
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عباس يفكر جدياً بتقديم استقالته: مصادر فلسطينية
 في غزةحزام أمني عازل حكومة هنية تكشف عن مخطط إسرائيلي إلقامة 

  من دمشق"فتح"ول أراضيها خوفا من اعالن االنشقاق عن سورية تمنع القدومي من دخ
  ستبدأ عملياتها في غزة نهاية الشهر الحالي"اسرائيل"" : سما"مصادر لـ

 القاهرة تتوقع موافقة إسرائيلية شفهية غير رسمية على التهدئة
 يقومان بإنشاء خاليا عسكرية داخل المدن المصرية" اإلخوان"و" حماس": "الموساد"مصادر 

  بسبب نفاد الوقودغزةتقرر وقف توزيع المواد الغذائية في " األونروا"

 يطالب بتنفيـذ خارطـةعباس
اتفـاق  "رايس تقترح   والطريق  
 لتعريــف الدولــة " إطــار

  الفلسطينية
 ٤ص...

 ٥/٥/٢٠٠٨١٠٧٠اإلثنين
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    :السلطة
 ٥   يجتمع مع باراك بحضور رايسفياض .٢
 ٦  عباس يفكر جدياً بتقديم استقالته: مصادر فلسطينية .٣
 ٦ من الضفة %٦٠ صادرت "إسرائيل"و .."خارطة طريق أولمرت"السلطة ترفض : حّماد .٤
 ٦  "ب من العبثضر" ال تريد السالم والتفاوض معها "إسرائيل": غازي الحسيني .٥
 ٧  في غزةحزام أمني عازل حكومة هنية تكشف عن مخطط إسرائيلي إلقامة  .٦
 ٧   فرض القانون يدعم تنفيذ الخطط التنموية:فياض يتفقد االنتشار األمني في جنين .٧
 ٧  إلى إنهاء االنقسامويدعون  .. على عبثية المفاوضاتيجمعون سياسية مشاركون في ندوة .٨
 ٨ سنوات بتهمة التخابر مع االحتالل٧محكمة عسكرية تحكم على أحد عناصر األمن بالسجن  .٩
 ٨ االجتماعي الشامل صندوق وطني للتضامن إنشاءالحكومة بصدد : الوزير الهباش .١٠
 ٨  لمتمردينل  فرصة للموالين ومعاقبة..تنقالت السلك الدبلوماسي الفلسطيني: "القدس العربي" .١١
 ٨  مؤتمر لقيادة منظمة التحرير بشمال لبنان لمعالجة أزمة مخيم نهر البارد .١٢
    

    :المقاومة
 ٩  "إسرائيل"زيارات رايس للمنطقة تأتي في إطار التسويف وكسب الوقت لصالح : حماس .١٣
 ٩  المفاوضات تحولت إلى ملهاة ومضيعة للوقت.. زيارة رايس تجميلية: تيسير خالد .١٤
١٠   ة في غزة حل ترقيعي ال جدوى منهمطلب القوات الدولي: فوزي برهوم .١٥
١٠   من دمشق"فتح"سورية تمنع القدومي من دخول أراضيها خوفا من اعالن االنشقاق عن  .١٦
١١  في القطاعفي توغل إسرائيلي " القسام"استشهاد مواطن وإصابة ثالثة من  .١٧
    

    :ئيلياإلسراالكيان 
١١   وقد يمهد النتخابات عامة مبكرةهجديد يهدد مستقبل" ملف جنائي"واولمرت يؤكد براءته  .١٨
١٢   االستيطان يثير إحباط الفلسطينيين: ليفني تعترف أمام رايس .١٩
١٢    ستبدأ عملياتها في غزة نهاية الشهر الحالي"لاسرائي"" : سما"مصادر لـ .٢٠
١٢  السابق بالسرقة" اإلسرائيلي"اتهام وزير المالية  .٢١
١٣  نصب اجهزة تنذر بتهريب مواد مشعة عبر مطار بن غوريونوأمريكا تدرسان  "اسرائيل" .٢٢
١٣  سيديروت لن تحتفل بعيد االستقالل الن القرار بيد هنيه :رئيس اتحاد التجار اإلسرائيليين .٢٣
١٣  اشعار آخرىحت" ناحل عوز"و" كارني" تغلق معبري "اسرائيل" .٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٣   يتحركون لتطوير مساهمتهم في قضية فلسطين من أنحاء أوروبا فلسطينيونأطباء .٢٥
١٤   بذكرى النكبةالف متر مربع سيرفع في سماء دمشق  ۲۷  ةعلم فلسطين بمساح .٢٦
١٤   في غزة داخليةمركز حقوقي فلسطيني يستنكر قتل مواطن في اشتباكات .٢٧
١٤   إلى قطاع غزة تسمح بتوريد كمية محدودة من الغاز والسوالر الصناعي"سرائيلإ" .٢٨
١٥  سرائيلية بالمعتقلين أسباب ملىء السجون اإل منالمواثيق الدولية تجاوز: حمدونة .٢٩
١٥  تلفة من الضفة الغربية في مناطق مخ فلسطينيا٢٥ًقوات االحتالل تعتقل  .٣٠
١٥   كبيراًاًقوات االحتالل تنسحب من جنوب قطاع غزة مخلفة دمار .٣١
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١٥   احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم الفلسطينياعتصام لموظفي اإلذاعة والتلفزيون .٣٢
١٥   بالقنابلىمعات غزة بين الطلبة بدأ باالشتباك باأليدي وانته جاىحدإخالف في  .٣٣
١٦  ميالد رابطة الجالية الفلسطينية بالمملكة المغربية .٣٤
   

   :اقتصاد
١٦  دوالر يومياً ألف٧٠قطاع غزة  في ثروة السمكية خسائر ال .٣٥
   

   :صحة
 ١٦   شهيدا١٤٢ً إلى  غزة من المرضىارتفاع ضحايا حصار .٣٦
   

   :بيئة
 ١٦   مليون لتر من المياه العادمة تتدفق يوميا من قطاع غزة إلى البحر٥٠ .٣٧
   

   : األردن
١٧ ات وتحسين الظروف المعيشيةدعم المخيمعلى  وزير الخارجية األردني يؤكد .٣٨
   

   :عربي، إسالمي
١٧  القاهرة تتوقع موافقة إسرائيلية شفهية غير رسمية على التهدئة .٣٩
١٧   مبارك يستبعد التوصل إلى اتفاق سالم عند زيارة بوش .٤٠
١٨  يقومان بإنشاء خاليا عسكرية داخل المدن المصرية" اإلخوان"و" حماس": "ادالموس"مصادر  .٤١
١٨  وزير الثقافة المصري ينفي اتهامات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني .٤٢
١٩  بالخيانة" إسرائيل"قيادي نقابي يتهم العمال المصريين في  .٤٣
   
   :يدول
١٩ فرنسا مستعدة للمشاركة في القوة الدولية بغزة .٤٤
١٩   بسبب نفاد الوقودغزةتقرر وقف توزيع المواد الغذائية في " األونروا" .٤٥
١٩  يجب ان تتوصل لهدنة مع حماس" اسرائيل: "ل تايمزاالفاينانش .٤٦
٢٠  "إسرائيل"لحماية العرب مقابل االعتراف بـ" مظلة نووية"كلينتون تقترح  .٤٧
٢٠  "إسرائيل"مستعّد للهجوم على إيران بكل الوسائل إذا هاجمت : أوباما .٤٨

   
    :حوارات ومقاالت

٢٠  ياسر الزعاترة... وماذا بعد؟.. مفاوضاتلماذا تعثرت ال .٤٩
٢١  تسفي بارئيل... "حماس"صفقة تحفظ ماء وجه أولمرت وتعطي الشرعية لـ  .٥٠
٢٣  جواد البشيتي... ما هي االتفاقية التي تحظى بقبول الشعب الفلسطيني؟ .٥١
٢٥  ماجد كيالي... لماذا ال تناقش السلطة الفلسطينية حّل ذاتها؟ .٥٢
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  
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   الفلسطينيةلتعريف الدولة" اتفاق إطار"رايس تقترح و  يطالب بتنفيذ خارطة الطريقعباس .١

غلت مسألة تخفيف القيود على      ش : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٥/٥/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
 "إسـرائيل " من محادثات وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس في          األكبرحركة الفلسطينيين الحيز    

 اتفاق سالم قبل نهاية     إلى التوصل   بإمكان الفلسطينية حيث انتقدت االستيطان وجددت التفاؤل        واألراضي
 اتفـاق   إلىترحت على الرئيس محمود عباس التوصل        رايس اق  أنوكشف مسؤول فلسطيني رفيع     . السنة
 يحدد مبادئ عملية السالم وينفذ الحقا، وان عباس تجاوب مع هـذا االقتـراح بانتظـار موافقـة                   إطار

 .  عليه"إسرائيل"
 إطـار  اتفـاق    إلى التوصل   إلى اآلن األميركية بدأت تسعى     اإلدارة "أنعنه  " فرانس برس "ونقلت وكالة   

ة من خالل تعريف القضايا الرئيسية للحل النهائي، وهي القـدس والحـدود والالجئـون               للدولة الفلسطيني 
ما لم يتم تحديـد آليـات بـضمانات دوليـة،           "لكنه حذر انه    ". واألسرى واألمنواالستيطان والعالقات   

 أنخـصوصا   ...  لن يكـون مجـديا     اإلطارخصوصا أميركية وضمن جداول زمنية محددة، فان اتفاق         
 اتفـاق سـالم     إلى من التوصل    اآلنبت في السابق من تنفيذ كل االتفاقات، وتحاول التهرب          إسرائيل تهر 

  ".شامل يحل الصراع في المنطقة
 الحكومة اإلسرائيلية على    أمسوفي رام اهللا، حضت رايس في مؤتمر صحافي عقب اجتماعها مع عباس             

مثير للمشاكل، خصوصا في    "تيطان   االس أن الفلسطينية، واعتبرت    األراضيتخفيف القيود المفروضة في     
 اتفـاق بـين الفلـسطينيين       إلـى التوصل  "لكنها كررت اعتقادها بأن     ". ما يتعلق بمناخ الثقة بين الجانبين     

  ".واإلسرائيليين بنهاية العام هدف يمكن تحقيقه
يطـة  خر" من   األولى لتنفيذ المرحلة    "إسرائيل"من جانبه، جدد الرئيس عباس مطالبة رايس بالضغط على          

 األوضـاع  وإعادة، خصوصا تجميد النشاطات االستيطانية بأشكالها كافة، وفتح مؤسسات القدس           "الطريق
  . المبعدينوإعادة الحواجز وإزالة اإلغالق ورفع ٢٠٠٠ ما قبل اندالع االنتفاضة العام إلى

د رايـس   جهـو  إلى أن     وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٥/٥/٢٠٠٨القدس العربي   وأشارت  
 التي منحها بوش    األمريكية برسالة الضمانات    أمسللوساطة ما بين الفلسطينيين واإلسرائيليين اصطدمت       

 اختـراق فـي     أي إحـداث وحسب مصادر فلسطينية مطلعة فان رايس لم تستطع          .٢٠٠٤لشارون عام   
 من بـوش    ريكيةاألم ما جاء في رسالة الضمانات       ى عل "إسرائيل" إصرارزيارتها للمنطقة، وذلك بسبب     

 حقها باالحتفـاظ    إلى إضافة ١٩٦٧ حدود عام    إلى إسرائيل للعودة    ىلشارون والقاضية بعدم الضغط عل    
  .بالتجمعات االستيطانية الكبيرة والتوسع الطبيعي فيها

 لحـل كافـة قـضايا       األساسمبادرة العربية ورؤية بوش هي      ال خارطة الطريق و   أن ىوشدد عباس عل  
 جانـب دولـة     إلـى  الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس       وإقامة االحتالل   ءوإنهاالوضع النهائي   

 الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي يسابقان الزمن في مباحثات الـسالم بينهمـا وان             أن، ومضيفا   "إسرائيل"
  .المفاوضات تكاد تجري كل يوم وكل ساعة، والجميع يبدي جدية

 انتخابات تشريعية ورئاسـية     بإجراء قطاع غزة، والقبول     ىرة عل  حماس للتراجع عن السيط     عباس ودعا
  .مبكرة

 جانب الدولة اإلسـرائيلية والحكومـة   إلى دولة فلسطينية إلقامة الوقت قد حان إنمن جانبها قالت رايس    
  . هذه القضيةإلنجاح تعمل بجد والتزام األمريكية
نه المتحدث باسم الرئاسة الفلـسطينية وجـود    رديأبوأكد نبيل  :٥/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية  وجاء في   

 ال تزال مستمرة ولكن مطلـوب       األمريكية الجهود   إن"قال  و،  "إسرائيل"فجوة واسعة في المفاوضات مع      
  ".أمريكي من جهد أكثر
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لبذل مزيد من الجهد تجاه تخفيف القيود المفروضـة         " إسرائيل"قالت رايس إنها تضغط على      ،  من جانبها 
 أن الفلسطينيين بحاجة التخاذ مزيد من الخطـوات للوفـاء           طينيين، إال أنها أكدت أيضاً    على حركة الفلس  
 عن ارتياحها لخطوة انتشار األمن الفلسطيني في مدينـة جنـين            تعربوأ". اإلسرائيلية"بالمطالب األمنية   

ات سرية  كما أعلنت دعمها إلجراء مفاوض    . واستمرار خطوات تطوير قدرات األجهزة األمنية الفلسطينية      
  . ]الفلسطيني واإلسرائيلي[بين الجانبين

  عباس  أعرب الرئيس  : سامي سعيد  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٥/٥/٢٠٠٨العرب القطرية   وأوردت  
 بعد أن تم نشرها أمـس األول  ،عن أمله بنشر قوات األمن الفلسطيني في كافة أرجاء المناطق الفلسطينية         

 ".ح واحد وال سالح شرعي آخر ومن يرفض يعرض نفسه للمساءلةالسال" على أن  مؤكداً،في جنين
  
   يجتمع مع باراك بحضور رايسفياض .٢

 مع وزيرة الخارجية األميركيـة      أمسسالم فياض، صباح    . د ]الفلسطيني [ اجتمع رئيس الوزراء   :رام اهللا 
 مكتب فياض   أصدرهوقال بيان صحفي    . كونداليزا رايس، بحضور وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود باراك       

 بوقف كافة األنشطة االسـتيطانية، والتوقـف عـن          "إسرائيل"شدد خالل االجتماع على ضرورة التزام       
سلوكها وممارستها األمنية، وخاصة االجتياحات للمدن الفلسطينية واالعتقاالت واالغتياالت، إضافة إلـى            

ة الفلسطينية بفتح معـابر قطـاع       ضمان حرية الحركة والمرور، وذلك باالستجابة لمبادرة السلطة الوطني        
وأضاف رئيس الوزراء، أن المعيار الرئيس ألي تقدم يتمثل بما يلمسه            .غزة، وإزالة الحواجز في الضفة    

 .المواطن الفلسطيني على األرض إزاء هذه القضايا األساسية، والتي نصت عليها خطة خارطة الطريق
 ٥/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   يفكر جدياً بتقديم استقالتهعباس: مصادر فلسطينية .٣

السلطة وقالت مصادر قيادية فلسطينية رفيعة المستوى أن رئيس منظمة التحرير            :دمشق يوسف كركوتي  
الفلسطينية محمود عباس، صارح بعض المقربين منه بأنه يفكر جدياً في تقديم استقالته وعدم استكمال ما                

وأضافت هذه المصادر في تصريح خـاص        . العام المقبل  تبقى من واليته الدستورية التي تمتد حتى نهاية       
أن ما جرى مع عباس في زيارته األخيرة لواشنطن، والمواقف التي تبلغها من بوش ورايس،               " الخليج"ـل

زادت من قناعة عباس بعدم جدوى العملية التفاوضية، خاصة بعدما تأكـد أن بـوش بـصدد أن يقـدم                    
،  اإلسـرائيلي  ركته في احتفاالت الذكرى الستين إلنشاء الكيان      ألولمرت ورقة ضمانات جديدة خالل مشا     

عمليات االستيطان في القـدس     " إسرائيل"تؤكد صراحة على عدم ممانعة الواليات المتحدة في أن تكثف           
وباقي األراضي الفلسطينية المحتلة، والرفض القاطع لحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديـارهم،              

  ".إسرائيل"ـاية أمريكية مباشرة لوتأمين مظلة حم
وبتقدير المصادر ذاتها فإن عباس قبل اإلقدام على خطوته يريد أن يضمن ترتيب األوضـاع  الداخليـة                  
لحركة فتح من خالل عقد المؤتمر العام السادس للحركة، وترتيب األوضاع في منظمة التحريـر بعقـد                 

وختمت هـذه المـصادر      .ة تنفيذية جديدة للمنظمة   دورة جديدة للمجلس الوطني يصار فيها النتخاب لجن       
 تصريحها بالقول بأنه في كل األحوال بات من المفروغ منه أال يرشح عباس نفسه لرئاسة اللجنة التنفيذية                

والسلطة الفلسطينية مرة ثانية، مع دخول أوضاعه الصحية على خط المعاناة التي تكبدها مـن خالفتـه                 
 .للرئيس الراحل ياسر عرفات

  ٥/٥/٢٠٠٨لخليج اإلماراتية ا
  
  

  



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                   ١٠٧٠:         العدد                  ٥/٥/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

 من الضفة %٦٠ صادرت "إسرائيل"و .."خارطة طريق أولمرت"السلطة ترفض : حّماد .٤
أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني أن الـسلطة تـرفض أي             : عبد القادر فارس   -غزة  

يلية ال تتفق وأسس عمليـة      خارطة إسرائيلية لتحديد حدود الدولة الفلسطينية كما ترفض أية خطط إسرائ          
سيعرضـه   وقال في تصريحات لعكاظ نحن ننتظـر مـا        . السالم القائمة على قرارات الشرعية الدولية     

من % ٦٠ لكننا نؤكد رفضنا ألي خارطة إسرائيلية في ظل مصادرة أكثر من             ، اليوم عباسأولمرت على   
 لضم  "إسرائيل"انه في ظل توجه       وأضاف .أراضي الضفة الغربية لصالح االستيطان والجدار العنصري      

من أراضي الضفة فان    % ٦٠-٥٠الكتل االستيطانية واألغوار ومواصلة نهج الخطة الشارونية بمصادرة         
وتـساءل   .من تلك األراضي لذلك نحن نرفضها     % ٥٠الخارطة التي يعرضها أولمرت ستشمل اقل من        

 تقـوم   "إسـرائيل " أن إلى نتفاوض؟ مشيراً  في بناء المستوطنات على ماذا س      "إسرائيل"حماد إذا استمرت    
  .بحل أحادي الجانب لنهب األراضي وبناء االستيطان تحت غطاء االستمرار في المفاوضات

 بسبب عدم التـدخل     ، والفلسطينيين "إسرائيل" أن يشهد العام الحالي بزوغ اتفاق نهائي بين          حمادواستبعد  
 العدوان المتواصل في الضفة الغربيـة وقطـاع          من اجل وقف   "إسرائيل"األمريكي الجدي للضغط على     

 . ووقف االستيطان الذي يشكل عقبة كبيرة في وجه أي اتفاق،غزة
واعتبر أن عدم التقدم في عملية السالم يعكس فشال للسياسة األمريكية وأن واشـنطن تكتفـي بتـشجيع                  

ة األميركيـة بالوفـاء      مطالبا الرئيس بـوش واإلدار     ،الطرفين على المفاوضات دون تدخل حقيقي منها      
 .٢٠٠٨بعهودها من أجل تحقيق الرؤية الخاصة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة قبل نهاية عام 

  ٥/٥/٢٠٠٨عكاظ 
  
  "ضرب من العبث" ال تريد السالم والتفاوض معها "إسرائيل":  الحسينيغازي .٥

ل، وعـضو المجلـس الـوطني       انتقد غازي الحسيني، المدير السابق لدائرة شؤون الوطن المحت         :عمان
، بشدة اتفاقات أوسلو مع اإلسرائيليين، والتفاوض المستمر معهم حتـى اآلن،            "فتح"الفلسطيني عن حركة    

 عاما من النكبة أكدت أن التفاوض مـن أجـل   ٦٠معتبرا أن كل ما يجري إضافة للوقت، مشيرا إلى أن   
، أن اتفاقـات  "قـدس بـرس  "في حديث مع   واعتبر   ".ما هو إال مضيعة للوقت الثمين     "استرجاع األرض   

قدمت لإلسرائيليين على طبق من ذهب كـل مـا ترغـب بـه اآللـة                "أوسلو والمفاوضات التي لحقتها     
الدولة العبرية ال ترغب بالسالم جملة وتفصيال، بل تريد الخـالص منـا،             " مشددا على أن      ،"الصهيونية

ورأى الحسيني أن أهم ما يجب أن تقوم به السلطة           ".وهو ما لم تدركه أو تغاضت عنه السلطة الفلسطينية        
هو رص الصف الفلسطيني، والـتخلص مـن األزمـة          "الفلسطينية ومنظمة التحرير، في الوقت الراهن       

الداخلية التي عصفت بفلسطين وتوحيد الشعب الفلسطيني وإعادة الكفاح المسلح للقضاء على هذا العـدو               
  ".الغاصب

فتح لم تغير نهجها الثوري لتحرير فلسطين، وحاول الفصل بـين مواقـف             وأكد الحسيني على أن حركة      
حينمـا سـمحت لـبعض      "السلطة الفلسطينية ومواقف فتح، معترفا أن الحركة وقعت في بعض األخطاء            

المتنفذين بالتحرك باسمها بدال من التحرك باسم منظمة التحرير، األمر الذي أدى إلى التباس لدى الناس                
تحتاج "ورأى أن الثورة الفلسطينية      ".بأن حركة فتح وافقت على التنازالت للقوى المعادية       وحتى المحللين   

وشكك الحسيني، بمستقبل الدولة العبرية، معربا عن اعتقاده         ".إلى إعادة تقييم وإعادة بناء، لتبقى مستمرة      
  ".إلى زوال"بأنها 

  ٤/٥/٢٠٠٨ قدس برس
  
  

  



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                   ١٠٧٠:         العدد                  ٥/٥/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

  في غزةحزام أمني عازل امة حكومة هنية تكشف عن مخطط إسرائيلي إلق .٦
كشف محمد األغا وزير الزراعة في حكومة هنية المقالة، عن مخطط إسرائيلي إلقامـة               :غزة رائد الفي  

 جنـوب   ،٤٨على الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وفلسطين المحتلـة عـام             " حزام أمني عازل  "
وقـال   .ية القريبة من السياج الحدودي    القطاع، وذلك من خالل توسيع رقعة التجريف لألراضي الزراع        

األغا، على هامش زيارة ميدانية لبلدة عبسان التي شهدت عملية توغل إسرائيلية قبل بـضعة أيـام، إن                  
النوايا اإلسرائيلية بهذا الشأن بدأت فصولها شمال القطاع بإقامة منطقة عازلة، مشيراً إلى أن االحـتالل                

ولفـت   .مخطط بعمق يزيد على كيلومترين على الحدود الشرقية للقطاع       اآلن يقطع شوطاً كبيراً في هذا ال      
األغا إلى أن إجمالي مساحة األراضي الزراعية التي تم تجريفها خالل ساعات في بلدة عبسان تزيد على                 

  . دونماً، فيما بلغ حجم الخسائر المباشرة نحو مليون دوالر٢٥٠
لحدودية والمزارعين قصراً عن أراضيهم، موضـحاً أن        وحذر من نوايا االحتالل تهجير سكان المناطق ا       

عمليات االختطاف الجماعية التي طالت سكان المنطقة الشرقية المحاذية للشريط الحدودي كـشفت مـن               
خالل التحقيقات معهم عن تهديدات واضحة لهم باستهدافهم في حال بقوا في منازلهم وأراضـيهم أثنـاء                 

أن المنطقة الشمالية والوسطى للقطاع شهدت األسبوع الماضي عمليات         وأشار األغا إلى     .عمليات التوغل 
 % ٧٥جرف واسعة لألراضي المزروعة باألشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية، موضحاً أن ما نـسبته              

من المساحات الزراعية على حدود القطاع باتت أراضي قاحلة ومتصحرة بفعل التدمير أو الهجر من قبل                
 . استهدافهم ولعدم جدوى عملهم في ظل شح الوقودأصحابها خوفاً من

  ٥/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   فرض القانون يدعم تنفيذ الخطط التنموية:فياض يتفقد االنتشار األمني في جنين .٧

سالم فياض رئيس مجلس الوزراء، أمس، أن نجاح الخطة األمنية في محافظة            .أكد د  :كتب محمد بالص  
بمـا يخـدم تحقيـق    "، م استكمال انتشار قوات األمن، في سائر محافظات الوطن جنين، يفتح األبواب أما   

أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات دولته، والبدء بمراحل جديدة تساهم في تحقيق خطـط               
وكـان فيـاض، يتحـدث       ".ومشاريع الحكومة للتطوير والبناء والنهوض، وتحقيق االستقرار والتنميـة        

  .ل تفقده للقوة األمنية الخاصة التي حضرت إلى جنين، أول من أمسللصحافيين، خال
 ٥/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  إلى إنهاء االنقسامويدعون  .. على عبثية المفاوضاتيجمعونمشاركون في ندوة سياسية  .٨

  اجمع المشاركون في ندوة سياسية في طولكرم حول المفاوضات والمقاومة على           : مراد ياسين  -طولكرم  
 تستغل المفاوضات مـن اجـل تمريـر         "إسرائيل" أنعبثية المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي مؤكدين       

مخططاتها العدوانية ضد شعبنا مستغلين حالة االنقسام الخطيرة بين شطري الوطن مطالبين حركتي فتح              
ولفـت   .هيـار  حالة االنقسام حفاظا على مشروعنا الوطني مـن االن         وإنهاء الحوار   إلىوحماس بالعودة   

 دور الواليات المتحدة السلبي تجاه القضية الفلـسطينية ومـساندتها الواضـحة للكيـان               إلىالمشاركون  
 ال  "إسـرائيل " أناإلسرائيلي مؤكدين ضرورة التمسك بخيار المقاومة المشروعة لالحتالل على اعتبـار            

ي الـذي مـا زال يخـوض        تفهم سوى لغة القوة في حين ثمن احد المتحدثين دور المفاوض الفلـسطين            
 . يتنازل عنهاأن كان أليمفاوضات صعبة مع اإلسرائيليين ومتمسكاً بالثوابت الفلسطينية التي ال يمكن 

وكان المشاركون يتحدثون خالل الندوة السياسية التي نظمتها الهيئة الفلسطينية لتنمية قـدرات ومواهـب            
تحـت  " بـدائل " واألبحاث الدراسية    لإلعالمسطيني  وبالتعاون مع المركز الفل   ) شعاع(الشباب الفلسطيني   

 رأفـت وذلك بمشاركة ممثل محافظة طولكرم      ") البحث عن مقاربة جديدة   "المفاوضات والمقاومة   (عنوان  
حسن خريشة والمحلل السياسي هاني المصري وأمين سر الهيئة الوطنية للمؤسـسات            .بلعاوي والنائب د  



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                   ١٠٧٠:         العدد                  ٥/٥/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

محمد عبوشي وسكرتير جبهة النـضال      .قيادية للمبادرة الوطنية د   األهلية برهان السعدي وعضو الهيئة ال     
 .الشعبي محمد علوش وعدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية وجمهور من المواطنين

 ٥/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 سنوات بتهمة التخابر مع االحتالل٧محكمة عسكرية تحكم على أحد عناصر األمن بالسجن  .٩

وهو أحد  "  عاما ٢٣. ي.م" حكمت محكمة عسكرية أمس على المتهم العسكري         :مبل س أبو عماد   - اريحا
 الشاقة مـدة    األشغال إلى وتم تخفيض العقوبة     باإلعدام واألغوار   أريحا في محافظة    األمنية القوات   أفراد

 .سبع سنوات بتهمة التخابر مع العدو كما ورد في نطق الحكم
 ٥/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  صندوق وطني للتضامن االجتماعي الشاملإنشاءالحكومة بصدد : اشالوزير الهب .١٠

عن قرار الحكومة   ] في حكومة فياض  [محمود الهباش وزير الزراعة     . كشف د  : ملكي  سليمان   -رام اهللا   
 صندوق وطني للتضامن االجتماعي الشامل والذي يشمل كل القطاعـات الزراعيـة والـصحية               بإنشاء

من االجتماعي لمـساعدة كافـة الفئـات والـشرائح  المهمـشة             ااما للتض واالجتماعية  بحيث يصبح نظ    
 خطة الحكومة هي تطوير القطاع الزراعي وتـوفير الـدعم الـالزم             أنوالمواطنين المحتاجين، مؤكدا    

 . من خطر المصادرةأرضهللمزارع للحفاظ على 
 ٥/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  لمتمردينل  فرصة للموالين ومعاقبة..لسطينيتنقالت السلك الدبلوماسي الف: "القدس العربي" .١١

 تنفيذ حركة تنقالت في صـفوف  ىتعكف وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية عل:  وليد عوض-رام اهللا  
 التقاعد، وذلك ضـمن خطتهـا لتفعيـل العمـل الدبلوماسـي             ى بعضهم عل  وإحالةالسفراء الفلسطينيين   

ـ  أكدترياض المالكي   .خارجية التي يتوالها د    مصادر مقربة من وزارة ال     أنال   إ .الفلسطيني القـدس  " لـ
وفـسرت تلـك     . بأن السلك الدبلوماسي الفلسطيني بات فرصة للموالين، ومالذا للمزعجين         أمس "العربي

 بعض الموالين لها بتعيينهم سفراء      تكافئ والرئاسة الفلسطينية    فياضالمصادر عبارتها بالقول بان حكومة      
 - الذين يعتبرون مـن المتنفـذين وال يمكـن تهميـشهم             -عض المزعجين لها    هنا هناك، وكذلك تبعد ب    

  . الخارجإلى كسفراء بإرسالهم
 بتعليمات مـن الـرئيس عبـاس        أسابيعوحسب المصادر فان حركة التنقالت التي تجريها الخارجية منذ          

  . والء هذا السفير لهم ولوجهات نظرهمىورئيس الوزراء سالم فياض يحكمها مد
 خالف مع حركة فتح يعاقب بعض الـسفراء الـذين ال            ىوزير المالكي الذي عل   المصادر فان   وحسب ال 
 بنقلهم لمجرد النقـل بذريعـة       أو أهمية اقل   إلى تعليماته بشكل كامل بنقلهم من مواقع هامة         إلىيمتثلون  

ة، ولكـن   را معظم السفراء الفلسطينيين قد تطالهم خطـة الـوز         أن إلىتفعيل السلك الدبلوماسي، ومنوهة     
  .بأشكال مختلفة، ووفق عالقتهم بالمالكي

  ٥/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  مؤتمر لقيادة منظمة التحرير بشمال لبنان لمعالجة أزمة مخيم نهر البارد .١٢

 لكوادرها العاملين في مخيم نهـر        مؤتمراً  لبنان عقدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في شمال       
 برنامج يحدد رؤية مـشتركة      إلىوتوصل المجتمعون    .المخيم وتداعياتها  أزمةالبارد خصص للبحث في     

 والحكومـة   األونـروا مواصلة الجهد مع    "لكيفية معالجة الوضع في المخيم مع الجهات المعنية، مؤكدين          
 إلعـادة  المرسومة   األهداف يعزز   أنوالهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتوفير كل ما من شأنه           
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وقرر المؤتمر تأليف لجنة متابعة      ".م نهر البارد القديم وترميم واعمار ما دمر في الحي الجديد          اعمار مخي 
 البـارد   أبنـاء  مأسـاة    إنهاء في   اإلسراع إلىمن اجل تنفيذ التوصيات وبما يؤدي       "للتحرك مع المعنيين    

 ". المنكوب المخيمأبناء االعمار وعودة كل بإعادةوتذليل كل العقبات من اجل الشروع الفوري 
  ٥/٥/٢٠٠٨المستقبل 

  
  "إسرائيل"زيارات رايس للمنطقة تأتي في إطار التسويف وكسب الوقت لصالح : حماس .١٣

 المتحدث باسم حماس فوزي برهوم    أن   : رام اهللا   من سامي سعيد  عن   ٥/٥/٢٠٠٨ العرب القطرية    ذكرت
ية إسرائيلية تأتي فـي إطـار       تؤكد حماس أن زيارة رايس إلى المنطقة وقيادتها اجتماعات فلسطين          "،قال

التسويف وكسب مزيد من الوقت لصالح الكيان الصهيوني من أجل استكمال مـشروع يهوديـة الكيـان                 
وتأتي أيضاً للتغطية على فشل اللقـاءات  " وتابع برهوم ".الصهيوني الذي تدعمه وتؤيده اإلدارة األميركية   

تحديداً اللقاء األخير الذي جمـع الـرئيس عبـاس          والمحادثات األميركية اإلسرائيلية مع الرئيس عباس و      
بالرئيس األميركي جورج بوش والذي تنكر فيه الرئيس األميركي لكل وعوده للرئيس محمود عباس في               
اتخاذ أي خطوة عملية لدعم أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني قبل انتهاء واليته والسيما حـق قيـام                   

 ترحب بمثل هذه الزيارات واللقاءات وال تعلق عليها أية آمـال            وأوضح أن حركته ال    ".الدولة الفلسطينية 
لدعم حقوقنا وثوابتنا بل دائما تكون نذير شؤم على الشعب الفلسطيني والسيما أن رايس تعتبر قطاع غزة                 
وحركة حماس كيانا معاديا وتؤيد المشروع األميركي لدعم وحفظ أمن االحتالل اإلسـرائيلي وصـاحبة               

  .حركة حماس وإشعال حرب أهلية في فلسطينمشروع استئصال 
سامي أبو زهـري المتحـدث      أن  : غزة عن أنس عبد الرحمن من       ٥/٥/٢٠٠٨ الوطن القطرية    ونشرت

إن جولة رايس في المنطقة تستهدف محاولة إنعاش مسيرة التـسوية خاصـة             : "للوطن"باسم حماس قال    
يم الجهود لضرب قوى المقاومـة وهـو مـا          وأنها تأتي قبيل زيارة بوش المرتقبة، وهي تعمل على تنظ         

عبرت عنه بكل صراحة أنها تريد اختبار مدى وفاء السلطة الفلسطينية في مواجهـة المـسلحين الـذين                  
نحن واثقون أن جولة رايـس محكـوم عليهـا    : وأضاف .يمارسون االعتداءات ضد االحتالل كما قالت

ا مؤخرا من خالل خيبة األمل التـي منـي بهـا            بالفشل، ألنه ال يوجد أي أفق سياسي وهو ما بدا ظاهر          
رئيس السلطة محمود عباس بعد زيارته األخيرة إلى واشنطن والتي بات واضحا فيها طبيعـة الموقـف                 
األميركي وانه ال يوجد أي إرادة سياسة أميركية للضغط على االحتالل لالعتراف بالحقوق الفلسطينية أو               

  .وقف مجمل الجرائم اإلسرائيلية
نحن واثقون أن كـل هـذه      : صعيد المقاومة ومحاربتها في الضفة الغربية قال الناطق باسم حماس          وعلى

الجهود ستفشل، وعلى العكس من ذلك ستؤدي إلى نتائج عكسية، وهو ما ظهر واضحا من خالل عمليات          
ـ               ي الـضفة   المقاومة المتالحقة في الضفة الغربية والتي مثلت تقدما ملموسا على صعيد العمل المقاوم ف

وأكد الناطق باسم حماس أن اإلدارة األميركية تريد سلطة فلسطينية اسما فقط، وأن أي انهيـار   .الغربية
إن أميركا تريد عنوانا فلسطينيا لتتمكن من خاللـه         : للسلطة الفلسطينية لن يخدم الموقف األميركي، وقال      

ن حركته حذرت منذ البداية مـن أن        وأوضح أبو زهري أ    .من تمرير مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية     
 .المفاوضات الجارية لن تقود إال إلى المزيد من الوهم والسراب

  
  المفاوضات تحولت إلى ملهاة ومضيعة للوقت.. زيارة رايس تجميلية:  خالدتيسير .١٤

 وزيـر   دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية         :  من وليد عوض   -رام اهللا   
 رايس امس الى التوقف عن محاوالت تجميل الوجـه القبـيح لالحـتالل              لخارجية األمريكية كوندا ليزا   ا

االسرائيلي وتسويق تحسين ظروف حياة الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة بعـدوان حزيـران              
ره انجازا يسجل   ، كرفع السواتر الترابية من مداخل بعض المدن والقرى في الضفة الغربية، باعتبا            ١٩٦٧
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 .في رصيد جوالتها المكوكية في المنطقة واجتماعاتها المتكررة مع الجـانبين الفلـسطيني واالسـرائيلي    
وحمل تيسير خالد في تصريح صحافي رايس واالدارة االمريكية المسؤولية الكاملة عن تعثـر العمليـة                

السرائيلي الى ملهاة ومضيعة للوقت،     السياسية وتحول المفاوضات التي تجري بين الجانبين الفلسطيني وا        
في ظل اصرار حكومة اسرائيل على مواصلة سياسة فرض الوقائع على االرض مـن خـالل تكثيـف                  

  .النشاطات االستيطانية ومواصلة العمل ببناء جدار الضم والتوسع
لـك  وطالب خالد الوزيرة رايس باظهار قدر من المسؤولية في الموقف من سياسة حكومة اسـرائيل وذ               

، اذا  ٢٠٠٤بسحب الرسالة التي بعث بها الرئيس جورج بوش الى ارييل شارون في نيسان مـن العـام                  
كانت جادة وراغبة فعال في دفع جهود التسوية الى األمام وفي توفير فرص النجـاح لمـسار تفاوضـي                   

 .السالمحقيقي يستند الى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية ومبدأ االرض مقابل 
  ٥/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  مطلب القوات الدولية في غزة حل ترقيعي ال جدوى منه : فوزي برهوم .١٥

برحيل " قدس برس"فوزي برهوم في تصريحات خاصة لـ " حماس"طالب المتحدث باسم حركة : لندن
سطيني، االحتالل وفك الحصار عن غزة بدل الحديث عن إرسال قوات دولية لن تقدم شيئا للشعب الفل

مقترح إرسال القوات الدولية إلى غزة ال داعي له ألن المطلوب هو رحيل الحتالل وفك الحصار، : "وقال
وهذه الدعوات هي حلول ترقيعية غير مجدية، ذلك أن مهمتها ليست حماية الشعب الفلسطيني وإنما 

سلطة الوطنية الفلسطينية قبلت ال: "وقال ".حماية الحتالل الصهيوني، والمستفيد الوحيد منها هو االحتالل
بالقوات الدولية وطالبت بها ألنها مفلسة سياسيا ولم يعد لها ما تقدمه للشعب الفلسطيني بعد أن ارتبطت 
بمشاريع انهزامية استسالمية، كما أن موافقة الجبهة الديمقراطية التي نحترم رأيها في تحفظها على 

قتها بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالرئيس محمود عباس، مبادرة التهدئة، يأتي أيضا ضمن سياق عال
  . حد تعبيره ، على"ومطلب القوات الدولية مطلب قديم ال يجدي نفعا

 ٤/٥/٢٠٠٨قدس برس
  
   من دمشق"فتح" تمنع القدومي من دخول أراضيها خوفا من اعالن االنشقاق عن سورية .١٦

 سورية منعت رئـيس الـدائرة الـسياسية         ذكرت مصادر فلسطينية امس ان     :من وليد عوض   -رام اهللا   
لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي من دخول اراضيها لسعيه للحوار مـع فـصائل فلـسطينية                
انشقت في السابق عن حركة فتح لتشكيل فتح جديدة بعيدة عن الحركة التي بات يسيطر عليهـا الـرئيس      

 المصادر فان سورية منعت وللمرة الثالثة على        وحسب .الفلسطيني محمود عباس وفق ما قالت المصادر      
التوالي منح القدومي تأشيرة دخول إلى أراضيها، وذلك تعبيراً عن رفضها لمحاولته االنشقاق على حركة               
فتح وعرضه مخططا لتشكيل حركة جديدة باسم فتح األصالة وذلك عقب اعالنه شخصياً نيته لقيادة هـذا                 

القدومي تقدم ثالث مرات للسلطات السورية مـن أجـل الـسماح لـه              وأضافت المصادر بأن    . االنشقاق
بالدخول الى االراضي السورية من أجل الحوار مع الفصائل الفلسطينية ال سيما المنشقة عن فتح منذ عام                 

وذلك بهدف احتوائها وضمها للحركـة      ) فتح االنتفاضة التي تزعمها أبو موسى وأبو خالد العملة         (١٩٨٢
نوي تشكيلها وتحويل اسمها الى كتائب االنتفاضة، وأن تمويل هذه الحركة سـيكون مـن               الجديدة التي ي  

خالل تصفية وبيع أموال الحركة في سورية واالستفادة من هذه األموال في تمويلهـا والـصرف علـى                  
وحسب المصادر فان سورية ترفض انشقاق القدومي عن حركة فتح التي يقودها عباس انطالقا               .كوادرها
ويدور صراع ما بين القدومي وعباس منذ سنوات حول اسلوب االخير في ادارة دفة القيـادة                 .شقمن دم 

 .الفلسطينية
  ٥/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
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  في القطاعفي توغل إسرائيلي " القسام" وإصابة ثالثة من مواطناستشهاد  .١٧

وجرح خمسة  ،  ئيليإستشهد امس الفلسطيني حسام النجار برصاص قناص إسرا       :  احمد رمضان  -رام اهللا   
، في توغل لجيش االحتالل في بلدة خزاعة شرق خان يـونس جنـوب              هاخرون هم شقيق الشهيد وزوجت    

أصيبوا في قصف مروحي إسرائيلي استهدفهم امس في        " كتائب القسام " مقاومين من    ٣وكان   .قطاع غزة 
د مـن اآلليـات     بلدة خزاعة، فيما أصيب مواطن رابع برصاص قناصة إسرائيليين خالل توغـل لعـد             

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات االحتالل قصفت بصاروخ تجمعاً لنشطاء           .والجرافات شمال البلدة  
 مـنهم   ٣الذين كانوا يتصدون لتوغل اآلليات اإلسرائيلية في بلدة خزاعة ما ادى إلى إصابة              " القسام"من  

  .بجروح وصفت حالة أحدهم بالحرجة جداً
ؤوليتها عن استهداف تجمع لآلليات العسكرية اإلسرائيلية بقذيفتي هاون، فيمـا           مس" سرايا القدس "وأعلنت  

وقالت السرايا في    .اشتبكت مجموعة من مقاومي السرايا مع قوة اسرائيلية خاصة توغلت في بلدة خزاعة            
ـ                 ي بيان ان الوحدة المدفعية التابعة لها تمكنت من استهداف تجمع لآلليات اإلسرائيلية حاولت التوغـل ف

منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، بقذيفتي هاون من العيار الثقيل، فيما دار اشتباك باألسلحة بيـنهم                
  . وبين قوة خاصة اسرائيلية شرق خانيونس

  ٥/٥/٢٠٠٨المستقبل 
  
   وقد يمهد النتخابات عامة مبكرةهجديد يهدد مستقبل" ملف جنائي"واولمرت يؤكد براءته  .١٨

أكد اولمرت في مستهل جلسة الحكومة األسبوعية أمس على أنه بـريء مـن              :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
وقـال إنـه    . الشبهات واالشاعات التي تناولتها وسائل اإلعالم العبرية عن تورطه في قضية فساد جديدة            

يتناولهـا العـالمون ببـواطن    "ألسباب ليست متعلقة به، تغمر اسرائيل موجة اشاعات وتلميحات وأخبار          
أعدكم أنه عندما تنجلي األمور على حقيقتهـا        : "وأضاف". متعمدة وعن سوء نية وشريرة    "ها  لكن" األمور

أمام السلطات المختصة ويتم عرضها في سياقها الصحيح والدقيق، فإن ذلك سيـضع حـداً لالشـاعات                 
 وحتى ذلك الحين أمامنا أجندة قومية، ولي أجندتي كرئيس للحكومة أعتزم تطبيقهـا            ... وتزول الشبهات 

سنواصل االنشغال فـي كـل القـضايا        ... ومواصلة إجراء اللقاءات والقيام بالمهمات الملقاة على كاهلي       
  ".القومية واالعتناء بشؤون دولة إسرائيل

واعتمدت وسائل اإلعالم في تساؤالتها على تسريبات من مصدر قضائي كبير بـأن القـضية الجديـدة                 
اولمرت يبدو اآلن في وضع خطيـر،       "وأضاف المصدر أن    ". أدلة مدينة "وأن لدى الشرطة    " خطيرة جداً "

  ".ومن المشكوك فيه أن يتمكن من مواصلة تولي منصبه
جدية "عن مصدر كبير في الشرطة ضالع في التحقيق مع رئيس الحكومة أن األدلة ضده               " هآرتس"ونقلت  
، وان األدلـة    "ئيس الحكومـة  القضية األخطر التي يتم التحقيق فيها مع ر       "، وأن الحديث يدور عن      "للغاية

  ". كافية لتوفير قاعدة حقيقية لالئحة اتهام"التي جمعت حتى اآلن 
وسائر أحزاب االئتالف الحكومي، وأقر قياديون فـي  " كديما"وتسود أجواء الحرج أوساط حزب اولمرت       

مرت بدأ  أن التحقيق مع اولمرت يشكل ضربة موجعة للحزب وزعيمه بعد أن ظنوا أن وضع اول              " كديما"
وكتب معلق الـشؤون     ".فينوغراد"واجتاز تقرير   " خرج من القبر  "يتحسن في استطالعات الرأي بعد أن       

يوسي فرطر أن أوساطاً قريبة من اولمرت تساءلت نهاية األسبوع عما إذا بلغـت              " هآرتس"الحزبية في   
  . طريقه السياسية منتهاها

نتخابات مبكرة في حال ثبوت التهم ضد اولمرت لـيس          أن خيار الذهاب على ا    " العمل"ورأى أحد قياديي    
اليميني هو من سـيفوز فـي       " ليكود"بالخيار المفضل على الحزب وسط استطالعات الرأي التي تفيد أن           
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انتخابات عامة مبكرة، وعليه فإن الحزب سيدعم فكرة تشكيل حكومة بديلة بقيادة شخـصية بديلـة مـن                  
  ".كديما"

على أنه فـي حـال      ) معاريف(وبن كسبيت   " يديعوت أحرونوت (ناحوم برنياع   واتفق المعلقان الكبيران    
سيكون الذهاب ليس إلى البيت بـل       "مما يشاع فإن مصير اولمرت      "  في المئة  ١٠أو حتى   "ثبتت الشبهات   

" عمليـة "كما تناول االثنان احتمال أن تكون القضية الجديدة         ". إلى السجن أيضاً حيث سيقضي بقية حياته      
  .يقوم بها مليونير أميركي من اليمين، من أعداء برنامج أولمرت السياسي" مؤامرة"أو " تضليل

  ٥/٥/٢٠٠٨الحياة 
  

  االستيطان يثير إحباط الفلسطينيين:  تعترف أمام رايسليفني .١٩
أقرت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تـسيبي ليفنـي بـأن سياسـة             : الوكاالت-ماهر إبراهيم    -رام اهللا   

 .لدى الفلسطينيين، من دون أن تلتزم علناً وضع حد لهـذه الـسياسة            " إحباطاً"رائيلي تثير   االستيطان اإلس 
أعلم أنه حصلت بعض األنشطة في الماضي التـي         : "وقالت ليفني في مؤتمر صحافي مشترك مع رايس       
ن أثارت شـكوكاً فـي أ     "وأضافت أن هذه األنشطة     ". أثارت إحباطاً وربما استياء لدى الجانب الفلسطيني      

  ".لكنني أستطيع أن أؤكد لكم أن إسرائيل ليس لديها أهداف مستورة. إسرائيل لديها أهداف مستورة
 ورداً على سؤال آخر عما إذا كانت الحكومة اإلسرائيلية ستلبي دعوة اللجنة الرباعية للسالم في الشرق                

من الواضح أن علينـا     "وقالت  . األوسط بوقف االستيطان اإلسرائيلي تحفظت ليفني عن إعطاء رد علني         
  ".االهتمام بالوضع الميداني من جهة، ومن جهة أخرى إسرائيل ستحترم التزاماتها في خارطة الطريق

 ٥/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
 
   ستبدأ عملياتها في غزة نهاية الشهر الحالي"اسرائيل"" : سما"مصادر لـ .٢٠

ل االسرائيلي بعمليته المنتظرة في غزة في         حذرت مصادر مطلعة من قيام جيش االحتال        :القدس المحتلة 
اواخر شهر مايو الحالي رغم جهود التهدئة الكبيرة التي تبذلها مصر بين الفصائل الفلسطينية واسـرائيل                

وقالـت المـصادر فـي       . سـاعة  ٧٢والتي تبلورت في مسودة وثيقة ارسلتها القاهرة الى تل ابيب قبل            
دا يسود االجهزة االمنية الدولية والعربية بان اسرائيل ستبدا تلك          ان اعتقا " سما"تصريحات خاصة لوكالة    

العمليات بعد زيارة الرئيس بوش الى اسرائيل مشيرة الى ان الرد االسرائيلي الذي ابلغ الى دول عربيـة              
اقليمية حول مسودة التهدئة المقدمة يتضمن شروطا ال يمكن لحماس وغيرها من الفصائل ان تقبلها مثـل       

ريب السالح والتدريب والتصنيع ووجود قوات عربية ودولية في معبر رفـح لالشـراف عليـه            وقف ته 
 .اضافة الى ضمانات مصرية باالفراج عن شاليط ضمن مدة زمنية محددة

ونوهت المصادر الى ان جيش االحتالل االسرائيل نقل خالل االيـام الماضـية وحـدات مـن سـالح                   
 .ة من قطاع غزة فيما وجهت اوامر استدعاء محدودة لالحتياط المدرعات الى مشارف المنطقة الجنوبي

  ٤/٥/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  السابق بالسرقة" اإلسرائيلي"اتهام وزير المالية  .٢١

امس اتهاماً رسمياً الى وزير المالية السابق افـرايم هيرشـون           " االسرائيلي"وجه المدعي العام    : ب.ف.ا
وجـاء فـي الئحـة االتهـام ان          .توليه وزارة في الحكومة   بالسرقة في ملف اختالس اموال يسبق فترة        

   .هيرشون متهم بالسرقة واالختالس الخطير واالخالل بالوظيفة وتبييض االموال وتزوير وثائق
ورفع المدعي العام مناحم مزوز، وهو ايضا المستشار القانوني للحكومة، قراره االتهامي الى الكنيـست               

  ". االسرائيلي"
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القضائية، على هيرشون ان يبلغ خالل ثالثين يوما اذا كان ينوي التخلي عـن حـصانته                وبموجب اآللية   
 . البرلمانية

  ٥/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  نصب اجهزة تنذر بتهريب مواد مشعة عبر مطار بن غوريونوأمريكا تدرسان  "اسرائيل" .٢٢

شعة عبر مطار بن غوريـون      تدرس اسرائيل والواليات المتحدة أمر نصب اجهزة تنذر بتهريب مواد م          
وقريباً سيصل الى اسرائيل فريق رفيع المـستوى مـن االدارة           . بهدف احباط ارهاب نووي في اسرائيل     

ويـسمى  . االميركية يعمل على مشروع نصب االجهزة في سلسلة من المطارات فـي ارجـاء العـالم               
يات المتحـدة ضـد االرهـاب       ، وهو جزء من الصراع العالمي التي تقوده الوال        "ميغا فورتس "المشروع  

وسبق ان نصب جهاز موجات مشابه بمبادرة إدارة ميناء حيفا، وقريباً            . العالمي وخطر االرهاب النووي   
وسيشارك االميركيون في جزء هام من تمويل المـشروع فـي مطـار بـن               . سينصب في ميناء اسدود   

  . غوريون والذي هو باهظ الثمن نسبياً
  ٥/٥/٢٠٠٨السفير 

  
  سيديروت لن تحتفل بعيد االستقالل الن القرار بيد هنيه :حاد التجار اإلسرائيليينرئيس ات .٢٣

بان بلدة سيديروت لن تحتفل     , اليوم, "ساسون سارة "رئيس اتحاد التجار اإلسرائيليين     قال  : القدس المحتلة 
ل إسماعيل هنية   مشيراً الى ان رئيس الوزراء الفلسطيني المقا       , ٦٠هذا العام بعيد استقالل إسرائيل الـ       

 .هو من سيحدد ان كانت سديروت ستحتفل بعيد استقالل إسرائيل ام ال
ـ         بأنهم سيعلقون أعالم فلـسطينية     , "٧موقع المستوطنين " كما وذكر عدد كبير من سكان سديروت وفقاً ل

علي أسطح منازلهم خالل عيد االستقالل بدال من أعالم إسرائيل في رسالة موجـه لـرئيس الـوزراء                  
وقال المستوطنون ان بلدة سيديروت بلدة صامدة ومحـصنة أمـام صـواريخ             .سرائيلي ايهود اولمرت  اإل

  ,"المقاومة الفلسطينية
  ٥/٥/٢٠٠٨وكالة سما 

  
   اشعار آخرىحت" ناحل عوز"و" كارني" تغلق معبري "اسرائيل" .٢٤

ز لنقـل   اغلق الجيش االسـرائيلي معبـر ناحـال عـو         :   سميرحمتو ، ووكاالت االنباء    -يونس   خان
على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل ، بعدما اطلقـت مجموعـات     ) كارني(المحروقات ومعبر المنطار    

المعبرين مغلقان "وقالت المتحدثة ان  .فلسطينية قذاف هاون سقطت في جوار المعبرين ، بحسب متحدثة
ر ما حصل مرارا منـذ      وسيفتحان مجددا مع انجاز عملية المراقبة االمنية ، على غرا         . حتى اشعار اخر  

واعلن الجيش االسرائيلي ان ستة صواريخ وسبع قذائف هاون اطلقت امـس            ". الهجوم على ناحال عوز   
. من قطاع غزة على جنوب اسرائيل ، مضيفا ان ثالثة صواريخ والعديد من القذائف سقطت في اسرائيل                

ة والثاني في متجـر كبيـر       صاروخين سقطا في سديروت ، االول في مقبر       "وقالت متحدثة عسكرية ان     
 ".محلي

  ٥/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
   من أنحاء أوروبا يتحركون لتطوير مساهمتهم في قضية فلسطين فلسطينيونأطباء .٢٥

يسعى أطباء فلسطينيون من شتى أرجاء أوروبا، إلى تطوير حضورهم في الساحة األوروبية  :كوبنهاغن
ن هذا التوجه؛ تجمع األطباء الفلسطينيين في وقد أفصح ع. ومساهماتهم في خدمة القضية الفلسطينية

  .أوروبا، في مؤتمر فلسطينيي أوروبا السادس، الذي افتتحت أعماله في كوبنهاغن
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وجرت مشاورات بين الوسط الطبي  .وتم على هامش أعمال المؤتمر، إطالق تجمع األطباء الفلسطينيين
دد من بلدان أوروبا كمرحلة أولى، ومنها الفلسطيني، تمخضت عنها توجهات لفتح فروع للتجمع في ع

  .بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، والنمسا، واليونان، والدانمرك، والنرويج، وأسبانيا، وإيطاليا
  ٤/٥/٢٠٠٨ قدس برس

  
   بذكرى النكبةالف متر مربع سيرفع في سماء دمشق  ۲۷  ةعلم فلسطين بمساح .٢٦

  ةنجاز علم فلسطين بمساح   إ ىريين والفلسطينيين في سوريا عل     تعكف مجموعه من الشباب السو     :بيت لحم 
كبر علم في العالم يدون فـي كتـاب         أ، وسيكون   "ىغلأكبر لوطن   أعلم  "الف متر مربع تحت شعار        ۲۷

ن كل متر مربع فـي      أ ة الفلسطيني ة الصداق ةعدنان ابوناصر رئيس لجن    وأوضح   .ةرقام القياسي غينيس لأل 
 ىلإ لفت االنتباه    ىلإن هذا النشاط يهدف     أوذكر   . فلسطين ة متر مربع من مساح    العلم يوازي، واحد كيلو   

، وحـق   ة الفلسطيني ة الوطني ة الوحد ىكيد عل أالتة، و  الستين للنكب  ى الذكر ة الشعب الفلسطيني بمناسب   ةقضي
  .ة إلى أرضهالشعب الفلسطيني في العود

  ٣/٥/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  

   في غزة داخليةنكر قتل مواطن في اشتباكاتمركز حقوقي فلسطيني يست .٢٧
 في قطاع   استنكر المركز الفلسطيني لحقوق االنسان بشدة مقتل مواطن من سكان قرية النصر           : ألفت حداد 

 فجر يوم أمس األول، جراء اشتباكات مسلحة بين مسلحين من كتائب القـسام وكتائـب المقاومـة                  غزة
مداهمـة منـازل     ب  مسلحين تابعين لكتائـب القـسام      ما انتقد قيام  ك.  التابعة للجبهة الديموقراطية   الوطنية

 أي صفة قانونية لمثل هذه األعمال التي تنحصر في اختـصاص المكلفـين              دون  في المنطقة،  المواطنين
  .بإنفاذ القانون دون غيرهم

  ٤/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  زة إلى قطاع غ تسمح بتوريد كمية محدودة من الغاز والسوالر الصناعي"سرائيلإ" .٢٨
 طناً من الغاز المنزلي     ١٧٠مس بتوريد نحو    أسرائيلي  سمحت سلطات االحتالل اإل    : فتحي صباح  -غزة  

 ألف ليتر سوالر صناعي لتشغيل محطة الطاقة الكهربائية الوحيدة في قطاع غـزة التـي كانـت                  ٥٢٠و
ر والبنـزين   مس، فيما ال تزال ترفض السماح بتوريـد الـسوال         أمهددة بالتوقف عن العمل اعتباراً من       

 في المئة من السيارات العمومية      ٨٠توقف نحو    مما أدى إلى     .الخاص بمحركات السيارات منذ نحو شهر     
لى ملء خزانـات الوقـود فـي سـياراتهم          إوالخاصة عن العمل في القطاع، فيما لجأ عشرات السائقين          

الذي يتم تهريبه من مـصر      و عباد الشمس، وخلطه بقليل من السوالر        أالعمومية بزيت الصويا او الذرة      
من جهتـه   و . لمئات من السيارات العمومية بالعمل ونقل الركاب       "االبتكار"سمح هذا   حيث  . نفاقاألعبر  

 إن سلطات االحتالل سمحت خالل الشهر الماضي بتوريد نحو          ،مسأقال مركز الميزان لحقوق االنسان      
 ٣٠٠المطلوب يومياً نحو    علماً أن    ، يومياً  ألف ليتر  ٢١٣ مليون ليتر من الوقود الصناعي، بمتوسط        ٦,٤

 طناً يومياً فـي     ٧٤ طناً من الغاز المنزلي، أي بمعدل        ٢٢٢٩نحو  كما سمحت بتوريد    ألف ليتر للمحطة،    
 مليون ليتر من الـسوالر      ١,٣ بتوريد نحو     أيضاً وسمحت . طناً يومياً منه   ٢٥٠حين يستهلك القطاع نحو     

أمـا  .  ألف ليتر  ٣٥٠ ألف ليتر، في حين يستهلك القطاع نحو         ٤٣ لى نحو إللسيارات بمعدل يومي يصل     
 ١٢٠ ليتر يومياً، فيما يستهلك القطاع نحـو         ٤٥٠٠ ألف ليتر منه، بمعدل      ١٣٥البنزين فسمحت بتوريد    

  .ألف ليتر يومياً
  ٥/٥/٢٠٠٨الحياة 
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  سرائيلية بالمعتقلينأسباب ملىء السجون اإلمن المواثيق الدولية  تجاوز: حمدونة .٢٩
 أن تجاوز الديموقراطية والمواثيق الدولية ومبـادىء        ،أكد رافت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات      

أن المركز لم يستهجن تصريح      ولفت إلى    .أسباب ملىء السجون اإلسرائيلية بالمعتقلين    هي  حقوق االنسان   
 السجون مليئة عن بكرة     بيني كنياك مدير عام مصلحة السجون اإلسرائيلية لوزير الداخلية آفي ديختر أن           

 ألـف أسـير     ١١ ألف سجين وأسير، منهم      ٢٥وأن عدد المعتقلين األمنيين والجنائيين، يناهز الـ        ،  أبيها
 قد اعتقلـت خـالل      "سرائيلإ" إذا كانت    ، عن كيفية إفراغ السجون اإلسرائيلية     حمدونة وتساءل   .فلسطيني

 وفـى   ،٥٠٠وفى أشهر أخرى وصل العدد إلـى        ،   فلسطينياً  مواطناً ٣٦٣شهر نيسان من العام الجاري،      
  . معتقل٦٠٠االنتفاضة األولى بلغ عدد معتقلى ليلة واحدة فقط ما يزيد عن 

  ٣/٥/٢٠٠٨ مركز األسرى للدراسات
  

   في مناطق مختلفة من الضفة الغربية فلسطينيا٢٥ًقوات االحتالل تعتقل  .٣٠
 في مناطق  فلسطينياًمسة وعشرين مواطناًاعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم خ: رام اهللا

وادعت مصادر إسرائيلية أن قوات الجيش  .مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بحجة أنهم مطلوبين
عثرت على سالح في منزل أحد المعتقلين ببلدة حزما شمال القدس المحتلة، كما زعمت العثور على 

 .أمشاط ذخيرة خالل اقتحامها صوريف قضاء الخليلكمية من الذخيرة وبندقية من طراز عوزي وخمسة 
 ثالثة شبان من بلدة بيت فجار اًإلى ذلك أفادت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات االحتالل اعتقلت فجر

  .جنوب بيت لحم عقب مداهمتها منازلهم والعبث بمحتوياتها ومن ثم اقتيادهم إلى جهة مجهولة
  ٥/٥/٢٠٠٨ قدس برس

  
   كبيراًاًسحب من جنوب قطاع غزة مخلفة دمارقوات االحتالل تن .٣١

 أكدت مصادر أمنية وشهود عيان أن قوات االحتالل انسحبت قُبيل ظهر األحـد، مـن بلـدة                  :ألفت حداد 
  فلـسطينياً   مخلفـة شـهيداً    هاخزاعة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، بعد ثماني ساعات على توغل           

 خسائر كبيرة بالممتلكات، وبلغت مـساحة االراضـي          قوات االحتالل  ألحقت وقد   .وإصابة خمسة آخرين  
التي تعرضت للتجريف عشرات الدونمات المزروعة باللوزيات والزيتون والحمضيات، وكذلك تدمير ما            

  .لحيوانات والدواجنلال يقل عن عشرة مزارع 
  ٤/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  اتبهم احتجاجاً على عدم صرف رو الفلسطينياعتصام لموظفي اإلذاعة والتلفزيون .٣٢

اعتصم العشرات من موظفي هيئة االذاعة والتلفزيون الفلسطيني، في تظاهرة          :  منتصر حمدان  - رام اهللا 
 موظف وموظفة يجري تصنيفهم ضمن موظفي العقـود         ١٠٠احتجاجية على عدم صرف رواتب قرابة       

 واتهـام الـسلطة     ،المؤقتة، وسط انتقادات الذعة لرئاسة الهيئة والحكومة الفلسطينية برئاسة سالم فياض          
  . شهور٧الفلسطينية بتجاهل معاناتهم خاصة في ظل عدم حصول العديد منهم على رواتبهم منذ قرابة 
  ٥/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   بالقنابلى جامعات غزة بين الطلبة بدأ باالشتباك باأليدي وانتهىحدإ في خالف .٣٣

عة األزهر في مدينة غزة بدأ باالشتباك        خالف بين عشرات الطلبة في جام      ىأفض:  أشرف الهور  -غزة  
بينهم اثنان  أشخاص  صابة ستة   إ ىلإ ىأد مما   .استخدام القنابل اليدوية  ى  لإباأليدي ومن ثم القاء الحجارة      

  ، حد طالب الجامعة الذين شاهدوا الشجارأ ذكرو. بحالة الخطر
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  . قسمينىلة الجامعة الذين انقسموا ابطل  اعتيادياً بين عدد من الخالف بدأنأ
  ٥/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   رابطة الجالية الفلسطينية بالمملكة المغربيةميالد .٣٤

طار قانوني للجالية الفلسطينية بـالمغرب وذلـك خـالل تجمـع            إعلن في الرباط عن تأسيس      أ: الرباط
ـ   قد أ و . نظم بمقر السفارة الفلسطينية    هناك،للفلسطينيين المقيمين    سـم  إ  جمعيـتهم  ىطلق الفلسطينيون عل

 داريـاً إ  التأسيسي مجلساً  هم وانتخبوا في نهاية مؤتمر    ،رابطة الجالية الفلسطينية المقيمة بالمملكة المغربية     
  .من سبعة اعضاء

 ٥/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 
   دوالر يومياً ألف٧٠قطاع غزة  في ثروة السمكية خسائر ال .٣٥

جنة الـشعبية لمواجهـة الحـصار       اللأن  : غزة مراسلها من     فتحي صباح  عن٥/٥/٢٠٠٨ الحياة   نشرت
 ألـف دوالر،    ٧٠لى نحـو    إ تصل يومياً     غزة ن خسائر الثروة السمكية المباشرة في قطاع      أمس  ذكرت أ 
 ألف دوالر ناجمة عن عدم قدرة الصيادين على تسويق ما           ٣٠لى نحو   إلى خسائر إضافية تصل     إإضافة  

  .يصطادونه من أسماك خارج القطاع جراء الحصار
 عشرات الـصيادين فـي      أن: غزة مراسلها من    أشرف الهور  عن   ٥/٥/٢٠٠٨س العربي   القدوأضافت  

أفقـدهم  ممـا   ضخ الوقـود،  "إسرائيل" أمس في اعتصام نظموه تنديداً باستمرار منع   واشارك غزة   قطاع
  .موسم الصيد الحاليبذلك عملهم، وخسروا 

 عبده، الناطق باسـم اللجنـة       راميأن  :  ألفت حداد   نقالً عن مراسلته   ٤/٥/٢٠٠٨ ٤٨ عرب وذكر موقع 
أن الكثير من األسر الفلسطينية تعتمد على قطاع الـصيد كمـصدر            لفت إلى   الشعبية لمواجهة الحصار،    

 عامل يعتاش من ورائهم أكثر مـن        ٣٥٠٠مهنة في قطاع غزة حوالي      هذه ال يمارس  حيث  دخل أساسي،   
 . ألف نسمة٧٠
  
 داً شهي١٤٢ إلى  غزة من المرضى ضحايا حصارارتفاع .٣٦

، رامي عبده  قطاع غزةأعلن الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة حصار:  أ ف ب- وائل بنات -غزة 
 مصابة بمرض صمام القلب بسبب رفض االحتالل السماح لها بالسفر  في مدينة غزةعن وفاة مريضة

  . شهيدا١٤٢ً إلى  من المرضىعدد ضحايا الحصاربوفاتها لتلقي العالج، ليرتفع 
  ٥/٥/٢٠٠٥ السعودية الوطن

  
   مليون لتر من المياه العادمة تتدفق يوميا من قطاع غزة إلى البحر٥٠ .٣٧

يتضح من تقرير أعد من قبل مكتب منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في السلطة الفلسطينية، أن ما                 
 ة إلـى البحـر   شهور، من قطاع غـز     ٣، منذ    مليون لتر من المياه العادمة تتدفق يومياً       ٦٠- ٥٠يقارب  

 نبعت من التشويشات في التيار الكهربائي في        ذلكأن الحاجة إلى     حيث   . بها لتجنب غمر المناطق السكنية   
قطاع غزة، ومن القيود التي فرضها االحتالل اإلسرائيلي على منتوجات الوقود والمواد وقطـع الغيـار                

اوف من انتشار جراثيم تؤدي إلى التهابـات        يشير التقرير إلى المخ    فيما   .المطلوبة لمعالجة المياه العادمة   
  .، نتيجة لذلكفي الجهازين الهضمي والبولي

 ٤/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  دعم المخيمات وتحسين الظروف المعيشيةعلى  وزير الخارجية األردني يؤكد .٣٨
بحث وزير الخارجية األردني الدكتور صالح الدين البشير، خالل لقائـه           :  بترا، صالح الخوالدة   –عمان  

س في مجلس النواب رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب مرزوق الدعجة، التطورات الجاريـة علـى                ام
وأكد البشير الموقف األردني الداعم لألشقاء الفلسطينيين، خصوصا دعـم الموقـف            . الساحة الفلسطينية 

المشروعة للشعب  التفاوضي للسلطة الفلسطينية وصوال الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة واستعادة الحقوق            
الفلسطيني الشقيق، وموقف األردن الداعم ألبناء الشعب الفلسطيني لرفع المعاناة عـنهم وتقـديم العـون                
والمساعدات اإلنسانية لهم بما يكفل تحسين ظروفهم المعيشية في ظل الحصار واإلغالقات المستمرة من              

واصل بدعم المخيمـات وتحـسين الظـروف        وجدد البشير تأكيد االهتمام المت    . قبل السلطات االسرائيلية  
المعيشية فيها وذلك بتوجيه دائم من الملك عبداهللا الثاني، مشددا على أهمية إبقاء التواصل والتنسيق مـع                 
مجلس النواب ولجنة فلسطين النيابية بشكل خاص واطالعهـم علـى آخـر المـستجدات والتطـورات                 

  .ةوالتحركات األردنية المتعلقة بالقضية الفلسطيني
 ٥/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  القاهرة تتوقع موافقة إسرائيلية شفهية غير رسمية على التهدئة .٣٩

ستنهي الحصار عن " إسرائيل"أن :  صالح جمعة-القاهرة  من ٥/٥/٢٠٠٨ الكويتية ذكرت الجريدة
، الذي قطاع غزة وتفتح كل المعابر إليه فور بدء تفعيل اتفاق الهدنة مع فصائل المقاومة الفلسطينية

سيقتصر على تفاهم شفهي وليس مكتوبا، مع وجود شروط إسرائيلية تتضمن إخضاع تلك الفصائل لنظام 
ساعة الصفر لبدء سريان "وكشف مصدر مصري وثيق الصلة بهذا الملف أن . مراقبة لقدراتها العسكرية

ير عمر سليمان رئيس جهاز التهدئة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ستعلن من القاهرة بعد أن يتلقى الوز
". في األيام القليلة القادمة" إسرائيل"المخابرات المصرية الموافقة اإلسرائيلية المتوقعة خالل زيارته لـ

وقال المصدر  ".على الرؤية المصرية" غير مكتوبة"نحن نتوقع موافقة إسرائيلية ": "للجريدة"وقال المصدر
رك المصري لتحقيق التهدئة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين إن الرئيس حسني مبارك يقود شخصيا التح

من أجل توفير المناخ المناسب أمام رفع الحصار وإنهاء حالة االنقسام الفلسطيني لعودة األمور إلى 
في حال الرفض اإلسرائيلي، وهذا ما ال نتمناه، ولكن إن حدث نؤكد "وأشار إلى أنه  .طبيعتها تدريجيا

  ." مبارك، لن نترك غزة تجوعمجددا قول الرئيس
 أن عن مصادرتأكيدها على جيهان الحسيني ومحمد الشاذلي -القاهرة من  ٥/٥/٢٠٠٨الحياة  نقلتو
، "، ستكون حاسمة بالنسبة الى التهدئة حتى إن تمت إضافة بعض الشروط"إسرائيل"ـزيارة سليمان ل"

رائيلية على التهدئة، وليس للبحث في  ألخذ موافقة إس"إسرائيل"ذاهب إلى "مشددة على أن سليمان 
من الصعب على : "من جانبه، استبعد بسيوني رفض إسرائيل العرض المصري للتهدئة، وقال". التفاصيل

 فصيال يشكلون كل الفصائل الفلسطينية والمقاومة على ١٤ أن ترفض هذا العرض، فموافقة "إسرائيل"
 للتهدئة، خصوصا أنها تحتاج إليها لوقف الصواريخ  كي تستجيب"إسرائيل"التهدئة، سيشكل ضغطا على 

هناك رد إسرائيلي رسمي على "لكنه استبعد أن يكون . "إسرائيل"التي تطلق على مدينة سيدروت جنوب 
المطلوب بالنسبة الينا تطبيق ": ، وقال"التهدئة حتى ال يعتبره البعض اعترافا إسرائيليا بحركة حماس

  ".  ننتظر رداً رسمياًالتهدئة على األرض، ونحن ال
  
   مبارك يستبعد التوصل إلى اتفاق سالم عند زيارة بوش .٤٠

استبعد الرئيس المصري حسني مبارك في تصريحاته أمس، إمكانية التوصل : وكاالت- االتحاد-القاهرة
" اسرائيل" إسرائيلي خالل زيارة الرئيس االميركي بوش للمنطقة لمشاركة -الى اتفاق سالم فلسطيني 

ال أعتقد بحدوث تقدم : "، وقال١٩٤٨تفاالتها بذكرى قيامها على األراضي الفلسطينية المحتلة عام اح
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ملموس في هذا الشأن خالل هذه الفترة الوجيزة والزيارة القصيرة لبوش، وال يوجد شيء جديد في األفق 
ن جهة أخرى، وم". حتى اآلن، وهم يقولون إنهم ال يزالون يدرسون ونتمنى أن يتوصلوا الى شيء

استبعد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط، عقد قمة خماسية على هامش منتدى دافوس في شرم 
الشيخ هذا الشهر، تضم الرؤساء المصري واألميركي والفلسطيني وملك األردن ورئيس وزراء 

كي طرح عقد الجانب األمير"وأوضح ان ". ليست هناك قمة خماسية"وقال بشكل قاطع أمس ". اسرائيل"
، لكننا قلنا انه يجب أن يتوافر البعد اإلسرائيلي كي نؤمن "اسرائيل"قمة رباعية ال يحضرها رئيس وزراء 

عملية سياسية فاعلة تحقق الهدف منها، فإذا ما غاب الجانب االسرائيلي فإن هذا النوع من اللقاءات ال 
  .'"ألميركي عدم المضي في هذا األمريجب أن يتم فقط اللتقاط الصور، وبالتالي فضل الجانب ا

  ٥/٥/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
 حماس واإلخوان يقومان بإنشاء خاليا عسكرية داخل المدن المصرية": الموساد"مصادر  .٤١

، أن حماس قامت بتشكيل خاليا      "الموساد"زعمت مصادر مقربة من المخابرات اإلسرائيلية       : محمد عطية 
المصرية، مدللة على ادعاءاتها باعتقال القيـادي الـدكتور عبـد الحـي             عسكرية في العديد من المدن      

الفرماوي، المعتقل حاليا بتهمة تمويل مخطط لصنع طائرة بدون طيار بالتعاون مع عناصر من الحركـة                
مصادر استخباراتية شرق "العبري نقال عن " دبكا فايل"وحسب االدعاءات التي أوردها موقع  .الفلسطينية
قد نجحت حماس خالل الفترة الماضية في تكوين خاليا عسكرية في البالد والمدن المصرية،              ، ف "أوسطية

، قـائال، إن الـدكتور   "دبكـا "ومضى تقرير  .وهو ما وصفته بزلزال جماعة اإلخوان المسلمين وحماس
 الفرماوي وعددا من ناشطي كتائب عز الدين القسام، خططوا في سيناء إلقامة خاليا عسكرية مـشتركة               

في خاليا عسكرية منـذ     " اإلخوان"في مدينة طنطا، وأشارت إلى أن هذه هي المرة األولى التي يقيم فيها              
تنفذ اآلن سياسة جديدة فـي      " حماس"أن  " دبكا"وأضاف تقرير    .ما يقرب من الخمسين عاما، حسب قولها      

 الذي تم في األردن     في مصر واألردن، وهو األمر    " اإلخوان"المنطقة وهي محاولة السيطرة على حركة       
" رجل كتائب القـسام   "حسب مصادر الموقع، مدللين على ذلك بتعيين همام سعيد الذي وصفه التقرير بـ              

" إخوان"وحذر من تالحم حركة حماس مع  .ومندوب خالد مشعل كمراقب عام جديد لإلخوان في األردن
 حينمـا   ٢٠٠٧ة من زلزال يونيـو      مصر واألردن، مشيرا إلى أن زلزاال جديدا بالمنطقة سيكون أشد قو          

 .على قطاع غزة وطردت السلطة الفلسطينية من هناك" حماس"سيطرت 
  ٥/٥/٢٠٠٨صحيفة المصريون 

  
  وزير الثقافة المصري ينفي اتهامات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني .٤٢

 الثقافة شهد اجتماع لجنة الثقافة واإلعالم بمجلس الشعب المصري، مواجهة ساخنة بين وزير: القاهرة
التطبيع "فاروق حسني، والنائب عن جماعة اإلخوان المسلمين محسن راضي بعد اتهام األخير للوزير بـ

مع الكيان الصهيوني على خلفية، ما أكده النائب دخول ثالثة كتب إسرائيلية إلى مكتبة " الثقافي
بيع والمتاجرة في روايات اإلسكندرية، إضافة إلى ما نشرته تقارير إعالمية بشأن قيام دور نشر بال

واعترض وزير الثقافة على اتهامات نائب . إسرائيلية داخل مكتبات باإلسكندرية والقاهرة الكبرى
إال إذا تحقق السالم العادل والشامل بانسحاب " إسرائيل"اإلخوان، مؤكدا أنه ال ينحاز إلى التطبيع مع 

ا النائب بإحضار اسماء الروايات اإلسرائيلية التي يتم من كافة األراضي العربية المحتلة، مطالب" إسرائيل"
  ".يقوم بإحراقها بنفسه"تداولها داخل المكتبات المصرية، حتى 

  ٥/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  بالخيانة" إسرائيل"قيادي نقابي يتهم العمال المصريين في  .٤٣
يين الموجودين في الكيان اتهم رئيس اتحاد العمال المصري حسين مجاور العمال المصر: القاهرة

الصهيوني بالخيانة، معتبرا أنهم خرجوا عن إجماع كل فئات الشعب المصري التي ترفض التعامل مع 
بسبب المجازر الوحشية التي ترتكبها يوميا ضد أبناء الشعب الفلسطيني، باإلضافة إلى قيام " إسرائيل"

ن خالل الحروب المتعددة التي دارت بين جيش االحتالل بقتل اآلالف من الجنود واألسرى المصريي
إن هؤالء العمال : "وقال مجاور في ندوة الليلة قبل الماضية. ١٩٦٧ وحتى عام ١٩٤٨الجانبين منذ عام 

ليسوا ضمن مسؤوليات التنظيم النقابي، وال يمكن تصنيفهم كعمال مصريين ألنهم باعوا كل شيء أمام 
د عمال مصر لديه موقف ثابت ويرفض بشكل قاطع وجود أي ، مشيرا إلى أن اتحا"إغراءات الصهاينة

قبل التوصل إلى حلول عادلة لكل القضايا العالقة مع العرب وعلى رأسها " إسرائيل"نوع من التطبيع مع 
  .القضية الفلسطينية

 ٥/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 فرنسا مستعدة للمشاركة في القوة الدولية بغزة .٤٤

االسرائيلية ان رئيس وزراء فرنسا فرانسو فيـون ابلـغ          " جيروزاليم بوست  "ذكرت صحيفة : محمد بشير 
اللجنة االمريكية اليهودية ان باستطاعة بالده واوروبا المشاركة في القوة الدولية لمساعدة قـوات األمـن            

ودعـا  . الفلسطينية في مهمة مراقبة حدود قطاع غزة اذا سمحت الظروف ورغبت االطـراف المعنيـة              
ألطراف الى تبني حلول وسط مؤلمة، على حد تعبيره، بهدف التوصل الى اتفاق سالم مؤكدا انه                فرانسو ا 

  .تجميد نشاطات االستيطان وتخفيف حدة االجراءات األمنية المشددة" إسرائيل"يجب على 
  ٥/٥/٢٠٠٨عكاظ 

  
   بسبب نفاد الوقودغزةتقرر وقف توزيع المواد الغذائية في " األونروا" .٤٥

 ، اليوم  االثنـين    ،ونروا، امس، أن األمم المتحدة ستوقف     ألأعلن متحدث باسم وكالة ا    : ت وكاال -القدس  
وقال المتحدث كريستوف غونيس لوكالة      .توزيع المواد الغذائية في قطاع غزة بسبب افتقارها الى الوقود         

 مـن صـباح     لقد استنفدنا احتياطنا من الوقود، ونحن مجبرون تاليا على ان نوقف اعتبارا           "فرانس برس   
واضـاف   ". توزيع المواد الغذائية على مليون ونصف مليون شخص يقطنون قطاع غـزة          ،اليوم،  االثنين

انها المرة الثانية خالل اسبوع التي نواجه فيها هذا الوضع، وعلى المـدى االبعـد، سـتكون المـشاكل          "
  ".االنسانية بالغة الخطورة

  ٥/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  يجب ان تتوصل لهدنة مع حماس" اسرائيل: "مزل تاياالفاينانش .٤٦

ل تايمز في امكانية الوفاء بالموعـد       االفاينانشصحيفة   في مقالها التحريري تتشكك      :لندن – أحمد سليمان 
الذي قطعه على انفسهم االسرائيليين والفلسطينيين في مؤتمر انابوليس بالتوصل التفاق سالم قبل نهايـة               

النزاع المـر   :  اإلسرائيلي بأمرين  –اسباب تراجع السالم الفلسطيني     " تايمزل  االفاينانش" ولخصت   .٢٠٠٨
في غزة بين صواريخ حماس وآلة االنتقام العسكرية االسرائيلية، والتوسع االستيطاني االسـرائيلي فـي               

ال شيء سيتمخض عن هذه العملية اال االحباط ومزيد من العنف ما لـم              "وتمضي الصحيفة قائلة    . الضفة
واضافت الصحيفة ان االمر االول هو التوصل الى هدنة بأي شكل           ".  الديناميكية التي تتطلب شيئين    تتغير

  . كل االنشطة االستيطانية" اسرائيل"والثاني ان توقف " اسرائيل"بين حماس و
  ٥/٥/٢٠٠٨بي بي سي 
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  "إسرائيل"لحماية العرب مقابل االعتراف بـ" مظلة نووية"كلينتون تقترح  .٤٧
تبنت السيناتور الديمقراطي هيالري كلينتون الطامحة للفوز بترشـيح حزبهـا           : نان البدري  ح -واشنطن  

، مع أخـذ تعهـد عربـي        "خطة دفاع عن الدول العربية الحليفة ضد ايران       "للسباق الرئاسي، ما اسمتها     
ابـات  وقالت هيالري انها إذا فازت بالرئاسة األمريكيـة فـي انتخ          . مكتوب بالتخلي عن البرامج النووية    

نوفمبر المقبل، فستعمل على مد مظلة الحماية النووية األمريكية، التي تغطي حاليـاً كـل               / تشرين الثاني 
دول حلف شمال االطلسي واليابان وكوريا الجنوبية، لتشمل الدول العربية الحليفة خاصة بلدان مجلـس               

لكن السيدة كلينتون اشترطت    . التعاون الخليجي الست، وذلك لحمايتها من أي خطر عدوان نووي ايراني          
بعدم التفكير في الحصول على برامج نووية، مـع االعتـراف           "  إسرائيل"أخذ تعهد على العرب  وليس       

ـ  وأكدت هيالري أنها غير نادمة على تهديدها بمحو إيران مـن الوجـود إذا شـنت                ". إسرائيل"الكامل ب
  ".مشاعر كبيرة تجاه اسرائيل "، وقالت ان تهديدها نابع من"إسرائيل"هجوماً نووياً على 

  ٥/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  "إسرائيل"مستعّد للهجوم على إيران بكل الوسائل إذا هاجمت : أوباما .٤٨

رفض المرشّح الديموقراطي للرئاسة األميركية، بـاراك أوبامـا، اللغـة التـي             :  نزار عبود  -نيويورك  
، إذا مـا هـددت أمـن        "إزالة إيران من الوجـود    "ـاستخدمتها منافسته هيالري كلينتون عندما هددت ب      

إنها لغة جورج   . هذه لغة ال نحتاجها اآلن    "وقال أوباما، في مقابلة متلفزة، أمس،       . بهجوم نووي " إسرائيل"
إسرائيل أهم حليف في المنطقة، وإنني مستعد للهجوم على إيران بكل الوسـائل النوويـة وغيـر                 . بوش

لكنني ال أستطيع الجزم بأن إيران بصدد إنتاج سالح نووي أو تنوي            . نووياًالنووية إذا هاجمت إسرائيل     
إنني أفضل الحوار معها ومع سوريا بشأن الكثير من المسائل، بما فيهـا دعـم               . مهاجمة إسرائيل نووياً  

وعندما سأله مذيع قناة نيويورك األولـى عمـا         ". تنظيمات في العراق وخارجها مثل حماس وحزب اهللا       
هي أهم حليف في الشرق األوسط، وعما إذا كان هناك حلفاء مـن مـستواها، رد                " إسرائيل" بأن   يقصده

                 السعودية حليف رئيسي في المنطقة، إلى حـد للواليات المتحدة حلفاء كثراً في المنطقة، وبأن أوباما بأن
     إسرائيل، ويجب بـسط حمايتنـا       لدينا تحالفاً مع السعودية ال يقّل أهميةً عن تحالفنا مع         "أنه أشار إلى أن 

  ".النووية لها
  ٥/٥/٢٠٠٨األخبار 

  
 وماذا بعد؟.. لماذا تعثرت المفاوضات .٤٩

 ياسر الزعاترة
تعالت خالل األيام األخيرة بعد عودة الرئيس الفلسطيني من زيارته للواليـات المتحـدة نبـرة التـشاؤم           

الذي سـجل   ) سالم فياض (السلطة  والشكوى والتذمر من تعثر المفاوضات ، حتى شملت رئيس حكومة           
منذ تعيينه قبل أقل من عام مستوى غير مسبوق من الثقة بالعملية السياسية إلى جانـب التنفيـذ األمـين                    

 .اللتزاماتها
قبل يومين بث فياض شكاواه السياسية أمام مؤتمر لتشجيع االستثمار في األراضي الفلسطينية عقد فـي                

ة بالطبع ، حيث أكد على عدم تنفيذ الدولة العبرية اللتزاماتهـا بحـسب              لندن ، إلى جانب الشكاوى المالي     
خريطة الطريق ، وفي مقدمتها وقف االستيطان ، وتسهيل حرية الحركة والعبور وتغيير السلوك األمني               

 ، محذراً من فقدان العملية السياسية لمعناها،،
 من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية        كان الرئيس الفلسطيني قد أعلن لدى عودته من واشنطن تشاؤمه         

 ، األمر الذي أكده مستشاره السياسي نمر حماد الذي عزا ذلك إلى عدم ممارسة الواليـات                 ٢٠٠٨العام  
 ).هل توقع أحد أن تفعل ذلك؟،(المتحدة أية ضغوط على تل أبيب 
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ية المحتلة فـي جولتهـا      وزيرة الخارجية األمريكية من جهتها اعترفت قبل وصولها األراضي الفلسطين         
بأن المفاوضات لم تشهد تقدماً حقيقيـاً ، مؤكـدة علـى       ) لم نعد نتذكر عدد جوالتها في المنطقة      (الجديدة  

 ".حتى تحقق اختراقاً في اللقاءات المقبلة"ضرورة أن تتواصل 
ئيلي كيف يمكن قراءة الموقف في ضوء هذه التطورات ، وهل يعني ذلك أن اإلصرار األمريكي اإلسـرا           

على إنجاز التسوية قد تراجع؟ من الصعب الحديث عن شيء كهذا ، وكالم رايس ،               ) الرسمي(الفلسطيني  
ومن قبلها جورج بوش واضح كل الوضوح ، كما أن معطيات أخرى ما زالت تؤكد أن المسيرة لم ولن                   

 .تتوقف إال إذا وقعت حرب في المنطقة
ر لدى قيادة السلطة ، من قبيل التفكير أو حتى التلويح بحـّل  ال نعني فقط ما يتعلق بعدم وجود برنامج آخ   

السلطة ، وأقله تكرار مغامرة ياسر عرفات بالسكوت على انتفاضة األقصى على أمل أن تشكل رافعـة                 
 .لبرنامج التفاوض ، بل معطيات أخرى كذلك

 ، فال يمكن أن يحدث      حين يتحدث سالم فياض عن االستثمارات التي تتطلب مناخاً من األمن واالستقرار           
ذلك في ظل تفكير بتغيير المسار أياً تكن التطورات ، وحين يمضي برنامج دايتون في الضفة الغربيـة                  

، مع إصرار ال يتزعزع على تنفيذ المرحلة األولى مـن خريطـة             ) آخرها مدينة جنين  (حلقة إثر أخرى    
ين يحدث ذلك كلـه ، مـدعوماً بـالتزام          الطريق ، بصرف النظر عن تنفيذ اإلسرائيليين اللتزاماتهم ، ح         

عربي برفض أي مسار آخر ، فسيغدو من العبث الحديث عن وقف مسلسل التفاوض ، سـواء انتهـى                   
خالل األسابيع والشهور المقبلة أم استمر إلى ما بعد ذلك ، وسواء تمخض عن اتفاق نهائي ، أم مجـرد                    

ة الطريق ومشروع شارون الذي أسس من أجلـه         اتفاق إطار عنوانه الدولة المؤقتة بحسب برنامج خريط       
 .حزب كاديما

نأتي إلى مسلسل التفاوض الذي كان يتقدم بشكل جدي كما توحي التصريحات المتفائلة ألطرافه الثالثـة                
، والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي جرى كي تعلو نبرة التـشاؤم مـن                ) عباس ، بوش ، أولمرت    (

 جديد؟
ليين لم يستجيبوا لمطلب الرئيس الفلسطيني فيما يتعلق بالحصول على أجزاء من            من الواضح أن اإلسرائي   

القدس الشرقية كي تكون عاصمة للدولة العتيدة ، وهو مطلب يصعب عليه التنازل عنه بعد تنازله عـن                  
ربما باستثناء موافقة أولمرت على عودة خمسين ألفاً خالل عشر سنوات تحت بند جمع شمل               (حق العودة   

أفـضل  (، وكذلك قبوله ببقاء الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة تحت مسمى مبادلة أراضيها              ) ائالتالع
 .بأراض في صحراء النقب) أراضي الضفة وأهم مصادر المياه

إذا لم تحـدث حـرب      (خالصة القول هي أن موجة التشاؤم الجديدة لن تغير في قناعتنا بحتمية الصفقة              
الثالث ، لكن توقيعهـا     " بطاتها العرجاء "م مؤقتة ، والسبب أنها الخيار الوحيد أمام         أكانت نهائية أ  ) بالطبع

 .شيء واستقرارها في ظل أجواء الرفض في المنطقة شيء آخر ، كما أكدنا وسنظل نؤكد دون كلل
  ٥/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  "حماس"صفقة تحفظ ماء وجه أولمرت وتعطي الشرعية لـ  .٥٠

  تسفي بارئيل
ت المستعملة الخاصة بليفي يتسحاق هي المقياس المالئم للحكم على وقف اطالق النار مع              تسعيرة السيارا 

ما يدفع هو دائماً اما فوق      ". سعر التسعيرة "، الن التجربة تشير الى انه ال يوجد شيء كهذا اسمه            "حماس"
الرضـى أو   التسعيرة هي فقط مقياس لمدى الـشعور ب       ". تحت التسعيرة "او صفقة جيدة    " سعر التسعيرة "

 وكم كان احد الطرفين عبقرياً في       - او البائع طبعا   -هي تظهر كم كان المشتري مغفال     : الشعور باالحباط 
هذا الترتيب  ". تريد ان "الخاسر االكبر وفقاً لهذه التسعيرة ومن يتوجب عليه ان يبيع سيارته في             . التجارة

  .نما وساطة لوسيط يأخذ نصيبه من الصفقةيظهر انه لم تكن هناك صفقة مباشرة بين الشاري والبائع وا
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مـشابهة للمثـال    " تريـد ان  "واسرائيل، هو صفقة    " حماس"وقف اطالق النار، الذي طبخ في مصر مع         
هذه الصفقة ال تحل شيئا، إال انها االتفاقية الفضلى في السوق مقابل الثمن الذي يوجـد لـدى                   . المذكور

  .اسرائيل استعداد لدفعه
لى حيز التنفيذ على افتراض ان الجانبين سينفذانها فلن يتم التوقيع على اتفاق سالم،              ان خرجت الصفقة ا   

ولكن مدينة سـديروت والمـستوطنات      . ولن يأتي القادة العرب الى احتفاالت العيد الستين لدولة اسرائيل         
المحيطة فيها ستزول عن جدول االعمال الشعبي ومطلب تحصين المنـازل والمبـاني العامـة هنـاك                 
سيتالشى وكأنه لم يكن، واالدعاء بأن اولمرت ال يفعل شيئا لحماية مواطني المناطق المعرضة للهجـوم                

هذا باالساس انجاز سياسي تدفع دولة اسرائيل مقابله ثمناً بالحد االدنى وأدنى بكثير مـن               . لن يعود قائما  
  .التسعيرة

ر القضاء عليهم حتى االن على اطالق       هي ستضطر الى ضبط نفسها ازاء تصفية المطلوبين الذين لم يؤث          
الذي لم يكبح اغالقـه     ) ثمن الوساطة المصرية  (صواريخ القسام وستضطر للموافقة على فتح معبر رفح         

صحيح ان بامكانها ان تدعي ان الضغط الشديد الذي مارسته على غزة هو الـذي               ". حماس"عملية تسلح   
قف اطالق النار، ولكنها ستضطر من خالل ذلك الـى          الى الجثو على ركبتيها والمطالبة بو     " حماس"دفع  

هـذا انجـاز    . االعتراف، ولكن بذلك ستضطر الى االعتراف بأن وقف اطالق النار هو انجاز اسرائيلي            
فعال؛ ذلك أنه عندما ال تستطيع الحكومة ان تخرج في هجمة كبيرة على غزة وعندما ال ترغب في دفع                    

وب وعندما يبدو اتفاق السالم الشامل في الوقت الحالي مسألة غير           ثمن تحصين وحماية مواطنيها في الجن     
من االفضل فقط عدم االعتراف بذلك، الن اسرائيل        . واقعية يعتبر الهدوء في جبهة ومنطقة واحدة انجازاً       

  .تفضل موقف من يمنح اطالق النار وليس من يحتاجه بيأس
رة المباشرين ستبدأ معركة مـدى عمـر وقـف          ولكن بعد ان تنتهي عملية المحاسبة حول الربح والخسا        

من االفضل االعتراف من االن بأن وقـف اطـالق النـار            . اطالق النار الجديد بهدف تحويله الى عادة      
صحيح ان فـتح    . الطويل ال يمكن ان يعيش بسالم مع سياسة العقوبات التي تفرضها اسرائيل على غزة             

يا ولكن قضية العالقـات التجاريـة بـين اسـرائيل           معبر رفح سيفرغ هذه العقوبات من مضمونها جزئ       
امدادات الوقود والكهرباء وامكانية الحصول على عالج طبي في اسـرائيل           . والقطاع ستبقى على حالها   

واالنتقال المنظم للبضائع بين غزة والضفة عبر اسرائيل ومن اسرائيل الى غزة كل هذه االمور ال يمكن                 
على إسرائيل أن تدرك منذ زمن ان الضغط الذي مارسته على مواطني            . ان تتوقف وكأن شيئاً لم يحدث     

وان اتاحت في المقابل للبنية التحتية االقتصادية بـأن تتنـامى           " حماس"غزة لم يدفعهم للتمرد على حكم       
من القطاع اال انها قد     " حماس"وللمدارس بأن تعمل وللمستشفيات بأن تعيد بناء نفسها هي لن تزيل نظام             

اال انها قد تقلل مـن      " حماس"هي لن تمنع بذلك تسلح      . عد استئناف اطالق صواريخ القسام جداً     تطيل مو 
  .الدافعية الستخدام السالح

وعدم االعتراف بهـا مـع اجـراء        " حماس"اسرائيل التي اختارت المسار التكتيكي للتحرك في مواجهة         
فس الوقت التفاوض معهـا كحكومـة      مفاوضات غير مباشرة معها، والتعامل معها كتنظيم ارهابي وفي ن         

" حماس"مسؤولة عن سلوك التنظيمات االصغر منها، ستضطر ايضا التخاذ قرار حول كيفية التعامل مع               
هذه الخدعة التي يمكن من خاللها السرائيل ان توقع على اتفـاق            . باعتبارها صاحبة حق الفيتو السياسي    

 ال يمكـن ان     -الة حرب مع ثلث الدولة الفلسطينية       سالم مع محمود عباس وفي الوقت نفسه البقاء في ح         
. لن يصمد مـع الوقـت     " حماس"ايضا الوهم الذي يفيد بأن التقدم في عملية السالم سيضر بمكانة            . تدوم

. الشعب الفلسطيني سيضطر حينئذ الى اتخاذ موقف، وإسرائيل بسياسة حكيمة قادرة على اعـداده لـذلك          
  . لذلك شريطة ان ال نتوجه الى غزة وفي جعبتنا تسعيرة ليفي يتسحاقوقف اطالق النار هو بداية جديدة

  "هآرتس"عن 
 ٥/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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 ما هي االتفاقية التي تحظى بقبول الشعب الفلسطيني؟ .٥١

 جواد البشيتي
المكتب إذا كان ممكنا أن نتحدث عن نجاح أحرزته جولة كارتر فإن هذا النجاح ال يتعدى قوله إن رئيس                   

 ليست مـع، وليـست      "حماس" أبلغ إليه، عندما اجتمعا في دمشق، ما معناه أن           "حماس"السياسي لحركة   
ضد، المفاوضات السياسية التي يجريها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مـع رئـيس الـوزراء                

ي إما إلى فشل تام، بـسبب       اإلسرائيلي ايهود اولمرت، وإن كانت متأكِّدة تماما أن هذه المفاوضات ستنته          
أن ليس لدى إسرائيل ما تعطيه للفلسطينيين، توصالً إلى حل نهائي للنزاع معهم، وإما إلى حل، أو إلـى                   
ما يمكن أن يؤدي إلى حل، ال يمكن أن يحظى بقبول الشعب الفلسطيني إذا ما ُأتيح له التعبير بحرية تامة                    

المعبـر عنهـا فـي      ( تحترم اإلرادة الحرة للشعب الفلسطيني       "ماسح"وما معناه، أيضا، أن     .. عن موقفه 
وإن أتت ممارستها بنتيجة ال ترضى عنها، وال تقبلها، الحركة، فإذا           ) استفتاء شعبي على وجه الخصوص    

توصل إليهـا المفاوضـان     (تمخَّض االستفتاء الشعبي الحر والشامل عن قبول الشعب الفلسطيني التفاقية           
، "حماس" لدى   "ميزان الثوابت الفلسطينية  "ال وزن لها، أو ضئيلة الوزن، بحسب قياس         ) رتعباس واولم 

احترامها تلك اإلرادة وما تمخَّضت عنه ممارستها من نتائج، ورفضها          : فإن الحركة ستؤكِّد عندئٍذ أمرين    
 ."سياسياً تنظيمياً صرفاً" رفضاً "االتفاقية"

 التي ليس فيهـا مـا يعنـي         "االتفاقية"؟ إنَّها   "حماس" أن تحظى بقبول      التي يمكن  "االتفاقية"ولكن، ما هي    
وهـذا  ). أو بحقها في الوجود، أو في العيش ضمن حدود آمنة ومعترف بها           (اعترافا فلسطينيا بإسرائيل    

    ترفض كل حل مشروط بأن تعترف هي بإسرائيل، وال تقبل للشعب الفلسطيني حالً              "حماس"إنَّما يعني أن 
 .بإسرائيل) الرسمي(ى االعتراف الفلسطيني يقوم عل

 حلٍّ  "ثمن"بحسب التصريحات الصحفية التي أدلى بها مشعل في دمشق يمكن ويجب أن يدفع الفلسطينيون               
الهدنـة  " وإنما   ")بإسرائيل(االعتراف  " لن يكون    "الثمن"يمكن التوصل إليه في الوقت الحاضر، ولكن هذا         

 هدنة مـدتها    "الثمن" تنازلها ومرونتها واعتدالها، يمكن أن تقبل أن يكون          ، في جلِّ  "حماس"، فـ   "العشرية
 ).قد تكون قابلة للتمديد(عشر سنوات 

قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حدودها         :  إنما هو ثمن الحل الذي قوامه      "الثمن"وهذا  
 الدولة بسيادة حقيقية وكاملة، وأن تكون       ، وأن تتمتع هذه   ١٩٦٧مع إسرائيل تطابق خط الرابع من يونيو        

القدس الشرقية عاصمتها، وأن يخلو إقليم هذه الدولة تماماً من المستوطنين والمـستوطنات، وأن تحـل                
مشكلة الالجئين الفلسطينيين بما يتفق مع حقهم في العودة إلى األماكن التي كـانوا فيهـا قبـل طـردهم                    

 .وتهجيرهم
، التـي ال    "الهدنة العـشرية  " ذلك فيمكن، عندئٍذ، أن يعطيها الفلسطينيون تلك         إذا وافقت إسرائيل على كل    

 .تعني، ويجب أال تعني، اعترافا فلسطينيا بها
 بدعوى  "االستفتاء الشعبي " سامي أبو زهري، والذي يرفض فكرة        "حماس"هذا الحل يصفه المتحدث باسم      

 الدولة االنتقالية" استفتاء شعبي، بأنَّه حل  ال يمكن أبدا أن تكون موضع"الثوابت الفلسطينية"أن". 
            يمكنها، عندئذ، أن تقبلها، بوصفها      "حماس"إذا توصل عباس إلى اتفاقية مع اولمرت قوامها هذا الحل فإن 

أما إذا توصل إلى اتفاقية دون ذلك، بقليل أو بكثيـر،           . "االعتراف" محل   "الهدنة"اتفاقية انتقالية، تحلُّ فيها     
  لن تقبلها، ولو قبلها الشعب الفلسطيني عبر استفتاء شعبي شامل حر ونزيه، فهذا االسـتفتاء                "حماس"فإن 

، شـرعية   "حماس"إنما تكمن أهميته، في هذه الحالة، في كونه يمنح تلك االتفاقية، غير المقبولة من ِقبل                
 .شعبية فلسطينية

 تؤيد إخضاع اتفاقية مخالفـة لــ        "حماس"ت  ، فإذا كان  "الجهاد اإلسالمي " و "حماس"هنا برز خالف بين     
 ترفض ذلك رفضا باتا، فالقيادي فيها       "الجهاد"، وتعترض عليها، الستفتاء شعبي فإن       "الثوابت الفلسطينية "



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                   ١٠٧٠:         العدد                  ٥/٥/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

، وأعلن، أيـضا، أن     "الثوابت الفلسطينية "خالد البطش أعلن رفض حركته ألي استفتاء شعبي مخالف لـ           
 ."أمر في منتهى الخطورة"لفكرة االستفتاء على هذا النحو على أنه حركته تنظر إلى قبول مشعل 

، عاصمتها القدس، سيادتها حقيقية، تخلو      ١٩٦٧نوافق على دولة فلسطينية ضمن حدود يونيو        "مشعل قال   
 . "تماما من المستوطنات، ومع حق العودة كامالً، ولكن من دون اعتراف بإسرائيل

تقبل حق  " سوف   "حماس"لحرفي حتى نُحِسن فهم ما قاله كارتر إذ أعلن أن           لقد أوردتُ هذا القول بنصه ا     
إسرائيل في العيش بسالم بوصفها جارة للفلسطينيين ودولتهم، على أن تحظى االتفاقية التـي يمكـن أن                 

ـ       .. يتوصل إليها عباس واولمرت بموافقة الفلسطينيين الكاملة       ة، وهذا إنما يعني أن الحركة ستقبل االتفاقي
ليس لدي شك في    . التي تتضمن االعتراف بإسرائيل، إذا ما قبلها الشعب الفلسطيني في استفتاء شعبي حر            

أن العالم العربي، والفلسطينيين، وحماس أيضا، سيقبلون حق إسرائيل في الوجود، والعيش فـي سـالم،                
 ."١٩٦٧ضمن حدود 

ه أن مشعل قد أبلغ إلى كارتر، فـي اجتماعهمـا، مـا             ما معنى هذا التناقض البين بين القولين؟ هل معنا        
              تقبل اتفاقية، تتضمن    "حماس"يناِقض ما قاله في ذلك المؤتمر الصحفي؟ هل أبلغ إليه، في اجتماعهما، أن 

اعترافا فلسطينيا بإسرائيل، وأنها يمكن أن تعترف، بالتالي، بإسرائيل، إذا ما قبـل الـشعب الفلـسطيني                 
، ولكن من غير أن نضرب صفحا عن سؤال،         "حماس"ة؟ إننا نتساءل عن حقيقة موقف       بأسره هذه االتفاقي  

                     أو تساؤل، آخر هو هل أساء كارتر فهم موقف مشعل فقال، بالتالي، هذا الذي قـال؟ لـن نجيـب، ألن
 .الجواب يجب أن يأتي من مشعل وكارتر

ينهما يكمن في أن عباس يسعى إلى       ، ولكن الفرق ب   "اآلن"عباس ومشعل يريدان حال، ظرفه الزماني هو        
حلٍّ يقوم على التوفيق قدر اإلمكان بين الحقوق والمطالب القومية للشعب الفلسطيني وبين حقائق ميـزان                

وهذا الحل، مهما تحسن فلسطينيا، سيظل أقرب إلى حقائق ميزان القوى منه إلى جوهر الحقـوق                . القوى
ذلك، يجب أن يحظى بقبول الشعب الفلسطيني، ولو كان قبوال          ومع  . والمطالب القومية للشعب الفلسطيني   

أما مشعل فيتحدث عن حل هو أقرب مـا يكـون إلـى تلـك الحقـوق                 . "القبول على مضض  "من نوع   
وغني عن البيان أن الحل الذي يتحـدث عنـه          . والمطالب، ولكنه أبعد ما يكون عن حقائق ميزان القوى        

اوض سياسي مع إسرائيل في الوقت الحاضر، ويمكـن أن يـصبح            مشعل لن يأتي أبدا من طريق أي تف       
 .حقيقة واقعة عندما تغدو إسرائيل في مركز تفاوضي يماثل المركز التفاوضي للفلسطينيين اآلن

الفلسطينيون هم اآلن في أمس الحاجة إلى كل ما من شأنه أن يجعل مفاوضات عباس مع اولمرت مجدية                  
من حقوقهم ومطالبهم القومية قصارى ما يمكـن تحـصيله فـي الوقـت              حقا، وتتمخَّض عن حلٍّ، فيه      

وهم في حاجة ماسة أيضا إلى موقف آخر من         . الحاضر، حيث حقائق ميزان القوى مرة المذاق فلسطينيا       
، بوصفها تنظيما، في أن تظل، ولو إلى األبد، تـرفض االعتـراف بحـق               "حماس"، قوامه حق    "حماس"

وقوامه، أيضا، أن تقبل مـا      . عتراف بها على النحو الذي يريده اإلسرائيليون      إسرائيل في الوجود، أو اال    
يقبله الشعب الفلسطيني، على أن تتهيأ له الفرصة للتعبير الحر عن إرادته السياسية، فاألهم من أي اتفاقية                 

ـ             (يتوصل إليها عباس مع اولمرت       ال إذا ما أصبح هذا االفتراض احتماال، وإذا ما أصـبح هـذا االحتم
هو أن تحظى هذه االتفاقية بالشرعية      ) إمكانية واقعية، وإذا ما أصبحت هذه اإلمكانية الواقعية حقيقة واقعة         

 . غير ما يقره الشعب الفلسطيني في استفتاء شامل حر"ثوابت فلسطينية"الشعبية الفلسطينية، فليس من 
 فما يكتنـف المفاوضـات بـين عبـاس          واالستفتاء الشعبي الفلسطيني الشامل الحر ليس باألمر اليسير،       

واولمرت من صعوبات يتضاءل أمام صعوبة تنظيم وإجراء استفتاء كهذا، فهذا االستفتاء لن تقـوم لـه                 
من هو الفلسطيني الـذي يحـق لـه         "، ثم عن سؤال     "من هو الفلسطيني؟  "قائمة قبل أن يجاب عن سؤال       

 ."االقتراع؟
ين قيادات الشعب الفلسطيني جميعا على طريقة يمكن من خاللهـا           وعليه، ال مناص، عندئٍذ، من االتفاق ب      

 .جعل االتفاقية تحظى، أو ال تحظى، بشرعية شعبية فلسطينية
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إن غالبية الشعب الفلسطيني هي من الالجئين، الذين ال يمكنهم أن ينظروا في أمـر أي اتفاقيـة إذا لـم                     
وإذا كان التفاقية كهذه أن ترى النور فـال         . مشكلتهمتتضمن ما يقنعهم بأنَّها تؤسس لحل حقيقي وواقعي ل        

بد لها، في الوقت نفسه، من أن تتضمن ما يقنع غالبية اإلسرائيليين بأنـه ال عـودة لماليـين الالجئـين           
                الفلسطينيين إلى إسرائيل، فالعودة، في معناها هذا، والذي هو األقرب إلى معناها الحقيقي واألصـلي، إن

قية فلن تُقر إال بوصفها عودة محدودة، ضيقة، رمزية، أقرب إلى المعنى اإلنساني منهـا               ُأقرت في االتفا  
 .إلى المعنى السياسي

كيف تُحل مشكلة الالجئـين بمـا       "والجدل السياسي الحقيقي للفلسطينيين يجب أن يكون في أمر آخر هو            
وأ إنَّما هو أن يأتي الحل بما يخِْرج        ، فاألس "يوافق مبدأ أن تكون الدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني بأسره        

 "تُخْتَصر"، وكأن الحل الذي يمكن أن يرى النور هو الذي فيه            "الشعب الفلسطيني "ماليين الفلسطينيين من    
 .فلسطين، جغرافياً، فديمغرافياً، أسوأ اختصار

 في حقيقته وجـوهره، لـيس        الفلسطيني إنَّما هو، بالنسبة إلى الفلسطينيين، شر البد منه، ولكنه،          "التنازل"
 .بتنازل إلسرائيل، في المقام األول، وإنما للشعب الفلسطيني نفسه، ولقضيته القومية

ولقد حان للقيادات الفلسطينية جميعا أن تدرك أن مهمة الساعة إنما هي إنشاء وتطوير سياسة فلـسطينية                 
ي واإلنـساني للـشعب   كيف يمكن الحفـاظ علـى الوجـود القـوم    "تجيب عن سؤال واحد فحسب، هو      

 !، فليس من حقوق قومية لشعوب فقدت وجودها"الفلسطيني؟
ويخطئ من يفهم هذه السياسة الجديدة على أنها جزء من المسار التفاوضي فحسب، فالمسار اآلخـر، أي                 

ال إنَّه عـالم    . مسار المقاومة، يحتاج إليها هو أيضا، فعالمنا اختلف، وال بد من النظر إليه بعيون مختلفة              
  !يقبل رصاصة فلسطينية واحدة إذا ما ُأطلقت من البندقية السياسية الفلسطينية القديمة

  ٥/٥/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
 لماذا ال تناقش السلطة الفلسطينية حّل ذاتها؟ .٥٢

  ماجد كيالي
باتت السلطة الفلسطينية، في هذه المرحلة، في وضع ال تحسد عليه، فثمة انقسام فـي كيانهـا، وأزمـة                   

تواجه مـشكالت داخليـة كبيـرة       ) وهي حزب السلطة  (سية بين أكبر حركتين وطنيتين، وحركة فتح        سيا
وعلى الـصعيد الخـارجي ال تبـدو        . وخطيرة، واألوضاع االقتصادية واالجتماعية واألمنية جد صعبة      

األوضاع أفضل، فالقضية الفلسطينية تراجعت في األولويات العربية والدولية لـصالح قـضايا أخـرى               
، ضمنها مشكالت العراق ولبنان ودارفور ومكافحة اإلرهاب، وتزايد نفـوذ إيـران             )سياسية واقتصادية (

  .اإلقليمي؛ هذا عدا األزمة االقتصادية المستفحلة في العالم
تصريف أوضاع ساحتها فـي  ) بقيادة عباس ـ فياض (إزاء هذا الوضع الصعب والمعقد تحاول السلطة 

بعد إغالق قطاع   (يق نوع من استقرار أمني واجتماعي واقتصادي في الضفة          مسارين، األول، يتمثل بتحق   
  .، لإليحاء للفلسطينيين بأنه ثمة مكسب من التهدئة)غزة بحكم هيمنة حماس هناك

أولها، إعادة األوضاع إلـى ماقبـل       : والثاني يتمثل في حثّ المفاوضات مع إسرائيل، في ثالثة مواضيع         
. ن السلطة من إدارة المناطق أ و ب، بعد سحب القوات اإلسرائيلية منهـا             ، وتمكي ٢٠٠٠) سبتمبر(أيلول  

وثانيها، وضع حد للتوسع االستيطاني، الذي تصر إسرائيل على االستمرار به في الضفة والقدس، رغـم                
وثالثها، السير في مفاوضات جانبية ـ سرية، للتوصل إلى اتفـاق رفّ،   . ما في ذلك من إحراج للسلطة

يا الحل النهائي، يتم تنفيذه بالتدريج، وبحسب توفر المعطيات المناسبة عند الجـانبين، وعلـى               بشأن قضا 
  .الصعيدين العربي والدولي

وإذا تجاوزنا الوضع الداخلي على أهميته، الستقرار وسالمة المصالح الفلسطينية، فثمة شـكوك كبيـرة،               
فعلى ضوء الخبرة التاريخية ثمة خـشية       . رائيليةحتى في أوساط القيادة والسلطة، إزاء حقيقة النوايا اإلس        
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حقيقية من محاولة إسرائيل تجيير األوضاع الداخلية واإلقليمية والدولية، المتأزمة، لفرض امالءاتها فـي              
أما البديل عن عدم نجاحها بذلك، فيتمثّل بفرض مزيـد          . العملية التفاوضية ونزع اكبر قدر من التنازالت      

اصل، باالستمرار ببناء الجدار الفاصل، وتعزيز المستوطنات، واإلمعـان بتهويـد         من الوقائع، كما هو ح    
القدس، وترسيخ سيطرتها على حياة الفلسطينيين؛ وربما فرض نوع من حل أحادي جديد فـي الـضفة،                 

  ".نحن هنا وهم هناك": يحصر الفلسطينيين وراء الجدار، واالنفصال عنهم وفق مقولة
 بعض األصوات الجريئة، ضمن الوسط السياسي، والسـيما فـي أوسـاط             في مواجهة ذلك باتت تخرج    

، تقترح الخروج من اإلطارات الحالية للعملية التفاوضـية،         )عن الفصائل (المثقفين الفلسطينيين المستقلين    
بعد أن استهلكت، وبعد أن فرغتها إسرائيل بالذات من مضمونها، إلى البحث في خيارات أخـرى، مـن                  

 أو  "ثنائية القوميـة  "، إلى خيار إقامة دولة واحدة في فلسطين التاريخية،          "الدولتين"خيار  مثل التحول من    
  ."دولة مواطنين"دولة ديموقراطية علمانية أو بمعنى أخر 

وتعلل هذه األصوات هذا التحول باالستعصاء الحاصل في عملية التسوية، والتملصات اإلسرائيلية منها،             
، خـصوصا   ١٩٦٧لة، ذات تواصل وقابلة للحياة، في األراضي المحتلة عام          وانسداد أفق قيام دولة مستق    

كما تعتقد بأن شرعية هذا التحول تنبثق من رفض إسـرائيل           !  عاما ٣٥أن هذه الخيار بات له من العمر        
، واعتبارها  !)في الضفة والقطاع على األقل    (اإلقرار بكونها دولة استعمارية، تحتل أراضي الفلسطينيين        

؛ )!"أرض الميعاد "( األراضي متنازع عليها، بل إن حقّها في هذه األراضي يفوق حق الفلسطينيين              أن هذه 
  .، في مسعى لتهويد القدس والضفة، وبدليل بناء الجدار)١٩٩٣(بدليل تعزز االستيطان بعد اتفاق اوسلو 

ائيل، إلى خيـارات    أيضا، ترى هذه األصوات بأن التحول من هدف الدولة المستقلة، باالنفصال عن إسر            
أخرى، ينبثق من أن خيار الدولة الواحدة، ربما يجنّب الفلسطينيين مخاطر تمزيق أرضـهم التاريخيـة،                

 "حق العـودة "ومعلوم بأن خيار الدولة المستقلة ال يتضمن . ويمكنهم من إعادة صوغ وحدتهم كشعب فيها  
؛ وليس ثمة فـي     )في الضفة والقطاع  (ترض  لالجئين، فهذا الحق ستتم ممارسته في الكيان الفلسطيني المف        

موازين القوى والمعطيات الدولية والعربية السائدة ما يؤكد خالف ذلك؛ بحكم أن الحركـة الوطنيـة ال                 
. تستطيع تحقيق هدف الدولة والعودة في ذات الوقت، خصوصا في ظل األوضاع والمعطيـات الـسائدة               

كذلك فإن هذا الخيـار     . يها للترويج لخيار الدولة المستقلة     لحجبها والتغطية عل   "التشاطر"وهذه حقيقة يتم    
 من مفهوم الشعب الفلسطيني، وفي حاالت أخرى يمكن أن يفتح على خيار اقتالعهم              ٤٨يخرج فلسطينيي   

من أرضهم وتهجيرهم إلى الدولة الفلسطينية المفترضة، وعلى األقل يمكن أن يشجع على نزع المواطنية               
  .اإلسرائيلية عنهم

بعا ثمة نوع من المحاكمة المنطقية في كل هذه المجادالت، لكن مسارات األمور التتم علـى الـورق                  ط
بمعنى أن التحول عن خيار الدولة المـستقلة يمكـن أن يفـتح علـى               . فقط، فالحياة أكثر تعقيدا من ذلك     

ة القومية أو دولـة     ثنائي(مسارات أخرى مغايرة، ليست على البال ربما، وال تتعلق بخيار الدولة الواحدة             
  ).المواطنين

من هذه الخيارات مثال، المراوحة عند الوضع الحالي، بتعميق إسرائيل وجودها في األراضـي المحتلـة                
والخيار الثاني يتمثل بدفع المسيرة التفاوضية      . بمختلف األشكال، وتعزيز السيطرة على حياة الفلسطينيين      

الالجئـين والحـدود   (، بشأن قضايا الحل النهائي "اتفاق رف" نحو إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، مع      
يتمثل بـاإلقرار بوجـود     ) كما قدمنا (وثمة خيار ثالث، بديل     ). والمستوطنات والقدس والترتيبات األمينة   

، مع شكل من أشكال اإلدارة الذاتية فـي         )طالما ظلت تحت هيمنة حماس    (دويلة معزولة في قطاع غزة      
مـع  (وال يخفى في هذا النقاش أن ثمة خيارات أخرى إقليمية كامنة            .  مقامها السلطة  الضفة الغربية، تقوم  

  .، ولكن هذا مرهون بالمعطيات الفلسطينية والعربية والدولية المناسبة)األردن مثال
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لكن كما هو واضح من هذه الخيارات فإنها كلها، السيما في المعطيات الحالية، بحاجة لطرف فلسطيني،                
عل، بمعنى أنها بحاجة للسلطة الفلسطينية كجسم، وكأداة، وكحالة وجود لتمرير األمر الواقع،             سلبي أو فا  

  .أو للمضي في واقع كون السلطة تمارس نوعا من حكم ذاتي، أو للموافقة على الخيارات األخرى
 بامكانهـا   يستنتج من ذلك بأن السلطة الفلسطينية كونها تمتلك أوراق القوة هذه، في المعطيات الراهنـة،              

قلب الطاولة، وتغيير المعادالت، إن من خالل التوجه نحو حل ذاتها، أو من خالل اإلقرار بفشل خيارها                 
ثنائية القومية  (الوطني المتمثل باالنفصال في دولة، والتحول نحو خيار وطني أخر يتمثل بالدولة الواحدة              

  . جديد، لوضع إسرائيل أمام تحد سياسي نوعي)ـ أو دولة المواطنين
فإما أن تقبل بترسيخ نفسها كدولة اسـتعمارية تمـارس          : وحينها ستجد إسرائيل نفسها أمام ساعة الحقيقة      

التمييز العنصري ضد سكانها، غير اليهود، مع تداعيات ذلك عليها، أو أن تجد نفسها معنية بالتخلص من                 
ا على هويتها اليهودية، بالتحول     هذا الكابوس، المقترن بما يسمى الخطر الديموغرافي، الذي يشكل خطر         

  . أو بتمكين الفلسطينيين من إقامة دولة مستقلة لهم"ثنائية القومية"لدولة 
في كل األحوال فإن الوضع يتطلب من الفلسطينيين تغيير المعادالت السياسية القائمة، والشـك أن ذلـك                 

درة على حمل الخيارات الجديدة     يتطلب منهم إصالح أوضاعهم، وتطوير بناهم، وإيجاد أشكال نضالية قا         
  .واالستمرار بها

  ٥/٥/٢٠٠٨الحياة 
  :كاريكاتير .٥٣
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