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  رنقدر الدور المصري في وقف العدوان الظالم وإنهاء الحصا : يدعو عباس لزيارة غزةهنية
  الى تجميد االستيطان" اسرائيل"الرباعية تدعو 

   التهدئة"إسرائيل"في قضية شاليط إن قبلت مرونة : حماس
  "حماس"هناك أطرافاً أوروبية تتصل بحركة والتهدئة ال تعني الصمت : صيام

  "حماس"بإجراء محادثات سرية مع " إسرائيلية"ديسكن يتهم شخصيات 
   حل في غزة من دون القوة وال يوجد شريك فلسطيني في مفاوضات السالمال: باراك

  على حماس أن تختار بين العمل العسكري والعمل السياسي: أبو الغيط

فيــاض يحــذر مــن انهيــار
ــات ال ــر  إذامفاوض ــم تغي  ل
ــرائيل" ــذ "إس ــسارها وتنف  م

  اماتهاالتز
 ٣ص ... 

 ٣/٥/٢٠٠٨١٠٦٨لسبت ا



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٦٨:         العدد                  ٣/٥/٢٠٠٨السبت : التاريخ

    :السلطة
 ٤ جواءاأل نحو تهيئة  لن يشهد اتفاق سالم والتوجه حاليا٢٠٠٨ًعام : حّماد .٢
 ٥  عّباس يجتمع مع أولمرت ورايس تلتقي الجانبين .٣
 ٥   التهدئة وديعة لدى المصريين: ورفض الشروط اإلسرائيليةهاهنية يؤكد على قبول .٤
 ٥  تسعى لدويلة كانتونات فلسطينية "إسرائيل": المفاوضات ينتقد البرغوثيمصطفى  .٥
 ٦  بحر يطالب عباس بالدعوة النتخابات رئاسية .٦
 ٦  منيةاألحملة ال إلى جنين لتنفيذ  فلسطينياً شرطيا٤٧٠ً توافق على إدخال "إسرائيل" .٧
 ٦   ومواطناسة في حرس الرئ مقتل ضابط:غزة .٨
 ٦ "انتصاراً لإلرادة الحرة وإظهاراً للحق"خروجه ويعّد هاتف المحرر سامي الحاج يهنية  .٩

    
    :المقاومة

 ٧   التهدئة"إسرائيل"مرونة في قضية شاليط إن قبلت : حماس .١٠
 ٧ "حماس"هناك أطرافاً أوروبية تتصل بحركة والتهدئة ال تعني الصمت : صيام .١١
 ٨ حماس تعتبر معارضة التهدئة اإلسرائيلية دليل ارتباك وتردد .١٢
 ٨   درجات الحيطة والحذرى أخذ أعلىنشطاء المقاومة النائب من حماس يدعو  .١٣
 ٨  إحباط محاولة تسلل لقوات إسرائيلية خاصة شرق الشجاعية .١٤
 ٨   من أنصار الحركة خالل شهر٨٠أجهزة عباس اختطفت و مواطناً ٧٩االحتالل قتل : حماس .١٥
 ٩  ل جبهة مقاومة موحدةمبادرة لتشكي: يجول في صيدا" الديموقراطية"وفد  .١٦
 ٩  متأثراً بجروح" سرايا القدس"شهيد من : رفح .١٧
 ٩  حركة فتح تفوز بجميع مقاعد نقابة اطباء االسنان في الضفة .١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩  باالعتزال بعد تحقيقات الشرطة اولمرت تطالبة اإلسرائيلياالحزابأصوات في  .١٩
١٠  "حماس"بإجراء محادثات سرية مع " إسرائيلية"ديسكن يتهم شخصيات  .٢٠
١٠  ال حل في غزة من دون القوة وال يوجد شريك فلسطيني في مفاوضات السالم: باراك .٢١
١١   "انتحاراً ديموغرافياً"عودة الالجئين الفلسطينيين تشكل لنا : بيريز .٢٢
١٢   رسائل من سوريا سلمهـا باباجـان إلى ليفني ": يديعوت" .٢٣
١٢  اد في العيون حاجزاً عرض وهمي وذرّّ للرم٦١ إزالة "إسرائيل"ادعاءات ": بتسيلم" .٢٤
١٢   عاما٢٠مؤرخ اسرائيلي يستبعد سالما مع الفلسطينيين خالل  .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٣   في غزةاالحتالل حسب العرف الدولي يرتكب اإلبادة: الناطق باسم لجنة مواجهة الحصار .٢٦
١٣   ودمار هائل لألراضي الزراعيةسفر عن استشهاد مسني قوات االحتاللل توغل: غزة .٢٧
١٣  عشرات حاالت االختناق في مسيرة بلعين األسبوعية .٢٨
١٤  محافظة بيت لحمستيطان في جريحان خالل مسيرات ضد الجدار واإل .٢٩
١٤  الصحافيون الفلسطينيون يشككون في فعالية نقابتهم .٣٠
١٤  لحاجسامي افروانة يطالب الجزيرة بمنح األسرى الفلسطينيون جزء بسيط مما منحته ل .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٦٨:         العدد                  ٣/٥/٢٠٠٨السبت : التاريخ

   
   :لبنان
١٤  "إسرائيل"رمة بحق طالب باتخاذ إجراءات صامفتي الجمهورية اللبنانية  .٣٢
   

   :عربي، إسالمي
١٥ "المستنقع" يدعو الرباعية إلى نهج جديد للخروج من  الفيصلسعود .٣٣
١٥ مشروع خطة التهدئة وتتوقع تطبيقها" إسرائيل"مصر تسلم  .٣٤
١٥  بالتدفق على تل ابيب وأسدود وسط استياء شعبي في مصرالغاز المصري بدأ  .٣٥
١٦  على حماس أن تختار بين العمل العسكري والعمل السياسي: أبو الغيط .٣٦
   

   :دولي
١٦  الى تجميد االستيطان" اسرائيل"الرباعية تدعو  .٣٧
١٦  الحياء عملية السالم في الشرق االوسط  مليون دوالر٣٥٠بوش يطلب تمويال بقيمة  .٣٨
١٦ ال تقدم جوهري في المفاوضات :رايس .٣٩
١٧  الى ضبط عملية زيادة بناء المستوطنات" اسرائيل "ودعبراون ي .٤٠
١٧  نظمات بريطانية غير حكومية تطالب الرباعية بالضغط لرفع حصار غزةم .٤١
١٧    مليون دوالر إضافية لالجئين الفلسطينيين١١٧تطلب " األونروا" .٤٢
١٨  تدين انتهاكات االحتالل وسلطتي الضفة وغزة" مراسلون بال حدود" .٤٣

   
    :ت ومقاالتحوارا
١٨  نقدر الدور المصري في وقف العدوان الظالم وإنهاء الحصار: يدعو عباس لزيارة غزةهنية .٤٤
٢٠  هاني المصري... المواقف الفلسطينية من المفاوضات .٤٥
٢٣  سليم نّصار... !ة لفشل المسار الفلسطينيمقدم... تجديد المسار السوري .٤٦
٢٦  ماهر أبو طير... "همام سعيد" في زمن "االخوان"أجندة  .٤٧
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
  اماتها مسارها وتنفذ التز"إسرائيل" لم تغير إذامفاوضات ال من انهيار يحذرفياض  .١

في مؤتمر انعقـد فـي      [ قال رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض      :لندنمن   ٣/٥/٢٠٠٨لحياة  انشرت  
 مفاوضات السالم قد تنهار مـا لـم         إن ] الفلسطينية األراضيلندن لتشجيع االستثمار الدولي والعربي في       

 في  ، مشيراً األرض فياض صورة متشائمة عن المفاوضات والوضع على         وأعطى. أسلوبها إسرائيلتغير  
 من التزاماتها الـواردة     أي في تنفيذ    أخفقت إسرائيل "إنمؤتمر صحافي عقده عقب لقاء عقده مع ليفني،         

 انه ما لم يتغيـر ذلـك، فـان العمليـة            ، مضيفاً "في خريطة الطريق، بما فيها تجميد النشاط االستيطاني       
 القطاع المالي، مـشيرا     صالحبإ السلطة نفذت تعهداتها في ما يتعلق        أن وأوضح. السياسية ستفقد معناها  

 أن بليون دوالر لتنفيذ التزاماتها المالية للنصف الثاني من العـام الحـالي، مـضيفا                إلى تحتاج   أنها إلى
  . الضفة والقطاعإلى رفضت اتخاذ خطوات بالسماح بعودة النشاط االقتصادي الطبيعي "إسرائيل"



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٦٨:         العدد                  ٣/٥/٢٠٠٨السبت : التاريخ

  قـدم سـالم فيـاض تقريـراً    :برس سوشييتدنقالً عن وكالة أ   ٣/٥/٢٠٠٨القدس الفلسطينية   وأوردت  
 أنـابوليس التقدم الذي بدأ في     : وجاء في التقرير   . عن التقدم في عملية السالم بعد لقائه ليفني         جداً متشائماً
 إقامـة  عملية   وإطالق النزاع   إنهاء بشأن   أنابوليس المحددة في    األهداف تلبية   إمكانية إلى وال يشير    بطيء

  .دولة فلسطينية
سالم فياض، في اتصال هاتفي مع       قال   :٣/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   أرناؤوط في   د الرؤوف   كتب عب و
إذا كان العالم عاجزاً عن أن يوقف التوّسع االستيطاني الذي التزمت إسـرائيل بوقفـه فكيـف                 ": "األيام"

 وحتى  ٢٠٠٨ ستكون لدينا الثقة في أن هناك إمكانية لمساعدة جوهرية باتجاه الوصول إلى حل في العام              
وأشار فياض إلى أنه حدد في  ". وبالتالي نحن نريد اهتماماً من نوع آخر في هذا الموضوع         ٢٠٠٨ما بعد   

اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي عقد، أمس، في لندن ثالث أولويات للفلـسطينيين فـي               
  :هذه األولويات هي: "هذه المرحلة، وقال

  .نشطة االستيطانية الوقف التام لأل:أوالً
 تغيير جوهري في نمط السلوك األمني اإلسرائيلي ال سيما ما يتعلق باالجتياحات المتكررة للمـدن                :ثانياً

  .والقرى الفلسطينية، واستمرار االعتقاالت واالغتياالت، إضافة إلى غزة
  ". حرية الحركة والعبور:ثالثاً

 مليـون دوالر مـن أصـل        ٨٠ماع أنها سـتحّول     وأشار فياض، إلى أن دولة الكويت أعلنت في االجت        
لدينا : "وبشأن االحتياجات التمويلية الفلسطينية، قال     .المساعدات التي تعهدت بها للفلسطينيين للعام الحالي      

 لدعم الميزانية، وصلنا منهـا حتـى اآلن         ٢٠٠٨ مليون دوالر لسنة     ٦٣٣احتياج تمويلي بمقدار مليار و    
إننا بحاجة فيما تبقى من هذا العام إلى قرابة مليار دوالر، وقد قام صندوق               مليون دوالر وبالتالي ف    ٧٢٠

 مليون دوالر   ٤٠٠النقد الدولي بحسم األموال التي بات معروفاً أنها ستأتي من األوروبيين وبالتالي يتبقى              
ـ                       ن وهي قيمة األموال التي لم يتحدد إلى اآلن من أين ستأتي ولكن في الواقـع فـإن األمـوال التـي م

 مليون وهو مـا     ٧٢٠ مليون وهي االحتياجات و    ٦٣٣الضروري الحصول عليها هي الفرق بين مليار و       
  ".وصلنا حتى اآلن

ن أسالم فياض .أكد د:  سمير ناصيف،لندن نقالً عن مراسلها في ٣/٥/٢٠٠٨القدس العربـي    وجاء في   
تائج في هذا المجـال مـن       مؤتمر فلسطين لالستثمار وانه من اجل تحقيق ن       : قطاع غزة جزء من مبادرة    

ن عملية النمو الفلسطيني هـي عمليـة        أ ىوشدد فياض عل   . قطاع غزة  إلى فتح المعابر    إعادةالضروري  
 ٢٣ و ٢١ مؤتمر فلسطين لالستثمار مـا بـين         إطالقمشتركة بين فلسطين والمجتمع الدولي وانه تقرر        

 بـأن فلـسطين قـادرة علـي         أعينهم مايو الجاري في بيت لحم لكي يأتي المستثمرون ويرون بأم            /أيار
 لكي يحققوا نتائج مثمـرة فـي        واألسواق والمؤسسات واليد العاملة     األجهزةاستيعاب استثماراتهم ولديها    

  .عملياتهم فيها
  
 األجواء نحو تهيئة  لن يشهد اتفاق سالم والتوجه حاليا٢٠٠٨ًعام : حّماد .٢

ـ    نمر حماد المستشار السياسي     أكد : وليد عوض  -رام اهللا    الجمعـة  " القدس العربي " للرئيس الفلسطيني ل
 إلـى  سينتهي دون الوصـول      ٢٠٠٨ بأن عام    اآلن حتى القيادة الفلسطينية تدل     ى جميع المؤشرات لد   أن

 رفـض   إلىوعزا ذلك    . والفلسطينيين وفق ما كان يرغب به الرئيس بوش        "إسرائيل"اتفاق سالم ما بين     
 انتهاء  إلى اتفاق سالم وهو ما سيؤدي       إلى للوصول   "إسرائيل" ضغوط علي    أيةالواليات المتحدة ممارسة    
ـ    أو .اإلسرائيلي المسار الفلسطيني    ى اختراق حقيقي عل   إلىوالية بوش دون الوصول       أن ىكد حمـاد عل

 بل ترفض اسـتخدام تلـك       "إسرائيل" ى ضغوط عل  أي الحالية ال ترفض فكرة ممارسة       األمريكية اإلدارة
 األطـراف  مشاورات مع جميـع      إجراءن التوجه الفلسطيني حاليا منصب نحو       أ إلىشار حماد   أو .الكلمة



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٠٦٨:         العدد                  ٣/٥/٢٠٠٨السبت : التاريخ

 دون  ٢٠٠٨ ما بعد انتهـاء عـام        إلى األجواء فلسطينية لتهيئة    - مشاورات فلسطينية    إلى إضافةالعربية  
 ."إسرائيل"الوصول التفاق سالم مع 

  ٣/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   مع أولمرت ورايس تلتقي الجانبينيجتمععّباس  .٣

 هذا األسبوع حركة سياسية ناشطة، لكن التوقعات بحدوث         "إسرائيل"و الفلسطينية   األراضي تشهد   :ام اهللا ر
 رايـس لتلتقـي     األميركية وزيرة الخارجية     البالد غداً  إلى تصل   أنفمن المقرر   . تقدم قريبة من الصفر   

  .غد بعد وأولمرتيعقب ذلك لقاء بين عباس . ولمرت، وقريع وليفنيأالرئيس عباس و
وقال مسؤول فلـسطيني    .  تُحدث زيارة رايس الجديدة تأثيراً جدياً في المفاوضات        أالويرجح الفلسطينيون   

 بوش على تحريك العملية السلمية بـسبب        وإدارة من قدرة رايس     إحباطا أكثر الجانب الفلسطيني بات     إن
 االسـتيطان مـن دون       توقف إن إلسرائيلكيف يمكن   : "وتساءل. "إسرائيل" ضغوط على    أيعدم توجيه   

  ".أميركيضغط 
  ٣/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
   التهدئة وديعة لدى المصريين: ورفض الشروط اإلسرائيليةها على قبوليؤكدهنية  .٤

قال رئيس الوزراء المقال     : رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٣/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
أصبح " إسرائيل"فيما يتعلق بالتهدئة مع     ) المقالة(لحكومة  إسماعيل هنية، إن موقف الفصائل الفلسطينية وا      

وأضاف في تصريحات    .لها فلن نستسلم  " إسرائيل"وديعة لدى المصريين، مشدداً على أنه في حال رفض          
األخوة المصريون انتهوا من مرحلة بلورة موقف       "للصحافيين عقب صالة الجمعة، أمس، في مدينة غزة         

مصر صاحبة المبادرة لـن تقبـل باسـتمرار         "وقال  ".  فلسطيني حول التهدئة   مع الفصائل، وهناك توافق   
الحصار وإغالق معبر رفح، لذلك اعتقد انه سيكون لها موقف، وأيضا سيكون لفصائلنا موقف في حـال                 

 ".رفضت إسرائيل التهدئة
 نقبل بـأي    لن" إسماعيل هنية    قال:  رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٣/٥/٢٠٠٨األخبار  وأضافت  

  ".شروط إسرائيلية إذ قبلنا بالتهدئة، حرصاً على مصلحة شعبنا وإلنجاح جهود مصر
  
  تسعى لدويلة كانتونات فلسطينية"إسرائيل": المفاوضات ينتقد البرغوثي مصطفى .٥

مصطفى البرغوثي من أن القضية الفلسطينية تتعـرض حاليـا          .دالنائب   حذر   :عبد القادر فارس   -غزة  
ـ      ألخطر مؤامر   بشأن الحـل النهـائي      "إسرائيل" إن ما تطرحه     "عكاظ"ة في تاريخها، وقال في تصريح ل

 من  ،ولمرت في مباحثاته األخيرة مع أبو مازن      أ في هذا السياق إلى ما طرحه        وأشار. يمثل إنهاء للقضية  
من أراضي الـضفة الغربيـة والـسيطرة علـى          % ١٥االحتفاظ بالكتل االستيطانية ومصادرة أكثر من       

وأكـد  . ١٩٤٨ألغوار وبقاء القدس عاصمة موحدة ورفض عودة أي الجئ لألراضي المحتلـة عـام               ا
وشدد على أن ما تروج له إسرائيل وفـق         . البرغوثي أن إسرائيل ليست جادة حتى اآلن في المفاوضات        

 خارطة أولمرت هو دولة كانتونات ومعازل وغيتوات تفتقر إلى السيادة دون مالمسة الحقـوق الوطنيـة               
 منـذ   "إسرائيل"وانتقد البرغوثي المفاوضات التي تجريها السلطة مع        . الفلسطينية في الحرية واالستقالل   

 .شهور
  ٣/٥/٢٠٠٨عكاظ 
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   عباس بالدعوة النتخابات رئاسيةيطالببحر  .٦
طالب أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة الرئيس محمود عباس بالدعوة النتخابـات              

انه " أ.ب.د"وقال بحر في اتصال مع       ". يناير من العام المقبل    /ألن واليته تنتهي في كانون الثاني     "رئاسية  
 وعليه يتولى منصبه رئيس     ،٢٠٠٩ وفقا للقانون فإن رئيس السلطة الفلسطينية تنتهي واليته في يناير عام          

 .تخابات والدعوة لعقـدها   يجري خاللها التحضير لالن   ) تسعون يوما (المجلس التشريعي لمدة ثالثة شهور      
تعتقل رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك فمن غيـر الواضـح مـا             " إسرائيل"وأضاف انه نظرا ألن     

وأكد بحر أن حركة حماس لم تقرر بعد إذا ما كانت سـتنافس فـي                . األمور في هذه الحالة    إليهستؤول  
 ".ال زال قيد الدراسة" األمر إنانتخابات الرئاسة، قائال 

  ٣/٥/٢٠٠٨ج اإلماراتية الخلي
  
  منيةاألحملة ال إلى جنين لتنفيذ  فلسطينياً شرطيا٤٧٠ً توافق على إدخال "إسرائيل" .٧

 أكـد  :معـا وكالة   وعن عالء حنتش    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٣/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة   نشرت  
ليوم السبت استقدام قوات مـن     انه سيتم ا  " الحياة الجديدة " محافظ جنين قدورة موسى في اتصال هاتفي مع       

 العاملة في المحافظات للمساهمة في تطبيق الحملة األمنية المنوي الشروع بتنفيذها فـي              األمنيةاألجهزة  
 .المحافظة

 قوة أمنية فلسطينية ستحـضر إلـى        أنقائد منطقة جنين    " أبو حديد "من جانبه أكد العقيد سليمان عمران       
وقال عمـران فـي     .  العاملة فيها لفرض النظام والقانون في المحافظة       جنين لدعم وإسناد القوات األمنية    

 ١٠٠ من حرس الرئيس و      ٣٠٠ عنصر منهم    ٥٠٠انه سيحضر إلى جنين قوة بحدود       "حديث لوكالة معا    
 من شرطة حفظ النظام من أجل دعم وإسناد القوات األمنية العاملة في جنـين               ١٠٠من األمن الوطني و     
 .مؤكدا ان القوة ستكون شاملة لمحافظة جنين" لقانونلفرض النظام وسيادة ا

 سـمحت للـسلطة     "إسـرائيل "مصادر إسرائيلية قالـت إن      إلى أن    ٢/٥/٢٠٠٨ ٤٨عربوأشار موقع   
  . شرطيا فلسطينيا إلى منطقة جنين، وذلك من أجل البدء بحملة أمنية واسعة النطاق٤٧٠الفلسطينية بنقل 

  
  واطن وماسة مقتل ضابط في حرس الرئ:غزة .٨

مساء الجمعة مقتل ضابط في حرس الرئيس في مدينـة          " معا" أكدت مصادر طبية فلسطينية لوكالة       :غزة
وكان محي الدين أبو الكاس الضابط       . في شجار عائلي   اإلصاباتغزة ومواطن في مدينة رفح وعدد من        

 ار عصر اليـوم   في حرس الرئاسة الفلسطيني قد نقل إلى مستشفى الشفاء في غزة اثر تعرضه إلطالق ن              
 إنهاوقالت الشرطة المقالة     . من قبل مجهولين في حي الصبرة بمدينة غزة، وقد فارق الحياة مساء            الجمعة

 التحقيقـات مـا زالـت جاريـة فـي           أن كاس، مؤكدة على     أبوتالحق شخصا يشتبه به بقتل المواطن       
  .الموضوع

  ٢/٥/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  

 "انتصاراً لإلرادة الحرة وإظهاراً للحق"خروجه ويعّد اج هاتف المحرر سامي الحي هنية .٩
هاتف رئيس الوزراء إسماعيل هنية الصحفي المحرر سامي الحاج وهنأه بمناسبة اإلفراج            : فلسطين/ غزة

انتصاراً لإلرادة الحرة وإظهاراً للحق الذي تحاربه قوى الظلم في كـل  "عنه، معتبرا خروجه من المعتقل    
، كما نقـل لـه تحيـات    "حياة طيبة ومباركة، وعودة حميدة إلى عمله ومهنته"ة للحاج  وتمنى هني  ".مكان

ومشاعر الشعب الفلسطيني والصحفيين على وجهة الخصوص، معربا عن أمانيه باإلفراج العاجل عـن              
كما قدم التهاني ألسرة األخ سامي       .كافة األسرى من سجون الظلمة، وخاصة أسرانا في سجون االحتالل         

 .اج وزوجته ونجله وكذلك للرئيس السوداني عمر حسن البشير ولشعب السودان الشقيقالح
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من ناحية أخرى هاتف رئيس الوزراء هنية، مدير محطة الجزيرة وضاح خنفر وهنأه وكافة العاملين في                
ـ                  اني الجزيرة بهذه المناسبة الطيبة، وأبرق من خالله التهاني ألمير دولة قطر الشيخ حمد بن خلفية آل ث

 .ولرئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني
  ٣/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  التهدئة"إسرائيل"مرونة في قضية شاليط إن قبلت : حماس .١٠

ـ    :  أماني سعيد  -رام اهللا     أبـدت   "حمـاس " أمس، أن حركـة      "الجريدة"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل
مع إسرائيل، وأبلغت القاهرة بأنها مستعدة لمواصلة الجهـود مـن      مرونة كبيرة في قضية تبادل األسرى       

اجل اإلفراج عن الجندي األسير جلعاد شاليط مقابل عدد من األسرى الفلسطينيين، فـي حـال وافقـت                  
 تسعى من خالل التهدئة الـى تثبيـت         "حماس"وقالت المصادر إن     .إسرائيل على التهدئة في قطاع غزة     

اء الوضع االنساني الصعب في القطاع، وكسر الحصار المفـروض علـى            حكمها في قطاع غزة، وانه    
سكانه، إضافة إلى حل قضية شاليط عن طريق تبادل األسرى، وهو ما سيضمن اضافة مزيد من النقـاط    

 .لصالح حركة حماس، التي تطالب باالفراج عن عدد من المعتقلين الكبار من فصائل مختلفة
 من القاهرة تفهم موقفها من جراء الضغوط التي تعرضت لها من             طلبت "حماس"وأوضحت المصادر أن    

قبل الوزير عمر سليمان، واشارت إلى ان الحركة االسالمية ال تستطيع االفراج عن شـاليط مـن دون                  
 .ثمن

من ناحيته، اتهم أسامة المزيني القيادي بحركة حماس ومسؤول ملف شاليط بالحركة، فـي تـصريحات                
 بأنها غير جادة في حل قضية الجندي األسير، وابرام صفقة تبادل مع حركته تشمل               ، اسرائيل "الجريدة"لـ

 .مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون االسرائيلية
  ٣/٥/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  "حماس"هناك أطرافاً أوروبية تتصل بحركة والتهدئة ال تعني الصمت : صيام .١١

كلف في الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، أّن التهدئـة          أكد سعيد صيام، وزير الداخلية الم     : غزة
وقال الـوزير   . ال تعني الصمت على ممارسات االحتالل، وأّن للمقاومة الحق المفتوح بالرّد على عدوانه            

حتى اللحظة ليست هناك تهدئة، والمساعي إليجاد تهدئة ال تعنـي الـصمت علـى ممارسـات                 : "صيام
وكما هو معروف؛ عادة مـا      . ومة باق أمام شعبنا الفلسطيني ليرد على هذا العدوان        فحق المقا . االحتالل

يريد االحتالل، حتى إن وافق على هذه التهدئة، أن يخرج بماء وجهه بأن يسجل ضربات في الـساعات                  
األخيرة ضد المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني ليظهر أنه هو المنتصر، وأنـه هـو صـاحب الـضربة                  

ولكن بفضل اهللا؛ المقاومة تسجل له ضربات وصفعات في كل مواجهة واجتياح، ونحن بانتظار              . األخيرة
وأوضح الوزير صيام، أّن الحكومة طلبـت رسـمياً مـن           ". ما ستسفر عنه المساعي للوصول إلى تهدئة      

المـصري  مصر فتح المعبر إذا لم يستجب االحتالل لمبادرة التهدئة المصرية، مؤكداً أّن وزير الخارجية               
 . عمر سليمان قال إنه سيتحدث إلى الصهاينة بأنه سيفتح المعبر إذا لم يستجيبوا

علـى  " حمـاس "وكشف وزير الداخلية الفلسطيني، النقاب عن أّن هناك أطرافاً أوروبية تتصل بحركـة              
 مستوى رسمي وغير رسمي ولمرات عديدة، موضحاً أّن هذه األطراف أصبح لديها قناعة بأنه ال يمكـن                

تهميش الحركة، وأنه ال يمكن أن تكون هناك عملية تسوية في المنطقة دون أن تكـون الحركـة العبـاً                    
 . رئيساً في أي تحركات، كما وصلت تلك األطراف إلى قناعة بأّن الحصار فاشل

  ٣/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   تعتبر معارضة التهدئة اإلسرائيلية دليل ارتباك وترددحماس .١٢
 عانتقدت حركة حماس التصريحات اإلسرائيلية المعارضة للتهدئة في قطـا         : ت حداد ورأفت الكيالني   ألف

دليـل ارتبـاك   "وتعطيها فرصة لتقوية نفسها، واعتبرت ذلـك  " حماس"غزة بحجة أنها تمثل اعترافا بـ   
حركـة  وقال سامي أبو زهري، المتحـدث باسـم          ".وتردد في صفوف الحكومة اإلسرائيلية من التهدئة      

: وأضاف ".إن الكرة اآلن في ملعب اإلسرائيلي، وأنه عليهم االختيار        "حماس، في تصريحات صحفية له،      
نحن في حركة حماس أكدنا أننا جاهزون لكل االحتماالت، وعليهم أن يختاروا بين التصعيد أو التهدئة،                "

  .اإلسرائيلي من التهدئة، مشيرا إلى وجود انقسام في الصف "ونحن جاهزون للتعاطي مع االحتمالين
  ٢/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   درجات الحيطة والحذرى أخذ أعلىنشطاء المقاومة ال من حماس يدعو نائب .١٣

 نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية ان التـصعيد الـصهيوني   ىاعتبر يحيي موس :غزة ـ أشرف الهور 
ماً قبيل أي مـشروع لـه        دائ ، في تصريحات صحافية   ىوقال موس  .األخير موجه لمصر الراعية للتهدئة    

 األرض يمكن ان تفيد في      ىطبيعة سياسية تبدأ األطراف تتفاوض بطريقة عنيفة اليجاد حقائق ووقائع عل          
هذا الموضوع، ولذلك عندما كان هناك حديث عن التهدئة كانت هناك صوالت وجوالت للمقاومة وكـان                

هدئة لم تبدأ بعد، وليس هناك تهدئة، لكن        وقال الت  .هناك توجيه ضربات قوية لها في الطرف االسرائيلي         
أتصور ان العدو الصهيوني له مصلحة كما ان لنا مصلحة في هذه التهدئة وأمريكا لها مصلحة، وسيأتي                 

 . ثمار هذا الموضوع بعد زيارة عمر سليمان الي تل أبيب 
  ٣/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ة محاولة تسلل لقوات إسرائيلية خاصة شرق الشجاعيإحباط .١٤

اندلعت في ساعة مبكرة من فجر أمس، اشتباكات عنيفة بين قوات االحتالل ومجموعات              :عيسى سعد اهللا  
من المقاومين الذين تصدوا لمحاولة تسلل قوات إسرائيلية خاصة شرق حي الشجاعية علـى األطـراف                

لقـوة المتـسللة    وتصدى المقاومون باألسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع ل        .الشرقية لمدينة غزة  
وأجبروها على التراجع، قبل أن تتدخل طائرات األباتشي التي قـصفت المكـان والمـزارع المحيطـة                 

وأفاد شهود عيان من المنطقة بأن اشتباكات عنيفة دارت بالقرب من خط التحديـد المجـاور                 .بالمنطقة
دافع الرشاشـة والقـذائف     استمرت نحو ساعة، استخدمت خاللها قوات االحتالل الم       " ناحال عوز "لمعبر  
وأعلنت بعض األذرع العسكرية عن تصدي مقاتليها لقوات االحتالل وإجبارها على التراجع خلف              .الثقيلة
ـ    .الحدود إن أعمدة من الدخان تصاعدت مـن بعـض المواقـع العـسكرية             ": االيام"وقال شهود عيان ل

  .اإلسرائيلية
 ٣/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

 
  من أنصار الحركة خالل شهر٨٠أجهزة عباس اختطفت و مواطناً ٧٩قتل االحتالل : حماس .١٥

نـسخة  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "، تلقى   "حماس"قال تقرير صادر عن المكتب اإلعالمي لحركة        : غزة
في سياسة االعتقال وتبـادل     : "منه، ويرصد االنتهاكات الصهيونية واعتداءات أجهزة أمن سلطة رام اهللا         

 فياض، وفي تقاسم وظيفي صارخ بينهمـا،        – قوات االحتالل الصهيوني وأجهزة أمن عباس        لألدوار بين 
فـي  ) ١٥٣( عملية توغـل و    ١٦٦في الضفة الغربية في     ) ٢٧٠(، منهم   )٤٢٣(اعتقلت قوات االحتالل    
مـن أبنـاء    ) ٨٠( فيـاض    - عملية توغل، بينما اعتقلت أجهزة امن عبـاس          ٢٦قطاع غزة تم ذلك في      

 ".  حماس في الضفة الغربيةومناصري حركة
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استمراراً للمحرقة المفتوحة في قطاع غزة، تستبيح قـوات         : "وبشأن االعتداءات الصهيونية، قال التقرير    
) ٧٥(فلسطينياً، حيث استشهد مـنهم      ) ٧٩(االحتالل الصهيوني الدم الفلسطيني، فتقتل خالل شهر إبريل         

كما ).  مجاهداً من كتائب القسام    ٢٥) (٧٩(شهداء الـ   من الضفة الغربية، من بين ال     ) ٤(في قطاع غزة،    
  ).  طفالً فلسطينيا١٨ً(أشارت إلى أن من بين الشهداء الصحفي فضل شناعة، ومن بين الشهداء أيضاً 

  ٣/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  مبادرة لتشكيل جبهة مقاومة موحدة:  يجول في صيدا"الديموقراطية"وفد  .١٦

 الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة مسؤول الجبهة في لبنان علي فيـصل             زار وفد من  : صيدا
 وعلم أن فيصل سلم الفعاليـات التـي         .يرافقه وفد مركزي من قيادة الجبهة، مدينة صيدا، وعقد لقاءات         

ت التقاها وثيقة إلنهاء االنقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، مقدمة من قوى وفصائل وشخـصيا             
كما تم التدوال في المبادرة التي تتضمن تشكيل جبهـة مقاومـة            . ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني   

وأكد فيصل، على رفض الشعب الفلسطيني للتوطين وانه لن يقبل أن يفـرض عليـه مـشروع                 . موحدة
  .توطيني أو تهجيري

  ٣/٥/٢٠٠٨السفير 
  
  متأثراً بجروح " سرايا القدس"شهيد من : رفح .١٧

أعلنت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الحكومي، بمحافظة خان يونس،           :  محمد الجمل  -رفح  
، عصر أمس، متأثراً بجروحه البليغة التي كان أصيب بها، يـوم            ) عاماً ٤٠(عن استشهاد أسامة الهوبي     

ة الجهـاد   الذراع العسكرية لحرك  " سرايا القدس "وكان الهوبي، وهو قيادي ميداني في        .األربعاء الماضي 
اإلسالمي، أصيب بشظايا في مختلف أنحاء جسده، في غارة نفّذتها طائرة مروحية إسـرائيلية، عـصر                

  .األربعاء الماضي
  ٣/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 حركة فتح تفوز بجميع مقاعد نقابة اطباء االسنان في الضفة .١٨

عقب تنافس كتلة فتح تحت اسم كتلة فاز مرشحو حركة فتح بجميع مقاعد نقابة اطباء االسنان في الضفة 
الشهيد ياسر عرفات وكتلة حركة حماس وكتلة اليسار تحت اسم النقابة للجميع وبعد االنتهاء من فرز 
االصوات تبين فوز مرشحي حركة فتح بجميع المقاعد والتي يطلق عليها هيئة مكتب نقابة االسنان 

 صوتا وبذلك يكون نقيباً ألطباء ٣٣٣ني على بسام النوبا. والمكونة من اربعة مقاعد حيث حصل د
احمد . ابراهيم غنام امينا للسر ود. امجد قطاوي نائباً للنقيب ود. االسنان للمرة الثانية على التوالي ود

  .عمرو أميناً للصندوق
 ٣/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ة باالعتزال بعد تحقيقات الشرط اولمرت تطالبة اإلسرائيلياالحزابأصوات في  .١٩

تعالت أمس األصوات في الحلبة السياسية اإلسرائيلية المنادية باقالة وعزل  :  حسن مواسي-باقة الغربية 
رئيس الوزراء أيهود اولمرت وذلك على خلفية التحقيقات الجنائية التي تجريها الشرطة معه بشبهة 

 .تورطه بقضايا خش وخداع
المسؤولية الكاملة عن بقائه في     " العمل"اعر ، حزب    وحمل رئيس كتلة حزب الليكود البرلمانية جدعون س       

ودعا رئيس الحزب ووزير الـدفاع اإلسـرائيلي أيهـود بـاراك الـى              . االئتالف الحكومي مع اولمرت   
االنسحاب من الحكومة االئتالفية والعمل على تقديم موعد االنتخابات البرلمانية للكنيست، ووصف رئيس             
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ـ  هو أكثر رئيس حكومة تم التحقيق معه منذ قيـام الدولـة ، وأن              "ال ساعر وق". المشبوه الدائم "الوزراء ب
حزب العمل هو المسؤول عن بقاء االئتالف ، وعليه االستقالة من االئتالف فورا إذا أراد أن يمثل القـيم                   

أولمرت بتنحية نفـسه فـورا   ) العمل(، فيما طالبت النائب شيلي يحيموفيتش    " وسلطة القانون ونظافة اليد   
وطالبت النائب زهافـا غلـؤون       .لك بسبب حجم التحقيقات التي لم يسبق لها مثيل ، والتي تجري معه            وذ
المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية ميني مزوز بإصدار تعليمات ألولمرت بتنحيـة نفـسه             ) ميرتس(

 بالفـساد   وبحسبها فمن غير المعقول أن يواصل إنسان مـشتبه        . إلى حين تتضح الشبهات الموجهة ضده     
 .الخطير ، إدارة الدولة

  ٢/٥/٢٠٠٨الدستور 
  

  "حماس"بإجراء محادثات سرية مع " إسرائيلية"ديسكن يتهم شخصيات  .٢٠
عدم وصول مدير المخابرات المـصرية، عمـر        " إسرائيلية"توقعت مصادر    :القدس المحتلة آمال شحادة   

" إسرائيليا"وذكرت المصادر أن وفدا     . هدئةقبل التفاهم بين الطرفين حول اقتراح الت      " إسرائيل"سليمان الى   
برئاسة رئيس القسم السياسي األمني في وزارة الحرب عاموس جلعاد، سيتوجه إلى مصر للتفاهم حـول                

" اإلسرائيلي"وتوقع مسؤولون في جهاز الحرب      . االتفاق الذي توصلت إليه مصر مع الفصائل الفلسطينية       
" اإلسرائيلي"وحسب مخطط الجيش    . حال لم يتفق على التهدئة    تنفيذ عدوان بري واسع في قطاع غزة في         

بمرور ستين سنة على إقامتها ومن زيـارة الـرئيس          " إسرائيل"فإن العملية ستنفذ بعد أيام من احتفاالت        
   .األمريكي جورج بوش للمنطقة

" حمـاس "بإجراء محادثات سرية مع حركة      " إسرائيلية"واتهم رئيس المخابرات يوفال ديسكن شخصيات       
من دون إطالع عدد من المسؤولين في أجهزة األمن، وألمح إلى عاموس جلعاد ومستشار وزير الحرب                

على موضـوع   " إسرائيل"للشؤون العربية، دافيد حاخام، الذي يعتبر احد المستشارين األكثر اطالعاً في            
 ".حماس"

  ٣/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ال يوجد شريك فلسطيني في مفاوضات السالمال حل في غزة من دون القوة و: باراك .٢١

أيهود باراك عدم ثقته بالتوصل إلى تهدئـة        " اإلسرائيلي"أكد وزير الحرب     :القدس المحتلة وديع عواودة   
وأوضح في حديث مطول لصحيفة     . في قطاع غزة من دون استخدام القوة، ولفت الحتمال احتالله مجدداً          

للعودة للقطاع، فإن الحرب المقبلـة      " إسرائيل" في حال اضطرت     العبرية، أمس، أنه  " يديعوت أحرونوت "
  .لن تشبه حرب لبنان الثانية

الحرب ليست شّمة هـواء وعلينـا      "هي الدولة األقوى في المنطقة، لكنه أضاف أن         " إسرائيل"وتبّجح بأن   
ى أرض  السعي لمنع وقوعها، أو إرجائها، وفي حال فرضت علينا سنكون مستعدين لحسمها بسرعة وعل             

  ".العدو ودون ضرر للجبهة الداخلية
ورداً على سؤال حول ما تغير منذ استبدل عمير بيرتس في الـوزارة مـن ناحيـة األمـن الشخـصي                     

ال بد من مواصلة العمل     "، قال باراك إنه يعمل الكثير ولكنه ال يستطيع أن يكشف، وأضاف             "لإلسرائيليين"
  ". تكون هناك عمليات تصعيد في الطريقبمنهجية حتى إنجاز النتائج المرجوة وربما

" إسـرائيل "وتحدث باراك عن استخالص الدروس المختلفة من حرب لبنان الثانية، وكشف عـن تـزود             
  .بالكثير من السالح وتنمية ضباط جدد عالوة على تدريبات واسعة جدا وغير مسبوقة

 مستعد أكثر مـن أي وقـت   وردا على سؤال حول جاهزية الجيش في حال نشوب حرب، قال باراك إنه     
مضى حتى الشتعال الحرب في عدة جبهات، لكنه لفت إلى أن السنوات األخيرة تظهر مـدى انكـشاف                  

  .الجبهة الداخلية لإلصابة
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ونفى باراك التهم بأنه يحتقر المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وال يقوم بأي شيء في الضفة الغربية من                 
وأنـه  " من كل قلبـه   "محمود عباس، وزعم أنه ملتزم بالتسوية ويؤيدها        شأنه مساعدة الرئيس الفلسطيني     

أزال بعض الحواجز والبؤر االستيطانية وتعاون في مجال المبادرات االقتصادية التنمويـة باألراضـي              
  .الفلسطينية

ال يمكـن التحـدث     "وتهرب باراك من اإلجابة عن سؤال حيال موقفه من خطة التهدئة المصرية، وقال              
مواضيع نظرية، إن الطريق للهدوء واألمن ستشهد المزيد من التصعيد، ولذا ال أقتـرح المراهنـة                بشأن  

  ".أكثر من الالزم على مالك ينزل السكينة من السماء
  ".المجرم"وحمل باراك على النائب األسير مروان البرغوثي ورفض فكرة اإلفراج عنه واصفا إياه ب

للسيطرة على الضفة الغربية، قال بـاراك إن        " حماس"لذي تحتاجه   ورداً على سؤال حول المدى الزمني ا      
هنالك نتائج غير متوقعة وال أريد      "وأضاف  . تجربة الشرق األوسط تحذر من التدخل في رغبات اآلخرين        

  ". عاما٢٠قبل " حماس"أيدت قيام حركة " إسرائيل"التذكير بأن 
لمفاوضات التي كانت توقفت عنـدها فـي        وفي الموضوع السوري أوضح باراك أنه يعارض استئناف ا        

  .الحاصلة كالتواصل القوي بين سوريا وحزب اهللا وإيران" التغيرات" نتيجة ٢٠٠٠شيفارستاون عام 
غير متـوفرة   " إسرائيلية"ولكن يعلم كل رئيس حكومة أنه ال سالم حقيقيا يكفل ضمانات أمنية             " وأضاف  

  ".تنازالت مؤلمة"من دون األخذ بالحسبان 
بإخراجها مـن   " إسرائيل" موقفه من فتح مفاوضات مع سوريا أشار باراك إلى وجود مصلحة ل                  وعن

أحلـم  "وأضـاف   . ، ولفت إلى أن ذلك ال ينبغي أن يحل مكان المفاوضات مع الفلسطينيين            "دائرة العداء "
تركة إزاء تفاقم   بوضع ننجح فيه بتجنيد العالم العربي المعتدل حيث تكمن المصالح الحقيقية والعميقة المش            

  ".الخطر اإليراني
وسئل إن كان يوافق على إعادة الجوالن لسوريا مقابل سالم كامل، فقال إن خروج دمشق مـن دائـرة                   

، قبل أن يسارع، كعادته، لتعديل موقفه بما يمنحه فرصة قـول الـشيء              "لن يحدث من دون ثمن    "العداء  
ذكر التهديدات التي سبقت احتاللنـا الجـوالن        نحن مرتبطون جدا بهضبة الجوالن ون     "ونقيضه، وأضاف   

تفعل الكثير لمجابهة التهديدات اإليرانيـة،      " إسرائيل"وقال إن   ". ويمكن التقدير بأن التهديد قائم اليوم أيضا      
 ".كل الخيارات واردة"وأوضح أن بعض مساعيها من المفضل أن تبقى طي الكتمان، مضيفاً أن 

  ٣/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  "انتحاراً ديموغرافياً"عودة الالجئين الفلسطينيين تشكل لنا : ريزبي .٢٢

إن عـودة الالجئـين   : "نقلت مصادر إعالمية عبرية عن الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس قوله :غزة
 تـشكل انتحـاراً ديمغرافيـاً        ١٩٤٨الفلسطينيين إلى ديارهم في األراضي الفلـسطينية المحتلـة عـام            

إن بيريز عارض في اجتماع ضم سـفراء دول االتحـاد           :" لت إذاعة جيش االحتالل   وقا)".  إسرائيل(لـ
دولـة يهوديـة،    ) إسـرائيل (إن هذا سيعني أن ال تكـون        :"األوروبي بشكل قاطع عودة الالجئين، وقال       

، ولهذا فإن دخول مئات آالف الفلسطينيين، يعني انتهـاء          )إسرائيل(فالغالبية اليهودية تحافظ علي وجود      
، معلناً رفضه إلعادة حتى الجئ واحد إلى داخل األراضي الفلسطينية المحتلـة عـام        "وية اإلسرائيلية اله"

١٩٤٨ . 
إن حل القضية، أي قضية الالجئين، تمكن في إعادتهم إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، أو                :" وقال

 . ، حسب زعمه"عربيةدفع التعويضات لهم من قبل المجتمع الدولي، أو توطينهم في الدول ال
  ٣/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  رسائل من سوريا سلمهـا باباجـان إلى ليفني": يديعوت" .٢٣
ان وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني تلقـت مـن نظيرهـا            " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   

  . التركي علي باباجان، في لندن امس، رسائل من سوريا الى الدولة العبرية
ان اجتمـاع  " يـديعوت "وافادت . لصحيفة الى انه اللقاء االول بين مسؤولين اسرائيليين وأتراك      وأشارت ا 

ليفني وباباجان، الذي تم على هامش لقاء الدول المانحة للسلطة الفلـسطينية، بـدأ بمـشاركة مـساعدي                
ائل مـن   أضافت أن باباجان سلم ليفني رس     . الوزيرين، قبل ان يصبح مغلقا نوقش خالله موضوع سوريا        

سوريا تسلمتها بالده، موضحة أن مسؤولين إسرائيليين يتوقعون أن تتسارع عملية نقـل الرسـائل مـن                 
دمشق الى تل أبيب عبر أنقرة، لكن ثمة حاجة الى حصول تطورات معينة قبل ان يجـري الـسوريون                   

   .واإلسرائيليون مفاوضات مباشرة
  ٣/٥/٢٠٠٨السفير 

  
   حاجزاً عرض وهمي وذرّّ للرماد في العيون٦١زالة  إ"إسرائيل"ادعاءات ": بتسيلم" .٢٤

في الحركة، ومن ضمنها إزالة     " تسهيالت"أكدت منظمة حقوقية أنه ورغم إعالن إسرائيل تقديم         :  القدس
المعيقات، فإنها مستمّرة في فرض القيود على حركة سير الفلسطينيين في الضفة الغربية، داعيةً الحكومة               

إلى إزالة جميع القيود على حركة السير داخل الضفة، وتركيز جهودهـا            " فوراً"بادر  اإلسرائيلية إلى أن ت   
  .في الدفاع عن مواطني إسرائيل في نقاط الفحص بين الضفة وإسرائيل

إنه في أعقاب الفحـوص التـي       ): "بتسيلم(وقال المركز اإلسرئيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة         
على تطوير حالة حقوق اإلنسان في األراضي المحتلـة فـإن إعـالن             قامت بها ومنظمات أخرى تعمل      

  ". معيقاً أمام الحركة في الضفة الغربية هو بمثابة ذر للرماد في العيون٦١الحكومة اإلسرائيلية إزالة 
إلى أنها توجهت إلى وحدة توجهات الجمهور في وزارة الدفاع اإلسـرائيلي ومكتـب              ) بتسيلم(وأشارت  

كومة اإلسرائيلية في األراضي المحتلة، وطلبت الحصول على قائمـة المعيقـات التـي             منسق أعمال الح  
لم يتم لغاية اليوم تحويل القائمة، وتمكنت المنظمـة مـن تركيـب             "ُأزيلت في الظاهر، إالّ أنها أكدت أنه        

، ويتضح مـن    القائمة طبقاً للتقارير المعلنة التي وصلت إلى الصحافيين والدبلوماسيين والمنظمات الدولية          
أن وعود إسرائيل خالية من المضمون، وأن إزالـة المعيقـات           ) بتسيلم(التحقيق الميداني الذي قامت به      

  ".كانت عرضاً وهمياً فقط
  ٣/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   عاما٢٠مؤرخ اسرائيلي يستبعد سالما مع الفلسطينيين خالل  .٢٥

ئيلي توم سيجيف بأن معظم االسرائيليين يرغبون فـي         أقر المؤرخ االسرا  :  د ب أ   -) ألمانيا(فرانكفورت  
من أجل تحقيق ذلك إال أنهم فقدوا في الوقـت الحـالي            " ثمن معين "تحقيق السالم ولديهم االستعداد لدفع      

 .إيمانهم بالسالم
 ٦٠االلمانية بمناسبة الـذكرى الــ       " فرانكفورتر روندشاو "وقال سيجيف في حوار أجرته معه صحيفة        

إذا سـألت   "ة إسرائيل على ارض فلسطين التاريخية نشرته في موقعها االلكترونـي امـس              لتأسيس دول 
 ".ال: سيكون جوابهم.. الشباب في إسرائيل هل تؤمنون بالسالم؟

من ناحية أخرى، قال المؤرخ إن معظم الشباب في إسرائيل يرغبون برغم جميـع الظـروف ووجـود                  
  ".وطنهم"أو أوروبا ، في البقاء في إسرائيل لشعورهم بأنها إمكانيات متاحة لمعظمهم للسفر إلى أميركا 

وردا على سؤال عما إذا كانت إيران هي مصدر الخطر االكبر على إسرائيل ، قال المؤرخ المعـروف                  
إن العالقة مع الجانب الفلسطيني هي التي تشغله بشكل أكبر في هذا الوقت وخاصة فيما يتعلـق بـشكل                   

 .سطينيين في المستقبلالتعايش المشترك مع الفل
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وقال سيجيف إنه كان يتخيل خالل ستينات القرن العشرين أن إسرائيل سـتكون حققـت الـسالم مـع                   
 ".كان هذا حلما بعيدا آنذاك" وليس مع مصر وقد ٢٠٠٨الفلسطينيين بحلول عام 

يـة تحقيـق    وأعرب المؤرخ الذي كان عمره ثالثة أيام عندما تأسست إسرائيل ، عن عدم اعتقاده بإمكان              
 االيمان بالسالم مفقود لدى      . عاما ٢٠ال أعتقد أننا سنحقق السالم خالل       "السالم في الشرق االوسط ، قال       
 ".الجانبين االسرائيلي والفلسطيني

  ٣/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
  في غزةاالحتالل حسب العرف الدولي يرتكب اإلبادة: الناطق باسم لجنة مواجهة الحصار .٢٦

جرائم حرب سم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار رامي عبده االحتالل بارتكاب اتهم الناطق با: غزة
الميثاق وذلك استناداً إلى  بحق سكان قطاع غزة جراء فرضه للحصار المطبق على قطاع غزة، وإبادة

 تذرع عدد من المؤسسات الدولية والدول من جهة أخرى،واستهجن  .األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
جل إيصال المساعدات واإلمدادات الطبية والحيوية أة بحاجتها إلى تنسيق مسبق مع االحتالل من العربي

  .للمحاصرين في القطاع
  ٣/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   ودمار هائل لألراضي الزراعيةسفر عن استشهاد مسني قوات االحتاللل توغل: غزة .٢٧

 فجر الجمعة من منطقة حدودية جنوب قطـاع  انسحبت قوات االحتالل االسرائيلي :غزة ـ أشرف الهور 
غزة بعد عملية عسكرية دامت يوما كامال، أسفرت عن استشهاد رجل مسن واصابة طفل آخر بجـراح                 

وقالت مصادر محلية في منطقة الفراحين الحدوديـة        .  اعتقال العشرات من السكان    ىبالغة وأدت أيضاً ال   
ئيلية معززة توغلت في ساعة مبكرة من ساعات فجر         شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع ان قوات اسرا       

وبحسب المصادر فـان تلـك      . الخميس في البلدة وبدأت عمليات مداهمة وتفتيش دقيقة في منازل السكان          
 أحدي الثكنات العـسكرية داخـل       ى مواطنا من سكان المنطقة قبل أن تنسحب ال        ٤٠القوات اعتقلت نحو    

 االسرائيلية التي رافقت اآلليات في العملية العـسكرية دمـرت           وذكرت المصادر أن الجرافات   . اسرائيل
. بعض المنازل، وخربت أراضي زراعية مثمرة، الي جانب اقتالع العـشرات مـن أشـجار الزيتـون                

وبحسب مزارعين من المنطقة فان دمارا هائال لحق بشبكة الري في األراضي الزراعية، التـي تقـدر                 
 . ذه العملية هي األكبر منذ أكثر من سنتينبمئات الدونمات، الفتين الي ان ه

  ٣/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  عشرات حاالت االختناق في مسيرة بلعين األسبوعية .٢٨
أدت المواجهات التي جرت الجمعة، في بلعـين بـين المتظـاهرين فـي المـسيرة                : عبد اهللا أبو رحمة   

اإلصابات جراء إطـالق الغـاز      ، وبين جنود االحتالل، إلى وقوع العشرات من          ضد الجدار  األسبوعية
 .المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما تسبب ذلك بإحراق حقول الزيتون في المنطقة             

فقد خرج المتظاهرون في مسيرة حاشدة شارك فيها أهالي القرية ومجموعة من المتـضامنين الـدوليين                
 بيوم العمال العالمي حيـث رفـع المتظـاهرون          وقد تزامنت هذه المسيرة مع االحتفاالت      .واإلسرائيليين

األعالم الفلسطينية واليافطات التي تعبر عن حقوق العمال، وتؤكد أن وجود االحتالل يحول بين العمـال                
أن الجدار عمل على الفصل بين العمـال وأمـاكن عملهـم، وبـين              كما  بسط حقوقهم،   أوالحصول على   

  .الفالحين ومزارعهم
  ٢/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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 محافظة بيت لحمستيطان في ان خالل مسيرات ضد الجدار واإلجريح .٢٩
مس، مواطنان بجروح ورضوض جراء اعتداء قوات االحتالل على أأصيب، صباح :  وفا-بيت لحم 

ستيطان وإحياء ليوم العمال مسيرة سلمية في قرية المعصرة جنوب بيت لحم، خرجت  للتنديد باإل
أدى المئات  وفي نفس السياق .ين وعدد من المتضامنين األجانبالمئات من المواطن، بمشاركة العالمي

من مواطني بلدة الخضر صالة الجمعة على األراضي المهددة بالمصادرة لغرض بناء جدار الضم 
وركز خطيب الجمعة على أهمية تعزيز الوحدة بين أبناء الشعب الواحد وتوحيد  .والتوسع العنصري

نظمت المبادرة الوطنية  كما .ميع إلى التمسك باألرض وعدم التفريط بها الجنضاله تجاه المحتل، داعياً
 هاشارك في،  لمناسبة عيد العمال العالمي بيت لحمجدار في جورة الشمعة بمحافظةالتظاهرة ضد 

هالي أجانب ووفد من النقابات االيطالية ولجنة التضامن االيطالية وأمصطفى البرغوثي ونشطاء سالم 
  .البلدة

  ٣/٥/٢٠٠٨ة الجديدة الحيا
  

  الصحافيون الفلسطينيون يشككون في فعالية نقابتهم .٣٠
فلـسطينيين شـكوكاً بـالتزام نقيـب الـصحافيين          الصحافيين  الأبدى عدد من     : منتصر حمدان  - أريحا

وقال عدد مـنهم    . الفلسطينيين، نعيم الطوباسي باإلعالن عن إجراء االنتخابات للنقابة نهاية العام الحالي          
 إن حركة حماس باتت الشماعة التـي        ،شاركتهم في مؤتمر إعالمي تنظمه شبكة أمين اإلعالمية       خالل م 

تعلق عليها الكثير من التبريرات لتعطيل أية انتخابات في نقابة الصحافيين، مؤكدين رفض الزج بوسائل               
  .اإلعالم في الصراعات الداخلية

  ٣/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  لحاجسامي ان جزء بسيط مما منحته ليمنح األسرى الفلسطينيفروانة يطالب الجزيرة ب .٣١
طالب مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى عبد الناصر فروانة، قناة الجزيرة الفضائية بمنح : غزة

بسيط قضايا األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي ومعاناتهم ومعاناة ذويهم، جزء 
واستهجن اإلهمال . ميلها سامي الحاج الذي أطلق سراحه من سجن غوانتانامومن حجم ما منحته لز

وأكد فروانة أن الظروف التي تشهدها . والتجاهل غير المبرر الذي تتبعه الجزيرة بحق هؤالء األسرى
السجون اإلسرائيلية ال تقل قهراً وبؤساً عن تلك التي يشهدها سجن غوانتانامو ، بل هي األكثر ظلماً 

  .راً في العالموقه
  ٢/٥/٢٠٠٨موقع فلسطين خلف القضبان 

  
  "إسرائيل"طالب باتخاذ إجراءات صارمة بحق مفتي الجمهورية اللبنانية  .٣٢

باتخاذ إجراءات صارمة "طالب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني مجلس األمن الدولي 
الشعب الفلسطيني وبخاصة في غزة التي يعاني أهلها  التي تقوم يومياً بقتل وتدمير وإبادة "إسرائيل"بحق 

الصمت الدولي تجاه العدو الصهيوني يجعله يتمادى في "، الفتاً إلى أن "ويالت الحرب والدمار والحصار
إجرامه الذي يسجل يومياً نقاطاً سوداء تضاف إلى سجله األسود في ارتكابه المجازر المروعة التي 

وحث في تصريح أمس الشعب الفلسطيني  ".اء والشيوخ اآلمنين في منازلهميذهب ضحيتها األطفال والنس
الوحدة وعدم الفرقة ألنها تضعف الموقف الفلسطيني ليصب في النهاية في خانة المصلحة "على 

مساعدة الشعب الفلسطيني ليتمكن من الصمود ومقاومة العدو "، داعياً القادة العرب إلى "اإلسرائيلية
 ".الغاشم

  ٣/٥/٢٠٠٨قبل المست
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 "المستنقع" يدعو الرباعية إلى نهج جديد للخروج من الفيصل سعود .٣٣

الوضع في "حذر وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل الرباعية من ان :  مينا العريبي-لندن 
ا يبدو اننا قد وصلنا الى مرحلة يمكن وصفه"، مشيراً الى انه "الشرق االوسط كئيب وتعصف به المخاطر

ى اتخاذ الرباعية نهجا جديدا في وأضاف، ان طريقة الخروج من هذا المستنقع تعتمد عل". بالمستنقع
المفاوضات من اجل ايجاد حل لهذا النزاع " االسرائيلي، موضحاً ان -التعامل مع النزاع الفلسطيني 

اخذت حيزا كبيرا من الزمن امتد لنحو ستين عاما وبدال من تبسيط او ايضاح هذه القضية وتحديدها وفقا 
" اسرائيلية"ونية اقامة وطن قومي للفلسطينيين بجانب دولة  الذي شرع قان١٨١لقرار االمم المتحدة رقم 

فان الكثير من العناصر غير المرتبطة وغير الضرورية جرى اقحامها في هذا النزاع خاصة بعد حرب 
الدول العربية بذلت كل ما في وسعها لتشجيع عملية التسوية وتبنت المبادرة العربية "وأكد ان  ".١٩٦٧

ما عبر االمير سعود الفيصل عن اعتقاده بان عملية انابوليس بامكانها توفير المناخ ك". للسالم في بيروت
 .المالئم للسالم، لكنه ذكر بأن ذلك يجب ان يكون على مبدأ التساوي والعدالة

  ٣/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 
    

 مشروع خطة التهدئة وتتوقع تطبيقها" إسرائيل "تسلممصر  .٣٤
قالت مصادر إسرائيلية، أمس، إن مصر نقلت الى : حاد، وكاالتاالت- عبدالرحيم حسين-رام اهللا

وحركة " اسرائيل"مسودة خطية رسمية لالقتراح المتبلور بشأن إعالن التهدئة الشاملة بين " اسرائيل"
وقالت صحيفة معاريف، امس، ان المسودة ال تتضمن اتفاقاً . حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية

مات عامة تقضي باالعالن عن التهدئة في قطاع غزة اوالً على ان تطبق الحقاً في مفصالً، وانما تفاه
وتشمل هذه التفاهمات، تسهيالً في الحصار على قطاع غزة، وتجديد إمدادات الوقود الى . الضفة الغربية

يفة لكن الصح. القطاع، اال انها ال تشمل إيجاد مخرج لقضية الجندي االسرائيلي األسير جلعاد شاليط
تعهد بمواصلة بذل جهوده لضمان اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي "أشارت الى ان الجانب المصري 

  ".ووقف تعاظم حركة حماس
  ٣/٥/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  الغاز المصري بدأ بالتدفق على تل ابيب وأسدود وسط استياء شعبي في مصر .٣٥

فق على محطتي توليد الكهرباء في تل ابيب واسدود بدأ الغاز الطبيعي المصري في التد: القاهرة، لندن
تنفيذا لصفقة مثيرة للجدل بين شركة مملوكة لحسين سالم رجل االعمال المصري المقرب من الرئيس 

وبموجب الصفقة التي بقيت غامضة حتي اآلن . حسني مبارك، ورجل االعمال االسرائيلي يوسف ميمان
 مكعب من الغاز سنويا لمدة عشرين عاما قابلة للتجديد، ما  مليار متر١٠٧بـ" اسرائيل"ستزود مصر 

واثارت . خالل العقد المقبل ستأتي من الغاز المصري" اسرائيل"يعني ان خمس الكهرباء المولدة في 
جدال واسعا في االوساط السياسية بالقاهرة، نظرا لرفض الحكومة " اسرائيل"صفقة الغاز المصرية لـ
وبررت الحكومة موقفها بأن الصفقة تمت ". اسرائيل"لي الذي تبيع به الغاز لـالكشف عن السعر التفضي

اال ان نوابا في البرلمان المصري . بين شركتي قطاع خاص، وان االعالن عن السعر امر يخصهما
عرضا يقل كثيرا عن السعر العالمي للغاز، وان الفارق كان يمكن " اسرائيل"اكدوا ان الحكومة اعطت 

واشارت تقارير صحافية الي ان الشركة . حو عشرة مليارات دوالر سنويا للخزينة المصريةان يوفر ن
المصرية وفرت حماية امنية ألنبوب الغاز الذي يمر قرب العريش، ودفعت امواال لشيوخ العشائر 

 . المسيطرين علي المناطق التي يسلكها والتي تم اختيارها بحيث تكون بعيدة عن التجمعات السكنية
  ٣/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
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  على حماس أن تختار بين العمل العسكري والعمل السياسي : أبو الغيط .٣٦
 قال احمد ابوالغيط وزير الخارجية المصري إن حركة حماس هي حركة مقاومة مسلحة لم : وكاالت

لتالي  وبا"إسرائيل" وترفض التفاوض مع "إسرائيل"ـيطلب منها أحد أن تنزع سالحها لكنها ال تعترف ب
وأضاف أن على  .فمن يتفاوض مع عدوه عليه أن يعترف به من أجل التوصل إلى سالم عادل شامل

حماس أن تختار بين اختيار العمل العسكري أو اختيار العمل السياسي وتنحية السالح جانبا وأنه يعتقد 
ل إنه ال يعتقد وقا .أن على حماس أن تتطور من نفسها وتصل إلى الخيار السياسي في تحرير األرض

أن حماس أو أي قوة سياسية أخرى يمكن أن ترفض تسوية يتوصل إليها رئيس السلطة الفلسطينية 
وقد  . وتنال دعما دوليا وموافقة من أغلبية الشعب الفلسطيني في استفتاء عام"إسرائيل"محمود عباس مع 

  . ها فكرة ال يمكن تصورهارفض أبو الغيط مناقشة فكرة عودة قطاع غزة إداريا إلى مصر وقال إن
  ٣/٥/٢٠٠٨الوطن القطرية 

 
  الى تجميد االستيطان" اسرائيل"الرباعية تدعو  .٣٧

أن اللجنة الرباعية طالبت، في بيان في ختام اجتماعها فـي           : لندن من لندن    ٣/٥/٢٠٠٨ الحياة   جاء في 
نفيـذ التزاماتهـا لمكافحـة      بتجميد كل األنشطة االستيطانية، والسلطة الفلسطينية بت      " اسرائيل"لندن امس،   

كما طالبت باستمرار تقـديم المـساعدات       . العنف وتسريع الخطوات الالزمة إلعادة بناء األجهزة األمنية       
في غضون ذلك، اعلن االمين العـام لالمـم         . الطارئة واإلنسانية وتوفير الخدمات إلى أهالي قطاع غزة       

تؤيد بقوة اسرائيل والسلطة الفلـسطينية      "باعية انها   المتحدة بان كي مون في بيان عقب اجتماع اللجنة الر         
ومصر على العمل معاً لصوغ اسلوب جديد في شأن غزة يوفر االمن لكل سكان غزة وينهي كل اعمال                  
االرهاب ويؤدي الى فتح معابر غزة على نحو دائم تحت السيطرة السباب انسانية ومـن اجـل تـدفق                   

دول العربية على الوفاء بالتزاماتها السياسية والمالية لدعم عمليـة          شجعت ال "وتابع ان الرباعية    ". التجارة
 ".انابوليس
أنه كان من الالفت ان وزيـرة الخارجيـة         : مينا العريبي من  لندن   ٣/٥/٢٠٠٨ الشرق األوسط    وذكرت

االسرائيلية غابت عن المؤتمر الختامي الجتماع لندن، على الرغم من ان اسمها كان مدرجاً ضمن قائمة                
وصرح مسؤولون في الخارجية البريطانية بان ليفني كانت قد ارتبطـت           . عالميين للمؤتمر الصحافي  اال

بمؤتمر صحافي في السفارة االسرائيلية، اال ان مصادر دبلوماسية اشارت الى ان ليفني لم تكن راضـية                 
  .ركةعن مطالبة الرباعية في بيانها الختامي بازالة الحواجز، ومن الفلسطينيين حرية الح

  
  الحياء عملية السالم في الشرق االوسط  مليون دوالر٣٥٠بوش يطلب تمويال بقيمة  .٣٨

 مليون دوالر الحياء    ٣٥٠طلب الرئيس األمريكي جورج بوش من الكونجرس الموافقة على تمويل بقيمة            
 مليون دوالر مخصصة للفلـسطينيين علـى        ٢٠٠ويتضمن هذا المبلغ    . عملية السالم في الشرق االوسط    

  . رط اال تستفيد منها حركة حماسش
  ٣/٥/٢٠٠٨بي بي سي 

  
  ال تقدم جوهري في المفاوضات :رايس .٣٩

المفاوضـات بـين الجـانبين الفلـسطيني        "صرحت رايس خالل مؤتمر صحافي بأن       :  الوكاالت –لندن  
واالسرائيلي يجب ان تتواصل كي تحقق اختراقا في اللقاءات المقبلـة، ألنـه ال تقـدم جوهريـا فـي                    

إن "وكانت رايس قد  قالـت الخمـيس         ". أعتقد ان هناك فرصة لالتفاق    : "غير أنها أضافت  ". وضاتالمفا
على المفاوضين الفلسطينيين واالسرائيليين ان يقرروا نهائياً الخط الفاصل بين االراضـي االسـرائيلية              

  والفلسطينية، 
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  ".عليهاوذلك النهاء الجدل في شأن توسيع االستيطان اليهودي في أراض متنازع 
  ٣/٥/٢٠٠٨النهار 

  
  الى ضبط عملية زيادة بناء المستوطنات" اسرائيل "ودع يبراون .٤٠

 في مؤتمر انعقد في لندن لتشجيع       ،رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون    دعا  :  سمير ناصيف  -لندن  
لمنـاطق  الى ازالة الحـواجز مـا بـين ا        " اسرائيل"االستثمار الدولي والعربي في االراضي الفلسطينية،       

الفلسطينية المختلفة مؤكدا بأن تنشيط االقتصاد الفلسطيني ال بد وان ينعكس ايجابـا علـى المواجهـات                 
الـى ضـبط عمليـة زيـادة بنـاء          " اسـرائيل "كما دعا   . واالقتتال بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي    

من حماس  " اسرائيل"على  المستوطنات قائال ان االيجابيات عموما افضل وسيلة لوقف اطالق الصواريخ           
ووعد باستمرار الدعم البريطاني لفلسطين داعيا الشركات الدولية الى االستثمار في مـشاريع             . او غيرها 

في فلسطين قائال انه من الصعب تقديم الخمسمئة مليون دوالر التي تعهدت بريطانيـا بتقـديمها اذا لـم                   
  .ذه المشاريعتشارك شركات القطاع الخاص الدولية واالقليمية في ه

  ٣/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  بريطانية غير حكومية تطالب الرباعية بالضغط لرفع حصار غزة منظمات .٤١

وجهت منظمات غير حكومية عدة تنشط في غزة نداء الى اللجنـة الرباعيـة              :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
 لرفع الحصار عن قطاع     "اسرائيل"الدولية، التي اجتمعت في لندن امس، تطلب فيه ممارسة الضغط على            

اعضاء اللجنة الرباعية الى الشرق االوسط الى وقـف         "وفي بيان، دعت هذه المنظمات البريطانية        .غزة
واضاف البيان الذي نشر في     ". المجاملة عبر ممارسة اشد الضغوط الدبلوماسية على الحكومة االسرائيلية        

لسماح بمرور كميات كافية من المنتجـات       هذه الضغوط تهدف الى رفع الحصار عن غزة وا        "القدس ان   
  ".اليها ومنع حصول ازمة انسانية وشيكة

وقالـت   ".اطبـاء العـالم بريطانيـا     "و" كير انترناشيونال "و" اوكسفام"وبين المنظمات الموقعة خصوصا     
الحصار المضروب على الحدود مع غزة يجعل حياة الناس ال تطاق ومـن عمـل االمـم         "المنظمات ان   

ورأت هذه المنظمات التي اعربت عن قلقها بشان         ".المنظمات االنسانية االخرى مستحيال تماما    المتحدة و 
  ".تفاقم اكثر"الوضع االنساني في قطاع غزة في بداية اذار، في ندائها الجديد ان الوضع اليوم 

  ٣/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
   مليون دوالر إضافية لالجئين الفلسطينيين ١١٧تطلب " األونروا" .٤٢

 مليون دوالر إضافية لتغطيـة      ١١٧وجهت وكالة األونروا، أمس، نداء لجمع        : وكاالت - المحتلة   القدس
" وقال الناطق باسم   .زيادة النفقات غير المتوقعة الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغالء المعيشة           

نروا تواجه وضعا أدت معـه  إن األو: "والذي وجه نداءه إلى الدول والمنظمات الشريكة للوكالة    " األونروا
زيادة أسعار المواد الغذائية وكلفة المعيشة عموما إلى مضاعفة العبء المالي الثقيل الملقى علـى كاهـل                 

فقـط مـن     % ٥٢مساعدات عاجلة، أوضح الناطق أن      " األونرواا"وفي قطاع غزة حيث تقدم       ".الوكالة
إن ارتفاع أسعار المـواد     : "وقال .مليون دوالر  ١١٥األموال المطلوبة قد دفعت، إال أنه ال يزال ينقص          

، مشيرا إلى احتمال عجـز      "الغذائية وكلفة النقل والمحروقات ترغمنا أيضا على تقليص ما يمكننا تقديمه          
 .الوكالة عن التزود بالوقود بسبب عدم استقرار اإلمدادات

  ٣/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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   وسلطتي الضفة وغزةتدين انتهاكات االحتالل"  بال حدودمراسلون" .٤٣
أصدرت منظمة مراسلون بال حدود، المعنية بمراقبة اإلعالم ومقرها فرنسا امس، قائمة معدلـة              : أ.ب.د

وذكرت المنظمة في بيـان ان      . جديدة لمنتهكي حرية الصحافة تضم ألول مرة الفلسطينيين واإلسرائيليين        
لسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مدانون      الجناح المسلح لحركة حماس في غزة وقوات األمن التابعة ل         "

بارتكاب انتهاكات خطرة لحرية الصحافة، فالجانبان كانا يالحقان بصفة منتظمة الصحافيين المشتبه فـي              
قوات االحتالل االسرائيلي أضيفت    "وعالوة على ذلك، قالت المنظمة ان       ". أنهم من أنصار الجانب اآلخر    
  ".         في استهداف الصحافيينالى القائمة بعدما بدأت ثانية 

  ٣/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  نقدر الدور المصري في وقف العدوان الظالم وإنهاء الحصار : يدعو عباس لزيارة غزةهنية .٤٤

برغم حالة المد والجزر التي اتصفت بها عالقات حركة حماس بمـصر فـي              : بو الهول أشرف   أ -غزة  
 الفلسطيني المقال إسماعيل هنية كان دائما في صف العالقات الجيـدة            اآلونة األخيرة فإن رئيس الوزراء    

واليـوم يفـتح    .  وليس خافيا علي أحد أنه كان أحد مهندسي التحسن الحالي فـي العالقـات              ،مع القاهرة 
ـ     يقوم به في الفترة الحالية التـي تتزايـد فيهـا             ما  في حوار نادراً   "األهرام"إسماعيل هنية قلبه وعقله ل

  . حولهاألخطار
برغم تأكيدكم متانة العالقات بين الشعبين الفلسطيني والمصري وأنكم حريصون علي عدم المس بهذه              * 

العالقة فإن البعض خاصة من الذين ينتمون لحركة حماس مازال يكيل التهديد والوعيد لمصر أو يـنظم                 
  فما رأيكم؟.. الفعاليات التي تزيد المشاعر المناوئة لها

نة العالقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري ونحن حريصون علي تطوير وتنميـة هـذه               نؤكد لكم متا   -
 العكس الجميع يؤكـد     ى مصر أو تهديدها بل عل     إيذاء ال أحد من الحكومة أو حركة حماس قصد          ،العالقة

  القاهرة عكست هذه الروحية    ى والزيارة التي قام بها اإلخوة إل      ، عالقة قوية ومتينة مع مصر     ىحرصه عل 
 توضيح اللبس الذي برز في وسائل اإلعالم بشكل واضح لألشقاء فـي القـاهرة إذ                ىوهذا الموقف وجر  

 الحصار الظالم   وإنهاءنؤكد تقديرنا للدور المصري وللجهود التي تبذلها مصر لوقف العدوان اإلسرائيلي            
  . شعبناىعل
 الفلـسطينية فـي     -ود المصرية   أكدتم وكذلك المتحدثون باسم حماس أخيرا أن أحدا لن يستهدف الحد          * 

 وشك الحدوث وأنه سـيكون      ى شعبيا من أبناء غزة عل      يتحدث الجميع أن انفجاراً    ،رفح وفي الوقت نفسه   
  فما معني ذلك؟.. في مختلف االتجاهات

 وقد حذر   ، فما بالك لو كان األمر يتعلق بدولة مثل مصر         ،نعبث في أمن الدول قاطبة      نحن أكدنا أننا ال    -
ن من انفجار في وجه االحتالل اإلسرائيلي باعتباره الجهة المحاصرة لـشعبنا والجهـات التـي                المتحدثو

 ذلك  أعلناتحاصر شعبنا من داخله وتحرض علي حصار الشعب لتحقيق أهداف سياسية بعينها وسبق أن               
  .بوضوح أن هناك أطرافا فلسطينية معنية وتشارك في الحصار علي الشعب الفلسطيني

كومتكم إجراءات لمنع أي مجموعة أخري من استغالل الوضع الراهن واإلسـاءة إلـي              هل اتخذت ح  * 
   الفلسطينية مثل العمل علي تحطيم الجدار الحدودي في رفح؟-العالقات المصرية 

نتوقع أن يكون هناك      وال ، حكومتنا تقوم بواجبها في الدفاع عن الحدود الفلسطينية وحماية هذه الحدود           -
 واتصاالت الحكومة   ، المصرية من أبناء الشعب الفلسطيني     -ة إلي العالقات الفلسطينية     من يحاول اإلساء  

 مصر بخيـر فالقـضية الفلـسطينية        أن قاعدة مادامت    ى وعل ،تتوقف مع مختلف الفرقاء علي الساحة      ال
  .بخير

 ىنبض؟ ومت تزال ت  هل تعتقدون أنها فشلت كما قال البعض أو أنها ال         .. فيما يتعلق بالوساطة المصرية   * 
  يمكن الحكم عليها بشكل نهائي؟
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 إنجاح ى العكس تماما هناك استجابة للمبادرة المصرية علي صعيد التهدئة انطالقا من الحرص عل             ى عل -
  .المبادرة المصرية ومراعاة للمصلحة الوطنية وتسهيال لتحركات رفع الحصار

  ما رأيكم في الوساطة المصرية بشكلها الحالي؟* 
 العالقـة   ىهذه الوساطة المصرية ونوفر لها من جانبنا كل مقومات النجاح وحريصون عل            نحن نقدر    -

  . تمتلك ذات الحرص والتوجهأن ونأمل من مختلف األطراف ،القوية والمتينة مع مصر
تريد أيا من أشكال التهدئة مع حركة حماس بشكل خـاص ومختلـف         بينما يعلم الجميع أن إسرائيل ال     * 

العاملة في قطاع غزة بشكل عام وتتحين الفرص لمهاجمة القطاع عملت مصر علـي              حركات المقاومة   
فلماذا ترددت حماس إزاء هذا العـرض الـذي جـاء           .. انتزاع موافقة اإلسرائيليين علي القبول بالتهدئة     

  لتفويت الفرصة علي معسكر الحرب اإلسرائيلي؟
ن تبدأ التهدئة في غزة وتمتـد إلـي         أأمل   لقد أعلنت حماس الموافقة وشجعت الحكومة هذا الموقف وت         -

والكـرة اآلن فـي الملعـب       , الضفة برعاية مصرية وضمن توافق وطني لنزع الذرائع أمام االحـتالل          
 تعلم جيدا أننا لن نرفع الرايات البيضاء ولن يستسلم شعبنا ولن نقدم للعدو              أن إسرائيل   ى وعل ،اإلسرائيلي

  .تزامنة ومشروطة بوقف العدوان والحصارتهدئة مجانية وإنما تهدئة متبادلة وم
عقب عملية ناحل عوز صدرت تصريحات عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت قال فيها إن               * 

فما تعليقكم علـي    .. رد الجيش اإلسرائيلي سيجعل حماس غير قادرة علي مهاجمة اإلسرائيليين بعد ذلك           
  هذه التصريحات؟

ن النيات العدوانية بالرغم من أن وزير الدفاع اإلسرائيلي باراك أعلن            هذه تصريحات خطيرة وتعبر ع     -
 وقد سمعنا مثل هذه     ،يمكن اليوم القفز علي حركة حماس       وال ،فشله في التعامل مع حماس ومع المقاومة      

 وكل مرة تزداد الحركة قوة وقدرة علي تحقيق أهـدافنا           ، كثيرا علي مدي العشرين سنة الماضية      األقوال
  .ية في إطار الهدف العام المتمثل في استعادة كل حقوق شعبنا الفلسطينيالمرحل

  هل تعتقدون أن العدوان اإلسرائيلي علي القطاع بات وشيكا؟* 
 أن ولن تستطيع إسـرائيل      ، كل االحتماالت ممكنة ومعروف أن أي اجتياح لقطاع غزة لن يكون نزهة            -

 ونحن  ، الدفاع عن نفسه   ىشعبنا صامد وأصيل وقادر عل     و ،تجني أيا من أهدافها في مثل هذه االعتداءات       
 ألن هـذا يكـرس      ، احتاللها لفلـسطين   ى إسرائيل واالحتفال بذكر   ىندعو دول العالم إلي عدم الذهاب إل      

 المحك أمام تأييد االحتالل في الوقت الذي يحاصر         ىإسرائيل كدولة عنصرية ويضع الضمير العالمي عل      
ستة ماليين فلسطيني يعيشون آثار النكبة وفي الوقت الذي يـرفض فيـه             فيه الشعب الفلسطيني ومازال     

  . من الحقوق الفلسطينيةاألدنىاالحتالل اإلقرار بالحد 
 السيناريو الذي يقول أن الجيش اإلسرائيلي يمكن أن يشن هجوما مباغتا واسع النطاق              ىما تعليقكم عل  * 
  لفلسطينية؟ غزة ثم يقوم بتسليمها للقوات التابعة للسلطة اىعل
 ، الشعب الفلسطيني يمكن أن يقبل أن يحكمه شخص قادم علي ظهر دبابة إسـرائيلية              أن واهم من يظن     -

، الشعب الفلسطيني رفض وثار ضد االحتالل في السابق ومازال يواصل مقاومته من أجل تحرير أرضه              
أن غزة تستقبل كل أبنـاء       ، قطاع غزة بهذه الطريقة يقامر بمستقبله السياسي       ىومن يرغب في القدوم إل    

  . ظهر الوفاق الوطنيىالشعب الفلسطيني شريطة أن يعودوا عل
  هي فرص نجاحها في رأيكم؟ هل هناك أي تطورات فيما يتعلق بالمبادرة اليمنية؟ وما* 
 نحن وافقنا علي اتفاق صنعاء وأيدينا االستعداد للشروع في حوار وطني وتجاوبنا مع كل المبـادرات                 -

ية والعربية بما فيها دعوة الرئيس مبارك في حينه ولكـن لألسـف هنـاك أطـراف وجهـات                   الفلسطين
وشخصيات في حركة فتح وحول الرئيس هم من عطلوا هذه المبادرة منذ الساعات األولي بعد توقيعهـا                 

نحن أيدينا ممدوة لإلخوة في فتح ومـستعدون        , يرغبون في أي نوع من المصالحة والحوار الوطني        وال
  .اح هذه المبادرة أو غيرها وأن نعلن مصالحة وطنية حقيقيةإلنج
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  هل هناك أي محاوالت وساطة أخري بين حركتي فتح وحماس؟* 
 االنقسام الفلسطيني ومـصر     إنهاءيوجد أي جديد علي هذا الصعيد نرحب بأي جهد عربي من أجل               ال -

  .والسعودية لهما دور ظاهر في هذا المجال
المصالحة بين الجانبين؟ وهل المسألة مرتبطة بعوامل خارجية مثـل األمريكيـة             تتم   أن تتوقعون   متى* 

  اإلسرائيلية علي سبيل المثال؟
 تتحقق المصالحة الوطنية حين تصدق النيات ويتحرر اإلخوة في رام اهللا من الفيتو األمريكي               أن يمكن   -

  ويوافقون علي مبدأ الحوار الفلسطيني؟
  مازن؟  مع أبوةإلنهاء القطيع جديدة لماذا ال تكون لكم مبادرات* 
ونؤكد أن الرئيس أبو مازن مرحب به لزيـارة قطـاع           ,  نحن بادرنا كثيرا ووافقنا علي إعالن صنعاء       -

ونحن ومن خالل األهرام العتيدة ندعو الرئيس للقدوم إلي غزة والجلـوس مـع              , غزة في أي وقت يشاء    
  .أبناء شعبه لمعالجة كل األمور ودون أي وساطة

هو موقفكم من المبادرات العديدة المطروحة علي الساحة الداخلية الفلسطينية للمصالحة الوطنيـة؟              ما* 
  وأيها يعد األفضل في نظركم؟

 نحن نرحب بأي مبادرة داخلية تقف علي مسافة واحدة من كل األطراف وتكون غير مشروعة لبـدء                  -
  .وليس فقط القشور الخالف في الساحة الفلسطينية إلنهاءحوار جاد ومعمق 

بالنسبة للحديث عن أنكم ستقومون عما قريب بتوسيع حكومتكم فما هو شكل هذا التوسيع؟ وهل يمكن                * 
   تضموا إليها وزراء من أحزاب وقوي أخري غير حركة حماس؟أن
 الملقاة علـي    األعباء سيكون هناك توسيع للحكومة وفق القانون وبشكل يخفف عن السادة الوزراء في              -
قهم حاليا وسيتم عرض الوزراء الجدد علي المجلس التشريعي وقد وافق المرشحون للوزارات علـي               عات

  . هنا أن اإلجراء إداري وليس سياسياوأؤكدالمشاركة 
هل تعتقدون أن المفاوضات الحالية بين الرئاسة الفلسطينية وإسرائيل برعاية أمريكية يمكن ان تنتهـي               * 

  لي كما يأمل األمريكيون؟باتفاق قبل نهاية العام الحا
 ،نتوقع أن يكون هناك أي اتفاق قبل نهاية العـام الحـالي             وال ،طائل منها   هذه مفاوضات ولقاءات ال    -

 وتريد إعالن إطار ينسجم مع الطمـوح        ،إسرائيل تريد انتزاع تنازالت من الطرف الفلسطيني المفاوض       
 والتنكر لحق الالجئين في العـودة واالحتفـاظ          األرض الفلسطينية  ىاإلسرائيلي في الهيمنة والسيطرة عل    

 يكون هناك اتفاق واألوضاع علي األرض بعد أنابوليس سيئة وعلـي مختلـف              أنفكيف يمكن   , بالقدس
 واالغتيـاالت وبنـاء     واالجتياحاتالصعد خاصة في زيادة االستيطان واستمرار الحصار وتهويد القدس          

  .الجدار
 إبـرام سيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس موافقته علي          أخيرا نقلت وسائل اإلعالم عن ال     * 

   فما رأيكم في ذلك؟١٩٦٧ حدود الرابع من يونيو عامىاتفاق سالم مع اإلسرائيليين إذا انسحبوا إل
 مع عودة الالجئين ولكن دون التنازل       ٦٧  برنامج حكومة الوحدة يقول القبول بدولة فلسطينية في حدود         -

  .رضنا الفلسطينيةعن البقية من أ
  ذكرت بعض التقارير الصحفية وجود خالفات بين قيادات الداخل والخارج فما صحة هذا الكالم؟* 
  .يوجد أي خالفات داخل حركة حماس نحن جسد واحد في كل األماكن التي توجد بها  ال-

  ٣/٥/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
   من المفاوضاتالفلسطينيةالمواقف  .٤٥

  هاني المصري
  :المواقف الفلسطينية من المفاوضات الى المواقف الثالثة التاليةتتوزع 



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                   ١٠٦٨:         العدد                  ٣/٥/٢٠٠٨السبت : التاريخ

وحتى عنـدما   . ينادي اصحابه باستمرار المفاوضات ألن المفاوضات هي الخيار الوحيد        : الموقف االول 
عاد الرئيس ابو مازن متشائما من لقائه االخير مع الرئيس بوش بسبب تأكده من عدم وجود اي فرصـة                   

 على اسرائيل، فان دعاه المفاوضات الى االبد، كرروا ان خيارنا هو التفـاوض،              لتوجيه ضغط اميركي  
اذا كانت حماس تستجدي االسرائيليين من اجل التهدئة،        ... وال يوجد شيء آخر، وعززوا موقفهم بالقول      

عالج فال. ووصل بها االمر الى حد تهديد اسرائيل اذا لم تقبل بالهدنة، فهل سنلجأ نحن الى العمل المسلح                
  .لفشل المفاوضات هو المزيد من المفاوضات

من اوراق الصراع وحله بيد الواليات      % ٩٩يبني فريق المفاوضات وجهة نظره، على ا ننا هزمنا، وان           
المتحدة االميركية، وهي تدعم اسرائيل بشكل مطلق، وال مفر من اجل تحقيق المطالب الفلـسطينية مـن                 

، والمراهنة على اقناع االميركان بان الطرف الفلـسطيني يـستحق ان            اعتماد االقناع والتمنيات والتوسل   
ينال حقوقه، النه يمكن ان يقوم بواجبه كامالً ويساهم فـي تـوفير االمـن واالسـتقرار فـي المنطقـة           

ويحاول ان يغري هذا الفريق االميركان بانه ضمن معسكر المعتدلين العرب المحسوب على             . والسرائيل
هذا الفريق او قسم منه ان سياسة ياسر عرفات هي العقبة التي حالت دون التوصـل     وتصور  . االميركان

ورغم مرور أكثر من ثالث سـنوات علـى         . التفاق في السابق، خصوصاً محاوالته اللعب على الحبلين       
رحيل ياسر عرفات، وقيام السلطة باعتماد سياسة جديدة تقوم باللعب على حبل واحـد، لدرجـة قبولهـا        

اللتزامات الفلسطينية الواردة في المرحلة االولى من خارطة الطريق اوالً، خالفاً لما تنص عليـه،      بتنفيذ ا 
. اال انها لم تكافأ على ذلك، بل تطالب اسرائيل منها بالمزيد رغم انها ال تفي بالتزاماتها في تلك الخارطة                  

ى لو كان مجرد اتفاق اطار ليكون       ويراهن هذا الفريق على أهمية التوقيع على اتفاق خالل هذا العام، حت           
خطوة على طريق االتفاق على معاهدة سالم، وحتى، وهذا هو االهم، يكون جسرا يربط مـا بـين ادارة         

فاخشى ما يخشاه فريق المفاوضات الى االبد ان يرحـل بـوش            . بوش الحالية واالدارة االميركية القادمة    
ارة االميركية القادمة ستتردد في اقحام نفسها في ملف         بدون التوصل الى شيء، االمر الذي يهدد بان االد        

الصراع مجدداً، وهذا سيجعل المنطقة في وضع صعب جداً جداً، ويمكن ان يؤدي الى انهيـار الـسلطة                  
ويحذر هـذا الفريـق مـن عواقـب وقـف           . وتقوية معارضيها ومعارضي المفاوضات وعملية السالم     

اق مكة او اتفاق شبيه منه كون ذلك سـيؤدي الـى عـودة              المفاوضات واستعادة الوحدة على اساس اتف     
المقاطعة المالية الدولية وفرض العزلة على السلطة الفلسطينية، وداخل هذا الطريق يوجـد تبـاين فـي                 
اآلراء بين من يمكن ان يرضى بأي شيء حتى لو اعالن مبادئ جديد او اتفـاق أو دولـة ذات حـدود                      

ار المفاوضات وحماية السلطة من االنهيار، وبين من يطالب باتفاق          مؤقتة، ألن الهدف المقدس هو استمر     
اطار ويرفض اعالن المبادئ، وبين من ال يزال يصر على التوصل الى معاهدة سالم وعـدم الوقـوع                  

فالتوصل الى  . فاذا لم نتوصل الى المعاهدة هذا العام يمكن التوصل اليها العام القادم           . تحت ابتزاز الوقت  
اسوأ من عـدم التوصـل الي شـيء        ) اعالن مبادئ او نوايا او تفاهمات     ( مهما كان اسمه     اتفاق رف او  

خصوصاً انه لن يحل شيئاً ولن يطبق، وسيعطي اسرائيل المزيد مـن الوقـت السـتكمال مخططاتهـا                  
ويعزز انصار التوصل لمعاهدة سالم مـوقفهم بـان عواقـب عـدم       . التوسعية والعنصرية واالستيطانية  

 بسبب الموقف الفلسطيني المتمسك بالحق الفلسطيني أقل من عواقب التوصل التفاق شيء             التوصل لشيء 
او هزيل جداً، خصوصاً اذا تم تحضير المواطنين الحتمال الفشل بدال من رفع توقعاتهم الى السماء تارة                 

لفـشل  رغم ا " كامب ديفيد "ويذكرون بان ياسر عرفات عاد من       . وانزالها الى باطن االرض تارة اخرى     
بطال النه تمسك باالهداف الفلسطينية، اما التهديد بعودة المقاطعة الدولية فهو فزاعة ألن واشـنطن فـي                 
مأزقها الراهن ال يمكن ان تخسر الفلسطينيين جميعاً وألن المصالحة الفلسطينية ليس بالضرورة ان تكون               

  .عبر حكومة وحدة وطنية
ضات وعملية السالم النها تقوم على اسس تكريس اغتصاب         ينادي اصحابه برفض المفاو   : الموقف الثاني 

ويطالب انصار هذا الموقف بالكفاح اليجاد ميـزان قـوى          . فلسطين وتعطي شرعية السرائيل واحتاللها    
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جديد مختلف تماماً عن الموجود حالياً، بحيث يسمح بفرض تسوية مرحلية تحقق الحد االدنى من الحقوق                
عتراف وال تطبيع وعلى ا ن يتم التفاوض اذا كان ال مفر منه، بدون تنازالت               الفلسطينية والعربية بدون ا   

ويراهن انصار هذا الموقف على معسكر الممانعة وعلى التغييرات والتطورات المحلية والعربية            . مسبقة
والدولية الحاصلة فعالً، والتي يمكن ان تحدث خالل السنوات القليلة القادمة وتـسمح بهزيمـة الـسياسة                 

يركز هذا الفريق على المقاومة بكافة اشكالها بهـدف ابقـاء جـذوة             . الميركية واالسرائيلية في المنطقة   ا
الصراع مشتعلة وابقاء القضية حية الى ان يخرج المارد العربي او االصح االسالمي من القمقم ويعيـد                 

  .االمور الى نصابها
فاوضـات واالتفاقـات واسـتخالص العبـر        ينادي بضرورة مراجعة عملية السالم والم     : الموقف الثالث 
وال ان تتحول المفاوضات الـى      . فال يعقل ان تستمر المفاوضات وهي ال تحقق اهدافها        . والدروس منها 

وليس من المنطقي استمرار المفاوضات رغم استخدام اسـرائيل لهـا للتغطيـة علـى العـدوان                 . هدف
  .م الفلسطيني السياسي والجغرافيواالستيطان وخلق الحقائق على االرض، ولتعميق االنقسا

ويرى انصار هذا الموقف ضرورة العمل لتطوير جوهري لشروط المفاوضات عبر االصرار على ربط              
االستمرار بها بوقف العدوان واالستيطان والجدار وتقطيـع االوصـال، والتمـسك بايجـاد مرجعيـة                

والقانون الدولي وقرارات االمم المتحـدة      للمفاوضات تستند الى الشرعيات الفلسطينية والعربية والدولية        
التي تضمن الحد االدنى من الحقوق الفلسطينية، وبحيث يكون هدف المفاوضات واضحاً منذ البداية وهو               
انهاء االحتالل، على ان تستند المفاوضات الى ضمانات دولية ودور دولي فاعل، والـى آليـة تطبيـق                  

 هذا الرأي على تعزيز مقومات الصمود واعتماد مقاومة         ويركز اصحاب . ملزمة، وجداول زمنية قصيرة   
مثمرة تركز على المقاومة الشعبية، وعلى استعادة البعد العربي واالسالمي واالنساني والدولي للقـضية              

وينطلق هذا الفريق من ان الدولة الفلسطينية المطلوبـة ليـست           . الفلسطينية، واستعادة دور االمم المتحدة    
، بل يجب الكفاح من اجـل قيامهـا،         ٢٠٠٩، وال حتى عام     ٢٠٠٨ن تقوم في عام     على مرمى حجر، ول   

  .بحيث يصبح االحتالل االسرائيلي مكلفاً السرائيل ويجعلها تخسر من احتاللها أكثر مما تربح
ويدعو انصار هذا الموقف الى النظر الى التغيرات المحلية واالقليمية والدولية الحاصلة والتي يمكـن ان                

خذها بالحسبان خصوصاً انها تشير الى اخفاقات اميركية هامة، ولكن بـدون المبالغـة بهـذه                تحصل وا 
  .االخفاقات والتغييرات، وال الرهان عليها والثقة بانها ستتبلور بشكل حاسم خالل السنوات القليلة القادمة

ة ويطالب هذا الفريق    ان السنوات القادمة ثمينة جدا ألن فيها سيتقرر مصير المنطقة لسنوات طويلة قادم            
باالستعداد لكل الخيارات والبدائل االخرى وعدم الرهان على خيار واحد وحيد، فال بد وان تكون الخطة                

مما يفرض ذلك ان المفاوضـات فـشلت      ). أ(جاهزة منذ البداية حتى تقلل الخسائر من فشل الخطة          ) ب(
  .وستفشل سواء اذا تم التوقيع على اتفاق رف او بدونه

يا الصراع على حالها، واي اتفاق رف سيء وال ينفذ هو اسوأ سيناريو يمكن ان يحـدث، فهـو ال                    فقضا
يحقق شيئاً للفلسطينيين ويترك يد اسرائيل حرة، ويعمق االنقسام الفلسطيني، ويرفض مرجعيـة جديـدة               

  .سقفها ادنى بكثير من المرجعية السابقة
لكن المالحظ انها ليست موضوع الخالف االساسـي        وعلى أهمية الخالفات حول المفاوضات والمقاومة       

فكما نالحظ فان حماس تـسعى لتهدئـة        . بين الفصائل واالحزاب الفلسطينية خصوصاً بين فتح وحماس       
طويلة مع اسرائيل وانها رغم معارضتها للمفاوضات الجارية ال تطالب بوقفها وال بإيجاد مرجعية حقيقية               

 مازن بالتفاوض على ان يعرض ما يمكن ان يتوصـل اليـه فـي               لها، بل اكتفت بالسابق بتعويض ابو     
المفاوضات على استفتاء شعبي او على المجلس الوطني الجديد للموافقة عليه او رفـضه، كمـا ابـدت                  

  .استعدادا اآلن لتجديد هذا التفويض بعد لقائها االخير مع كارتر
وع الخالف الفلسطيني االساسي، وهـذا      اذا، الصراع على السلطة والمنظمة والقرار الفلسطيني هو موض        

يعكس بشكل او بآخر، ان الفصائل المتصارعة تدرك في اعماقها او بوعي كامل، عجزها عـن تحقيـق                  
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االهداف الفلسطينية بسبب ترهلها واخطائها وضعف قيادتها وخالفاتها وانقسامها، النها تنظر بشكل فئوي             
لحصول على اقصى مكاسب في المعادلة الداخليـة امـا          وليس وطنياً للصراع، لذلك تركز على محاولة ا       
  .اسرائيل فيترك امرها الى اهللا او الى المستقبل

في هذا السياق نالحظ ان اسرائيل تفاوض السلطة مباشرة للحصول على اتفـاق تـصفوي والضـعاف                 
تفاوض و. حماس او للتوصل في الحد االدنى التفاق رف يعطي شرعية الستمرار االحتالل والمفاوضات            

هدوء مقابـل   : اسرائيل حماس بصورة غير مباشرة الضعاف السلطة وللتوصل لحل امني ضمن معادلة           
  .هدوء بما يمكن االحتالل من مواصلة تطبيق مخططاته على االرض في الضفة

وسواء اذا نجحت المساعي للتوصل لحل سياسي مع السلطة وحل امني مع حماس او لـم تـنجح اال ان                    
ام الفلسطيني، في ظل فشل تقديم نموذج للسلطة في الضفة شبيه بسنغافورة، وعدم احراز              استمرار االنقس 

اتفاق مع اسرائيل يساعد على هزيمة حماس، وفي ظل فشل محاولة تحويل غزة الى منطقة محـررة او                  
لى قاعدة انطالق او امارة اسالمية تشكل نموذجاً للمنطقة ونقطة انطالق لتحرير فلسطين، فغزة تحولت ا              

إن استمرار هذا الواقع سيجعل اي حل سياسي وامني مكـسباً صـافياً             . سجن كبير والى صومال جديدة    
. السرائيل، ما يفرض العمل من اجل انهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية أوالً وقبل اي شيء آخـر    

ـ               د المقاطعـة   ومرة اخرى المصالحة ليس بالضرورة ان تكون من خالل عودة حكومة وحدة وطنية تعي
فهل نتعظ مما جرى حتى اآلن؟ ام نبقى نفاوض بـدون           . الدولية ولكن من خالل تشكيل حكومة كفاءات      
  مفاوضات حقيقية؟ ونقاوم بدون مقاومة حقيقية؟

 ٣/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
 !مقدمة لفشل المسار الفلسطيني... تجديد المسار السوري .٤٦

 سليم نّصار
) سـبتمبر / مطلع أيلول ( االسرائيلي المنشأة السورية في منطقة دير الزور         بعدما قصف الطيران الحربي   

  .الماضي، سارعت دمشق الى اذاعة النبأ بطريقة مقتضبة
  .قالت في حينه إن ذلك المبنى المهجور ال يستحق هذه الغارة ألنه يقع في مكان ناء قرب نهر الفرات

االدعاء أن الكشف عن وقـائع الغـارة داخـل          كذلك لزمت حكومة ايهود اولمرت الصمت مبررة ذلك ب        
األراضي السورية، قد يحرج دمشق ويدفعها الى االنتقام بواسطة الصواريخ المكدسـة فـي ترسـاناتها                

علماً بأن أحد أهداف الغارة كان استكشاف مدى جهوزية سـورية لـصد غـارات               . "حزب اهللا "وترسانة  
 مجرد اختبار لنيات سورية والستعدادها العسكري فـي         أي أن الغارة كانت   . الطيران الحربي االسرائيلي  

  .هذا الصدد
كتبت صحف المعارضة التركية تتهم حكومة اردوغان بالتخاذل والقصور ألن الطـائرات االسـرائيلية              

كمـا  . استخدمت أجواء لواء االسكندرون قبل أن تخترق أجواء حلب للوصول الى الموقع الذي استهدفته             
وقد حمـل وزيـر الخارجيـة     . وقود فوق األراضي التركية وهي في طريق العودة       أنها ألقت بخزانات ال   

التركي علي باباجان أثناء زيارته القدس، احتجاج الحكومة التي طلبت ايضاحات من حكومة اولمـرت،               
  .حول هذا الموضوع

لجوالن والالفت في هذا الشأن أن اولمرت خيب أمل الوزير باباجان يوم بحث معه إمكان عرض مشكلة ا            
وشدد الوزير التركي على أهمية طرح مشكلة الجوالن في المؤتمر، لما في ذلك من              . في مؤتمر أنابوليس  

ولما اعترض اولمرت على عالقات سورية      . مصلحة لالسرائيليين والسوريين ولجميع الدول في المنطقة      
 السياسة السلبية التـي تمـارس   بإيران، رد عليه باباجان، بأنها نتيجة سياسة العزل والحصار، تماماً مثل   

  ."حماس"ضد حركة 
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في ذلك اللقاء الذي جرى قبل انابوليس بأسبوع تقريباً، رفض اولمرت ادراج مشكلة الجوالن على جدول                
أعمال المؤتمر، مشترطاً فك تحالف سورية مع ايران قبل الشروع في استئناف المحادثات المتوقفة منـذ                

 جديد مهادن للنظام السوري، يتساءل المراقبون عن األسباب العميقة          ومع بروز موقف  . ٢٠٠٠ربيع سنة   
وهذا ما أعلنه الرئيس بـشار      . التي دعت اولمرت الى إعالن استعداده إلحياء المفاوضات حول الجوالن         

 القطرية يوم كشف عن دور رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في نقل              "الوطن"األسد لصحيفة   
  .موافقة اولمرت

  ولكن، هل الموافقة على مبدأ الحوار تعني أن مطالب الفريقين قد تتحقق؟
 اعترف ايهود باراك بمبدأ االنسحاب من هضبة الجوالن، في حين أصّر فاروق             "شيبردزتاون"في منتجع   

وكـي  . ١٩٦٧) يونيو(الشرع على المطالبة بتعهد خطي يكفل االنسحاب الى خطوط الرابع من حزيران             
، فقد طلب الـشرع أن      "أوسلو"تعقيدات سياسة الغموض التي أربكت عملية تطبيق اتفاق         تتحاشى دمشق   

ورفض بـاراك التقيـد بهـذا       . توضع كل األوراق على الطاولة كمقدمة للدخول في تفاصيل المحادثات         
  .الشرط، معتبراً أنه بمثابة حكم مسبق على نتائج المفاوضات

فقد رفـضت دمـشق     . لذي عجز المفاوضون عن تجاوزه    خالل تلك االجتماعات ظهر بعض الخالفات ا      
أوالً، بما أن االنسحاب إلى خط الرابـع        . اقتراحات إسرائيل للسالم، لكونها مقيدة بشروط يصعب قبولها       

 في المئة من البحيرة، فقد رفضت اسـرائيل االذعـان           ١٨من حزيران، يعطي سورية حق السيادة على        
ومعنى هذا  . ١٩٦٧ الواقعة وراء حدود     ١٩٢٣ال تعترف إال بحدود     وادعى باراك أن بالده     . لهذا الشرط 

. أنه لن يكون لسورية الحق في استغالل المياه التي تستخدمها اسرائيل كمصدر أساسي للشرب والزراعة              
أي أن  . ثم اقترح الرئيس كلينتون أن يتم التعامل مع بحيرة طبريا مثلما تم التعامل مع طابـا المـصرية                 

. لسيادة السورية، ولكن من دون جيش، بينما يحق لالسرائيليين دخولها من دون تأشيرات            تكون خاضعة ل  
  .وكان من الطبيعي أن يسقط هذا االقتراح

ثانياً، تقوم تركيا بالتعويض عن كمية المياه المستعملة من قبل اسرائيل، بزيادة كمية المياه التي تستعملها                
  . جدد هذا العرض مع وعد بمضاعفة الكميةويبدو أن أردوغان. سورية من نهر الفرات

وكما فشلت المفاوضات السابقة حول الجوالن، يرى المشتركون فيها مثل ايهود بـاراك، أنهـا صـعبة                 
ذلك أن اعتراف اسرائيل المبدئي بأن هضبة الجوالن هـي أرض           . التحقيق بسبب اختالف رؤية الفريقين    

ففي جعبة منـسق اللقـاءات غيـر        . ١٩٦٧ قبل حزيران    سورية محتلة، ال يعني انها ستعود مثلما كانت       
الرسمية بين االسرائيليين والسوريين ألون ليئل، مشروع حديقة دولية في الجوالن تمتد فوق مساحة ستين               

ومن المؤكد أن دمشق    . في المئة من الهضبة، وتشكل النصف الغربي من المنطقة المحيطة ببحيرة طبريا           
  .شراف عليه إدارة دوليةسترفضه ولو أنه ستتولى اال

الرئيس بشار االسد لم يرفض اقتراح صديقه أردوغان، ولكنه آثر البدء بمستويات منخفضة ألن الشيطان               
يكمن في التفاصيل، والسبب ان هذه المفاوضات تختلف عن مفاوضات مصر التي بـدأت مـن نقطـة                  

االنسحاب مـن الجـوالن فجـرت       ولكن تفاصيل   . أي االنسحاب من كل صحراء سيناء المحتلة      . النهاية
  .المفاوضات السابقة ألن النهاية كانت مجهولة منذ البداية

فاالنسحاب خالل الجوالت السابقة كان يصطدم بمياه بحيرة طبريا وبضمانات أمنيـة لنـزع الـسالح،                
  .وبعروض المشاركة في مشاريع السياحة ومصانع النبيذ ومنتجعات التزلج

 و  "حزب اهللا "ئق الجديدة تطالب سورية بالتخلي مسبقاً عن تحالفها مع ايران و            إضافة الى هذا، فإن العوا    
ومثل هذه الشروط ستنسف المفاوضات قبل أن       .  وكل الفصائل الفلسطينية التي تستضيفها دمشق      "حماس"

  .تبدأ
  الفلـسطينية هـي التـي      -يجمع عدد من المحللين على القول إن توقعات فشل المفاوضات االسرائيلية            

 سنة من االتفـاق علـى جبهـة         ٣٥وحجته أن تجربة    . شجعت ايهود باراك على فتح نافذة على سورية       
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في حين يرى كل زعماء اسرائيل، ان مفاوضات        . الجوالن، أثبتت ان دمشق قادرة على الوفاء بالتزاماتها       
أي قائد دفعه مـن     والسبب ان ثمن إقامة دولة فلسطينية يصعب على         . اوسلو لم تؤد الى النتيجة المطلوبة     

دون ان يدفع دمه ثمناً، كما فعل اسحق رابين، وبما أن الرئيس جورج بوش كان قد أعطى ارييل شارون                   
رسالة يؤيد فيها حق اسرائيل في توسيع المستوطنات القائمة، إضافة الى حقهـا فـي تحديـد المخـاطر      

يع المستوطنات وتهجير المزيد مـن  فإن ايهود اولمرت يعتمد هذا التفويض من أجل توس     ... الديموغرافية
  .الفلسطينيين

مع حال االحتضار والنزاع األخير لمبادرة أنابوليس، طلب ايهود اولمرت من مستشاريه وضع تـصور               
وجاء الجواب في شكل دراسة استراتيجية تمتدح منـاحيم         . للخط السياسي الذي يجب ان تنتهجه حكومته      

كما تمتدح قرار اسحق رابين الذي      . د سالم مع أقوى دولة عربية     بيغن ألنه نجح في خطوته التاريخية بعق      
  .١٩٤٨وقع اتفاق سالم مع األردن، الدولة الثانية من بين الدول الخمس التي هاجمت اسرائيل سنة 

من حيث توقيت تجديد المفاوضات على المسار السوري، ترى الحكومة االسرائيلية ان ظروف سـورية               
ومع ان الرئيس بوش ربـط عمليـة الغـارة          . تسمح لها بالتوصل الى اتفاق سالم     االقليمية والدولية، قد    

االسرائيلية على مبنى في دير الزور بتوجيه رسالة تهديد الى ايـران، إال ان الوسـيط رجـب طيـب                    
أردوغان قد يحتاج الى هذا التحرك ألن استقرار بالده وازدهارها ال يحتمالن اندالع حرب ثانية علـى                 

ي تصوره ان إنهاء النزاع بين اسرائيل وسورية يشكل انجازاً للمحور المعتدل الذي تمثل في               وف. الحدود
وعليه يرى ايهود باراك ان المفاوضات مع دمشق ولو لـم           . الماضي بتحالف سورية ومصر والسعودية    

  ."اهللاحزب "تنجح، إال أنها تعطي اسرائيل دعماً دولياً في حال اضطرت الى التصادم مع سورية أو مع 
 عن المفاعل السوري    "سي آي إي  " الذي عرضته الـ     "الفيديو"أما بالنسبة الى الغارة االسرائيلية، فإن فيلم        

ليس اكثر من كذبة ضخمة لفقتها إدارة بوش من أجل إبقاء سورية تحت وطأة العزل والحصار، في وقت                  
وقـد تجاوبـت    . دائرة الضغوط  من   "حماس"كان الرئيس الديموقراطي جيمي كارتر يحاول اخراجها مع         

اسرائيل مع الرغبة األميركية ألنها تفضل إخافة ايران بواسطة ضربة تسددها الى حليفتها سورية، على               
ويبرر العسكريون في اسرائيل هذه العملية بأنهـا نتيجـة          . ان تتولى هي توجيه الضربة بصورة مباشرة      

ومنـذ ذلـك    . ر بضرب المفاعل النووي العراقي     يوم أم  ١٩٨١قرار استراتيجي اتخذه مناحيم بيغن سنة       
الحين ظهرت نظرية الضربة االستباقية أو الوقائية، التي اعتمدتها الواليات المتحدة كمبرر للهجوم علـى     

  .العراق
دوائر الرصد في العواصم العربية ترى أن عزلة دمشق االقليمية والدولية قد تدفعها لالقتراب أكثر فأكثر                

وربمـا  . أي إلى مصر والسعودية واألردن ولبنـان      . أت عنها عندما انحازت إلى إيران     من القوى التي ن   
نبهها إلى هذا النهج، المقاطعة االخيرة لمؤتمر القمة والسكوت العربي المريب عن الغـارة اإلسـرائيلية                

  . في دير الزور- أو زراعية -على منشأة عسكرية 
 الديبلوماسية إلى ما بعد نهاية والية بوش، األمر الـذي           وفي مطلق األحوال، ربما تستمر حال المراوحة      

 إسـرائيلية  -ذلك أن فوز جون ماكين سيمهد الطريق أمام تسوية سورية           . يفتح الباب أمام احتماالت عدة    
وإذا ربحت هيالري كلينتون فهي مستعدة لتنفيذ       . باعتبار الفائز من أنصار نصائح جيمس بيكر وهاملتون       

ها تفضل بذل جهودها على المسار السوري بـدالً مـن المراوحـة علـى المـسار                 وعدها ألولمرت بأن  
وفي حال فوز أوباما فإن الظروف مهيأة لعقد مؤتمر دولي تشترك فيه إيران وسورية إلـى                . الفلسطيني

  .جانب الدول المؤيدة النسحاب أميركا من العراق
  ٣/٥/٢٠٠٨الحياة 
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 "همام سعيد" في زمن "االخوان"أجندة  .٤٧
  اهر أبو طيرم

اتصل بي قبل يومين ، تلفزيون البي بي سي ، في لندن ، ليسألني احدهم عن مغزى فوز الدكتور همـام                     
سعيد بموقع المراقب العام ، لجماعة االخوان المسلمين في االردن ، وهل سنشهد سيطرة لحركة حماس                

الدولـة ، علـى الطريقـة        وهل ستكون هناك مواجهات بين الجماعة و       - وفقا للسؤال    -على الجماعة   
 .المصرية ، تؤدي الى حل الجماعة في نهاية المطاف

بالنسبة لي شخصيا ، فقد سألت مسؤوال بارزا ، في الدولة ، عن موقف الدولة من وصول الدكتور همام                   
سعيد الى اعلى موقع في الجماعة ، فقيل لي ان الدولة ال تفكر في مواجهات ، وال تريد مواجهات ، وان                     

 الجماعة ان تتصرف بشكل منطقي وعاقل وموزون ، الغالق الباب امام اي سيناريوهات يفترضها               على
البعض ، فللجماعة نوابها في مجلس النواب ، وما زالت تمارس اعمالها ، وما يحكم الفعل ورد الفعل ،                   

 مـذكرا ذات    هو حجم تصرف الجماعة خالل الفترة المقبلة باعتبارها جماعة لها خصوصيتها االردنية ،            
المسؤول ، ان قيادات في جماعة االخوان المسلمين في مصر نصحوا الجماعـة ، هنـا فـي االردن ،                    

 .بالحفاظ على االستقرار والسلم ، وهذه االجواء التي توفرها الدولة للجميع
هناك بالمقابل ، من يرى في وصول اول قيادي اردني من اصل فلسطيني ، الى قيادة الحركـة ، امـرا                     

ثيرا للغاية ، خصوصا ، ان القيادات السابقة من المرحوم محمد عبدالرحمن خليفـة الـى عبدالمجيـد                  م
ذنيبات وصوال الى سالم الفالحات ، كانت تضبط الحركة على الساعة االردنية ، وتتلقى ايضا الضربات                

جديد ، كان نائبا    ، بكل تحمل ، لما لها من ثقل عشائري واجتماعي وسياسي وحزبي ، والمراقب العام ال               
للمراقب العام لمدة اربع سنوات ، غير ان المفاجأة في وصوله تتعلق بكونه محسوبا على التيار الـذي ال        
يؤمن بالفصل بين حماس واالخوان المسلمين ، ويعتبر ان الساحة كلها مترابطة ، فهي سـاحة اسـالمية         

لذي يتزعمه الدكتور همام ، اكثر تشددا       عربية ، والخصوصيات هي من صنع االستعمار ، ويعد التيار ا          
من تيار الصقور الذي نعرفه ، وبطبيعة الحال ، يختلف عن تياري الوسط والحمائم ، وهو يرى ان هذه                   
تقسيمات مصطنعة يراد منها تهيئة الجماعة النشقاقات وانقسامات ، على يد مـن ال يرغبـون بوجـود                  

 .الجماعة اصال
ي يؤمن بالترابط بين حماس واالخوان المسلمين في االردن ، هـو تيـار              اضف الى ذلك ، ان التيار الذ      

موجود تاريخيا ، على مستوى الكوادر ، وعلى مستوى بعض الرموز ، لكنه الول مرة ، يوصل رمـزا                   
ستنـشب بـين    " مـصير "الى الموقع االول في قيادة الجماعة ، والمتشائمون يعتقدون ان هناك معركـة              

 الفترة المقبلة ، عند اول اختبار للقوة ، على خلفية اي طلب العتصام ، او اصدار                 الجماعة والدولة خالل  
 .بيان ، او اي مناسبة اخرى ، ستكون سببا ، في انجالء الغبار ، وكشف مواقف كل االطراف

ما نتمناه ، ان ترسل قيادة الجماعة الجديدة ، اشارات طمأنة للدولة ، انها لن تدخل في معارك ، تحـت                     
ندية فيها اصال ، فان الجماعة تحوي       .. عنوان ، واذا كانت الدولة عاقلة وال يتم جرها الى معارك ال           اي  

رموزا عاقلة ، ايضا ، ستلعب دورا في الحفاظ على الجماعة ، ومنع جرها ايضا ، الى مستنقع الخالف                   
همام سعيد الى موقع    واالختالف في هذا التوقيت الصعب محليا واقليميا ، ومن يظن ان وصول الدكتور              

المراقب العام لجماعة االخوان المسلمين في االردن ، هو رد من الكوادر واعضاء مجلـس الـشورى ،                  
على ما جرى في االنتخابات البلدية والنيابية ، ولما تعرض له تيار االعتدال من اقصاء وطنـي ، وفقـا                    

 نريدها ، وال يريدها اي اسالمي عاقـل ،          لتعبير اسالميين ، فهو يقدم لنا وصفة اولية لمعركة كبرى ال          
يعرف ان الزج برصيد الحركة ، كله ، في هذا التوقيت يقترب من حدود المقامرة على سمعة الحركـة                   

 .اذ ماذا ستكون الخطوات التالية ، على صعيد كافة االطراف.. االسالمية



  

  

 
 

  

            ٢٧ ص                                   ١٠٦٨:         العدد                  ٣/٥/٢٠٠٨السبت : التاريخ

حميله اكثر مما يحتمل ، فالرجـل       وصول الدكتور همام سعيد الى موقع المراقب العام ، يجب ان ال يتم ت             
الذي خبر العمل االسالمي ، طوال عقود ، قادر ايضا ، على تصنيف المخاطر ، ومنع تسللها الى البيت                   

  .اذ يكفيه ما فيه.. االسالمي ، الذي ليس من مصلحة احد ، اشعال معركة فيه
  ٣/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  :كاريكاتير .٤٨

  

  
    

  ٣/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  


