبلغ        إسرائيل أعلنت أمسويوم  
 ان تحويل هذا المبلغ اقـره رئـيس الـوزراء           إسرائيليال مسؤول   الى مصارف قطاع غزة، وق    ) شيكل

  .بنيامين نتنياهو بعد اجتماع مع مبعوث اللجنة الرباعية للسالم توني بلير
  8/5/2009القدس العربي، 

 
  يموت واحد منهم كل يوم..  مريض بالكلى في غزة700: معاوية حسنين .52

ـ        الدكتور معاوية حسنين مد    أكد  :  عال محمود   -غزة أن " سـما "ير عام اإلسعاف والطوارئ في غزة لـ
منهار تماما وأن مرضى الكلى بالتحديد هم شريحة وفئة منتقاة مـن المرضـى              في غزة   القطاع الصحي   

فباإلضافة إلى عـدم تـوفر      .."أصحاب االحتياجات الخاصة، الفتا إلى أن الحصار كان خانقا جدا عليهم          
عدم قدرة الوزارة على تلبية احتياجاتهم بسبب الحـصار، أصـبح           األدوية الالزمة لهم وارتفاع أثمانها و     

  ". أولئك المرضى يشكلون عبئا اقتصاديا على ذويهم
وأكد على أن حاالت الوفاة تزايدت في اآلونة األخيرة في صفوف مرضى الكلى بسبب الوضع الـصحي            

ـ              سفر للخـارج إلجـراء     الكارثي والوضع النفسي الذي يعاني منه هؤالء المرضى في ظل منعهم من ال
 وهو عدد خرافي    – مريض كلى    700عمليات الزراعة، مشيرا إلى أنه يوجد في قطاع غزة ما يزيد عن             

 مـريض   180ولفت إلى أن أكثر مـن       .  وبمعدل كل يوم أو يومين يموت مريض بالكلى حسب قوله          –
  . بالكلى وضعهم خطير جدا ومعرضين لموت محقق

  7/5/2009 ،وكالة سما
  
  

  



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1428:         العدد       8/5/2009الجمعة  :التاريخ

   أشهر3 حادثا خالل 232الطواقم الطبية في غزة والضفة تعرضت لـ : األحمرلالهال .53
 إن جيش االحتالل أمسقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، : غزة ـ ماهر إبراهيم والوكاالت

اإلسرائيلي وشركات األمن اإلسرائيلية الخاصة والمستوطنين، واصلوا خالل األشهر الثالثة األولى من 
جاري، انتهاكاتهم بحق الطواقم الطبية العاملة في الجمعية، والمباني والمركبات التابعة لها أثناء العام ال

وأشارت إلى  .  أداء مهامها اإلنسانية المتمثلة في البحث عن الجرحى والمرضى ونقلهم إلى المستشفيات
 الهالل األحمر الفلسطيني، عدد حوادث االنتهاكات التي تعرضت لها الطواقم الطبية التابعة لجمعية"أن 

من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي وجموع المستوطنين، بلغ خالل أشهر يناير وفبراير ومارس 
 . " حادثا232ًالماضية، 

  8/5/2009البيان، اإلمارات،  
  

  في مخيم برج الشمالي لالجئين " تالسيميا" حالة 65": تقرير" .54
 مخيما معترفًا به رسميا من      12لفلسطينيين في لبنان واحد من      يعد مخيم برج الشمالي لالجئين ا     : بيروت

ويختلف المخيم عن غيره من المخيمات األخرى في لبنان ودول اللجـوء    .والدولة اللبنانية " األونروا"ِقبل  
من عدد المرضى اإلجمالي في     % 10.2تعيش في المخيم تشكل نسبة      " تالسيميا" حالة   65األخرى بوجود   

، ويبلغ عدد السكان في لبنان حوالي أربعـة         ) حالة من المرض حسب مركز الرعاية الدائمة       632(لبنان  
  ".مخيم التالسيميا"ماليين نسمة، ويطلق البعض على المخيم اسم 

  7/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   المفاوضات خطر عليها إطالقالمنطقة تمر بمرحلة حرجة وتأخير : العاهل األردني .55
 ضرورة العمل بشكل فاعل وعاجل إلطالق مفاوضات        العاهل األردني عبد اهللا الثاني    أكد  :  بترا –عمان  

جادة ومباشرة لتحقيق السالم ، الفتا إلى أن منطقة الشرق األوسط تمر بمرحلة حرجة تجعل من تـأخير                  
  . لجميع األطرافاإلستراتيجيةإطالق المفاوضات خطرا عليها وعلى المصالح 

ياحه لنتائج زيارته للعاصمة األميركية واشنطن الشهر الماضي ، خصوصا فيما يتعلـق             عن ارت وأعرب  
بتأكيد الواليات المتحدة التزامها بحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وفقا لحل الدولتين الذي يشكل شرط              

  .تحقيق السالم واالستقرار اإلقليميين
  8/5/2009الدستور، 

  
  اللتزام بمبادرة السالم العربيةوزير الخارجية األردني يؤكد ا .56

 إنـه ال    -على هامش مشاركته في االجتماع الوزاري العربي      -قال وزير الخارجية األردني ناصر جودة       
مؤكدا في الوقت ذاتـه     ، 2002تغيير في مبادرة السالم التي طرحها القادة العرب في قمتهم ببيروت عام             

 نظرائه العرب اليوم نتائج زيارة الملك األردني عبـد          وأضاف جودة أنه عرض على     .أنه ال نية لتعديلها   
وكانت مصادر دبلوماسية قد قالت إن الواليات المتحدة طلبت من األطراف العربية            . اهللا الثاني لواشنطن  

  .تعديل تلك المبادة لجعلها مقبولة من طرف إسرائيل
  7/5/2009الجزيرة نت،  

  
  ية الدولية بالتدخل الفوري لمنع تهويد القدس يطالبون مجلس األمن والرباعالعربالوزراء  .57

أدان وزراء الخارجيـة العـرب    :  مـسعود الحنـاوي    - القـاهرة    ،8/5/2009 األهرام،   ذكرت صحيفة 
في مدينة القدس، وحملوها مسؤولية انتهاكات المقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية            " إسرائيل"ممارسات  

وطالب الوزراء، خالل اجتماعهم الطارئ بالقـاهرة       . ابالمدينة، والتهجير القسري الذي يتعرض له أهله      
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أمس، مجلس األمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي، خاصة الواليات المتحدة، بممارسة             
أقصى الضغوط لوضع حد لالنتهاكات والممارسات اإلسرائيلية في القدس، وأكدوا أن هـذه الممارسـات    

بقراراتهـا بـشأن    " إسـرائيل "وطالبوا ببحث عدم التزام     . ئناف عملية السالم  تشكل عقبة خطيرة أمام است    
األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، وعدم احترامها الرأي االستشاري لمحكمـة العـدل               
الدولية بشأن جدار الفصل العنصري واألراضي الفلسطينية، وأكدوا ضرورة قيام حملة دبلوماسية عربية             

عربـا  (مية شاملة لتوضيح الموقف العربي اإلسالمي تجاه القدس، وتوجيه جميع وزراء الخارجيـة              إسال
رسائل بهذا الشأن إلي األعضاء الدائمين لمجلس األمن واألمين العام لألمم المتحـدة، ووزراء              ) ومسلمين

  . خارجية دول العالم التي لها تمثيل دبلوماسي بها
ية، في اجتماعه الطارئ، الدول العربية بتسديد كل التزاماتهـا المقـررة            كما طالب مجلس الجامعة العرب    

عليها تجاه دعم موارد صندوقي األقصي وانتفاضة القدس، ورحب بيان صادر عن االجتمـاع بـإعالن                
اإلدارة األمريكية التزامها بحل الدولتين، والعمل علي استصدار قرار من محكمة العدل الدولية الخاصـة               

  .ت اإلسرائيلية في القدس الشرقية وتشكيل لجنة قانونية لتحضير ملف الدعوى أمام المحكمةباالنتهاكا
ب، أن وزراء   .ف.من القاهرة عبر مراسلها أحمد علـي وأ       ،  8/5/2009العرب، قطر،   وأضافت صحيفة   

 الخارجية العرب اكدوا في ختام اجتماعهم االستثنائي، أمس الخميس في القـاهرة، رفـضهم اي تعـديل                
لمبادرة السالم العربية وعزمهم رفع ملف االنتهاكات االسرائيلية في القدس الشرقية الى محكمـة العـدل     

  .الدولية
  

  استغفال للدول العربية في ظل االستيطان" إسرائيل"أي مفاوضات مع : موسىعمرو  .58
للـوزراء العـرب   قال األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، في ختام االجتماع الطارئ       : الوكاالت

في ظل استمرار النشاط االستيطاني في األراضي الفلـسطينية         " إسرائيل"بالقاهرة، إن أي مفاوضات مع      
كما أكد موسـى، أنـه ال       . استغفال كبير للدول العربية وقضاء على جوهر المفاوضات على حد تعبيره          

وشدد األمين  ". إسرائيل"دلة بين العرب و   تعديل في مبادرة السالم العربية ألنها تقوم على االلتزامات المتبا         
العام على أن رفض الحكومة اإلسرائيلية الجديدة إقامة دولة فلسطينية وربط عملية الـسالم بـاالعتراف                

يعني إلغاء حق العودة لالجئين وقيام تل أبيب بعملية تطهير عرقي وتهجير لفلسطينيي             " إسرائيل"بيهودية  
 إن المبادرة العربية قامت على االلتزامات المتبادلة بـين العـرب            وقال،. ، ورفض حل الدولتين   1948

  ". إسرائيل"و
  7/5/2009الجزيرة نت، 

  
  فك الحصار وإنهاء االحتالل يضمنان تحقيق السالم واألمن في المنطقة: األسد .59

فك الحصار عن الـشعب الفلـسطيني وإنهـاء         "قال الرئيس بشار االسد، ان      :  ابراهيم حميدي  -دمشق  
كما اكـد وزيـر     ". تالل اإلسرائيلي هما الضمان لتحقيق األمن والسالم الدائمين في الشرق األوسط          االح

صنع السالم ال يحتاج الـى آليـات   "، امس، ان "الحياة"الخارجية السوري وليد المعلم رداً على سؤال لـ  
يل المبـادرة العربيـة     بل الى ارادة اسرائيلية فعلية بذلك، مؤكدا عدم وجود اي مبرر لتعد           " وأطر جديدة 

هل يعقل كلما جاءت حكومة اسرائيلية جديدة ان يتنادى العرب لوضع خطـة جديـدة               : "للسالم، متسائال 
  ".وتنازالت جديدة تحت شعار خطة شاملة

  8/5/2009الحياة، 
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  دعم حزب اهللا للمقاومة الفلسطينية ال يهدد أمننا القومي: عاكف .60
عة اإلخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف، امس، ان حـزب            اعتبر المرشد العام لجما   : رويترز

وقال عـاكف، فـي مـؤتمر       . اهللا لم يهدد األمن القومي المصري، بل انه قدم الدعم للمقاومة الفلسطينية           
حزب اهللا لـم يهـدد األمـن        "في القاهرة، ان    " القدس واألقصى ومخاطر التهويد   "صحافي خالل مؤتمر    

وكان من المفروض أن نشكر حزب اهللا على ما      .. ده الكبير في دعم المقـاومة    القومي المصري، قام بجه   
كافة الحركـات الـشعبية     "وأضاف عاكف   ". قصرنا نحن في القيام به فقد جاء لدعم المقاومة الفلسطينية         

وجماعات المقاومة التي دعمت الفلسطينيين في مواجهة العدوان اإلسرائيلي الغاشم والمستبد على غـزة              
كانت في  ( عار األنظمة العربية التي تخاذلت في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ودعمه ومساندته و             مسحت
  .مواالة وتنفيذ المخططات الصهيونية واألميركية تجاه المنطقة) صف

  8/5/2009السفير، 
  

   ضد تهويد القدس"يوماً للغضب"إلى أن يكون الجمعة المقبل   عاكف يدعومهدي .61
دعا مرشد اإلخوان المسلمين محمد مهدي عاكف الشعوب العربية واإلسالمية إلى           :  أحمد رحيم  -القاهرة  

يومـاً  "الوقوف صفاً واحداً ضد المشروع اإلسرائيلي لتهويد القدس، داعياً إلى أن يكون الجمعة المقبـل                
ها التحرك، والضغط الفاعل على األنظمة والحكومات العربية واإلسالمية كي تقوم بدور          "بهدف  " للغضب

ومسؤوليتها لوقف هذه الكارثة، وتأكيد أن القدس والمسجد األقصى مسؤولية كل العرب والمسلمين، وال               
  ".يجوز أن يكونا محالً للتفاوض

  8/5/2009الحياة، 
  

  باستخدام أجوائنا لمهاجمة الجوار" إسرائيل"لن نسمح لـ :  تركيةمصادر .62
ـ      : دمشق ـ     "، أن   "خليجال"أعلنت مصادر دبلوماسية تركية في دمشق ل " إسـرائيل "تركيا لم ولن تسمح لـ

وقالت المصادر، تعليقا على تصاعد التهديـدات       ". باستخدام مجالها الجوي لمهاجمة أي من دول الجوار       
نحن مع حل القضايا الخالفيـة بـالحوار        "اإلسرائيلية بشن غارات جوية على المنشآت النووية اإليرانية،         

  ".الق، كون الحل العسكري لن يكون مقبوالً وال مجدياًوالعمل الدبلوماسي المنفتح والخ
  8/5/2009الخليج، 

  
  والسلطة" إسرائيل"للمفاوضات بين " إطار جديد"تعمل على " الرباعية: "بلير .63

مبعـوث  أن    نتوسأدم  آالضفة الغربية   ، و بيت لحم  عن مراسلها في   7/5/2009  وكالة رويترز،     ذكرت
ن أ والفلـسطينيين    "سرائيلإ"ه يجب عند استئناف محادثات السالم بين        نأقال  ،  الشرق األوسط توني بلير   

وتثير تصريحات بلير احتمال وقوع صـدام مـع رئـيس            .تتناول المحادثات قضايا أساسية مثل القدس     
وفي تصريحات لرويترز يوم الخميس قال بلير مبعـوث الرباعيـة            .سرائيلي بنيامين نتنياهو  الوزراء اإل 

اذا لم تتعاملوا مع الموضوعات األساسية فحينئذ ال أدري ما ستدور           "ي الشرق األوسط    الدولية للوساطة ف  
وتصريحات بلير هي أقوى إشارة حتـى اآلن مـن           ."المضمون هو المهم  "ضاف  أو." حوله المفاوضات 

الرباعية الدولية على انها ستضغط على نتنياهو الستئناف المفاوضات بشأن قضايا الوضع النهائي التـي               
ن المجتمع الدولي   أوقال بلير    .مل حدود الدولة الفلسطينية وأيضا مصير القدس والالجئين الفلسطينيين        تش

يأمل ان يستقر على المسار المستقبلي لعملية السالم بعد اجتماع نتنياهو مع الرئيس االمريكـي بـاراك                 
لكنـه  ... ريد تطوير االقتصاد  ن"وقال بلير أثناء جولة في بيت لحم         . مايو آيار  18اوباما في واشنطن يوم     

بسبب القيود القانونية والماديـة التـي       " جزء كبير من بيت لحم ليس مطورا      "ضاف  أو ."ليس بديال للدولة  
  ."سرائيلإ"تفرضها 
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، فـي رام اهللا   ،   بلير الموفد الخاص للجنة الرباعية الدولية      ، أن وكاالتال عن 8/5/2009 الخليج،   وأفادت
وصرح للـصحافيين أن    . والسلطة" إسرائيل"للمفاوضات بين   " إطار جديد " على   تعمل" الرباعية"أعلن أن   

سبب قولي إن على الناس أن يكونوا اكثر تفاؤال هو ان إطارا جديدا هو قيد اإلعداد، على أعلى مستوى                   "
  حالة الترقـب واالنتظـار     ،ولم يخف بلير أمام الصحافيين    ". في اإلدارة األمريكية وبقية المجتمع الدولي     

  .الدولي لما ستفضي إليه الجهود لبلورة رؤية جديدة بشأن عملية السالم وآليات تفعيل المفاوضات
الجديـدة  " اإلسـرائيلية " طالب وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير الحكومة          على صعيد آخر،  

اير إن هذا الحل هو الطريق      وقبل لقائه ليبرمان قال شتاينم    ". الدولتين"بإعالن موافقتها الواضحة على حل      
باالتفاقـات  " إسـرائيل "الوحيد لتحقيق السالم واألمن للشعبين وأكد في الوقت ذاته على ضرورة التـزام          

  .الموقعة
  

  بحل الدولتين بعد جولة ليبرمان" إسرائيل"االتحاد األوروبي غير مطمئن اللتزام  .64
ير الخارجية اإلسرائيلي الجديـد افيغـدور       ال يزال األوروبيون حذرين بعد جولة وز      : ب. ف.  أ –براغ  

ولم تواكب جولـة الـوزير اليمينـي        . ليبرمان الذي لم يطمئنهم الى التزام حكومته باقامة دولة فلسطينية         
وانفـردت  . المتطرف في روما وباريس وبراغ وبرلين اإلجراءات المخصصة عادة للزيارات الرسـمية           

 برلوسكوني ليبرمان شخصيا، بالدعوة على المأل إلى تعزيـز          ايطاليا التي استقبل رئيس حكومتها سيلفيو     
واعلن وزير الخارجية االيطالي فرانكو فراتيني عقـب        . العالقات بين االتحاد األوروبي والدولة العبرية     

يجب أال يتوقف الن اوروبا يمكـن ان    " إسرائيل"لقائه نظيره اإلسرائيلي ان تعزيز العالقات بين أوروبا و        
  . بيرا في حل ازمة الشرق االوسطتؤدي دورا ك

لكن القادة األوروبيين اآلخرين اصروا على ضرورة انتظار منتصف ايار حال تعرض حكومة بنيـامين               
.  مشروعها الدبلوماسي الجديد قبل اتخاذ اي قرار       -الذي ترفض حتى االن قيام دولة فلسطينية      -نتانياهو  

اد االوروبي خافيير سوالنا عقب اجتماع مع ليبرمان في         وأقر الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتح      
احد فنادق براغ، مساء األربعاء، بانه لن يحصل أي شيء اآلن، واضاف أن اإلسرائيليين يعرفون جيـدا                 
سياستنا القائمة على حل الدولتين، وعليهم ان يعرضوا شيئا يكون متماشيا مع هذه السياسة االوروبيـة،                

  ".إسرائيل"ربط بين قيام حل الدولتين وتعميق العالقات بين االتحاد األوروبي ونافيا وجود اي شروط ت
8/5/2009الرأي، األردن،   

  
 أوباما يطرح مبادرة سالم جديدة :"إسرائيل"تلفزيون  .65

أعلن التلفزيون اإلسرائيلي أمس أن الرئيس      :  فرح سمير  ، عبد الجبار أبو غربية    -  القدس المحتلة  ، عمان
ك أوباما ينوي طرح مبادرة سالم خاصة به خالل أسبوعين، بيد أنـه لـم يفـصح عـن                   األمريكي بارا 

وذكرت الشبكة أن أوباما سوف يطرح مبادرته الجديدة إلحالل السالم في الشرق األوسط فـى               . محتواها
 . أعقاب لقائه مع زعماء المنطقة

8/5/2009عكاظ،   
  

   ترتكز على ست نقاط خطة أوباما للحل في الشرق األوسط:  فرنسايهودموقع  .66
أورغ، أن مشروع الرئيس األميركـي للنهـوض        . ذكرموقع يهود فرنسا، يهود   :  نضال حمادة  -باريس  

بعملية السالم في الشرق ، يتألف من ست نقاط ذكرها رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ                 
 اإلسرائيلي األكبر في الواليـات      مجموعة الضغط " آيباك"األميركي جون كيري أمام المؤتمر السنوي لـ        

كما أتى التأكيد على هذه النقاط من جانب نائب الرئيس األميركي جون بايـدن أمـام                . المتحدة األميركية 
  . المؤتمر نفسه



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1428:         العدد       8/5/2009الجمعة  :التاريخ

على الدول العربية القيام بخطوات رمزيـة باتجـاه إضـفاء           :وأفاد الموقع المذكور حسب بايدن وكيري       
، ووقـف  " إسـرائيل "ر شعوبها عبر وضع حد للقطيعة الدبلوماسية مـع    في نظ " إسرائيل"الشرعية على   

ـ    في وسائل اإلعالم ، وفي البرامج الدراسية ، خصوصا في مـادة           " إسرائيل"الحمالت الدعائية المعادية ل
علـى الـدول العربيـة      : ويضيف موقع يهود فرنسا   . التاريخ التي تدرس في المدارس في الدول العربية       

" إسـرائيل " المدني اإلسرائيلي بعبور أجوائها و على حماس وقف عمليات القصف على             السماح للطيران 
ويذكر الموقع البنود التي علـى    . فورا ودون أية شروط   ) جلعاد شاليط (بشكل فوري و يجب اإلفراج عن       

وقف عمليات االستيطان فـورا ، وضـمان حريـة       " إسرائيل"على  : تنفيذها وهي على التوالي   " إسرائيل"
ك الفلسطينيين ، والسماح لهم بفرص اقتصادية واعدة وتمكينهم من تعزيز مسئوليتهم فـي المجـال                تحر

  .األمني
لقد شدد كل من بايدن وكيري مرة على تبني اإلدارة األميركية الجديدة خيار إنشاء دولـة                : ويقول الموقع 

وبخـصوص طبيعـة الدولـة      . كلمتين يرفض بنيامين نتنياهو لفظهما معـا      ): دولة فلسطينية . (فلسطينية
لقد تحدث جون كيري عن دولـة فلـسطينية منزوعـة           ( الفلسطينية وقدراتها ، يقول موقع يهود فرنسا        

  ).للغرابة لم يرد في نص خطاب كيري الذي وزع على وسائل اإلعالم ( السالح وهذا الوصف 
8/5/2009الدستور،   

  
  ب أن تلقى استجابة من إيران جهودنا في االعتراف بدور مشروع إليران يج: جون كيري .67

قال رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ جون كيري في مجلـس             :  جويس كرم  -واشنطن  
جهودنا في  التخلي عن الدعوة إلى تغيير النظام في طهران واالعتراف بدور مشروع إليران               «: الشيوخ

إليرانيين االعتـدال فـي سـلوكهم وسـلوك         في المنطقة يجب أن تلقى استجابة من إيران، فعلى القادة ا          
الحل األخير للمشكلة التي تطرحهـا الطموحـات النوويـة          «وأضاف أن   . حزب اهللا، وحماس  : حليفيهم

سيكون على جدول   » دور إيران اإلقليمي  «وأكدت مصادر أميركية أن     . »اإليرانية، ليس تقنياً بل سياسي    
سيتصدران الـشق   » حماس«وحركة  » حزب اهللا «وأشارت الى أن    . أي محادثات بين واشنطن وطهران    

السياسي في أي حوار مع طهران، وأن واشنطن وان كانت تعي موقـع إيـران اإلقليمـي وضـرورة                   
في المجتمع الدولي، إال أن اإلدارة األميركية تريد تحوالً في السلوك اإليرانـي فـي               » إعطائها مكانتها «

  .المنطقة
8/5/2009الحياة،   
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  عدنان سليم أبو هليل
حركة حماس أجرت انتخاباتها الداخلية وفي زمن قياسي وتجاوزت كل الظـروف المعيقـة وأفـرزت                

هـذه  .. قياداتها دون أن نسمع فضائح المحاور والتجيبات ودون أن يتحدث أحد عن احتماالت االنشقاق               
بة العقدية وأنها ال تقبل الرأي اآلخر وال تحتمـل          حماس اإلسالمية رغم أن البعض يحاول اتهامها بالقول       

هذه حماس تسطر اليوم صفحة مبهرة      ..  كل اإلسالميين    – جورا وشتما    –الخالف وهي تهمة يوصم بها      
وليس مجرد مشرقة في تبنيها للشورى والديمقراطية بعد صفحات كثيرة مبهرة ومشرقة فـي المقاومـة                

رطات وفي النزاهة الخلقية والثورية وفي الوسـطية واالعتـدال          وفي الوطنية وفي تجنب المزالق والتو     
ولنأخذ الموضوع بشيء من التفصيل وننظـر لهـذه         .. الفكري والواقعية في تفهم الظروف واإلمكانات       

  : االنتخابات من زاويتين
قدها أن حماس نجحت في عقد انتخاباتها ولم نسمع ضجيجا كثيرا وال قليال حول مكان ع              : الزاوية األولى 

وال حول من يمثل القطاعات المختلفة فيها أو عددهم وال حول كيفية تنسيبهم للمؤتمر العام ودون مماطلة                 
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وهذا في حد ذاته يعتبر إنجازا، وأي إنجاز، إذا أخذنا بنظر االعتبار أنها             .. أو تأخير أو محاوالت تجيير      
ولكنها ..  مبرر تعطيلها    – لو أرادت    –تعمل في إطار السرية وتحت ضغط االستهداف، ما يعطي القيادة           

عقدتها وذلك يؤكد قطعيا أن الديمقراطية في حركة حماس وفي وجدان قادتها هي التزام واضح ومـنهج                 
وليست حالة استثنائية أو اضطرارية أو استعراضية وال هي حالة من التعويض عن نقص هنا               .. متأصل  

 هذا االعتبار يأخذ قيمته من مالحظة المقارنتين اآلتيتين         ..أو هناك وال استجابة لضغط من هنا أو هناك          
مقارنتها بدول راسخة ومستقرة وكيف أنها تعطل الديمقراطية ألسباب أقل طروءا وإلجاء بـل              : ؛ األولة 

إن الدساتير كلها وفي أعرق الديمقراطيات في العالم تعطي الرئيس حق إعالن حالة الطوارئ وتعطيـل                
أما حماس فلم تفعل ذلك ولم تتحجج بـه ،          .. قل تحديا وخطورة مما تمر به حماس        االنتخابات لظروف أ  

والمقارنـة  .. المقارنة الثانية ؛ مقارنة انتخابات حماس التي تمت ونجحت بانتخابات حركة فتح المتعثرة              
تي تناهزها  هنا ال يراد منها الشتيمة وال الشماتة ولكن ألن فتح هي الحركة الفلسطينية النديدة لحماس وال               

وإن كان من فروق فهي لصالح ديمقراطيـة        .. حجما وتجربة وزمانا ومكانا وعمقا وأثرا وشعبا وأرضا         
لقد فشلت حركة فـتح حتـى اآلن ومنـذ    .. السكر زيادة التي دأبت حركة فتح على التغني بها وادعائها           

ها مكشوف بل تفاخري وكـل      عشرين سنة في عقد انتخاباتها مع أن ظروفها تعتبر طبيعية وآمنة وتنظيم           
أجيال فتحاوية متعاقبة منذ عشرين سنة تنتظر هذه االنتخابـات  .. النظم من إقليمية وعالمية تتعاون معها  

وال حياة  .. وتقدم لقياداتها الضمانات بأن مكانهم ومكانتهم ومزاياهم لن تمس ولن يطرأ عليها أي تغيير               
وكلما حل موعـده انحـل   .. ي السادس أصبح أمنية وحلما    حتى إن عقد المؤتمر التحضير    .. لمن تنادي   

المالسنات ومعارك السب والشتم والتخوين التي يخجـل        ) أو أنشب البعض  (العزم عليه ونشبت بين القوم      
منها القريب ويشمت بها الغريب وتنفتح بينهم الخالفات في كل شيء وعلى كل شيء؛ مرة يختلفون على                 

سيمهد لالنتخابات، ومرة على من ينسبهم من كل قطاع ومرة على مكـان             عدد المرشحين للمؤتمر الذي     
.. عقده في داخل فلسطين أم في خارجها، ومرة على الوزن النسبي لكل قطاع من القطاعات المختلفـة                  

يقول السيد حسام خضر النائـب      .. وإن لم يجدوا ما يختلفون عليه استدعوا خالفات وحزازات تاريخية           
إن القادة التقليديين في    : ( بحركة فتح واألسير المحرر في مقابلة مع نشرة الحقيقة الدولية            السابق والقيادي 

ثم يتهم هذه القيادة بـسرقة     ) حركة فتح يعملون على تخدير أبناء الحركة بحديثهم عن عقد مؤتمر الحركة           
رض مـع الديمقراطيـة     إن عقلية القيادة التقليدية لفتح تتعا     : (الحركة ألجندة ومصالح خاصة بهم، فيقول     

جملة وتفصيال ، هي تخشى الديمقراطية التي حتما ستؤدي إلى تغييرها وحرمانها من الـتحكم بمـصير                 
  ) . الحركة وتوظيف الحركة ألشخاصهم وأبنائهم وأحفادهم

) ضفة وغزة ومعتقلـين   (إن انتخابات حركة حماس شملت كل أماكن وجودها في الداخل           : الزاوية الثانية 
.. رج وشملت كل القطاعات السياسية واإلعالمية والطالبية والعمالية والعـسكريين والمـدنيين        وفي الخا 

وهذه االنتخابات ثبتت المكتب السياسي والرموز التي قادت التغييرات األخيرة ودافعـت عـن مواقـف                
اعـات  ثبتت كل هؤالء في مواقعهم، ما يؤكد أن أداء هذه القيادات لـم يكـن بعيـدا عـن قن        .. الحركة  

أن قيادات حمـاس    : وهذا يعطي ثالثة نواتج ؛ األول     .. وتوجهات القواعد التنظيمية وقطاعاتها العريضة      
ليست فقط محبوبة ومقنعة ومقبولة ومزكاة على المستوى الجماهيري والشعبي بـل وعلـى المـستوى                

ها خصوم حماس في    الداخلي ومنسجمة مع القواعد التنظيمية للحركة وهذا يسقط مقوالت وتوصيفات يطلق          
وحديثهم عن خالفات بين الداخل     ) للقيادة الدمشقية (محاولة للغمز في تمثيلها وتقبلها داخل حماس كقولهم         

أن قيادة حماس إنما تتحرك وتـدير عملهـا         : الناتج الثاني .. والخارج وعن تقسيمات الحمائم والصقور      
مقتضيات الفلسطينية واالعتبارات الداخلية وليس     وتتخذ قراراتها وسياساتها بعقلية شورية جماعية ووفق ال       

وفق اعتبارات المقاولة لصالح إيران أو غيرها كما يحلو لبعض الكتّاب وباألخص منهم ألـسنة النظـام                 
أن نزوع قيادات حماس للديمقراطية هـو نـزوع حقيقـي    : المصري أن يدعوا ويروجوا، والناتج الثالث 

خابات دورية وال يتأتى من مصلحة أو ضرورة أو تحت ضغط ما            ومنهج متواصل وليس قاصرا على انت     
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 أمـر   – كما هو معـروف      –وليس هذا غريبا فحركة حماس حركة إسالمية؛ والشورى في اإلسالم           .. 
شرعي وتكليف نصي وتطبيق نبوي راشدي يرفعها من القيمة السياسية المجردة إلـى القيمـة الدينيـة                 

 يسبق أحد اإلسـالميين علـى الديمقراطيـة والـشورى واالقتـراع             وهل يتوقع أن  ! العبادية والعقدية   
  واالنتخاب؟ 

إذا كان اإلسالميون نصوصيين أي يلزمون أنفسهم بالنص من قرآن وسنة ويقولون            : هنا يعرض سؤاالن  
ال اجتهاد في مورد النص فكيف تتفق الديمقراطية معهم وكيف يتقبلونها؟ ثم أليس في اإلسـالميين مـن                  

أما أن اإلسالميين نـصوصيون فهـذا       : قراطية جهارا نهارا ويعتبرونها تقليدا غربيا؟ وأقول      يرفض الديم 
صحيح وليست النصوصية مانعة من الديمقراطية بل إن النص الشرعي هو ذاته الذي أقر الشورى وأمر                

األوائـل  بها واعتبرها معيارا أساسا في توصيف حال األمة اإلسالمية؛ وقد وصف اهللا تعالى اإلسالميين               
سـورة  " (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم وممـا رزقنـاهم ينفقـون             "بقوله  

انظر كيف جمع االستجابة لربهم مع إقامة الصالة والشورى واإلنفاق في جملـة وصـفية               ) 38الشورى  
النص الشرعي له مكانـة     ولكن ما ال يتنبه له البعض أو ربما يتجاهلونه عن عمد هو أن              ! تكليفية واحدة 

فوق الرأي العام بمعنى أنه لو افترض أن الرأي الغالب لألمة مشى إلى محرم كتشريع الربا أو الزنـى                   
هنا فقط يأتي النص المانع ليرد الناس إلى دينهم وما شرع اهللا تعالى لهم مما يعلم أن مـصلحتهم                   .. مثال  
توفر لهم بالحالل ما يطمع فيه غيرهم بـالحرام فلمـاذا           فإذا تربى الناس على الدين سلوكا وأداء و       .. فيه  

يلجأون للحرام ؟ ثم كم من المسائل سيختلفون عليها ؟ وإن حدث االختالف فكم من المسائل سيتغلب فيها                  
الحرام على الحالل وتصير أزمة بين اإلسالميين وغيرهم ؟ بقي أن نقول إن النصوص الـشرعية إنمـا                  

لخطوط العريضة وللناس أن يجتهدوا في تفسير النصوص وفي تنزيلهـا علـى             تتناول الكليات العامة وا   
وإذن .. وقائعها وفي اختيار أساليب إدارة حياتهم وفي اختيار قياداتهم وتقرير حاالت الـسلم والحـرب                

وأما أن من اإلسالميين من يـرفض       .. فإنما هو اعتراض مماحك وتمحلي ال واقعية له وال طائل تحته            
فهذا كذلك من االصطياد بين العبـارات والمـصطلحات وخالصـة األمـر أن هـؤالء                .. ية  الديمقراط

اإلسالميين لو سئلوا عن الشورى وما إن كانوا يقبلونها أو يرفضونها ؛ فـال يتـصور أن أحـدا مـنهم                     
سيرفضها، ولكنهم إنما يرفضون الديمقراطية بالمفهوم الغربي التي تعني قهر الضعفاء وتبريـر جـرائم               

ويرفضون الديمقراطية المنفلتة من قيد الدين والخلق والقيم وتسلط الكثرة على القلـة             ) إسرائيل(ريكا و أم
ال (والقول مـشهور    .. فهي مسألة مصطلحات فقط     .. إذن  . والتي يتحكم فيها رأس المال ومراكز الثقل      

  ) .. مشاحة في االصطالحات
ليس بدعا في سـلوكها أو فـي        ) شوشرة أو شرشرة  (ون  إنجاز حماس النتخاباتها الداخلية بد    : آخر القول 

سلوك اإلسالميين عموما وهو إنجاز ديمقراطي ينضم إلنجازاتها وإنجازاتهم الباهرة التي لم يعـد أحـد                
 بنتـائج االنتخابـات     - أي حماس    –يستطيع أن ينكرها في زمن العولمة واالنفتاح اآلفاقي ولعل قبولها           

 لدليل على الجوانب التي قد تكون خافية على الجماهير فـي انتخاباتهـا              2006الوطنية الفلسطينية يناير    
وهذا نذكره إذ نرى ونسمع كثيرين يدعون للدمقرطة وينشدون نشيدها ليل نهار وربما سـموا     .. الداخلية  

  .. والحقيقة أنها تلعنهم وأنهم يقتلونها ويقتلون كل أمل بها .. أحزابهم باسمها 
  7/5/2009الشرق، قطر، 
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ورغم . ياهو ما زال متحصنا في مكمنه حيث يتربص له في الخارج شركاء ائتالفيون غريبو االطوار              نتن
  .ذلك هناك ايضا انباء جيدة في العالم السياسي المحيط باسرائيل

التحالف االستراتيجي بين مصر واسرائيل لم يكن قويا ابدا كما هو عليـه             . الخبر الجيد االول هو مصر    
هي ليست اسيرة المصطلحات المتزلفة والمصطنعة      . تلة حداش وليست كتلة السالم    مصر ليست ك  . اليوم

  .التي تدعي السالمة السياسية
. المصريون يرون الغابة الشرق اوسطية بصورة يقظة ويدركون ان اسرائيل هي شقيقة في هذه االدغال              

ع مصر حـسني    وان تعرضت اسرائيل لالصابة ستضي    . ان تضررت اسرائيل فستتعرض مصر لالصابة     
ولذلك سـتتحرك   " الرصاص المصهور "ولذلك تحركت اسرائيل ومصر بشكل متناسق في عملية         . مبارك

  .مصر واسرائيل بصورة متناسقة ايضا في المعركة السياسية الساعية لكبح ايران والتصدي لها
ي اقيمت بايحـاء مـن      الممالك الكثيرة الت  . الخبر الجيد الثاني هو االردن والسعودية واغلبية دول الخليج        

ملوك وامراء يعرفون بانهم يعيشون على فوهـة        . لورنس العرب تعرف انها موجودة على حافة الهاوية       
االحتالل ال يقلقهم اكثر مما يقلق الـوزير سـتاس          . والمستوطنات تهمهم مثل اهمية ورقة الثوم     . بركان

  .مسجنيكوف
ليست هناك حـدود    . ان تسنى لهم اجتياز النهر     سيغتبطون   –لذلك ان ألقي نحوهم جسر الحبال الصحيح        

بين المياه الزرقاء للخليج العربـي      . للتعاون الممكن بين عصرنة دبي وابو ظبي وبين عصرية تل ابيب          
  . السماء هي الحدود–وبين المياه الزرقاء قبالة السواحل االسرائيلية 

للسالم في ايرلندا الشمالية ال يرضـع       الشخص الذي نجح في التوصل      . الخبر الجيد الثالث هو توني بلير     
ولكونه عمليـا هـو    . كونه بريطانيا فهو عملي   . رؤيته الواقعية من النهج ما بعد الصهيوني للشيخ مؤنس        

بلير يدرك ان الطريق لمواجهة الصراع االسرائيلي الفلسطيني يـأتي          . يعرف ان السالم ليس مسألة دينية     
عة ورق على شاكلة جنيف على الجانبين وانما بناء عمليـة           ليس من خالل فرض قط    . من االسفل لالعلى  

  .ملتصقة باالرض تبلور واقعا اقتصاديا وأمنيا وسياسيا مغايرا
هـو يـرى شـعبها بـين ضـعف          . اجل نتنياهو يخشى ايـران    . النبأ الجيد الرابع هو بنيامين نتنياهو     

زراء يدرك ان هناك فرصـة  ولكن رئيس الو. 2009 وبين ضعفها في عام   1939الديمقراطيات في عام    
هو يدرك ان طريقة مكافحة الخطورة تتسنى من خالل بلـورة           . ايضا في الجانب االخر من هذا التهديد      

على طاولة رئيس الوزراء خطط مثيرة لالهتمام وتسعى لتغييـر وجـه الـشرق              . الفرص واالحتماالت 
  .ون بيرسنتنياهو عازم على التقدم من المكان الذي توقف عنده شمع. االوسط

. ما ينقص االن هو مفهوم سياسي جديد يبث هذه االنباء الجيدة من خالل خيط ثان واحد ويوحدها معـا                  
بامكـان  . تنقصنا فكرة االستراتيجية الجديدة توفر افقا مشتركا للعرب المعتدلين ولالسرائيليين المعتـدلين           

االمريكيين واالوروبيين واليابـانيين    مشروع دولي طموح من     . بناء امة : هذه الفكرة ان تكون فكرة بلير     
 ليبنـي مـن     –والمصريين واالردنيين والسعوديين ومواطني دول الخليج والفلسطينيين واالسـرائيليين          

  .االساس االمة الفلسطينية
هو يهدف الى تحويل حلم الـسالم غيـر         . مشروع بناء امة ليس بديال لفكرة الدولتين وانما استكماال لها         

الفكرة تهدف الى بناء الدولة الفلسطينية      .  الى خطة عمل جدية تجسد الحلم في اخر المطاف         القابل للتطبيق 
هذه الخطة قادرة على بلورة ائتالف عقالني شرق اوسـطي          . على المدى الزمني كما يجب من االساس      

  .حول مهمة واحدة وحلم واحد
. راك اوباما في العراق هي بناء امـة       استراتيجة ب . احتماالت اصغاء الواليات المتحدة لتصور بلير كبيرة      

ليس هناك سبب الن ال تكون استراتيجيته في فلسطين ايضا هادفـة            . واستراتيجيته في افغانستان بناء امة    
  .لبناء امة
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ان اتفقا نتنياهو ومبارك في شرم الشيخ على السعي لكبح ايران وبناء فلسطين في آن واحد فمن المنطقي                  
وان حدث ذلك سيمنح القادة الثالثة الشرق االوسط جـدول          .  اوباما شريكا لهما   االعتقاد انهما سيجدا في   

  .اعمال صحيح واقعي وجديد
   هآرتس

  8/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

 "3 – 1"قراءة في الحراك السياسي اإلقليمي والدولي  .70
  عريب الرنتاوي

ا هذه األيام ، من المتوقـع أن  تشهد عواصم المنطقة ، والعواصم الدولية ذات الصلة ، حراكا سياسيا كثيف          
يستمر حتى نهاية حزيران ـ يونيو القادم ، حيث من المقرر أن يكشف الرئيس األمريكي باراك أوبامـا   

للسالم في الشرق األوسط ، التي تقوم وفقا لمصادر مطلعـة علـى نظريـة               " خطته الجديدة "عن مالمح   
لفلسطينية والسورية واللبنانية ، أو بين هذه العمليـة         سواء بين مسارات علمية السالم ا     " الرزمة المتكاملة "

  .وبقية ملفات المنطقة وبشكل خاص الملف اإليراني
 اإلسرائيلي ، فهي من حيث المـضمون        -أما بخصوص أفكار الرئيس حيال تسوية الصراع الفلسطيني         

عامل "نفيذ ، فهي تلحظ     ، من حيث الشكل واآلليات المتبعة في الت       " ورقة كلينتون "تدور في الغالب ، حول      
  .الضاغط بقوة ، وتفترض اقتراب لحظة الحسم والحقيقة والقرار لمختلف األطراف" الزمن

  :تقول المصادر
 ثمة قناعة راسخة لدى عواصم االعتدال العربية بأن رياحا جديدة تهب في واشنطن ، وأن أوباما جاد                  -

 ال يريد أن يمضي الوقت كله في جدل عقيم حول           جدا في مسعاه لتحقيق اختراق في عملية السالم ، وأنه         
أيهما أوال ، تنفيذ االلتزام الفلسطينية بمحاربة اإلرهاب أم اإلسرائيلي بوقف االستيطان ، الرئيس يريد أن                

  .لكل ملفات السالم ، بل ولكل قضايا المنطقة" رزمة كاملة متكاملة"يذهب إلى 
يقا واسعا من معاونيه لجمع المعطيات ورسم الخيـارات          الرئيس في طور االستماع ، وهو يستنفر فر        -

على المـأل ،  ) متوقع في نهاية حزيران ـ يونيو (وبلورة المقترحات التي سيعرضها في نهاية المطاف 
جديدة لعملية السالم ولجهود إدارته ، واللقاء األهم في جلسات االسـتماع التـي              " خريطة طريق "لتكون  

جمعه مع بينيامين نتنياهو بعد أن يكون األخير قد فرغ من إعداد تصوره للحل              يعقدها أوباما ذاك الذي سي    
  .النهائي للقضية الفلسطينية وللتحرك على كافة المسارات

سالم ، بل تريـد     " عملية" مما رشح يتضح أن اإلدارة األمريكية الديمقراطية لم تعد راغبة في إطالق              -
حة المعالم ومعايير قابلة للقيـاس ، مـشركة معهـا كافـة             التحرك وفقا لرزنامة زمنية والتزامات واض     

ـ              وفصائل محسوبة  " محور الشر "األطراف ذات الصلة ، بما في ذلك دول محسوبة على ما كان يعرف ب
  .ولكن بطريقة غير مباشرة في هذه المرحلة على األقل) حماس وحزب اهللا(على هذا المحور 

جل تذليل كافة العقبات الفلسطينية واإلسـرائيلية واإلقليميـة          أوباما طلب دعم المعتدلين العرب ، من أ        -
التي تحول دون إحداث االختراق المطلوب على طريق التسوية النهائية لهذا الصراع ، ووفقا لمـصادر                

حل معظم مشكالت المنطقة بما فيها الملـف اإليرانـي          " مبتدأ"مطلعة ، فإن أوباما بات أكثر اقتناعا بأن         
.. التطرف واإلرهاب ، ينطلق من فلسطين وضرورة العمل دون إبطاء لحـل قـضيتها             بتشعباته وملف   

اإلدارة الجديدة تعتبر أن حل القضية الفلسطينية يساعد على بناء تحالفات إقليميـة لمواجهـة التهديـدات                 
  .اإليرانية وتجفيف البيئة المنتجة للعنف والغلو والتطرف

" رزمة شاملة "ربية إطارا عاما لحل القضية الفلسطينية كونها تقدم          أوباما وإدارته يرون في المبادرة الع      -
وتوفر إغراء حقيقيا يمكن تسويقه على المجتمع اإلسرائيلي برغم عقدة نتنيـاهو وليبرمـان والتطـرف                
اإلسرائيلي ، بيد أن هذه اإلدارة ، والكالم لمصادر واسعة االطالع ، لم تقبل بالمبادرة كما هـي وتريـد                    
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البند : األول: ي بندين أساسيين ، سبق أن كانا موضع تداول في السنوات األخيرة على أية حال              تعديالت ف 
الخاص بحل قضية الالجئين ، اإلدارة تساند مطلب إسرائيل إسقاط حق العودة داخـل الخـط األخـضر                  

لهم " لثوطن ثا " ، واالكتفاء بتعويض الالجئين وتوطينهم حيث هم أو البحث عن            48)إسرائيل ، مناطق    (
الشروع في تطبيع العالقات العربيـة  : والثاني. ، أو عودة من يرغب منهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية     

 اإلسرائيلية منذ اآلن ، وتسريع هذه العملية على إيقاع التقـدم الـذي قـد يطـرأ علـى                    -) اإلسالمية(
 عن األراضي العربية المحتلـة ،       المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ، وعدم اشتراط التطبيع باالنسحاب       

  .فالتطبيع يسبق االنسحاب ويتزامن معه ويتطور بعده
 اإلدارة األمريكية أوضحت بشكل قاطع ، بأنها تؤيد انسحاب إسرائيل عن معظم المناطق الفلـسطينية                -

 الفلسطينية   ، بما فيها األحياء العربية في مدينة القدس الشرقية ، لتكون عاصمة للدولة             1967المحتلة عام   
تبادل األراضي بنفس الكمية والنوعية ، على أن يكـون          : ، مع اإلبقاء على هامش مناورة تحت شعارك       

  .هناك ترتيب أممي لرعاية األماكن المقدسة واإلشراف عليها
 وأخيرا ، تدعم اإلدارة جهود تسريع بناء األجهزة األمنية والمؤسسات المدنية للـسلطة الفلـسطينية ،                 -

  . خطط نشر قوات حفظ سالم متعددة الجنسيات في الضفة الغربية وربما قطاع غزةوتدعم 
  8/5/2009الدستور، 
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  8/5/2009الغد، األردن، 
  


