
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مع الفصائل الفلسطينية بنود اتفاق التهدئة إسرائيلية علىتحفظات 
  هاعزلمساعي لال ةواصل بمتعهدتو  بالقتال بالوكالة عن إيران حماسرايس تتهم

  في رفحاستشهاد قائد وحدة الهندسة والتصنيع في سرايا القدس 
  في زيارة مفاجئة له إلى عمان أولمرت لبتقساهللا الثاني ي عبد
   سقطوا خالل نيسان٨٢ى يد االحتالل من أصل  شهيداً قضوا اغتياالً عل٥٦: تقرير

 صالبة أشد من القيد  بعنوانأسرى القدسالقدس الدولية تنشر أولى حلقات دراستها حول 

 الفـصائل"...الجهـاد"باستثناء  
عـرض  علـى   الفلسطينية توافق   

  ة المصريئهدتال
  

 ٤ص ... 

 ١/٥/٢٠٠٨١٠٦٦الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٦٦:         العدد                  ١/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

    :السلطة
 ٥   للفصائلالحكومة المقالة تشيد بالجهود المصرية وترحب بالموقف الموحد .٢
 ٥  التهدئةلتحقيق تجاوب مع الجهود المصرية ت أن "إسرائيل" على: عمرو .٣
 ٥  الفلسطينيون يفقدون األمل بفرص التسوية السياسية: تحقيق .٤
 ٦  بقالوة دمشقية وقرارات القمة العربية باللغة العبرية: ألولمرتهدية حملها عباس  .٥
 ٧  Bمخفراً للشرطة في مناطق  ٢٠افتتاح   علىوافقت "إسرائيل":  في الضفةقائد قوات األمن .٦
 ٧  سلطة عباس تساعد في زيادة أزمة الوقود في قطاع غزة: الهيئة العامة للبترول .٧
 ٨   في غزة"األيام"انتهاء الحظر على صحيفة  .٨
 ٨  تحسين أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنانى لإدعو عباس زكي ي .٩

    
    :المقاومة

 ٨  في رفحاستشهاد قائد وحدة الهندسة والتصنيع في سرايا القدس  .١٠
 ٨   ضّدنا تُمّهد الرتكاب المزيد من الجرائمسرائيليةالتصريحات األمريكية واإل: حماس .١١
 ٩  عباس يتخذ من العرب مظلة للتغطية على فشله في المفاوضات: أبو زهريسامي  .١٢
 ٩  فتح معبر رفح مسؤولية مصرية: القيادة العامة .١٣
 ٩  "سرائيلإ" حرائق جنوب علشتصواريخ المقاومة  .١٤
١٠  خطف قيادي في لجان المقاومة الشعبية في غزة .١٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠  مع الفصائل الفلسطينية بنود اتفاق التهدئة إسرائيلية علىتحفظات  .١٦
١٠   معتق بغزةأبو عائلة أبناءتطالب بفتح تحقيق في مقتل " بتسيلم" .١٧
١١   الضفة الغربيةى عل شامالًإغالقاً تفرض "إسرائيل" .١٨
١١   مصور رويترزىالجيش لم يكن يعرف أنه يطلق النار عل: "اسرائيل" .١٩
١١  الصهيونية الدينية أسهمت في المحرقة: كتّيب حريدي .٢٠
١٢   حواجز في الضفة١٠ فلسطيني يوصي بإزالة -طاقم إسرائيلي  .٢١
١٢   أشهر٤ بعد اإليرانيسنقّوم النووي : موفاز من واشنطن .٢٢
١٢  تحصين مطار بن جوريون لمواجهة اإلرهاب النووي .٢٣
١٢  "إسرائيل"جزء من الجوالن : باراك .٢٤
١٢  سامية هو ال"إسرائيل"من البالغين اإلسرائيليين يعتقدون أن انتقاد % ٤٨: استطالع .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٣  الالجئون الفلسطينيون يعتصمون للمطالبة برفع القيود اللبنانية عن حقهم في العمل .٢٦
١٣   جنوبي لبنانصور وصيدامدينتي  الالجئين الفلسطينيين في مخيماتذكرى النكبة بين  .٢٧
١٣  صباح يزور هنية في غزة ويدعو إلى التركيز على عناصر التوحدميشيل البطريرك  .٢٨
١٤   سقطوا خالل نيسان٨٢ى يد االحتالل من أصل  شهيداً قضوا اغتياالً عل٥٦: تقرير .٢٩
١٤   الغربيةاعتقاالت واسعة في الضفةاالحتالل يقوم بحملة  .٣٠
١٤   اإلسرائيليفيروس غريب يصيب األسرى في مستشفى سجن الرملة .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٦٦:         العدد                  ١/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

١٤   في الخليلسالميةإمعيات صادر ممتلكات جي الحتاللا .٣٢
١٥   مدرسة في األراضي الفلسطينية٢٤٢٩ طالباً وطالبة و١٠٩٧٠٩٥: مسح إحصائي .٣٣
   

   :اقتصاد
١٥   ألف عاطل عن العمل في األراضي الفلسطينية١٨٣:  المركزياإلحصاء .٣٤
 ١٥   أميركية تخطط إلطالق صندوق لالستثمار في األراضي الفلسطينيةمؤسسات .٣٥
   

   :صحة
 ١٦   شهيدا١٤٠ً إلى  قطاع غزة من المرضىوفاة رضيع مريض يرفع عدد ضحايا حصار .٣٦
   

   :ثقافة
 ١٦   بالتحيز للفلسطينيين عن النكبة واتهام في لندنانتقادات يهودية لمعرض صور .٣٧
   

   :بيئة
 ١٦  توقف محطات الصرففي شوارع غزة بعد تدفق آالف األمتار المكعبة من المياه العادمة  .٣٨
   

   : األردن
١٦ في زيارة مفاجئة له إلى عمان أولمرت لبتقساهللا الثاني ي عبد .٣٩
   

   :لبنان
١٧  رفع الصوت ضد جرائم غزة على األحزاب اللبنانية لالجماعة اإلسالمية تتابع جولتها .٤٠
١٧   يستنكر مجزرة غزة اللبنانياالشتراكي الحزب التقدمي .٤١
   

   :عربي، إسالمي
١٧   الجهود المبذولة لتحقيق سالم عادل وشاملانحثويب عباسستقبل يالملك عبد اهللا  .٤٢
١٨ قطر تدين االعتداءات اإلسرائيلية وتدعو لرفع الحصار عن غزة .٤٣
١٨  ليبيا تطلب تفسيراً النسحاب مندوبين غربيين من جلسة مجلس األمن حول غزة .٤٤
١٨  الدعم والحماية األمريكيةمقابل " إسرائيل"لن نطّبع مع : البشير .٤٥
١٨   يهود ضد الصهيونية من حركةحاخامات ٣القرضاوي يلتقي  .٤٦
   

   :دولي
١٩  هاعزلمساعي لال ةواصل بمتعهدتو  بالقتال بالوكالة عن إيران حماسرايس تتهم .٤٧
١٩   واشنطن تسعى لتأجيل مؤتمر موسكو: مصادر أميركية وبريطانية .٤٨
٢٠   عدم تشجيع االنقسامات بين فتح وحماسإلىموسكو تدعو الغرب  .٤٩
٢٠   يوقف االتحاد المتوّسطي اإلسرائيلي يجب أن ال-الصراع الفلسطيني : ساركوزي .٥٠
٢٠  "جريمة حرب"األوضاع الصحية في غزة مأساوية وما يجري ": األوروبية لرفع الحصار" .٥١

   
   



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٦٦:         العدد                  ١/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

    :مختارات
٢١   ألف قتيل وربع مليون جريح خسائر العرب سنوياً في حوادث المرور٢٦ .٥٢
    

    :رتحقيقات وتقاري
٢١ صالبة أشد من القيد  بعنوانأسرى القدسالقدس الدولية تنشر أولى حلقات دراستها حول  .٥٣
    

    :حوارات ومقاالت
٢٢   عريب الرنتاوي... أسئلة الحرب والسالم: قل الكالمأ .٥٤
٢٣  محمد نور الدين... فوجئت أنقرة بكشفها؟هل : الوساطة التركية .٥٥
٢٥  خالد وليد محمود... !إسرائيل وجدية تحريك المسار السوري .٥٦
٢٧  يوشكا فيشر... الناشئ" الشرق األوسط الجديد" .٥٧
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  

  
  ة المصريئهدتالعرض على  الفلسطينية توافق  الفصائل"...الجهاد"باستثناء  .١

وافقت الفصائل الفلسطينينة أمس على عـرض القـاهرة         : غزةوالقاهرة   من   ١/٥/٢٠٠٨الحياة  أفادت  
وأبلـغ  .  لمدة ستة شهور تبدأ في غزة أوالً، على أن تشمل الضفة الغربيـة الحقـاً               "إسرائيل"تهدئة مع   

فاع اإلسرائيلي إيهود باراك بموقف الفصائل، في انتظار زيـارة رئـيس            الرئيس حسني مبارك وزير الد    
االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان للدولة العبرية خالل أيام لعرض تفاصيل االقتـراح وتلقـي               

  .ردها عليه
 وأعلنت االستخبارات المصرية في بيان أمس عقب انتهاء اللقاءات التي عقدها الوزير سليمان مع ممثلي              

كل التنظيمات الفلسطينية في الداخل والخارج توافقت على الرؤية المـصرية فـي          " فصيالً أمس، أن     ١٢
شأن التهدئة مع إسرائيل التي تعد جزءاً من خطة تحرك أشمل تهدف إلى توفير المناخ المناسب أمام رفع                  

  ."الحصار وإنهاء حال االنقسام الفلسطيني
دت أول من أمس موافقتها على التهدئة، عادت لتعلن أمس أنها ليست            لكن حركة الجهاد اإلسالمي التي أك     

ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب األمين العام للحركة         . جزءاً من االتفاق، إال أنها لن تخرقه أو تعرقله        
ال نستطيع أن نكون جزءاً من هذا االتفاق، ولكن لن نبادر في            ": رئيس وفدها إلى القاهرة زياد نخالة قوله      

. "الوقت نفسه إلى خرقه أو عرقلته، وسنعطي فرصة لفتح المعابر والتخفيف من معانـاة أبنـاء شـعبنا                 
وال نـستطيع تحمـل     ... نحن نقول إن موقف الحركة مع التهدئة الشاملة والمتزامنة والمتبادلة         ": وأضاف

  ."الثمن السياسي المطلوب بفصل الضفة عن غزة وإعطاء شرعية لجرائم االحتالل هناك
على االحتالل أن يختار بين إنجاح الجهد       "ن  إسامي أبو زهري    حماس  قال الناطق باسم حركة     من جهته   

  ."المصري والتوصل إلى تهدئة متبادلة، أو إفشال هذا الجهد وتحمل تبعات ذلك
ولم تكد الفصائل تعلن موافقتها على الهدنة حتى قتلت غارة جوية إسرائيلية في رفح ناشطاً مـن سـرايا                   

  .لقدس، وجرحت ستة فلسطينيين آخرين، بينهم طفلا
عضو المكتب   أن    سوسن أبو حسين    نقالً عن مراسلتها   القاهرة من   ١/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأضافت  

تحدث عن اتفاق مع الوزير سليمان يقضي باستئناف مصر لجهود           السياسي للجبهة الشعبية ماهر الطاهر    
ـ  .  اتفاق التهدئة  معالجة االنقسام الفلسطيني، بعد تنفيذ      قبول األمين العـام     "الشرق األوسط "وأكد الطاهر ل

 . لجامعة الدول العربية عمرو موسى االنضمام لجهود معالجة االنقسام الفلسطيني



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٠٦٦:         العدد                  ١/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

  
   للفصائلالحكومة المقالة تشيد بالجهود المصرية وترحب بالموقف الموحد .٢

: وكـاالت ال ، ونقـالً عـن     محمد جمال  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١/٥/٢٠٠٨ية  الشرق القطر نشرت  
عبرت الحكومة الفلسطينية المقالة عن عميق تقديرها للجهود المصرية المبذولة من قبل الرئيس حـسني               

 والتطلعات الفلـسطينية    األهدافمبارك والوزير عمر سليمان من أجل وقف العدوان على شعبنا وانجاز            
وقالت الحكومة في بيان إنها ترحب الحكومة       .  الوطني بشأن قضية التهدئة    اإلجماععلى تحقيق   وحرصها  

بالموقف الموحد للفصائل الفلسطينية بشأن الطرح المصري حول التهدئة الشاملة والمتبادلة والمتزامنـة             
  . الضفة الغربيةإلى متدرج يبدأ في قطاع غزة ثم ينتقل إطاربحيث يتم تنفيذها في 

 الحكومة المقالة إلـى أن   أشارت: رائد الفي،غزةنقالً عن مراسلها في  ١/٥/٢٠٠٨األخبـار  اء في   وج
  .هذا الموقف الموحد للفصائل ينقل الكرة اآلن إلى الملعب اإلسرائيلي والدولي

 دعت: الوكاالتعن   محمد هواش و   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١/٥/٢٠٠٨النهار اللبنانية   وأوردت  
ضرورة احترام هذا التوجه الفلسطيني واالستجابة للمطالب الفلـسطينية         " في بيان إلى     ة المقال هنيةة  حكوم

 ورفع الحصار الظالم عن شـعبنا وفـتح المعـابر           اإلسرائيليةالتي تتضمن وقف كل أشكال االعتداءات       
مصرية، وبما يهيئ المناخ    الحدودية، بما فيها معبر رفح، وفق اآلليات التي تم التوافق عليها مع القيادة ال             

  ".المناسب لمعالجة كل القضايا المثارة على الساحة الفلسطينية، وأن يكون مقدمة لحوار وطني شامل
  
  التهدئةلتحقيق تجاوب مع الجهود المصرية ت أن "إسرائيل" على: عمرو .٣

 أن المـسؤولين    "الحيـاة "أكد السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمـرو لــ           :  محمد الشاذلي  -القاهرة  
 كانت ناجحة، وأن الخالصات كانت إيجابيـة      ]بشأن التهدئة [المحادثات مع الفصائل  "المصريين ابلغوه بأن    

القيادة الفلسطينية ترحب بالنتائج اإليجابية والمهمة للجهود المصرية التـي قطعـت            "، موضحاً أن    "تماماً
الجانب "وأكد في بيان أن     ". مع الجانب اإلسرائيلي  شوطاً مهماً نحو تحقيق تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة         

اإلسرائيلي الذي يمارس الحصار والعدوان ينبغي أن يتجاوب مع الجهود المصرية مـا دامـت مـصر                 
بلورت موقفاً فلسطينياً جماعياً نحو التهدئة التي من المؤمل أن تؤدي إلى خلق أجواء مالئمة للحـد مـن                   

 أمام جهد سياسي مصري وعربي وإقليمي ودولي لدعم المفاوضـات           وتيرة العنف وفتح األبواب واسعة    
ورأى أن   ".التي تخوضها منظمة التحرير، وعلى جدول أعمالها جميع قضايا الوضع الدائم بال اسـتثناء             

اإلجماع الفلسطيني على التهدئة الذي لم تكف السلطة الوطنية عن محاولة التوصل إليه منذ زمن، ينبغي                "
ماس على تقديم مزيد من المواقف اإليجابية، وأهمها التراجع عن االنقالب والعودة إلى             أن يشجع حركة ح   

  ".أحضان الشرعية الوطنية والعربية والدولية
  ١/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  الفلسطينيون يفقدون األمل بفرص التسوية السياسية: تحقيق .٤

يـام بنتيجـة واحـدة واضـحة         خرج الوفد الفلسطيني الذي زار واشنطن قبل أ        : محمد يونس  -رام اهللا   
، وغياب أي فرصـة للتـسوية   "إسرائيل"ومؤكدة، هي عدم وجود أي فرصة لتوجيه ضغط أميركي على           

وحسب مسؤولين شاركوا في هذه الزيارة، فإن المسؤولين        . السياسية، على األقل في عهد اإلدارة الحالية      
، كمـا أن اإلشـارات   "إسرائيل"ي ضغط على األميركيين الذين استقبلوهم لم يبدوا أي استعداد لممارسة أ 

الـذي تناولـه    " العشاء األخيـر  "ففي   ".أكثر تفهماً للموقف اإلسرائيلي   "الصريحة التي تلقوها منهم كانت      
الرئيس عباس ومعاونوه على مائدة رايس، سمعوا شرحاً مطوالً من الوزيرة للموقف اإلسـرائيلي مـن                

يرى أنه يمكنه المضي قدماً في اتفاق يكفـل لـه ضـم الكتـل               وقالت رايس إن أولمرت     . اتفاق التسوية 



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                   ١٠٦٦:         العدد                  ١/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

االستيطانية وأجزاء من القدس الشرقية والسيطرة على األغوار، فجاء ما سمعه الرئيس ووفده من رايس               
  .بمثابة إعادة شرح وتوضيح لخريطة قدمتها تسيبي ليفني إلى أحمد قريع في لقاء أخير عقداه في القدس

تي نشرت تفاصيلها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، فإن أولمرت يريد حـالً يـضمن             وحسب هذه الخريطة ال   
  .سيطرة إسرائيل على الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، إضافة إلى القدس الشرقية والغور

ظمـة  ، قال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذيـة لمن          " هو تقسيم الضفة الغربية    اإلسرائيليونما يريده   "
التحرير الفلسطينية في محاضرة ألقاها في اليوم األخير من الزيارة في مركز الدراسـات الـذي يـديره                  

األمر المطروح اليوم هو تقسيم الضفة الغربية، وليس تقسيم         "وأضاف أن   . أنديكالسياسي السابق مارتن    
  ".فلسطين التاريخية بين الفلسطينيين وإسرائيل

 أن ما يقترحه أولمرت على الفلسطينيين يقل كثيراً عما اقترحه عليهم سلفه             وبحسابات بسيطة كان واضحاً   
الذي كان من نتائج فشله تفجر االنتفاضة الثانية المتواصلة تداعياتها          " كامب ديفيد "إيهود باراك في مؤتمر     

 عـن   "إسرائيل"وقدر سياسي مخضرم فضل عدم ذكر اسمه أن نسبة األراضي التي تتحدث             . حتى اليوم 
: وأضـاف .  من مساحة الضفة   % ٦٥منحها للفلسطينيين إلقامة دولتهم شبه المستقلة عليها لن تزيد على           

وال تقف مخاوف الفلسطينيين من      ".مشروع أولمرت أكبر من مشروع شارون وأقل من مشروع باراك         "
 حل الدولـة  مفاوضات السالم عند هذا الحد، فهم يخشون أيضاً من أن تسعى الواليات المتحدة إلى فرض 

إذا تعثـرت مفاوضـات     ": "الحياة"وقال السياسي الفلسطيني الذي تحدث إلى       . قتة عليهم ؤذات الحدود الم  
السالم الحالية في التوصل إلى حل نهائي، نخشى أن تطل علينا اإلدارة األميركية باقتراح حل دولة ذات                 

  ".ةقتة، تستكمل بعدها المفاوضات في عهود اإلدارات المقبلؤحدود م
خيارنا هـو   : "ويقول أحد معاوني الرئيس عباس    . لكن فشل خيار التفاوض ال يعني البحث عن خيار آخر         

إذا كانت حماس تستجدي اإلسرائيليين من أجل الهدنة، ووصـل بهـا            ... التفاوض، وال يوجد شيء آخر    
وتجمـع   ".عمـل المـسلح؟   األمر إلى حد تهديد إسرائيل إذا لم تقبل بالهدنة، فهل تعتقد بأننا سنلجأ إلى ال              

التقديرات في دائرة صنع القرار في السلطة الفلسطينية علـى أن المفاوضـات ستتواصـل، وأن اإلدارة                 
األميركية ستواصل إرسال مبعوثيها إلى المنطقة، بمن فيهم الرئيس جورج بوش الذي سيزور المنطقـة               

ت أو األحد المقبلين في زيارة تحمـل        منتصف هذا الشهر ووزيرة خارجيته التي تسبقه إلى المنطقة السب         
  . منذ توليها حقيبة الخارجية قبل أكثر من ثالث سنوات ونيف١٥الرقم 

اإلدارة األميركية في عامها األخير، وهي غير قادرة على القيام بفعل           "ويرى مسؤول فلسطيني بارز أن      
ربمـا  : "وأضـاف ".  عهدها مؤثر، غير قادرة على الضغط على إسرائيل، وبالتالي ال نتوقع أي حل في            

قتـة، أو الدولـة بعـد ضـم الكتـل           ؤتفكر هذه اإلدارة في تقديم اقتراحات مثل الدولة ذات الحدود الم          
االستيطانية والقدس واألغوار، لكنها بالتأكيد ال تنوي، وال هي قادرة على إجبار إسـرائيل علـى مـنح                  

  ".١٩٦٧الفلسطينيين دولة على حدود الرابع من حزيران 
ط هذا كله، فإن الرئيس عباس ومعاونيه، خصوصاً رئيس الوفد المفاوض أحمد قريع، مرتاحون إلى               ووس

وقال المفاوض المخضرم صـائب     . شيء واحد هو أنهم أوضحوا موقفهم بجالء كامل لإلدارة األميركية         
ـ             "عريقات إن    ه الـشعب   الرئيس عباس أوضح للرئيس بوش خالل الزيارة أنه يريد حالً مقنعاً، حالً يقبل

  ".الفلسطيني في أي استفتاء عام
  ١/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  بقالوة دمشقية وقرارات القمة العربية باللغة العبرية: ألولمرتهدية حملها عباس  .٥

 بن كاسبيت، المعـروف     اإلسرائيليةقال المحلل السياسي لصحيفة معاريف       : زهير اندراوس  -الناصرة  
 إذ ذاق طعم ثمار الـسالم،       أولمرت ايهود   إن،  اإلسرائيليراء  بصالته الوطيدة جدا مع ديوان رئيس الوز      

 هدية من دمشق هي عبارة عن حلويات من نوع البقالوة           إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حمل       أن
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/ آذارالشامية المشهورة، وذلك بعد أن شارك عباس في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في نهاية الـشهر                  
 في  أولمرتف المحلل أنه بعد عودة عباس من دمشق عقد مباشرة لقاء آخر مع              وأضا . في دمشق  مارس

 علبة من الخشب مزينة ومصنعة فـي دمـشق          عباس عندما أخرج    اإلسرائيليونالقدس الغربية، وفوجئ    
.  أحضر هدية مماثلة لوزيرة الخارجية تسيبي ليفنـي        عباس أنكما كشف النقاب عن     . وبها بقالوة شامية  

ندوق البقالوة حمل رسالة هامة جدا، فقد كان ملصقا علي الصندوق وثيقة مكتوبة باللغـة                ص أنوالالفت  
 الرسالة جميـع    ىالعبرية وهي عبارة عن القرارات التي اتخذت في مؤتمر القمة العربية في دمشق وعل             

  .أعالم الدول العربية التي شاركت في مؤتمر القمة
 تحول المبادرة العربية    أن الهدف من وراء البقالوة الشامية       وقالت مصادر فلسطينية للصحيفة انه لم يكن      

  . حد تعبيرهمى مذاق أطيب، علإلى
  ١/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  Bمخفراً للشرطة في مناطق  ٢٠افتتاح  وافق علىت "إسرائيل":  في الضفةقائد قوات األمن .٦

خالل حفل  )  الفتح أبو( علي   وأب كشف قائد قوات األمن الوطني في الضفة ذياب          : مراد ياسين  -طولكرم  
 ٢٠تخريج دورة تأهيلية لكادر األمن الوطني في طولكرم عن موافقة الجانب اإلسرائيلي علـى افتتـاح                 

 انه يجري حاليا تجهيز وترتيـب بعـض المواقـع           إلىمشيرا  ) B(مخفرا للشرطة في المناطق المصنفة      
 الحملة األمنية لتـشمل البلـدات والقـرى          هذه الخطوة ستساهم في توسيع     أنللمباشرة في عملها مؤكدا     

كما كشف انـه فـي       . العدالة إلىالمحيطة في المدن الفلسطينية ومالحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم          
 عنصر بعـد    ٧٠٠ أرض الوطن كتيبة لألمن الوطني قوامها        إلى ستعود   مايو/ يارأالتاسع والعشرين من    

 والنظام في المناطق الفلسطينية وهـي مجهـزة بالـسالح           ناألم استكملت التدريبات الخاصة لفرض      أن
 هنالك كتيبة أخرى مـن األمـن الـوطني تتـراوح            أن إلىواآلليات والمصفحات والعتاد الالزم مشيرا      

 سم يجـري تـدريبهم      ١٧٥ إلى أطوالهم عاما خصصت للشباب الذين تصل       ١٩- ١٨أعمارهم ما بين    
  .وتأهيلهم في الخارج

  ١/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  سلطة عباس تساعد في زيادة أزمة الوقود في قطاع غزة: الهيئة العامة للبترول .٧

 اتهم أحمد علي، رئيس الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، قيادة السلطة في رام اهللا بالمـساعدة                  :غزة
صريحاتها باتهام  في زيادة معاناة المواطنين في القطاع، وعدم بذلها أي جهد لحل أزمة الوقود، مستنكراً ت              

  . الحكومة في غزة بسوء تصريف الوقود في القطاع والتالعب بها
ما ادعته هيئة البترول التابعة لسلطة رام اهللا من سـوء تـصريف لكميـات               "ونفى في تصريح صحفي     

وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية واإلنسانية بالتدخل لوقف القرار الصهيوني         ". البترول والتالعب بها  
  . تقليص كميات الوقود وتخفيف معاناة المواطنين في القطاعب

 ١٠ مليـون لتـر سـوالر، و       ١٥إلى  " يحتاج حالياً لمعالجة أزمة الوقود        غزة علي أن قطاع  أحمد  وذكر  
 آالف طن من غاز الطهي، وذلك للوصول إلى مرحلة االستقرار في اسـتخدامات              ٨مليون لتر بنزين، و   

إن الذي يحتاجه القطاع يومياً هو نصف       : "وقال". ستمرار في التوريد اليومي   الوقود والغاز، إلى جانب اال    
 ألف طن من غاز الطهي، ونصف مليون لتر سـوالر           ٣٠٠ ألف لتر بنزين، و    ١٢٠ و ،مليون لتر سوالر  

  ". صناعي لمحطة الكهرباء لتأمين احتياجات السكان األساسية اليومية
  ١/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   في غزة"األيام"تهاء الحظر على صحيفة ان .٨
وقال .  انتهى، أمس، في قطاع غزة حظر مدته ثالثة أشهر فرض على صحيفة األيام الفلسطينية              :رويترز

نائب وزير اإلعالم في الحكومة المقالة حسن ابو حشيش إن صحيفة األيام يمكنها أن تـستأنف التوزيـع                  
 أبلغت الصحيفة أن عليها أن تحترم القانون الفلسطيني         ]ومةالحك[وصرح بأن حماس   ).اليوم(اعتبارا من   

 محكمة في غزة قضت هذا األسبوع بأن القانون         إنوقال أبو حشيش     .وتعمل طبقا لمعايير الحياد والمهنية    
  .الفلسطيني ال يسمح بتمديد حظر التوزيع ومدته ثالثة أشهر

  .ستظهر في غزة مرة أخرى اليومالناصر النجار مدير تحرير األيام إن الصحيفة  وقال عبد
  ١/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تحسين أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنانى لإدعو عباس زكي ي .٩

دعا ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي إلى تحسين األوضـاع االقتـصادية                :بيروت
الله بحثه أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان       والمعيشية لسكان المخيمات الفلسطينية في لبنان، وذلك خ       

مع المنسق الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط روبـرت سـري، وتـم                  
  .البحث في األوضاع السياسية العامة في فلسطين ولبنان

ة ومن غير المعـروف      أصبحت معقد  أنها والدولية باعتبار    اإلقليميةوأعرب زكي عن قلقه من األوضاع       
 . كانت تسير باتجاه السالم أو الحربإذا

  ١/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  في رفحاستشهاد قائد وحدة الهندسة والتصنيع في سرايا القدس  .١٠

سرايا الأعلنت أن قائد وحدة الهندسة والتصنيع في         سرايا القدس  أن   ١/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   ذكرت  
  . ستشهد في غارة استهدفت ورشة حدادة سيارات في رفح جنوب قطاع غزةا) أبومحمد(عوض القيق 

وقالت السرايا في بيان إن القيق استشهد بعد استهدافه بثالثة صواريخ من طائرة حربية إسـرائيلية فـي                  
تدفع اليـوم ثمـن اتفـاق       " إلى أنها    ةريشموذكرت أنه نجا في السابق من ثالث محاوالت اغتيال،          . رفح

ولكن كما عودتكم سرايا القدس لن تمر هذه الجريمـة بـال            ...  القاهرة قائداً عظيماً من قادتها     التهدئة في 
تواصل جهادها ومقاومتها، بال توقف، ال تطرح وضعاً للتهدئة أو للمهادنـة مـع              " وأضافت أنها    ".عقاب
  .ألنها ستكون الضحية كما بعد كل اتفاق... العدو

ت أن القيق استشهد وأصيب ستة آخرون بينهم جريحان في حالـة            وكانت مصادر طبية فلسطينية قد ذكر     
  . الخطر الشديد في القصف اإلسرائيلي

قالـت   مصادر إسرائيلية إلى أن ألفت حداد ورأفت الكيالني    نقالً عن    ١/٥/٢٠٠٨ ٤٨عربوأشار موقع   
دة الجهـاد    للحدادة في رفح، ما أدى إلى مقتل أحـد قـا           إن مروحيات الجيش اإلسرائيلي قصفت مصنعاً     

  .وادعى الناطق بلسان الجيش أن الورشة المذكورة تعمل على إنتاج وسائل قتالية .اإلسالمي
  
   ضّدنا تُمّهد الرتكاب المزيد من الجرائمسرائيليةالتصريحات األمريكية واإل: حماس .١١

وزيـرة خارجيتـه كونـدوليزا      بوش و الرئيس األمريكي جورج    حماس تصريحات    حركة   وصفت :غزة
 تنم عن مخطط    "تحريضية وتصعيدية خطيرة  "يهود باراك ضدها بأنها     إووزير الحرب اإلسرائيلي    رايس،  

 على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم       الحركةوقالت  . أمريكي إسرائيلي الرتكاب المزيد من الجرائم     
في المخطط  هذه التصريحات توضح حجم التأييد والدعم األمريكي الالمحدود لالحتالل في استمراره            "إن  

  ."التدميري للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته وشطب حقوقه وثوابته
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يزداد الدعم األمريكي المعلن والمفضوح تحديداً بعد الهديـة التـي سـيحملها بـوش               "وتوقع برهوم أن    
لالحتالل في الذكرى السنوية الغتصاب فلسطين وهي التصويت باإلجماع في الكونجرس األمريكي بأن             

 تمهيداً لحملة تطهير عرقي وعنصري جديدة في فلسطين على نمط التطهير            "ن قومي لليهود  وط"فلسطين  
  ."العنصري والعرقي الذي أقيمت على أساسه الواليات المتحدة

الرئيس محمود عباس والدول العربية أن يتخذوا موقفاً جريئاً وشجاعاً لرفض هذه السياسات والبدء              "ودعا  
  ."م والدعم لصمود الشعب الفلسطيني وفك الحصار الظالم عنهفي مرحلة جديدة من االهتما

  ١/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  عباس يتخذ من العرب مظلة للتغطية على فشله في المفاوضات: أبو زهريسامي  .١٢

ـ     ، سامي أبو زهري   ،حّمل المتحدث باسم حركة حماس    : غزة  ،"قـدس بـرس   " في تصريحات خاصة لـ
ود عباس مسؤولية تدهور أوضاع الفلسطينيين وواقع الـضعف الـسياسي           رئيس السلطة الفلسطينية محم   

نحن في حماس نعتبر الزيارات المتكررة للرئيس محمود عباس إلـى عـدد مـن               : "الذي يعيشونه، وقال  
الدول العربية في هذا التوقيت بالذات هو محاولة للبحث عن مخرج لفشله في مفاوضاته مع االحـتالل،                 

 المظلة العربية لتبرير الفشل والهروب من تحمل مسؤولية ذلك، ونحن نعتبـر أن       وهو يحاول أن يستخدم   
الرئيس محمود عباس هو المسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الفشل، ألنه هو الذي بادر للترويج لمـؤتمر                 
 أنابوليس، وكان لموقفه أثر على مشاركة الدول العربية ألنهم كما قالوا في حينه لن يكونـوا فلـسطينيين                 

  ".أكثر من الفلسطينيين
وأعرب أبو زهري عن أمله في أن تمارس القيادة السعودية التي تستقبل الرئيس عباس الضغط الكـافي                 

  . بالعودة إلى الحوار الوطنيهمن أجل إقناع
  ٣٠/٤/٢٠٠٨قدس برس 

  
  فتح معبر رفح مسؤولية مصرية: القيادة العامة .١٣

ة العامة الحكومة المصرية إلى فتح معبـر رفـح وعـدم            القياد -دعت الجبهة الشعبية    : أ.ب. د -دمشق  
 بحث فى اجتماعه مع اللواء عمـر سـليمان          اوقال بيان للجبهة أن وفده    . الربط بين فتح المعبر والتهدئة    

رئيس االستخبارات المصرية التهدئة المؤقتة وفك الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر، وفي مقـدمتها               
  ."مسؤولية قومية مصرية"ن معبر رفح الذي اعتبره البيا

  ١/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
  "سرائيلإ" حرائق جنوب علشتصواريخ المقاومة  .١٤

سـرائيلية  إتبنت فصائل فلسطينية أمس مسؤوليتها عن مهاجمة أهـداف وبلـدات             : أشرف الهور  -غزة  
بو كتائب أ و ىكتائب األقص ووأكدت سرايا القدس     .محيطة بقطاع غزة بعدد من الصواريخ محلية الصنع       

  .طار الرد علي جرائم االحتاللإتأتي في   هذه الهجماتأن ىعلي مصطف
واعترف متحدث عسكري اسرائيلي بسقوط ثماني قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة، وذكر أنهـا               

ـ إ ىدأن سقوط أحد الـصواريخ      إوبحسب المتحدث ف   .سقطت في مناطق في النقب الغربي       نـشوب   ىل
ن تقـع   أقليمـي شـاعر هنيغـف دون        وت واآلخر في منطقة المجلس اإل     حدهما في بلدة سيدير   أحريقين  

  .صابات في األرواحإ
  ١/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
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  خطف قيادي في لجان المقاومة الشعبية في غزة .١٥
قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن مسلحين مجهولين اختطفوا أمس أحد قادة لجـان               :أ.ب. د -غزة  

ولم تتضح بعد مالبسات الحادث      . من منزله شمال مدينة غزة     ، شعبان زملط   ويدعى أبو  ،المقاومة الشعبية 
  .كما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عنه

  ١/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
  مع الفصائل الفلسطينية بنود اتفاق التهدئة إسرائيلية علىتحفظات  .١٦

لـرئيس االسـتخبارات    استبقت زيارة مرتقبـة     " إسرائيل"، أن    أسعد تلحمي  ،١/٥/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
 إلبالغها بموافقة الفصائل الفلسطينية خالل على خطة التهدئة في قطـاع            ،المصرية الوزير عمر سليمان   

 عدد مـن    علىونقلت إلى القاهرة تحفظات     . غزة، بخفض التوقعات من الهدنة واحتماالت التوصل إليها       
دحرجـة عجلـة    "بـسبب   األمنية  حكومة  بنود مسودة االتفاق، وهاجم وزير األمن الداخلي أفي ديختر ال         

 ودعا  ، المتواصلة "حرب االستنزاف " وعجز الجيش عن توفير الردود المالئمة على         "اإلرهاب إلى الوراء  
من خـالل الـردع ال باالتفـاق،        "الحكومة األمنية في اجتماعها أمس إلى التوصل إلى تهدئة في القطاع            

في قطاع غزة تنشأ دولة إرهـاب       ":  ديختر وأضاف ."وليس من خالل التفاوض غير المباشر مع حماس       
يتم إنشاؤها على غرار حزب اهللا، يتم تهريب األسلحة من مـصر إلـى القطـاع                ... مع سمات إشكالية  

وهاجم . "ودولة اإلرهاب هذه تحظى بالشرعية من مصر وربما بأكثر من ذلك          ... بكميات ونوعيات مقلقة  
  .قف تهريب الوسائل القتالية من أراضيها إلى القطاع لو"عدم قيامها بفعل شيء"ديختر مصر لـ 

ونقلت وسائل اإلعالم العبرية عن اجتماع الحكومة األمنية المصغرة أن معظم أعضائها يعارض التوصل              
إلى تهدئة مع حماس بحجة أن الحركة ستستغل فترة االتفاق للتسلح وإعادة تنظيم صـفوفها والتخطـيط                 

وتجنب رئيس الحكومة إيهود أولمرت إعالن موقفه من التهدئة المتوقعـة،            ".إسرائيل"لعمليات جديدة في    
 .متعلالً بأنه سيستمع أوالً إلى موقف وزير الدفاع إيهود باراك وأركان المؤسسة األمنية

 بأن تشمل التهدئة المطالبـة      هاطالبتم ة اإلسرائيلي األجهزة األمنية  عن   ١/٥/٢٠٠٨ ٤٨نقل موقع عرب  و
 ووقف  ، ووقف العمليات العسكرية الصادرة من قطاع غزة       ،ريخ على النقب الغربي   بوقف إطالق الصوا  

وقد تغيب وزير األمن إيهود باراك عن الجلسة ومثله في الجلسة نائبه متـان          . تهريب السالح إلى القطاع   
  .فلنائي لذلك لم تتخذ قرارات في الجلسة

  
  تق بغزة معأبو عائلة أبناءتطالب بفتح تحقيق في مقتل " بتسيلم" .١٧

 وطالبت بفتح تحقيـق     "إسرائيل" النائب العسكري الرئيسي في      إلى" بتسيلم "اإلنسانتوجهت منظمة حقوق    
 معتق في بيـت حـانون       أبو عائلة   أبناءمن قبل الشرطة العسكرية بخصوص مالبسات مقتل خمسة من          

 تحقيق منفـصال    راءإجفي توجهها انه يتوجب     " بتسيلم "أوضحت وقد   . الماضي ابريل/  نيسان ٢٨بتاريخ  
 المـواد المتـوفرة     إن"في خطابها   " بتسيلم"وتقول  .  المسؤولية الخاصة بالمستويات القيادية    إلىوالتطرق  

 صور الجثث والتقارير من قبل شهود العيان، تثير الشك بادعاءات           ؛لديها التي تشمل تحليل ميدان الحدث     
".  الواسعة وسط المـدنيين    اإلصابات هو الذي سبب      ثانوياً  بأن انفجاراً  اإلسرائيليالمتحدث باسم الجيش    

، األحـداث  وطالبت بنشر كـل مـادة توثـق          اإلسرائيلي المتحدث باسم الجيش     إلى" بتسيلم"وقد توجهت   
  . نفيهاأووخاصة صور الطائرة بال طيار، التي من شأنها تأكيد هذه االدعاءات 

١/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة   
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   الضفة الغربيةى عل شامالًإغالقاً تفرض "إسرائيل" .١٨
 لقيـام   ٦٠ الذكري الـ    إلحياء الضفة الغربية    ى عل  شامالً إغالقا أمس اإلسرائيليفرضت قوات االحتالل    

 الضفة ونشر تعزيزات عسكرية علي خط التمـاس         ى الشامل عل  اإلغالق، وجاء فرض    اإلسرائيليالكيان  
 األمن أجهزة ساخنة لدي    إنذاراتعة توفر   وفي محيط مدينة القدس بذري    " إسرائيل"وما بين الضفة الغربية     

 .في عيد استقاللها الـستين    " إسرائيل" عن نية فصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات داخل          اإلسرائيلية
والقـدس  " إسرائيل" جميع الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح لدخول        اإلسرائيليومنعت قوات االحتالل    

 إحيـاء  الضفة الغربية بمناسـبة      ى عل إغالقا هناك   أن بحجة   ،اصدهم عملهم ومق  أماكن إليمن الوصول   
  . وذكري المحرقة اليهوديةاإلسرائيليذكري قيام الكيان 

١/٥/٢٠٠٨القدس العربي   
  
   مصور رويترزىالجيش لم يكن يعرف أنه يطلق النار عل: "سرائيلإ" .١٩

ل مقتل مصور رويترز فـضل      حو تفسير رسمي    بإصدار الطلبات المتكررة    ى عل رداً : رويترز -القدس  
 الجيش لم يستكمل بعد تحقيقه      إن الميجر أفيتال اليبوفيتش     اإلسرائيلي قالت المتحدثة باسم الجيش      شناعة،

 يظهر أنـه لـم يـتم        األولىوأضافت التحقيق   . ولكنه سيقدم الرواية الكاملة لما حدث بأسرع وقت ممكن        
 إشـارات شناعة كان يتحرك بسيارة عليها      لذكر أن    ومن الجدير با   .التعرف عليهم كعاملين في الصحافة    

كبيرة علي المقدمة والجوانـب وكـان       ) في.تي( أنها تتبع الصحافة وعالمة تحمل حرفي        ىكبيرة تدل عل  
ـ          ىيرتدي درعا أزرق عليه كلمة صحافة بحروف زرقاء كبيرة مكتوبة علي خلفية بيـضاء عاكـسة عل

  .صدره
 واجبنا تجاه أسرة    إن وأفريقيا في رويترز     األوسط والشرق   وقال مارك طومسون محرر شؤون أوروبا      

 أن نقف تمامـا علـي       األخرى، اإلعالميةفضل شناعة والصحافيين العاملين لدي رويترز والمؤسسات        
 قدر مـن الدقـة   بأعلى تحقيقاته إلجراء اإلسرائيليوأضاف ندعو الجيش  .حقيقة ما حدث قبل أسبوعين  

 .وبالسرعة الممكنة
١/٥/٢٠٠٨عربي القدس ال  

  
  الصهيونية الدينية أسهمت في المحرقة: كتّيب حريدي .٢٠

نشرت إحدى الجماعات اليهودية الحريدية، أمس، آالف النسخ من كتّيب في األوساط الحريديـة، تحـت                
، وصفت مـن  "حقائق مقززة بشأن قادة الصهيونية في فترة المحرقة    : ضحايا أفران الغاز يتهمون   "عنوان  

ـ   "مجرمو المحرقة اليهودية  " بأنهم   "الصهيونية الدينية "ر  خالله قادة تيا   المباالتهم بـسفك   "، ومتهمةً إياهم ب
كما وصف الكراس العلمانيين    . "دماء إخوتهم اليهود، وإجهاض محاوالت إنقاذهم، ودفع المصالح القومية        

  ."أعداء األمة"بأنَّهم 
، الفتة إلى   "المعادي للصهيونية "ون إلى التيار    وأشارت صحيفة معاريف اإلسرائيلية إلى أن المبادرين ينتم       

، "الئحة اتهام بحق القيادة الـصهيونية فـي حينـه         "أنهم دّونوا على غالف الكتّيب، بوضوح، أسئلة تمثّل         
هل تعرف أين اختفت األموال التي أرسلت ليهود هنغاريا؟ هل تعلم في أي فتـرة كانـت البقـرة        ": بينها

الكتّيب عبارة عن مجموعة مقاالت نشرت للمرة األولى في          و ."وارسو؟ عجوز في    ٥٠٠تساوي أكثر من    
   ).دوالر ونصف(كل يالستينيات، وأعيدت طباعته مرة أخرى اليوم، ويباع مقابل خمسة ش

١/٥/٢٠٠٨األخبار   
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   حواجز في الضفة١٠ فلسطيني يوصي بإزالة -طاقم إسرائيلي  .٢١
 كبارا من الجيش اإلسـرائيلي وخبـراء اقتـصاد           فلسطينيي يضم ضباط احتياط    -أوصى طاقم إسرائيلي  

ويقول الطاقم الذي    . حواجز في الضفة الغربية بهدف دفع االقتصاد الفلسطيني قدما         ١٠فلسطينيين بإزالة   
 ، للسالم ومركز الدراسات اإلستراتيجية الفلسطيني برئاسة زياد أبو زيـاد          يزشكل تحت رعاية مركز بير    

 زيادة االستقرار في المنطقة وتقليص التأييد لجهـات متطرفـة وتعزيـز    إلى إزالة الحواجز قد تؤدي      إن
ومن بين الحواجز التي يوصي الطاقم بإزالتها حاجزا حواره          .والسلطة الفلسطينية " إسرائيل"العالقات بين   

" إسـرائيل " حكـومتي    إلـى وقدم أعضاء الطاقم توصياتهم      . قرب الخليل  ٣٥وعنبتا وحاجز على طريق     
وتعقيبا على توصيات الطاقم ذكرت مصادر       .لسطينية والى موفد الرباعية الدولية طوني بلير      والسلطة الف 

 معظم الحواجز التي أشير إليها حيوية من الناحية األمنية وان الجهات المختـصة              أنعسكرية إسرائيلية   
  .تدرس احتمال إزالة حواجز أخرى

١/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية   
 

   أشهر٤ بعد اإليرانينووي سنقّوم ال: موفاز من واشنطن .٢٢
والواليـات المتحـدة سـتعيدان تقـويم        " إسرائيل "أن" وزير النقل اإلسرائيلي شاوول موفاز       أمس أعلن

 األسباب التي تدعو    إلىولم يشر   ". أشهر أربعة بعد   اإليراني مسألة البرنامج النووي     إلى بالنسبة   األوضاع
ثات جرت في واشنطن بين فريق مـن المـسؤولين          وجاءت تصريحاته عقب محاد    .إلى تحديد هذه المدة   

  . ونظرائهم اإلسرائيليين في إطار الحوار االستراتيجي بين الجانبينناألمريكيي
١/٥/٢٠٠٨النهار اللبنانية   

  
  تحصين مطار بن جوريون لمواجهة اإلرهاب النووي .٢٣

ات المتحـدة تدرسـان   والوالي" إسرائيل "أن أمس "يديعوت احرونوت "كشفت صحيفة  :وكاالت - رام اهللا 
بهدف إحباط أي إرهاب نـووي      '' بن جوريون ''نصب أجهزة إنذار لرصد تهريب مواد مشعة عبر مطار          

لنصب األجهزة  " إسرائيل "إلى رفيع المستوى سيصل قريباً      أمريكيا فريقاً   أن إلىوأشارت  ". إسرائيل"ضد  
  .''ميجا فورتس''ضمن مشروع عالمي يعرف باسم 

١/٥/٢٠٠٨ية االتحاد اإلمارات  
 

  "إسرائيل"الجوالن جزء من : باراك .٢٤
خالل تدريبات أجراها الجيش اإلسرائيلي بهـضبة الجـوالن،         -قال وزير األمن اإلسرائيلي إيهود باراك       

إنه مكـان رائـع،     : " لالنسحاب من الجوالن  " إسرائيل" ردا على سؤال حول استعداد       -السورية المحتلة 
وأضاف باراك أن التدريبات تتم في الجوالن ألنه         ".ب هضبة الجوالن  ، ونحن نح  "إسرائيل"جزء من دولة    

الجيش يستعد لحرب محتملـة،     : "وقال. المكان الوحيد الذي يشبه التضاريس وظروف المعارك في لبنان        
  ".لكن قلوبنا في الجنوب مع سكان سديروت ومحيط غزة

١/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب  
  
  ساميةهو ال" إسرائيل"قدون أن انتقاد من البالغين اإلسرائيليين يعت% ٤٨: استطالع .٢٥

مـن  % ٣٠ أن   ،"اللجنة ضـد التـشهير    "من قبل    بين استطالع للرأي أجري في الشهر األخير في البالد        
، في  "إسرائيل معرضة لتهديد جدي باإلبادة    " عاما إنهم يعتقدون أن      ١٧-١٥الفتيان اإلسرائيليين في جيل     

 المـستطلعين من  % ٩أن  كما بين االستطالع    ،"عين بالخراب إسرائيل تحت تهديد م   "أن  % ٥٢حين يعتقد   
أشاروا إلى أنهم يعتقدون كذلك في استطالع مماثـل         % ٦، مقابل   "وقوع محرقة أخرى  "يعتقدون باحتمال   
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مدركون لوجود الالسـامية    "من المستطلعين   % ٩١كما تبين من االستطالع أن       .أجري في العام الماضي   
أن تـرد علـى كافـة مظـاهر         " إسرائيل"يعتقدون أنه على    "منهم  % ٦٩ن  ، في حين أ   "في أرجاء العالم  

من المستطلعين أنهم لم يصادفوا أي مظهر مـن مظـاهر           % ٨٠وفي المقابل، قال     ".الالسامية في العالم  
. كأنها تعبير عن الالسـامية    " إسرائيل"منهم أنه ينظر إلى االنتقادات التي توجه ل       % ٤٨الالسامية، وقال   

وبين االستطالع أن غالبيـة الفتيـان    .اإلشارة إلى أن غالبية البالغين في البالد يعتقدون كذلك  وهنا تجدر   
كما بين االستطالع أن هناك زيادة في النسبة التي تنظر إلـى     . يعتقدون أن الالسامية هي ظاهرة تاريخية     

 .".مرتبطة بإيران والعرب واإلرهاب"الالسامية كظاهرة تعكس الوقت الحالي وأنها 
١/٥/٢٠٠٨  ٤٨عرب  

  
  الالجئون الفلسطينيون يعتصمون للمطالبة برفع القيود اللبنانية عن حقهم في العمل .٢٦

 اًنظمت لجنة المتابعة الفلسطينية لحملة حق العمل، بمناسبة األول من أيار اعتصام           :  خالد الغربي  - صيدا
لجمعيات الفلسطينية والمنظمات   ، شارك فيه عدد من الهيئات وا       جنوبي لبنان  في ساحة الشهداء في صيدا    
بمثابة صرخة أطلقها عدد من الفلسطينيين من أجل الحصول على حقهـم            كان  الحقوقية واألهلية اللبنانية،    

  .في ممارسة العمل في لبنان، وللمطالبة برفع القيود اللبنانية التي تحول دون ممارستهم عشرات المهن
  ١/٥/٢٠٠٨األخبار 

  
   جنوبي لبنانصور وصيدامدينتي  ئين الفلسطينيين في مخيماتالالجذكرى النكبة بين  .٢٧

ن االفراح غير عامرة في ديارهم، كان ال بد لالجئين الفلسطينيين في مخـيم البـرج                أل : صيدا -صور  
مناسبة . حياء الذكرى الستين لنكبة فلسطين    إطفال مع   لى قلوب األ  إ من إدخال الفرح     جنوبي لبنان الشمالي  

لى التمسك بتراثهم وحق عـودتهم    إلى فلسطينيي الشتات    إ حمل في طياته دعوة      "راثيعرس ت "الفرح هذه   
زقة المخيم المئات مـن النـسوة   أفي حيث سار . لى فلسطين، ما جمع في مشهدية واحدة الفرح والحزن إ

لـى المركـز    إطفال على وقع قرع الطبول والمزامير والرقص باللباس التراثي الفسطيني وصـوالً             واأل
ومـن جهتهـا    .  التصفيق والزغاريد ترحيباً بعروسي المستقبل     وعلليفي الفلسطيني في وسط المخيم،      الثقا

هدف الن  ، أ منظمة النشاط رئيسة جمعية النجدة االجتماعية الفلسطينية في منطقة صور يسرى جراد           قالت  
عـاداتهم األصـيلة    قامة العرس في ذكرى النكبة تذكير الجيل الجديد وجيل ما بعد النكبة بتراثهم و             إمن  

نظمتـه  الذي  معرض  التحول  فقد  عين الحلوة   مخيم  في  أما  . المتوارثة، ألنها جزء ال يتجزأ من المقاومة      
الرابطة الفلسطينية لالجئين، وجمعية الغد الثقافي، والجمعية الفلسطينية للدفاع عن حق العـودة، والـدار               

شعب، من مجرد عـرض لوحـات للتـراث         فلسطين ذاكرة وطن وتاريخ     تحت إسم   الفلسطينية للتراث   
والصور التاريخية الفلسطينية، إلى معرض إلخراج المقتنيات التراثية الدفينة من خـزائن الفلـسطينيين              

 "الطـابو "الذين تركوا بيوتهم وارتحلوا عن فلسطين منذ النكبة حاملين معهم مفتاح الدار وسند الملكيـة و               
 بتـسليم   ١٩٤٨سنين من الذين هجروا من فلسطين في العام         تخلل المعرض قيام الجئين م     كما   .وغيرها

 وهي عبارة عن مفتاح لمنزل فـي فلـسطين والعلـم            ،لى فتية من الجيل الرابع لالجئين     إاألمانة والراية   
  .الفلسطيني

 ١/٥/٢٠٠٨السفير 
  
  صباح يزور هنية في غزة ويدعو إلى التركيز على عناصر التوحدميشيل البطريرك  .٢٨

 لرئيس الوزراء المقال في غزة، اسماعيل هنيـة         تها البطريرك ميشيل صباح خالل زيار     دع: ألفت حداد 
نهاء إوعبر عن أمله في      .ى التركيز على عناصر التوحد وليس المواقف المتشددة       إلحركتي فتح وحماس    

أكد هنية حرصه وحرص الحكومـة      من جهته   و .حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية، ولم الشمل الوطني       
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على الوحدة، وإعادة اللحمة ألبناء الشعب الواحد على قاعدة أن الوطن للجميع والشعب الفلـسطيني فـي         
 تأكيده علـى أن المبـادرة        في هذا السياق   وجدد .مرحلة تحرر وطني تحتاج الى جهود الكل الفلسطيني       

للحـوار  هي مطلوبة   ة  و فلسطيني أي مبادرة عربية    كما أن أ  نهاء االزمة،   اليمنية صالحة كإطار للحوار إل    
 على  اًشددم. غير المشروط لتعزيز الصمود والقدرة على مواجهة االحتالل وتهويد القدس والمستوطنات          

 للرئيس محمود عباس    ة البطريرك دعو  عبر كما وجه . احترام الحكومة لكل عناصر الشرعية الفلسطينية     
  .لى قطاع غزة لمناقشة كل القضايا على طاولة واحدةإلقدوم ل

  ١/٥/٢٠٠٨ ٤٨ربع
  
    سقطوا خالل نيسان٨٢ شهيداً قضوا اغتياالً على يد االحتالل من أصل ٥٦: تقرير .٢٩

مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أعلنت   أن   :د ب أ   نقال عن    ١/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   ذكرت  
أسـر نحـو    ما تم   ، في أبريل/ نيسانشهر   خالل    على يد جيش االحتالل    وا فلسطينياً استشهد  ٨٢ أن   ،أمس
وأوضـح  .  شخصاً قضوا في عمليـات اغتيـال     ٥٦ أكثر من     الشهداء بينأن من   وذكرت  .  آخرين ٥٠٠
في سياسة االغتياالت والتصفية الجسدية ضد النشطاء الفلـسطينيين، حيـث           أمعنت   "إسرائيل" أن   التقرير

  .  الضفة الغربية في٦ من أصل ٣ مقابل ، في قطاع غزة٧٦ من أصل ٥٣أكثر من ذلك قضى نتيجةً ل
 شهيداً، ٣٧٦  ارتفع إلىعدد الشهداء لهذا العامأن : القدس من ٣٠/٤/٢٠٠٨  قدس برس وكالةوأوردت

استشهد خالل هذا قد و . شهيدا٥٣٥٠ًوليرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا خالل انتفاضة األقصى إلى 
دد الشهداء األطفال منذ مطلع العام  طفالً هم دون سن الثامنة عشرة من العمر، ليرتفع بذلك ع٢١الشهر 

 ١٢٨١قتلت القوات اإلسرائيلية منذ أسر الجندي جلعاد شاليط،  إلى ذلك فقد . طفال٥٦ًالجاري إلى 
  . فلسطينياً سقطوا منذ اجتماع انابوليس؛ معظمهم سقطوا في قطاع غزة٤٤٦فلسطينياً، بينهم 

  
  ربية الغاعتقاالت واسعة في الضفةاالحتالل يقوم بحملة  .٣٠

.  الضفة الغربيـة   من في مناطق متفرقة      فلسطينياً ٤٠  قرابة اعتقلت سلطات االحتالل   : وكاالت -نابلس  
 بلـدة    فيما اعتقل فـي    . فلسطينياً ٢٧طالت حملة اعتقاالت واسعة في منطقة عسكر شرق نابلس،          حيث  

لعيزرية وأبو ديس،    اقتحمت بلدتي ا   في حين . فلسطينياً واحداً صوريف في محافظة الخليل جنوب الضفة       
  .واعتقلت أحد عشر فلسطينياً معظمهم من األسرى المحررين وأطفال

  ١/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   اإلسرائيليفيروس غريب يصيب األسرى في مستشفى سجن الرملة .٣١
 أصـاب    وخطراً  غريباً ن فيروساً أأكدت رسالة من داخل أحد سجون االحتالل         : أمين أبو وردة   -نابلس  
ن أ ،حرار لدراسات األسرى  أوقال مركز   . سرى المرضى الموجودين في سجن الرملة      من األ   كبيراً عدداً

 األسـرى،   لى عـزل  إلسجن  ا، األمر الذي دفع إدارة      يص الفيروس  تشخ  السجن لم تستطع   دارة مستشفى إ
  . فرادى، أسيرا٢٠ًالبالغ عددهم 

  ١/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   في الخليلسالميةإيات صادر ممتلكات جمعي الحتاللا .٣٢
ن الجيش صادر ليل الثالثاء االربعاء ممتلكات       أ ،سرائيلي وشهود عيان   ذكر الجيش اإل   :ا ف ب   - الخليل

نهما علـى   أا ب تاتهمبعد أن   جمعيتي الشبان المسلمين والخيرية االسالمية في الخليل جنوب الضفة الغربية           
  .عالقة بحركة حماس
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يتـام  أ ينتجون مالبس لـدار       شخصاً ١٨ وشركة للنسيج يعمل فيها      ن مخبزاً تملك الجمعيتا فيما يشار إلى    
  .تديرانها في الخليل

  ١/٥/٢٠٠٨الغد األردنية 
  

   مدرسة في األراضي الفلسطينية٢٤٢٩ طالباً وطالبة و١٠٩٧٠٩٥: مسح إحصائي .٣٣
إلحصائي الـسنوي    نتائج المسح ا   ،مس لها أصدرته أ    في تقرير   الفلسطينية علنت وزارة التعليم  أ: رام اهللا 

ن عدد الطلبـة    حيث تبين أ   ،٢٠٠٧/٢٠٠٨الرابع عشر للمدارس في األراضي الفلسطينية للعام الدراسي         
 ١٠٩٧٠٩٥ للعام الدراسي الحالي بلـغ       األونرواالفلسطينيين في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس       

موزعين على ما مجموعـه      في قطاع غزة     ٤٤٣٧٤٠ و  الغربية  في الضفة  ٦٥٣٣٥٥طالباً وطالبة منهم    
وتتوزع تلـك المـدارس     .  مدرسة في قطاع غزة    ٦٢١ في الضفة، و   ة مدرس ١٨٠٨ مدرسة منها    ٢٤٢٩

 مدرسة  ٢٨٨، و نروا مدرسة تابعة لوكالة األ    ٣٠٨ مدرسة حكومية،    ١٨٣٣بواقع  حسب جهات اإلشراف    
 أن نسبة الرسـوب فـي       كما أفادت نتائج المسح    . معلماً ومعلمة  ٥٢٧٨٤خاصة، فيما بلغ عدد المعلمين      

  . لنفس الفترة%١،٢بلغت قد نسبة التسرب في حين كانت  ٢٠٠٦/٢٠٠٧عام % ٣المدارس بلغت 
 ١/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

 
   ألف عاطل عن العمل في األراضي الفلسطينية١٨٣:  المركزياإلحصاء .٣٤

 ١٨٣الفلسطينية بلـغ    ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء أن عدد العاطلين عن العمل في األراضي            : البيرة
 غزة، مبيناً أن نسبة العاطلين عـن        قطاع ألفاً في    ٨١، و  الغربية لف في الضفة  أ ١٠٢ألف شخص بواقع    

فـي  % ٧١,٧ بواقـع    ٢٠٠٧في العـام    % ١٢,٥العمل من بين المشاركين في القوى العاملة تصل إلى          
النساء المشاركات في القـوى     وأشار إلى أن نسبة البطالة بين        .في قطاع غزة  % ٩٢,٧الضفة الغربية و  

وأشار البيان إلى أن النتائج بينت ارتفاع معدالت         .بين الرجال % ٢٢,١مقابل  % ٩١ وصلت إلى العاملة  
، يليهـا   %٦٣ سنة حيث بلغت     ٢٤ - ٢٠البطالة بين الشباب بشكل عام، وقد تركزت في الفئة العمرية           

 سـنة حيـث     ٢٩ - ٢٥ليها الفئة العمرية    يومن ثم   ،  %٣٣,٧ سنة حيث بلغت     ١٩ - ١٥الفئة العمرية   
أوضح أن نسبةَ اإلعالة االقتصادية في األراضي الفلسطينية ارتفعت بشكل كبير في             فيما   %.٣٢,٨بلغت  
، أشارت إلى أن    ٢٠٠٧النتائج األولية لمسح نفقات األسرة لعام       أن  كما   .%٥,٦، حيث بلغت    ٢٠٠٧العام  

% ٧٥,٢ قـد بلغـت      ٢٠٠٧الشهري عن خط الفقر الوطني لعام       نسبة األسر الفلسطينية التي يقل دخلها       
ن نسبة الفقر بين األسر التي      أأوضحت  كما  . في قطاع غزة  % ٩٧,٤في الضفة الغربية و   % ٥٤,٧بواقع  

بين األسر التي يوجـد بهـا       % ٤٥,٧مقابل  % ٧٠,١ال يوجد بها شخص ملتحق بسوق العمل قد بلغت          
  .شخص واحد على األقل ملتحق بسوق العمل

  ١/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  مؤسسات أميركية تخطط إلطالق صندوق لالستثمار في األراضي الفلسطينية .٣٥
كية حكومية  يمرأن مؤسسات   أكي وولتر ايزاكسون، أمس،     ياالمر" اسبن"كشف رئيس معهد     :جعفر صدقة 

راضي الفلسطينية، قد يعلن خـالل مـؤتمر فلـسطين          ستثمار في األ  نشاء صندوق لإل  وخاصة، تخطط إل  
كية الفلسطينية التي اعلن عنها الـرئيس       يطار الشراكة االمر  إستثمار المقرر عقده ببيت لحم، وذلك في        لإل

  .االميركي في كانون االول الماضي
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ع هذا العمل من شأنه أن يكمل ما تم إنشاؤه بالفعل، وهو مبـادرة تقـدم قروضـا للمـشاري                   أن   ضافأو
لى برنامج  إشارة  إ الف دوالر، في     ٥٠٠لف دوالر و  أ ٥٠راضي الفلسطينية تتراوح بين     الصغيرة في األ  

  .طلق العام الماضيأ مليون دوالر، ٢٢٨قروض للمشاريع الصغيرة حجمه 
  ١/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   شهيدا١٤٠ً إلى  قطاع غزة من المرضىوفاة رضيع مريض يرفع عدد ضحايا حصار .٣٦

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد رضيع مريض بسبب منعه من قبل سلطات االحـتالل                :غزة
الـذين  نضم إلى قافلة الشهداء من المرضـى        ليمن مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج الالزم في الخارج،          

  . مواطنا١٤٠ًإلى ارتفع عددهم بوفاته 
  ١/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   عن النكبة واتهام بالتحيز للفلسطينيين في لندنة لمعرض صورانتقادات يهودي .٣٧

 الـذين   األلـوف  ذاكـرة    إحياء لصور النكبة قصد منها      لفن في لندن معرضاً   لام مركز باربيكان    أق: لندن
صـور   منهـا    . لوحة باالسود واالبيض   ١٦ ىيحتوي عل ، وهو   ١٩٤٨شردوا من بالدهم في حرب عام       

الصور تقـدم   ويشير المركز إلى أن    . وجرافات وهدم  ىة وصور لمدن وقر   نسانية معبرة لوجوه فلسطيني   إ
 ىعالم الغربي عن الالجئين الفلسطينيين الذين يقدمون عادة عل        رواية مضادة عن الصور التي يقدمها اإل      

ن الغالبية من الفلسطينيين هم افراد يحاولون الكفاح وبناء حياة النفـسهم            أ مع   ،و متطرفون أنهم ضحايا   أ
 مركز  ىتلق حيث   . لم يعجب اليهود البريطانيين     هذا رض المفقودة معرض األ إال أن   . شروط صعبة ضمن  

 ٨٠٠ن  أ تعليق ورد مع صـورة يقـول         ىعلكان فيها احتجاج     من الفدرالية الصهيونية     ىباربيكان شكو 
كل يشيطن  بش اتهم المركز بأنه يقوم بتزوير التاريخ     حيث  . لف فلسطيني هجروا بيوتهم واقتلعوا وشردوا     أ
ن اللغة التي استخدمت في المعـرض ال تعكـس          أ ،سرائيلية، فيما قال الناطق باسم السفارة اإل      "سرائيلإ"

  . احتجاجىدنأمستردام والقاهرة بدون أن الصور عرضت في حيفا وعمان وبلفاست وأ علماً. الحقيقة
 ١/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  توقف محطات الصرف في شوارع غزة بعد  تدفق آالف األمتار المكعبة من المياه العادمة .٣٨

  فـي قطـاع غـزة      تدفقت آالف األمتار المكعبة من المياه العادمة بعد توقف محطة الزيتون          : ألفت حداد 
وأكد النـاطق باسـم اللجنـة الـشعبية          .للصرف الصحي عن العمل بسبب نقص الوقود الالزم لتشغيلها        

 من تدفق المياه العادمة والملوثة       وتكراراً لجنة مراراً لمواجهة الحصار، رامي عبده، أن ما حذرت منه ال        
 من محطات ضخ المياه العادمة ستتوقف خالل      % ٦٠ن أكثر من    أفي شوارع القطاع بدأ يحدث، خاصة و      

شـمل  ،  ن ما يحدث لمحطات معالجة المياه العادمـة        ولفت إلى أ   . ساعة بسبب نقص إمدادات الوقود     ٢٤
 مهددة بالتوقف إما بـسبب      منها محطة   ١٣٧ن أكثر من    أ خاصة و  محطات ضخ المياه الصالحة للشرب،    

  .نقص قطع الغيار وإما بسبب توقف إمدادات الكهرباء والطاقة
  ٣٠/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  في زيارة مفاجئة له إلى عمان أولمرت لبتقساهللا الثاني ي عبد .٣٩

 إيهـود   اإلسـرائيلي طالب العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني رئيس الـوزراء           :  عمر عساف  -عمان  
ـ       محدد وإدراج كل قضايا الوضع النهـائي ضـمن         " جدول زمني "أولمرت الذي زار عمان فجأة أمس، ب

 بـين   اتفـاق أهمية أن تقود المفاوضات إلى      "وخالل اللقاء، أكد الملك      .مفاوضات السالم مع الفلسطينيين   
 وطبقا لاللتزامات التـي توصـل إليهـا     صيغة حل الدولتين إلىالجانبين قبل نهاية السنة الجارية استنادا       
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إن مثل هذا االتفاق يجب أن يعالج جميع قـضايا الوضـع            "وقال  ". سأنابولياألطراف المعنية في مؤتمر     
العمـل  "ودعا عبد اهللا الثاني أولمرت  إلى ". النهائي وتكون نتيجته النهائية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة     

  ".للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزةعلى تحسين األوضاع المعيشية 
  ١/٥/٢٠٠٨النهار اللبنانية 

  
  رفع الصوت ضد جرائم غزة على األحزاب اللبنانية لالجماعة اإلسالمية تتابع جولتها .٤٠

زار وفد من الجماعة اإلسالمية ضم عضوي المكتب السياسي عبد اهللا بابتي والـشيخ حـسن حمـادة،                  
 العام للجماعة للمشاركة في لقاء تـضامني  األمين أمين الجميل، وسلّماه دعوة من        اللبناني األسبق  الرئيس

حرصنا على زيارة الرئيس الجميل بصفته رئيسا       ": وقال بابتي  .مع الشعب الفلسطيني يعقد االثنين المقبل     
التـي   من أجل أن نلتقي معا لرفع الصوت ضد ما يجري في غزة، هذه المنطقة الملتهبة                 "الكتائب"لحزب  

تشهد كل يوم مجازر إبادة في حق مستضعفين، وآخرها الجريمة النكـراء بقتـل عائلـة بكاملهـا وأم                   
هذه األعمال البربرية نحن في لبنان مع كل ما جرى، نرى فيها الكثير من الالإنـسانية التـي                  . وأطفالها

 تـضامني يعقـد يـوم       ، وهي في وجه الهيئات الدولية، لذلك حملنا دعوة للقاء         لإلنسانتطعن كل حقوق    
االثنين المقبل، وحرصنا على إشراك أكبر مجموعة بل كل أطياف المجتمع اللبنـاني مـن المعارضـة                 

  ."والمواالة وجميع األحزاب والطوائف
أهمية التضامن اإلسـالمي والعربـي      "وزار الوفد المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا، الذي شدد على            

األسباب التي ال تدفع في اتجاه تحركات شعبية في الـشارع           "تسائال عن   ، م "الفعلي مع الشعب الفلسطيني   
وجـوب تحمـل الجميـع      "وشـدد علـى      ."العربي تتفاعل عمليا ووجدانيا مع معاناة الشعب الفلسطيني       

  ."لمسؤولياتهم في الدفاع عن الفلسطينيين وعرض مأساتهم أمام العالم
وأكد الطرفـان علـى ضـرورة        .براهيم امين السيد  إوزار الوفد رئيس المجلس السياسي في حزب اهللا         

 التي تـسعى لبـذر الفتنـة        األميركيةتحصين الساحة الداخلية من أي اختراقات تصب في خانة السياسة           
  .المذهبية في المنطقة، وخصوصا في العراق ولبنان

  ١/٥/٢٠٠٨السفير 
  
   يستنكر مجزرة غزة اللبنانيالحزب التقدمي االشتراكي .٤١

 في  اإلسرائيليأشد االستنكار المجزرة الجديدة التي ارتكبها االحتالل        " التقدمي االشتراكي    استنكر الحزب 
 إسـرائيل حق العائلة الفلسطينية البريئة، ما يعكس استمرار السياسات العدوانية والوحشية التي تمارسها             

ـ  األطفـال  وقتل   األبرياء مستهدفة   األعزلمن دون هوادة في حق الشعب الفلسطيني         اربة بعـرض   ، ض
 الحزب التقـدمي االشـتراكي      إن"،  أمسوقال في بيان له      ". والمواثيق الدولية  اإلنسانالحائط كل حقوق    

 واالعتداءات المتكررة ولـردع     اإلجرامي المجتمع الدولي للتحرك سريعا لوقف هذا المسلسل         إلىيتوجه  
ـ           إجرامها عن   إسرائيل عبها المناضـل ووقـف      ضد الفلسطينيين ولرفع الحصار الظالم عـن غـزة وش

 ". جميع الحواجزوإزالةاالستيطان في الضفة 
  ١/٥/٢٠٠٨السفير 

  
   الجهود المبذولة لتحقيق سالم عادل وشاملانحثويب عباسستقبل يالملك عبد اهللا  .٤٢

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، والـرئيس الفلـسطيني محمـود                : الرياض
وأطلـع  . لقضية الفلسطينية وما تشهده عملية السالم في المنطقة مـن مـستجدات           عباس، آخر تطورات ا   

الرئيس عباس الملك عبد اهللا خالل االجتماع الذي عقداه مساء أمس على نتائج زيارتيه األخيرتين لكـل                 
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ل من الواليات المتحدة وروسيا االتحادية، كما بحث الجانبان الجهود الدولية المبذولة لتحقيق سالم عـاد              
  .وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة

 ١/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 قطر تدين االعتداءات اإلسرائيلية وتدعو لرفع الحصار عن غزة .٤٣

 دولة قطر واسـتنكارها السـتمرار       إدانةفي اجتماعه أمس عن     القطري  أعرب مجلس الوزراء     :الدوحة
 خلفت عـشرات    التي الفلسطيني الشعب   أبناء ضد   اإلسرائيلية تمارسها القوات    التياالعتداءات الوحشية   

 مـسؤولياته   بتـولي  الدوليوطالب المجلس المجتمع    . أطفالها من   وأربعة أمالقتلى والجرحى ومن بينهم     
ـ       الفوري والسلم الدوليين وسرعة التحرك      األمنتجاه حفظ    ة  والفعال لوقف هذه االعتداءات وتوفير الحماي

 . الجائر على قطاع غزةاإلسرائيلي والعمل على رفع الحصار الفلسطينيالدولية للشعب 
  ١/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  ليبيا تطلب تفسيراً النسحاب مندوبين غربيين من جلسة مجلس األمن حول غزة .٤٤

 أكدت ليبيا أمس تمسكها بموقفها في مجلس األمـن وطلبـت تفـسيرا النـسحاب عـدد مـن                    :رويترز
بلوماسيين الغربيين احتجاجا على المقارنة التي عقدها سفيرها لدى األمم المتحـدة بـين مـا يعانيـه                  الد

واستدعت وزارة الخارجية الليبيـة سـفراء فرنـسا وبلجيكـا            .الفلسطينيون في غزة والمحارق النازية    
جلس األمن يـوم    وبريطانيا والقائم باألعمال األمريكي وطلبت منهم تفسير انسحاب مبعوثي بالدهم في م           

وقال عبد العاطي عبيدي رئيس دائرة الشؤون األوروبية بالوزارة إن ممثل ليبيا فـي              .  إبريل / نيسان ٢٣
مجلس األمن لم يخالف اإلجراءات والقوانين في المجلس وال ميثاق األمم المتحدة حينما اعتبر ما يحـدث             

األبرياء شبيها بمـا كـان يحـدث فـي          في غزة من تجويع للناس ومنع دخول الكهرباء واألدوية وقتل           
 .معسكرات االعتقال في الماضي

  ١/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  الدعم والحماية األمريكيةمقابل " إسرائيل"لن نطّبع مع : البشير .٤٥

استنكر الرئيس السوداني عمر البشير اتهام الحكومة والقوات المسلحة بقصف           : كمال بخيت  -الخرطوم  
مس االتهامـات   أ ىووصف البشير لد  .  جماعية وتطهير عرقي في دارفور     إبادةحمالت  المدنيين والقيام ب  

 من الغرب الدعم والمؤازرة، ورفـض البـشير         أو أمريكا ال ننتظر من     إننا:  باطلة، وقال  بأنها األمريكية
اية  الدعم والحم  ى لتحصل البالد بموجب ذلك عل     إسرائيل عالقات مع    إلقامةالنداءات التي توجه للسودان     

 ال  إننـا  والقومية والعربية، كمـا      اإلسالمية ال نعطي وال نقبل المساومة في ثوابتنا         إننا: ، وقال األمريكية
  . ى والغرب بل نطلبه من خالق الكون سبحانه وتعالأمريكانطلب المؤازرة والغطاء من 

  ١/٥/٢٠٠٨ القدس العربي
  
   يهود ضد الصهيونية من حركةحاخامات ٣القرضاوي يلتقي  .٤٦

 حاجتهم لمساعدة العالم اإلسالمي من أجـل        الصهيونيةأكد وفد يهودي يمثل حركة يهود ضد         :طه حسين 
قائلين إن هذه الدولة اتخذت الدين ستارا لتحقيـق أهـدافها   " إسرائيل"العمل على تفكيك الدولة الصهيونية      

 . المقدسـات بفلـسطين    السياسية وأنها خطر على اليهودية قبل أن تكون خطراً على دول المنطقة وعلى            
وقام الوفد الذي يزور قطر ويضم الحاخام البريطاني اهرون كوهين من مانشستر والحاخـام األمريكـي                
دوفد ويس والحاخام شلومي فيلدمان من نيويورك بزيارة للشيخ يوسف القرضاوي بمنزله ظهـر أمـس                

 .ولـة الـصهيونية وإزالتهـا   حيث عرض عليه أفكار الحركة التي تعمل ضد إسرائيل وتسعى لتفكيك الد          
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 وإنمـا يعادي اليهود كـدين      القرضاوي استعداده للتعاون مع الحركة مشددا على أن اإلسالم ال         .وأبدى د 
وطرح القرضاوي ثالثة مجاالت للتعـاون مـع         .يعارض الصهيونية ككيان مفتعل يتستر وراء اليهودية      

تستهين بالكتب السماوية، مؤكداً أن كثيراً ممن        التي   اإللحاديةالحركة، األول هو الوقوف في وجه الموجة        
 التـي  واإلباحيـة حكموا إسرائيل هم من الملحدين، والمجال الثاني هو الوقوف مع الحركة ضد التحلـل    

تتعارض مع اإلسالم، ومع الوصايا العشر في التوراة والوقوف ضد تيار الشواذ الذين يطلقـون علـى                  
 العمل من أجل إقامة العدل بين الناس ودفع المظالم التي طالت حتـى              ، والمجال الثالث  "المثليون"أنفسهم  

  .اليهود، فضال عن الفلسطينيين مشددا على أن العدل هو الذي ينقذ البشرية من شرورها
الدوحـة لحـوار     القرضاوي رداً على سؤال لـ الشرق استعداده لحضور مـؤتمر         .وعقب اللقاء أبدى د   

  .من اليهود المعادين لفكرة الصهيونيةاألديان إذا حضره أمثال هؤالء 
  ١/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  هامساعي لعزلال ةواصل بمعهدتوت  بالقتال بالوكالة عن إيران حماسرايس تتهم .٤٧

اتهمت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس، أول مـن أمـس، حركـة             :  محمد سعيد  -واشنطن  
اب أمام المؤتمر السنوي للجنة األميركية اليهودية بـأن         حماس بالقتال نيابة عن إيران، وتعهدت في خط       

ما دامت تواصل رفضها لنبذ العنف، واالعتراف بحق إسـرائيل     "تواصل واشنطن مساعيها لعزل حماس      
أكثر ما يبعث على القلق هو      "وأضافت أن    ".في الوجود، وإقرار االتفاقات التي وقعتها السلطة الفلسطينية       

ودعت رايس المجتمـع     ". بشكل متزايد كمحاربين بالوكالة عن النظام اإليراني       أن قيادات حماس يعملون   
لديها اإلرادة لمحاربة اإلرهاب والرغبـة فـي        "الدولي إلى تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية التي قالت إن          

 ال يزال يأمل في التوصل إلـى      "ورددت تأكيدات بوش بأنه     ". الحكم بشكل فعال، لكن تنقصها اإلمكانات     
كيف يمكن لحكومة أن    "غير أنها تساءلت    ". اتفاق سالم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل قبل انتهاء واليته        

، مؤكدة  "تتفاوض مع منظمة ال ترى في أي اتفاق وقرار تسوية لدفع السالم، بل تكتيكاً لمواصلة الحرب               
تهديداتها حتى تختار حمـاس     السياسة الوحيدة المسؤولة تقضي بعزل حماس والدفاع عن النفس ضد           "أن  

هناك حزام جديد من التطرف يمتد اآلن من حماس في األراضي الفلـسطينية إلـى               "وقالت   ".دعم السالم 
هذا الحزام يلقى الدعم    "وأضافت أن   ". حزب اهللا في لبنان إلى المتطرفين في العراق، وحتى في أفغانستان          

  ".والتأييد من إيران، وإلى حد ما من سوريا
  ١/٥/٢٠٠٨ار األخب

  
  واشنطن تسعى لتأجيل مؤتمر موسكو: مصادر أميركية وبريطانية .٤٨

 كشفت مصادر أميركية وبريطانية مطلعة أن وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا           : جمال شاهين  -لندن  
التي تشمل وزراء خارجيـة     " المجموعة العربية الدولية  "رايس ستعقد سلسلة اجتماعات من بينها لقاء مع         

 من مصر واألردن والسعودية واإلمارات على هامش المباحثات التي ستجريها في لندن، فيما علمت               كل
أن واشنطن ال ترغب بعقد المؤتمر الدولي للسالم في موسكو الشهر المقبل وتسعى إلى تأجيلـه                " البيان"

تمر الدولي للسالم في    إن عقد المؤ  " البيان"وقالت مصادر دبلوماسية لـ      ".بشكل جيد "إلى حين اإلعداد له     
وفيمـا ألمحـت    . موسكو سيكون أهم الموضوعات التي ستناقشها اللجنة الرباعية في اجتماعهـا اليـوم            

 ال ترغـب    "إسـرائيل "المصادر إلى أن واشنطن تسعى لتأجيل المؤتمر شهراً على األقل؛ أكدت على أن              
  . جدياً في حضور المؤتمر والتفاوض حيال أية أمور جديدة

 ١/٥/٢٠٠٨ اإلماراتية البيان
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   عدم تشجيع االنقسامات بين فتح وحماسإلىموسكو تدعو الغرب  .٤٩
 إلى واألوروبييندعا وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف الواليات المتحدة         .): ب.ف.أ( –موسكو  

 مـع   أمسوقال الفروف خالل مؤتمر صحافي عقده       . بين حركتي فتح وحماس   " عدم تشجيع االنقسامات  "
الواليات المتحدة واالتحـاد    ( الذين يشاركون، لنقل من الخارج       إن"اهللا القربي     بكر عبد  أبوه اليمني   نظير

 يساعدوا على الحـوار لتطبيـع تـام         أنالذين يعملون مع الفلسطينيين مع فتح وحماس يجب         ) األوروبي
ضاف أو ".تين في فلسطين  وليس تشجيع االنقسامات بين هاتين القوتين الرئيسي      ) بين الفلسطينيين (للعالقات  

لروسـيا  . لروسيا عالقات جيدة مع فتح وزعيمها محمود عباس بوصفه رئيسا لكل الشعب الفلـسطيني             "
  ". الصف الفلسطينيإلى اللحمة إعادة للمضي قدما نحو اإلمكانياتعالقات مع حماس ونستخدم هذه 

  ١/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  ي يجب أن ال يوقف االتحاد المتوّسطي اإلسرائيل-الصراع الفلسطيني : ساركوزي .٥٠

ن الخالفات بين دول المتوسط ينبغـي       إ الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي      قال:  رندة تقي الدين   -تونس  
وقال إن المشاريع يجـب أن تـأتي قبـل          . أال تعيق المشاريع التي ستنطلق في إطار االتحاد المتوسطي        

 الفلسطيني يبقى في خلفية اتحاد المتوسـط، لكـن          - يلياإلسرائوقال إنه مدرك أن الصراع       .المصالحة
ينبغي أال يوقف مسيرة هذا االتحاد، مؤكداً أنه ينبغي التوصل إلى حل لهذا الصراع من خالل إقامة دولة                  
فلسطينية قابلة للعيش وتتضمن غزة، إذ ال يمكن إنشاء دولة فلسطينية من دون غزة، مع ضـمان أمـن                   

 إسـرائيل بـين   (أال يكفي الكثيـر مـن األوجـاع والـدمار والخـراب             : "الوق .، في المقابل  إسرائيل
ماذا ننتظر إذن حتى نتوحد فـي  ... أال يكفي هذا الكم من القتلى وهذه الحرب المستمرة       )... والفلسطينيين
المؤمنون بالقضاء والقدر تركونا ننتظر لكنهم      ... ليس هناك أي سبب لننتظر أكثر     : "وأضاف". المتوسط؟

 إلى وقف االستيطان، قـائالً إن أوالد        إسرائيلودعا ساركوزي    ".الوقت يلعب ضد السالم   : "وقال. "فشلوا
 حل نهـائي  إيجادفلسطين لهم تطلعات مشروعة مثل أوالد تونس وأوالد فرنسا، ومن هذا المنطلق ينبغي       

أمام الكنيست فـي    وقال إنه سيقول ذلك خالل خطابه       ). حل الدولتين (لهذه المسألة على األسس المعروفة      
  . يونيو المقبل/زيارته إلسرائيل في حزيران

  ١/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
  "جريمة حرب"األوضاع الصحية في غزة مأساوية وما يجري ": األوروبية لرفع الحصار" .٥١

عن قلها البالغ مـن األوضـاع الـصحية         " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     " عّبرت   :بروكسيل
ة جراء اشتداد وطأة الحصار الخانق المفروض منذ نحو عشرة أشهر، محـذرة             المتدهورة في قطاع غز   

 مريـضاً بـسبب    ١٣٩من أن حياة المرضى باتت عرضة لموت جماعي، في الوقت الذي تـوفى فيـه                
إن : "وقالت ماضي عرفات، المتحدث باسم الحملة في تصريح صحفي له من بروكسيل اليـوم،      .الحصار

د الدولية عن قرب توقف عملياتها اإلغاثية في قطاع غـزة خـالل األيـام               إعالن منظمة أطباء بال حدو    
وشـدد علـى أن      ".األربعة القادمة بشكل كلي، ينذر بكارثة صحية وإنسانية كبيرة جداً وغير مـسبوقة            

بـل يجـب إدانتهـا     "ضد المدنيين األبرياء في غزة هي أعمال ال يمكن تبريرهـا،            " العقوبات الجماعية "
مطالباً جميع األطراف إلـى احتـرام       ". حرب تستدعي التحقيق فيها ووقفها بشكل فوري      بوصفها جرائم   

  .التزاماتهم بقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني
  ١/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   ألف قتيل وربع مليون جريح خسائر العرب سنوياً في حوادث المرور٢٦ .٥٢
 ألف قتيل وأكثر ٢٦وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان أن أعلن األمين العام لمجلس : القاهرة

 ألف جريح يسقطون في أكثر من نصف مليون حادث مرور سنوياً في الدول العربية، تخلف ٢٥٠ من
أن االحصاءات الحديثة تكشف أن الحوادث  ولفت إلى . بليون دوالر٦٥أيضاً خسائر مادية تقدر بنحو 

 مليون قتيل سنوياً، وأن هذا العدد قابل للزيادة ١,٢توى العالمي أكثر من المرورية تخلف على المس
 مليون شخص يتعرضون إلصابات خطيرة ٥٠ إلى ٢٠أن بين كما ، ٢٠٢٠ في المئة عام ٢٠بنسبة 

، إذ شكلت ٢٠٠٥ بليون دوالر خالل عام ٨١٥جراء تلك الحوادث، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بنحو 
  . في المئة من إجمالي الدخل القومي العالمي٣ إلى ١ة لحوادث المرور نسبة الكلفة االقتصادي

 ١/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
   صالبة أشد من القيد  بعنوانأسرى القدسالقدس الدولية تنشر أولى حلقات دراستها حول  .٥٣

 فكل  ،لى غرفتها إ لم تكن شادية قادرة على الدخول        :إدارة اإلعالم والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية      
ما فيها يضج بالخوف والرعب، مشاهد اقتحمت زوايا قلبها وسكنت ذاكرتها لتنبض مع كل دقـة قلـب                  

 يومـاً عنـدما اقتحمـت قـوات         ٢٢هي عروس لم يمض على زواجها سوى        . باألسى والحزن واألمل  
  .هااالحتالل بيتها لتسلبها زوجها، ومعه أحالم زوج يشاركها أيامها وأمومة تشعرها بامتداد روح

 بريق أحالمها فهي ال زالت تنتظر زوجها األسير بسام الذي أبـى أن              ها عاماً لم تكن كفيلة بأن تسلب      ١٥
 تنتظره حينما يخرج من سجون الصقيع والظالم تاركاً وراءه سـنوات مـن              ،يعيش تحت وطأة االحتالل   

  .االنتظار، شادية تؤكد أنها ليست الزوجة الوحيدة التي تنتظر زوجها
 عاماً بتهمة إلقاء المولوتـوف      ١٥ من سني حكم بسام سوى سنة واحدة، فقد قضى بين الجدران             لم يتبق 

  .على مستوطنين في القدس المحتلة واالنتماء لحركة حماس
  

  لحظات االعتقال
لحظات االعتقال ورهبتها مؤلمة جداً،     "ال زالت شادية تذكر لحظات االعتقال وكأنها حدثت باألمس، تقول           

إن اعتقال بـسام كـان      "، أما والدته فتقول     "صدمة شديدة وامتنعت عن دخول الغرفة وحدي      فقد أصبت ب  
 وهي إذ تـستنكر     "أصعب شيء مر علّي في حياتي، والغصة الكبيرة كانت اعتقاله وهو ال يزال عريسا             

نسيان ملف أسرى القدس وتطالب بعدم نسيانهم عند التفاوض على الجندي اإلسـرائيلي جلعـاد شـاليت            
  لماذا ضج العالم بأسر شاليت وال يهتز آلالف األسرى في السجون اإلسرائيلية؟: ساءلتت
  

  حياة األسير
وتقطن عائلته  ،  ٣١/١٠/١٩٩٣  واعتقل في  ١٨/٤/١٩٧٢ولد األسير بسام إدريس في القدس المحتلة في         

 وهو المعيل الوحيد    منذ األربعينات في البلدة القديمة، وقد عمل قبل اعتقاله في منشار بالط في القسطل،             
  .ألسرته

كان األسير بسام قد أصيب قبل اعتقاله بثالث سنوات برصاصة في يده اليسرى استقرت في يده اليمنـى                  
أثناء مواجهات مع قوات االحتالل، ما أدى الى تفتت عظم يده وبعد االعتقال ركز محققو االحتالل على                 

  .ليوم يعاني من اآلالم المبرحة في يدهالضغط على جراح يده حتى تفاقمت حالته، وهو حتى ا
  

  يوم مقابل دقائق
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هي دقائق تخلو من ذلك التواصل اإلنساني، أن ترى أحباءك مـن وراء زجـاج صـامت وأن تـتلمس                    
مالمحهم بعينيك، وأن تختصر بدقائق معدودات شوق سنوات من الحرمان، هي دقائق عليك أن تمـضي                

  .نتهيبها على طريق االنتظار الذي ربما ال ي
لم تر أم بسام ابنها منذ سنوات بسبب وضعها الصحي، وكان مركز شرطة المسكوبية قـد سـمح لهـا                    

  . عاماً، بزيارة  خاصة١٢ولزوجة األسير بعد ثالث سنوات من اعتقاله أي منذ  
أما زوجته التي تحرص على زيارته، فهي تخرج من بيتها في الصباح الباكر، وتجتاز الحواجز والتدقيق                

لتفتيش المذل، وتعود بعد زيارته في ساعة متأخرة من الليل، وقد منعت من زيارته لمدة شهرين بعـد                  وا
  .أحداث سجن النقب

  
  موعد مع الحرية

سنة واحدة، ويعود بسام لمعانقة الشمس، يعود إلى حريته الى أحالمه المؤجلة، إلى عائلتـه، إلـى كـل                   
 عاماً، لن يحمل منها سـوى ذكـرى مؤلمـة،           ١٦مره  تفاصيل الحياة الدافئة، سيخرج وقد قضى من ع       

سيخرج ويجد أن القضية التي سجن من أجلها ال زالت كما هي، فما زال العدو يعتدي ويأسر وينـّصب                   
نفسه جهة شرعية، تسلب حياة من تريد، سيجد أن تلك التجربة المؤلمة والسنوات الطوال التي قضاها في                 

  . لديه بعض من ضميرالزنانين لن تهز سوى بعض من تبقى
  ١/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   أسئلة الحرب والسالم: قل الكالمأ .٥٤

  عريب الرنتاوي
أين تتجه المنطقة، نحو تسوية ـ تسويات ألزماتها المـشتعلة، أم نحـو    : ما من جلسة تخلو من السؤال

وفقـا  . قا من دون إجابـة حرب إقليمية قد تأخذ في طريقها األخضر واليابس، وغالبا ما يبقى السؤال معل 
وإسرائيل تندلع قبـل    ) حزب اهللا (لموقع استخباري إسرائيلي على االنترنيت، فقد كادت الحرب بين لبنان           

يومين، وربما كانت ستمتد إلى نطاق إقليمي أوسع بعد اندالعها ببضعة أيام، وفي التفاصيل، إن وحدات                 
لحـزب اهللا فـي     " هدف نوعي " ستنقض على    كوماندوز وطائرات حربية بطيار ومن دون طيار، كانت       

شاملة من قبل إسرائيل التي اتخذت كافة       " ردة فعل "لبنان، وكان من شأن عملية كهذه لو نجحت إن ترتب           
لكن . االحتياطات ورفعت درجة االستنفار في وحداتها الجوية والصاروخية كما لو كانت في حالة حرب             

حاال دون تنفيذها، وأبعدا المنطقة بـضع       " دولية" من مصادر    انكشاف العملية، وتلقي حزب اهللا معلومات     
بين األجهـزة   " التعاون"الموقع أسهب في التأكيد على      . خطوات عن حافة الهاوية التي كادت تنزلق إليها       
الموقـع ذاتـه    . المناهضة لحزب اهللا في لبنان    " الصديقة"األمنية اإلسرائيلية وبعض األجهزة والمليشيات      

ت بين سمير جعجع ووزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني وبحضور مـدير محطـة              كشف عن لقاءا  
الموساد في واشنطن رافائيل إسرائيلي أثناء زيارة الزعيم القواتي لها، حيث دار البحث بـين الجـانبين                 

حزب وطـرق إمداداتـه ومـستودعات       الحول فرض التعاون الثنائي في عمليات تعقب ومراقبة مواقع          
، بما في ذلك إنشاء نقاط تواجد للموساد في المناطق التي يسيطر عليها جعجع، واشتملت زيـارة                 أسلحته
يتزامن كل  .  آذار ١٤ إسرائيلي لواشنطن على لقاءات مع ممثلي فعاليات لبنانية أخرى من فريق             -ليفني  

لول ـ سـبتمبر   األول، كشف اإلدارة األمريكية عن تفاصيل عملية السادس من أي: ذلك مع حدثين هامين
صدور كتاب لرئيس جهاز االسـتخبارات الفرنـسية        : سوري في دير الزور، والثاني    " هدف نوعي "ضد  

األسبق قبل بضعة أيام في باريس، وفيه يتهم إيف بونيه الزعيم الدرزي وليد جنبالط صراحة بالتعـاون                 
اصيل الغارة الفرنسية علـى     مع المخابرات الفرنسية واألمريكية خالل ربع القرن األخير، حيث يورد تف          

 ردا على عملية حزب اهللا ضد مقـر القـوات الفرنـسية فـي     ١٩٨٣اهللا في بعلبك عام  ثكنة الشيخ عبد  
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بونيه أكد ما سبق للخبيـر فـي        . بيروت، زاعما أن جنبالط هو من أفشى بالمعلومات للجهات الفرنسية         
األسـلحة الـسرية    "س أن أورده في كتابه      قضايا االستخبارات وعوالمها السلفية والسرية، غوردون توما      

من معلومات قدمها جنبالط لألمريكيين عن سوريا وإيران وحزب اهللا في لبنان في             " للمخابرات األميركية 
أن لبنان الذي كان على امتداد تاريخه ساحة من ساحات تصفية الحـسابات             : الخالصة.السنوات األخيرة 

يد وتجييش واسعة النطاق، يتورط فيهـا سياسـيون وقـادة           وتسويتها، يصبح عرضة أكثر لعمليات تجن     
متزايدون، وأن إغراءات حسم الصراع الداخلي اعتمادا على قـوى          " ميليشياويون"طائفيون ومذهبّيون و  

خارجية تدفع بالالعبين الصغار لكي يصبحوا جواسيس وأدوات عند الالعبـين الـدوليين الكبـار، ألـم                 
عسكري األمريكي في لبنان ويستمطراه، ألم يستبـشرا خيـرا بمقـدم            يستعجل جنبالط وجعجع التدخل ال    

إلى قبالة الشواطئ اللبنانية والسورية، ألم يتحدثا عن رغبتها فـي رؤيـة             ": كول. إس. إس. يو"المدمرة  
السيارات المفخخة تنفجر في شوارع دمشق وأسواقها ؟، في مثل هذه المناخات، تبدو عملية اسـتخبارية                

غير محسوبة على عمليـة     " ردة فعل "قيل كفيلة بإشعال حرب إقليمية واسعة النطاق، كما أن          من العيار الث  
من هذا الطراز، قد تفضي إلى النتيجة ذاتها، عندها تسقط كافـة التحلـيالت وتفقـد قيمتهـا ورزانتهـا         

و حولها،  المنطقة تجلس فوق برميل من البارود، من غزة التي يرفض باراك أية تهدئة معها أ              . العلميتين
إلى لبنان الذي ما زال يتحسب لحرب ثانية انتقاما لعماد مغنية أو ردا على أي عملية ضد أي هدف آخر                    
من النوع الذي أشار إليه الموقع اإلسرائيلي المذكور، وصوال إلى إيران التي تحتشد حولهـا األسـاطيل                 

موقع "متكاملة ضدها، من    "  قضية بناء"وحامالت الطائرات، مرورا بسوريا التي يبدو أن واشنطن بصدد          
إلى اتهامات الوزير جيتس لها بدعم إرهاب العراق وفلسطين ولبنان، وال أحـسب أن أحـدا                " دير الزور 

  .لديه تقدير دقيق حول موعد انفجار هذا البرميل والمدى الذي يمكن أن تصل إليه شظاياه
١/٥/٢٠٠٨الدستور   

  
  ا؟هل فوجئت أنقرة بكشفه: الوساطة التركية .٥٥

 محمد نور الدين
ربما يدرك الوسيط التركي احمد داوود اوغلو في قرارة نفسه ثقل الحمل الذي تتصدى له تركيـا، فـي                   

واألرجح أن داوود اوغلو، ومعه رئـيس الحكومـة         . محاولتها التوصل إلى تسوية بين سوريا وإسرائيل      
 على جهود الوساطة ليس في      رجب طيب اردوغان، ال يساورهما شك في أن تعليق آمال كبيرة وسريعة           

  .محله، وقد ينعكس على صورة تركيا ودورها في المنطقة
لذا يحاذر المسؤولون األتراك في إطالق تصريحات علنية ومتسرعة حول هذه الوساطة، رغم كونها من               

وكان وزير الخارجية علي باباجان األكثر تعبيرا عـن         . اإلنجازات التي يتمنى أن يحققها أي وسيط آخر       
  ".طريق طويل"بقوله انه " العدالة والتنمية"مناخ حكومة حزب 

وتـذكر مـصادر   . ومن الواضح أن الجانب التركي لم يتصد للوساطة، إال بطلب من األطراف المعنيـة    
تركية أن أنقرة ربما كانت غير راغبة في الكشف عن وساطتها، في هذه المرحلة، ما يجعـل التحـرك                   

ورغم اهتمام الصحافة التركية بحدث الوساطة، لكن هذا االهتمام لم          . وصعوبةالتركي المقبل أكثر حذرا     
يكن واسعا ولم يحتل العناوين الرئيسية للصحف، ولم تحظَ الوساطة بمتابعة منتظمـة مـن متخصـصي      
السياسة الخارجية كما يحدث عادة، لدرجة أن زيارة المندوب األميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية               

وربما يعود ذلك إلى الشكوك في مـآل الوسـاطة فـي            . ى أنقرة حظيت باهتمام يوازي حدث الوساطة      إل
، والتحركات العمالية بمناسـبة  "العدالة"موضوع معقد، وإلى انشغاالت تركيا الداخلية بقضايا حظر حزب  

ـ            (األول من أيار     ي سـاحة   حيث ترفض الحكومة حتى اآلن منح ترخيص للعمال لتنظيم مهرجان كبير ف
  ).في اسطنبول" تقسيم"



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                   ١٠٦٦:         العدد                  ١/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

ورغم أن ترحيب معظم المعلقين بالمكانة التي تعطيها الوساطة لتركيا، إال أنهم اجمعـوا علـى إظهـار                  
  .الصعوبات التي تواجهها والشكوك التي تواكبها واألفخاخ التي تنصب لها وال سيما من جانب إسرائيل

ء هذا الهوس التركي بالوساطة، ويجيب بأن مثل         عما ورا  "يني شفق "ويتساءل عاكف ايمري في صحيفة      
توقـع أن   " السذاجة" بريقا يحتاج إليه داخلياً، معتبراً أنه من         "العدالة والتنمية "هذا الدور خارجياً سيكسب     

تلبي دمشق مطالب إسرائيل، مثل قطع العالقات مع إيران، أو طرد خالد مشعل، أو وقف دعم حزب اهللا،                
ب تكمن في مصادر المياه في الجنوب، إذ تريد إسـرائيل االحتفـاظ بهـا، وإن    ورأى أن القضية األصع   
  .انسحبت بالكامل من هناك

وقال ايمري أن الفاتورة التي ستدفعها تركيا هي إعطاء المياه لسوريا وإال إلسرائيل، التي ستأخذ وقتهـا                 
إسقاطها من جدول اهتمـام     لتقويم عملية المفاوضات مع سوريا من اجل طمس ملف الدولة الفلسطينية، و           

  .العالم، وما عودة محمود عباس من اميركا محبطاً، سوى مؤشر على هذا الهدف اإلسرائيلي
وفي الصحيفة ذاتها، كتب حاقان البيرق محذرا تركيا من أال تكون أداة في فخ يدعو للسالم فقـط بـين                    

 أن مثل هذا السالم لـيس سـوى         سوريا وإسرائيل ليتم استكمال حصار قوى المواجهة األخرى، معتبراً        
  .مقدمة لترسيخ االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين واستكمال الحصار على الفلسطينيين

ودعا البيرق تركيا إلى أن تكون وساطتها شاملة لتشمل انسحابا إسرائيلياً من الضفة والقطاع وإقامة دولة                
عزل عن المسائل األخرى هو تخريـب       فلسطينية عاصمتها القدس، خالصاً إلى أن سالما في الجوالن بم         

  .لحل هذه المسائل
 أن تركيا كانت البلد الوحيد الذي اتفقت سوريا وإسرائيل          "ستار"أما بيريل ديدي اوغلو فكتبت في صحيفة        

على وساطته، باتباعها سياسة تمتص الضغوط الدولية على سوريا، وتكفل للرئيس بشار األسد سياسـات               
احل حافظ األسد، معتبرةً أن إعادة تشكيل سوريا اقتصاديا واجتماعيا واستراتيجيا           أكثر ليونة من والده الر    

ستكون في أساس محادثات السالم التي ستقوم بها تركيا، والتي سيكون عليها أيضا تقديم إجابـات علـى    
  .هواجس الطرفين

 قد يخفـف مـن      ورأت الكاتبة أن وسيطا مثل تركيا، متحالف مع الغرب وهو ليس رمزا لتغريب كامل،             
ردود أفعال الراديكاليين في المنطقة، واصفةً الوساطة بأنها بداية ايجابية وتعبير عن إسهام تركيا إيجابـا                

لقد جازفت  . فإن أحدا في منطقة مثل الشرق األوسط لن يضمن نتائجها         "ومع ذلك   . في تطورات المنطقة  
  ." عن نتيجةتركيا في توقيت سليم في اتخاذ هذه الخطوة واألمل أن تسفر

وعرضت الصحيفة ذاتها ما كتبه سابقا الوسيط المحتمل احمد داوود اوغلو من أن قطع تركيا لعالقـات                 
ـ     ٥٠٠عمرها    سنة الماضية، كـان احـد أسـباب    ٥٠ عام مع الشرق، واتباعها سياسات غربية خالل ال

  .عزلتها وتراجع دورها
رج تركيا من وضعها كبلد اتبع سياسات موالية        ورأت الصحيفة انه إذا أسفرت الوساطة عن نتيجة، فستخ        

وعندها تـستحق   . إلسرائيل وأوروبا واميركا، وستتحول إلى أحد الالعبين األساسيين في الشرق األوسط          
  .أن تنال ليس جائزة نوبل واحدة بل خمسين مثلها

ه في اليوم ذاتـه      في نية إسرائيل في السالم، مشيراً إلى أن        "زمان"ويشكك عبد الحميد بالجي في صحيفة       
لتولي رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان مهمة الوساطة بين سوريا وإسرائيل، كانت األخيرة ترتكـب              

كما أن كل استطالعات الرأي ال تشير إلى رغبة المجتمع          . مجزرة بيت حانون بحق أم وأوالدها األربعة      
الية كمصير محاولتهـا التقريـب بـين        اإلسرائيلي في السالم، آمال أال يكون مصير المبادرة التركية الح         

إسرائيل وحماس، عندما استقبلت تركيا رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، األمر الـذي أثـار غـضب                 
  .إسرائيل
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من جهة ثانية، أثارت زيارة مندوب واشنطن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية جورج شولت إلى أنقرة،                
 انه يسعى لتغيير موقف تركيا من الملف النووي اإليرانـي، باتجـاه             إذ بدا في لقاءاته المتعددة    . اهتماما

التعاون مع بالده، والذي اعتبر أن جهود تركيا إلقناع إيران بوقف برنامجها النووي لم تجد.  
وقال المعلق فهمي قورو أن تركيا ال تزال على موقفها المعارض اتخاذ تدابير اقتصادية ضـد إيـران،                  

ن احتياجاتها للطاقة منها، وألن طهران تتعاون جيدا مع تركيا ضد حـزب العمـال               ألنها تؤّمن جزءا م   
  .الكردستاني

وينفي السفير األميركي في أنقرة روس ويلسون أن يكون نائب الرئيس ديك تشيني قد تباحـث، خـالل                  
لـى  غير أن شولت قـال أن ع      . زيارته األخيرة إلى أنقرة، في احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران          

  .إيران أال تراهن على اقتراب نهاية عهد بوش، فالسياسة األميركية حيالها ستبقى على حالها بعده
ويرى قورو أن السياسة التي تتبعها اميركا اليوم حيال طهران تتطابق مع ما اتبعته ضد العراق، وإال ما                  

  معنى أن يأتي شولت إلى انقرة بعد فترة قصيرة من زيارة تشيني إليها؟
، فذهب إلى حد توقع أن تحاول اإلدارة األميركيـة ابتـزاز            "راديكال"ا المعلق مراد يتكين في صحيفة       أم

 يحتـاج إلـى     "العدالة" ومقايضة عدم حظره بالوقوف إلى جانبها ضد إيران إذ أن حزب             "العدالة"حزب  
  !الدعم الخارجي لمنع حظره، أكثر من أي وقت مضى

١/٥/٢٠٠٨ السفير   
  
   تحريك المسار السوريإسرائيل وجدية .٥٦

 خالد وليد محمود
 السوري حول الحرب والسالم منذ فترة عـن دائـرة المنـاورة             -لم يخرج السجال السياسي اإلسرائيلي    

الكالمية لغاية اآلن، وتبدو الحيرة المشوبة بالريبة والشك للنوايا هي العنوان الرئيس الذي يطغـى علـى                
 وإسـرائيل هل سورية   : مشق وتل أبيب؛ وتبدو أسئلة مثل     خطابات وتصريحات المسؤولين في كل من د      

 اإلسرائيلية فعـالً؟    -متوجهتان إلى السالم أم إلى الحرب؟ وهل آن أوان استئناف المفاوضات السورية             
أثمة حرب في الصيف القريب أم ال؟ هل يفضل بشار األسد الحلف مع طهران على التقارب مع الغرب؟                  

العسكري، أهو للدفاع أم للهجوم؟ وغيرها من األسئلة التي تدور في عقول            وماذا عن االستعداد السوري     
 سورياً، فبينما يرى البعض أن اإلشارات الصادرة من         -المراقبين عند قراءتهم للمشهد المتوقع إسرائيلياً       

دمشق وتل أبيب تخدم استئناف عملية السالم بين الطرفين، يرى البعض اآلخر أن احتمال الحـرب مـع         
  .ية لم يعد خيالياً بل هو أقرب من أي وقت مضىسور

 الـسالم   إلى قد شجعت القيادة السورية بالدعوة       األخيرةعلى الصعيد السوري يمكن القول، أن التطورات        
التناقض يبدو ظاهريا أكثر منه حقيقيـا،       . في الوقت الذي حذرت فيه من الحرب وعواقبها على المنطقة         

-٢٠٠٦ تموز   – إسرائيلاء حزب اهللا في لبنان في المواجهة العسكرية مع          فمع ارتفاع معنوياته نتيجة أد    
 الحليف الرئيس لدمشق الضغوطات الدولية، وتصاعد المستنقع األميركي في العـراق،            إيران، ومقاومة   

يبدو النظام السوري مقتنعاً بأن هنالك فرصة قائمة لتحقيق تسوية شاملة، ولكنه بنفس الوقـت يـستطيع                 
  . لم يتم اغتنام الفرصةإذاام مواجهة، الصمود أم

في غياب شكل من    :  متفقون على نقطة واحدة    اإلسرائيليين المسؤولين السوريين وكذلك     إنومع ذلك يبدو    
 االتفاق في المستقبل القريب، فإن احتماالت نشوب حرب ومواجهة عسكرية بين الطرفين سـوف               أشكال

  .تنمو نمواً متسارعاً
 أخيرة استعداده الستئناف المفاوضات، بغض النظـر عـن          زمنيةوري خالل فترة    لقد أبدى الرئيس الس   

التطورات على المسار الفلسطيني، وكان قد صرح في فترة ليست بالبعيدة أنه يمكن استئناف المفاوضات               
  .إليهمن حيث انتهت 
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ة الجوالن والبعض    مختلفة، بعضهم يرى فيها رغبة صادقة في استعاد        األسدالتفسيرات فيما يتعلق بدوافع     
  . من العزلة الدوليةلإلفالتاآلخر يرى فيها مجرد محاوالت 

أما إسرائيلياً، فإن الخيارات المتاحة لحكومة أولمرت تجاه دمشق تبدو اليوم محدودة جداً، ال بـل تتمثـل     
الخيارين، بخيارين ال ثالث لهما، إما حرب وإما سالم بينما يبدو الهدف واحد بالنسبة إلسرائيل وفي كال                 

هو قطع الطريق على العالقة السورية اإليرانية التي تشتد وتتوثق يوماً بعد يوم وكذلك قطع العالقة بـين       
سورية وحزب اهللا وطرد الفصائل الفلسطينية التي تقيم في دمشق خاصة الجهـاد اإلسـالمي وحركـة                 

 االعتبـار األهـداف     ال شك أن المعادلة التي تحكم خطوات إسرائيل تجاه دمـشق تـضع فـي              . حماس
اإلسرائيلية أعاله والتي تعد شغل إسرائيل الشاغل لجهة اعتبار إيران وحـزب اهللا مـصدري التهديـد                 

  .االستراتيجي لها
 تبدو اآلن مضطرة أكثر من أي وقت مضى للتعامل مع احتماالت التفاوض واالنـسحاب مـن                 فإسرائيل

، بعد أن فشلت هي في تغييره في حرب تموز عام           الجوالن، إلعادة ترتيب الموقف السياسي في المنطقة      
 قد تكون بمثابة محاولة الختبار الموقـف الـسوري مـن            اإلسرائيلية ذلك أن المبادرة     إلى أضف   ٢٠٠٦

 اإليراني لتغيير المعادالت الصعبة التي تحيط بها، ومنها احتواء الخطر           إسرائيلخالل جهد جديد تطرحه     
  .الداهم

لعقد أي سالم محتمل مع سورية، سيكون معتمداً علـى       " أولمرت"اء اإلسرائيلي   فاستراتيجية رئيس الوزر  
، ومحاصرة حركة حماس، بوقف سورية تقديم       "محور الشر "إخراج سورية مما تعتبره     : عدة نقاط أبرزها  

الدعم لها، القضاء على العالقة التي تربط سورية بإيران، قطع العالقات اإلستراتيجية بـين حـزب اهللا                 
ية، واالهم من كل ذلك هو أن يضمن صانع القرار اإلسرائيلي وجود ترتيبات أمنية للجوالن تعتبر                وسور

وتبدو النصيحة التي باتت تقدم لصناع القرار السياسي في إسرائيل اآلن           ...كافية لضمان األمن اإلسرائيلي   
فاوضـات حثيثـة مـع      إما إجراء م  : والتي يمكن مالحظتها من كتابات وتحليالت لكتاب إسرائيلين، هي        

 وإيقـاف دعـم     اإلسرائيلية السوري عن الحدود     -سورية مقابل هضبة الجوالن، وإبعاد الحلف اإليراني      
وإما اللجوء إلى حرب وقائية سريعة ضد سورية قبل أن تتـزود            .الفصائل الفلسطينية وطردها من دمشق    

 وحزب اهللا إلى جيش حديث مزود        بالقنبلة النووية وقبل أن تستكمل طهران تحويل الجيش السوري         إيران
  .بأحدث الوسائل والتكنولوجيا

وعلى الرغم من عدم وضوح النيات الحقيقية عند األسد وأولمرت لغاية اآلن؛ إال أن بعـض المـراقبين                  
تخدم عمليـة الـسالم بـين       "ينظرون إلى المؤشرات األخيرة بين سورية وإسرائيل على أنها في النهاية            

أكثـر منهـا    " سالم عادل ودائم  "قال في سورية يعبر عن رغبة دمشق بالوصول إلى          ، وكل ما ي   "الجانبين
، بينما تبدو المسألة مختلفة في إسرائيل، فحكومة أولمـرت التـي            "في خوض الحروب  "على أنها رغبة    

تعاني من الضعف ال تملك بعد قراراً جدياً ببدء المفاوضات مع سورية، إال أن إسرائيل تلتقي مع دمشق                  
  )!أن للحروب أثمانا باهظة(س وجهة النظر القائلة بنف

 المعلقة تتمحور حول جدية إسرائيل بالسعي نحو السالم مع سـورية وهـل الـدعوة                األسئلةولكن تبقى   
مستعدة فعالً للتفاوض وإعادة الجـوالن فـي        " الضعيفة" أن حكومة أولمرت     أم بالون اختبار،    اإلسرائيلية

 لن تتراجع مرة أخرى     إسرائيلمن سورية بالمقابل، وهل هناك ضمانة بأن        اتفاق سالم، وما الذي تطلبه      
  .تحت ذرائع جديدة

١/٥/٢٠٠٨الغد األردنية   
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  الناشئ" الشرق األوسط الجديد" .٥٧
 يوشكا فيشر

ال أحد يستطيع أن ينكر أن السياسة التي يتبناها الرئيس جورج دبليو بوش في التعامل مع الشرق األوسط                 
أما فيما عـدا    . فقد تسببت في زعزعة االستقرار في المنطقة بال أدنى شك         : يء واحد نجحت في إنجاز ش   

فالشرق األوسـط اآلن لـيس      . ذلك فقد جاءت النتائج بعيدة كل البعد عما تمنت الواليات المتحدة إنجازه           
  .أقرب إلى تأييد الغرب من أي وقت مضى

فقـد  .  في اإلدارة األميركية، إال أنها تتطورولكن رغم أن األمور ال تجري كما يشتهي المحافظون الجدد     
تسبب الفشل التاريخي في العراق نتيجة للحرب، وزوال القومية العربية العلمانية، وارتفاع أسعار الـنفط               

فقد بدأ اآلن نشوء شرق أوسط جديـد،        . والغاز إلى عنان السماء في إحداث تغييرات عميقة في المنطقة         
  .ب إلى طهرانمن دمشق إلى دبي ومن تل أبي

لقد نشأ الشرق األوسط القديم نتيجة للحدود والهويات السياسية التي خلقتها القوى األوروبية في أعقـاب                
وكانت القوة اإليديولوجية الدافعة لتلك النشأة تستمد مـن         . ١٩١٨سقوط اإلمبراطورية العثمانية في العام      
هذه القومية العلمانية مـن أجـل إحـداث التغييـر           ولقد ناضلت   . القومية العلمانية المستلهمة من أوروبا    

وبلغ هـذا النـوع مـن    . السياسي واالجتماعي عن طريق العمل الحكومي المتوجه من القمة إلى القاعدة         
ذروته أثناء الحرب الباردة، حين كان بوسع العرب أن يعتمـدوا علـى             " االشتراكية العربية "القومية، أو   

  .اً واقتصادياًالدعم السوفييتي عسكرياً وسياسي
ثم جاءت نهاية القومية العلمانية في المنطقة بنهاية االتحاد السوفييتي، فتحجرت وتحولت إلـى اسـتبداد                

كما أدى سقوط االتحاد السوفييتي إلى أزمة عسكرية شـديدة          . وفساد وأنظمة عسكرية ودكتاتورية عاجزة    
تباره ضماناً لقدراتها العـسكرية، لـم تعـد         فمن دون الدعم السوفييتي باع    : في العديد من الدول العربية    

  .األنظمة القومية الحاكمة قادرة على مالحقة التحديث العسكري
ومن هنا بدأت األنظمة القومية الحاكمة في خسارة شرعيتها الشعبية المحلية بالتدريج، األمر الـذي أدى                

كما تغيرت القوى اإليديولوجيـة     . إلى الفراغ الذي سارعت القوى غير المنتمية إلى دولة بعينها إلى سده           
وأساليب تداول السلطة، بعد أن حل اإلسالم محل العلمانية بعد أن نجح بمهارة في الدمج بـين القـضايا                   

  .االجتماعية والنـزعة القومية الثورية المناهضة للغرب
ن، وتـونس،   اليوم، ما نزال نستطيع العثور على مالمح الشرق األوسط القديم في سورية، ومصر، واليم             

أما الشرق األوسط الجديد فيتضمن دبي، واإلمارات الخليجيـة،         . والجزائر، وفلسطين تحت سيطرة فتح    
 وجزئيـاً، إيـران والمملكـة العربيـة         -وإسرائيل، عالوة على حزب اهللا وحماس واإلرهاب الجهادي         

  .سط الجديدوتحاول بعض البلدان، مثل األردن والمغرب، ربط نفسها بالشرق األو. السعودية
، بـل يعنـي ببـساطة       "األفـضل "ال يعني بالضرورة    " الجديد"من الواضح، كما تقترح هذه األمثلة، أن        

والحقيقة أن الحداثة ال تشتمل بأي حال من األحوال على حلـول للـصراعات              . المختلف واألكثر حداثة  
، األمر الـذي قـد      "الحداثة "بل لقد اكتسبت هذه الصراعات ذاتها صفة      . المستمرة في التفاقم في المنطقة    

  .يجعلها أكثر خطورة من أي وقت مضى
نستطيع أن نتعرف على جانب من جوانب هذه الحداثة حين ننظر إلى حرب لبنان التي شـهدها العـام                    

 وحزب اهللا، والتي أثبتت أن حرب الدبابات أصبحت عتيقة في مواجهة الصواريخ             "إسرائيل" بين   ٢٠٠٦
وقت حلت القوى غير المنتمية إلى دولة، مثل حزب اهللا وحماس والقاعدة، محل             وفي نفس ال  . والكاتيوشا

الجيوش التقليدية، كما حل المفجرون االنتحاريون المجهزون بقنابل الطـرق والـسيارات المفخخـة أو               
  .األحزمة الناسفة، محل مقاتلي حرب العصابات المسلحين بالكالشينكوف

ذا السياق متمثالً في تحول مركز الثقل الـسياسي والعـسكري فـي             ربما كان التغير األكثر أهمية في ه      
 وفلسطين ولبنان البقاع الساخنة األكثر أهمية في الشرق األوسط القـديم،            "إسرائيل"فبينما تشكل   . المنطقة
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أصبحت القوة اإلقليمية والسياسية متمركزة اآلن في الخليج الفارسي في أعقاب نـشوب الحـرب فـي                 
 الصراع المهيمن متجسداً في النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، بل أصبح متمثالً في التهديد             ولم يعد . العراق

بوقوع مواجهة بين إيران والمملكة العربية السعودية على السيادة اإلقليمية الفرعية في المنطقـة، وبـين                
 تنفيذ أي حل للـصراع      واآلن أصبح من المستحيل تقريباً    . إيران والواليات المتحدة على الهيمنة اإلقليمية     

  .اإلسرائيلي الفلسطيني دون مشاركة إيران وحلفائها المحليين ـ حزب اهللا في لبنان وحماس في فلسطين
وهذا يعني على نحو ما أن الحرب في العراق تشكل جسراً إستراتيجياً وعسكرياً بين الـشرق األوسـط                  

متحدة إلى أربعة تغييرات بعيدة المـدى فـي         ولقد أدى تدخل الواليات ال    . القديم والشرق األوسط الجديد   
  :المنطقة

تحرير طموحات إيران في فرض هيمنتها على المنطقة ومساعدتها في احتالل مركز إسـتراتيجي مـا           • 
  .كانت لتحلم باحتالله أبداً بجهودها الخاصة

بـل لقـد أدت     . نيتمكين األكثرية الشيعية في العراق، األمر الذي أدى بدوره إلى تعزيز النفوذ اإليرا            • 
الحرب في العراق إلى تحويل وجه الصراع الذي دام لقرون من الزمان بين الشيعة والسـنّة من خـالل                  

  .تشريبه بأهمية جغرافية سياسية حديثة ومده إلى المنطقة بالكامل
وذلـك  فرض بروز إيران كالعب أساسي في المنطقة تهديداً خطيراً بالنسبة للمملكة العربية السعودية،              • 

وقيام حكومة شيعية في بغداد تهـيمن       . ألن الشمال الشرقي الغني بالنفط في المملكة تسكنه أكثرية شيعية         
 وهـو   -عليها إيران، من شأنه أن يهدد السالمة اإلقليمية للمملكة العربية السعودية في األمد المتوسـط                

  .السيناريو الذي لن يقبله السعوديون بأي حال من األحوال
. ا تمكنت إيران من التحول إلى قوة نووية، فلسوف تتصاعد المخاوف السعودية إلى درجة خطيرة              إذا م • 

وبصورة عامة، سوف تخسر القوة العسكرية التقليدية قيمتها في الشرق األوسط إلى حد كبير، األمر الذي                
  .سيؤدي حتماً إلى سباق تسلح نووي في المنطقة

د خطير يتمثل في تفكك النظام الذي أسسته القـوى االسـتعمارية            في ظل هذا الموقف الجديد ينبعث تهدي      
وبطبيعة الحال سوف يكـون العـراق    .  الفرنسية في ترسيم حدود الدول في الشرق األوسط        –اإلنجليزية  

  .المرشح األول كضحية لهذا التهديد
 كان العراق قـادراً     اآلن أصبح السؤال األشد إلحاحاً فيما يتصل بالشرق األوسط الجديد يدور حول ما إذا             

على االحتفاظ بتكامله الجغرافي السياسي، رغم المواجهات الطائفية والدينية التي تـضع األكـراد فـي                
إذ أن احتواء تفكك العراق لن يكون باألمر الهـين علـى            . مواجهة العرب، والسـنّة في مواجهة الشيعة     

  .بالكامل، على غرار ما حدث في البلقاناإلطالق؛ بل إن تفككه من شأنه أن يؤدي إلى تفكك المنطقة 
هل يتحرك اإلسالم السياسي نحو الديمقراطية وقبول الحداثة        : ثمة سؤال آخر على قدر عظيم من األهمية       

أم يظل واقعاً في فخ التطرف واستحضار الماضي؟ إن الجبهة التي تشهد طليعة هذه المعركة في الوقت                 
  .تركيا؛ بيد أن النتائج البد وأن تكون ذات مغزى أكثر عموماًالحالي ليست في الشرق األوسط، بل في 

إن نشوء الشرق األوسط الجديد قد يشكل فرصة لتأسيس نظام إقليمي يعكس المصالح المـشروعة لكـل                 
الالعبين في المنطقة، وضمان إقامة حدود آمنة، والتخلي عن طموحات الهيمنة والسيادة لصالح الـشفافية   

 لم يحدث ذلك، أو إذا لم تُستغل هذه الفرصة، فمن المحتم أن يكون الشرق األوسـط                 ولكن إذا . والتعاون
  .الجديد أشد خطورة من الشرق األوسط القديم

 بالتنسيق مع بروجيكت سنديكيت
١/٥/٢٠٠٨الغد األردنية   
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  :كاريكاتير .٥٨
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