
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عباس يفكر في االستقالة جراء إحباطه من المفاوضات": العرب"مصادر لـ 
  ر من انفجار وشيك ما لم يرفع حصار غزةتحذّ" حماس"

  صوابما يحدث في غزة و.. طينية تحتاج لوسائل غير المفاوضاتالقضية الفلس :القدومي
   تضع شروطا تعجيزية لعرقلة زيارة سليمان وتتهم مصر بعدم الوضوح"إسرائيل"

 السياسة الدولية بشأن حركة حماس فشلت: االتحاد االوروبي

بين"ر جدية وعمقاًاألكث"اللقاء  
" إسـرائيل : "أولمرت وعبـاس  

 تتحدث عن تقدم والسلطة تتحفظ
  

 ٤ص ... 

 ٦/٥/٢٠٠٨١٠٧١الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٧١:         العدد                  ٦/٥/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

    :السلطة
 ٥  الحكومة الفلسطينية المقالة تؤكد عدم جدوى المفاوضات .٢
 ٦ المفاوضات بال جدوى:  بإضاعة الوقت"إسرائيل"تهم  يدعو للوحدة ويغوشة .٣
 ٦  خشية فلسطينية من توقيت التحقيق مع أولمرت .٤
 ٦  اتفاقإلىس سيكون مضطراً التخاذ قرارات دراماتيكية في حال عدم التوصل عبا: أبو ردينة .٥
 ٦  عباس يفكر في االستقالة جراء إحباطه من المفاوضات": العرب"مصادر لـ  .٦
 ٧  لمقاومةحكومة فياض تؤكد عزمها سحب سالح ا .٧

    
    :المقاومة

 ٧  ر من انفجار وشيك ما لم يرفع حصار غزةتحذّ" حماس" .٨
 ٨ صوابما يحدث في غزة و.. القضية الفلسطينية تحتاج لوسائل غير المفاوضات :القدومي .٩
 ٨  س أولمرت ملهاة للوقت هدفها تمرير المخططات الصهيوأمريكيةلقاءات عبا: "حماس" .١٠
 ٩   أولمرت فاشلة وتتويج لمسيرة عبثية تتنكر للحقوق–قمة عباس ": الشعبية" .١١
 ٩  يرةجديدة وخط" كوارث سياسية"زيارة بوش المرتقبة للمنطقة قد تجلب : حمدانأسامة  .١٢
 ٩  السالم محكوم عليه بالفشل: "الجهاد" .١٣
 ٩  والحركة تنفي..  باستخدام سيناء كقاعدة تهريب وتدريب"حماس" تتهم "سرائيلإ" .١٤
١٠   من زيارة دمشقاألخيرمنع مستشار القدومي ينفي  .١٥
١١ دعوة عباس النتخابات مبكرة غير منطقية الن مدة رئاسته تنتهي نهاية العام": حماس" .١٦
١١   في ذكرى النكبة"حماس" و"فتح" للوفاق الوطني بمشاركة اًمؤتمرتُحضر " أساتذة الجامعات" .١٧
١١  "االجرام"وتُهدد بقطع يد ".. عين الحلوة"في باستهدافها " حماس "همتتّ" فتح" .١٨
١١  القطاع القسام واصابة اثنين آخرين بجراح في قصف اسرائيلي شمال شهيد من .١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  للحكومة في القريب العاجلليفني ستصبح رئيسة : مسؤول إسرائيلي كبير .٢٠
١٢   ليس متهما حتى يثبت عكس ذلك: بيريز يدافع عن أولمرت .٢١
١٢    تضع شروطا تعجيزية لعرقلة زيارة سليمان وتتهم مصر بعدم الوضوح"إسرائيل" .٢٢
١٣    " كابوساً"ران السالح النووي سيكون امتالك اي: بيريز .٢٣
١٣  تقليص االعتماد على النفط يقلل من دعم أعداء اسرائيل: زبيري .٢٤
١٣  أعضاء كنيست عرب يقررون مقاطعة خطاب بوش في الكنيست .٢٥
١٣  تهي إال بإقامة الدولة وحل قضية الالجئين وإنهاء التمييز داخل إسرائيلالنكبة لن تن:نعالصا .٢٦
١٤  تكثف محاوالتها الستقدام مهاجرين جدد" إسرائيل" .٢٧
١٤  من اإلسرائيليين ال يستبعدون الهجرة % ٥٢ :استطالع .٢٨
١٥   الرئيس اإلسرائيلي األسبق يدعو إلى السالم مع سوريا  .٢٩
١٥  بشارة في معبر إسرائيلي ست ساعاتعزمي احتجاز زوجة  .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٥  أهمية كبيرة للنهوض بالجاليات الفلسطينية في أوروباهناك : حافظ الكرمي .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٧١:         العدد                  ٦/٥/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

١٥  االحتالل يتكئ على عصا القوةبينما  تهتدي بالثقافة  إلى فلسطينمسيرة العودة: الجعيدي .٣٢
١٥  العالم لن يقف مع فلسطين بدون الزحف الفاعل نحو الحقوق: عائشة أبو صالح .٣٣
١٦  يؤكد أن فلسطينيي أوروبا أصبحوا أقرب للعودةمركز العدالة بالسويد  .٣٤
١٦  الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة فلسطينيو هولندا يؤكدون تمسكهم بالحقوق .٣٥
١٦  قدسية المسجد األقصى وحمايته من أولوياتنا: البطريرك ثيوفيلوس .٣٦
١٦  ً طفال٢٠ في قطاع غزة بينهم  فلسطينيا٦٩ً نيساناالحتالل قتل خالل شهر : تقرير .٣٧
١٧  عام الجاريمنذ بداية الشهيد فلسطيني  ٣٠٠: تقرير .٣٨
١٧  يمكنها من استئناف توزيع المساعدات في غزةاألونروا تتسلم وقوداً  .٣٩
١٧  قرب رفح جنوبي غزةمقتل شابين وإصابة سبعة آخرين في انهيار نفق  .٤٠
١٨  المستوطنات في الضفة تذكر الالجئين الفلسطينيين بنكبتهم: تحقيق .٤١
١٨  طل على مستوطنة على إغالق نوافذ مدرسة تاألونروااالحتالل يجبر  .٤٢
١٨   بسبب توقف اإلذاعات عن البث تحرم الغزيين معرفةَ أخبارهم الوقودأزمة: تحقيق .٤٣
١٨  فوز طالب فلسطيني في غزة بجائزة غوغل للبرمجيات .٤٤
   

   :اقتصاد
١٩ الشهر الماضي% ٢٠نخفاض أداء معابر غزة بنسبة ا: تقرير لبال تريد .٤٥
   

   :صحة
 ١٩   شهيدا١٤٥ًلى إ  من المرضىرتفاع حصيلة ضحايا الحصار في غزةإ .٤٦
   

   :ثقافة
 ١٩  ذكرى النكبةل تظاهرة أدبية في فلسطين إحياًءترعى مؤسسة بريطانية  .٤٧
 ٢٠   الفلسطينية تمثال من الشمع في معرض يروي قصة النكبة٣٠٠٠ .٤٨
   

   : األردن
٢٠  والرئيس األذربيجاني يؤكدان دعمهما لعملية السالم في الشرق األوسطملك األردن  .٤٩
٢٠ "٢٠٠٩دس عاصمة للثقافة العربية الق"اإلعالن من عمان عن فعاليات  .٥٠
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  التهدئة" إسرائيل"مصر تلوح بفتح معبر رفح إذا رفضت  .٥١
٢١  إلى التصدي للتوسع االستيطاني" الرباعية الدولية"السعودية تدعو  .٥٢
٢١  "إيباك"ركة عربية في ذكرى تأسيس الكيان تحت ستار المؤتمر السنوي لـ مشا .٥٣
٢١  مصر تستأنف مساعي الحوار الفلسطيني فور االنتهاء من تحقيق التهدئة .٥٤
٢١  تعاطفا مع الفلسطينيين" غزة"جزائريون يسمون بناتهم  .٥٥
٢٢ لجنة عربية دولية إلحياء يوم النكبة .٥٦
   

   :دولي
٢٢  مراقبون أميركيون لالشراف على رفع الحواجز اإلسرائيلية: رايس .٥٧



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٧١:         العدد                  ٦/٥/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

٢٢  التوصل إلى حل ممكن ويجب السعي الحثيث نحو تحقيق السالم: الخارجية األمريكية .٥٨
٢٢  أللف سنة" إسرائيل"سندعم : رئيس األركان األمريكي .٥٩
٢٣ السياسة الدولية بشأن حركة حماس فشلت: االتحاد االوروبي .٦٠

   
   :تحقيق
٢٣  هل ستفتح القاهرة معبر رفح إذا رفضت إسرائيل التهدئة؟ .٦١

   
    :حوارات ومقاالت

٢٤  هاني المصري... ما سر تفاؤل رايس؟ .٦٢
٢٥  عريب الرنتاوي...  ومن هو العدو؟"عقيدة"أية ..  األمنية الفلسطينية الجديدة"المنظومة" .٦٣
٢٦  أمين هويدي... لحاسمةاللحظة ا.. المناورة اإلسرائيلية .٦٤
٢٨  محمد فال ولد المجتبى... هل ستعيش إسرائيل مائة عام؟ .٦٥
٢٩  لمى خاطر... !مفارقات تستدعي المالحظة.. والخطاب الديني" فتح" .٦٦
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  
  

  تتحدث عن تقدم والسلطة تتحفظ" إسرائيل: "بين أولمرت وعباس" كثر جدية وعمقاًاأل"اللقاء  .١
 عقد الـرئيس    : محمد يونس  ،القدسوالناصرة  ورام اهللا    نقالً عن مراسلها في    ٦/٥/٢٠٠٨الحياة  نشرت  

، فيمـا أكـد     "جـدي ومعمـق   "الفلسطيني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي لقاء وصفه الفلـسطينيون بأنـه           
صـائب  .وقال د ". حقق تقدماً مهماً في المفاوضات في شأن الحدود والترتيبات األمنية         "ون أنه   اإلسرائيلي

، "جدياً ومعمقاً للغاية وركز على قضايا الوضع النهائي       "عريقات الذي شارك في االجتماع إن اللقاء كان         
لتزاماتها بموجـب    بتطبيق ا  "إسرائيل"مشيراً إلى أن عباس ركز على وقف التوسع االستيطاني، وطالب           

إطالق سراح األسرى، خـصوصاً القـادة الـسياسيين         "ودعا إلى   ". خريطة الطريق " من   األولىالمرحلة  
وأضاف أن أولمرت أبلغ عباس بموافقته على منح بطاقات هويـة لدفعـة              ".والمرضى والنساء واألطفال  

 وقال  ،ة مبعدي كنيسة المهد   وناقش الجانبان قضي  .  ألف فلسطيني ال يحملون بطاقات هوية      ٥٤جديدة من   
  ".ال تقدم في هذا الملف أيضاً"عريقات إن 

وأشار عريقات إلى أن عباس وأولمرت ناقشا نتائج المفاوضات الجارية فـي شـأن مختلـف القـضايا                  
تثبيت التهدئة الشاملة لتبدأ في غزة، ومن ثم في الضفة الغربية،           "ولفت إلى أن الرجلين بحثا في       . الرئيسة

قفاً كامالً ومتبادالً لكل أشكال العنف من قصف واغتيال واجتياحات، فيما تشمل مـن الجانـب                وتشمل و 
التهدئة ستتزامن مع تخفيف الحـصار واإلغـالق،        "وأكد أن   ". الفلسطيني وقفاً كامالً إلطالق الصواريخ    

  ".ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، خصوصاً في غزة
.  بممارسة الخداع  "إسرائيل"واتهم  . لموضوع الرئيس في االجتماع   وقال ياسر عبد ربه إن االستيطان هو ا       

  ".سيواصل العمل لوضع الحقائق أمام العالم"لكنه أشار إلى أن الجانب الفلسطيني 
نقلت  :وكاالت وال  منتصر حمدان،  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأوردت  

قضية عودة الالجئين الفلسطينيين لم يتحقق      " إسرائيلي مطلع قوله، إن      اإلذاعة العبرية عن مصدر سياسي    
الحكومـة  قال المتحدث باسم    و. وأضاف أن قضية القدس لم تطرح بعد على بساط البحث         . "فيها أي تقدم  
بينهمـا منـذ    " ربمـا األكثـر جديـة     " كانت    أولمرت مع عباس    محادثات إنيف،  غ مارك ري  اإلسرائيلية
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 في   اتفاق نهاية العام، مشيراً    إلى لجهة التوصل    أنابوليسال نزال متمسكين بأهداف      "وأضاف". أنابوليس"
  ".  العقبات الرئيسيةإحدى"ال تزال تمثل " األمنيةالمسائل  "أن إلىالوقت عينه 

هناك قاعدة اتفقنا عليها مع الجانب اإلسرائيلي وهي أنه ال شـيء متفـق          "ر صائب عريقات إلى أن      اشوأ
  ".التفاق على كل شيءعليه لحين ا

 إلـى أن     محمد إبراهيم والوكاالت   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٦/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   وأشارت  
 بحثا االثنين موضـوع  وأولمرت عباس  إن ردينة قال    أبوالمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل       
افة في المواقف بـين الطـرفين مـا زالـت            المس أن ىالحدود في شكل جدي جدا ومعمق، لكنه شدد عل        

  .متباعدة
 إلى  كفاح زبون و علي الصالح    ،رام اهللا ولندن   نقالً عن مراسليها في    ٦/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط   ولفتت  

ـ    إسرائيليةمصادر  أن    يصب لصالح   ]في المفاوضات [ التقدم أن" األوسطالشرق  " اعتبرت في تصريحات ل
وقالـت  . "إسرائيل" وافقت على ضم الكتل االستيطانية الكبيرة لتخوم          السلطة أن إلى، مشيرة   اإلسرائيليين

 تعديال جرى على الحدود، بما يضمن إخالء بعض المستوطنات مستقبال لكنه تعـديل علـى      إنالمصادر  
  .الورق فقط

ـ       أنغير   وقـال  . أمسإحراز أي تقدم في اجتماع      " األوسطالشرق  " ياسر عبد ربه، نفى في تصريحات ل
".  بإحضار خرائط لمناقشة الحدود لكنه لم يحضرها       أسبوعين قبل   األخير وعد في االجتماع     رتأولم إن"

أن التسريبات اإلسرائيلية عن حدوث تقدم في موضوع قضية الحدود غيـر صـحيحة علـى                "وأضاف  
  لم يطرحوا شيئا محـددا     أنهم، مؤكداً   "عاماً وغامضاً حول قضايا الوضع النهائي      اإلطالق، والحديث بقي  

 مـن  أجـواء  إشـاعة أن يكون الهدف منها "وأعرب عبد ربه عن خشيته من      .ومعينا يمكن الحديث عنه   
التفاؤل للتغطية على مشكالت أولمرت الداخلية، واستعدادا الستقبال عدد من رؤساء الدول بمـن فـيهم                

  ".خل مختلف، ولكل منا مداألخرىأن الهوة ما زالت كما هي بالنسبة للحدود والقضايا  "وأكد". بوش
شدد ياسر عبـد ربـه      : رام اهللا وليد عوض    نقالً عن مراسلها في    ٦/٥/٢٠٠٨القدس العربي   وأضافت  

 ال تريد السالم وتريد     أنها إلى تجاه عملية السالم تشير      "إسرائيل" جميع المؤشرات الصادرة عن      أن ىعل
 مواصلة االسـتيطان  ى علرهاإصرا والتفاهمات الناتجة عنه وذلك من خالل   أنابوليستدمير روح مؤتمر    

  . المحتلةاألراضيفي 
  
   الفلسطينية المقالة تؤكد عدم جدوى المفاوضاتالحكومة .٢

قـال   :وكاالتوال منتصر حمدان، ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في   ٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتيـة    نشرت  
قاءات ومفاوضات وإشاعة   ما يجري من ل   "طاهر النونو المتحدث باسم حكومة إسماعيل هنية المقالة، إن          

أجواء عن تقدم هو جهود عبثية ويهدف النتزاع تنازالت من الطرف الفلسطيني والتوصل إلعالن إطار               
 إن فـي بيـان      وأضـاف ". ينسجم مع الطموح اإلسرائيلي بالهيمنة والسيطرة على األرض الفلـسطينية         

صاص فضيحة الفـساد سـتبوء       امت أولمرتمحاوالت إدارة بوش تعويض فشلها في العراق ومحاوالت         "
  ".بالفشل وستتحطم

 إلـى دعت الحكومة المقالة الجميـع      : ألفت حداد مراسلته،  نقالً عن    ٥/٥/٢٠٠٨ ٤٨عربوأورد موقع   
 المحدقة في قطاع غزة جراء الحصار الظالم، محـذرة مـن أي             اإلنسانيةالتحرك العاجل لوقف الكارثة     

 قطاع غزة لن يكون نزهة سهلة أمـام االحـتالل، وأن            كما أكدت على أن   . إسرائيليةمخططات عدوانية   
  ". الفلسطيني حول التهدئة لم يكن من منطق ضعف، وأن أمام شعبنا الكثير من الخيارات المتاحةاإلجماع"
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 المفاوضات بال جدوى:  بإضاعة الوقت"إسرائيل"تهم  يدعو للوحدة ويغوشة .٣
سـمير غوشـة أن     .ية لمنظمة التحرير الفلـسطينية د     أكد عضو اللجنة التنفيذ   : عبد القادر فارس   -غزة  

 ليس لديها االستعداد لبذل الجهد الكافي لبلورة حل عادل قبل االنتخابات الرئاسية علـى               األمريكيةاإلدارة  
 وقال غوشة أمـين عـام جبهـة         ،الرغم من وعد بوش بإقامة الدولة الفلسطينية قبل نهاية العام الجاري          

 "إسـرائيل " في تصريحات لعكاظ إن المشكلة ليس عند الفلسطينيين بل عنـد             النضال الشعبي الفلسطيني  
موضحا أن السبعة األشهر المتبقية من والية بوش يجب استثمارها بجهد كبير بالتحـالف مـع األشـقاء                  

وأكـد علـى    . العرب واألصدقاء في العالم وخاصة روسيا بهدف الضغط لعقد مؤتمر موسـكو للـسالم             
الوطنية الفلسطينية وإنهاء االنقسام والبدء بحوار وطني عبـر تحريـك ومتابعـة             ضرورة عودة الوحدة    

 .المبادرات التي طرحت لرأب الصدع الفلسطيني بهدف جمع الشمل
 تتعمـد   أولمـرت  حكومـة    أن معتبرا   "إسرائيل" مراجعة االستمرار في المفاوضات مع       إلى غوشةودعا  

رض من استيطان وتهويد للقدس التـي تعمـل علـى    إضاعة الوقت فيما تواصل فرض الحقائق على األ       
 . وأكد أن المفاوضات أصبحت بال جدوى. عزلها عن جسمها الفلسطيني بمزيد من المستوطنات

  ٦/٥/٢٠٠٨عكاظ 
  
 خشية فلسطينية من توقيت التحقيق مع أولمرت .٤

السلطة من   أعربت مصادر فلسطينية مقربة من الرئيس محمود عباس عن خشية            : سامي سعيد  -رام اهللا   
أن يكون توقيت اإلعالن عن التحقيق مع أولمرت مقصودا في هذا الوقت لكي يظهر األخير وكأنه عاجز                 

ـ   .عن تقديم أي تنازالت للفلسطينيين في ظل الشبهات حوله         إن عباس شـكك    " العرب"وقالت المصادر ل
لتوقيت الحالي والذي يـسبق     في إعالن بدء التحقيق مع أولمرت في هذا الوقت، وإنه أبدى استغرابا من ا             

 .زيارة بوش ولقاءات عباس مع أولمرت
  ٦/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
   اتفاقإلىس سيكون مضطراً التخاذ قرارات دراماتيكية في حال عدم التوصل عبا: ردينةأبو  .٥

ـ        : القدس عبـاس  على أن الرئيس محمود     " األيام"أكد نبيل أبو ردينة، الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية، ل
 اتفاق مـع الجانـب اإلسـرائيلي،        إلىسيكون مضطراً التخاذ قرارات دراماتيكية في حال عدم التوصل          

 إلـى فإذا ما وصلنا     في اللحظة المناسبة سيعرض الرئيس على الشعب الفلسطيني كافة التفاصيل،         : "وقال
التخـاذ قـرارات    اتفاق يقتنع به فانه سيعرضه على الشعب الفلسطيني، وإال فانـه سـيكون مـضطراً                

  ".دراماتيكية
  ٦/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 عباس يفكر في االستقالة جراء إحباطه من المفاوضات": العرب" لـ مصادر .٦

من مصادر فلسطينية مطلعـة أمـس، أن الـرئيس          " العرب"علمت  : وكاالتال – ضياء الكحلوت    -غزة  
السعودية ومصر على المسؤولين الـذين      محمود عباس عرض خالل جولته العربية األخيرة التي شملت          

وقالت المـصادر إن     . فكرة استقالته مقابل إقناع حركة حماس بانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة          مالتقاه
الذين لمسوا من عباس إحباطه الشديد من سير المفاوضات مع إسرائيل وعدم رضاه             -هؤالء المسؤولين   

نفسه والحصار على غزة واستمرار االسـتيطان ورفـض         عن استمرار الوضع الفلسطيني المنقسم على       
 لم يتشجعوا لفكرة استقالته وطالبوه      -اإلدارة األميركية الضغط على أولمرت من أجل التنازل للفلسطينيين        

باالستمرار في المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي كي ال يعطي إنهاء المفاوضات من الجانب الفلسطيني              
  .من التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني والرئيس عباسذريعة إلسرائيل للتنصل 
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وأشارت إلى أن المسؤولين السعوديين والمصريين وعدوا عباس بعرض ما سمعوه منه علـى الـرئيس                
 .بوش، ووزيرة الخارجية رايس، وطالبوه بالصبر في مواجهة المماطلة اإلسرائيلية

  ٦/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
   سالح المقاومةحكومة فياض تؤكد عزمها سحب .٧

كشف وزير الخارجية واإلعالم في حكومة تسيير األعمال رياض المالكي، أمس، عن قـرار              : )أ.ب.د(
، وسالح كـل شـخص ال ينتمـي         "المليشيات"ـاتخذته حكومته بسحب كل أسلحة المقاومة التي أسماها ب        

وأكد المالكي في مـؤتمر      .ونلألجهزة األمنية، معتبراً أن ذلك يأتي في سياق فرض األمن والنظام والقان           
صحافي عقده في مقر الحكومة برام اهللا، عقب اجتماعها، أمس، أنه سيتم صـرف رواتـب المـوظفين                  

 ٥٤العسكريين والمدنيين اليوم بنفس األسس السابقة، مشيراً إلى أنه تم االنتهاء من صـرف مـستحقات                 
  . ألفا٨٠ًل العدد إلى  ألف موظف ليتلقوا مستحقاتهم، ليص٢٦ألف موظف وسيتم إدراج 

  ٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  تحذر من انفجار وشيك ما لم يرفع حصار غزة" حماس" .٨

 قالت فـي بيـان تـاله        أن حركة حماس  : رام اهللا  عن أحمد رمضان من    ٦/٥/٢٠٠٨المستقبل  ذكرت  
ل نحـذر االحـتال   : "الناطق باسمها سامي أبو زهري في مؤتمر صحافي عقد في مدينـة غـزة أمـس               

اإلسرائيلي من المماطلة في فك الحصار وفتح المعابر، ونؤكد أننا لن نسمح باستمرار الحصار أكثر من                
إلـى  " حماس"وأشارت حركة    ".ذلك ألن األوضاع في غزة لم تعد تحتمل مزيداً من االنتظار والمماطلة           

المفروض على قطاع غزة    " الخانق"تزامن استمرار العمليات العسكرية اإلسرائيلية مع استمرار الحصار         
  ".عبر إغالق جميع المعابر ومنع حركة السكان ووصول المواد األساسية إلى القطاع"

األوضاع في غزة باتت مأسوية وكارثية خصوصاً في ظل استمرار االحتالل فـي منـع               "ونبهت إلى أن    
في كل أوجـه الحيـاة      وصول إمدادات الوقود والغاز، مما يزيد من حالة االختناق وينذر بانهيار شامل             

  ".بشكل لم يعد باإلمكان احتماله أو الصبر عليه
قدمت كل ما يمكن من التسهيالت إلنجاح الجهود المصرية لوقف العـدوان ورفـع           "أنها  " حماس"وأكدت  

الحصار وفتح المعابر، وأنه إذا أفشل االحتالل هذه الجهود بمماطلته وتعنته فإن شعبنا لن يالم علـى أي                  
  ". ه في مواجهة الموت البطيء الذي يتعرض لهشيء يفعل

لكنهـا لـن تـسمح      "وقال أبو زهري إن حركته ال زالت تنتظر الرد الرسمي عبر الوسيط المـصري               
  .، داعياً كافة األطراف إلى التدخل العاجل لفك هذا الحصار"باستمرار المماطلة اإلسرائيلية

ـ   أن  : رام اهللا   من عن أماني سعيد   ٦/٥/٢٠٠٨ الجريدة الكويتية    وأضافت أن " الجريدة"أبو زهري أكد ل
التصريحات والتقارير اإلسرائيلية المترددة بشأن التهدئة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غـزة              

تعكس عدم جدية الجانب اإلسرائيلي وتؤكد محاولته استباق األحداث وارتكاب المزيد من الجرائم بحـق               "
لم يطلبوا التهدئة مع اسرائيل، وان مـصر  " حماس"بو زهري القول إنهم في وجدد أ ".الشعب الفلسطيني

هي التي سعت الى الحصول عليها من الفصائل الفلسطينية لتهدئة األوضاع في قطاع غزة، مطالبا فـي                 
ونفـى   .الوقت ذاته القاهرة بالوفاء بالتزاماتها وفتح معبر رفح البري الذي يفصل قطاع غزة عن مصر

أن تكون حركته تستخدم سيناء للتدريب وتجربة األسلحة والعبوات الجديدة، وقال           " حماس"اسم  المتحدث ب 
، معتبـرا   "سيناء أرض مصرية شقيقة ال نتدخل في شؤونها ولسنا بحاجة إلى أراٍض جديدة للتدرب فيها              "

  .ومصر" حماس"ان الحديث االسرائيلي في هذا االتجاه ما هو اال محاولة لاليقاع بين 
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 صوابما يحدث في غزة و.. القضية الفلسطينية تحتاج لوسائل غير المفاوضات :لقدوميا .٩
شن رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية فـاروق           :  وكاالت – إيهاب حسين    -عواصم  
ة هي  ، مؤكدا أن المقاومة المسلح    "المعتدلة" هجوما الذعا على السلطة الفلسطينية والدول العربية         ،القدومي

وقـال   ".ألن اإلسرائيليين ال يفهمون سـوى لغـة المقاومـة         "السبيل الوحيد الستعادة الحقوق الفلسطينية      
إن القضية الفلسطينية تحتاج إلي وسـائل أخـرى         "القدومى في تصريحات صحافية لدى وصوله القاهرة        

مـشيرا إلـى أن مـا       " غير المفاوضات إلجبار إسرائيل علي قبول عملية السالم وهى المقاومة المسلحة          
يحصل في غزة هو الطريق السليم بينما ما يحدث في الضفة الغربية مخالف للوسائل التي تقود إلي عودة                  

واعتبر القدومي أن فريق السلطة الفلسطينية الذي يفاوض اإلسـرائيليين           .األراضي والحقوق الفلسطينية  
..  القبول بعمليـة الـسالم     ىأخرى إلجبارها عل  مازال بعيدا عن القناعة بأن إسرائيل تحتاج إلي وسائل          "

فنحن نحتاج إلي وسائل أخرى أهمها المقاومة المسلحة ولذلك ما يحدث في غزه في حقيقة األمـر هـو                   
الطريق السليم ولكن ما يحصل في الضفة الغربية مخالف لكل الوسائل التي يمكن أن تقود إلـي األمـن                   

 ". لسطينيةوالسالم أو إلي استرداد بعض الحقوق الف
وحول ما تردد في بعض وسائل اإلعالم من أنه قد يشكل فصيال يخرج عن حركة فـتح، قـال رئـيس                     

إن فتح اآلن تعد لمؤتمر والبد أن يكون لها برنـامج عمـل             "الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية      
 ولذلك البد من تغيير هـذا       سياسي يختلف عما تمارسه السلطة الفلسطينية منذ وفاة الرئيس ياسر عرفات          

النهج ألن هذا النهج ال يقود إلي السالم بغض النظر عن النوايا الحسنة التي نتحلى بها ونرى أن إسرائيل                   
 ".ال تعرف سوى لغة المقاومة

  ٦/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  لقاءات عباس أولمرت ملهاة للوقت هدفها تمرير المخططات الصهيوأمريكية: "حماس" .١٠

جددت حركة حماس رفضها للقاءات التي تجمع كال مـن الـرئيس الفلـسطيني               :شرف الهور  أ  -غزة  
محمود عباس برئيس الوزراء االسرائيلي أيهود أولمرت في أعقاب اللقاء الذي جمـع الـرجلين أمـس                 

وقال فوزي برهوم المتحدث باسـم حركـة         .االثنين، ووصفت هذه اللقاءات بأنها ملهاة ومضيعة للوقت       
تصريح تلقت القدس العربي نسخة منه ان هدف هذه اللقاءات اشغال الـرأي العـام العـالمي                 حماس في   

واعتبر ان لقاءات عباس أولمرت أيضاً تأتي بأوامر أمريكية لكسب           .لتمرير المخططات الصهيوأمريكية  
 تمريـر   مزيد من الوقت في الهاء الرأي العام الفلسطيني والعالمي واشغاله بمثل هذه اللقاءات من أجـل               

المشاريع االستسالمية التي باتت تخطط وتطبقها االدارة األمريكية واالحتالل االسرائيلي في اطار اقامـة              
  .الدولة اليهودية على ارض فلسطين المغتصبة وشطب كامل حقوق الشعب الفلسطيني 

بمثل هذه  وحذر الناطق باسم حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة من خطورة تمرير هذه المشاريع                
اللقاءات مستغلين األوضاع الصعبة والمعقدة والكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتحديداً في قطاع             
غزة، ورأي ان السياسة األمريكية واالسرائيلية تقوم على أساس تجويع وتركيع الشعب الفلسطينى حتـى               

  .يقبل بهذه المشاريع وينسى حقوقه وثوابته
باس ان يعي الدرس جيداً ويستفيد من تجاربه وتجارب الرئيس الراحـل ياسـر       وطالب برهوم الرئيس ع   

  .عرفات في اكتشاف خطورة التعاطي مع هذه المخططات ويضع حداً نهائياً لمسلسل الفشل التفاوضي 
وطالبه أيضاً ببدء مرحلة جديدة من االهتمام بالبيت الداخلي الفلسطيني وتقوية القرار الفلسطيني والعمـل               

  . ايجاد حالة من التوافق الوطني لمواجهة كل التحديات التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينيةعلى
  ٦/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
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   أولمرت فاشلة وتتويج لمسيرة عبثية تتنكر للحقوق-قمة عباس ": الشعبية" .١١
 أن هذه اللقـاءات     "المركز الفلسطيني لإلعالم  " في تصريح له تلقى      " الشعبية الجبهة"أكد ناطق باسم    : غزة

تتويج لمسيرة عبثية مما يسمى بالمفاوضات وبالمؤتمرات التي تتنكر للقانون الدولي واإلنساني وللثوابت             "
الوطنية غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملـة الـسيادة وعاصـمتها                

احتكار الواليات المتحدة األمريكيـة الحليفـة       القدس، والتي ما فتئت تدور في حلقة مفرغة تحت رعاية و          
  ".اإلستراتيجية لدولة االحتالل

  ٦/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  جديدة وخطيرة" كوارث سياسية"زيارة بوش المرتقبة للمنطقة قد تجلب : حمدانأسامة  .١٢

زيارة الـرئيس   إن  : "في لبنان، في تصريح صحفي له     " حماس"قال أسامة حمدان، ممثل حركة      : بيروت
، نافياً في الوقت ذاته أن      "التي يصعب الفكاك منها   " الكوارث السياسية "جورج بوش إلى المنطقة قد تحدث       

أعتقد أن زيارة جورج بوش المرتقبـة إلـى         "وأضاف يقول    .يكون منها أي أمل لتحريك عملية التسوية      
مريكية أي شيء فيـه مـصلحة خـالل         المنطقة لن تقدم خيراً للمنطقة، ولم يحصل أن قدمت اإلدارة األ          

المرحلة الماضية، وقد يفاجئ بوش الجميع بنقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس، وسيطرح التزاماً                
واضحاً كما سمعنا تجاه يهودية الكيان الصهيوني، مما يعني إغالق ملف عودة الالجئين وخلق ملف جديد                

يجب عدم المراهنة في موضـوع      "وقال حمدان    ".٤٨ضي  هو ترحيل من تبقى من الفلسطينيين داخل أرا       
الحوار الوطني على موقف إسرائيل أو أمريكا، ألن هذا ظرف موضوعي، بمعنى أنـه إذا تغيـر فـإن                   
الحوار سيتغير تماماً مثلما حدث مع اتفاق مكة المكرمة، حين تغير الظرف الموضوعي وجاءت خطـة                

ن مقتنعون بأن الحوار يجب أن ينطلق من قناعة اسـتراتيجية           دايتون لتنسف باالتفاق من أصله، لذلك نح      
 .، كما قال"من أجل يبقى الموقف صامدا وثابتا مهما كانت التغيرات الموضوعية

  ٥/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  السالم محكوم عليه بالفشل: "الجهاد" .١٣
 تقودها اإلدارة األميركية لتحقيق     ومن جهتها قالت حركة الجهاد أمس إن الجهود التي        :  وكاالت -عواصم

 ".نظرا النحيازها لصالح السياسة اإلسرائيلية    "السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين محكوم عليها بالفشل        
إن االنحياز األميركي يأتي باعتراف أميركـي       "وقال القيادي في الحركة خالد البطش  في بيان صحافي           

خارجية األميركية كوندوليزا رايس التي تأتي زيارتها الحالية فـي          رسمي هذه المرة على لسان وزيرة ال      
إطار المواساة السياسية لفشل الجهود والوعود األميركية وفقا لتعهدات الرئيس األميركي جورج بوش في              

  ".مؤتمر أنابوليس للسالم
حواجز باألداء  عباس وربطت رفع ال    أن اإلدارة األميركية تراجعت عن تعهداتها للرئيس      "وأضاف البطش   

  ".األمني الفلسطيني على األرض والحديث عن تسهيل حياة الفلسطينيين
  ٦/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  والحركة تنفي..  باستخدام سيناء كقاعدة تهريب وتدريب"حماس" تتهم "اسرائيل" .١٤

 تل  ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت االسرائيلية في عددها الصادر أمس ان قادة           : أشرف الهور  -غزة  
أبيب يشترطون للموافقة على التهدئة التي ترعاها مصر بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل وقف حركـة               
حماس عملية تهريب األسلحة الى قطاع غزة والكف عن استخدام منطقة شبة جزيرة سيناء المصرية كـ                

ضته حماس وأكدت أنها    قاعدة خلفية أمنية ال يمكن الوصول اليها من قبل الجيش االسرائيلي، وهو ما رف             
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واتهمت الصحيفة حركة حماس بأنها تتخذ من سيناء مكانا للتدريب وتجربة            .تدرك حرمة أراضي الغير   
  .األسلحة والصواريخ

وقالت الصحيفة بعد ربع قرن من االنسحاب من شبه جزيرة سيناء في اطار اتفاق الـسالم مـع مـصر                    
 لها، مكان يمكنها فيه أن تتدرب، أن تجرب األسلحة          حولت حركة حماس المنطقة المخالة الى محيط آمن       

وذكرت ان حماس تستخدم سيناء      .وأن تخزن الذخيرة بعيداً عن متناول يد اسرائيل والجيش االسرائيلي           
  .كـ عمق استراتيجي لها في ظل االزدحام الشديد في قطاع غزة

د من غزة الى سيناء ألغـراض       وقالت الصحيفة يتبين ان ناشطي حماس يجتازون على نحو دائم الحدو          
يلي البحث عنهم وبـالطبع المـس       التدريبات الجارية وهي حقيقة تجعل من الصعب على الجيش االسرائ         

 حماس يتلقون التدريبات في منطقة جبل الحالل في سيناء وهو مكـان رئيـسي               مقاتليوزعمت ان    .بهم
  .نية المصريةلنشطاء في منظمة الجهاد العالمي التي تالحقها السلطات األم

وبحسب مزاعم الصحيفة فان منطقة التدريب التي أقامتها حماس في سيناء يجري فيها ناشطو الحركـة                
تجارب على عبوات ناسفة، وصواريخ جديدة وصواريخ مضادة للدبابات، الفتةً الى ان المسلحين الـذين               

يب علـى النـار الحيـة، وقالـت         يتلقون في هذه المنطقة التدريبات ينطلقون الى ميادين الرماية والتدر         
وأضافت  .الصحراء المفتوحة تسمح لهم بتنفيذ تجارب وتفجيرات بعيداً عن السكان المكتظين في القطاع              

هكذا تحت انف مصر، أصبحت صحراء سيناء عملياً عمقاً استراتيجياً لحماس، منطقة الملجأ اآلمن لهـا                
  .لمعدات دون عراقيل للتعاظم، يمكنها فيها ان تتدرب بهدوء وأن تخزن ا

وأشارت الى ان تلك المنطقة ليست فقط مخصصة الستالم معدات عسكرية تصل من الـسودان او مـن                  
مصادر أخرى استعداداً الدخالها الى غزة، بل ان الحديث يدور عن مخازن كاملة تخزن فيهـا حمـاس                  

ان رجاال من أفـراد تنظـيم       وزعمت الصحيفة أيضاً     .معدات ووسائل قتالية بعيداً عن ناظر سالح الجو       
  .الجهاد العالمي تسللوا الى قطاع غزة من خالل صحراء سيناء

وقال لـ   .من جهته نفي القيادي في حماس أيمن طه صحة المعلومات التي استند اليها التقرير االسرائيلي              
 حماس ندرك   هذا كالم كاذب وعار عن الصحة، وال يقبله العقل والمنطق، ألننا في حركة            : القدس العربي 

وأكد طه ان مصر تأخذ تدابير أمنية مـشددة          .حرمة أراضي الغير، أو ان نستبيح أراضي الشقيقة مصر        
ورأي القيادي في حماس ان الهدف من نـشر   .على طول حدودها، وهذا كفيل بـ دحض هذه االدعاءات      

روط جديدة على عملية    التقرير الصحافي االسرائيلي في هذا الوقت تحديداً هو محاولة اسرائيل فرض ش           
وأكد طه ان القيادات المصرية تـدرك        .التهدئة التي يتوسط فيها األشقاء المصريون، وافشال هذه الجهود        

وأكـد ان اسـرائيل      .ان هذه المعلومات التي تقدمها اسرائيل كاذبة، كون أن مصر تحمي حدودها جيداً            
 .تسعى أيضاً الى ضرب العالقة القائمة بين حماس ومصر

  ٦/٥/٢٠٠٨قدس العربي ال
  
   من زيارة دمشقاألخيرمنع مستشار القدومي ينفي  .١٥

نفى أنور عبد الهادي المستشار اإلعالمي لرئيس الدائرة السياسية في منظمـة             : يوسف كركوتي  - دمشق
فاروق القدومي ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم منسوباً إلـى          " فتح"التحرير الفلسطينية وأمين سر حركة      

فلسطينية بأن دمشق منعت القدومي من زيارتها كإجراء احترازي لعدم اإلعالن عن انشقاق فـي   مصادر  
  .الحركة وقال إنه ال صحة لمثل هذا الكالم

باب دمشق مفتوح لكل المناضـلين الفلـسطينيين والعـرب، وفـاروق            "أن  " الخليج"ـوأكد عبد الهادي ل   
 يحاول البعض التسويق لتحريـف مفـضوح، إذ         القدومي من مؤسسي حركة فتح، ولذلك من السذاجة أن        

هذا مجرد هراء يدسه    .. كيف يمكن للقدومي المؤسس أن ينشق عن حركة هو أحد مؤسسيها وأمين سرها            
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أصحاب األقالم الصفراء، الذين يحاولون ترويج إشاعات مغرضة إلحداث بلبلة وتشويش في العالقـات              
 ".الفلسطينية الداخلية والفلسطينية  السورية

  ٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 دعوة عباس النتخابات مبكرة غير منطقية الن مدة رئاسته تنتهي نهاية العام": حماس" .١٦

 إسماعيل رضوان القيادي بحركة حماس فـي تـصريحات          .داعتبر  :  وكاالت – ضياء الكحلوت    -غزة  
ن دعوة الرئيس محمـود     وقال رضوان إ   ".غير منطقية "أن الدعوة النتخابات مبكرة     " العرب"خاصة لـ   

 ألن موعد االنتخابـات الرئاسـية علـى         ،"دعوة غير منطقية  "عباس إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية      
 وأبومازن ليس بحاجة للدعوة النتخابات مبكرة وإنما هو ملزم بحكم القانون بإجراء االنتخابات              ،األبواب

  ".ية العام الجاريالرئاسية خالل عدة أشهر، ألن مدة رئاسته تنتهي مع نها
  ٦/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 

    
   في ذكرى النكبة"حماس" و"فتح" للوفاق الوطني بمشاركة اًمؤتمرتُحضر " الجامعاتأساتذة " .١٧

 أعلنت جمعية أساتذة الجامعات عن استمرار استعداداتها لعقد مؤتمر الوفاق :   حسن دوحان-غزة 
لنجعل من ذكرى "ري في ذكرى النكبة تحت شعار الوطني في غزة في الخامس عشر من الشهر الجا

وبمشاركة حركتي فتح وحماس ألول مرة منذ سيطرة حماس على غزة في " النكبة يوماً للوفاق الفلسطيني
ووجهت الجمعية أمس دعوة لألمين العام للجبهة الديمقراطية نايف  .الرابع عشر من حزيران الماضي

ان المؤتمر ستشارك فيه جماهير شعبنا في كل من عمان وبيروت حواتمة للمشاركة في المؤتمر، وقالت 
 .ودمشق ورام اهللا والناصرة وغزة

 ٦/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  "االجرام"وتُهدد بقطع يد ".. عين الحلوة"في باستهدافها " حماس"هم تتّ" فتح" .١٨

في مخيم  " فتح"زل ومكاتب   بالقيام بتفجيرات واطالق النار باتجاه منا     " حماس"حركة  " فتح"اتهمت حركة    
وتحديـدا  " حماس"لقد سكتنا حتى االن على هذه الممارسات وحذرنا حركة : "وقالت في بيان . عين الحلوة 

ممثلها في لبنان اسامة حمدان من خطورة االستمرار في هذه الممارسات االستفزازية التي لـن تجلـب                 
  ". نيللمخيم سوى الوبال والدمار والفتنة وهدر الدم الفلسطي

اننا ومن منطلق حرصنا على امن المخيم وعدم تحويله الى ساحة قتال وتصفية حسابات فاننـا                :"اضافت
وممثلها اسامة حمدان الى وقف ممارسـاتهم االستفزازية هذه على الفور، واال فاننا            " حماس"ندعو حركة   

  ". سوف لن نتردد في قطع يد االجرام هذه
  ٦/٥/٢٠٠٨السفير 

  
   القطاع واصابة اثنين آخرين بجراح في قصف اسرائيلي شمال "سامالق"  منشهيد .١٩

 أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد مقاوم فلسطيني واصابة اثنـين آخـرين              :عال محمود ،  غزة
بحراح في قصف اسرائيلي استهدف سيارة مدنية بالقرب من أبراج العودة شمال قطاع غزة فجر اليـوم                 

عيان أن عدد من اآلليات العسكرية االسرائيلية توغلت شرق بلدة جباليـا شـمال              الثالثاء فيما أكد شهود     
هشام شومر، من كتائب القسام استشهد فيما اصـيب عمـر حمـاد    "واضافت المصادر أن  . قطاع غزة

بجراح خطيرة عندما اطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي صاروخا واحدا على األقل باتجاه السيارة التي              
بالقرب من أبراج العودة شمال القطاع ما اسفر عن استشهاده فيمـا بتـرت              " شومر"لها الشهيد   كان يستق 
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هو أحد عناصرها واستشهد جراء " شومر"أن الشهيد  وأكدت القسام .جراء القصف" حماد"أطراف زميله 
  .القصف االسرائيلي الذي استهدف سيارته شمال قطاع غزة

  ٦/٥/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  ليفني ستصبح رئيسة للحكومة في القريب العاجل:  كبيريإسرائيل مسؤول .٢٠

الحاكم في اسرائيل أمس، ان رئيس " كديما"قال أحد المسؤولين في حزب :  نظير مجلي-تل أبيب
الوزراء، ايهود أولمرت، سيضطر حتما الى ترك منصبه في القريب العاجل، بسبب الشبهات الجديدة من 

وقال هذا المسؤول،  .، تسيبي ليفني، هي التي ستخلفه في منصبه مؤقتاحوله وان نائبته، وزيرة الخارجية
الذي يبدو انه ضالع في موضوع التحقيق في الشرطة، ان القضية ضد أولمرت هذه المرة أصعب بكثير 

وأولمرت وحده باألساس متورط فيها، وال . من القضايا السابقة التي فتحت بها الشرطة ملفات تحقيق
 . عتماد على إقحام أناس آخرين فيهايستطيع أبدا اال

  ٦/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ليس متهما حتى يثبت عكس ذلك:  يدافع عن أولمرتبيريز .٢١

 دافع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز امس عن رئيس الـوزراء إيهـود    : بترا ، د ب أ   -القدس المحتلة   
اإلنسان يتمتع بقرينة البـراءة حتـى       " مشددا على أن     ،اولمرت الذي يجرى التحقيق معه في قضايا فساد       

إن أولمرت ليس متهما في هـذه       "وقال بيريز في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية        ". يثبت غير ذلك  
أن ال أحـد يعمـل      "وأضاف خالل تعقيبه الذي يعد األول على التحقيقات الجارية مع أولمرت            ". المرحلة

 ".على وقف عملية التحقيق أو تشويشها
إن إسرائيل مستعدة لمحاورة أي جهة وهـي لـن تـرفض أي             " بيريز إلى العملية السياسية قائال     وتطرق

نقلت االذاعة العسكرية االسرائيلية الناطقة بالعبرية عن مـصادر فـي           و".اقتراح من أجل تحقيق السالم    
ة الفـساد    ساعة الكشف الجزئي عن تفاصيل قضي      ٢٤الشرطة االسرائيلية واالدعاء العام أنه سيتم خالل        

وبحسب مصادر الشرطة االسرائيلية فان المعلومات التي تم جمعها لغاية  .الجديدة المتورط بها اولمرت 
 .االن في القضية تعتبر موثوقة وأنها ستهز اسرائيل عندما يتم الكشف عنها

  ٦/٥/٢٠٠٨الدستور 
  

   ضوح تضع شروطا تعجيزية لعرقلة زيارة سليمان وتتهم مصر بعدم الو"إسرائيل" .٢٢
 وضعت إسرائيل عدة شروط تعجيزية لعرقلة زيارة عمر سليمان مدير المخابرات المصرية           :محمد عطية 

 .لتل أبيب، والتي كان مقررا لها أن تجرى قبل احتفال إسرائيل بعيدها الستين في منتصف الشهر الجاري
ي اشـترطوا تقـديم     العبرية عن أن كال من أولمرت وباراك وليفن       " يديعوت أحرونوت "وكشفت صحيفة   

التزامات وتعهدات مصرية بمنع التهريب في شمال سيناء، وإطالق سراح الجندى اإلسـرائيلي جلعـاد               
 .زه الفصائل الفسلسطينية منذ شهورشاليط الذي تحتج

الكرة باتـت اآلن فـي      " تأكيده على أن     - لم تفصح عن هويته      -ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي      
أننا ننتظر الـرد المـصري      "جاح التهدئة مع حماس والفصائل بالقطاع، مشيرا إلى         إلن" الملعب المصري 

واتهـم مـصر بعـدم     ".بخصوص وقف التهريب في سيناء، وهو األمر الذي تستطيع القاهرة القيام بـه  
كلمـة  "الوضوح والغموض، موضحا أن إسرائيل كانت تنتظر رد القاهرة على تحرير شـاليط وتتمنـى                

  . ب المصري بشأن إطالق سراح الجندي األسير منذ شهورمن الجان" واضحة
  ٥/٥/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
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  "كابوساً" ايران السالح النووي سيكون امتالك: بيريز .٢٣
شمعون بيريز أمس ان امتالك ايران السالح النووي سيكون كابوسا للعـالم            " اإلسرائيلي"صرح الرئيس   

ل مؤتمر صحافي نظمته جمعية الصحافة االجنبيـة فـي          وقال بيريز خال   ".إسرائيل"اجمع وليس فقط ل     
" إسـرائيل "في مناسبة الذكرى الستين الغتصاب فلسطين ان ايران تشكل خطراً ليس فقط على              " إسرائيل"

واعتبـر مـن جهـة اخـرى ان          .وانما على بقية العالم واضاف أن إيران نووية ستكون كابوسا للعالم          
علينا اال نتـسرع واذا أبـدى       "ي خيار عسكري ضد ايران وتابع       يجب أال تكون رأس حربة أ     " إسرائيل"

 .ضد طهران" العالم جبهة متحدة فلن تكون هناك حاجة لعمل عسكري
  ٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تقليص االعتماد على النفط يقلل من دعم أعداء اسرائيل: زبيري .٢٤

السالح الجديـد الـذي   .. السيارة الكهربائية يوم االثنين بزأشاد الرئيس االسرائيلي شمعون بيري   -القدس
  .من جيرانها في الشرق االوسط" االرهاب"ابتكرته بالده لمحاربة تهديد 

 ٦٠ في كلمة أمام الصحفيين االجانب بمناسبة احتفال اسرائيل هذا االسبوع بـذكرى مـرور                زوقال بيري 
قدرة الدول المنتجة للنفظ علـى تمويـل   عاما على قيامها ان تقليل االعتماد العالمي على النفط سيحد من         

ال يلوث الهواء وحسب وانما يـشجع االرهـاب         ... النفط" الن في اسرائيل     زوقال بيري  .أعداء اسرائيل 
  ."كذلك

وقال ان الزيادات المتعددة في أسعار النفط في السنوات االخيرة ساهمت في زيادة تمويل االرهاب فـي                 
ائيليا لتصميم سيارة صديقة للبيئة تدار بالبطاريات فقط وكـذلك          الشرق االوسط وأضاف أن مشروعا اسر     

لـن نحـارب    "وقال   .خططها لتطوير الطاقة الشمسية من شأنها االضرار بميزانيات الدول المنتجة للنفط          
  ."لكننا سنقدم بدائل... منتجي النفط

  ٥/٥/٢٠٠٨رويترز 
  

   عرب يقررون مقاطعة خطاب بوش في الكنيستكنيست أعضاء .٢٥
جمال زحالقة وواصل .  أعلن أعضاء الكنيست من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهم د- اهللارام 

طه وسعيد نفاع، امس عن مقاطعتهم لخطاب الرئيس األميركي، جورج بوش، في الكنيست في الخامس 
س وقالوا في رسالة الى رئيسة الكنيست، داليا إتسيك، التي بعثت دعوات ام .عشر من الشهر الحالي

لجميع اعضاء الكنيست لحضور خطاب بوش، انهم قرروا مقاطعتهم بسبب الشخص الذي شن ويهدد 
بشن بمزيد من الحروب في المنطقة والمسؤول عن سقوط مئات االف الضحايا في العراق وأفغانستان، 

 .وإضافةً لألجواء االحتفالية للخطاب لمناسبة الذكرى الستين لقيام دولة إسرائيل
 ٦/٥/٢٠٠٨جديدة الحياة ال

  
  النكبة لن تنتهي إال بإقامة الدولة وحل قضية الالجئين وإنهاء التمييز داخل إسرائيل: الصانع .٢٦

قال عضو الكنيست العربي طلب الصانع إنه اختار، أمس، مشاركة أهالي نابلس فـي               :غازي بني عودة  
 .لالحتفال بتأسيس دولة إسـرائيل    اطالق فعاليات الذكرى الستين للنكبة بديالً عن اجتماع عقده الكنيست           

كان هناك في الكنيست اجتماع لالحتفال بالذكرى الستين        : وقال الصانع، خالل لقاء عقد في مخيم عسكر       
: وأضـاف  .لقيام إسرائيل، وأنا ال يشرفني أن أكون هناك بل بينكم لنقول لهم إن استقاللكم هو يوم نكبتنا                

رد ذكرى بل واقع يعيشه العربي في النقب حين يهدم بيتـه،            قضية شعبنا قضية واحدة والنكبة ليست مج      
وابن الجليل حين تصادر أرضه، وشبابنا حين يمنعون من الدخول الى الجامعـات اإلسـرائيلية ألنهـم                 
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النكبة باقية طالما بقي االحتالل، ولن تنتهي إال بإقامة الدولة الفلسطينية وبحـل          "ورأى الصانع أن     .عرب
  ".هاء مظاهر التمييز داخل إسرائيلقضية الالجئين وإن

  ٦/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  تكثف محاوالتها الستقدام مهاجرين جدد" إسرائيل" .٢٧
الذي كان ثابتـا فيمـا مـضى        " إسرائيل"بدأ تدفق المهاجرين على     : أ.ب.د -القدس المحتلة آمال شحادة     

 ألـف شـخص إلـى       ٢٠قل مـن     قدم أ  ٢٠٠٧ عاما على اغتصابها فلسطين، ففي عام        ٦٠يتراجع بعد   
 مهاجر يهودي جديـد     ٤٠٠ووصل   ".إسرائيل"حسب تقديرات المكتب المركزي لإلحصاء في       " إسرائيل"

 ".اسرائيل" بلداً مختلفاً أمس إلى فلسطين المحتلة، في إطار االحتفاالت بالذكرى الستين لقيام دولة               ٣٢من  
. ديري ورئيس الوكالة اليهودية زئيـف بيلـسكي       ياكوف اي " االندماج"وكان في استقبال المهاجرين وزير      

  .وجرى االحتفال في مطار بن جوريون في تل أبيب إثر وصول الطائرات من موسكو وباريس
وسيقيم المهاجرون في خمسين مستعمرة، بحسب األرقام التي أدلت بها الوكالة اليهودية المكلفة شـؤون               

 مهـاجرا فقـط     ٣٤٢٤لعام الحالي، فلم يصل سوى      وانخفضت أعداد المهاجرين أكثر من ذلك ا       .الهجرة
خالل الربع األول لتنخفض بذلك مستويات الهجرة إلى معدالتها قبل انهيـار االتحـاد الـسوفييتي فـي                  

  .التسعينات من القرن الماضي
في الخارج والمهاجرين السابقين بالعودة بحوافز شتى مثـل عـروض عمـل             " االسرائيليين"ويتم إغراء   
 ألف دوالر للهجـرة     ٦٠ن صحي خاصة، وتعد وزارة الهجرة األطباء اليهود بمكافأة قدرها           وبرامج تأمي 

 ألـف   ٧٠٠وتشير تقـديرات وزارة الهجـرة إلـى أن نحـو             .في الذكرى الستين للنكبة   " إسرائيل"إلى  
  . ألفا في الواليات المتحدة٤٥٠يقيمون في الخارج حاليا، من بينهم حوالي " إسرائيلي"

  ٦/٥/٢٠٠٨راتية الخليج اإلما
 
  من اإلسرائيليين ال يستبعدون الهجرة % ٥٢ :استطالع .٢٨

 في المئـة    ٥٢، أن   "يديعوت أحرونوت "كشف استطالع للرأي نشرت نتائجه، أمس، صحيفة        : علي حيدر 
ففي ردهم على سؤال  . من اإلسرائيليين ال يستبعدون الهجرة من إسرائيل واالنتقال للسكن في دولة أخرى           

 في المئة من المستطلَعين     ١٠، قال   "توافرت المقومات، هل كنت ستنتقل للسكن في دولة أخرى؟        إذا  "عما  
 في المئة ربما يفعلون     ١٣ في المئة سيدرسون األمر بإيجاب، و      ١٢إنهم واثقون من أنهم سيفعلون ذلك، و      

مئـة مـن     فـي ال   ٤٨ورفـض    . في المئة قالوا إنهم قد ال يقدمون على خطوة كهذه          ١٦ذلك، في مقابل    
 في المئة قالوا إنه ال شيء يمكن أن يـدفعهم  ٣٢المستطلَعين إمكان االنتقال للسكن في دولة أخرى، منهم    

 في المئة إن ما يمكن أن يدفعهم إلى مغادرة الدولة العبرية هو فقـدان               ٢٤إلى مغادرة إسرائيل، فيما قال      
  .الثقة بمستقبلها أو القلق على مصير أوالدهم

 في المئة   ٧٠المئة من المستطلَعين عن شعورهم بالخجل من كونهم إسرائيليين، فيما أعلن             في   ٣٠وعبر  
  .أنهم لم يشعروا أبداً بالخجل من كونهم إسرائيليين

  ٦/٥/٢٠٠٨األخبار 
  
  الرئيس اإلسرائيلي األسبق يدعو إلى السالم مع سوريا .٢٩

على ضرورة " اإلسرائيليين"الزعماء األسبق اسحاق نافون " اإلسرائيلي"حث الرئيس  :عمر حنين-لندن 
  ".نفوذ ايران في الشرق األوسط"تحقيق السالم مع سوريا من أجل تقليص ما اسماه 

 مع  ١٩٧٣البريطانية، ان حرب اكتوبر لعام      " الديلي تلغراف "وقال نافون في تصريحات نشرتها صحيفة       
واعتبر نـافون   . ايهود اولمرتمصر وسوريا والتوصل الى تسوية مع مصر يوفر دروساً مهمة لحكومة       
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ان زيادة دور الدين جعل التوصل الى تسوية سلمية اكثر صعوبة، ألن األمور لم تعد تقتصر فقط علـى                   
، وهذا يؤدي الى تغيير الموقف      "عامالً عدائياً "ووصف ايران بأنها تمثل     ". األرض في مقابل السالم   "مبدأ  

 اجراء محادثات مع سوريا والتوصل الى اتفاق بـالرغم          وقال نافون انه من الممكن    . في الشرق األوسط  
وجيرانها العرب، إال أنه رأى انـه مـن المـستحيل           " إسرائيل"من الحروب التي نشبت في الماضي بين        

 ".إسرائيل"التعامل مع ايران التي يطالب زعماؤها بتدمير 
  ٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  لي ست ساعات بشارة في معبر إسرائي عزمي زوجةاحتجاز .٣٠

العربي قيام سلطات األمن اإلسـرائيلية باحتجـاز   " التجمع الوطني الديموقراطي "استنكر حزب   : الناصرة
رنا بشارة زوجة الرئيس السابق للحزب الدكتور عزمي بشارة وطفليهما وجد وعمر لمدة ست سـاعات                

 .سبوع الماضيأثناء عودتهم من األردن إلى القدس نهاية األ" جسر الشيخ حسين"في معبر 
  ٦/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  أهمية كبيرة للنهوض بالجاليات الفلسطينية في أوروباهناك : الكرمي حافظ .٣١

عرض األكاديمي الفلسطيني الدكتور حافظ الكرمي، المقيم في بريطانيا، لمقومات اسـتنهاض            : كوبنهاغن
مـؤتمر فلـسطينيي أوروبـا      دور الجاليات الفلسطينية في القارة األوروبية، وذلك خالل مشاركته فـي            

 ورأى أن عوامل النهوض تتمثل في الوحدة والخروج مـن           .السادس، الذي انطلقت أعماله في كوبنهاغن     
 كما لفت إلى    .حالة التشرذم والخالف التي تعصف بالعمل، والتعاون بين الجميع من أجل المصلحة العليا            

الستفادة من الطاقات المتنوعة    اوالبناء عليها، و  االستفادة من تجارب السابقين والجاليات األخرى       ضرورة  
هذا حيث يتطلب   ألبناء الجالية في المؤسسات المختلفة، والخروج من شرنقة الحزبية والفئوية والمناطقية،            

 .عمل إحصاء للفلسطينيين في كل بلد وحصر طاقاتهم من أجل اإلستفادة الكاملة من مهـارتهم المختلفـة                
    طينيين مع أشقائهم من العرب والمسلمين وأصدقائهم في الساحة األوروبية، ال           مل الفلس عوخلص إلى أن

  .شك سيكون له تأثير كبير في رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في الوقت القريب
  ٦/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لقوةاالحتالل يتكئ على عصا ابينما  تهتدي بالثقافة  إلى فلسطينمسيرة العودة: الجعيدي .٣٢

 فـي   ته مـشارك  خـالل سبانيا  ااعتبر األكاديمي الفلسطيني الدكتور محمد الجعيدي المقيم في          :كوبنهاغن
مؤتمر فلسطينيي أوروبا السادس، أن مسيرة العودة الفلسطينية تهتدي في طريقها إلى الوطن بمعطيـات               

رأى أنه من أجل فهم أفـضل       و .الثقافة، بينما تتكيء استمرارية االحتالل على عصا القوة كشرط لوجوده         
وتفعيل أكبر الستيعاب دور ثقافة العودة، يتوجب الحفاظ على الذاكرة الجماعية الوطنية الفلسطينية التـي               
تدين المحتل القاتل، وتحمل الكيان اإلسرائيلي المسؤولية الجنائية واألخالقية عن جرائمها، منـذ النكبـة               

 مصادرها، بمختلف فنونها، وتوثيق الشهادات الحيـة ممـن          بجمع المعلومات وتوثيق  وذلك  وحتى اليوم،   
  .بقي على قيد الحياة، من الناجين الفلسطينيين من تلك المحارق الصهيونية

  ٥/٥/٢٠٠٨ قدس برس
  
  العالم لن يقف مع فلسطين بدون الزحف الفاعل نحو الحقوق:  أبو صالحعائشة .٣٣

اللجنة "سبانيا، الدكتورة عائشة صالح أبو صالح، من        قالت األكاديمية الفلسطينية المقيمة في أ      :كوبنهاغن
 في مؤتمر فلسطينيي أوروبا السادس، إن العـالم يـدرك    تها مشارك خالل" الدولية لحقوق اللغات والحوار   

وحذّرت مـن أن     .هزحف بفعالية نحو حقوق   ي ما لم    همظلومية الشعب الفلسطيني ولكنه لن يقف إلى جانب       
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واستنتجت أن   . تاريخ منظمة التحرير، لم يكن على مستوى القضية الفلسطينية         السياسي الفلسطيني، طوال  
استقاللية الفلسطيني، والنأي بنفسه عن التجاذب الفصائلي، وعدم ربـط انتمائـه الـسياسي والحيـاتي                
واالجتماعي، إال بفلسطين وحدها، كاملة من البحر إلى البحر، سيكون هو الضمانة لحريته واسـتقالليته،               

مؤسـسات الوطنيـة،    الالتحرك لبنـاء     ودعت في هذا السياق إلى       .دم العبث بانتمائه األكبر واألسمى    وع
  .والعمل على إصالح منظمة التحرير، لتكون ممثالً فلسطينياً حقيقياً منتخباً، وليس جهازاً أمنياً فصائلياً

  ٥/٥/٢٠٠٨ قدس برس
  

  حوا أقرب للعودة العدالة بالسويد يؤكد أن فلسطينيي أوروبا أصبمركز .٣٤
أكد مركز العدالة الفلسطيني بالسويد، أن الشتات الفلسطيني في أوروبا بات يدرك أنه أقـرب                :كوبنهاغن

 ألقاها في مؤتمر فلسطينيي أوروبـا        التي كلمةالللعودة، كما قال القيادي في المركز سمير الجريسي، في          
شعب الفلسطيني نجـح فـي      الأن  تفيد أوالها   كبة،  ستلهم في ستينية الن   تثالث رسائل   مشيراً إلى   . السادس

اختبار البقاء، وتمكّن من الحفاظ على قضيته العادلة، مستعصياً علـى كـل المراهنـات والمـساومات                 
تتمثل الرسالةُ الثانية، في أن مشروع االحتالل ينكفئ اليوم على ذاته ولم يعد قـادراً                بينما   .والمخططات

  يفقد السيطرة وتنهار شعاراته الكبرى وأوهامه التي صدقها كثيرون من قبـل،         على اإلمساك بالزمام، هو   
العدالة  نأ وهيلكّل مناصر للحقوق والعدالة،     و لكل حر في أوروبا،      موجهة ، الرسالةُ الثالثة  في حين أن  

  .مع فلسطين، وإن فلسطين جديرة بحريتها
  ٥/٥/٢٠٠٨ قدس برس

  
  الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة الحقوق هولندا يؤكدون تمسكهم بفلسطينيو .٣٥

أكد أبناء الجالية الفلسطينية في هولندا، والذين مثّلهم المنتدى الفلسطيني للحقوق والتضامن في             : كوبنهاغن
مؤتمر فلسطينيي أوروبا السادس في كوبنهاغن، التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها حـق              

وفد  الذي تشكّل من قافلة من السيارات، انطلق من          الوكان   .التي هجروا منها  العودة لالجئين إلى أرضهم     
  .مدينة روتردام الهولندية إلى كوبنهاغن بمشاركة من العائالت الفلسطينية

  ٥/٥/٢٠٠٨ قدس برس
  
  قدسية المسجد األقصى وحمايته من أولوياتنا:  ثيوفيلوسالبطريرك .٣٦

الل استقباله لوفد من قيادات حركة فـتح بالقـدس، أن قدسـية     أكد البطريرك ثيوفيلوس الثالث خ    :القدس
المسجد األقصى وحمايته من أولويات بطريركية الروم األرثوذكس انطالقاً من مبـدأ البطريركيـة فـي                

   .الدفاع عن المقدسات
حـق  تباع الديانات السماوية الثالثة وال ي     وأشار الى أن القدس ليست حكراً على أحد فهي مدينة مقدسة أل           

  .تباع أي ديانة أن يحرموا االخرين من ممارسة شعائرهم الدينية فيهاأل
 ٥/٥/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  ً طفال٢٠ في قطاع غزة بينهم  فلسطينيا٦٩ً نيساناالحتالل قتل خالل شهر : تقرير .٣٧

أبريـل  /أفاد مركز الميزان لحقوق اإلنسان أن قوات االحتالل قتلت في قطاع غزة خـالل نـسيان               : غزة
 إلـى   ٢٠٠٨ طفالً وسيدة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بداية العـام            ٢٠ فلسطينياً، بينهم    ٦٩المنصرم  

  وتشير اإلحصاءات نفسها إلى أن قوات االحتالل توغلت         . سيدة ١٦ طفالً و  ٦٢ فلسطينياً، من بينهم     ٣١٦
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،  ما يزالـوا رهـن االعتقـال       ١٧ فلسطينياً من بينهم     ١٢٧ مرة، اعتقلت خاللها     ٣٠في أراضي القطاع    
  . منزال١٥ً دونماً من األراضي الزراعية، وهدمت ودمرت ٣٧٢وجرفت 

  ٥/٥/٢٠٠٨ قدس برس
  

  عام الجاريمنذ بداية الشهيد فلسطيني  ٣٠٠: تقرير .٣٨
 فلـسطيني   ٣٠٠ ما يقـارب     ٢٠٠٨رائيل منذ بداية العام     وصل عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم اس     : القدس

بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا على يد قوات االحتالل           فيما   .بينهم العديد من االطفال والنساء    
 مواطنـاً   ٨٤٣٥ جريحاً، مـنهم     ٤٧٤٤٠بلغ عدد الجرحى    و شهيداً،   ٤٤٦٤منذ اندالع انتفاضة األقصى     

 شهيداً، في حين وصل عـدد الـشهداء الـذين           ٨٢٦وبلغ عدد الشهداء من األطفال       .تلقوا عالجاً ميدانياً  
تشير بيانـات وزارة شـؤون       إلى ذلك    . شهيداً ٤٥٥سقطوا جراء سياسة االغتياالت والتصفية الجسدية       

 وحتى شهر آذار من العـام الحـالي    ١٩٦٧األسرى والمحررين إلى أن قوات االحتالل اعتقلت منذ عام          
فإن عدد البيوت التي تم هدمها كـإجراء        " الحق " مؤسسة وبحسب احصائيات  . ألف مواطن  ٦٥٠أكثر من   

لى ترك  إدى  أ بيتاً، مما    ٤٤٣عقابي بقرار عسكري في الضفة الغربية منذ اندالع االنتفاضة الثانية قد بلغ             
يص، قامت سلطات االحتالل بهدم العديد من البيوت بحجة عدم التـرخ          كما  شخاص دون مأوى،    أ ٣٠١٠

 . بيتاً في القدس الشرقية المحتلة     ١٥٤ بيتاً بحجة عدم الترخيص، منها       ٣٢٩،  ٢٠٠٤منذ العام   حيث هدم   
، ٢٢/٠٥/٢٠٠٦وجاء في التقرير أن عدد المدارس والجامعات التي تم إغالقها بأوامر عسكرية حتـى               

 مدرسـة   ١١٢٥ مدرسة وجامعة، في حين تم تعطيل الدراسة جراء العدوان االسـرائيلي فـي               ١٢بلغ  
 مدرسة ومديريـة    ٣٥٩ومؤسسة تعليم عالي، وبلغ عدد مؤسسات التربية والتعليم التي تعرضت للقصف            

وصل عـدد الطـالب     فيما   مدرسة إلى ثكنات عسكرية،      ٤٣ومكاتب تربية وتعليم وجامعة، وقد حولت       
ل عـدد الطلبـة     ووص.  طالباً من طلبة المدارس والكليات     ٨٤٥الذين استشهدوا برصاص االحتالل إلى      

  . طالباً وطالبة وموظفا٤٧٨٠ًوالطالبات والموظفين الذين أصيبوا برصاص االحتالل إلى 
  ٥/٥/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  يمكنها من استئناف توزيع المساعدات في غزة تتسلم وقوداً األونروا .٣٩

الوكالة تـسلمت، أمـس     متحدث باسم االونروا أن     الأعلن عدنان أبو حسنة      :ب.ف. رائد الفي، أ   - غزة
 ألف الجئ في قطاع غزة فـي        ٦٥٠كميات جديدة من الوقود تسمح لها بمواصلة توزيع مساعدتها على           

ـ  أوضحو .شكل منتظم   تـسمح   ، ليتـر مـن البنـزين      ٥٠٠ ألفا و  ٢٨ ألف ليتر من السوالر و     ٩٥ أن ال
 كميـات الوقـود الالزمـة       ن األونروا تواصل اتصاالتها من أجل تأمين      أوأكد   .بالتشغيل لنحو اسبوعين  

  . كي تواصل تقديم المساعدات وخصوصاً التموينية والغذائية،لعمليات التشغيل
  ٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  قرب رفح جنوبي غزة شابين وإصابة سبعة آخرين في انهيار نفق مقتل .٤٠

نهيار نفق قـرب  توفي مواطنان وأصيب سبعة آخرون بجروح بينهم اثنان في حالة الخطر، جراء ا          : رفح
وكانت مصادر طبية فلسطينية، أكدت أن الحالـة         .حي البرازيل جنوب شرقي محافظة رفح، ظهر أمس       

الصحية للمصابين السبعة تراوحت بين المتوسطة والبالغة، مشيرة إلى أن جميعهم تلقوا اإلسعافات الطبية              
  .الالزمة

  ٦/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                   ١٠٧١:         العدد                  ٦/٥/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

  ضفة تذكر الالجئين الفلسطينيين بنكبتهمالمستوطنات في ال: تحقيق .٤١
سرائيلية في الضفة   سيتمكن الفلسطينيون المقيمون قرب المستوطنات اإل      : حسام عزالدين  -الضفة الغربية   

 الستين لقيام الدولة العبرية التـي تـشكل         ىلعاب النارية التي تطلق احتفاال بالذكر     الغربية من مشاهدة األ   
معري ومثلما يشاهد الالجئون الفلسطينيون في مخيم األ      .  تشريدهم ىلإدت  أتي   النكبة ال  ىبالنسبة لهم ذكر  

، يشاهد سكان مخيم الجلزون ذات االحتفاالت في مـستوطنة          "سرائيلإ"قامة دولة   إاحتفاالت المستوطنين ب  
 ن ويلفت أحد القاطنين في المخيم إلى أن المـستوطني         .متار قليلة عن المخيم   أ ىيل التي ال تبعد سو    إبيت  

ن الكثير من الفلـسطينيين سـيرونها، كـأنهم         أنهم يدركون   يطلقون هذه االلعاب النارية بشكل مقصود أل      
عدد مخيمات الالجئين الفلسطينيين     تجدر اإلشارة في هذا السياق، أن        .قصدون إغاظة الفلسطينيين بذلك   ي

 الجيء، حـسب دائـرة   لفأ ٧٦٥ يسكنها حوالي مليون و مخيما٢٣ًيبلغ  في الضفة الغربية وقطاع غزة  
 مستوطنة رسمية، يسكنها    ١٢٣بلغ عدد المستوطنات حوالي     في المقابل   و .االحصاء المركزية الفلسطينية  

كاديمية الفلسطينية لدراسة    مئة وخمسة بؤر استيطانية، حسب األ      ىلإضافة  إلف مستوطن،   أ ٢٥٩حوالي  
  .الشؤون الدولية

  ٦/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  

   على إغالق نوافذ مدرسة تطل على مستوطنةونروااأل يجبر االحتالل .٤٢
مـشاهدة   لم يعد بإمكان طالب مدرسة مخيم الجلزون لالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربيـة،            : اهللا رام

غالق نوافذ  إوكالة  السلطات االحتالل على    فرضت  أن   بعد   .من على مقاعد الدراسة   " بيت ايل "مستوطنة  
  . باعادة ترميم المدرسة بداية هذا العامها، عقب قيامالمدرسة المطلة على المستوطنة

  ٦/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  بسبب توقف اإلذاعات عن البث تحرم الغزيين معرفةَ أخبارهم الوقودزمةأ: تحقيق .٤٣
يعتمد الفلسطينيون على محطاتهم االذاعية المهتمة بالشؤون المحلية، لمعرفة آخر          :  سمية درويش  -غزة  

 وفي ظـل أزمـة      .طراف مناطقهم من عمليات عسكرية إسرائيلية     أالسياسية، وما يدور على     المستجدات  
ذو الفقـار   . ديقـول   وفي هـذا الـصدد      . الوقود تضطر اإلذاعات إلى قطع بثها نتيجة إنقطاع الكهرباء        

مة ز المحسوبة على الجبهة الشعبية، إن انقطاع البث تعبير واضح عن األ           "الشعب"السويرجو مدير اذاعة    
يرى أن  هو  و. سرائيليزمة الوقود والتيار الكهربائي، بسبب الحصار اإل      أالتي يمر بها قطاع غزة، نتيجة       

خبار الداخلية التي تجري في     انقطاع المحطات عن البث، يعزل المواطن الغزي عن العالم الخارجي، واأل          
عـدد  يشار إليه، أن     ومما   . ذلك بحصار داخل الحصار    مناطقه وفي الضفة الغربية على السواء، واصفاً      

ن أ منها تجاري غير معني بالعملية السياسية، في حين           محطة، جزء  ١٢االذاعات في قطاع غزة يتجاوز      
  .كبر يعبر عن وجهة نظر سياسية معينةالجزء األ

  ٦/٥/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  

  طالب فلسطيني في غزة بجائزة غوغل للبرمجياتفوز .٤٤
من مدينة  ح طالب في قسم هندسة الكهرباء والحاسوب بالجامعة اإلسالميةنج: عاطف أبو عامر - غزة

 وذلك بعد أن .٢٠٠٨غزة في الفوز بالمستوى الخامس لبرنامج شركة غوغل لتطوير البرمجيات للعام 
 بحيث سهل اختراعه ، برنامج متطور لمراقبة الشبكات الكبيرةعبارة عنعمل على تطوير منظومة 

  طالب من مختلف المستويات األكاديمية٧٨٠٠ يشار إلى أن .مديري الشبكات للبرنامجاستخدام العلماء و
 وقد لفت الطالب الغزي %.١٥ بنسبة  طالبا١٥٠٠ً وتم قبول ، لهذه المسابقة على مستوى العالمواتقدم

 ، كانت من ضمن الصعوبات التيمحدودية عدد ساعات التزود بالتيار الكهربائي جراء الحصارإلى أن 
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 ذلك لالعتماد على أجهزة الحاسوب المحمولة لالستفادة من قدرتها هوقد اضطر. واجهها أثناء عمله
 الذين تحظى أماكن سكناهم بالتيار الكهربائي، أو الذهاب إلى بعض ئهالتخزينية، أو الذهاب لبعض زمال

  .المؤسسات التي لديها مولدات كهربائية للتواصل عبر شبكاتها
  ٥/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 

 
  الشهر الماضي% ٢٠انخفاض أداء معابر غزة بنسبة :  لبال تريدتقرير .٤٥

بينت مؤشرات إحصائية صدرت حديثاً عن مشروع مراقبة أداء معابر قطاع غزة الذي يموله               :حامد جاد 
خالل % ٢٠أن أداء معابر القطاع انخفض بنسبة       " بال تريد "البنك الدولي وينفذه مركز التجارة الفلسطيني       

المخـصص  " ناحل عوز "وحول أداء معبر الشجاعية      .ر نيسان الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه       شه
بالنسبة لبعض أنـواع مـشتقات      % ٩٣لتزويد قطاع غزة بالوقود، أكدت اإلحصاءات أن انخفض بنسبة          

ل ونوه التقرير إلى أن معدل كمية البنزين التي وردت إلى القطـاع خـال              .الوقود خالل الشهر الماضي   
مقارنة مع المعدل الشهري التي كان يسمح بدخولها للقطاع ما قبل           % ٩٣الشهر الماضي انخفضت بنسبة     

 ألـف لتـر فقـط، أمـا الـسوالر      ١٣٥شهر تشرين ثاني الماضي، إذ سمح الجانب اإلسرائيلي بدخول         
نخفـض   مليون لتر فقط، فيمـا ا      ١,٣، بعد أن سمح بدخول نحو       %٨٥فانخفضت الكمية الواردة بمعدل     

، بعد السماح بدخول نحو     %٢٦معدل دخول السوالر الصناعي الالزم لتشغيل محطة كهرباء غزة بنسبة           
 طنـاً   ٢٢٢٨، إثر السماح بدخول نحو      %٣٧ مليون لتر فقط، وانخفضت كمية الغاز الطبيعي بنسبة          ٦,٤

معابر مـن أضـرار     الق  تقرير إلى ما ألحقه إغال    الوتطرق   .فقط، وذلك بالمقارنة مع الفترة المشار إليها      
جسيمة على أداء مختلف القطاعات االقتصادية، التي أصيبت بشلل تام إثر توقف منشآتها عـن العمـل                 

من المنشآت العاملة في قطاع غزة توقفت       % ٩٦وأوضح أن ما يزيد على       .وتعطل العملية اإلنتاجية كلياً   
 ٣٨قف صادراته فقط، بما يزيـد علـى         قدرت خسائر القطاع الصناعي نتيجة تو     قد  ، و ذلكتماماً نتيجة   

أما خسائر القطاع الزراعي فقدرت إثر       .مليون دوالر، تضاف إليها الخسائر المترتبة عن تعطل العاملين        
 مليون دوالر، وذلـك     ١٥فقدان المزارعين فرصة تصدير منتجاتهم للموسم الزراعي السابق، بأكثر من           

  .حسب إحصاءات شهر آذار الماضي
  ٦/٥/٢٠٠٨طينية األيام الفلس

  
   شهيدا١٤٥ًلى إ  من المرضىرتفاع حصيلة ضحايا الحصار في غزةإ .٤٦

 أعلن الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار رامي عبـده أن ثالثـة مرضـى                : حامد جاد  - غزة
فلسطينيين قضوا أمس جراء نقص العالج ومنع االحتالل مغادرتهم لتلقي العالج خارج مـشافي قطـاع                

  . فلسطينيا١٤٥ًيرفع حصيلة عدد ضحايا الحصار إلى ما غزة، 
  ٦/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  ذكرى النكبةل تظاهرة أدبية في فلسطين إحياًءترعى  بريطانية مؤسسة .٤٧

 كاتباً عالمياً اليوم في متحف دار الطفل العربي في القدس بتظاهرة أدبية هي األولـى                ١٧يشارك  : لندن
 . بتراث فلسطين الثقافي، وتضامناً مع شعبها في الذكرى الـستين للنكبـة            من نوعها في فلسطين، احتفاالً    

بمبـادرة مـن    ،  ويحاضر في االحتفالية مجموعة من األدباء والشعراء العالميين والعرب والفلـسطينيين          
 . الخيرية التي أنشئت في بريطانيا البتكار وتنظيم فعاليات ثقافية ملتزمـة "Ebgaged Events "مؤسسة
 من منظمي االحتفالية للمصاعب التي يواجهها الفلسطينيون في التنقل داخل وطـنهم فـي ظـل                 وإدراكاً

   القدس ورام اهللا وجنين وبيت لحم الجمهور الفلسطيني في مدٍن عدة هيمع االحتفالية تواصلاالحتالل، ت
  ٦/٥/٢٠٠٨الحياة 
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   الفلسطينية تمثال من الشمع في معرض يروي قصة النكبة٣٠٠٠ .٤٨

عمل فني ضخم يجسد الروايـة      ، وهو   "عودة الروح " معرض    يفتتح في القدس   :علي صوافطة  - رام اهللا 
الف آويضم هذا العمل ثالثة      .الفردية والجماعية لنكبة الشعب الفلسطيني التي تصادف الذكرى الستين لها         

فيـه  فيـديو تتـداخل     تسجيل  لى  إضافة  إتمثال صغير من الشمع وشهادات حية من الجئين حول النكبة           
ولئك الذين يدلون بشهادتهم الحية حول النكبة من المخيمات الفلسطينية فـي الـضفة الغربيـة                أصوات  أ

  .لى الفنانة االسكتلندية جين فريرإتعود فكرة هذا العمل الفني المركب حيث . واالردن ولبنان
  ٥/٥/٢٠٠٨رويترز 

  
   في الشرق األوسطالسالملعملية دعمهما ملك األردن والرئيس األذربيجاني يؤكدان  .٤٩

أجرى الملك عبد اهللا الثاني، بعد ظهر أمس في باكو، محادثات مع الرئيس             :  بترا، ايناس صويص   –باكو  
االذربيجاني الهام علييف بحثا فيها آخر تطورات عملية السالم، حيث أكدا أن إيجاد حـل عـادل ودائـم     

ة مستقلة وذات سيادة تعيش بسالم وأمن إلى        للصراع الفلسطيني االسرائيلي يستند إلى إقامة دولة فلسطيني       
بيـان مـشترك عـن      كما أكد البلدان، فـي      . هو الذي يضمن حقوق ومصالح الشعبين     " إسرائيل"جانب  

، دعمهما لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسط، بدء بإيجاد حل               الزعيمين
ليين بما يتفق مع قرارات مجلس األمن الدولي وخارطة الطريـق           عادل للنزاع بين الفلسطينيين واإلسرائي    

 .٢٠٠٢ومبادرة السالم العربية التي اطلقت عام 
  ٦/٥/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  "٢٠٠٩القدس عاصمة للثقافة العربية " من عمان عن فعاليات اإلعالن .٥٠

القـدس عاصـمة   "اليـات  أعلنت وزيرة الثقافة األردنية نانسي باكير، في عمان أمس، عن فع         : آي.ي.يو
وعرضت باكير فكرة المشروع، الـذي اقـره مـؤتمر          . ، التي ستنظم في األردن    "٢٠٠٩للثقافة العربية   

. ، والتي جاءت بناء على طلب تقدم به وزير الثقافة الفلـسطيني           ٢٠٠٦وزراء الثقافة العرب في مسقط      
اضي الفلسطينية المحتلة وخارج المنطقـة      وأن تتقاسم فعاليات االحتفاء بالقدس الدول العربية وسائر األر        

  . العربية تعريفا بالحق العربي في القدس ودعماً لصمود أهلها وحماية تراثها من التهويد
  ٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  التهدئة" إسرائيل"مصر تلوح بفتح معبر رفح إذا رفضت  .٥١

الرئيس المصري، وبناء على "أعلنت مصادر مصرية مطّلعة أن : القاهرة ــ خالد محمود رمضان
تقرير من رئيس جهاز االستخبارات اللواء عمر سليمان، قرر اتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتفادي 
حدوث أزمة إنسانية في غزة تؤدي إلى تكرار عمليات اقتحام الحدود المصرية مع القطاع، إذا رفضت 

اإلجراءات قد "، أن هذه "األخبار"لمصادر، لـوأوضحت ا". مقترحات مصر للهدنة في القطاع" إسرائيل"
، مشيرة إلى أن الكرة اآلن في ملعب رئيس ""إسرائيل"تكون فتح معبر رفح البري من دون إخطار 

متحفظة " إسرائيل"ونفت أن تكون . الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت، ليقرر قبول الهدنة أو رفضها
، التي راهنت على رفض الفصائل الفلسطينية لمساعي التهدئة، "إسرائيل""على زيارة سليمان، قائلة إن 

وكشفت عن رسالة عاجلة ". فوجئت بالنجاح المصري في إقناع الفصائل بااللتزام بهدنة لمدة ستة أشهر
وجهها مبارك إلى نظيره األميركي جورج بوش، يحثّه فيها على التدخل إلقناع أولمرت بعدم إفساد هذه 

  .المساعي
    ٦/٥/٢٠٠٨ر األخبا
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  إلى التصدي للتوسع االستيطاني" الرباعية الدولية" تدعو السعودية .٥٢

 اإلسرائيلي -دعت السعودية، أمس، اللجنة الرباعية الدولية إلى أن تتصدى للتوسع االستيطاني : أ.ب.د
كد وقال وزير الثقافة واإلعالم السعودي إياد مدني إن المجلس أ. في األراضي الفلسطينية المحتلة

ضرورة تحمل الدول الكبرى لمسؤولياتها السياسية واألخالقية تجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من 
وأضاف أن المجلس شدد أيضا على أن على الدول . تنكيل وتعسف على يد السلطات اإلسرائيلية

 الحقوق الوطنية األعضاء في اللجنة الرباعية مجتمعة، وبصورة فردية، أن تترجم مواقفها المعلنة تجاه
  .  وحق الشعب الفلسطيني في دولة متماسكة مترابطة إلى واقع ملموس على األرض،الفلسطينية

  ٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  "إيباك" عربية في ذكرى تأسيس الكيان تحت ستار المؤتمر السنوي لـ مشاركة .٥٣

 عرب، بينهم مصريون وتونسيون عن مشاركة) ايباك" (اللجنة اليهودية األمريكية"أعلنت : نواكشوط
وأردنيون وموريتانيون، في احتفاالتها بالذكرى الستين الغتصاب فلسطين، تحت ستار المشاركة في 

وفيما صدم النبأ . مايو/  أيار٣إبريل إلى /  نيسان٢٩المؤتمر السنوي لها والذي عقد في الفترة بين 
الية ومعارضة مؤخرا على المطالبة بقطع العالقات الشارع الموريتاني الذي أجمعت أطيافه السياسية مو

) الغرفة العليا في البرلمان(مع الكيان الصهيوني، بمشاركة نائب رئيس مجلس الشيوخ " المشينة"
الموريتاني محمد الحسن ولد الحاج، قال محمد غالم، األمين العام للرباط الموريتاني لمقاومة االختراق 

إن هذه الزيارة إن صحت فستكون وصمة عار وطعنة في ظهر "، "جخليال"ـالصهيوني في تصريح ل
  ".الشعب الموريتاني وموقفه المشرف الرافض للتطبيع

  ٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   تستأنف مساعي الحوار الفلسطيني فور االنتهاء من تحقيق التهدئةمصر .٥٤

وحماس انها ستستأنف مساعي أن مصر أبلغت حركتي فتح ) ارالمن(ر مصدر مطلع في القاهرة لـ ذك
" اسرائيل"المصالحة بين الحركتين فور االنتهاء من الجهود التي تبذلها النهاء مسألة التهدئة بين حماس و

أن القاهرة ترى بأن عودة الحوار بين الحركتين والوصول ) المنار(وقال المصدر لـ  .في قطاع غزة
رة االوضاع في قطاع غزة وتطبيق ما جاء في اتفاق الى اتفاق ولو جزئي بينهما سوف يسهل عملية ادا

التهدئة وبشكل خاص ما يتعلق بالمعابر، غير أن المصدر أشار الى أن مواعيد زمنية الستئناف هذا 
الحوار لم يتم تحديدها، وأن ذلك مرتبط بالرد االسرائيلي على مساعي التهدئة المصرية الذي سيحمله 

بعد زيارته المتوقعة الى تل أبيب خالل األيام القليلة " اسرائيل"ن الوزير عمر سليمان لدى عودته م
  .القادمة

 ٤/٥/٢٠٠٨المنار الفلسطينية 
  
  تعاطفا مع الفلسطينيين" غزة" يسمون بناتهم جزائريون .٥٥

هذه األيام )  كلم جنوب شرق العاصمة الجزائر٦٠٠(لم يجد بعض الجزائريين في والية الوادي : لندن
ع الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة سوى تسمية مواليدهم الجدد من اإلناث باسم وسيلة للتعاطف م

وقال أحمد، الذي يقطن ببلدة النخلة، لوكالة األنباء األلمانية إن تعلقه بإخوانه في غزة واهتمامه ". غزة"
ذا التصرف وأضاف أحمد أن ه". غزة"بما يعانونه من تجويع وحصار جعله يختار لمولودته األولى اسم 

 .هو أقل ما يمكن أن يقوم به إنسان مسلم تجاه إخوانه في غزة
٦/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط   
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  لجنة عربية دولية إلحياء يوم النكبة .٥٦

أعلنت اللجنة العربية الدولية إلحياء الذكرى الستين لنكبة فلسطين يوم الخامس :  تيسير أحمد-دمشق 
جاجية في كل الدول العربية إضافة إلى تنظيم مسيرات عشر من مايو الجاري يوم غضب ومسيرات احت

أكدت اللجنة أن كما ". دةمسيرة العو"في الخامس من يونيو في كل مخيمات الالجئين تحت عنوان 
فعاليات إحياء ذكرى النكبة سوف تمتد طوال العام وتشمل مسيرات واعتصامات وفعاليات في كل الدول 

قوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وتعبيراً عن التالحم والتضامن مع العربية للتأكيد على التمسك بالح
   .نضال الشعب الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي

٥/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   
  
  مراقبون أميركيون لالشراف على رفع الحواجز اإلسرائيلية: رايس .٥٧

زا رايس، أمـس، أن مـراقبين أميـركيين    أعلنت وزيرة الخارجية األميركية كوندولي:  أ ف ب-ايرلندا  
وصرحت رايس  . سيشرفون على رفع الحواجز العسكرية اإلسرائيلية التي تشل النشاط في الضفة الغربية           

ذلك يعنـي أن مراقبينـا      "للصحفيين المرافقين لها لدى عودتها إلى لندن من جولة في الشرق األوسط إن              
 يحاولون عبور الحواجز لتكون لهم فكرة عن الطريقـة          سيتوجهون إلى ضواحي المدن للتحدث مع الذين      

وأوضحت أن المراقبين سيكونون من موظفي السفارة األميركية فـي           ".التي تجري بها الحركة والعبور    
  ".إسرائيل"

  ٦/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
 التوصل إلى حل ممكن ويجب السعي الحثيث نحو تحقيق السالم:  األمريكيةالخارجية .٥٨

بالرغم من  " بيان جاء فيه أنه      مريكيةق التواصل االلكتروني في وزارة الخارجية األ      فريأصدر  : واشنطن
الشكوك في إمكانية الوصول إلى حل بنهاية هذا العام، إال إن الواليات المتحدة تعتقد أن هـذا الهـدف ال        

 بـل   ليس هناك أي خسارة في السعي نحو الـسالم        . زال ممكن التحقيق بل ويجب السعي لتحقيقه وبشدة       
تدرك الواليات المتحدة الحاجة للتعامل مع قضايا حرية الحركة والوصـول           ". هناك الكثير من المكاسب   

في الضفة الغربية والتي لها تأثيرها السلبي على الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني وكذلك الحاجة لتجنب               
  .خطوات على األرض قد تُضعف السلطة الفلسطينية

  ٥/٥/٢٠٠٨ الفلسطينية القدس
  
 أللف سنة " إسرائيل"سندعم :  األركان األمريكيرئيس .٥٩

أكد رئيس هيئة االركان المشتركة للقوات االمريكية االدميرال مايك مـولين ان الواليـات              : محمد بشير 
، موضحا ان واشـنطن     ١٩٤٨ عاما منذ اقامتها في مايو عام        ٦٠لمدة  " اسرائيل"المتحدة دعمت وساندت    

ونـسبت صـحيفة    ! حليفتها االولى في العالم للسنوات الستين والمائة وااللف المقبلة        ستواصل هذا الدعم ل   
جيروزاليم بوست االسرائيلية الى المسؤول العسكري االمريكي البارز قوله انني مـن كبـار المعجبـين             
بالدولة العبرية التي اكن لها احتراما كبيرا لجميع النجاحـات التـي حققتهـا والنـشائها دولـة تمثـل                    

  .الديموقراطية
  ٦/٥/٢٠٠٨عكاظ 
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  السياسة الدولية بشأن حركة حماس فشلت:  االوروبياالتحاد .٦٠
ان سفيري االتحاد االوروبي لـدى كـل مـن       " جيروزاليم بوست " ذكرت صحيفة    : سما –القدس المحتلة   

ويجـب  قد فشلت   " حماس" والسلطة الفلسطينية قاال ان الجهود الدولية لمحاولة اضعاف حركة           "اسرائيل"
 اوزال، سـفير  –وقال راميرو سبريان  .ولكنهما امتنعا عن القول بأنه يجب اشراك حماس  . اعادة تقييمها 

ان السياسة التي اتبعت في العام الماضي تجاه قطاع غزة بهدف دعـم         : ""اسرائيل"االتحاد االوروبي لدى    
ينـتج  ... سانية، واضعاف حمـاس  السكان من خالل تقديم المساعدة االقتصادية المباشرة والمعونات االن    

جون كجير، على ذلك      في الضفة الغربية وقطاع غزة،     ، اوزال –ووافق نظير سبريان     ".عنها اثر عكسي  
وقال كجيـر ان الـسماح فقـط بـدخول           .قائال ان اغالق المعابر الى قطاع غزة كانت له نتائج عكسية          
ريق معبر غزة لتمكين اقتصاد القطـاع مـن   المساعدة االنسانية، عوضا عن التدفق الحر للبضائع عن ط      

وأكد المسؤوالن، خالل ايجـاز صـحفي فـي          .النمو واظهار منافع السالم، قد زاد فقط من نفوذ حماس         
، وانه ال يمكن ولن يـتم       "حماس"القدس، انه رغم ذلك فانه ال توجد اية اتصاالت بين االتحاد االوروبي و            

 .بشروط الرباعيةاجراء اية اتصاالت قبل ان تقبل الحركة 
  ٦/٥/٢٠٠٨وكالة سما 

 
  هل ستفتح القاهرة معبر رفح إذا رفضت إسرائيل التهدئة؟ .٦١

بوجود وعد مصري لها بفتح معبر رفح من ) حماس(تصريحات قادة حركة : محمود جمعه -القاهرة 
ؤالت عن جانب واحد إذا رفضت إسرائيل مقترح التهدئة أو في حال خرقها اتفاقا بهذا الشأن، أثارت تسا

وجود التزام حقيقي من القاهرة بالقيام بمثل هذه الخطوة ال سيما أنها قد تترتب عليها تداعيات في 
  .عالقات مصر مع كل من إسرائيل والواليات المتحدة

وتعليقا على تصريحات مصادر مصرية قالت إن القاهرة ستلتزم بوعد الرئيس المصري حسني مبارك 
قراءة التصريح جيدا توضح معناه، وأعتقد "ضت إسرائيل التهدئة، قال زكي إذا رف" عدم تجويع غزة"بـ

اإلعالم جزء من منظومة عملنا . أن معناه واضح، نحن مثل الجميع نستخدم اإلعالم لتمرير رسائل
  ".وجهودنا للتهدئة

 وعن حصول مصر على ضمانات من إسرائيل للمضي قدما في جهود الوساطة مع الفصائل الفلسطينية،
عندما تكون وسيطا ال يكون الحديث عن ضمانات، وإنما عن مستوى استعداد "قال المتحدث المصري 

ووصف زكي الموقف األميركي من الجهود المصرية الرامية للتهدئة في  ".معين لدى طرفي المشكلة
  ". داعم ومؤيد"غزة بأنه 

سبق قال للجزيرة نت إن تصريحات ولكن الدكتور عبد اهللا األشعل مساعد وزير الخارجية المصري األ
مجرد أمنيات ومطالب تريد من القاهرة تلبيتها خاصة فيما يتعلق بملف "حماس عن الوعد المصري 

  ".المعابر
لن تقدم على فتح معبر رفح حتى لو رفضت إسرائيل التهدئة ألنها تواجه "وأكد أن القيادة المصرية 

لشعب الفلسطيني وإخراج روح حماس من الجسد ضغوطا هائلة إلبقاء غزة محاصرة بهدف خنق ا
" خنق"غير أن األشعل نفي في الوقت نفسه تواطئ القاهرة في  ".الفلسطيني عبر استمرار حصار القطاع
عدم إدراك القاهرة حقيقة دورها وأهدافها، مكّن إسرائيل من "الفلسطينيين داخل غزة، ورأى أن 

  ".استخدامها كأداة لمواجهة حماس
ن إسرائيل وأميركا طلبتا من مصر إثارة موضوع التهدئة للتغطية على العمليات العسكرية في وأضاف أ

هذا يعني بوضوح أنه ال ضمانات "وقال . غزة وفشل مفاوضات الرئيس محمود عباس مع اإلسرائيليين
 ".لدى مصر بالتزام إسرائيل بعرض التهدئة ألن القاهرة ليست وسيطا باألساس بين تل أبيب وحماس
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صادقون في تصريحاتهم بشأن "أما المؤرخ الفلسطيني عبد القادر ياسين فقال للجزيرة نت إن قادة حماس 
 عن تأكيد -العتبارات دبلوماسية-وإنه يتفهم أن تمتنع القاهرة " حصولهم على وعد مصري بفتح المعبر

سرائيليين ومباركة وأكد ياسين حصول القاهرة على موافقة مسبقة من اإل .أو نفي تلك التصريحات
ال يمكن أن تطرح مبادرات كهذه إال في جو يشجع "أميركية بالمضي قدما في موضوع التهدئة، وقال 

وأعرب ياسين عن اعتقاده بوجود رغبة لدى واشنطن وتل أبيب لتهدئة األوضاع في  ".على قبولها
 قادمة إليران أو سوريا أو وتحضير المشهد السياسي لضربة عسكرية أميركية أو إسرائيلية"المنطقة 

 ".لبنان وربما غزة
  ٥/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  ما سر تفاؤل رايس؟ .٦٢

  هاني المصري
رغم كل الدالئل التي تشير إلى انه من الصعوبة بمكان إلى حد االستحالة الوصـول إلـى اتفـاق بـين                     

  . االتفاق خالل العام الحاليالفلسطينيين واالسرائيليين االّ ان وزيرة الخارجية االميركية تعتقد بإمكانية
  فما سر تفاؤل رايس؟

لعل ما صرح به مسؤول اسرائيلي عن امكانية ان تطلب رايس نشر وثيقة تعرض التقدم الذي احرز في                  
 كمـا   -فرايس تعتقد   .  االسرائيلية حتى اآلن، هو الذي يفسر التفاؤل األميركي        -المفاوضات الفلسطينية   

قدم تم احرازه فعالً، وان هذا التقدم يمكن ان يتبلور إلى اتفاق اطار يحدد               ان هناك تقدماً     -صرحت علناً 
  .مالمح معاهدة السالم، وال يتم تنفيذه حالياً، ولكنه يوضح األفق السياسي أمام المفاوضات

قبل التحقيق األخير الذي أجرته الشرطة مع ايهود اولمرت، الذي وصفته المصادر الصحافية نقالً عـن                
ئية انه جدي جداً، وقد يطيح به هذه المرة، كان رئيس الحكومة في وضـع ضـعيف جـداً                   مصادر قضا 

لدرجة ال تسمح له باتخاذ قرارات تاريخية، فكيف سيستطيع اتخاذ قرارات حاسمة بعد ان أصـبح شـبح                  
ى أي  ووفقاً للقانون االسرائيلي فان مجرد تقديم الئحة اتهام توجب عل         . تقديم الئحة اتهام يخيم فوق رأسه     

االستقالة فوراً، اولمرت اآلن أصبح في وضع اضعف وسيكون أميـل           ) فضالً عن رئيس الوزراء   (وزير  
الى المزيد من التشدد والتطرف مع الفلسطينيين، وهذا األمر من شأنه ان يطيح بالبقية الباقية من اآلمال                 

  .قاًالموجودة على توقيع اتفاق اطار هذا العام يتم االتفاق على تطبيقه الح
قد يقول قائل، ان التحقيقات األخيرة قد تدفع اولمرت إلى المضي قدماً نحو انجاح مفاوضات السالم النها                 

  .يمكن ان تكون القشة األخيرة التي يمكن ان تنقذه من الغرق
الرد على هذا الرأي بسيط جداً وهو ان رغبة اولمرت في توقيع اتفاق ال شك فيها أبداً، ولكن الخـالف                    

ى مضمون االتفاق، فاولمرت محكوم تماماً بالالءات االسرائيلية التي أخذت زخماً، ودعا بورقـة              هو عل 
الضمانات االميركية التي منحها بوش لشارون، بحيث ان أي اتفاق حتى يوقع ومن أجل ان يرى النـور                  

بعيد جداً عـن    ال بد ان يكون تحت سقف الالءات االسرائيلية وورقة الضمانات االميركية، وهذا السقف              
  .الحد األدنى المقبول فلسطينياً من أكثر الفلسطينيين اعتداالً

فالرئيس أبو مازن الذي بنى كل حساباته على نجاح المفاوضات وعملية السالم ال يستطيع ان يوقع اتفاق                 
 دون  اطار ال يتضمن الحق األدنى الفلسطيني المكرس في قرارات الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية            

فتوقيع اتفاق سيء، يسمى اتفاق اطار، ويكون اتفاق        . ان يدفع ثمناً باهظاً جداً قد يؤدي الى انهيار السلطة         
رف أي غير مطروح للتنفيذ سيكون أسوأ شيء يمكن ان يحصل، أقصى ما يمكن ان يؤدي اليه هـو ان                    

تبدو في نظر شعبها سلطة     يبرر لبعض الوقت استمرار المفاوضات، وقد يمد في عمر السلطة، ولكنها س           
ال تمثل الفلسطينيين ومطالبهم وانما سلطة متعاونة مع االحتالل وخاضعة لشروط وامـالءات اسـرائيل               

  .والواليات المتحدة االميركية
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ان الفلسطينيين ليسوا بحاجة الى اتفاق جديد، ورقة جديدة تشيع وهماً جديداً بينما ما يجري على األرض                 
العدوان العسكري بكل اشكاله، وتكثيف االستيطان، واستكمال بناء جدار الفـصل           هو استمرار وتصاعد    

العنصري، وتقطيع أوصال الضفة بالحصار والحواجز وعزل القدس واألغوار، وفرض الحصار الخانق            
  .على قطاع غزة لدرجة تدفع به رويداً رويداً نحو االنفجار العظيم

ل غير جاهزة لدفع ثمن     يلضغط على اسرائيل، وما دامت اسرائ     ما دامت االدارة االميركية ليست بوارد ا      
السالم وتهب فيها رياح التطرف والتوسع والعنصرية، وما دام الفلسطينيون والعرب بعثروا اوراق القوة              
والضغط على مذبح الرهان على المفاوضات كخيار استراتيجي وحيد، فالسالم سيظل بعيداً، وهدف اقامة              

  . يبتعد أكثر وأكبردولة فلسطينية حرة
  .ل انها ستخسر من احتاللها أكثر مما تربح ال يمكن ان تنسحبيفبدون ان تشعر اسرائ

أما رايس، فهي تشيع التفاؤل ألن ابقاء عملية السالم بدون سالم من شـأنه ان يقطـع الطريـق علـى                     
 .المبادرات والجهود األخرى، ويجعل الدور االميركي اللعبة الوحيدة في المدينة

  ٦/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   ومن هو العدو؟"عقيدة"أية ..  األمنية الفلسطينية الجديدة"المنظومة" .٦٣

  عريب الرنتاوي
 بل ومفرحا للغاية لو أنه جاء في        ،كان يمكن لنشر قوات األمن الفلسطينية في جنين أن يكون خبرا مفرحا           

نشر الشرطة  .  فكيف ذلك؟،  ،ه الظروف سياق آخر غير هذا السياق، أو أنجز في ظروف أخرى غير هذ           
 يتم بعد رحيل االحتالل أو في سياق االستالم والتسلم بين           ، عمل من أعمال السيادة    ،وقوات األمن الوطني  

 أو ظننـا أنـه      ، وقد حصل ذلـك    ،سلطة احتاللية وشعب يشارف على استعادة حريته واستقالله وسيادته        
 وكان حـدثا مفرحـا      ،لى أوسلو وقيام السلطة الوطنية     إثر التوقيع ع   ١٩٩٥ - ١٩٩٤حصل في العامين    

 فالسيادة منتهكة في رام اهللا ولـيس فـي          ، يبدو شيئا مغايرا   ، بيد أن ما يجري هذه األيام      ،للغاية في حينه  
ـ   ،المحافظات فحسب   وقوات الشرطة التي يجـري      ،أية قيمة وداللة  " جغرافية أوسلو وتقسيماته  " ولم تعد ل

 ". التقاسم الوظيفي"وات االحتالل في أماكن انتشارها فيما يشبه مع ق" تتجاور "،نشرها
 فإعداد قوات األمن الفلسطينية فـي المرحلـة         ،هو رؤية السياق برمته   " التفصيل"على أن األهم من هذا      

الرؤية تقول أن حركة فتح ما عادت عمـودا فقريـا           : جديدتين" عقيدة"و" رؤية" يأتي من ضمن     ،الحالية
 وان هـذه    ،ليه أو االستناد إلى نفوذه في حماية السلطة وضمان عدم انتقالها إلى حمـاس             يمكن الركون إ  

 ال يمكن أن تبني أجهزة أمنية وفقا لعقيدة قتالية تخرج إسـرائيل مـن               ،الحركة بإرثها الوطني والكفاحي   
 .لتضيف مكانها حماس أو فصيل فلسطيني آخر" الئحة األعداء"

 أال وهي بناء الـسلطة      ، جونز وفريرز عن فرضية جديدة     ،دايتون: لثالثةلذلك تفتقت أذهان الجنراالت ا    
 التي تبنى فيها األجهزة والجيوش      ، تماما كما هو حال مختلف السلطات العربية       ،صلبة" قاعدة أمنية "على  

 أي أن  ، حتى وإن أدى ذلك لالصطدام بالشعب وقـواه الوطنيـة الحيـة            ،على قاعدة حفظ النظام وإدامته    
ثمة . التي بنتها فتح والفصائل الفلسطينية    " السلطة الوطنية "على أنقاض   " بناء السلطة األمنية  " هو   المطلوب

 على أنقـاض األجهـزة      ،من يتحدث عن خطة أمريكية خمسية تهدف بناء أجهزة أمنية جديدة كل الجدة            
ادرها لن تـأتي مـن       وأن قيادات هذه األجهزة وكو     ،القديمة التي يجري تسريحها بقوانين التقاعد المبكر      

 تـدفع بهـذا     ،وعربية) الحكومة تحديدا ( وأن أطرافا فلسطينية     ، بل بالتعبئة ضدها   ،الفصائل بما فيها فتح   
في الضفة الغربية هو ضمانة عدم تمدد حماس من غـزة           " النظام األمني " فيكون   ،االتجاه تمويال وتدريبا  

 وقد يتطور إلى ما هـو       ، يقتصر على حماس    واألمر لن  ، بل ومالحقتها من الضفة إلى غزة      ،إلى الضفة 
 . أبعد من ذلك
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 واتجاههم للرياضـة  ،بالقيام بأدوار أمنية كبرى  " طموحاتهم" نفهم عزوف قادة أمنيين عن       ،في هذا السياق  
 قبل أن يسقطوا في مـستنقع       ، ونفهم أفول نجوم آخرين ملئوا األرض والفضاء ذات يوم         ،واألندية والفرق 

قلق التي تطارد بعض قادة األجهزة األمنية والعسكرية الفتحاويين في الـضفة الـذين               ونفهم حالة ال   ،غزة
نفهـم  . ليغادروا مواقعهم بعد أن يتسلمها منهم قادة أمنيون من طراز جديـد           " الدور سيأتيهم "يعرفون أن   

 بيد أننا   ،االمطالبة بفصل األجهزة األمنية والعسكرية عن الفصائل حفاظا على نزاهتها وحياديتها ومهنيته           
 خصوصا المقاومة   ،أو وضعها في مواجهة مع الفصائل     " عقيدتها الوطنية "ال نفهم فصل هذه األجهزة عن       

 خيـار   ، بمن في ذلك أشد المتحمسين ألوسلو      ، رسميا على األقل   ، في مرحلة لم يسقط فيها أحد بعد       ،منها
أصحاب الخطة ومموليها   " عقيدة"اهية مع   األجهزة الجديدة وقادتها متم   " عقيدة" ويؤسفنا أن تكون     ،المقاومة
 ". إسرائيل ليست العدو: " وكلمة السر فيها،ومنفذيها
 ، أدعو القارئ العزيز إلى استحضار الجدل الذي رافق واقعة اغتيال العميد فرانـسوا الحـاج               ،بالمناسبة

ميـشيل سـليمان إن      أقوى المرشحين لخالفة الجنرال      ، والذي عد في حينه    ،رئيس أركان الجيش اللبناني   
 يومها قيـل أن الجريمـة       ،تمكن األخير من االنتقال من مقره في اليرزة إلى مقر رؤساء لبنان في بعبدا             

 هذا الجيش الذي أعيد بناؤه وتدريبه وتسليحه        ،الجيش اللبناني " عقيدة"ليست سوى حلقة في الصراع على       
لقتالية للجيش السوري وغالبا بالتنسيق والتعاون       ووفقا لذات العقيدة ا    ،في ظل الهيمنة السورية على لبنان     

 وربما حلقة ثانية في المسلـسل أو        ، ومن الواضح أننا نواجه اليوم شيئا شبيها في فلسطين         ،مع حزب اهللا  
 ولهذا ينظر كثيرون النتشار قوى األمن الفلسطينية في بعض المدن الفلسطينية ببعض القلق              ،السياق ذاته 
 وهي  ، وتحفظاتهم عندما يقرؤون تصريحات حكومة فياض المواكبة لهذا االنتشار          ويزداد قلقهم  ،والتحفظ

 فنحن فـي زمـن ستـصبح فيـه          ،ال أعرف " خالية من دسم الفصائل أو سمها     " حكومة   ،كما هو معلوم  
" حـسن سـلوك  " الحصول على شهادة ، يتعين على من يرغب في الوظيفة العامة      ،الفصائلية سبة وشتيمة  

ـ   ، وربما يمتد ذلك ليشمل الرئاسة ذاتها      ،نهاإلبراء ذمته م    وهو أمـر    ،الفصائلية" ميكروب" التي تلوثت ب
ـ    ،نلمس إرهاصاته في تزايد االهتمام األمريكي بالحكومة على حساب الرئاسة          " شـرعيتها " وتغليبهـا لـ

لبية  ولم تحظ بأغ   ، مع أنها حكومة لم تعرض على برلمان       ،الوهمية على حساب شرعية الرئيس المنتخبة     
 مثيرا لشبهات دستورية وقانونية لم تفارقها حتـى         ، ومن ثم استمرارها   ، وجاء تشكيلها  ،شعبية وبرلمانية 

 .يومنا هذا
 ٦/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
 اللحظة الحاسمة.. المناورة اإلسرائيلية .٦٤

  أمين هويدي
نـود أو   وبين كل حرب وحرب تجري مناورة أو أكثر بج        , تعيش إسرائيل في حالة حرب عدوانية دائمة      

المفروض أن يحدث سـالم     !! تقوم فيها ما حدث في الحرب المنتهية استعدادا للحرب التالية         , بدون جنود 
فهي دولة مارقة التحترم الـشرعية      , ولكن باستثناء إسرائيل  , عقب الحرب فهذا هو المنطق السائد عالميا      

جريمته ويعيش في خوف دائـم      وهي في خوف دائم من الغد وما بعد الغد كاللص الذي ارتكب             ! الدولية
من المالحقة والعقاب ويظل هكذا حتي يرد ما سرقه أو الي أن يـصبح جثـة هامـدة تنهـشها الحـدأة                      

الي متـي   : االبن يدفن أباه والوالد يدفن ابنه وربما جده وال يتوقفون لحظة واحدة ليتساءلوا            ... والغربان
لي ذلك بأن هذا هو قدر إسـرائيل وعليهـا أن           موشيه دايان يرد ع   ! يستمر هذا الحال؟ وكيف الخالص؟    

السالم هو الحـل    ... هذا تهرب من اإلجابة فهو يتجاهلها كغيره من القادة برغم وضوحها          ! تعيش قدرها 
  .ولكنهم يخافون من السالم ويعيشون بين خوض الحروب وبين إدارة المناورات

ريل الماضي وسميت بهذا االسم الكودي       أيام في اب   ٥ جرت لمدة  ٢مناورة اللحظة الحاسمة أو نقطة تحول     
, ٢٠٠٦وهو استخالص الدروس من الحرب الثانية علي لبنان في صيف         , لتعبر عن الغرض من إجرائها    
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, التي كشفت عن هشاشة الجبهة الداخلية وسوء استعداد بعض المؤسسات لمواجهة صواريخ حـزب اهللا              
  .رائيليةوهذا خط أحمر بالنسبة للعقيدة اإلس, التي طالت العمق

والمناورات إجراء عادي تلجأ إليه إسرائيل لمعرفة تعاملها مع وضع خطير أو لتقويم أدائها أمام أزمـة                 
  .وهو إجراء سليم يتمني المرء أن يتكرر عندنا, معينة

 لتحديد تعاملها مع عبور القوات      ١٩٧٣هذا يذكرني بالمناورة التي أجرتها إسرائيل قبل حرب اكتوبر عام         
هل تشتبك معها فورا لمنعها مـن       : من الضفة الغربية الي الشرقية لقناة السويس      ..  اذا حدث  ..المصرية
أم حينما تكون وسط القناة لتغرقها في المياه؟ أم بعد أن يتم عبور معظم القوات ثم القيـام بعـد                    ! العبور؟

رب ثم تـدميرها    ذلك بالهجوم المضاد لقطع خطوط مواصالتها وعزلها عن احتياطيها االستراتيجي بالغ          
وقد ذكرت  , بعد ذلك؟ وانتهوا الي الخيار الثالث الذي طبقوه فعال في أثناء الحرب فكانت ثغرة الدفرسوار              

تقارير المخابرات المصرية وقتئذ كل هذا قبل بدء الحرب ألن كل ما كان يجري في الضفة الشرقية كان                  
محادثات التليفونية والالسلكية وكذلك بتـصوير      تحت المالحظة الدقيقة ليل نهار وبالتسمع المستمر علي ال        

 ١٢الدفاعات اإلسرائيلية بما في ذلك خط بارليف بدشمه وبمدرعات االحتياط التكتيكي للدفاعات علي بعد             
  .كيلومترا الي الشرق من الخط األمامي

ـ               صواريخ افتتحت المناورة بإعطاء تصور هيئة التحكيم التي تشرف علي المناورة ببداية االشـتباكات ب
أو قوات المقاومة الي مجلس الوزراء المصغر الذي يدير الحرب عادة لمعرفة قراراتـه فـي            , حزب اهللا 

وهي , وذلك بعد اتهام تقرير فينوجراد رئيس الحكومة أولمرت بسوء ادارته للحرب السابقة           , ادارة الحرب 
يخ اللبنانيـة التقليديـة     ثم قامت هيئة التحكيم بعمل تصورات أخري بقـذف الـصوار          , مسئولية سياسية 

والكيماوية والبيولوجية لمعرفة أداء الوحدات والمنشآت األخري كالبريد والمستشفيات في العمق لمعرفـة       
اجراءاتها بعد أن أصبحت كل إسرائيل بخطوطها األمامية وعمقها جبهة للقتال بعد تقدم وسائل االختراق               

ؤساء واألفراد عند وقوع الهجمات المتوقعة وتأثير ذلك        وذلك لمعرفة تصرفات القادة والر    , عند المقاومة 
  .علي سير أمور الحياة في ظل ذلك

, وباختصار شديد كان الغرض هو تقويم خطط الدفاع المدني الموضوعة علي الطبيعة وبطريقة عمليـة              
نفسه نشط ألنه يصحح أخطاءه ب    : وهذا إجراء جيد يدل علي أننا نواجه عدوا نشطا وخائفا في نفس الوقت            

وخائف ألن الهجمات والصواريخ توجعه وتقلقه بصفة دائمة ولكنه يعمل جاهدا للتدريب علي             , أوال بأول 
ألن التدريب ومتابعة األخطاء وقت السالم أو في المناورات يبذل فيه عرق ولكنـه يـوفر                , مواجهة ذلك 

  .الدماء وقت االشتباك
 يركزون علي التستر علي األخطاء بل الخطايا التي         وهذا درس ألصدقائنا المتربصين بعيدا هناك إذ إنهم       

فلـيس فـي    , تحدث في المجاالت المختلفة لحرصهم علي أن يسمعوا رؤساءهم ما يسرهم ولو كان كذبا             
وبذلك تبقي األخطاء وتنمو وتنتشر وهذا خطأ جسيم        , وكل شيء تمام يافندم   , اإلمكان أحسن مما هو كائن    
اعد العدو علي مالقاتنا بعيوبنا دون تصحيح ويساعد في بقاء المـرض            إذ يس , يرتفع ليكون جريمة خيانة   

  .لينتشر في أنحاء الدولة حتي يسقطها
األخطار هنا متوقعـة    .. وهناك سؤال نوجهه الي المسئولين عن خطط الدفاع المدني في الجبهة الداخلية           

ـ              ي حـدودها أو بفعـل القـدر        وتكون دائما بفعل البشر الذين يعتدون علي األمن في أنحاء البالد أو عل
فهل هناك خطط معدة لمواجهة ذلك في أي وقت ليال أو           , كالزالزل أو سقوط العمارات علي سبيل المثال      

نهارا؟ واذا كانت موجودة لماذا ال تجري مناورات بجنود أو بدون جنود لتحديد الـسلبيات لتالفيهـا أو                  
, اجهة هذه األخطار التي تحدث فجأة ودون انـذار        االيجابيات لتعزيزها ولمعرفة قدرة المسئولين علي مو      

  .فقدرة الدولة ليست في مواجهة األزمات فحسب ولكن في تالفيها وتجنبها أيضا
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األحداث من حولنا تبعث علي القلق وهذا يدعو الي االستعداد واليقظة والتأكد دائما مـن قـدرتنا علـي                   
 يكفي ولكن اختبارها والتدريب عليها علـي        وضع الخطط علي الورق والخرائط ال     ... مواجهة األحداث 

  .بل قد يكون مانعا ورادعا للعدوان قبل وقوعه, األرض هو ضمان األمن الحقيقي
إذ سيكشف عن تفكير العدو في تخطيطـه وكـذا     , مراقبة هذه المناورات ودراستها بعناية أمر مهم للغاية       

واجهتها بكفاءة من خالل مناورات بجنود أو       عن أساليبه وتكتيكاته إزاء مواقف معينة حتي نتدرب علي م         
  .بدون جنود أو بالذخيرة الحية أو بدونها

وتدرب علي مواجهة أساليبه وتكتيكاتـه مـن خـالل التـدريب            , اعرف عدوك تكسب نصف المعركة    
  .ألن العرق قبل المعركة يوفر الدم عند االشتباك, والمناورات تكسب النصف اآلخر

  ٦/٥/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
 هل ستعيش إسرائيل مائة عام؟ .٦٥

  محمد فال ولد المجتبى
ليس هذا التساؤل انعكاسا لتمنيات مواطن عربي تحز في نفسه المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني تحـت                

احتالل ظالم يحظى بدعم القوى الدولية الساكتة على الظلم حينا، والمعبرة عن تفهمه بـل ودعمـه                  وطأة  
يطبعه عجز النظم العربية وتمزقها وسوء تقدير أغلبها، وال صلة لهذا التساؤل أيضا             واقع   أحيانا، في ظل    

الغربية إلى الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد من تهديد بإزالة دولة إسـرائيل مـن    بما تنسبه الدوائر    
دها ليوم األحد اإلسبانية في عد)  El PAIS  ("البايس"عنوان لمقال نشرته صحيفة  الوجود، بل إنه ببساطة 

اإلسرائيلي في  -الكاتب آدولفو غارثيا أورتيغا، تناول فيه آفاق الصراع الفلسطيني         ، بقلم   ٢٠٠٨ أبريل   ٢٧
  . الصهيوني بمرور ستين سنة على إعالن قيام دولة إسرائيل سياق احتفاالت الكيان 

 تنطلق منها الطبقـة الحاكمـة       وإذا تركنا جانبا ما قد يستشف من حسن ظن الكاتب بالقيم األخالقية التي            
الذي يأتي  -في إسرائيل، ونظرته غير المنصفة أحيانا لموقف المقاومة الفلسطينية، فإن المقال             والمجتمع  

 يتضمن مالحظات وأفكارا جديرة باالهتمام، بغـض        -إلسرائيل والحرص على مستقبلها    من باب النصح    
  .مقبولة على إطالقها أم ال النظر عما إذا كانت 

يعتبر غارثيا أورتيغا أن األمور تغيرت كثيرا منذ إعالن قيام دولة إسرائيل، وأن أعداءها أصبحوا أكثـر    
هكذا تبدو إسرائيل اليوم بلدا مضطربا      . ذي قبل، ألن الزمن يسير دائما لصالح المهزوم، أيا كان          قوة من   

  . طائه وقصورهالشفقة، وأصبح يتخبط في الفخ الذي نسجه بنفسه بسبب أخ فقد معنى 
من ثم، فإن مستقبل إسرائيل يتوقف اليوم على مدى استعدادها التخاذ مبادرات حاسمة في اتجاه الخروج                

الحلقة المفرغة التي تدور فيها منذ سنوات رهينة للرعب الذي تعيشه والسياسات الفظة التي تتبعهـا،                 من  
ى استئصال جزء مما تعتبـره جـسدها، وإال       الضروري تسليم إسرائيل، كأمة وكمجتمع، بالحاجة إل       ومن  

الجسد كله، ذلك أن الداء الذي يدب في جسدها منذ نحو عشرين سنة أصبح يتقـدم بـوتيرة                   فإنها ستفقد   
  . سريعة

 عليها منطقيا أن تعمـل      -حماس وإيران -إن إسرائيل التي ال تستطيع أن تقضي على أعدائها األساسيين           
 معهم، وقد بات واضحا لكل من يملك حدا أدنى من الذكاء أنه لن يكون               التوصل إلى صيغة للتعايش    على  

إسرائيل الصمود في مواجهة حرب استنزاف استدرجتها إليها حماس التي تنطلق في حـساباتها               بمقدور  
عامل الزمن، وفعال، سيجرف التاريخ إسرائيل إذا لم تتصرف على نحو يختلف جـذريا           من الرهان على    
 أول ما تحتاجه إسرائيل اآلن، من وجهة نظر الحادبين على مـصلحتها، هـو            . ا الحالية عن استراتيجيته 

نوازع الكراهية أو دوافع االنتقام، بل تتبنى خطا واقعيا وبنّاء إلى أقصى             قيادة سياسية مختلفة ال تحركها      
فلسطينيين عبـر   منطق العين بالعين، ومحاولة تحطيم معنويات ال       حد، ألن السياسي الذي ال يعرف غير        

إسرائيل بين يديه، ألن هذه السياسة إنما تمنح الفلسطينيين          تكثيف المجازر، ال يستحق أن يوضع مستقبل        
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لالستمرار في المقاومة، وإذا استمرت األمور على النسق         مزيدا من الطاقة، وتقدم لحماس مبررات أقوى        
  . المائة الراهن، فإن دولة إسرائيل قد ال تصل إلى عامها 

أما إذا رغبت إسرائيل أن تراهن على المستقبل، فإن من الالزم أن تملك الشجاعة لإلقدام، بـدون تـردد        
تراجع، على تنازالت صعبة، تتضمن القبول بما يبدو مستحيل القبول، وتتجاوز عقدة الرعب التـي                وال  

  . حماس في فرضها على إسرائيل نجحت 
ا وبشكل ال لبس فيه، عن القبول بدولة فلسطينية مطلبا ملحا قبـل أن  في هذا السياق، يعتبر اإلعالن، فور     

أن يقرر الفلسطينيون أنهم لم يعودوا يريدون دولة ألنهم يعتبـرون           : أمر أكثر سوءا لإلسرائيليين    يحصل  
قائمة فعال هي تلك التي تسمى إسرائيل، حينها ستجد إسرائيل نفسها إزاء مأزق أسوأ كثيـرا          أن لهم دولة    

  . اآلن  الوضع القائم من
هذه الدولة الفلسطينية ال يمكن التفاوض بشأنها اليوم في غياب حركة حماس، وسـيتطلب األمـر مـن                  

اإلسرائيليين تقديم تنازالت يعتبرونها صعبة بشأن القدس والحدود، لكن ذلك هـو الـثمن الـذي سـتجد                   
ة على البقاء، وربما سيتعين عليها التفاهم       نفسها، عاجال أم آجال، مضطرة لدفعه إذا كانت حريص         إسرائيل  

إيران، ألن ذلك قد يكون الوسـيلة الوحيـدة لرفـع           : الخصوص مع آخر من ينتظر أن تتفاهم معه        بهذا  
  . بقائها لمائة عام مستوى احتماالت 

خالصة القول، من وجهة نظر الكاتب اإلسباني، أن على إسرائيل االعتراف بأنها خسرت الجولة، لكـن                
إنقاذ وضعها باستئناف اللعب وفقا لقواعد جديدة، وإال فإنه سيكون من الصعب عليها أن تتوقـع                 مكانها  بإ

   . الضربة القاتلة من أين تأتي 
  ٦/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
 !مفارقات تستدعي المالحظة.. والخطاب الديني" فتح" .٦٦

 لمى خاطر
فتح، والحركة تركز في مادة هجومها علـى        منذ أن غدت مخاصمة حماس ومناكفتها أولوية على أجندة          

حماس على قضية الخطاب الديني لدى األخيرة، والذي طالما اعتبره منظرو فتح وسياسيوها أمراً يعيـب   
حماس ويقدح في نزاهتها، على اعتبار أن هذا الخطاب يفترض أن يظل بعيداً عن ميدان السياسة تمامـاً                  

لتسويق لنفسها وتبنيه كإحدى وسائل استقطاب األنصار علـى         كما يفترض بحماس أال تسعى الستغالله ل      
 !حد تعبير الخطاب الفتحاوي التقليدي

الذين ترى  ) الجهلة(والفئة التي يستهدفها الخطاب الديني الحمساوي هي في عرف فتح من فئة العوام أو               
يعينهم علـى تبـين     فتح أنهم مجرد أناس عاطفيين فحسب وليس لديهم حظ كبير من الثقافة والفكر الذي               

 !الذي تمارسه حماس عليهم) التضليل(حجم 
وغني عن القول ما الذي تنطوي عليه مثل هذه الرؤية من استهتار ليس فقط بثقافة حماس ومرجعيتهـا                  
الدينية بل أيضاً بجمهور مناصريها وقاعدتها الشعبية الذين تتغافل فتح دائماً عن كونهم جزءاً أصيالً من                

ي، بل وجزء فيه من سمات التميز اإليجابية ما جعله قادراً على الوصول بحركته إلى ما                الشعب الفلسطين 
وصلت إليه اليوم من مكانة الصدارة واإلجالل في المشهدين الفلسطيني والعالمي، بينما كانت غيرها من               

الليبراليـة  الحركات المنافسة تزداد تخبطاً وانتكاساً وارتكاساً رغم ما تخلعه على نفـسها مـن هـاالت                 
والتقدمية والفكر المتحرر والنزعة التقدمية وغير ذلك من مسميات فارغة المضمون يحسبها الظمآن ماء! 

المفارقة هنا أن فتح ومنذ عدة سنوات، دأبت على تتبع ما تظنه عوامل تفوق حمـاس عليهـا وأسـباب                    
ن كل ذلك أن تلجأ فتح لتقليـد        حضورها المتجذر في الشارع الفلسطيني في زمن قياسي، وكانت الغاية م          

حماس واستنساخ تجاربها التي تعدها فتح السبب وراء التفوق الحمساوي وخاصة جماهيرياً وفيها يكمـن               
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سر تلك المكانة الخاصة التي تحظى بها حماس في نفوس الناس والتي لم تفلح كل محـاوالت التـضليل                   
 .والتشويه في التأثير عليها بالقدر المأمول فتحاويا

ولن نستقصي في هذا المقام كل مظاهر التقليد الفتحاوي لحماس، لكننا سنركز على الخطاب الديني لفتح،                
وكيف أن الحركة التي تعيب على حماس استخدامها هذه الخطاب باتت تعتمده بشكل ملحـوظ وإن كـان     

 .بصورة شوهاء تستدعي الشفقة في أحسن األحوال
 هذا الخطاب لدى فتح في المواسم االنتخابية المختلفة كون فـتح ال             ومن الطبيعي أن تزداد وتيرة توظيف     

تلجأ إليه إال ألغراض جماهيرية أي لمصالح حزبية ضيقة، والمطلع على الساحات الجامعية مثالً خـالل                
مواسم انتخابات مجالسها الطالبية يرى العجب العجاب من فنون استخدام فتح للخطاب الديني وتوظيفـه               

عد ما تكون عن حقيقة فتح وجوهر فكرها والشعارات التي رفعتها على الدوام، مما يعنـي                بصورة هي أب  
أن ثمة أزمة عميقة وهوة بينة تفصل ما بين فتح الفكر وفتح الممارسة، وفتح القادة وفتح األنصار، وفتح                  

ـ     ! بصبغتها الحقيقية وتلك بصبغتها الوهمية، وفتح الحقيقة وفتح القناع         ى أن اإلطـار    مما يدل أيـضاً عل
الجامع لفتح بات مطاطاً وهالمياً لدرجة بات يستوعب فيها كل أشكال التناقضات واألفكار والممارسـات               

 !المتضاربة، هذا على افتراض أنه ما زال هناك إطار من أي نوع للجسد الفتحاوي
نتخابـات، وأن   وإال فما معنى أن تطلب الحركة من عناصرها من الطالبات ارتداء النقاب في مواسم اال              

تنشط في طباعة المصاحف وتوزيعها فقط في تلك الفترة، بل وأن يقحم بعـض عناصـرها وكوادرهـا                  
) سلفية(أنفسهم في تأويل النصوص الشرعية واالفتئات عليها انطالقا من الهوى، وأن تظهر بوادر نزعة               

ري منـذ متـى صـار        ولست أد  -) بالخطر الشيعي (لدى جزء من أنصارها، تتبنى التصدي لما يسمى         
 وليس هذا فقط بل إن من يقوم على التحذير من هـذا             -!للطائفية اعتبار لدى حركة ذات خلفيات علمانية      

الخطر المزعوم بعض ناطقي فتح ونوابها في التشريعي وليس فقط أنصارها، كما صدر قبل مـدة عـن                  
، ثم عادت فـي المقـام نفـسه    إحدى برلمنيات الحركة التي اتهمت حماس بفتح بوابة للتشيع في فلسطين          

لتناقض نفسها وتتهم الحركة بأنها مجموعة من الخوارج الجدد الذين نزل فيهم حديث للرسول صـلى اهللا     
 !عليه وسلم وحذر األمة منهم قبل ظهورهم

ما دامـت حمـاس     ) المتأسلم(إنه ليس من اإلنصاف أن تنتقد فتح لتبنيها مثل هذا الخطاب            : قد يقول قائل  
ى تعتمده وتستخدمه، غير أن الفرق كبير وجلي بين استخدام حماس لهذا الخطاب واسـتخدام               هي األخر 

فتح له، فحماس في األساس حركة إسالمية ذات مرجعية دينية وعقائدية واضحة كانت على الدوام محل                
مـع  فخر لدى الحركة وقواعدها وكانت منذ البداية الباعث والمحرك لنشاطها، ولم يختلف حال الحركة               

 .خطابها الديني من مقام إلى آخر ولم نجدها تتنكر له حيناً ثم تتبناه حيناً آخر
أما فتح فواقعها مختلف تماماً، إذ إن توظيفها لهذا الخطاب موسمي ويحمل أجندة بعيدة كل البعـد عـن                   

البيئـات  القناعة بنجاعة النهج الديني بشكل عام، يضاف إلى ذلك أن فتح تستخدمه عند الحاجة فقط وفي                 
التي تطغى فيها نزعة التدين على ما سواها، فعناصر فتح التي تردد شعار جماعة اإلخـوان المعـروف                  

في شوارع غزة ومناطق جنوب الضفة، ال يمكـن أن          ! ) يا للعجب ) ( الخ.. اهللا غايتنا والرسول قدوتنا   (
تين المدينتين المتحررتين نـسبياً     تفعل الشيء نفسه في مدينة كرام اهللا أو بيت لحم مثالً، بل إن أجواء ها              

 ! تتطلب من فتح أن تظهر الوجه الليبرالي لها والذي يحط في بعض األحيان من كل القيم الدينية
أما حماس أو الحركة اإلسالمية بشكل عام فقد حملت ثقافتها العقائدية وجاهرت بها في جميع الظـروف                 

ين كان الشارع الفلسطيني أسير نزعات علمانية       وخاضت بها مختلف المراحل وظلت متمسكة بها حتى ح        
ويسارية، وحتى حين كان أبناء الحركة اإلسالمية في جامعات فلسطين يسامون األذى على يد حركة فتح                
واليسار في السبعينيات وأوائل الثمانينيات  لمجرد فكرهم الديني وقبل حصول التباينات الـسياسية بـين                

 .مختلف الفصائل الفلسطينية
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إن النزوع نحو األبجديات الدينية وتبنيها هو دليل على صوابية نهـج ومـسيرة الحركـة                : ي أن نقول  بق
اإلسالمية التي أدركت منذ وقت مبكر جداً أثر العامل الديني كجزء أصيل من حيـاة الفـرد والجماعـة                   

ـ       ى نجـاح هـذه   وكمحرك ينبغي أن يظل لصيقاً بجميع جوانب النشاط المختلفة، تماماً كما أنه دليـل عل
الحركة في اإلعالء من القيم الدينية داخل المجتمع الفلسطيني لدرجة اهتراء كل مـا دونهـا مـن قـيم                    
وشعارات علمانية ويسارية بات حتى أهلها وأصحابها يخجلون من المجاهرة بها، ويسعون للتنصل منها              

 دعائم شعبية، ولكن شتان شـتان       عبر القفز لألمام نحو الشعارات الدينية في سبيل تثبيت ما بقي لهم من            
بين من يحمل العقيدة فكراً وسلوكاً ويترجمها انطالقاً من قناعته بصوابيتها كنهج، وبين من ال يلجؤه لها                 
إال عمق أزمته ومحاوالته لتفريغ مأزقه أو تخطيه وتقليد غيره على غير هدى حتى لو أدى به األمر إلى                   

 ! مرجعياته األصليةالتنكر لضوابط فكره الحقيقية وجوهر
  ٦/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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