
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اًلقاءه مع بوش أضعف معنوياته وأرهقه صحي"... قسطرة"عباس يجري عملية 
   من الحل النهائيهعرض على عباس خارطة توضح موقفلم ي أولمرت :مصادر فلسطينية

   ميثاق شرف للحد من فوضي السالحىفصائل فلسطينية شمال غزة توقع عل
  بدل قبول التهدئة" تكسير عظام حماس" تتحدث عن "إسرائيل"

   ألف عاطل عن العمل في األراضي الفلسطينية٩٠٠هناك : محمد اآلغا
   الدول العربية لم تف بوعودها المالية للفلسطينيين: رايس

: والبرغوثي الرجوباناألسير
محاوالت حثيثة لبلورة وثيقـة     

  طنيتفاهم و
 ٤ص ... 

  

 ٢/٥/٢٠٠٨١٠٦٧الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٦٧:         العدد                  ٢/٥/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

    :السلطة
 ٥  ال بد من مواقف عربية متناسقة بما يتعلق بالسالم: دعمه للتهدئةعباس يؤكد .٢
 ٥  هنية يثمن جهود مصر بشأن التهدئة .٣
 ٥  "إسرائيل"السلطة ترحب باتفاق التهدئة في انتظار التحرك المصري باتجاه  .٤
 ٦  "ابحث عن غيري: "ودع بوش قائالًيعباس  .٥
 ٦  اًلقاءه مع بوش أضعف معنوياته وأرهقه صحي"... قسطرة"عباس يجري عملية  .٦
 ٧   من الحل النهائيهعرض على عباس خارطة توضح موقفلم ي أولمرت :مصادر فلسطينية .٧
 ٧   بعرقلة تطور االقتصاد الفلسطيني"إسرائيل"تهم يالمالكي  .٨
 ٧  ةدولال بناء إلىولكن نحتاج اآلن ..  الحل سياسييحتاج إلى" إسرائيل"مع النزاع : فياض .٩
 ٨ محكمة إسرائيلية تطلق نائبين فلسطينيين والمدعي العسكري يعترض .١٠
 ٨  األمن الفلسطيني يتسلم محافظة جنين خالل يومين .١١
 ٨  ية في غزة تعمل كحافالت نقل عامسيارات الشرطة الفلسطين .١٢
 ٨  "اليونيفيل "إلىوالفلسطيني سيفتح عينيه كي ال يساء  تهديدات الظواهري ال تعنينا: زكي .١٣
    

    :المقاومة
 ٩  ى ليست معنية ال بالتهدئة وال بصفقة تبادل األسر"سرائيلإ": أبو مرزوق .١٤
 ٩   الزهار يتصل هاتفيا بالرئيس عباس ويطمئن على صحتهمحمود .١٥
 ٩   ميثاق شرف للحد من فوضي السالحىفصائل فلسطينية شمال غزة توقع عل .١٦
 ٩   يضعف الموقف الفلسطيني"إسرائيل"موافقة الفصائل على التهدئة قبل موافقة :قدروة فارس .١٧
١٠  على التهدئة وتتحفظ بحق الردتجدد تعهدها عدم تخريب أي اتفاق " الجهاد" .١٨
١٠  اإلفراج": حماس"تتوعد بالرد " الكتائب"في القطاع و" القسام"قوات االحتالل تغتال مقاوم من  .١٩
١٠  "الجزيرة" سامي الحاج هو دليل فشل السياسة األمريكية للمس بقناة اإلفراج عن": حماس" .٢٠
١١  فصائل وقوى سياسية تؤكد أهمية البدئ بخطوات عملية للبدء بالحوار والوحدة الوطنية .٢١
١١   من إدارة معبر رفح غير واقعي"حماس"الحديث عن استثناء : لالبردوي .٢٢
١٢  في الضفة الحركة من أنصارأربعةالفلسطينية تعتقل  األجهزة األمنية": حماس" .٢٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  استدعاء أولمرت للتحقيق .٢٤
١٢  األجهزة األمنية توصي حكومة اولمرت بقبول التهدئة شريطة إطالق سراح شليط .٢٥
١٢   بدل قبول التهدئة" تكسير عظام حماس" تتحدث عن "إسرائيل" .٢٦
١٣  إسرائيل دولة قائمة على اإلرهاب:  أكاديمي يهودي١٠٠ .٢٧
١٣  بمشاريع سكنية واقتصادية وسياحية...  تعزز االستيطان في الجوالن "إسرائيل" .٢٨
١٣  إصابة باراك بشجار في حزبه .٢٩
١٣  مشاريع إسرائيلية لسلب مياه الضفة .٣٠
١٤  "إسرائيل"ق الغاز المصري باألنابيب إلى بدء تدف .٣١
    

    :األرض، الشعب



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٦٧:         العدد                  ٢/٥/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

١٤  القدس تمر في أقصى مراحل التهويد: التفكجي .٣٢
١٤  عمال غزة خرجوا بمسيرات تعبيراً عن سخطهم من الصمت الدولي .٣٣
١٤  لمناسبة األول من أيار رام اهللافي  مجلس الوزراء والتشريعي اعتصام أمام .٣٤
١٥  مطالب فلسطينية للمؤسسات الدولية بفضح سجون االحتالل .٣٥
١٥  قوات االحتالل تعتقل ستة فتية من فحمة ويعبد وتقتحم مدينة جنين ومخيمها .٣٦
١٥  غالق القدسإمر أبتهمة مخالفة  الغربية تقل عمال من الضفةيعاالحتالل  .٣٧
١٥  "سرائيلإ"يؤيدون االلتزام بهدنة متبادلة مع % ٨٥: استطالع .٣٨
   

   :اقتصاد
١٦   الفلسطينية ألف عاطل عن العمل في األراضي٩٠٠هناك : محمد اآلغا .٣٩
 ١٦  منذ بداية العام الحالي فلسطينياً اعتقلوا  عامال٤١٥ًأكثر من  .٤٠
   

   :صحة
 ١٧   مريضا١٤١ًارتفاع عدد ضحايا الحصار من المرضى في قطاع غزة إلى  .٤١
   

   : األردن
١٧ " حماس"ال تغيير في عالقتنا مع : لعام الجديد لألخوانالمراقب ا .٤٢
١٧   عبر أراضيه إلى سوريا٤٨األردن يوقف مرور فلسطينيي الـ  .٤٣
١٧  رئيس الوزراء األردني ونظيره الكويتي يؤكدان دعمهما إلقامة الدولة الفلسطينية .٤٤
   

   :إسالميعربي، 
١٧  التهدئة تفتح الباب لحل أزمة المعابر وإنهاء االنقسام: مصر .٤٥
١٨  "ديمونة"مطالب في البرلمان المصري بالتحقيق في زيارة وفد أكاديمي لمفاعل  .٤٦
١٨   في إعالن موقفها من الهدنة" إسرائيل"تلكؤ مساعد وزير الخارجية المصري ينتقد  .٤٧
١٨ ء كانت في طريقها إلى غزة كيلوجرام من المتفجرات بسينا٢٠٠ضبط : مصر .٤٨
   

   :دولي
١٩   الدول العربية لم تف بوعودها المالية للفلسطينيين: رايس .٤٩
١٩  في فلسطين اقتصادية هناك حقاً فرصا: طوني بلير .٥٠
١٩ إغالق جمعيات خيرية في الخليل قرار استبدادي: البرلمان األوروبي .٥١
٢٠ النرويج تتوقع إجراءات تخفيف إسرائيلية .٥٢
٢٠   مليون دوالر٤٠٠حجم العجز في ميزانية السلطة : دوليصندوق النقد ال .٥٣
٢٠ مجلس اليهود العالمي يعد مشروعا شامال للسالم في الشرق األوسط .٥٤
٢٠   لألمم المتحدة عن وضع غزة الكارثيتقرير غير منشور: االندبندنت .٥٥
٢١  حملة يهودية ضد عمدة لندن لصداقته بالشيخ القرضاوي .٥٦
٢١  األمم المتحدة تحذّر من اقتراب غزة من لحظة االنفجار .٥٧

   
    :حوارات ومقاالت
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٢١  ياسر الزعاترة... هل هبط السقف العربي للتسوية الفلسطينية؟ .٥٨
٢٣ شاكر الجوهري …القمة الخماسية إذ تتأرجح على حبل اإلنحياز األميركي إلسرائيل .٥٩
٢٦ عبد الستار قاسم... حماس وخطى منظمة التحرير .٦٠
٢٩  يسرائيل هارئيل... "حماس"، فقط، نقضي على الخطر االستراتيجي لـ "االنتصار الكامل"بـ  .٦١
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
  لبلورة وثيقة تفاهم وطني محاوالت حثيثة: األسيران الرجوب والبرغوثي .١

كشف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلـة        : الخليلمن   ٢/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين    ذكرت
قاف في الحكومة الفلسطينية العاشـرة األسـير الـشيخ نـايف            التغيير واإلصالح البرلمانية ووزير األو    

الرجوب النقاب عن محاوالت حثيثة يبذلها النواب األسرى في سجون االحتالل لبلورة وثيقة تفاهم وطني               
وقال النائب الرجوب في رسالة سربت مـن سـجون           . تضمن استعادة الوحدة الوطنية والتالحم الداخلي     

سرى يؤمنون بقوة دورهم الستعادة الوحدة الوطنية التي باتت مطلبا أساسيا وملحا            إن النواب األ  "االحتالل  
   ".لحماية الثوابت والمنجزات الوطنية المختلفة

من الضفة الغربية والقضاء عليها     " حماس"وأشار النائب األسير الرجوب إلى أن كل محاوالت استئصال          
بات الطالبية األخيرة في جامعتي بيرزيت وبولتكنيـك        قد فشلت وجاء اإلعالن عن فشلها الكامل باالنتخا       

  . الخليل
أوال ليكن واضحا أن هذه الهدنة      "عنها مؤخرا من القاهرة قال الرجوب       " حماس"وعن الهدنة التي أعلنت     

تحمل مشروع حماس ورؤيتها الخاصة التي تشترط لسريان أي هدنة أن تكون متبادلة وشاملة ولو علـى     
 التطبيق، كما أن هذه الهدنة ال تدخل حيز التطبيق إال بموافقة بقية القوى والفصائل               مراحل، ومتزامنة في  

على االنخراط فيها، ألن ما تبحث عنه حماس هو رؤية مشتركة ووحدوية إلدارة الصراع ال للتفرد بأي                 
  .يوللموقف الفلسطين" حماس"قرار فيه، وعليه فإن جميع هذه العوامل تعد نقاط قوة وتحسب لحركة 

أمين سر حركة فتح في الـضفة       أن  : رام اهللا  عن سامي سعيد من    ٢/٥/٢٠٠٨ العرب القطرية    وأضافت
الغربية مروان البرغوثي المعتقل في سجن هداريم كشف عن وجود حوارات داخل السجون اإلسـرائيلية       

 وقـال . من أجل الوصول إلى صيغة لرأب الصدع الفلسطيني والوصول إلى مصالحة وطنيـة شـاملة              
) وثيقة الوفـاق الفلـسطيني    (البرغوثي في رسالة سربت من داخل سجنه، إن العودة إلى وثيقة األسرى             

  .تشكل مدخال أساسيا لحل األزمة
أن القاهرة وعدت الفـصائل     » العرب«وفي السياق ذاته، أكدت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة لـ          

مين الماضيين بتفعيل وتطوير الجهود المـصرية       الفلسطينية التي شاركت في حوارات التهدئة خالل اليو       
وأشارت المصادر إلى أن حركة الجهاد اإلسـالمي        . إلنهاء حالة االنقسام التي تعيشها الساحة الفلسطينية      

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طلبتا من وزير المخابرات المصري عمر سليمان العمل علـى إقامـة                
 إلنهاء حالة االنقسام وعودة الوفـاق بـين         ٢٠٠٥ى في القاهرة عام     مؤتمر للوفاق الفلسطيني كالذي جر    

  .حركتي فتح وحماس
وفي محاولة لتقريب وجهات النظر بين الحركتين المتنازعتين، أوصى تقريـر أعدتـه وحـدة الرصـد                 

فـضائية  «اإلعالمي في المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية تلفزيـون فلـسطين و              
، بتبني خطاب إعالمي توفيقي، بعيداً عن التخوين والتحريض، وااللتـزام بالقواعـد المهنيـة               »قصىاأل

  .واألخالقية في تغطيتهما اإلعالمية لألوضاع الداخلية
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  ال بد من مواقف عربية متناسقة بما يتعلق بالسالم: دعمه للتهدئةعباس يؤكد .٢

يوم، دعمه للجهود المصرية من أجـل التوصـل إلـى            أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ال      :رام اهللا 
وقال في تصريح لقناة تلفزيون فلـسطين عقـب          . عن أمله بأن تتكلل هذه الجهود بالنجاح       التهدئة، معرباً 

نحن من البداية اقترحنا التهدئة     : "خروجه من مستشفى األردن إثر خضوعه لعملية قسطرة تكللت بالنجاح         
لفصائل واإلخوة المصريين، واإلخوة المصريون تشجعوا لهـذه التهدئـة          على اإلسرائيليين، وعلى كل ا    

وتحملوا المسؤولية ودعوا كل الفصائل التي وافقت، واآلن نحن ال نستبق األحداث، ونقول مـن عطـل                 
اآلن األخ عمر سليمان سيزور إسرائيل ويناقش اإلسرائيليين فيمـا سـمعه مـن               "مضيفاً" ومن لم يعطل  

أن تحـصل التهدئـة     "وأضـاف    ".نسبة إلينا ندعم كل الجهد المصري دون أي تحفظ        الفصائل، ونحن بال  
 ".وننهي الحصار ونفتح المعابر لكل الشعب الفلسطيني، هذا هو هدفنا وما نسعى إليه من البداية

ال بد من مواقف عربية متناسـقة، وهـذا هـو    "وبما يتعلق بزيارة العربية السعودية، قال الرئيس عباس        
ذه الدول العربية التي تتعاطى مع عملية السالم، والتي تستقبل وتزور أمريكا ال بـد أن تكـون                  هدفنا، ه 

 ".مواقفها موحدة في كل المجاالت وبالذات في القضية الفلسطينية
  ٢/٥/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  يثمن جهود مصر بشأن التهدئةهنية  .٣

 عن شكره للجهود المـصرية التـي        أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية، أمس،        :غزة
وذكر ديوان رئيس الوزراء في بيان صحافي أن        . أثمرت عن التوصل إلى توافق فلسطيني حول التهدئة       

هنية استعرض خالل اتصال هاتفي أجراه مع قيادة جهاز المخابرات المصرية الخطوات المقبلة من أجل               
وقف الفلسطيني وتمنى أن يكون خطـوة مهمـة         وأعرب هنية عن تقديره للم    . رفع الحصار وفتح المعابر   

  .على طريق الحوار الوطني الشامل الستعادة الوحدة الوطنية
  ٢/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "إسرائيل" ترحب باتفاق التهدئة في انتظار التحرك المصري باتجاه السلطة .٤

لتحرير صـائب عريقـات     أعلن رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة ا        :والوكاالت" البيان "-غزة  
 "إسـرائيل "أمس، عن أن القيادة الفلسطينية تؤيد بشكل كامل المبادرة المصرية لعقد اتفاق تهدئـة بـين                 

صوت "وقال في اتصال هاتفي مع إذاعة        .والفلسطينيين والتي تم االتفاق عليها في القاهرة أول من أمس         
ناء شعبنا، لذلك نحن نؤيد الذي تم ونقول لجميع         هذه مصلحة فلسطينية عليا، وهذا هو حماية ألب       " "فلسطين

وفي مـا يتعلـق      ".الفصائل ال بد من التعامل مع مصر وهذا أمر يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني             
إن مصر تتحرك باتجاه إسرائيل وبالتالي إسرائيل تعرف تماماً انه أيضا التهدئة            "بإسرائيل، قال عريقات    

ال بد أن تدرك إسرائيل أن استمرار االعتـداءات واالعتقـاالت واالغتيـاالت             تخدم مصالحها، وبالتالي    
  .واالقتحامات لن تؤدي إال لتوسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء

يجب أن يرفع الحصار عن قطاع غزة ويجب أن تلبى كافة حاجات قطاع غـزة          "وشدد عريقات على أنه     
 ".ان من مواد غذائية ودوائية ووقود ومياه وكهرباء، واآلن المسألة لنـا            مليون إنس  ١,٥المتعلقة بحاجات   

  ".آن األوان لحركة حماس أن تتراجع عن انقالبها"وقال عريقات 
  ٢/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
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  "ابحث عن غيري: "ودع بوش قائالًي عباس .٥

مصادر فلسطينية مقربة مـن     كشفت   :حمد ربيع أ ، محمد جمال  ، شاكر الجوهري  - القاهرة   ، غزة ،عمان
 إنرئيس السلطة محمود عباس أنه عاد من زيارته لواشنطن أكثر من خالي الوفاض، وقالت المـصادر                 

عباس وصل عمان في طريق عودته إلى رام اهللا، وهو ال يزال غاية في الغضب مـن نتـائج زيارتـه                     
انه ال يستطيع أن يطلب منه عدم       وتضيف المصادر نقال عن عباس أنه قال لبوش خالل اللقاء           . واشنطنل

: المشاركة في االحتفاالت اإلسرائيلية بالذكرى الستين لقيام الدولة العبرية، ولكنه يطلب منه أمرين؛ األول             
 دولة فلسطينية وفقا لرؤيته في كل مـن         إقامةأن يعلن بوش في الخطاب الذي سيلقيه أمام الكنيست تأييده           

مطالبة : الثاني.  بما صرح به ساركوزي رئيس فرنسا      أسوة الشرقية،   قطاع غزة والضفة الغربية والقدس    
وكانت المفاجـأة   . ، خاصة في القدس   ١٩٦٧ بوقف االستيطان في جميع األراضي المحتلة سنة         إسرائيل

  :التي أخرجت عباس عن طوره رد بوش بأنه ال يستطيع فعل ذلك لسببين
ق له أن زود بها أرئيـل شـارون رئـيس وزراء            أن هذا يتعارض مع رسالة الضمانات التي سب       : األول

  .١٤/٤/٢٠٠٤ السابق بتاريخ إسرائيل
  .أولمرتأن مثل هذا التصريح من شأنه أن يسقط حكومة ايهود : الثاني

 على حسابي وعلـى حـساب شـعبيتي         أولمرت حكومة   إبقاءهل تريد   : "وهنا انفعل عباس وقال لبوش    
ية العام الحالي، ما دام هذا هو موقفكم، وفتشوا لكم عن غيري             لوالية ثانية نها   أترشح؟ أنا لن    ..ومصيري

وطلب عباس لحظتها من بوش أال يتقدم بورقة مقترحات لحل وسط بين الجانبين             ". يتولى رئاسة السلطة  
إنه يريـد منـه     "وقال عباس   . الفلسطيني واإلسرائيلي ألنه لن يستطيع الموافقة على ما يمكن أن يقترحه          

م ورقة كهذه إلى الطرفين قبل انتهاء واليته، ألنه سـيكون مـن الـصعب جـدا علـى                   تعهدا بعدم تقدي  
وتقـول  ". وقد وعده بوش بعدم تقديم ورقة كهذه      . الفلسطينيين قبولها في حال لم تلب المطالب الفلسطينية       

هـر   لعمان بعد ظ   أولمرت هذه التداعيات تقف وراء الزيارة السريعة والعاجلة التي قام بها            إنالمصادر  
 ال يقع تحـت     حتى يتهرب من قمة شرم الشيخ المرتقبة        أولمرت إن" هآرتس"أمس األول، وقالت صحيفة     

  .ضغوط قد تمارس عليه خاللها
 ٢/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  اًلقاءه مع بوش أضعف معنوياته وأرهقه صحي"... قسطرة" يجري عملية عباس .٦

 أنرئيس السلطة الفلسطينية محمـود عبـاس،        كشف أمس مسؤول فلسطيني كبير رافق       : عامر الحنتولي 
 درجـة   إلـى  األردن مشوشاً وشارد الذهن، وكان يائسا        إلىاألخير غادر الواليات المتحدة، وتوجه منها       

 إلـى وبدا في عزلة طوعية، ألنه كان على ثقة بأنه لم ينل مراده من الزيارة . اعتزل معها أقرب مرافقيه 
ويقـول  . تطلعه بالقدر الكافي عما تعرفه من مخططـات أميركيـة         واشنطن، وأن األطراف العربية ال      

 الحد الذي شعر معه بآالم قوية في منطقة الصدر، نُقل فـي  إلى األمر أرهق عباس صحيا،  إن: المسؤول
 مشفى أردني متخصص في أمراض القلب، حيث أجريت له قسطرة عاجلـة بعـد أن تبـين                  إلىإثرها  

لشدة إفراطه في التدخين وسهره الطويـل، ويعـود         " لذبحة الصدرية ا" يعاني أعراض    عباس أنلألطباء  
ويأتي هـذا التوعـك      . اليوم إلى رام اهللا مصحوبا بفريق طبي أردني لالستمرار في معاينة حالته            عباس

 حد  إلى أميركا شهدت لقاء مع الرئيس بوش أضعف معنوياته          إلىبسبب اإلرهاق الشديد لعباس بعد رحلة       
ـ    كبير، السيما مع   بأنه بات في أضعف حاالته، وان واشنطن تعيد        " أبو مازن " حديث مسؤولين أميركيين ل

النظر في جدوى بقاء السلطة الفلسطينية، الكيان السياسي الهزيل الذي أنشأه الزعيم الفلسطيني الراحـل               
 .١٩٩٣ياسر عرفات بعد اتفاقية أوسلو عام 
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على معلومات من مصادر أردنية بـأن       " الجريدة"ت  وبالترافق مع قول المسؤول الفلسطيني الكبير حصل      
واشنطن وتل أبيب ضغطتا بشدة على صانع القرار األردني إلعادة بعث الخيار األردنـي فـي الـضفة                  

وهـو األمـر    . الغربية، في أقوى إشارة إلى وجود نوايا أميركية بتصفية دور ووجود السلطة الفلسطينية            
نتقادات أميركية وإسرائيلية قوية إلى عمان بلغت حد إبالغ مسؤولين          الذي القى رفضا أردنيا الفتا ووجه ا      

 األردن، في حين تمحـورت زيـارة   إلىأردنيين بأن الرئيس بوش قرر صرف النظر عن زيارة وشيكة       
 .أولمرت لألردن داخل نفس اإلطار

 على عجل قبـل      األردنية التي ترتبت   -وبحسب ما أتاحت المصادر األردنية معرفته فإن القمة المصرية          
 نصيحة للقيادة المصرية بضرورة مقاومة أي ضغط أميركي باتجاه الخيار           إطارمطلع األسبوع كانت في     
 .المصري في قطاع غزة

  ٢/٥/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  

   من الحل النهائيهعرض على عباس خارطة توضح موقفلم ي أولمرت : فلسطينيةمصادر .٧
 أولمـرت  ايهـود    اإلسـرائيلي  يكون رئيس الوزراء     أن" األيام"ـنفت مصادر فلسطينية مطلعة ل    : القدس

ن أ إلـى  من الحل النهائي، مشيرة      اإلسرائيليعرض على الرئيس محمود عباس خارطة توضح الموقف         
 واشنطن بأنه سيعرض عليه خارطة      إلى قبل توجه عباس     األخير ابلغ الرئيس عباس في لقائهما       أولمرت

  . عودته من واشنطن لقاء بينهما بعدأولكهذه في 
 التي تطرح في المحافل     اإلسرائيلية انه يمكن الفهم من المواقف       إلى المصادر ذاتها    أشارتومع ذلك، فقد    

 تريد ضم الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية وفي ما يسمى            إسرائيلواالجتماعات المختلفة بأن    
 مـن   وأجزاءالذي يشمل حائط البراق     " ض المقدس الحو"القدس الكبرى والسيطرة على ما يسميه اليهود        

 باعتباره  األردن السيطرة على غور     وإبقاء المقبرة اليهودية في حي رأس العامود        إلى إضافةبلدة سلوان   
لـى عـدم   ع مـصرون  اإلسرائيليينما ما يتعلق بقضية الالجئين الفلسطينيين فان    أ ". حيوية أمنيةمنطقة  "

 الدولة الفلـسطينية القادمـة      إطار يكون في    إنما وان حل هذه القضية      ئيلإسرا إلى الجئ منهم    أي إعادة
  . إنشاء صندوق دولي لتعويض الالجئين الفلسطينيينإلى إضافة أخرىوالتوطين في دول 

  ١/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  بعرقلة تطور االقتصاد الفلسطيني"إسرائيل"تهم ي المالكي .٨

المالكي، وزير الشئون الخارجية في حكومة سـالم فيـاض والنـاطق    اتهم رياض .): أ.ب.د( –رام اهللا  
 بأنها ال تساعد على اإلطالق على تسهيل األمور للفلسطينيين من اجـل تطـوير               "إسرائيل" أمسباسمها  

وحول ما إذا كانت إسرائيل تعرقل تقدم االقتصاد الفلـسطيني، قـال             .االقتصاد في األراضي الفلسطينية   
هاتفي مع وكالة األنباء األلمانية عشية انعقاد مؤتمر لندن للمانحين والمقـرر اليـوم              المالكي في اتصال    

 . من جهة أخرى   "إسرائيل"الجمعة هذا جزء من المعركة المستمرة بيننا وبين المجتمع الدولي من جهة و            
ـ              "وأضاف   ا مـن   إسرائيل ال تسهل األمور لنا كفلسطينيين أو كمجتمع دولي يجب أن ننتزع الدعم انتزاع

 ".خالل محاوالت تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في فلسطين
  ٢/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  ةدولال بناء إلىولكن نحتاج اآلن ..  الحل سياسييحتاج إلى" إسرائيل"مع النزاع : فياض .٩

أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض حملة دولية لجذب االستثمار الخاص :  مينا العريبي- لندن
 فياض أكدوبينما .  في لندنأمس مساء وإعالميين أعمال فلسطين في مؤتمر جمع سياسيين ورجال لىإ
 انه شرح بأنه من الضروري العمل على إال، "حل سياسي "إلى يحتاج اإلسرائيلي - النزاع الفلسطيني أن
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هذه فرصة : "تمر المؤأماموقال فياض .  هذا الحلإلى حين التوصل إلىبناء فرص قيام دولة فلسطينية 
 ". لنبني بلدنا رغم االحتالل

  ٢/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  إسرائيلية تطلق نائبين فلسطينيين والمدعي العسكري يعترضمحكمة .١٠

 على اإلبقاء في الضفة الغربية، لم يقتنع بوجوب اإلسرائيليةحتى قاضي المحكمة العسكرية : تل أبيب
ني في السجن، فأمر بإطالق سراحهما، لكن المدعي اثنين من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطي

العسكري العام اعترض، وأعلن أنه يريد أن يمارس حقه في االستئناف على القرار، وعرقل تنفيذ قرار 
 سالم، أبوبراهيم إ.والنائبان هما محمد أبو شخيشة، الذي كان قد انتخب عن محافظة الخليل، ود .الحكم

وحكم القاضي العسكري بإدانتهما بتهمة  .٢٠٠٦ يونيو /قالهما في حزيرانوقد تم اعت. عن منطقة القدس
 شهرا على ٢٢ شهرا على أبو شخيشة و٢٠(، وفرض عليهما السجن " مهمات لتنظيم غير شرعيءادعا"

 سراحهما لكي إطالق سراحهما، لكن المدعي العام، اعترض وطلب عدم إطالق، مما استجوب )أبو سالم
 .يستأنف على القرار

  ٢/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  الفلسطيني يتسلم محافظة جنين خالل يوميناألمن .١١

 أمسأعلن قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية اللواء ذياب العلي             ): أ.ب.د( –رام اهللا   
ـ                وقـال  . اأن قوات األمن العام، ستتسلم محافظة جنين خالل اليومين المقبلين إيذاناً ببدء حملة أمنية فيه

العلي في اتصال هاتفي مع وكالة األنباء األلمانية أن قوات األمن الفلـسطينية المختلفـة ستنتـشر فـي                   
المحافظة خالل اليومين المقبلين في إطار االستعدادات لتسلم المحافظة وتجهيـز خطـة إلدارة مراكـز                

 .نية الشماليةمن المحافظات الفلسطي" ب"الشرطة الفلسطينية المنوي إقامتها في مناطق 
  ٢/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
   الشرطة الفلسطينية في غزة تعمل كحافالت نقل عامسيارات .١٢

ذكر بيان للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة أنها تواصل حملة النقل المجاني التي بدأتها قبل أيـام فـي                   
وأكـدت   .محافظات القطاع للتخفيف عن المواطنين وتوفير لهم النقل المجاني عبر سـيارات الـشرطة             

الشرطة أن الحملة اليوم امتدت إلى محافظة غزة حيث أن سيارات الشرطة تقوم بنقل المواطنين مجانـا                 
  .وإنها وفرت عددا من سيارات الشرطة لهذا الغرض

  ١/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  "اليونيفيل "إلىوالفلسطيني سيفتح عينيه كي ال يساء  تهديدات الظواهري ال تعنينا: زكي .١٣

 التهديـدات التـي     أنرأى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكـي           : انجنوب لبن / صيدا
 معركة خارج   إطارأطلقها الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ضد قوات اليونيفيل تندرج في              

 قـوات   لىإ اليونيفيل في مهمٍة للبنان وكل فلسطيني سيكون فاتحاً عينيه كي ال يساء              إن: وقال. المخيمات
 المركزي لحركة فتح    اإلعالميكالم زكي جاء اثر لقائه النائب بهية الحريري يرافقه المسؤول           . لاليونيفي

 ووفد من قيادتي فتح ومنظمة التحرير في لبنان، وقال زكي رداً على سؤال              رالزعاريفي فلسطين فهمي    
 معركـة خـارج     إطاره تندرج في    بالنسبة لتهديدات الظواهري فهذ   : "حول تعليقه على تهديد الظواهري    

  ".المخيمات أو ال يعنينا ذلك ألنه ال أعتقد انه حصر التطرف في المخيمات الفلسطينية
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 حقيقية جدية، وأعتقـد     إصالحفتح اآلن في معركة     : وعما يتردد عن خالفات داخل حركة فتح قال زكي        
 وبكثير من األشـياء الـسلبية،       أن استعدادات فتح لخيارات كبرى، مزعجة لبعض الناس فيشير بخالفات         

 أن  إلـى وفي موضوع التوطين أشار زكـي        . تهديدات أيةولكن نحن مستمرون في برنامجنا بعيداً عن        
  ."هناك مسلمات فلسطينية لبنانية برفض التوطين"

  ٢/٥/٢٠٠٨المستقبل 
  
  رى ليست معنية ال بالتهدئة وال بصفقة تبادل األس"سرائيلإ": أبو مرزوق .١٤

 ابو مرزوق، نائب رئيس الدائرة السياسية في حركـة          ىقال الدكتور موس  :. هير اندراوس  ز -الناصرة  
حماس لـ القدس العربي تعقيبا على توصية األجهزة األمنية ان الربط بين قضية التهدئة وبـين قـضية                  
االسير شليط مرهون بموافقة اسرائيل على الشروط التي قدمتها حركة حماس الطالق سراحه، وعنـدما               

توافق على الشروط جميعها فان التهدئة واخراج صفقة التبادل الى حيز التنفيذ سيكون متوافقا ومتزامنا،               س
ولكن، أضاف أبو مرزوق، برأيي ان اسرائيل ليست معنية ال بالتهدئـة وال بـاطالق سـراح الجنـدي                   

  .المأسور
  ٢/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ن على صحته الزهار يتصل هاتفيا بالرئيس عباس ويطمئمحمود .١٥

 محمود الزهار اتصل هاتفيا بالرئيس محمود عباس واطمان على صحته عقب            .دعلمت وكالة معا    : غزة
  .اجراء االخير عملية قسطرة في العاصمة االردنية عمان

  ١/٥/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
   ميثاق شرف للحد من فوضي السالحىفصائل فلسطينية شمال غزة توقع عل .١٦

وقعت ثمانية فصائل فلسطينية في شمال قطاع غزة أمس الخميس ميثـاق شـرف            :لهورأشرف ا  -غزة  
وجرى توقيع الميثاق من كل مـن       . للحد من ظاهرة انتشار فوضى السالح واطالق الرصاص العشوائي        

حركات حماس والجهاد االسالمي ومجاهدي بيت المقدس، والجبهتين الـشعبية والديمقراطيـة والجبهـة              
وقال جهاز الشرطة التـابع      .ولجان المقاومة الشعبية وألوية الناصر صالح الدين      ) ادة العامة القي(الشعبية  

 ىللحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة ان توقيع الوثيقة جاء بمبـادرة منهـا ومـن القـو                   
  .الوطنية واالسالمية

م بوقـف أي مظـاهر الطـالق        وحسب بنود الميثاق تلتزم كل فصائل العمل الوطني واالسالمي المقاو         
  .الرصاص في الهواء تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مناسبة مهما كانت

 طلقة من قبل فرقة عسكرية مدربة تتبـع للتنظـيم           ٢١وبحسب الوثيقة فان الفصائل اتفقت على اطالق        
نعتبره ناقـصا   وأكدت التنظيمات ان كل من يخالف هذا الميثاق س        . المتبنى اكراما للشهيد وذلك عند الدفن     

  .عن االجماع وسيتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك أمام القانون
  ٢/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   يضعف الموقف الفلسطيني"إسرائيل"موافقة الفصائل على التهدئة قبل موافقة :  فارسقدروة .١٧

 من أن   ،اهللا أمس قدورة فارس،  في رام      " فتح"حذر القيادي في حركة      ":وكاالت"،  "الخليج"القدس المحتلة   
بـذلك، عـامال    " إسـرائيلي "تكون موافقة الفصائل الفلسطينية على التهدئة قبل الحصول على اسـتعداد            

وقال فارس في تـصريحات     ". الستضعاف الفلسطينيين وابتزازهم من خالل إظهارها بمظهر االستجداء       "
كنت أعتقد أن مـصر تعمـل فـي         "وتابع يقول   . ستلتزم بأي تهدئة  " إسرائيل"صحافية إنه ال يثق في أن       
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مسارين متوازيين، لكن أن تأخذ موقفا من الفصائل بالموافقة على التهدئة ثم تـذهب بعـد ذلـك إلـى                    
، فهذا يوحي كما لو أن الفلسطينيين يستجدون التهدئة، وهذا قد يضعف موقفهم، ال سيما وأنـه                 "إسرائيل"

  ".تهدئة وتدهسهاعلى ال" إسرائيل"ليست المرة األولى التي توقع فيها 
  ٢/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  على التهدئة وتتحفظ بحق الردتجدد تعهدها عدم تخريب أي اتفاق " الجهاد" .١٨

الذي قاد وفدها إلى محادثات التهدئـة       " الجهاد"قال نائب األمين العام لحركة      :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
بأننا لن نعرقل أو نخرب أي اتفاق على التهدئـة،          "مصريين  إنه أبلغ ال  " الحياة"في القاهرة زياد نخالة لـ      

لكن في حال حدوث خرق إسرائيلي واضح للتهدئة في الضفة، فإننا نحتفظ ألنفسنا بحق الرد بما يتناسب                 
 أثناء اجتمـاعي بـه      ]رئيس المخابرات المصرية  [قلت لسليمان : "وأضاف". مع المصلحة الفلسطينية العليا   

المصريين تفهموا موقفنا،   "وأكد أن    ".وافق على هذه التهدئة السياسية، لكننا لن نعيقها       إننا ال نستطيع أن ن    
وسنـسعى مـع اإلسـرائيليين      . ال نقبل بحدوث خروق في الـضفة      : "ونقل عن سليمان قوله   ". وقبلوا به 

وسنضغط حتى ال يحدث أي خلل من جانبهم، لكن المسألة تحتاج إلى وقت، وسنتحدث اآلن عـن غـزة                   
عدم إلحاق الضفة بالتهدئة يعزز حال االنقـسام الفلـسطيني، إضـافة إلـى              "ورأى أن   ". ة مركزية كنقط

حاجة إنسانية في   "لكنه عاد واعتبر أن التوصل إلى تهدئة في غزة           ".انعكاسات ذلك السلبية على المقاتلين    
 ال يفهـم    المقام األول من أجل رفع الحصار وتحسين الظروف المعيـشية ألهـالي القطـاع، علـى أن                

  ."اإلسرائيليون أن هذا اإلجماع الفلسطيني ضعف وكأننا استبدلنا لقمة العيش بالمقاومة
  ٢/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  تتوعد بالرد" الكتائب" و القطاعفي" القسام"تغتال مقاوم من  االحتالل قوات .١٩

جنـاح العـسكري    اغتالت قوات االحتالل، أمس، القائد البارز في كتائب القسام ال          : أشرف الهور  -غزة  
لحركة حماس، نافذ إبراهيم منصور عندما استهدفت السيارة التي كان يستقلها في مدينة رفـح جنـوب                 

وبحسب مصادر مطلعة فان منصور يعد من القادة البارزين في كتائب القسام، ويعمـل أيـضاً                 .القطاع
لعاً في عملية أسر الجندي     وقالت اسرائيل ان منصور كان ضا     . رئيسا لجمعية الصالح االسالمية في رفح     

االسرائيلي جلعاد شليط، الى جانب مشاركته في االعداد للهجوم الذي شنه ناشطو حماس على معبر كرم                
  .وتوعدت كتائب القسام بالرد على جريمة االغتيال .أبو سالم جنوب القطاع قبل نحو األسبوعين

  .ن تصمت عن جرائم االحتاللالى ذلك فقد قال حماد الرقب الناطق باسم حماس ان حركته ل
وأكد على ان كل الخيارات مفتوحة، الفتاً الى أنه في ظل الحديث عن التهدئة تؤكـد سياسـة االحـتالل               

  .الدموية وابقاء حالة الال استقرار في المنطقة
  ٢/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "الجزيرة"اإلفراج عن سامي الحاج هو دليل فشل السياسة األمريكية للمس بقناة ": حماس" .٢٠

القطرية وجميع العاملين فيها وعائلـة الـصحفي        " الجزيرة"بالتهنئة إلى قناة    " حماس"تقدمت حركة   : غزة
 .األمريكـي " غوانتانامو"المحرر سامي الحاج بمناسبة اإلفراج عنه بعد اعتقال دام ست سنوات في سجن         

المركـز  "ي صادر عنـه، تلقـى    وقال الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، في بيان صحف          
إذ تعبر حركة حماس عن بالغ سعادتها بهـذه المناسـبة؛ فإنهـا تعتبـر             : "نسخة منه " الفلسطيني لإلعالم 

اإلفراج عن سامي الحاج بعد عجز اإلدارة األمريكية عن إثبات أي تهمة ضـده هـو فـشل للـسياسة                    
ار في تأدية رسالتها القومية واإلنسانية رغـم        األمريكية الهادفة للمس بقناة الجزيرة التي ندعوها لالستمر       

عن أملها في أن تكون قضية اإلفراج عن الصحفي سامي الحـاج            " حماس"وأعربت حركة    ".كل العوائق 
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فرصة لتسليط الضوء على قضية األسرى الفلسطينيين، ألن سجون االحتالل تضم أحد عـشر ألفـاً      "هي  
حقهم علينا جميعاً أن يحصلوا على االهتمام واإلفراج الذي         وسبعمائة معتقل من أمثال سامي الحاج، ومن        

 "حظيي به سامي الحاج
  ٢/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  وقوى سياسية تؤكد أهمية البدئ بخطوات عملية للبدء بالحوار والوحدة الوطنيةفصائل .٢١

يرية اهمية البدء بخطوات أكد عدد من ممثلي القوى السياسية والفعاليات الجماه: نفوذ البكري –غزة 
  .عملية للبدء بالحوار والتوصل للوحدة الوطنية

 "بانوراما"جاء ذلك خالل حلقة نقاش موسعة نظمها المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع 
حول التعصب الحزبي وأثره على السلم األهلي بحضور ممثلي القوى السياسية والفعاليات الجماهيرية 

 .المؤسسات االهليةو
 في حزيران الماضي "االنقالب"وقال الكاتب يحيى رباح ممثل حركة فتح ان الحركة سعت منذ حدوث 

الى اعادة الوحدة الوطنية على أسس عملية معمقة خاصة وإنه ال قيمة ألي موضوعات أخرى يتم 
 . للتهدئة وفك الحصارالتوافق عليها ان لم تكن تحت بند الوحدة الوطنية اضافة الى بذل الجهود

أما النائب اسماعيل األشقر من كتلة التغيير واالصالح فقال ان حركة حماس ليس لديها أي مانع لاللتقاء 
مع قادة من حركة فتح وعلى رأسهم الرئيس وتساءل لماذا لم يتم اتخاذ خطوات عملية لتجسيد الوحدة 

 اهم من المقاومة ومطلوب ارادة فلسطينية الوطنية خاصة وإن حركة حماس تؤمن ان الوحدة الوطنية
 .سياسية مستقلة لتحقيق ذلك

مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية على ضرورة االختالف تحت سقف . وشددت د
المصلحة الوطنية ألننا ما زلنا في مرحلة التحرر الوطني ألن حب الوطن اكبر من حب ومصلحة 

  .جميع لفرض الوحدة الوطنية على ارض الواقعالحزب ودعت الى مشاركة ال
وقال الشيخ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد انه منذ االنقسام تم الحديث بصورة اجبارية حول السلم 
االهلي في ظل معاناة شعبنا من االحتالل والحصار واالنقسام والفقر بدالً من الحديث عن حق العودة 

عل االنقسام السياسي، مشيراً الى اننا بحاجة الى التراجع والتوقف عن والالجئين والقدس وكل ذلك بف
 .بعض المفاهيم والبدء بالمصالحة الوطنية

 وتشكيل حكومة "االنقالب"أما سمير أبو مدللة ممثل الجبهة الديمقراطية فأكد ضرورة تراجع حماس عن 
نسبي الكامل وبناء جبهة مقاومة موحدة انتقالية لالستعداد النتخابات رئاسية وتشريعية وفق التمثيل ال

 .والعمل على منح الحريات العامة والعودة الى برنامج سياسي موحد
 كرس االنقسام السياسي وشكل خطراً على "االنقالب"وأكد وليد العوض القيادي في حزب الشعب ان 

نية، مشدداً على اهمية المشروع الوطني كما انه ساهم في زيادة االبتزاز االسرائيلي لألطراف الفلسطي
ف وفق اعالن .ت.تراجع حماس عن خطأ االنقالب وإعادة بناء األجهزة األمنية وتفعيل مؤسسات م

القاهرة وتشكيل لجنة تحقيق وطنية في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب والوطن والقضية وتشكيل جبهة 
بات استخدام قوته المسلحة للسيطرة على مقاومة موحدة، مشيراً الى انه ال يجوز ألي حزب فاز باالنتخا

 .السلطة
 ٢/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   من إدارة معبر رفح غير واقعي"حماس"الحديث عن استثناء : البردويل .٢٢

 صالح البردويل في تصريحات خاصة      .د" حماس" عضو المجلس التشريعي الفلسطيني لحركة       قال: غزة
يين بأنه ال مانع لدينا من عودة عناصر أمن الرئاسة إلـى            لقد قلنا بشكل صريح للمصر    ": "قدس برس "لـ
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معبر رفح بشرط أن ال تكون ضدهم قضايا مرفوعة في المحاكم، ومعروف أن حكومة غزة تسيطر على                 
الوضع األمني بالقطاع من خالل وزارة الداخلية التي ستكون مشرفة على الجوازات في المعبر، وبالتالي               

مستحيل، ذلك  " حماس"فون في المعبر ويعملون من غزة، وبالتالي استثناء         فحرس الرئاسة هم أصال موظ    
غيـر  " حماس"أنه إذا فتح المعبر فإنه سيعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومن هنا فالحديث عن استثناء             

  ".واقعي ويستهدف تسميم األجواء ال أكثر وال أقل
 ١/٥/٢٠٠٨قدس برس

  
   في الضفة  الحركة من أنصارأربعةنية تعتقل الفلسطي األجهزة األمنية": حماس" .٢٣

 من أنصار الحركة فـي الـضفة الغربيـة          ٤، إن األجهزة األمنية اعتقلت      "حماس"قالت حركة   : رام اهللا 
  ).٣٠/٤(المحتلة، مساء أمس األربعاء 

 ١/٥/٢٠٠٨قدس برس
  
   أولمرت للتحقيقاستدعاء .٢٤

قناة التلفزيونية الثانية، والذي جاء فيه أنه تـم         ، تقرير ال  أمسأكد مكتب رئيس الحكومة، إيهود أولمرت،       
وجاء أن أولمرت قد أعلن أنه ينوي التعـاون بـشكل كامـل مـع            . استدعاؤه للتحقيق معه بشكل طارئ    

ومن جهتهـا فقـد      .المحققين، وادعى أن كافة الشبهات التي تدور حوله سوف تتبدد في أعقاب التحقيق            
وبحسب التقرير فإن أولمرت ال يعـرف حتـى اآلن           . التحقيق رفضت الشرطة التأكيد على حقيقة إجراء     

 قضايا في الوقت نفسه؛ األولى      ٣بأية قضية سوف يتم التحقيق معه، خاصة وأنه يجري التحقيق معه في             
، والثالثة تقديم المساعدة لزبـائن شـريكه        "البيت في شارع كرمياه   "، والثانية   "مركز االستثمارات "قضية  

  .ي ميسرالسابق المحامي أور
  ١/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
  األجهزة األمنية توصي حكومة اولمرت بقبول التهدئة شريطة إطالق سراح شليط .٢٥

في عددها الصادر أمس الخميس النقـاب عـن ان          ) هآرتس(كشفت صحيفة    :زهير اندراوس -الناصرة  
ألول أجهزة األمن االسرائيلية أوصت خالل جلسة المجلس الوزاري المصغر التي عقدت يـوم أمـس ا               

 المقاومة الفلسطينية، غلعاد شـليط،      ىباشتراط قبول التهدئة بان تشمل صفقة تبادل األسير االسرائيلي لد         
 فلسطينيين في اتفاق التهدئة الذي بلورته مصر مع الفصائل الفلسطينية وأعلن عنـه يـوم أمـس              ىبأسر
 أكدوا خالل الجلسة ان التهدئة      وقال المراسل السياسي للصحيفة باراك رافيد ان عددا من الوزراء          .األول

مجرد محاولة من حماس لكسب الوقت وزيادة تسلحها وتعزيز قدراتها العسكرية، وكان أشـد المنتقـدين                
 . للتهدئة وزير األمن الداخلي ورئيس جهاز األمن العام سابقا أفي ديختر

  ٢/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  التهدئة بدل قبول " تكسير عظام حماس" تتحدث عن "إسرائيل" .٢٦
رفض وزير الداخلية االسرائيلي مائير شـتريت العـضو فـي           : ردينة فارس -عبد القادر فارس   -غزة  

الحكومة االمنية المصغرة، أمس اي هدنة مع حماس وذلك غداة اتفاق التهدئة الـذي ابرمتـه الفـصائل                  
ال على ان تمتـد الـى       وينص االقتراح على تهدئة تبدأ في قطاع غزة او        . الفلسطينية المسلحة في القاهرة   

يجب "وصرح شتريت لالذاعة االسرائيلية العامة       .الضفة الغربية الحقا مقابل رفض الحصار االسرائيلي      
ال بد ان يهاجم الجيش هؤالء االرهـابيين        . تصفية حماس وعدم التفاوض معها الن مطالبها غير مقبولة        
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يوفال ديسكين الى رفـض     ) شين بت (اخلي  كذلك دعا رئيس جهاز االمن الد      ". ليال نهارا لكسر عظامهم   
  .الهدنة موضحا انها تخدم مصلحة حماس

  ٢/٥/٢٠٠٨عكاظ 
 
  إسرائيل دولة قائمة على اإلرهاب:  أكاديمي يهودي١٠٠ .٢٧

 شخصية أكاديمية بريطانية يهودية األسبوع الحالي على        ١٠٠وقع أكثر من    :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
، "قيـام إسـرائيل   " البريطانية، يدعون فيها إلى مقاطعة احتفاالت        "الغارديان"عريضة نشرت في صحيفة     

ال يمكننـا  "وجاء فـي العريـضة     .، كما جاء في العريضة    "دولة قائمة على اإلرهاب   "بسبب أن إسرائيل    
االحتفال بيوم والدة الدولة القائمة على اإلرهاب والمجازر واقتالع الناس من أراضيهم، كما ال يمكننا أن                

وم والدة الدولة التي تخرق القانون الدولي، وتفرض عقوبات جماعية على الجمهور في قطـاع               نحتفل بي 
إننا سنشارك في احتفاالت كهذه فقط حين يعيش العـرب          .. غزة، وتحرم الفلسطينيين من حقوق اإلنسان     

  ".واليهود متساوين في الشرق األوسط
  ٢/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 

 
  بمشاريع سكنية واقتصادية وسياحية... ي الجوالن  تعزز االستيطان ف"إسرائيل" .٢٨

تنفّذ إسرائيل حملة واسعة لتعزيز االستيطان وبناء المشاريع العمرانيـة          :  آمال شحادة    -الجوالن المحتل   
، وهـي مؤسـسة     "دائرة أراضي إسرائيل  "وأعلنت  . واالقتصادية في مرتفعات الجوالن السورية المحتلة     

راضي المسجلة باسم الدولة، مناقصة لبناء حـي جديـد فـي مـستوطنة              حكومية مسؤولة عن إدارة األ    
  . دونم٣٠٠ وحدة سكنية على مساحة ٤٠٠يضم " كتسرين"

األميركية للطاقـة، مخططـاً     " اس. اي. آي"اإلسرائيلية بالتعاون مع شركة     " مي غوالن "وأعدت شركة   
ويمتد المشروع على مـسافة     . هربائية مروحة هوائية النتاج الطاقة الك     ١٥٠إلقامة مشروع مشترك لبناء     

التي أقيمـت   " آلوني هبيشان " كيلومتراً في شمال شرقي الجوالن، من مجدل شمس حتى مستوطنة            ١٤٠
  .على انقاض قرية الجوزير السورية المدمرة

  ٢/٥/٢٠٠٨الحياة 
  

   باراك بشجار في حزبهإصابة .٢٩
 باراك، أصيب قبل أيام خـالل شـجار   أمس أن وزير الحرب إيهود    " هآرتس" كشفت صحيفة    -الناصرة  

وقالت الصحيفة، إن زوج شقيقة وزير الحـرب         .في تل أبيب  " العمل"نشب في جلسة خاصة لقيادة حزب       
السابق ورئيس الحزب السابق عمير بيرتس، هاج غضبا في أحد النقاشات، فضرب وزير الزراعة شالوم               

ود عيان للصحيفة أن باراك نفسه أصيب خـالل         سمحون بالمايكروفون الذي كان على الطاولة، وأفاد شه       
 .الشجار الذي استمر لعدة دقائق

  ٢/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 
 
   إسرائيلية لسلب مياه الضفةمشاريع .٣٠

 قالت مصادر إعالمية إسرائيلية أمس أن وزير البنى التحتية في حكومة االحتالل بنيامين بـن                :الناصرة
ك اإلسراع في المصادقة على خمسة مشاريع للمياه تبادر لهـا           اليعيزر، طالب وزير الحرب، إيهود بارا     

وحسب ما نشر فـإن المـشاريع        .شركة المياه الحكومية اإلسرائيلية قرب مستوطنات في الضفة الغربية        
 .الخمسة عبارة عن سحب مياه من آبار جوفية، وتجميعها في برك خاصة الستخدامها في المستوطنات

  ٢/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 
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  "إسرائيل"دء تدفق الغاز المصري باألنابيب إلى ب .٣١

عبـر خـط    " إسرائيل"إن الغاز الطبيعي المصري بدأ يتدفق إلى        " إسرائيل"قالت شركة كهرباء    : رويترز
 مع شركة غاز شرق المتوسط      ٢٠٠٥ويأتي ذلك في أعقاب توقيع اتفاق عام        . أنابيب للمرة األولى، أمس   

وفي المرحلـة األولـى     .  عاما ٢٠ من الغاز الطبيعي المصري لمدة        مليار متر مكعب سنويا    ٧,١لتوريد  
وسيتيح لشركة الكهرباء زيادة إنتاجهـا      " أشدود"و" تل أبيب "سيسلم الغاز إلى محطات لتوليد الكهرباء في        

% ٢٠أن أكثر مـن     " اإلسرائيلية"وقدرت الشركة   %. ٢من الكهرباء المولدة بالغاز الطبيعي والذي يبلغ        
وقامـت  . خالل العقد المقبل ستعتمد على الغاز الطبيعـي المـصري         " إسرائيل"ء المنتجة في    من الكهربا 

 ". إسرائيل"شركة غاز شرق المتوسط ببناء خط أنابيب تحت الماء لنقل الغاز الطبيعي المصري إلى 
  ٢/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  القدس تمر في أقصى مراحل التهويد: التفكجي .٣٢

تفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خالل ورشـة عمـل حـول               أكد خليل ال   :نابلس
قضايا المجتمع المقدسي، أن القدس تمر في أقصى مراحل التهويد والـصراع الـديمغرافي والجغرافـي      

 ، بأن تكون عاصمتها من دون وجـود الـشريك الفلـسطيني   "إسرائيل "لفرض األمر الواقع ولتحقيق حلم   
 في الضفة   ة الجدار قامإهدف  أشار من جهة أخرى، إلى أن       و . الظروف العربية والدولية   مستغلة في ذلك  

قد تم ابـتالع األراضـي      موضحاً أنه   الغربية سياسي بحت وليس أمنياً كما تدعي السلطات اإلسرائيلية،          
شـدد علـى     إلى ذلـك،     .وضم مستعمرات وإقامة طرق التفافية وذلك لتحقيق هدف إقامة القدس الكبرى          

ضرورة إقامة توأمة بين المؤسسات التعليمية واالقتصادية بين الداخل الفلسطيني والخارج، كمـا طالـب     
  .مؤسسات المجتمع المدني بترميم وإعادة بناء األبنية الثقافية والرياضية في القدس

  ٢/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  عمال غزة خرجوا بمسيرات تعبيراً عن سخطهم من الصمت الدولي .٣٣
نظم المئات من عمال قطاع غزة أمس تظاهرة بمناسبة اليوم العـالمي للعمـال،               : أشرف الهور  -ة  غز

نهم أصبحوا عاطلين عن العمل     أ ىلإشارة منهم   إأحرق عدد منهم خاللها العديد من اآلالت الصناعية في          
لـب بهـذه    وكان جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار طا         .بفعل الحصار االسرائيلي  

المناسبة المجتمع الدولي والدول العربية واالسالمية، بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه العمـال وتـوفير              
ـ             أن  وبي. العمل لهم   ىن معدالت الفقر والبطالة تفاقمت بين الفلسطينيين وخاصة فئة العمال منهم، الفتاً ال

ـ إما وصلت نسبة البطالة     ، في %٧٠أن نسبة األسر التي تعيش تحت خط الفقر بلغت أكثر من              نحـو   ىل
ن الحصار تسبب في تعطل العشرات من مـشاريع البنيـة التحتيـة             أ ىلإ  في هذا السياق   ولفت %.٦٠
  . مليون دوالر٥٠٠جمالي خسائر هذه المشاريع بلغ إأن موضحاً نشائية في القطاع، واإل

  ٢/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  لمناسبة األول من أيار  اهللارامفي  أمام مجلس الوزراء والتشريعي اعتصام .٣٤
مس، مسيرة واعتصاماً أمام مقري مجلـس       أنظم االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين،        :فادي العاروري 

وردد العمـال المـشاركون      .الوزراء والمجلس التشريعي، بمدينة رام اهللا، لمناسبة يوم العمال العـالمي          
بمسؤولية لمعاناة العمال في فلسطين، مطالبين بتحسين       الهتافات والشعارات التي طالبت الحكومة بالنظر       

دعا المشاركون المجلس التشريعي لسن قوانين تحمـي العمـال فـي فلـسطين،               كما   .ظروفهم المعيشية 
  وترعى همومهم، 
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  .مشددين على ضرورة رفع رواتب العمال ودعم المواد الغذائية األساسية
  ٢/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  ة للمؤسسات الدولية بفضح سجون االحتالل فلسطينيمطالب .٣٥

 وقـف انتهـاك     سرائيليطالب المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى سلطات االحتالل اإل        : دعاء وجدي 
االتفاقيات والمواثيق واألنظمة والمعاهدات الدولية، والسماح لذوي األسرى والمعتقلين خاصةً في قطـاع             

 ١١ منذ قرابة    ذلكب في سجون االحتالل، كونهم محرومين من        غزة بزيارة أبنائهم وكذلك األسرى العر     
 تُقدر بالعشرات ماتت تحت التعذيب الشديد الذي تمارسه سلطات          اًوأكد في بياٍن له أن هناك أعداد       .شهرا

السجون وإعداد تقارير مفـصلة     هذه  دعا إلى زيارة     كما   .االحتالل بحقِّ األسرى والمعتقلين في سجونها     
 الجـسيمة   سرائيليةفضح االنتهاكات اإل  لسرى بكافة أصنافهم وأمراضهم وأحوالهم ومعاناتهم،       عن حياة األ  

  .بحقِّ األسرى والمعتقلين، وخاصةً سياسة اإلهمال الطبي المتعمدة
  ٢/٥/٢٠٠٨إخوان أون الين 

  
   االحتالل تعتقل ستة فتية من فحمة ويعبد وتقتحم مدينة جنين ومخيمهاقوات .٣٦

 فـي   ت قوات االحتالل، فجر أمس، خمسة فتية من قرية فحمة، وآخر من بلدة يعبـد              اعتقل :محمد بالص 
 في أعمال رشق آليات عـسكرية اسـرائيلية بالحجـارة والزجاجـات             ةشاركالم ةعيذرب،  الضفة الغربية 

من جهة اخرى اقتحمت قوات االحتالل المعززة باآلليات العسكرية، مدينة ومخيم جنين، وسط              و .الفارغة
وذكرت المصادر األمنية، أن قوات االحتالل، حاصرت مبنـى          .ثيف للرصاص وقنابل الصوت   إطالق ك 

، وصادروا أجهزة الحاسوب، والملفات     ا والعبث بمحتوياته  اجمعية أنصار السجين، ومن ثم قاموا باقتحامه      
  .ذات الصلة بعمل الجمعية التي تعنى بقضايا األسرى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية

  ٢/٥/٢٠٠٨ام الفلسطينية األي
  

  غالق القدسإمر أبتهمة مخالفة  الغربية تقل عمال من الضفةيعاالحتالل  .٣٧
 من العمال الفلـسطينيين     مس االول عدداً  أ يوم    اإلسرائيلية اعتقلت قوات الشرطة وحرس الحدود    : القدس

غالق رغـم  يام اإلأل  خال"سرائيلإ"لى إ بحجة الدخول ،من سكان الضفة الغربية الذين يعملون في القدس      
  .نهم يحملون تصاريح عمل سارية المفعولأ

  ٢/٥/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  

 "سرائيلإ"يؤيدون االلتزام بهدنة متبادلة مع % ٨٥: استطالع .٣٨
 عبر الهاتف في الفترة الواقعة ،شركة الشرق األدنى لالستشارات كشف استطالع للرأي نفذته: رام اهللا

 كما .من المواطنين ال يتوقعون إقامة دولة فلسطينية في المستقبل% ٤٦ أن ، نيسان الفائت٢٦ و٢٤بين 
أوضحت  فيما . قبل نهاية العام الجاري"إسرائيل"يستبعدون التوصل إلى اتفاق سلمي مع % ٦٥ أظهر أن

ر عب وقد .خالل الشهر الماضي% ٦٤، مقارنة مع "إسرائيل"لتوقيع معاهدة سالم مع %  ٧٢ النتائج تأييد
 وفي هذا .حلهذا المن مؤيدي حماس مع % ٥١ النتائج أن ، وقد أبرزتعن تأييدهم لحل الدولتين% ٦٧

وحول القضية الرئيسية من قضايا  .حل الدولة الواحدة ثنائية القوميةل عدم معارضتهم% ٦٩السياق أبدى 
 ثم ،%٣٢بنسبة الحل النهائي التي يجب العمل على إنهائها أوالً، جاءت قضية القدس في المقدمة 

% ٨٥ أكدمن جهة أخرى، و %.٨ والمياه ،%١٣ والحدود ،%١٧ فالمستوطنات ،%٣١الالجئين 
 يعارضون إطالق ستطلعينمن الم% ٥٥ن في حين تبين أ. "إسرائيل"تأييدهم لاللتزام بهدنة متبادلة مع 

طالب  إلى ذلك .يا ألن ذلك ال يخدم المصلحة الوطنية العل"إسرائيل" تجاه  غزةالصواريخ من قطاع
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أشار  وعلى صعيد آخر، . عن الوجود"إسرائيل"حركة حماس بتغيير موقفها الداعي إلى إزالة % ٦٦
% ٥٥ وتبرز النتائج أن ،إلى أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين% ٧٤غالبية 

وفي سياق آخر،  .ب الفلسطينيمنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعالمن مؤيدي حماس يعتبرون أن 
ارتفعت شعبية كما  .في شباط% ٣٧مقارنة مع % ٤٠شعبية حركة فتح وصلت إلى أن كشفت النتائج 

% ٣٨بينما عبر %. ١٤بعد أن كانت % ١٧حماس بنفس المستوى مقارنة مع شهر شباط لتصل إلى 
ل لتحقيق المصالح الفلسطينية وحول االستراتيجية األفض . بأي فصيل موجود على الساحةعن عدم ثقتهم
وعلى صعيد متصل،  . استراتيجية حماسافضلو% ٢٩استراتيجية حركة فتح مقابل % ٧١ل العليا، فض

 وفي حال .مع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة% ٦٦مع إجراء انتخابات تشريعية مبكرة و% ٧١ن إف
قائمة % ١٢ ، مقابل قائمة فتحونبسينتخ% ٤٣فإن جرت االنتخابات التشريعية في األسبوع المقبل، 

ن مرشح فتح إأما إذا جرت االنتخابات الرئاسية في األسبوع المقبل، ف .قوائم أخرى% ١٦ و،حماس
وبالنسبة  .لمرشحين آخرين% ١٧لمرشح حماس و% ١٢ من األصوات مقارنة مع% ٤٥سيحصل على 

ية لحكومة تسيير األعمال برئاسة يمنحون الشرع% ٤٩ن إللحكومة الشرعية في األراضي الفلسطينية، ف
 .أن ال شرعية للحكومتين% ٢٣اعتبر ، في حين حكومة المقالة في غزةلل% ٢٨ ، بينما يمنحفياض

 أما حول  .هنيةسماعيل ال% ٣٣مقابل % ٦٧ إلى وصلت شعبية الرئيس محمود عباس بينت النتائج أنو
% ١١ و،من البطالة% ٢٤ ويعاني ،لفقرتحت خط ايعيشون % ٥٧ فقد تبين أن الفقر والبطالةقضايا 

وحول  .في الضفة% ٢٠مقابل % ٣١وترتفع نسبة البطالة في غزة لتصل إلى  .يعملون بوظائف جزئية
بمساعدات األمم  %١٩و، بمساعدات االتحاد األوروبي% ٢١الثقة بالجهات التي تقدم المساعدات، يثق 

% ٦في حين يثق  ،دات من الدول اإلسالميةبالمساع% ١١ و،بالمساعدات العربية% ١٦ و،المتحدة
  .بالمساعدات االميركية

 ٢/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  ألف عاطل عن العمل في األراضي الفلسطينية ٩٠٠هناك :  اآلغامحمد .٣٩

ن ما يزيـد علـى   أمس ، أقال محمد االغا وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية المقالة : د ب أ-غزة 
وذكر أن هؤالء يمثلـون      . ألف عامل فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة عاطلون عن العمل           ٩٠٠
 كافة القطاعات الحيوية في االقتصاد الفلسطيني، فيما بلغ عدد العمال المزارعين العاطلين عن              من %٥٥

من جهة أخرى،   وأشار  . رهم ألف نسمة من أس    ٢٥٠ ألف مزارع يعولون قرابة      ٤٥العمل في قطاع غزة     
 "إسـرائيل "إلى أن التبادل التجاري بالسلع والمنتجات الزراعية توقف بين قطاع غزة والـضفة وداخـل                

مما شكل ضربة قوية لالقتصاد الفلسطيني والذي كانت تساهم فيه الزراعة بما            "والعالم العربي والخارجي    
  ".من إجمالي الناتج المحلي % ١٥ال يقل عن 

  ٢/٥/٢٠٠٨ر الدستو
  

  منذ بداية العام الحالي فلسطينياً اعتقلوا  عامال٤١٥ًأكثر من  .٤٠
ن عمـال غـزة بـاتوا       أ ، نبيل المبحوح   غزة أكد مدير اتحاد نقابات العمال في قطاع       : رائد الفي  - غزة

وأشار إلى أن إغالق المنشآت والمصانع في غزة أدى إلى تعطيل من            .  معيشية ال تطاق   يعيشون أوضاعاً 
 عامل استشهدوا العام الماضي، بينما اعتقلت قوات االحتالل         ٤٠٠ أكثر من    فيما بين أن  . ى من العمال  تبق

  . آالف عامل منذ بداية انتفاضة األقصى٤ وما يزيد على ، عامال٤١٥ًمنذ بداية العام الحالي أكثر من 
 ٢/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   مريضا١٤١ًع غزة إلى  عدد ضحايا الحصار من المرضى في قطاارتفاع .٤١
أعلن الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، رامي عبده، عن ارتفاع           : ألفت حداد ورأفت الكيالني   

وفاة شاب مصاب بالسرطان، من     ، بعد    ضحية ١٤١لى  إعدد ضحايا الحصار المفروض على قطاع غزة        
  . وتدهور حالته الصحيةسكان مدينة غزة نتيجة لعدم توفر العالج داخل مشافي قطاع غزة

 ١/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
 " حماس"ال تغيير في عالقتنا مع : المراقب العام الجديد لألخوان .٤٢

قال المراقب العام لجماعة االخوان المسلمين الشيخ همام سعيد ان الجماعة :  فارس الحباشنة-عمان 
عد الفكرية والسياسية والشرعية في بقياداتها التنظيمية الجديدة ستحافظ على أدوارها السياسية وفقا للقوا

وأكد أنه ال تغيير في مسار الجماعة السياسي، سواء ما يتعلق بالملف المحلي . المراحل السابقة للجماعة
  .أو االقليمي، وخاصة عالقتها مع حركة المقاومة االسالمية حماس في فلسطين 

  ٢/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
  راضيه إلى سوريا عبر أ٤٨األردن يوقف مرور فلسطينيي الـ  .٤٣

 مساعي مختلفة من أجل تجديد زيارات ٤٨تبذل أوساط سياسية وأهلية داخل أراضي : القدس المحتلة
أن " الخليج"وعلمت . األقارب في سوريا بعدما توقفت منذ العام الحالي نتيجة معارضة السلطات األردنية

توجهين لزيارة أقاربهم في سوريا  الم٤٨السلطات األردنية أوقفت منذ مطلع العام دخول فلسطينيي 
وطبقا . عزمي بشارة قبل سنوات. استمرارا للقاءات التي بادر لها رئيس التجمع الوطني الديمقراطي د

 عللت السلطات األردنية هذه الخطوة بالتدابير األمنية نظرا لتزايد ٤٨لمصادر فلسطينية داخل أراضي 
  .وسوريا" إسرائيل"التوتر بين 

  ٢/٥/٢٠٠٨اراتية الخليج اإلم
  
  رئيس الوزراء األردني ونظيره الكويتي يؤكدان دعمهما إلقامة الدولة الفلسطينية  .٤٤

اكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد األحمد الصباح ورئيس الوزراء :  بترا–الكويت 
 مختلف القضايا ذات األردني نادر الذهبي، في لقاء لهما، حرص بالدهما على التشاور والتنسيق حيال

االهتمام المشترك والملفات العربية والدولية وفي مقدمتها بالطبع عملية السالم في الشرق األوسط ودعم 
  .األشقاء الفلسطينيين للحصول على حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة

 ٢/٥/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  لمعابر وإنهاء االنقسامالتهدئة تفتح الباب لحل أزمة ا: مصر .٤٥

اعتبرت مصادر مصرية مطلعة أن التهدئة التي تسعى القاهرة إلى عقدها بين :  جيهان الحسيني-القاهرة 
وأكدت أنها . والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، هي المفتاح لحل كثير من القضايا والمشاكل" إسرائيل"
فلسطيني ودعم المفاوضات والمسار السياسي من أجل قيام إلنهاء حال االنقسام ال" المدخل الرئيس الوحيد"

التوصل إليها سيفتح الباب سريعاً إلنهاء أزمة المعابر، وعلى رأسها معبر "الدولة الفلسطينية، كما أن 
المشكلة األساسية هي في معبر رفح ألن المعابر األخرى تجارية وتعمل، وإن "وقالت المصادر ". رفح

ن استمرار إغالق معبر رفح وعدم تشغيله يتسبب في مشاكل جمة ألهالي غزة كانت غير منتظمة، لك
مصر ليس لديها مانع في تشغيل معبر رفح واستئناف العمل "وأشارت إلى أن ". وحصار فاضح وظالم

تشغيل معبر رفح يحتاج إلى موافقة من كل األطراف التي وقعت على اتفاق المعابر "، الفتة إلى أن "فيه
وأشارت إلى ". هذا هو المعيار الوحيد لتشغيل معبر رفح"وشددت على أن ". ٢٠٠٥) يونيو (في حزيران
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ألفكار سابقة لحركة حماس وتنظيمات فلسطينية أخرى في شأن "أن الطرح المصري لم يكن سوى بلورة 
اً، قريب" إسرائيل"سيذهب إلى "وأوضحت أن رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان . التهدئة

زيارة "، مشيرة إلى أن "وسيحمل في جعبته هذا الطرح الذي توافقت عليه الفصائل الفلسطينية جميعاً
حرص مصر على سرعة "وأكدت ". سليمان أرجئت حتى إنهاء اإلسرائيليين من احتفالهم بأعياد الفصح

سكرية في غزة يتحدث األداء تجنباً واستباقاً لحدوث تداعيات يمكن أن تعرقل هذه الجهود مثل عملية ع
نحن في سباق مع الزمن، واتصاالتنا مع اإلسرائيليين ال تنتهي، فهناك حركة : "وقالت". عنها بعضهم

  ". مكثفة وجادة مع جميع األطراف
  ٢/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  "ديمونة" في البرلمان المصري بالتحقيق في زيارة وفد أكاديمي لمفاعل مطالب .٤٦

" ديمونة" وفد من أساتذة الجامعات المصرية بالسفر سرا لزيارة مفاعل أثار الكشف عن قيام: القاهرة
بالكيان الصهيوني، ردود فعل غاضبة بين برلمانيين معارضين ومستقلين، وتقدم النائب عن جماعة 

، بطلب إحاطة )البرلمان(اإلخوان المسلمين أحمد دياب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب 
التعليم العالي والبحث العلمي، طالب فيه بتحقيق عاجل مع أعضاء الوفد األكاديمي، واصفا عاجل لوزير 

. على من قاموا بتلك الزيارة المشبوهة" عارا"الزيارة بأنها تمثل تلويثا لسمعة الجامعات المصرية و
ء الحزب وكانت تقارير إعالمية قد ذكرت أن وفدا من أساتذة الجامعات المصرية يضم عددا من أعضا

، وأن أعضاء الفريق األكاديمي قبلوا السفر إلى "اإلسرائيلي" "ديمونة"الوطني الحاكم  قام بزيارة لمفاعل 
هناك بعد أن حصلوا على تعهد مكتوب من حكومة الكيان بأن يحصل أي عضو على تعويض قدره ربع 

  .لتي تصدر من المفاعلمليون جنيه في حالة تعرضه لخطر اإلصابة بأضرار ناجمة عن اإلشعاعات ا
  ٢/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  في إعالن موقفها من الهدنة " إسرائيل" وزير الخارجية المصري ينتقد تلكؤ مساعد .٤٧

قال مساعد وزير الخارجية المصري في حديث هاتفي مع هآرتس إن مصر :  أسعد تلحمي-الناصرة 
ة وتطبقها، منتقداً تلكؤ الدولة العبرية في إعالن أن توافق على صيغة اتفاق التهدئ" إسرائيل"تتوقع من 

وبإمكانهم المساعدة ... اإلسرائيليين يأخذون وقتا طويال جدا للتفكير وتقويم الوضع"موقفها، مضيفا إن 
بأن التهدئة ستعزز " إسرائيل"ورداً على ادعاءات في ". من خالل الموافقة على الجهود المصرية والتهدئة

ب إضعاف السلطة الفلسطينية ورئيسها، قال زكي إن مصر لن تقوم بأي خطوة من قوة حماس على حسا
إسرائيل ال تهتم بعباس أكثر من مصر، ""وتابع أن ). أبو مازن(شأنها إضعاف الرئيس محمود عباس 

  ".ونحن نفهم المبنى الفلسطيني جيدا، ولسنا بحاجة ألن يذكّرنا بذلك أي طرف ثالث
  ٢/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
   ء كانت في طريقها إلى غزة كيلوجرام من المتفجرات بسينا٢٠٠ضبط : مصر .٤٨

أعلن مصدر أمني مصري بشمال سيناء أن الشرطة المصرية ضبطت نحو :  شادي محمد -العريش 
 . كيلو جرام من المتفجرات بسيناء أمس الخميس يشتبه في أنها كانت في طريقها للتهريب إلى غزة٢٠٠

تي " بسيناء تلقت معلومات تفيد قيام بعض المهربين بإخفاء كميات من مادة أجهزة األمن: وقال المصدر
وأضاف أنه بتفتيش المنطقة عثر بها  . شديدة االنفجار بمنطقة جبلية قرب قرية نخل بوسط سيناء"أن تي

على خمسة أكياس بالستيكية معبأة بالمتفجرات إضافة إلى عدد من قذائف الهاون من مخلفات الحروب 
ويقوم تجار مفرقعات مصريون . "تي أن تي"اإلسرائيلية كاملة األجزاء قبل تفريغها من مادة  - يةالمصر
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 شديدة االنفجار التي تستخدم في صناعة المتفجرات "تي أن تي"بتفريغ قذائف الهاون واأللغام من مادة 
  .وتخزينها في مخازن قرب الحدود المصرية مع غزة تمهيدا لتهريبها عبر األنفاق

  ٢/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  الدول العربية لم تف بوعودها المالية للفلسطينيين: رايس .٤٩

حثت الواليات المتحدة األمريكية الدول العربية، يوم الخمـيس،         :  من لندن  ٢٠٠٨ /٢/٥ رويترز   ذكرت
ة وقالـت وزيـر   . على الوفاء بالوعود التي قطعتها ولم تف بها بعد بتقديم مساعدة للـسلطة الفلـسطينية              

واضـافت  ". من المهم للغاية ان يفي الناس بتعهـداتهم       "الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس للصحفيين،      
الدول التي لديها موارد ينبغي أال تبحث عن أقل ما يمكن ان تفعله ولكن عن أقصى ما يمكـن أن                    "قولها  
 الواليات المتحدة تأمل ان ترى   ولم تذكر رايس أي دولة باالسم لكن مسؤوال امريكيا رفيعا قال ان           ." تفعله

الدول العربية وقد قدمت المزيد من المال قائال انه لم يقدم تبرعات كبيرة هذا العـام سـوى الـسعودية                    
وقال ان الكويت وقطر بين دول اخرى لم تدفع اي منهما بعد أي دعـم لميزانيـة                 . واالمارات والجزائر 

 مليـار دوالر    ١,٥٥ المانحين االجانب وعدوا بتقـديم       وتظهر احصاءات أمريكية ان   . السلطة الفلسطينية 
 مليون دوالر من أعضاء الجامعة العربيـة        ٧١٧ منها   ٢٠٠٨دعما للميزانية إلى السلطة الفلسطينية لعام       

 ١٥٣ومن هذه الوعود فان أعضاء الجامعة العربية قدموا بالفعـل           .  مليون دوالر من دول أخرى     ٨٣٥و
وعلى النقيض من . ث دول االمارات العربية المتحدة والسعودية والجزائر     مليون دوالر وجاء كلها من ثال     

 مليون دوالر وكانت أكبر مـساعدات مـن االتحـاد االوروبـي             ٥٠٢هذا قدم مانحون دوليون آخرون      
  .والواليات المتحدة وبريطانيا والنرويج وفرنسا وبريطانيا

 كانت تقلها الى لنـدن قالـت رايـس          قالت رايس في الطائرة التي    : ٢/٥/٢٠٠٨ بي بي سي     أضافتو
على الدول التي وعدت بتقديم اموال ان تنفذ وعودها وبخاصة الن هذه الدول تحديدا لديها               "للصحفيين ان   

 مليون دوالر فقط دفعـت حتـى اآلن         ٧١٧وتقول الخارجية االمريكية ان     ". مصلحة بقيام دولة فلسطينية   
اما الدول العربية فوصـلت     . ج وفرنسا والواليات المتحدة    منها جاءت من االتحاد االوروبي والنرو      ٥٠٠

 مليون من السعودية    ٦١,٦ مليون من االمارات و      ٩١,٦ مليون دوالر منها     ٢١٥تبرعاتها حتى اآلن الى     
  .  مليون من الجزائر٦٢و 
  
  في فلسطين اقتصادية هناك حقاً فرصا: طوني بلير .٥٠

لية توني بلير، في مؤتمر جمع سياسيين ورجـال اعمـال           قال ممثل الرباعية الدو   :  مينا العريبي  -لندن  
ال نقلل من المشاكل التي يراها الناس خالل شاشات تلفـازهم ولكـن             : "واعالميين مساء امس في لندن،    

رغم كل التحديات، فلدى الشعب الفلسطيني قوة وعزيمة، وهم         : "وأضاف". هناك حقاً فرصا في فلسطين    
 ". علينا ان نعطي الناس امالً بأن بناء الدولة امر ممكن: "وتابع". واليعملون في فلسطين ويحصدون األم

  ٢/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 إغالق جمعيات خيرية في الخليل قرار استبدادي:  األوروبيالبرلمان .٥١

قالت نائب رئيس البرلمان األوروبي لويزا مورغانتيني، في رسالة بعثتها إلى الحملـة             :  د ب أ   -الخليل  
إن قرار الجيش اإلسرائيلي مصادرة وإغـالق الجمعيـة الخيريـة اإلسـالمية             "مساندة األيتام،   الشعبية ل 

ومدارسها وبيوت أيتامها ومرافقها األخرى هو قرار استبدادي وغير قانوني من الجيش اإلسرائيلي تجاه              
عب الفلسطيني في   المجتمع المدني، وهو نتيجة إضافية للسياسة اإلسرائيلية في العقوبة الجماعية تجاه الش           

التبرير المقدم من الجيش اإلسرائيلي باالدعـاء بـأن الجمعيـة           "واعتبرت  ". الضفة الغربية وقطاع غزة   
الخيرية اإلسالمية منخرطة بنشاطات غير قانونية متعلقة بحركة حماس دون تقديم أي دليل يشكل انتهاكا               



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                   ١٠٦٧:         العدد                  ٢/٥/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

 يعاني أصال بسبب الوضع الصعب سـواء        يتم استخدامه لمعاقبة المجتمع المدني األفقر واألضعف الذي       
 حاجز، واالسيجة، والجدار ونقاط التفتيش، التي تعيـق بـشكل شـديد             ١٠٠من المستوطنين، وأكثر من     

وقالت مورغانتيني في رسالتها أيـضا      ". حرية حركة الفلسطينيين وحولت مدينة الخليل إلى مدينة أشباح        
 عاما  ٤٠حاد األوروبي مسؤوالن عن استمرار االحتالل       ولسوء الحظ فإن المؤسسات الدولية وكذلك االت      "

 ".وانتهاك وخرق حقوق اإلنسان لكن يجب االستمرار في شجبه والعمل من أجل السالم والعدالة
  ٢/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  تتوقع إجراءات تخفيف إسرائيليةالنرويج .٥٢

لنرويجـي، فـي حـديث      اشار ريموند يوهانسون، نائب وزير الخارجية ا      : كتب عبد الرؤوف ارناؤوط     
من اوسلو، إلى ان المجتمع الدولي يتوقع من الحكومة االسرائيلية ان تعلـن عـن سلـسلة مـن                   " األيام"

االجراءات للتخفيف عن الفلسطينيين ولتمكين عملية اعادة احياء االقتصاد الفلسطيني مشيرا إلى وجـوب              
الحصار " اسرائيل"الق الصواريخ وبرفع    انهاء دائرة العنف في غزة وذلك بوقف الفصائل الفلسطينية اط         

قبل اسبوعين كنت في المنطقة وناقشت االمر مع االسرائيليين وقالوا انهم           "ولكنه اشار إلى انه     . عن غزة 
  ".سيزيلون بعض العوائق وانا انتظر رؤية اي من القيود التي سيزيلونها

 ٢/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   مليون دوالر٤٠٠في ميزانية السلطة حجم العجز : صندوق النقد الدولي .٥٣

قالت ممثلة اإلدارة األمريكية لمؤتمر الدول المانحة إن الواليات المتحدة ستنظر بإيجـاب فـي               : بيت لح 
وعشية انعقاد المـؤتمر توقـع      . طلب السلطة الفلسطينية الحصول على مزيد من المساعدات االقتصادية        

 مليون دوالر خـالل     ٤٠٠ميزانية السلطة الفلسطينية إلى     صندوق النقد الدولي أن يصل حجم العجز في         
  . النصف الثاني من العام الحالي

  ١/٥/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  اليهود العالمي يعد مشروعا شامال للسالم في الشرق األوسطمجلس .٥٤

كاملة إلعادة  قال رئيس المجلس اليهودي العالمي روالند الودر إنه أعد خطة مت          :  برن –تامر أبو العينين    
إحياء عملية السالم في الشرق األوسط، تعتمد بشكل رئيسي على التنمية االقتصادية وتـسوية المـشاكل                

وأشار الودر، في حديث للجزيرة نت على هامش        . السياسية العالقة التي تعرقل مسيرة السالم في المنطقة       
تقوم على مراحل محددة وجدول زمني      بمثابة خطة مارشال شاملة     "زيارة له لسويسرا، إلى أن المشروع       

واضح، لكن تنفيذها وتطبيقها عمليا يتطلب وجود خط سياسي واضح في المنطقة، بعيدا عن األصـولية                
وركز على أن قيام دولة فلـسطينية       ". والتطرف، والعمل مع قوى وتيارات على استعداد للعيش في سالم         

 البرنامج، ووصف تلك الخطوة بأنها مـن دعـائم    تتعايش في سالم مع إسرائيل هو أحد أهم عناصر هذا         
  .االستقرار والسالم في المنطقة

  ١/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  لألمم المتحدة عن وضع غزة الكارثيتقرير غير منشور: االندبندنت .٥٥

نشرت صحيفة االندبندنت تحقيقا حول تقرير غير منشور لالمم المتحـدة يخلـص إلـى ان االوضـاع                  
ف مليون فلسطيني في غزة وصلت إلى حد غير مسبوق من التـدهور وتتطلـب               المعيشية لمليون ونص  

وتقول االندبندنت ان التقرير الذي اعدته منظمات مختلفـة         . مساعدات طارئة لمنع كارثة غذائية خطيرة     
لالمم المتحدة جاء عشية اجتماعات المانحين لمناقشة االوضاع السياسية واالقتصادية للفلـسطينيين فـي              
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 في المئة مـن     ٧٠وحسب التقرير، وصلت معدالت الفقر المدقع في قطاع غزة إلى حوالى            . معةلندن الج 
 في المئة من دخلها، وذلك اعلى من النسبة المماثلـة  ٦٦السكان، وبلغ انفاق االسر على الطعام االساسي       

 الـف   ١٣٠كما ان الحصار االسرائيلي للقطاع ادى إلـى توقـف           .  في المئة  ٦١في الصومال التي تبلغ     
  . مزارع عن االنتاج بسبب الحصار، ولم يعد امامهم سوى بيع اراضيهم لتوفير الغذاء

  ٢/٥/٢٠٠٨بي بي سي 
  
   يهودية ضد عمدة لندن لصداقته بالشيخ القرضاويحملة .٥٦

، التى تدعمها منظمات يهودية، حملة ضـد كـين          "جويش كرونيكل "شنت صحيفة   :  جمال شاهين  –لندن  
واتهم كاتب مقال فى الـصحيفة، الجمعيـة        . الي لصداقته بالشيخ يوسف القرضاوى    ليفنسيجون العمدة الح  
وانضم اليمين البريطانى إلى تلك الحملـة       . بانها فرع من اإلخوان المسلمين    " ماب"اإلسالمية البريطانية   

وشن حملة تشويه ضد العالمة القرضاوى، حيث وصف بأنه ضد الشاذين جنسيا وانه يحلـل اسـتخدام                 
 عقابا إلهيا   ٢٠٠٦ل في عمليات انتحارية، وانه اعتبر تسونامي الذي ضرب جنوب شرق آسيا عام              األطفا

  .على الفساد المنتشر في هذه البلدان
  ٢/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
   المتحدة تحذّر من اقتراب غزة من لحظة االنفجاراألمم .٥٧

" أونـروا "جون جينغ رئيس وكالة     نسبت صحيفة اإلندبندنت الصادرة، أمس، إلى       : وكاالت" الخليج"غزة  
في قطاع غزة، قوله لدى تقديم شهادته عبر الفيديو أمام لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني،                 

يناير كان متوقعاً غير أن أسبابه لم تُعـالج،         / إن اختراق الفلسطينيين للحدود المصرية في كانون الثاني       "
وأكد جينغ أن المشاريع التنمويـة التـي        ". صلت إلى نقطة االنفجار   وتتنامى اآلن الضغوط من جديد وو     

يشرف عليها مبعوث اللجنة الرباعية للشرق األوسط توني بلير، مثل مشروع معالجة المياه فـي غـزة،                 
  . السماح بدخول مواد البناء إلى غزة" إسرائيل"توقفت تماماً بسبب رفض 

الخيرية البريطانية رد المجتمـع الـدولي،       " أوكسفام"ي لمنظمة   ومن جانبه، انتقد آدم ليتش المدير اإلقليم      
غير واف برمته وفشل في اتخاذ القـرارات الـصارمة          "وابلغ اللجنة البرلمانية البريطانية بأن هذا الرد        

  ". على تحركات الفلسطينيين وتأمين فتح المعابر" إسرائيل"المطلوبة إلزالة القيود التي فرضتها 
 ٢/٥/٢٠٠٨ية الخليج اإلمارات

  
  السقف العربي للتسوية الفلسطينية؟هبطهل  .٥٨

 ياسر الزعاترة
، التزم ١٩٦٧ بعد هزيمة عام ٢٤٢طوال عقود، تحديداً منذ اعتراف جمال عبد الناصر بالقرار الدولي 

النظام العربي الرسمي بسقف محدد في التعاطي مع القضية الفلسطينية يتمثل في ما يعرف بقرارات 
 بما فيها ١٩٦٧دولية، وخالصتها دولة فلسطينية كاملة السيادة على األراضي المحتلة عام الشرعية ال

 .١٩٤القدس الشرقية، مع عودة الالجئين إلى ديارهم بموجب القرار الدولي 
 طرحت المبادرة العربية للسالم التي التزمت عملياً بنفس القرارات لكنها تراجعت ٢٠٠٢في قمة بيروت 
ين إذ تحدثت عن حل بالتوافق، ما يعني عملياً شطب حق العودة إلى األراضي المحتلة عام في بند الالجئ

  . واستبداله بالتعويض إلى جانب العودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة١٩٤٨
ح وهذا البعد يبدو مثيراً للدهشة إذ ترجح األوساط السياسية المعنية بالملف أن أرقام التعويضات التي تطر

في هذا السياق ليست رهينة المبالغة فحسب، بل إن ما سيقر منها إنما سيدفع من جيب العرب أنفسهم 
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أيضاً، وبخاصة الدول النفطية، السيما أن اإلسرائيليين يتنصلون منها بالحديث عن مقايضتها بتعويضات 
  .اليهود العرب الذي غادروا بالدهم إلى الدولة العبرية

أيلول /  التي كان عليها اختتام مسلسل أوسلو الذي بدأ في سبتمبر٢٠٠٠يف عام في قمة كامب ديفد ص
  . بتسوية نهائية، ضغط األميركان بقيادة كلينتون على ياسر عرفات للقبول بصيغة طرحوها١٩٩٣

تلك الصيغة تتمثل في حكم ذاتي مجزأ األوصال بمسمى دولة على ما يقرب من ثلثي األراضي المحتلة 
ن دون سيادة ومن دون عودة الالجئين، مع أحياء محدودة أتبع أكثرها الحقاً للقدس  م١٩٦٧عام 

  .الشرقية، في حين تبقى السيادة على المدينة لإلسرائيليين
واألسوأ هو اقتسام الشق العلوي من المسجد األقصى، إضافة إلى فرض السيادة اإلسرائيلية على الشق 

بع بحثاً عن هيكل سليمان الذي يصر اليهود على وجوده تحت السفلي منه كي تتواصل الحفريات بالط
  .المسجد

لالتفاق، األمر الذي لم يكن باإلمكان ) مصرية سعودية مغربية(هنا طالب ياسر عرفات بمرجعية عربية 
توفيره، ليس فقط لعدم القناعة، إلى جانب إدراك تبعات تسوية مشوهة من هذا النوع على مستقبل 

ضاً بسبب الخوف من الجماهير العربية واإلسالمية التي لن تستوعب بحال فكرة اقتسام المنطقة، بل أي
  .المسجد األقصى مع اليهود، حتى لو استوعبت البنود البائسة األخرى

وهذا األمر يبدو صعباً إلى حد كبير، خاصة أن تلك الشعوب لم تتقبل بعد فكرة التسوية من أساسها، تلك 
  .من فلسطين قبل الشروع في التفاوض% ٧٨ين التي تمنح اإلسرائيلي

كل ذلك كان يعرفه ياسر عرفات الذي جرب من قبل لعبة الخروج على اإلجماع العربي حين وقع اتفاق 
 .أوسلو من وراء ظهر العرب، وعلى رأسهم مصر التي شكلت على الدوام مرجعيته السياسية

 
ما من (ف اإلصالح في التعاطي مع األنظمة العربية منذ مالمح احتالل العراق واستخدام األميركان لسي

منذ ذلك الحين بدا أن ).. شيء يخيف األنظمة العربية أكثر من التطرق إلى تغيير أوضاعها الداخلية
 .الوضع العربي قد تراجع في السياق الفلسطيني، السيما حين مرر قتل ياسر عرفات من دون ضجيج

ت لعرفات الحماية دائماً على المطالبة بالتحقيق في مقتله، بل وصل فلم تجرؤ حتى مصر الدولة التي وفر
األمر حداً أسوأ من ذلك، حين جرى ترتيب الخالفة لخصومه الذين حاولوا االنقالب عليه، وهم أنفسهم 

  .الذين ال يعترفون عملياً بالمرجعية العربية، ويرون الضغط عليها من خالل األميركان وليس العكس
األخيرة يبدو أن الوضع العربي قد تراجع على نحو استثنائي، ليس في الملف الفلسطيني فقط، في اآلونة 

  .بل في عموم الملفات الحيوية في المنطقة
والسبب األول وراء ذلك يتمثل في تراجع النظام المصري بسبب التوريث وإرادة لجم المعارضة دون أن 

لضغوط الكبيرة على المملكة العربية السعودية وربما تضج المواقف األميركية والغربية، إلى جانب ا
  .استغالل بعض الخالفات الداخلية في أوساط الحكم فيها

ونعلم أن غطاء التسوية ال يحتاج إلى أكثر من موافقة مصرية سعودية حتى لو خالفها آخرون، األمر 
  .الذي يبدو مستبعداً باستثناء سوريا بالطبع

في إرادة دعم قيادة فتح والسلطة في مواجهة تيار إسالمي ال يرغب الوضع أما السبب الثاني فيتمثل 
الرسمي العربي في تصدره للقضية األكثر أهمية في الشارع العربي واإلسالمي، السيما وهو يعلم تأثير 
 ذلك على عموم الظاهرة اإلسالمية في المنطقة التي باتت تشكل التهديد األبرز لمنظومة القمع والفساد في

  .العالم العربي
تتبدى المعادلة الجديدة في الموقف من سوريا، واألهم في الموقف من صفقة التسوية الجديدة المتوقعة، 

 .فضالً عن الموقف من حركة حماس وسيطرتها على قطاع غزة
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في السياق األول يبدو من العبث حشر الموقف من دمشق في الملف اللبناني، على أهميته، إذ يحضر 
الفلسطيني بقوة أيضاً، إلى جانب الملف العراقي، فضالً عن الموقف من إيران، مع أن الموقفين الملف 

  .اإليراني والسوري ال يلتقيان في العراق إال في إرادة إفشال األميركان
أما فيما عدا ذلك فإن كال منهما يدعم طرفاً مختلفاً في الصراع، إذ تساند إيران القوى الشيعية بمختلف 

لها وتصنيفاتها، بينما تدعم سوريا القوى العربية السنية، السيما تلك المعارضة للعملية السياسية أو أشكا
التي تتبنى نهج المقاومة لالحتالل، مع أن هناك من يتهمها بمنح بعض التسهيالت لتنظيم القاعدة أيضاً 

 .االتهام في اآلونة األخيرةعبر السماح له بتهريب المقاتلين إلى األراضي العراقية، وإن خفّت حدة 
نيسان الجاري، وبين / ما بين قمة شرم الشيخ السعودية المصرية التي عقدت نهاية الثلث األول من أبريل

القمة المرتقبة بحضور الرئيس األميركي جورج بوش والمصري حسني مبارك والفلسطيني محمود 
أيار القادم، يبدو مشهد التسوية مختلفاً / وعباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت منتصف ماي

  .إلى حد كبير
يبدو مختلفا ألن معطيات كثيرة ما زالت تشير إلى أن الصفقة قد أعدت وانتهى األمر، أو أنه على األقل 
في طور اإلعداد بسبب تفاصيل عالقة ينتظر االتفاق عليها، وهذا التفاؤل غير العادي الذي يبديه عباس 

 أن يكون مجانياً بحال، تماماً كما هو حال مئات الساعات من المفاوضات السرية والعلنية وبوش ال يمكن
  .بين الطرفين

ال شك أن توفير المرجعية العربية لالتفاق المرتقب يبدو بالغ األهمية، وحين تدعم القاهرة والرياض 
لك ما يدل على تراجع ، ففي ذ٢٠٠٠اتفاق التسوية رغم أن سقفه أسوأ مما عرض في كامب ديفد عام 

الوضع العربي، إلى جانب استهداف حماس ووجودها في قطاع غزة، عبر الحصار أو عبر الجهد 
  .االستخباري بشتى تجلياته المعروفة للمعنيين

وحدها مغامرة عسكرية أميركية أو إسرائيلية ضد إيران، وربما سوريا أو لبنان، هي ما يمكن أن يخلط 
  .، األمر الذي قد ينسحب على اجتياح لقطاع غزة ينتهي بالفشلاألوراق ويوقف اللعبة

لكن النجاح األولي للصفقة المتوقعة ال يعني الكثير في واقع الحال، فقوى المقاومة والممانعة في المنطقة 
  .تبدو في وضع جيد مقابل األزمات المستعصية التي تعيشها األطراف األخرى

رادة المقاومة التي تشيع في المنطقة ال يمكن أن تمرر تسوية من هذا وهذه الصحوة اإلسالمية المدججة بإ
النوع، فكيف إذا كانت مؤقتة على قاعدة خريطة طريق تبدأ بقمع المقاومة بذات المسلسل الذي تابعناه 

 !خالل مسلسل أوسلو؟
 ٢٧/٤/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  لالقمة الخماسية إذ تتأرجح على حبل اإلنحياز األميركي إلسرائي .٥٩

  شاكر الجوهري
غموض غير مسبوق يلف المنطقة في الوقت الفاصل بين زيارة عباس الفاشلة لواشنطن، وجولة بـوش                

  ..!اإلحتفائية بالذكرى الستين لقيام الدولة العبرية
أبرز مفردات هذا الغموض تعارض المعلومات بشأن عقد قمة خماسية في شرم الشيخ حد التــناقض،                

  .ميركي بقيام اسرائيلتعقب احتفاء الرئيس األ
فهناك مصادر تجمع على أن شرم الشيخ ستشهد في النصف األول من الشهر الجاري قمة علم أن لقـاء                   
قمة يشارك فيها الرئيس األميركي وحكام  مصر واألردن واسرائيل وفلسطين، إلـى جانـب مـشاركة                 

م بـين الجـانبين الفلـسطيني       متوقعة لحكام السعودية واالمارات، وذلك  ليشهدوا إعالن وثيقـة تفـاه           
  .واالسرائيلي في احتفال كبير يحظى بدعم اوروبي أيضا
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ويفترض أن تتشكل الوثيقة من خمسة بنود ال تفرض التزامـات علـى أي مـن الجـانبين الفلـسطيني                    
أواالسرائيلي، ويمكن إلسرائيل أن تتجاهلها في مراحل قادمة، وتعود ثانيـة الـى المربـع األول مـن                  

، تحضيرات واستعدادات انتخابية في     ٢٠٠٩حيث ستشهد الفترة القادمة الممتدة إلى بداية العام         التفاوض،  
  .الساحات األميركية والفلسطينية واإلسرائيلية

الوثيقة المفترضة ترى فيها واشنطن مكسبا إلدارة الرئيس بوش التي تستعد للرحيل عن البيت األبـيض،                
ه في اسرائيل بدال من أن يتهاوى، ليتم التركيـز خـالل األشـهر              كما تعزز موقع ايهود اولمرت وائتالف     

المقبلة على تفجير األوضاع في الساحة اللبنانية وقطاع غزة، بعد أن ادركت تل أبيب وواشنطن استحالة                
  .القيام بعدوان على ايران بسبب حجم تسلحها، أو سوريا التي لتمتعها بساحة داخلية محصنة

  . ردنية تقول عكس ذلكغير أن معلومات رسمية ا
فالتسريبات الواردة من مصادر اردنية تقول إن التشاؤم يسيطر في اوساط المعتدلين العرب ازاء فـرص                
التوصل الى اتفاق سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين قبل نهاية العام الحالي، بمن في ذلـك المتفائـل                  

  .!.الوحيد السابق محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية
بل إن تشاؤم عباس والعاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني ملك األردن شكل المحفز األساس للزيـارتين                 

  .اللتان قاما بها مؤخرا لواشنطن
الملك شرح للرئيس األميركي الموقف وحثه على لعب دور فاعل في المفاوضات المتعثرة بين الجـانبين                

رورة ألن يؤكد له رفض األردن فكرة القيام بدور في الـضفة            ولم يجد الملك ض   . الفلسطيني واإلسرائيلي 
. الغربية، وقيام مصر بدور مماثل في قطاع غزة، ما دام بوش لم يشر لهذه الفكرة مطلقا خالل المباحثات                 

  .وبذا فإن طرح هذه الفكرة يقتصر على اوساط في الكونغرس األميركي، بإيعاز اسرائيلي
  .هذه هي التقديرات األردنية

من هذه التقديرات أن زيارة بوش اإلحتفائية بذكرى قيام اسرائيل دفعت دوال عربية إلى التحفظ علـى                 و
وتضيف المصادر األردنيـة أن     . عقد القمة الخماسية في شرم الشيخ على هامش فعاليات منتدى دافوس          

, كمـا يبـدو   وأن اقتراح عقد القمة الخماسية تـم طيـه          , دوال عربية ابلغت واشنطن بذلك بشكل صريح      
وستجرى بدال من القمة لقاءات ثنائية لقادة عرب مع الرئيس األميركي، الذي ينـوي التوجـه لزيـارة                  

  .السعودية بعد ذلك
وتكشف ذات المصادر عن أن القيادة االردنية التي بذلت جهودا هائلة إلحياء عملية السالم، باتت علـى                 

لكافة قضايا الوضع النهائي شبه معدومة، وهـي        قناعة بأن فرص التوصل إلى اتفاق سالم يتضمن حال          
  .تستعد في ضوء ذلك لمرحلة جديدة تتعايش فيها مع سنوات قادمة من الصراع في المنطقة

بهذا الشعور المحبط توجه العاهل األردني بمجرد عودته من واشنطن للقاء الرئيس المصري في شـرم                
  .ين في صورة نتائج زيارته المخيبة لآلمالالشيخ، ثم للكويت حيث التقى اميرها، ليضع العاصمت

  .وقد عبرت التصريحات التي أدلى بها على هامش الزيارتين عن مدلوالت الخيبة
فمصدر مسؤول بمؤسسة الرئاسة المصرية قال إن الملك عبداهللا الثاني أطلع الرئيس مبارك على نتـائج                

الردنية بضرورة الضغط األميركـي علـى       جولته الخارجية ومباحثاته مع الرئيس األميركي والمطالب ا       
اسرائيل لوقف انشطتها اإلستيطانية التي تعترض مسيرة السالم، ومبـادرة الـرئيس األميركـي بـدعم                
المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية  حول كافة القضايا للتوصل إلى اتفاقية سالم بـين الجـانبين واقامـة                 

وأن الملك طالب اإلدارة األميركية بالقيام بدور أكثر فاعلية         , اليتهالدولة الفلسطينية المستقبلة  قبل نهاية و      
  .من أجل تحقيق التسوية السلمية المنشودة

وحول الموقف االردني والمصري من طرح فكرة التوصل الى اعالن مبادئ بين الجـانبين الفلـسطيني                
اصة بعمليـة الـسالم وفـي       ان المباحثات تركزت حول القضايا الخ     : واالسرائيلي قال المصدر الرئاسي   

, ودور الجانـب األميركـي    , مقدمتها حركة االستيطان االسرائيلي والتصعيد العسكري في قطاع غـزة         
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كما تطرقـت    , والمحادثات مع الجانب األميركي في هذا الخصوص      , والرباعية الدولية لدفع عملية السالم    
وأن الملك والرئيس  أكـدا دعمهمـا   , حالياالى تحريك المسار السوري ـ االسرائيلي وما تقوم به تركيا  

  .لكل جهد في سبيل التسوية السلمية الشاملة في المنطقة
  .ذات األمر تكرر في الكويت

 أما الرئيس الفسطيني فقد بلغت خيبة األمل لديه مداها، ما اضطره ألن يطلب من بوش تعهدا بعدم تقديم                  
  ..!ةاقتراح للحل النهائي قبل انتهاء واليته الرئاسي

  ..!! عباس، من فرط خيبة أمله ببوش، لم يعد يريد تدخل الرئيسس األميركي
عباس قال لبوش إنه يريد منه تعهدا بعدم تقديم هكذا ورقة إلى الطـرفين قبـل                "تكشف المصادر عن أن     

. ةانتهاء واليته، ألنه سيكون من الصعب جدا على الفلسطينيين قبولها في حال لم تلب المطالب الفلسطيني               
  ".وقد وعده الرئيس بوش بعدم تقديم هكذا ورقة

مبعث غضب عباس يكمن في حصول الجانب الفلسطيني على صيغة اقتراح من اسرائيل يـنص علـى                 
، فـضال   "مصلحة امنية اسرائيلية  "رغبتها في اإلبقاء على السيطرة على غور األردن الفلسطيني باعتباره           

.. ستيطانية الكبرى في الضفة الغربية وعدم التنازل عن القـدس عن الرغبة بإبقاء السيطرة على الكتل اإل  
وهو ما يعني أن ما سيحصل عليه الفلسطينيون في اطار الحل النهائي سيكون أقل بكثيـر مـن حـدود                    

، التي يطالب بها عباس، الذي لم يتوقع أبدا بحسب مقربيه أن تكون المطالب االسرائيلية كبيـرة                 ١٩٦٧
  .بهذا الحجم

اسرائيل فوق  "مل هذه عبر عنها أحد مقربي عباس الكاتب حماده فراعنة عبر مقال حمل عنوان               خيبة األ 
األردنية قال فيه إن اسرائيل ال تحترم منظمة التحرير وال حركة           " الغد"، ونشرته صحيفة    "القانون الدولي 

سـيط المـصري    ، أو مـن خـالل الو      )المنظمة"مباشرة  ..اللتان تفاوضان الدولة العبرية حاليا    " حماس“
  ".كالهما بالنسبة لإلسرائيليين واحد، عدو ال يستحق اإلحترام والرحمة والحياة"ذلك أن )..حماس(

): السالم عبـر التفـاوض    (ويخلص فراعنة إلى استخالص يتناقض مع خيار عباس اإلستراتيجي الوحيد           
دولي حتـى تكـون     المفاوضات مطلوبة ومهمة، ولكنها تحتاج إلسناد كفاحي وضغط سياسي وتعاطف           "

  ".مثمرة ومؤثرة
رغم مآسيهم لم يتعلموا الدرس بعد، درس انتفاضتهم التي جعلت من ضعفهم            "ويلفت إلى أن الفلسطينيين     

قوة ومن حجارتهم سالحاً ارغم رابين والقيادة االسرائيلية على التسليم باالعتراف بالـشعب الفلـسطيني               
ق الشعب الفلسطيني، وانسحبوا بشكل تدريجي من المـدن         ألول مرة وبمنظمة التحرير الفلسطينية وبحقو     

الفلسطينية حسب اتفاق اوسلو وعاد مع الرئيس الراحل ياسر عرفات أكثر من ثالثمائة ألف فلسطيني إلى                
الوطن وقيام السلطة الوطنية، بفعل انتقاضة الحجارة والشعب وتوحيده تحت اطارات ومؤسسات منظمة              

باإلنسحاب من قطاع غزة بفعـل اإلنتفاضـة المـسلحة الثانيـة وعملياتهـا      التحرير، مثلما سلم شارون   
  ".اإلستشهادية

ولم يترك ايهود باراك جنوب لبنان إال تحت ضـغط وضـربات المقاومـة              "أكثر من ذلك يقرر فراعنة      
  ".٢٥/٢/٢٠٠٠/ اللبنانية
ا خيـارات التـسوية     بغير ذلك ستتواصل عمليات الذبح اإلسرائيلي للفلسطينيين ولـن يحترمـو          " ويختم  

  ".والتعايش واستحقاقات السالم وقرارات األمم المتحدة، هذا هو الدرس والقضية
ترى بدورها في تصريحات الرئيس األميركي مؤشرا إلى أن تـصعيدا كبيـرا فـي العـدوان                 " حماس"

  .اإلسالائيلي بات في الطريق
التصريحات التحريضية مـن    . "اإلسالميةهذا ما يقوله فوزي برهوم أحد الناطقين بلسان حركة المقاومة           

بوش ورايس وباراك ضد حركة حماس وقطاع غزة هي تصعيدية خطيرة تنم عن المخطـط األميركـي               
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اإلسرائيلي الرتكاب مزيد من الجرائم والمجازر ضد أبناء شعبنا، وتوضح عنوان المرحلة المقبلة تحديداً              
  ". بعد زيارة بوش األخيرة للمنطقة

لذلك يجب على رئيس السلطة الفلسطينية والدول العربية أن يتخذوا موقفاً جريئاً            "إلى أنه   ويخلص برهوم   
وشجاعاً لرفض هذه السياسات والبدء في مرحلة جديدة من اإلهتمام والدعم لصمود الـشعب الفلـسطيني    
 وفك الحصار الظالم عنه، وأن يشكلوا جبهة رفض ومواجهة لتحـديات المرحلـة المقبلـة للمخططـات                

  ".الصهيواميركية والتي باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها
الوحدة الوطنية الفلسطينية إذا هي المطلب والملجأ الوحيد من السعار الـذي يجتـاح طرفـي التحـالف                  

  ..!!اإلستراتيجي اميركا واسرائيل
  ؟..فهل يفعل عباس

٣٠/٤/٢٠٠٨ 
  
  وخطى منظمة التحريرحماس .٦٠

 عبد الستار قاسم
أالحظ أن حماس عبارة عن حركة مقاومة فلسطينية منبثقة عن حركة اإلخوان المسلمين، وهي بداية 

حركة عقائدية ذات قواعد إيمانية ال تستطيع أن تتجاوزها، لكنها تناور داخلها أو من خارجها بطريقة ال 
  .تتناقض مع هذه القواعد

يوية ألنها في األساس ليست ملكا لشخص هذه القواعد اإليمانية تختلف جوهرا عن قواعد القناعات الدن
هذا ما يدعونا إلى الحذر في . وال من إبداعات شخص أو جماعة، وألنها تعتبر وحيا مقدسا أنزل بالحق

  .التعميم عندما تتشابه خطوات سياسية حمساوية مع خطوات سبق أن قامت بها منظمة التحرير
العربية اإلسالمية، واالهتمام بهذا النشاط يمتد حماس اآلن في أوج نشاط سياسي على مستوى المنطقة 

  .وراء المنطقة ليشمل أوروبا والواليات المتحدة
تزخر وسائل اإلعالم بأخبار عن الحصار على غزة وردود أفعال حماس على ذلك، وتنقل أخبار البحث 

  .عن تهدئة بين حماس وإسرائيل
ال المقاومة فقط، وإنما أيضا حول قضايا حماس اآلن ليست في واجهة البرامج اإلخبارية حول أعم

فنحن كما كنا نسمع عن دبلوماسيين يذهبون ويجيئون ويجتمعون ويصرحون ويصافحون . الدبلوماسية
ويبتسمون ويصدرون البيانات المشتركة أو يعقدون المؤتمرات الصحفية، نسمع اآلن نفس الشيء عن 

 .حماس
 الضغط يولد الدبلوماسية

ي الواقع القائم مصلحة يدافع دائما عن االستقرار والهدوء، وإذا استشعر التحدي فإنه القوي الذي يرى ف
ال يتوانى في اتخاذ اإلجراءات القمعية، وإن لم يفلح فإنه يركز على ما يسمى بالتعامل الحضاري 

  .والعقالنية
لناس تجبره يفضل القوي في النهاية الحوار، خاصة ذلك الذي يتم وراء الكواليس حتى ال يسمع ا

  .وشروطه القاسية وعباراته الفظة وتهديده
دائرته األولى الحفاظ على االستقرار، والثانية . للقوي دوائر للعمل، وهي تتدرج وفق تدرج التحدي القائم

هي التشكيك في اآلخر واإلساءة إلى سمعته إلبعاد التأييد الشعبي، أما الثالثة فتقوم على إجراءات قمعية 
لطرد من الوظيفة أو السجن قصير المدى أو تعطيل المصالح، ثم تأتي الرابعة التي تعتمد لينة مثل ا

  .اإلجراءات القاسية مثل القتل وتدمير البيوت واالعتقال الطويل والتعذيب الشديد
وإذا لم تنجح كل هذه الدوائر فالعقالنية والحضارية المغمستان بالدماء وآالم الناس وأحزانهم تصبحان 

  .والهدف في النهاية هو تجريد الخصم من قوته كي يبقى الميزان على حاله. يةأولو
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أميركا . دول كثيرة وأنظمة عديدة مرت بتجارب هذه الحلقات أو الدوائر، ونحن العرب لسنا بعيدين عنها
مثال عملت على تثبيت االستقرار في المنطقة العربية اإلسالمية على مدى سنوات طويلة من خالل عدد 

وجربت أيضا الضغوط الهادئة على عدد من الدول مثل . من اإلجراءات منها دعم أنظمة موالية لها
العراق وليبيا والسودان وإيران، ورفعت حدة هذه الضغوط ضد الدول التي لم تستجب، وشنت حروبا 

  .ضد الذين استمروا بالتحدي
اسية، فنجحت مع ليبيا مثال، ومع دول استعملت أميركا الضغوط لتحصد نتائج سياسية من خالل الدبلوم
  .أخرى غير عربية مثل باكستان في حربها على طالبان أفغانستان

استعملت إسرائيل الضغط من أجل حصد نتائج سياسية أيضا، فمثال في حربها ضد منظمة التحرير 
رير  ركزت ضرباتها الجوية على بيروت الغربية بهدف إقناع منظمة التح١٩٨٢الفلسطينية عام 

 لتقنع مصر بضرورة الجلوس ١٩٧٣بالخروج من لبنان، كما دفعت بجيشها غربي قناة السويس عام 
على طاولة المفاوضات، وقصفت قرى الجنوب اللبناني وقتلت المدنيين اللبنانيين بهدف تحقيق ضغط 

  .األمثلة كثيرة. جماهيري يفشل حزب اهللا
ية تستعمل الضغط على حماس بهدف الوصول إلى نتائج إسرائيل ومعها الواليات المتحدة وأنظمة عرب

 وأد حماس وإلحاق -ومعها من يؤيدها من بالد العرب والفرنجة-حاولت إسرائيل . سياسية مرغوبة
  .الهزيمة بها بوسائل عدة نحو إزالة العراقيل من أمام ما يعرف بالعملية السلمية

 عندما فجرت الحدود مع مصر وتدفق الناس بقيت حماس صامدة، واستطاعت أن تحدث اختراقا كبيرا
هنا أتى دور الدبلوماسية التي يمكن أن تحقق شيئا لم تستطع القوة العسكرية والحصار المشدد . إلى سيناء
  .أن ينجزاه

المتتبع لنشاطات قادة حماس في هذه الفترة يرى نوعا من الحمى الدبلوماسية الخاصة بالتهدئة مع 
المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط المصري جارية على قدم وساق، . إسرائيل من خالل مصر

أما . وإسرائيل ال ترى في ذلك ما يدعوها إلى السيطرة على معبر رفح ومنع قادة حماس من السفر
السبب هو أن رغيف . مصر فتفتح المعبر لعبور القادة، لكنها ال تفتحه من أجل عبور رغيف الخبز

الرغيف وما شابهه هو الضغط، . دة حماس إلى طلب العبور إلجراء محادثاتالخبز هو الذي دفع بقا
 .والرحلة عبر المعبر هي االستجابة

 الدبلوماسية تليين للنفوس
الدبلوماسية عبارة عن أسلوب ناجع في تليين األحوال النفسية وتغييرها، خاصة عندما تتم بين 

، إذ تبدو الجلسات األولى في العادة متوترة، لكن متخاصمين ومتحاربين، وهي تلعب دورا تدجينيا مهما
  .النفوس تبدأ بالهدوء مع تكرار اللقاءات

الحتالل " المشاكسين والمشاغبين"وهناك فلسفة في الدبلوماسية تقول بأن على القوي أن يفتح المجال أمام 
حديد ما ترمي إليه وهذا بالت. مقاعد على طاوالت الحوار ألن في ذلك ما قد يؤدي إلى اتقاء شرورهم

جهات عدة من خالل زج حماس في معارك الحوار واللقاءات غير العلنية والمحادثات التي توصف بأنها 
 .بناءة

أطراف عدة تقول إن حماس عبارة عن العب أساسي على الساحة الفلسطينية وال يمكن تجاهلها، وعلى 
وهذه أقوال . إشراكها في النشاطات الدبلوماسيةالمهتمين بصناعة السالم في المنطقة أن يعترفوا بدورها و

  .إغرائية تبدو من ناحية واقعية، وتبدو من ناحية أخرى استدراجية
صحيح أن حماس قوية ولها جماهيرها الغفيرة ومن الصعب تحقيق إنجاز سياسي بدونها، لكن هذا 

 متطلبات تختلف جذريا االعتراف يحتوي في داخله دعوة لحماس إلى دخول المعترك السياسي الذي له
 .عن متطلبات المقاومة
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المقاومة بالنسبة لحماس ليست الهدف وإنما الوسيلة نحو التحرير واستعادة الحقوق الفلسطينية، وهذا 
  .صحيح بالنسبة لكل الفصائل الفلسطينية المقاومة

 في الدبلوماسية ما وبما أن المقاومة المسلحة مرفوضة من قبل أطراف عدة على اعتبار أنها إرهاب، فإن
  .يمكن استخدامه إلقناع حماس بإمكانية تحقيق الهدف بدون مقاومة

قليال ويعزز ما يسمى بالعقالنية والتحضر في حل النزاعات، " يطيب الخواطر"لقاء وراء لقاء قد 
ة واجتماع وراء اجتماع يخفف من حدة الكالم، ويوفر الجو النفسي الستعمال مصطلحات جديدة غير مثير

 .قد تؤدي في النهاية إلى التخفيف من التركيز على المقاومة
 حماس وخطى منظمة التحرير

يبدو أن حركة حماس في حراكها السياسي والدبلوماسي ال تختلف جذريا عن بدايات حراك حركة فتح 
بك ويبدو أيضا أنها تستجيب للضغوط ال بطريقة المبادرات التي تر. أوائل سبعينيات القرن العشرين

  .الطرف اآلخر، وإنما بالطريقة التي يتوقعها
 :هنا أضع النقاط التالية كأدلة على التشابه في الخطوات السياسية بين منظمة التحرير وحماس

 أسمتها بالدولة الديمقراطية العلمانية كحل ١٩٧٠ قدمت منظمة التحرير الفلسطينية مبادرة عام -أوال
وكذلك حماس قدمت المبادرات قبل أن تخوض االنتخابات وعلى . راتهاللقضية الفلسطينية، ثم توالت مباد

  .رأسها مبادرة الهدنة مع إسرائيل، واآلن تركز على مبادرة الهدنة
 إنها تقبل بقيام دولة فلسطينية على أي جزء من ١٩٧٤ قالت منظمة التحرير الفلسطينية عام -ثانيا

تقبل إقامة دولة فلسطينية على األراضي المحتلة عام فلسطين يتم تحريره، وأعلنت حماس مرارا بأنها 
 . دون شروط١٩٦٧
 قالت منظمة التحرير الفلسطينية في ميثاقها المعدل أو شبه الملغي إنها تعتبر العرب جزءا من -ثالثا

وال تختلف . عملية الصراع ضد إسرائيل، لكنها في الواقع العملي قبلت بهم كوسطاء بينها وبين إسرائيل
 في نصوص ميثاقها عن حشد العرب والمسلمين، لكنها تقبل بهم أيضا كوسطاء بينها وبين حماس
  .إسرائيل
 كانت المنظمة معنية بأن تثبت للعالم أنها منظمة غير إرهابية وهدفها إحقاق الحق، واآلن حماس -رابعا

  .تفعل نفس الشيء، وهي منهمكة في تبرئة نفسها من تهمة اإلرهاب
ظمة التحرير بداية ضد المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع إسرائيل، لكنها قبلت وقفت من: خامسا

حماس تخوض اآلن . المفاوضات غير المباشرة بعد حين، وقبلت في النهاية المفاوضات المباشرة
 .مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر أطراف عدة على رأسها الحكومة المصرية

اتها السياسية عبارة عن تكتيك ال يعبر عن إستراتيجية عمل، وهذا ما  تقول حماس بأن خطو-سادسا
  .دأبت منظمة التحرير على قوله
 االنجرار إلى اهتمامات الغير

هناك مشكلة كبيرة على الساحة الفلسطينية متمثلة في انجرار الفصائل الفلسطينية المختلفة إلى 
 إلى التخوف من مسألة -على سبيل المثال-طينية االهتمامات غير السياسية، إذ تم جر الساحة الفلس

اإلرهاب، وانهمكت في نفي التهمة عن ذاتها، تاركة لإلرهابيين الحقيقيين الذين يشردون الشعب ويذلون 
  .األمة الميدان المفاهيمي الذي يتم غسل األدمغة من خالله

ة عربية، دون أن تكون هناك وتم جر الساحة إلى المفاوضات المباشرة وغير المباشرة من خالل أنظم
  .إلخ..سياسات فلسطينية مضادة تستقطب األنظمة العربية لصالح الحقوق الفلسطينية

وتم جر الفصائل الفلسطينية المختلفة إلى ميدان المبادرات السياسية والدبلوماسية الهادئة، في حين أن 
ناظرين، وهو غير مطالب أيضا الشعب المشرد غير مطالب بمبادرات وال بطروحات سياسية تعجب ال

  .بدبلوماسية وراء الكواليس
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الشعوب المضطهدة تنتظر عادة الحلول من القوي، أو تعمل على إجباره على تقديم الحلول، ومن 
أما . مصلحتها دائما أن يبقى العمل الدبلوماسي أمام وسائل اإلعالم حتى ال تضيع الحقوق في الكواليس

  . عن أسس العمل التي يجب أن يسترشد بها المشردون المضطهدونالفصائل الفلسطينية فتخرج
يملك الشعب الفلسطيني قضية كبيرة وعظيمة ومقنعة جدا وهي قضية الالجئين، ومن الضروري أن 

  .يضع الفلسطينيون هذه القضية على رأس نشاطهم السياسي، وأن ال يتزحزوا قيد أنملة عنها
ه توعية شعوب األرض بهذه القضية، وأن تتم إثارتها في كل ومن المفروض أن تتكثف الجهود باتجا

ويملك . المحافل الدولية والمؤتمرات، وأن تبقى القضية األولى في كل المؤتمرات العربية واإلسالمية
  .الشعب الفلسطيني قضية احتالل األرض بالقوة والمعاناة اليومية التي يتعرض لها في كافة أماكن وجوده

ية الحكيمة هي التي ترغم اآلخرين على رد الفعل، أما تلك التي تبقى تنتظر اآلخرين القيادة السياس
لهذا ليس غريبا أن أحوال شعب فلسطين تسير . للتعليق على أقوالهم وأفعالهم فال تتقدم وال تحرز النجاح
 .من سيئ إلى أسوأ رغم التضحيات الجسام التي يقدمها

 ٣٠/٤/٢٠٠٨الجزيرة نت 
 
 "حماس"، فقط، نقضي على الخطر االستراتيجي لـ " الكاملراالنتصا"بـ  .٦١

  يسرائيل هارئيل
رئيس الـوزراء، الـذي     . عبر إسرائيليون كثيرون عن أسفهم الحقيقي لموت ام واطفالها في بيت حانون           

مع ذلك فان أغلبية االسرائيليين تعتقـد أننـا         . عبر عن االسف لموتهم، أجاد التعبير عن شعور الجمهور        
ذنبين في هذا الحادث االليم، حتى لو كان ناجماً عن قذيفة إسرائيلية، وليس انفجار عبوات ناسـفة                 لسنا م 

يحملها المسلحون الفلسطينيون، فهم يعتقدون أيضا أننا لسنا مذنبين في الحوادث السابقة التي قتل خاللهـا                
لى االراضي اإلسـرائيلية لمـا      لو انهم لم يطلقوا الصواريخ من المكان الذي قتل فيه االطفال ع           . االطفال

  .كانت هناك حاجة الى رد فعل يتسبب بين الحين واآلخر باالصابات بسبب االكتظاظ السكاني في غزة
هناك يهود يشعرون بمشاعر ذنب دائمة، ولذلك لن يقوموا بالقاء الالئمة عن هذه المصائب علـى ابنـاء                  

" المعتدلون. "يئة القديمة المتمثلة باقامة الدولة     بسبب الخط  -المتطرفون  . شعبهم في اي وقت من االوقات     
  . بسبب حرب حزيران ونتائجها-

إال أن جلد الذات على هذا النحو ال يطهرهم من عبء المسؤولية الكبيرة التي تفوق مسؤولية اسرائيليين                 
كل تعبير عن التضامن مع الفلسطينيين يعـزز أملهـم فـي أن يـنجح               . كثيرين ال يشاطرونهم آراءهم   

لدى الفلـسطينيين بـراهين   . المتضامنون معهم في إضعاف إرادة اليهود على القتال من اجل بقاء دولتهم  
االنخفاض الملمـوس   : في سياق ذلك  . كثيرة على نجاح اعمال التآمر التي يقدم عليها المتضامنون معهم         

جوازات سفر اجنبيـة    في الرغبة للتطوع في صفوف الشريحة العليا والهجرة من البالد وجدلية التزود ب            
والوهن الذي اصاب الكثيرين من سكان الشمال في حرب لبنان الثانية واالخفاقات فـي ارض المعركـة                 

  .وخوف االسرائيليين من شن عملية شاملة في غزة
سنوات مرت ونحن نراوح فـي      . ليسوا معفيين من المسؤولية   " ذنبنا"أيضا أولئك غير المصابين في وباء       

لوال مراوحتنا لما كانت هناك حاجة الى اطالق القذائف         . في غزة " اإلرهاب" حد لـ    معركة هدفها وضع  
، "الـسامرة "و" يهودا"من الدبابات والى القصف الجوي؛ االمر الذي يتسبب احيانا بنتائج تفطر القلب في              

  .ال توجد حاجة الستخدام مثل هذه الوسائل. حيث تحلينا بالجرأة
) ٢٠٠٢ قتلوا في نيسان ١٠٠اكثر من (ضبط النفس امام قتل مواطنيها      قبل ست سنوات حطمت اسرائيل      

الجيش االسرائيلي نجح منذ    . وحطمت رأسه " السامرة"و" يهودا"في  " االرهاب"وشنت الحرب على معاقل     
ومحاوالت قصف المراكز السكانية وسـط الـبالد بـصورة          " ارهاب االنتحاريين "ذلك الحين في تقليص     
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احداث مؤسفة مثـل    " السامرة"و" يهودا"لذلك ال توجد في     . الدبابات والطائرات تقريبا  حادة، دون استخدام    
  .تلك التي نشاهدها في بيت حانون

تنفيذها ال يحتاج لوقف اطالق نار في غزة وانما لعملية هجوميـة علـى غـرار                . هذه هي الصيغة، اذاً   
ت المحللين العسكريين والسياسيين وحتى     نحن خرجنا لهذه العملية كما نذكر رغم تحذيرا       ". السور الواقي "

بعض هؤالء قصيري الفهم والعقيدة ما      . قالوا ان الخسائر ستكون فادحة    . ضباط كبار في الزي العسكري    
  .زالوا في مناصب مهمة في السياسة واالعالم والجيش حتى يومنا هذا

هناك مؤشرات الى   . نوياتهتواصل المراوحة وجر االرجل قد يؤدي الى قلة األمن وحتى لسلب الجيش مع            
الرسالة للقـوات المقاتلـة     . المرهقة" حماس"ان المستوى السياسي سيقبل وقف اطالق النار الذي تقترحه          

  .ما يطلبه المستوى التقريري منهم ال يطلبه من نفسه: ستكون
ا ودفعوها  وأرهقوه" حماس"كيف، على سبيل المثال، سينظر الجنود الذين قاتلوا في االشهر االخيرة ضد             

للمطالبة بوقف اطالق النار بسبب ضائقتها الى الوضع الذي يطالبهم فيه قادتهم االعلى بالتـصادم مـع                 
بينما يأتي المستوى السياسي، ويطلب منهم ان يقطعوا تماسهم مع العـدو            ) بل ويقيلون المترددين  (العدو  

  ستنزافه؟،ويدعوه حتى يعزز قواته ويواصل القتال ضدهم وارهاق غرب النقب وا
   ملزمة للمستوى السياسي ايضا؟،- وليس الفرار منه-اليست قيمة السعي للتصادم مع العدو

يرهقنا ويشوش حياتنا ويعمق الفجوات الداخلية ويواصل تخفيض مكانة واسهم اسـرائيل فـي    " االرهاب"
التوصـل  لذلك من المحظور ان يكون هدف المعركـة هـو           ). كما في حادثة بيت حانون    (نظر الشعوب   

  .لوقف اطالق النار، واال فإن ذلك سيكون بمثابة خطر استراتيجي
 يمكنه ان   -وقف اطالق النار يبرهن على اننا لسنا بعيدين عنه          " حماس" طلب   -االنتصار الكامل وحده    

  .علينا" حماس"يزيل الخطر االستراتيجي الذي تشكله 
  "هآرتس"عن 
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