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    :السلطة
 ٤ "إسرائيل"القيادة ستدرس كل الخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع  :عريقات .٢
 ٤ فاوضات المفي الهوة ما زالت واسعة أنكد  وتؤستيطان تحذّر من مواصلة اال"التنفيذية" .٣
 ٥   آالف شخص ١٠ توافق على لم شمل "إسرائيل ":الشؤون المدنية الفلسطينية .٤

    
    :المقاومة

 ٥  ومة المقاىسنرفع بندقيتنا في وجه كل من يتطاول عل": الجهاد"مسؤول في  .٥
 ٦    اإلسرائيلية غير صحيح-اإلعالن عن تقدم في المفاوضات الفلسطينية : البردويل .٦
 ٦   في نهاية هذا العام"اسرائيل" حل سياسي جدي مع ىال أتوقع أن نصل إل :دحالن .٧
 ٦  مدرسة نهاراً صانع صواريخ ليالًمدير : عوض القيق .٨
 ٧    قطاع غزةىواصابة آخر بهجوم اسرائيلي عل" القسام"شهيد من  .٩
    

    :الكيان اإلسرائيلي
 ٧   ح واالئتالف الحاكم يخشى عودة نتنياهوأولمرت يترنّ .١٠
 ٧  المرتقبة" التهدئة"ك يرفض شمول الضفة الغربية بـبارا .١١
 ٨  تمديد الحظر على النشر إلى األحدوفضيحة أولمرت تتفاعل  .١٢
 ٨ اإلسرائيليين ال يعتقدون ان هناك فرصا للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين غالبية :استطالع .١٣
 ٨   بهدف استئناف محتمل للمفاوضات مع دمشق" عمل تمهيدي"انجاز : تل ابيب .١٤
 ٩   محرمون من فرص العمل٤٨فلسطينيو الـ : دراسة .١٥
    

    :األرض، الشعب
 ٩  العودةالهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين تؤكد التمسك بحق  .١٦
 ٩  في القدس تقمع الحرية الدينية "سرائيلإ":  المسيحية-الجبهة االسالمية  .١٧
 ٩  األسرى يطالبون بالسماح لوفود طبية دولية بزيارة مرضى مستشفى سجن الرملة .١٨
١٠  خرآمعتقلين الفلسطينيين حتى إشعار  تعلق زيارات ال"إسرائيل" .١٩
١٠   في الضفة الغربية فلسطينيا٣٠ًقوات االحتالل تعتقل  .٢٠
١٠  جنين خالل مواجهات بين أهالي بلدة وأمن السلطة آخرين في مقتل طفل فلسطيني وإصابة .٢١
١٠   شفير العطشى يعيش عل غزةقطاع: نة الشعبية لمواجهة الحصاراللج .٢٢
١٠   في كوبنهاجني أوروباظالل الرسوم الكاريكاتورية على مؤتمر فلسطينيتحقيق حول  .٢٣
   

   :اقتصاد
١١  لحرمانال القهر واإ.. عمال قطاع غزة محرومون من كل شيء: تحقيق .٢٤
 ١١   غزةاالعتداءات اإلسرائيلية وراء انقطاع الخدمات الهاتفية في قطاع .٢٥
   

   :صحة
 ١٢   شهيدا١٤٦ًارتفاع عدد ضحايا حصار غزة من المرضى إلى  .٢٦
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   : األردن
١٢ األردن في دعم حماس ال السلطةمصلحة : همام سعيد .٢٧
   

   :لبنان
١٢    تلغي خطة لتصفية نصر اهللا في اللحظة األخيرة"إسرائيل: "السبيل األردنية .٢٨
   

   :عربي، إسالمي
١٣    في لبنان قافلة خيرية مصرية إلغاثة أطفال المخيمات الفلسطينية .٢٩
١٣   "اسرائيل"موريتانيون ينددون بمشاركة سياسي رفيع في احتفال بذكرى تأسيس  .٣٠
   

   :دولي
١٣   والمستوطنات غير شرعية"حماس"ال نفاوض : سوالنا .٣١
١٤  اة الالجئين الفلسطينيينليس من المقبول ان تستمر معان: بان كي مون .٣٢
١٤   كدولة"إسرائيل"ال يجوز نزع الشرعية عن وجود : إيطاليا .٣٣
١٤  "االطلسي" بمناورات بحرية لـ "اسرائيل"حزب نرويجي ينتقد مشاركة  .٣٤
١٤   مليون يورو من رواتب الموظفين٥,٣٥االتحاد األوروبي يساهم بـ  .٣٥
١٥  نسعى الصالح عملية المساعدات الطارئة المقدمة لالجئين وتحسين جودتها": االونروا" .٣٦
١٥  األميركية  تؤكد وجود العديد من جواسيس اسرائيل في الحكومة"كاديش"قضية  .٣٧

   
    :مقاالتحوارات و

١٥  خالد وليد محمود... إلى أين؟).. إسرائيل(المساعدات العسكرية األمريكية لـ .٣٨
١٧  ياسر الزعاترة... هل هبط السقف العربي للتسوية الفلسطينية؟ .٣٩
١٩  ريب الرنتاويع... فساد أولمرت وقنابله الدخانية .٤٠
    

 ٢٠  :كاريكاتير
***  

 
   مجرد دويلة من كانتونات"إسرائيل"ما تعرضه : السلطة .١

مين سـر اللجنـة     أشدد  : وليد عوض ،  رام اهللا نقالً عن مراسلها في      ٦/٥/٢٠٠٨القدس العربي   نشرت  
ـ    التنفيذية لمنظمة التحرير عضو الوفد الفلسطيني المفاوض ي        ن جميـع المؤشـرات     أ ىاسر عبد ربه عل

نها ال تريد الـسالم وتريـد تـدمير روح مـؤتمر          أ إلى تجاه عملية السالم تشير      "سرائيلإ"الصادرة عن   
 عبـد ربـه      وأشار . علي مواصلة االستيطان   إصرارها والتفاهمات الناتجة عنه وذلك من خالل        أنابوليس
 تستهدف التوصل مع القيادة الفلسطينية      إسرائيليةناورات  ن هناك م  أ ىلإ أمس الفلسطينية الرسمية    لإلذاعة

 الشرعية الدولية بسقف اقل مما قررته الـشرعية الدوليـة           إطار مرجعية سياسية جديدة للحل خارج       إلى
 بعاصمتها القدس الشريف، وان تكون هنـاك        ٦٧كحقوق للشعب الفلسطيني بأن تكون له دولة في حدود          

 قريبة من صـيغة     "إسرائيل" الصيغة التي تطرحها     إنوقال   .رضهم ووطنهم  أ إلىحقوق لالجئين بالعودة    
  . أحداً في القيادة الفلسطينية لن يقبل بذلكأنوأكد . الكانتونات والمعازل
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" جيـروزاليم بوسـت   "ذكرت صحيفة    :.)أ.ش.أ(نقالً عن وكالة     ٧/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية   وأوردت  
تعـرض علـى      ال "إسـرائيل "ين بالسلطة الفلسطينية قولهم إن       الثالثاء نقال عن مسؤول    أمس اإلسرائيلية

وقالت الـصحيفة إن هـؤالء      .  بالضفة أجزاء فيالفلسطينيين أكثر من دويلة صغيرة تتألف من كانتونات         
  .اإلسرائيلي تساند الموقف األمريكية اإلدارة إن والقاالمسؤولين 

ـ     وأشارت الصحيفة نقال عن مسؤول كبير بالسلطة الفلسطيني         قـدمتها الحكومـة     ية قوله إن الخرائط الت
 تخطط الستعادة السيطرة علـى      إسرائيل أن أظهرت القليلة الماضية    األسابيع في للفلسطينيين   اإلسرائيلية

 تحـول   اإلسرائيليةوأضافت أن الخرائط    .  ضخمة من القدس الشرقية    وأجزاءقرابة نصف الضفة الغربية     
 وكتل استيطانية   إسرائيلية كانتونات محاطة بقواعد عسكرية      إلىبية   الضفة الغر  فيالمجتمعات الفلسطينية   

  .ضخمة
 "هـآرتس "قالت صـحيفة    : أماني سعيد  عن مراسلتها    رام اهللا  من   ٧/٥/٢٠٠٨ الجريدة الكويتية    ونقلت

أمس، ان كال من اسرائيل والسلطة الفلسطينية غير مسرورتين ازاء طلب وزيرة الخارجيـة االميركيـة                
يس، نشر مذكرة تفاهم بشأن التقدم الذي أحرز حتى اآلن في مفاوضـاتهما عـن الوضـع                 كوندوليزا را 

وبحسب مصدر حكومي، فإن رايـس       .النهائي قبل زيارة الرئيس األميركي جورج بوش االسبوع المقبل        
ان حقيقة انه   : وأضافت .تريد من هذه الوثيقة ان توضح للمجتمع الدولي أن المفاوضات حققت تقدما فعال            

 يكن هناك وثيقة ملموسة نتجت عن المفاوضات، وعدم حدوث تحـسن كبيـر فـي الحيـاة اليوميـة                    لم
وقالت مصادر   .للفلسطينيين في الضفة الغربية يشجعان على عدم التصديق، وهذا يعرض العملية للخطر           

التـي  فلسطينية إن رايس ضغطت على الجانبين إلتمام اتفاق على الحدود بصورة عاجلة، إلنهاء القضية               
وأضافت المصادر انه من الممكن ان يوقع عباس وأولمرت على           .تعتبرها جميع االطراف االسهل للحل    

وبحسب هذه المصادر، فإن     .من الضفة الغربية  % ٩٠ورقة تفاهم تنص على تنازل اسرائيل عما يقارب         
بية للفلسطينيين، فـي     في المئة من الضفة الغر     ٩٠اسرائيل عبرت في البداية عن استعدادها للتنازل عن         

 . في المئة٩٨الوقت الذي تطالب فيه السلطة الفلسطينية بما ال يقل عن 
 
 "إسرائيل"القيادة ستدرس كل الخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع  :عريقات .٢

دة قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقـات إن القيـا   :رام اهللا 
" صوت فلسطين "، وقال إلذاعة    "إسرائيل"حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع        " ستدرس كل الخيارات  "

ال أدري على أي معايير استندت السيدة رايس والمسؤولون اإلسـرائيليون عنـدما قـالوا إن                "الرسمية  
ن اتفاق مبادئ علـى     الحديث ع " إن   ومضى قائالً  ".الجانبين يحرزان تقدماً في مفاوضات الوضع النهائي      

 ..جميعهـا ) الوضع النهائي (إن تم بحثه، يجب أن يحدد معالم الحل لقضايا            أو اتفاق إطار،   أوسلوغرار  
اتفاق إطار أو اتفاق تفصيلي على شكل معاهدة يجب أن يحدد تفاصيل الحل فـي كـل                 .. أيا يكن االتفاق  

  ".المجاالت والمسارات
ن تصريحات حول وصول مراقبين أمريكيين لإلشراف على   ومن جهة أخرى، وصف عريقات ما تردد م       

إذا كـان القـصد هـو       "وأشار إلى أنه    ". خبر غير دقيق  "إزالة الحواجز اإلسرائيلية بالضفة الغربية بأنه       
فهذا صحيح أما أن ينشر مراقبون على األرض         ..مراقبة أمريكية إلزالة الحواجز والنشاطات االستيطانية     

  ."فهذا األمر غير دقيق
  ٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 فاوضات المفي الهوة ما زالت واسعة أنكد  وتؤ تحذّر من مواصلة االستيطان"التنفيذية" .٣

حذرت اللجنـة التنفيذيـة فـي منظمـة التحريـر            :رام اهللا من   ٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
) E1( مشروع   طان جديدة وخصوصاً   الحكومة اإلسرائيلية على عمليات استي     إقدامالفلسطينية، من مخاطر    
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للبدء بتطبيقه ليـشمل المنطقـة الحيويـة        " إسرائيل"حول القدس مع توافر مؤشرات واضحة على نوايا         
واألساسية بجدار الفصل العنصري تمهيدا لالستيالء عليها وتوسيع االستيطان فيها، مطالبـة الواليـات              

اللجنة في ختام اجتماعها الذي عقدته في رام اهللا،         وشددت   .المتحدة بالعمل لوقف االستيطان بشكل شامل     
 خطوات من هذا القبيل سوف تقود إلى مضاعفات خطـرة فـي مقـدمتها     أنبرئاسة محمود عباس على     

القضاء على المفاوضات، وعلى الموقف العربي والدولي الذي نشأ، والذي يعول على استمرار العمليـة               
المفاوضات يعتمد أوال وفي األساس على الوقف التام لالستيطان         كدت أن مقياس أي تقدم في       أو .السياسية

  .وإزالة البؤر االستيطانية
وعبرت اللجنة عن دعمها الستمرار جهود التهدئة في قطاع غزة، داعية إلى بذل كل الجهود حتى تدخل                 

 .التهدئة الشاملة حيز التنفيذ بشكل فوري
شـارت اللجنـة   أ : منتصر حمـدان ،رام اهللا اسلها فينقالً عن مر ٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة وجاء في   
سرائيلي تجـاه جميـع قـضايا       واإل  أن الهوة ما زالت واسعة للغاية بين الموقفين الفلسطيني         إلىالتنفيذية  

 .الوضع النهائي وخاصة الحدود والمستوطنات والقدس والالجئين واألمن
 على أهمية انعقاد مؤتمر وأكدت موسكو، إلى عباسا كما ناقشت اللجنة التنفيذية نتائج الزيارة التي قام به

 الجيد لهذا المؤتمر بحيث يشكل دفعا جديا للعملية السياسية اإلعدادموسكو للسالم في الشرق األوسط، مع 
 .أنابوليس المسيرة التي انطلقت في مؤتمر وإلكمال

  
  صآالف شخ ١٠ توافق على لم شمل "إسرائيل ":الشؤون المدنية الفلسطينية .٤

 السلطة الفلسطينية حسين الـشيخ إن       ي ف المدنيقال رئيس هيئة االرتباط      : محمد جمال  –القدس المحتلة   
وأوضح .  قدمتها الهيئة للم شمل العائالت الفلسطينية      التي وافقت على جزء من قوائم لم الشمل         "إسرائيل"
 الـوطني ى منحهم الرقم     الثالثاء أن القائمة تشمل عشرة آالف اسم جديد سيجر         أمس ي تصريح صحف  يف

.  الفلسطينية ومعظمهم يعيشون بشكل غير مستقر مع عائالتهم وأطفـالهم          األراضي فيللمكوث والعيش   
 أن الرئيس عباس أعفى جميع من شملتهم القائمة من رسوم المعامالت            المدني االرتباطوأكد رئيس هيئة    
  .الالزمة للم الشمل

  ٧/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  

   المقاومةىسنرفع بندقيتنا في وجه كل من يتطاول عل": جهادال"مسؤول في  .٥
أصيب ظهر اليوم ناشطان من حركة الجهاد اإلسالمي بجراح         : جنينمن   ٦/٥/٢٠٠٨قدس برس  ذكرت

وذكر  .في قدميهما، برصاص أمن السلطة الفلسطينية، قرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة             
هاد اإلسالمي في فلسطين أن عناصر من األمن الفلسطيني أطلقوا النار           مصدر قيادي بارز في حركة الج     

في بلدة قباطية جنوب جنـين، شـمال        " سرايا القدس "باتجاه سبعة من قيادات الحركة وذراعها العسكري        
وأوضـح المـصدر أن     ،  )٦/٥(الضفة الغربية المحتلة وأصابوا اثنين من بين المستهدفين، اليوم الثالثاء           

المستهدفين كانوا يقومون بجولة في البلدة لمحاولة جمع مخاتير العشائر في البلـدة مـع قيـادة                 القيادات  
األجهزة األمنية لتفادي أي إشكاليات قد تحدث في المستقبل بين المواطنين والسلطة كما حـصل صـباح                 

ذي كان يـستهدفهم    اليوم، إال أنهم تفاجئوا بإطالق النار اتجاههم واستهدافهم بهذا الوابل من الرصاص ال            
  .في األجزاء العليا ألجسادهم

هدد مسؤول في حركـة الجهـاد فـي     :غزة عن أشرف الهور من   ٧/٥/٢٠٠٨القدس العربي   وذكرت  
 لن تصمت على أي محاولة من أجهـزة       الحركة تصريح تلقت القدس العربي نسخة منه أمس الثالثاء بأن        

، وتوعدت بأنها سنرفع بندقيتنا في وجـه كـل مـن            األمن الفلسطينية في الضفة الغربية تمس بناشطيها      
يتطاول على المقاومة، في الوقت الذي هددت فيه قوات األمن الفلسطينية بــمالحقة الخـارجين عـن                 
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القانون، وتوعدت بدفع عدد آخر من قواتها لالنتشار في مدينة جنين شمال الضفة الغربية التي شـهدت                 
واحتدت تصريحات الطـرفين عقـب االشـتباكات        . اصاباتاشتباكات بين الطرفين أسفرت عن وقوع       

  .المسلحة التي دارت ظهر أمس بين قوات األمن الفلسطينية ومسلحين من حركة الجهاد في بلدة قباطيا
طالبـت حركـة الجهـاد الـسلطة        : رام اهللا  عن سامي سعيد من      ٧/٥/٢٠٠٨ العرب القطرية    واضافت

أن الحركة والسرايا لن تقف مكتوفة األيدي، وأن هذه         "، مؤكدة   "بالوقوف فورا عند مسؤوليتها   "الفلسطينية  
  ."الحادثة هي بمثابة الشرارة للمس بسالح المقاومة وهو ما لم ولن نوافق عليه مهما كلفنا األمر

  
   اإلسرائيلية غير صحيح -اإلعالن عن تقدم في المفاوضات الفلسطينية : البردويل .٦

والمتحدث باسمها الـدكتور صـالح      " حماس"فلسطيني عن حركة    اتهم عضو المجلس التشريعي ال    : غزة
ـ     فريق المفاوضين الفلسطينيين بأنهم يطلقون تـصريحات       " قدس برس "البردويل في تصريحات خاصة ل

هذا أمر غريب فهم في الوقت الذي يتحدثون فيه عـن         : "ممالة من الطرفين األمريكي واإلسرائيلي، وقال     
ون وجود أي تقدم في بحث الملفات األساسية مثل القدس والالجئين والمياه            تقدم في المفاوضات نجدهم ينف    

إسـرائيلي ألن    -واالستيطان، وهذا يوحي كما لو أن هذه التصريحات إنما تم إطالقها بإمالء أمريكـي               
واشنطن تحتاج أولمرت في هذا األوقات بالذات، وال تريد أن تحصل له أي هزة، وهذا هو الـذي جـاء                    

خارجية األمريكية كوندوليزا رايس لتحريك المفاوضات بعدما شفي الرئيس محمود عباس مـن             بوزيرة ال 
مرض القلب الذي عانى منه على إثر لقائه مع الرئيس جورج بوش وتصريحاته المحبطة، فأطلقت هـذه                 

  .، على حد تعبيره"التصريحات لتخدير الشعب الفلسطيني عبر أمنيات كاذبة
 ٦/٥/٢٠٠٨قدس برس

  
   في نهاية هذا العام "اسرائيل" حل سياسي جدي مع ىال أتوقع أن نصل إل :دحالن
أكد مستشار األمن القومي الفلسطيني السابق، عضو المجلس التشريعي، عـضو           :  إيمان نصار  -القاهرة

 أن تقرير لجنة التحقيق في أحداث غزة لم يحاسب من           ،المجلس الثوري لحركة فتح، في حوار مع الراية       
وأضاف أن المسار السياسي هـو غيـر         .ركة حماس وتعاطف معها، أو من خان حركة فتح        تآمر مع ح  

ـ                  اعطـاء الـشعب     ىمنتج في المرحلة الحالية ولن يؤدي إلي أي مكان، وأن اسرائيل غيـر قـادرة عل
 جانب ان الواليات المتحدة األمريكية غير مؤهلـة للـضغط           ىالفلسطيني حقوقه بالطريقة التي يأملها، إل     

واعتبر أن من يعتقد بأنـه يـستطيع         .رائيل في نهاية هذا العام العالن الدولة الفلسطينية المستقلة         اس ىعل
وشدد خـالل    . نفسه ىخطف حركة فتح وتاريخها، ومصادرة حقوق الناس فهو يرسم قراراً بالقضاء عل           

، مؤكداً في الوقـت      العمل التنفيذي إال بعد اجراء االنتخابات القادمة أن حصلت         ىالحوار بأنه لن يعود إل    
  . قطاع غزة ولن يستطيع أحد أن يمنعه من العودة إليهىذاته بأنه سيعود إل

  ٧/٥/٢٠٠٨الراية القطرية 
  

  مدير مدرسة نهاراً صانع صواريخ ليالً: عوض القيق .٧
في النهار كان عوض القيق مدرس علوم ومديراً يتمتع باالحترام في مدرسة تابعـة لألمـم                : )رويترز(

ويقول ناشطون فلسطينيون إنه في الليل كان يقوم بصنع صواريخ لحركة الجهاد            . في قطاع غزة  المتحدة  
  .اإلسالمي

وفي مقابلة   . عاماً االسبوع الماضي كشف عن حياته المزدوجة       ٣٣لكن استشهاد الرجل البالغ من العمر       
يـق فـي مجـال      نفى طلبة وزمالء ومسؤولون من األمم المتحدة أي معرفـة بعمـل الق            " رويترز"مع  

ونفت عائلته أن تكون له أي عالقة بالمقاومة على االطالق، رغم وجود ملـصقات لحركـة                . المتفجرات
" وحدة الهندسة " أشادوا به باعتباره كان يتولى قيادة        "حماس"لكن مقاومين متحالفين مع      .الجهاد في منزله  
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 األمم المتحدة الجنازة أو يقوم بمواسـاة        وقال أقارب للقيق إنه لم يحضر أحد من        .التي تقوم بصنع القنابل   
وقال المتحدث كريستوفر    .وأضافوا أن أرملة القيق وأطفاله الخمسة لم يسمعوا شيئاً بشأن معاشه          . األسرة

نتبع سياسة عدم التـسامح علـى االطـالق ازاء الـسياسة            "وقال   .جانيس ان األونروا تبحث في األمر     
وبالطبع لسنا شرطة على الفكر وال يمكننـا أن نحـرس           . درستناواألنشطة التي يقوم بها ناشطون في م      

ان القيق كان يشارك في تطوير صـواريخ        " رويترز"ـل" إسرائيلي"وقال مصدر مخابرات     ".عقول الناس 
  .وقذائف مورتر

  ٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   قطاع غزة ىواصابة آخر بهجوم اسرائيلي عل" القسام"شهيد من  .٨
 الطـائرات الحربيـة     ى من حركة حماس في غارة نفذتها إحد       مقاوماستشهد   : الهور من أشرف    -غزة  

اإلسرائيلية أمس الثالثاء على سيارة كان يستقلها شمال قطاع غزة، في وقت نفذت فيه قوات االحـتالل                 
وقال الطبيب معاوية حسنين مدير اإلسعاف والطـوارئ        . توغالت في مناطق حدودية متفرقة من القطاع      

ة الصحة ان الغارة أدت أيضاً الى اصابة ناشط آخر بجراح خطرة، اضطر األطباء على أثرها الى                 بوزار
وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ان الشهيد شومر والناشط اآلخـر             . حدى قدميه إبتر  

ربية والتعليم  يعمالن ضمن احدى خالياها المسلحة، وانهما استهدفا خالل رباطهما قرب دوار مديرية الت            
  .شرق مدينة الشيخ زايد السكينة 

  ٧/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  ح واالئتالف الحاكم يخشى عودة نتنياهوأولمرت يترنّ .٩
ابقى القضاء االسرائيلي امس ولليوم الخامس على التوالي على التعتيم على تحقيق            : فرح سمير  -القدس  

 ان الطبقة السياسية تتوقع وقف رئيس الوزراء عـن          يتعلق بايهود اولمرت ذكرت وسائل اعالم اسرائيلية      
وذكرت اذاعة الجيش االسرائيلي خصوصا     . في هذه القضية    " تطورات كبيرة " العمل او استقالته متوقعة     

وقالت مصادر سياسـية ان وزيـر       . ان وزيرة الخارجية تسيبي ليفني هي االوفر حظا لرئاسة الحكومة         
 يتوقع نجاة أولمرت من التحقيق ويدرس امكانية ترشيح نفسه لرئاسـة            الدفاع االسرائيلي ايهود باراك ال    

ولكنها أضافت أن حزب العمل لن ينسحب من االئتالف الحاكم مسببا انتخابات مبكرة خشية أن               . الوزراء
 . يفوز بها رئيس الوزراء االسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو

اراته ولكن من الواضح أن ليس هناك أحد في حزب          باراك يزن خي  "وقال مصدر مقرب من وزير الدفاع       
في اشـارة الـى محادثـات الـسالم         " العمل يريد تسليم البالد الى كتلة يمينية خاصة في الوقت الحالي          

على صعيد آخر عرض رئيس وزراء اسرائيل ايهود اولمـرت علـى الـرئيس              . االسرائيلية الفلسطينية 
. نية مكونة من الكانتونات في بعض اجزاء الـضفة الغربيـة          الفلسطيني محمود عباس اقامة دويلة فلسطي     

ونسبت صحيفة جيروزاليم بوست االسرائيلية الى مسؤولين فلسطينيين قولهم ان المقترحات االسـرائيلية             
 غير مقبولة على االطالق وتعد استفزازية 

  ٧/٥/٢٠٠٨عكاظ 
  
  المرتقبة" التهدئة"باراك يرفض شمول الضفة الغربية بـ .١٠

أعلن وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك أمس رفض الحكومة اإلسرائيلية أن تـشمل              :االت وك -غزة
وجدد باراك في تصريحات نقلتها      .التهدئة المرتقبة مع حركة حماس الضفة الغربية إلى جانب قطاع غزة          

ع اإلذاعة اإلسرائيلية أمس رفض إسرائيل إجراء أي حوار مباشر مع حماس، التي تسيطر علـى قطـا                
إسرائيل لن تحاور هذه الحركة إلى أن تفي بالشروط التي حددتها           : "وقال وزير الحرب اإلسرائيلي    .غزة
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تجرى مع حماس في قضية الجندي      " غير مباشرة "وأضاف بالقول إن اتصاالت      ".اللجنة الرباعية الدولية  
  ".ر بأي شيءلكن لآلسف الشديد ال يمكن أن نبش"اإلسرائيلي المحتجز في غزة جلعاد شاليط 

  ٧/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  تمديد الحظر على النشر إلى األحدوفضيحة أولمرت تتفاعل  .١١

التماسا تقدمت به بعض وسائل االعـالم ضـد         "االسرائيلية"رفضت المحكمة    :القدس المحتلة آمال شحادة   
علنت المحكمة  وا. قرار فرض التعتيم االعالمي على تفاصيل التحقيق مع رئيس الحكومة ايهود اولمرت           

الـذي   "عيد االسـتقالل " "اسرائيل"ان قرار منع النشر سيستمر حتى االحد المقبل، أي بعد ما تطلق عليه              
وفيما قال قاضي المحكمة دانيئل بيري ان النتهاك الحظر المفـروض            .يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية   

يـوم  " اعتبرت الشرطة النشر في      على نشر تفاصيل عن التحقيق انعكاسات دون اإلشارة إليها صراحة،         
ولم تسمح المحكمة اال بنشر معلومة تشير إلـى ان النيابـة العامـة              ". الشعب اليهودي "إساءة ل   "الذكرى

  .تقدمت بطلب جمع إفادة مبكرة من مقيم اجنبي يعتبر شاهدا رئيسياً في القضية
  ٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تقدون ان هناك فرصا للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين ال يع"اإلسرائيليين"غالبية: استطالع .١٢

ال يعتقدون ان هناك فرصا للتوصل إلى اتفاق مـع           "اإلسرائيليين"اظهر استطالع نشر، أمس، ان غالبية       
تـل  "إبريل والذي تجريـه جامعـة       /لشهر نيسان  "مؤشر الحرب والسالم  "وطبقا الستطالع   . الفلسطينيين

انهم يؤيديون % ٥٧وقال  . ال يؤمنون بوجود فرص للتوصل إلى اتفاق سالم       من اليهود   % ٧٠، فإن   "ابيب
انهم يؤيدون إقامة   % ٧٠وقال  . عن معارضتهم لذلك  % ٣٤اجراء محادثات مع الفلسطينيين بينما أعرب       

عن معارضتها تسليم القسم الشرقي من القـدس المحتلـة          %"٨٣"وأعربت غالبية عظمى    . دولة فلسطينية 
% ٧٥ودل االستطالع كذلك ان     . إخضاع الحرم القدسي إلدارة مشتركة    % ٦٠ا يعارض   للفلسطينيين، كم 

دولـة  "ستجد نفسها بعد خمس سنوات مضطرة لخوض حرب مع          "إسرائيل"يعتقدون ان   "اإلسرائيليين"من  
 ".أو اكثر من الدول العربية

  ٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  تمل للمفاوضات مع دمشقبهدف استئناف مح" عمل تمهيدي"انجاز : تل ابيب .١٣

المتحدث باسم رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت        اعلن مارك ريغيف   : وكاالت -القدس المحتلة   
وقـال   .تم انجازه بهدف استئناف محتمل لمفاوضات السالم بين تل ابيب ودمشق" عمال تمهيديا"امس ان 

خوض حوار سياسي،    نريد. ء بعملية تفاوض  ال نريد فقط البد   "ريغيف خالل لقاء مع صحفيين في القدس        
 ".اتحدث عن امر حصل اخيرا"واضاف  .، من دون ان يدلي بمعلومات اضافية"وثمة عمل تمهيدي انجز

حين حققنا نجاحا في عملية الـسالم فـي         "اجاب ريغيف   " عمل تمهيدي "ـوردا على سؤال عما يقصده ب     
وتـابع   .للـصحف "  شيء على الصفحات االولى    حصل هذا االمر النه لم يتم كشف كل       ،  الشرق االوسط 

ال اعلم اذا كـان يمكـن       . السوريون يعلمون جيدا ما ننتظره من عملية مماثلة واالمر نفسه ينطبق علينا           "
بدوره، أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهـود بـاراك أن إسـرائيل تجـري      ".احراز تقدم لكنني آمل ذلك

وقال أن إسرائيل تتبادل الرسائل مع سوريا        .مفاوضات السالم اتصاالت سرية مع سوريا بهدف استئناف       
  .وأن هذا يحدث بعلمه، عبر وسطاء أجانب

  ٧/٥/٢٠٠٨الدستور 
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   محرمون من فرص العمل٤٨فلسطينيو الـ : دراسة .١٤
اإلسرائيلي المختص بالشؤون االجتماعية أمس معطيات      " أدفا"أصدر مركز   :  برهوم جرايسي  - الناصرة

 من التمييز العنصري في المجال االقتصادي، لينضم إلى بحـث           ٤٨كد معاناة فلسطينيي    بحث دراسة تؤ  
وقال بحث   . في المجال الصحي   ٤٨آخر صدر قبل أيام عن نقابة األطباء، ويؤكد التمييز ضد فلسطينيي            

 ٢٠٠٣، منذ منتـصف  %٥، إنه على الرغم من أن االقتصاد اإلسرائيلي شهد نموا سنويا بأكثر من     "أدفا"
، ففي حـين تراجعـت      ٤٨، إال أن هذا النمو بقي بعيدا عن فلسطينيي          ٢٠٠٧وحتى نهاية العام الماضي     

  .٤٨نسب البطالة والفقر بشكل عام في إسرائيل، فإن هذه النسب بالذات سجلت ارتفاعا بين فلسطينيي 
فيات واإلصـابة   أن عدم المساواة في مجال الصحة ينعكس من خالل ارتفاع نسب الو           "وجاء في التقرير،    

باألمراض، وبشكل خاص في المناطق والبلدات الفقيرة، بالمقارنة مع البلدات الغنية، وهذا يسري أيـضا               
  ".على نسب وفيات األطفال بعد والدتهم

  ٧/٥/٢٠٠٨الغد االردنية  
  
  الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين تؤكد التمسك بحق العودة .١٥

ونـروا  ين الفلسطينيين في بيان لها وجهته أمس إلى المفوض العام لأل          طالبت الهيئة العامة لالجئ    :دمشق
 المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقـف العـدوان         ،كارين أبو زيد بمناسبة الذكرى الستين لنكبة فلسطين       

ونروا من تأدية مهامهـا وتقـديم خـدماتها للـشعب           ومنع وكالة األ  ،  اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني   
شددت على ضرورة رفع الحصار الجائر على الـشعب          كما   .ي األراضي الفلسطينية المحتلة   الفلسطيني ف 

 على تطبيق قرارات الشرعية الدوليـة، وخاصـة         "إسرائيل"الفلسطيني والسيما عن قطاع غزة وإجبار       
  .١٩٤القرار 

  ٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  في القدس لدينية  تقمع الحرية ا"سرائيلإ":  المسيحية-الجبهة االسالمية  .١٦
 دعا حسن خاطر األمين العام للجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات، : وفا- القدس

أنصار الحوار بين أتباع الديانات السماوية في العالم إلى النظر إلى مدينة القدس على أنها الملتقى األول 
القدس التي تتمثل في كونها مدينة مقدسة لدى جميع ن خصوصية  وأشار إلى أ.تباع الدياناتأللحوار بين 

الديانات، تجعلها مرشحة باستمرار كي تستعيد دورها ورسالتها في استئناف الحوار الجاد بين أتباع 
ن أن القدس اليوم مشلولة وعاجزة عن القيام بدورها بسبب اختطافها من قبل وبي .الديانات السماوية

 . وجوه المسلمين والمسيحيين وتحويلها إلى ما يشبه مدينة يهودية منغلقةاالحتالل وإغالق أبوابها في
وأكد أن حرمان الماليين من الفلسطينيين من الوصول إلى مقدساتهم اإلسالمية والمسيحية يعد جريمة 

  .كبرى في حق الحريات الدينية التي نصت عليها القوانين والشرائع الدولية
 ٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  سرى يطالبون بالسماح لوفود طبية دولية بزيارة مرضى مستشفى سجن الرملةاأل .١٧

 الجمعيات الطبيـة والمؤسـسات الـصحية     اإلسرائيلي، دعا األسرى في سجون االحتالل    : رامي دعيبس 
الدولية، لزيارة األسرى المرضى في سجن الرملة بعد المعلومات المؤكدة األخيرة عن تفـشي مـرض                

 فصائل العمـل    ، سربوها من سجن النقب الصحراوي     التيوحثت الرسالة    .بينهمفيروسي غريب وخطير    
الوطني واإلسالمي على التحرك وعلى كل المستويات لتفعيل هذا الملف والضغط بكل الوسـائل علـى                

  .سلطات االحتالل
  ٦/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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 خر آ تعلق زيارات المعتقلين الفلسطينيين حتى إشعار "إسرائيل" .١٨

 قررت تعليق زيارات    "إسرائيل"مس بأن   أأفاد مصدر مسؤول في الصليب األحمر الدولي         : د ب أ   -غزة  
المعتقلين الفلسطينيين في كافة السجون والمعتقالت اإلسرائيلية بما فيها سجن النقب الـصحراوي حتـى               

  .إشعار آخر
  ٧/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
   في الضفة الغربية فلسطينيا٣٠ًقوات االحتالل تعتقل  .١٩

 في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بعد مداهمات         اعتقلت قوات االحتالل ثالثين فلسطينياً    : بسرامي دعي 
طالت العديد من المنازل في المحافظات المختلفة، ليرتفع عدد المعتقلين في أقل من يومين ألكثـر مـن                  

ـ            .خمسة وخمسين معتقال   سطينية وكانت مصادر االحتالل قد أعلنت عن فرض طوق على األراضي الفل
  . بسبب احتفاالت ما يسمى ذكرى االستقالل الستين القادمةلغاية صباح الجمعة

  ٦/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  جنين خالل مواجهات بين أهالي بلدة وأمن السلطة آخرين في مقتل طفل فلسطيني وإصابة .٢٠
ـ               :جنين ة، أن  أفادت مصادر فلسطينية في بلدة قباطية شرقي محافظة جنين شمال الضفة الغربيـة المحتل
وقـال   . استشهد، فيما سقط عدة جرحى من سكان البلدة، برصاص أمن السلطة الفلسطينية             فلسطينياً طفالً

 فلسطينيين قاموا برشق قوات أمن السلطة، بالحجارة والزجاجات الفارغـة لـدى             ن أطفاالً إشهود عيان   
  .، في محافظة جنين األمنيدخولها البلدة، بهدف تنفيذ حملة أمنية، لضبط الوضع وإنهاء حالة الفلتان

  ٦/٥/٢٠٠٨ قدس برس
  

   شفير العطشى يعيش عل غزةقطاع: اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار .٢١
ن القطاع يعيش   أقال الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة رامي عبده           :  أشرف الهور  -غزة  
نة في القطاع تصلها المياه مرة كل       من العائالت الفلسطينية القاط   % ٧٠ أن   ىلإ شفير العطش، الفتاً     ىعل

% ٦٥شبكات بأكثر مـن     الوحذر من مخاطر ملوحة المياه وتلوثها خاصة مع انخفاض كفاءة           . أربعة أيام 
في ظل عدم تمكن مصلحة مياه بلديات الساحل من تنفيذ أعمال الصيانة لمرافق المياه والصرف الصحي                

أكد ن القطاع يعاني أيضاً من عدم توفر مضخات حقـن           و . نتيجة الستمرار االحتالل في إغالق المعابر     
ينذر بحدوث كارثة صحية ناجمة عن تلوث مياه الشرب وانتـشار األمـراض             مما  الكلور لمياه الشرب،    

  .نمواطنيال ىواألوبئة لد
  ٧/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   في كوبنهاجني أوروباظالل الرسوم الكاريكاتورية على مؤتمر فلسطينيتحقيق حول  .٢٢

 تجمع آالف من فلسطينيي الشتات في الدول االوروبية للمشاركة في مـؤتمر             :عامر سلطان  - وبنهاجنك
لم يسبق لمثل هذا العدد من الالجئين الفلـسطينيين فـي           حيث  . كوبنهاجن في   فلسطينيي أوروبا السادس  

في نزاع الـشرق     أساسيا    عن حقهم في العودة، الذي يشكل عنصراً       أوروبا أن تجمع بمدينة غربية دفاعاً     
أن ،  مثيرة للتساؤالت حتى بين الفلسطينيين السيما غير المقيمين في الدنمارك         ال ومن المفارقات . األوسط

حيث أن   ، كانت أقل بكثير، كما يقول المنظمون       التي سبقت هذا المؤتمر    االعداد المشاركة في المؤتمرات   
أزمة الرسوم الكاريكاتوريـة    ى الرغم من أن      وذلك عل  .ال يقل عن سبعة االف فلسطيني      العدد هذا العام  

يـشير  من جهتـه    و.  مستمرة هاال تزال توابع   التي اعتبرها المسلمون في أنحاء العالم مسيئة للنبي محمد        
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إلى توتر العالقة مع المجتمع الـدنماركي   ،   الفلسطيني في الدنمارك   ىمين العام للمنتد  رضوان منصور األ  
يعتـرف بعـض منظمـي مـؤتمر        بينمـا   . ة ضد المسلمين في البالد    عالميبسبب استمرار الحمالت اإل   

فقد تعرضوا، كما يقول ماجد الزير      . ن االتفاق على اختيار العاصمة الدنماركية لم يكن سهالً        أكوبنهاجن ب 
التهامات من جانب بعض المنظمات الفلسطينية في أوروبا وغيرهـا بالمـشاركة فـي تبيـيض وجـه          "

 ال يقللون من أهمية المساعدات الدنماركية لتسيير انعقاد مؤتمر بهذا الحجـم             ينإال أن المنظم  ". الدنمارك
بوابها فـي   أبعض سفارات الدنمارك، كما في سوريا، فتحت        "عن أن   الزير  ويكشف  . واألهمية السياسية 

ن هـذا   مـشيراً إلـى أ    ". عطاء بعض المشاركين القادمين من لبنان تأشيرات دخول       عطلة عيد العمال إل   
خدم قضية المؤتمر وساهم في تسهيل تجمع هؤالء االالف بما فيهم المتحدثون وهذا يفيـد فـي                 " فالموق

 جهاد الفرا، رئيس المجلـس اإلسـالمي فـي          رىيومن جهته ال    ". لقاء الضوء على معاناة الفلسطينيين    إ
ان المؤتمر يـسهم     إذا ك   يشير إلى أنه   غير أنه رسوم المسيئة وانعقاد المؤتمر،     الأزمة   بين   الدنمارك ربطاً 

أن عدد الفلسطينيين فـي  تجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى  .فوت الفرصةتفي حل أزمة الرسوم فلماذا 
  . الف شخص معظهم مهاجرون من سوريا ولبنان٣٠الدنمارك يبلغ حوالي 

  ٦/٥/٢٠٠٨بي بي سي 
  
 ال القهر والحرمانإ.. عمال قطاع غزة محرومون من كل شيء: تحقيق .٢٣

يعتبر العام الحالي هو األسوأ حاالً بالنسبة للعمال الفلسطينيين عامة وعمال قطـاع             :  سمير حمتو  -غزة  
حيـث  . قتصادي والمعيشي وفقر وبطالة وسوء التغذية      في الوضع اإل    هائالً غزة خاصة، فقد شهد تدهوراً    

يرات األمـم    من سكان القطاع بحـسب تقـد       %٨٠بلغت معدالت الفقر مستويات غير مسبوقة وأصبح        
نـروا ومنظمـات    المتحدة ومنظمات إنسانية يعتاشون على الطرود الغذائية والمساعدات التي تقدمها األ          

 شكل مـصدرا  "إسرائيل" إن العمل في ،يقول الخبير االقتصادي عمر شعبانومن جهته  .نسانية وخيريةإ
وقد بلغ متوسط عدد العمال الـذين       مهما من مصادر الدخل القومي الفلسطيني منذ بدء سنوات االحتالل،           

 عامل في قطـاع غـزة والـضفة         ٤٤٨٠٠ بحوالي   ٢٠٠٤ سمح لهم بالعمل في السوق اإلسرائيلي عام      
 وأكد زياد الظاظا، وزير العمل في الحكومة المقالة، على أن الحصار اإلسرائيلي علـى               .الغربية المحتلة 

 وأحال جميع العـاملين فـي القطاعـات         ،سطينيقطاع غزة وإغالق المعابر، عطَّل عجلة االقتصاد الفل       
 إلى أن الحكومة المقالة تبذل جهدها لمحاولة التخفيف من معاناة العمال من خـالل               المختلفة للبطالة، الفتاً  

وقد دفعـت الظـروف      .اتصاالت مكثفة، ومشاريع خدماتية، ومحاولة توفير فرص عمل آلالف العمال         
يـضمن تـشغيل    " تكافل" قطاع غزة، إلطالق برنامج يحمل اسم        الصعبة للعمال المؤسسات الخيرية في    

 أحمد الكرد، منـسق عـام       شيروي.  دوالر ٢٠٠ بواقع شهر لكل عامل وبمبلغ       عشرة آالف عامل شهرياً   
برنامج، أن قطاع العمال يتعرض لكارثة حقيقية، داعيا المؤسسات الخيرية في العالم إلـى إنقـاذ هـذه            ال

  .يفتقدون مقومات الحياة األساسيةو ألف عامل ١٠٠الشريحة التي بلغ عددها 
  ٧/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  غزةاالعتداءات اإلسرائيلية وراء انقطاع الخدمات الهاتفية في قطاع .٢٤

أكدت شركة االتصاالت الفلسطينية بال تل، أن مشكلة انقطاع خطوط الهواتف النقالـة وخدمـة               : رام اهللا 
أن  حيث أكـدت     .عتداءات اإلسرائيلية المتكررة على قطاع غزة     الهاتف الثابت واإلنترنت، ناجمة عن اال     

  .توغل قوات االحتالل  في منطقة جباليا، أدى إلى تدمير خطوط األلياف الضوئية
  ٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  شهيدا١٤٦ًارتفاع عدد ضحايا حصار غزة من المرضى إلى  .٢٥
اد مواطنة مريضة بسبب منعها من ِقبل أعلنت مصادر طبية الليلة الماضية عن استشه:  وفا- غزة

وباستشهادها يرتفع عدد . سلطات االحتالل من مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج الالزم في الخارج
  .الشهداء من المرضى جراء الحصار إلى مئة وستة وأربعين مواطناً

  ٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
     مصلحة األردن في دعم حماس ال السلطة  : همام سعيد .٢٦

أكد المراقب العام الجديد لإلخوان المسلمين في األردن الدكتور همام سعيد أن :  محمد النجار- عمان
وانتقد سعيد في حوار . المصلحة األردنية تكمن في دعم حركة حماس والحركات المجاهدة في فلسطين
 أن هناك تناقضا بين مع الجزيرة نت بشدة دعم الحكومة األردنية للسلطة الوطنية الفلسطينية، واعتبر

ونفى سعيد . في فلسطين، والموقف الرسمي الداعم للسلطة الفلسطينية" للمجاهدين"الموقف الشعبي الداعم 
أن تكون لحركة حماس أي يد في اختياره للموقع األول في الجماعة، لكنه شدد على أن جماعة اإلخوان 

هذا ال "وأضاف  . كما تدافع عن فلسطينفي األردن مستمرة في دعم حماس كونها تدافع عن األردن
يعني أن نأتمر بأمرها، أو أن تأتمر هي بأمرنا لكننا سنقف إلى جانبها بكل ما أوتينا من قوة، وسندعو 
الناس في كل مكان في العالم العربي واإلسالمي للوقوف مع هذا المشروع، ألن القضية ليست مساندة 

ركة والمسجد األقصى وضد المشروع العنصري السرطاني فصيل وإنما وقوف مع قضية األرض المبا
 ". الذي يمتد في منطقتنا

  ٧/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
   تلغي خطة لتصفية نصر اهللا في اللحظة األخيرة "إسرائيل: "السبيل األردنية .٢٧

ى في  كشفت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي النقاب عن أن الجيش اإلسرائيلي ألغ           : القدس المحتلة 
في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، كان        " كبير جداً "اللحظة األخيرة عملية تصفية لهدف      

ونوهت القناة إلى أن محاولة االغتيـال ألغيـت فـي اللحظـة             . من المقرر أن تنفذ ليلة الثالثاء الماضي      
مكالمة عبر الهاتف النقال تمت بـين       األخيرة، عندما نجح جهاز االستخبارات التابع لحزب اهللا في التقاط           

ونوهت القناة إلى أن طائرات سـالح الجـو         . ضابطين إسرائيليين كان من المقرر أن يشاركا في العملية        
، كان من المقرر أن تشارك في تنفيذ العملية التي كانت على            "١٥إف  "و  " ١٦إف  "اإلسرائيلية من طراز    

قناة إلى أنه كان من المقرر أن تشارك الـسفن الحربيـة            وأشارت ال . ما يبدو عبارة عن قصف من الجو      
وأشارت المصادر إلى أنه في أعقـاب اكتـشاف حـزب اهللا            . في الهجوم " دبورا"اإلسرائيلية من طراز    

المخطط اإلسرائيلي في آخر لحظة، أقدم الحزب على إجراء أمني سريع وهو إقفال جميع الهواتف النقالة                
وأكدت القناة أنه علـى مـا   . مكان الذي كان من المقرر أن يتعرض للقصفالتابعة لنشطاء الحزب في ال   

يبدو فإن الصواريخ التي كان من المقرر أن يتم إطالقها على الضاحية الجنوبية هي مـن ذات خاصـية                   
  . االنجذاب نحو المناطق التي تعمل فيها الهواتف النقالة التي يستخدمها األشخاص المرشحون للتصفية

انكشاف أمر المخطط، أصدر قائد هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال جابي اشـكنازي،             وفي أعقاب   
 . أمرا يحظر بموجبه على الضباط الجنود استخدام الهواتف النقالة أثناء الخدمة العسكرية

وأكدت المصادر أنه لو نجحت عملية التصفية المخطط لها، النقلبت األمور في المنطقـة بـشكل غيـر                  
وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من أن المصادر العسكرية لم تكشف النقاب عن هوية الهدف                . مسبوق

 . الذي كان من المقرر أن يتم تصفيته، إال أنه بكل تأكيد أمين عام حزب اهللا السيد حسن نصر اهللا
اسع يمهـد   إلى ذلك قالت مصادر إسرائيلية مطلعة، إن القرار بتصفية نصر اهللا يأتي في إطار مخطط و               

  . لعمل أمريكي أو إسرائيلي ضد إيران
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إلى ذلك ذكرت قناة التلفزة اإلسرائيلية الثانية أن جهاز األمن التابع لزعيم الحزب االشتراكي اللبناني وليد                
وأضافت القناة الليلة قبل الماضية أن هناك قصة        . جنبالط، قدم معلومات ساعدت في تصفية عماد مغنية       

إسرائيل، تمثلت في لقاءات أجراها األخير مع شخصيات إسرائيلية رسمية وحزبيـة            غرام بين جنبالط و   
  . وأمنية في أوروبا

  ٦/٥/٢٠٠٨صحيفة السبيل األردنية 
  
   في لبنان  قافلة خيرية مصرية إلغاثة أطفال المخيمات الفلسطينية .٢٨

ع مؤسستين خيريتين بلبنان وقعت لجنة اإلغاثة اإلنسانية بنقابة األطباء بروتوكولي تعاون م: جمال نافع
لتقديم الدعم اإلغاثي والطبي ألطفال المخيمات الفلسطينية بلبنان من خالل قافلة خيرية في إطار مشروع 

عبد القادر حجازي . وقع البرتوكولين عن اللجنة د .جديد تنفذه اللجنة إلغاثة أطفال المخيمات الفلسطينية
ب االتفاق مع المؤسستين سيتم تقديم المواد اإلغاثية والطبية األمين العام للجنة الذي اوضح أنه بموج

  .ومستلزمات اإلعاشة في إطار القوافل االنسانية
  ٧/٤/٢٠٠٨ األهرام المصرية 

  
  " اسرائيل"موريتانيون ينددون بمشاركة سياسي رفيع في احتفال بذكرى تأسيس  .٢٩

 بيان وزع أمس الثالثاء، بمشاركة عضو ندد الرباط الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني، في: نواكشوط
واعتبر الرباط . ١٩٤٨عام " اسرائيل"مجلس الشيوخ الموريتاني في إحياء ذكرى احتالل فلسطين وإنشاء 

أن عضو مجلس الشيوخ هذا ال يمثل بإقدامه علي هذا التصرف إال من أوفده ومن يستقبله لمخالفته لقيم 
يان مجلس الشيوخ الموريتاني باتخاذ ما يلزم من أجل ضمان وطالب الب. ونضاالت الشعب الموريتاني

االنسجام مع مواقف الشعب الموريتاني وخياراته الرافضة لكل أشكال العالقات مع الكيان الصهيوني 
كما نددت المبادرة الطالبية الموريتانية لمناهضة . الغاصب وفاء بالعهد وقياما بواجب المسؤولية

فاع عن القضايا العادلة بهذه المشاركة وجددت مطالبتها بقطع العالقات االختراق الصهيوني وللد
  .الموريتانية االسرائيلية

  ٧/٥/٢٠٠٨ القدس العربي 
  
  والمستوطنات غير شرعية " حماس"ال نفاوض : سوالنا .٣٠

ـ               زم أكد المنسق األعلى للسياسة الخارجية واألمنية لالتحاد األوروبي خافيير سوالنا، على أن االتحاد ملت
، "حمـاس "بقوة بالمساعدة في تحقيق السالم في الشرق األوسط وبأمن إسرائيل، نافياً التفاوض مع حركة               

االتحاد األوروبي لن يتفاوض    "وأكد سوالنا على أن      ومشددا على أن االستيطان اإلسرائيلي غير شرعي،      
  . "إلرهابية تلك األهداف إلى أن تقبل الحركة التي تدرجها بروكسل على قائمة المنظمات ا"حماس"مع 

قبل أيام من حلول الذكرى الـستين       ) أ.ب.د(وأضاف سوالنا في مقابلة خاصة مع وكالة األنباء األلمانية          
 نبـذها   "حمـاس "وإلى أن تعلن    ": وقال. "االتحاد األوروبي ملتزم بشدة بأمن إسرائيل     ": لتأسيس إسرائيل 

لن يكـون هنـاك أي محادثـات        .. التفاقيات السابقة للعنف واالعتراف بحق إسرائيل في الوجود وقبول ا       
بناء المستوطنات  ": لكن المسؤول األوروبي الرفيع وجه بعض النقد إلسرائيل حيث قال         . ")معها(مباشرة  

  ."اإلسرائيلية مسألة غير مشروعة وفقا للقانون الدولي
 اإلسـرائيلية فـي القـدس        بما في ذلك المستوطنات    "يشكل بناء المستوطنات عقبة أمام السالم     ": وأضاف

  .الشرقية والضفة الغربية على حد سواء
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يجب على إسرائيل تجميد جميع األنشطة االسـتيطانية وبينهـا النمـو الطبيعـي              " وأوضح سوالنا أنه    
  . "٢٠٠١للمستوطنات الحالية وإزالة كل المواقع االستيطانية التي أقيمت منذ مارس عام 

 ٧/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
 ليس من المقبول ان تستمر معاناة الالجئين الفلسطينيين: ان كي مونب .٣١

اكد امين عام األمم المتحدة بان كي مون انه ليس من المقبول ان تبقى معاناة الالجئين : رام اهللا
الفلسطينيين قائمة طوال ستين عاما، واكد انه تأثر بشكل بالغ خالل زيارته لمخيمات الالجئين العام 

" االونروا"اء ذلك خالل معرض لصور الالجئين الفلسطينيين وخاصة االطفال نظمته وكالة ج .الماضي
 .باألمم المتحدة في الذكرى الستين للنكبة ومأساة الالجئين الفلسطينيين

 ٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   كدولة"إسرائيل"ال يجوز نزع الشرعية عن وجود : إيطاليا .٣٢

أنه من غير المقبول تبنـي      "لية أن بيانا أصدرته رئاسة الجمهورية اعتبر         اإليطا "آكي"أوردت وكالة أنباء    
أي موقف ينزع الشرعية عن وجود إسرائيل كدولة ولدت بمشيئة األمم المتحدة ويطعن في حقها بالعيش                

وجاء بيان رئاسة الجمهورية اإليطالية، الذي اعتبر انتقاد سياسات الحكومة اإلسرائيلية           . "في سالم وأمن  
 بمثابة رد على االنتقادات التي وجهتها بعض تيارات اليسار والمراكـز االجتماعيـة   "مرا مشروعا جدا  أ"

إلى الرئيس اإليطالي جورجيو نابوليتانو لعزمه افتتاح دورة معرض تورنتو الذي تحل فيه إسرائيل ضيفة               
  .شرف غد الخميس

 ٧/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
  "االطلسي" بمناورات بحرية لـ "ائيلاسر"حزب نرويجي ينتقد مشاركة  .٣٣

انتقد حزب صغير بالحكومة النرويجية أمس خطط اسرائيل بالمشاركة في منـاورات            :  رويترز –اوسلو  
وقـال بيـورن    . بحرية لحلف شمال االطلسي في المياه النرويجية في وقت الحق من الـشهر الحـالي              

تبرئة "ي ان ضم اسرائيل في المناورات بمثابة        ياكوبسن المتحدث الدفاعي باسم الحزب االشتراكي اليسار      
هذا من شأنه أن يدخل الجنود االسرائيليين في آلة الحـرب الخاصـة بحلـف           "وتابع  ." ساحة قوة احتالل  

أهم شـيء هـو اجـراء نقـاش         "واستطرد  . لالراضي الفلسطينية " شمال االطلسي ويبريء ساحة محتل    
ال أحب فكرة وجـود جنـود       .. حلف شمال االطلسي  هل سيكون هذا هو مستقبل      .. بخصوص هذا االمر  

  ."اسرائيليين على االراضي النرويجية أو عواقب ذلك
  ٧/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  مليون يورو من رواتب الموظفين٥,٣٥االتحاد األوروبي يساهم بـ  .٣٤

 مليون يورو من رواتب موظفي السلطة ٥,٣٥أعلن االتحاد االوروبي انه ساهم بحوالي : رام اهللا
وقالت  ".بيغاس"لسطينية، دفعت للموظفين، أمس، عبر اآللية االوروبية لدعم الشعب الفلسطيني الف

المفوضية انه تم رفع قيمة المساهمة لهذا الشهر مقارنة باألشهر السابقة، وذلك بناء على طلب خاص 
ادة، للمساهمات ويعود الفضل في الحصول على هذه الزي"تقدمت به السلطة الفلسطينية لزيادة الدعم لها 

 ".اإلضافية التي قدمتها كل من اسبانيا وسلوفينيا والمفوضية األوروبية
  ٧/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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 نسعى الصالح عملية المساعدات الطارئة المقدمة لالجئين وتحسين جودتها": االونروا" .٣٥
لدولية بغزة أن الوكالة  أكد ايبرت سبستيان مساعد مدير عمليات وكالة الغوث ا: نادر القصير-رفح

تسعى الصالح عملية المساعدات الطارئة المقدمة لالجئين وتحسين جودة المواد الغذائية المقدمة لهم 
عها في توزيع تلك المساعدات على مستحقيها وخاصة اوخاصة الدقيق والبحث عن أفضل الطرق التب

  . ح نظمته وكالة الغوث برفح أمسجاء ذلك خالل لقاء مفتو، األكثر احتياجا من الفئات المعدمة
وكشف سيبباستيان ان الوكالة في المستقبل القريب وضمن عملية اصالح عملية المساعدات ستقوم بنقل 
المساعدات التي كانت موجهة للقطاع العام والخاص الى من هم اكثر احتياجا منهم في المجتمع 

ين بان قطع المساعدات الطارئة عن موظفي مشيرا الى أن الوكالة حاولت اقناع الممول الفلسطيني،
الحكومة ليس هو الوقت المناسب لذلك نظرا لحالة الغالء الفاحش التي تعاني منها كل الشرائح الفلسطينية 

  .على اختالف مستوياتها ولكن أخفقنا
 ٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ميركيةاأل  تؤكد وجود العديد من جواسيس اسرائيل في الحكومة"كاديش"قضية  .٣٦

إن الجاسـوس   ،  األميركيـة " كونغريـشينال كـوارتلي   "قال تقرير نشرته مجلة     :  محمد سعيد  -واشنطن  
الذي اعتقل األسبوع الماضي في نيوجيرسي بتهمة تزويد إسرائيل بوثـائق           " بن آمي كاديش  " اإلسرائيلي

ها من خالل عمله في      كان يقدم المعلومات والوثائق السرية التي كان يحصل علي         ،عسكرية أميركية سرية  
الجيش األميركي في فترة الثمانينات من القرن الماضي إلى يوسف ياغور المستشار العلمي في القنصلية               

جوناثـان  "وهو ذات الشخص الذي تعامل معـه الجاسـوس اإلسـرائيلي            . اإلسرائيلية بنيويورك أنذاك  
ل مـع كـاديش عبـر البريـد         وتشير أوراق قضية كاديش إلى أن ياغور واظب على االتـصا          ."بوالرد

وفي حال إدانته فإن كاديش      . والتقى به  ٢٠٠٤كما أن كاديش زار إسرائيل في عام        ،  اإللكتروني والهاتف 
الـسجن  :  قد يلقى مصير بـوالرد     ١٩٩٥ إلى   ١٩٦٣الذي عمل في الجيش األميركي في دوفر من عام          

  .المؤبد
مكافحة التجسس بوكالة االسـتخبارات المركزيـة       كافة االمور السيئة؟؟ غير أن مسؤوال كبيرا سابقا في          

بسبب كافة األمور الـسيئة التـي قـد         "يعتقد أن كاديش قد ال يقدم إلى المحاكمة         ) سي آي إيه  (األميركية  
  .حول اآلنشطة اإلسرائيلية في الواليات المتحدة" تظهر

  ٧/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
 إلى أين؟).. إسرائيل(المساعدات العسكرية األمريكية لـ .٣٧

 خالد وليد محمود 
ـ         ، الـشريان الـرئيس     )إسـرائيل ( تشكل المساعدات العسكرية التي تقدمها الواليات المتحدة األمريكية ل

والحيوي الذي يمكّن األخيرة من المحافظة على تفوقها عسكرياً على العرب، ووصول الجيش اإلسرائيلي              
 األمريكية الضخمة التي تقـدمها اإلدارة       وبفعل المساعدات العسكرية  . إلى ما هو عليه من تطور وتفوق      

 .، غدا بفعلها الجيش اإلسرائيلي القوة اإلقليمية األولى في منطقة الشرق األوسط)إسرائيل(األمريكية لـ
حتى ) إسرائيل(فمنذ منتصف سبعينيات القرن الماضي بدأت المساعدات العسكرية األمريكية تتدفق على            

طاعت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ربط أي عمليـة سـالم مـع      مليار دوالر، واست   ١٠٠زادت على   
 بعـد توقيعهـا اتفاقيـة       ١٩٧٩عام  ) إسرائيل(إذ نالت   . الجانب العربي بِهبات عسكرية أمريكية ضخمة     

مع مصر، مبلغ خمسة مليارات دوالر إلعادة نشر قواتها المنسحبة من شبه جزيرة سيناء،              ) كامب ديفيد (
 مليـار   ١,٢ حصلت على مبلـغ      ١٩٩٣ في النقب، وبعد توقيع اتفاقية أوسلو عام         وبناء مطارات جديدة  

 مليار دوالر   ١٧فاتورة بمبلغ   ) إسرائيل(ومع بدء المفاوضات مع سوريا في العقد الماضي أعدت          . دوالر
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لدفع كلفة االنسحاب من الجوالن، وأدى توقف المفاوضات وقتها إلى عدم حصول الجانـب اإلسـرائيلي                
، طلبـت   ٢٠٠٥وعند انسحاب القوات العسكرية اإلسرائيلية من غزة في صـيف           . مبلغ المطلوب على ال 

الحكومة اإلسرائيلية من الواليات المتحدة مبلغاً من المال للمساعدة في إعادة إسكان المستوطنين الذين تم               
 . نفس العام الذي ضرب الواليات المتحدة في) كاترينا(إجالؤهم عن غزة، جمد الطلب بسبب إعصار 

 مليار دوالر لتنفيذ خطة االنسحاب من الـضفة         ١٠فاتورة أخرى عادلت قيمتها مبلغ      ) إسرائيل(وأعدت  
 ).االنطواء(الغربية وفق مشروع أولمرت أو ما يسمى بخطة 

 مليـار دوالر كمـساعدات      ١,٨بالحصول على   ) إسرائيل( بدأت   ١٩٨٧وتشير المعطيات أنه ومنذ العام      
، إذ  )إسرائيل(، إضافة إلى ذلك تمول الحكومة األمريكية مشاريع عسكرية أخرى تقوم بها             عسكرية سنوياً 

) الـسهم (أو  ) آرو( حتى اآلن أكثر من مليار دوالر على تطوير          ١٩٨٦أنفقت الواليات المتحدة منذ العام      
علـى  ) ائيلإسر(إذا حصلت   .وال تندرج ميزانيات التطوير هذه وما شابهها في بند المساعدات العسكرية          

 .أموال وتكنولوجيا أمريكية لتنفيذ هذا المشروع ومن ثم تسويقه 
، وافقت  ٢٠٠١في لقاء سنوي عقد في واشنطن بين القيادات العسكرية للبلدين في تشرين الثاني، نوفمبر               

ـ          ن  مليـو  ٦٠بنحو  ) إسرائيل(الواليات المتحدة األمريكية على زيادة قيمة المساعدات العسكرية السنوية ل
 . مليار دوالر سنويا٢,٤ً، إذ ستبلغ حينها حوالي ٢٠٠٨دوالر سنوياً حتى سنة 

ـ           في اتجاههـا العـام     ) إسرائيل(المالحظ بناء على هذه المعطيات  بأن المساعدات العسكرية األمريكية ل
لـى  دفاعياً عبر عالقاتها بواشنطن، هو حصولها ع      ) إسرائيل(هي في تزايد مستمر، وأهم ما تستفيد منه         

نظام اإلنذار المبكر، وتبادل المعلومات االستخبارية العسكرية،وذلك إما عبر إطالعها على كل ما تلتقطه              
 . أقمارها الصناعية تقريباً، وإما ما تعترضه أجهزة رصدها من اتصاالت عسكرية وأمنية بين العرب

ر أن هناك أوجهاً كثيرة     وحسب دراسة صدرت مؤخراً عن مركز دراسات األمن القومي اإلسرائيلي، تذك          
إمكانية الحصول على تكنولوجيا    : ، ومنها )إسرائيل(للعالقات االقتصادية واألمنية بين الواليات المتحدة و      

، وإمكانيـة حيـازة عناصـر       )إسرائيل(عسكرية متطورة تسمح بالتوفير في نفقات التطوير الباهظة في          
 .  اإلسرائيليةوقطع ضرورية وحيوية والشراء المتبادل في الصناعات

إنـه مـن أجـل      : "وتحلل الدراسة أبعاد العالقات اإلسرائيلية األمريكية، خاصة الجانب العسكري وتقول         
ـ         ، يتوجب التمييز بـين ثـالث       )إسرائيل(تحليل تغير ميزان اإليجابيات والسلبيات في الدعم األميركي ل
 في الوقت الحاضـر ومحاولـة تقـدير    وظائف أساسية أداها الدعم األميركي في السابق وما زال يؤديها         

كل هذه الوظائف غيرت جوهرهـا      . وظيفة عسكرية ووظيفة سياسية ووظيفة اقتصادية     : أهميتها النسبية 
ومحتواها وأهميتها النسبية نتيجة للمردود السياسي واالستراتيجي والعسكري واالقتصادي الذي حـصل            

 . في المنطقة، وفي المنظومة الدولية) إسرائيل(في 
 :الدور العسكري. أ

أي الوجـه المـادي     ) إسرائيل(يتمثل في حقيقة قيام الواليات المتحدة بفتح مصادر للشراء والحيازة أمام            
 . للدعم

والمقصود هنا ليس مجرد اإلمكانية أو الوفرة عند الحاجة، وإنما ألن الواليات المتحدة كانـت مـستعدة                 
 ). إسرائيل(ورة رهن إشارة لوضع الوسائل القتالية وأجهزة السالح المتط

 :الوظيفة السياسية. ب
لقد كان للمساعدة األميركية بشكل واضح دور سياسي مهم، إذ تضمن برهانا علـى التـزام الواليـات                  

حقيقة تواصل المساعدة األميركية على امتداد الـسنين        . كدولة مستقلة وبتأييدها  ) إسرائيل(المتحدة بوجود   
 . بين برهنت على سعة المساندة وعلى عمق الترام األميركيينفي عهود عدة رؤساء من الحز

 :الوظيفة االقتصادية. ج
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 فـي المائـة مـن اإلنتـاج         ١٣االستهالك األمني اإلسرائيلي من مصادر المساعدة كان في السبعينيات          
،  في المائـة فقـط     ٣ في المائة وفي نهاية التسعينيات       ١٠االقتصادي وفي أواسط الثمانينيات وصل إلى       

بما أن المساعدة   . وهذا في الواقع العبء االقتصادي اإلضافي األقصى الذي سيضاف أن توقفت المساعدة           
ـ               في المائة حدا   " ٣"ال تنخرط كلها في األمن، وإنما قامت باستبدال مصادر مستقلة في جزء منها تكون ال

 .أعلى
ـ    : ما يمكن قوله هنا    وعلى الرغم من طعن األخيرة لإلدارة      ) إسرائيل(إن استمرار المساعدات األمريكية ل

األمريكية من خالل سوء تصرفات كأعمال التجسس، وعلى الرغم من االنتقادات التـي تطـال اإلدارة                
ورغم ازدياد حاالت التجـسس     . األمريكية يعرضها من المنظمات الدولية بشكل مستمر نتيجة هذا الدعم         

وبيع التكنولوجيا األمريكية لدول تمـارس      ) إسرائيل(الصناعي العسكري على الواليات المتحدة من قبل        
الواليات المتحدة حظراً على التعامل العسكري معها كالصين على سبيل المثـال،إال أن تـأثير اللـوبي                 

فـاللوبي  ،  الصهيوني وقوته في القرار السياسي األمريكي هو ما يجعل استمرار تدفق تلك المـساعدات             
لها أثر كبير،على تعـديل بوصـلة اإلدارات األمريكيـة          ) اإليباك(الصهيوني يمثل جماعة ضغط تسمى      

 .وتوجيهها للوجهة التي تراها جماعة الضغط مناسبة
لم توقع لغاية اآلن اتفاقاً للدفاع المـشترك مـع الواليـات المتحـدة              ) إسرائيل(إن  : ومن األهمية القول  

ن شن هجمات استباقية أو وقائيـة ضـد         األمريكية، خشية أن تجد نفسها مقيدة بشروط أمريكية تمنعها م         
لن تستطيع تحقيـق اسـتقاللية      ) إسرائيل(أهداف معينة في حال عارضت واشنطن خطوة كهذه، لذا فإن           

) إسـرائيل (تامة عن الواليات المتحدة لفترة طويلة، حتى لو أنها أمنت حاجات الجيش كافة، ذلـك بـأن     
العـسكرية  ) إسـرائيل (وعليه ستبقى تحركات    . اشنطنبحاجة ماسة إلى المساعدات المالية السنوية من و       
 .عرضة لتأثير الضغوط األمريكية إلى حد كبير

الواليـات المتحـدة    (كما أنه وفي المستقبل فإن الموقف اإلسرائيلي األساسي من رعاية القوة العظمـى              
 مع واشنطن حاجـة     لن يتغير أغلب الظن، فالقيادة اإلسرائيلية ستبقى ترى في عالقة الرعاية          ) األمريكية

اإلسرائيليين أنه من جهة عسكرية     " االستراتيجيا"ماسة لمصالح األمن القومي اإلسرائيلي، وبنظر خبراء        
ـ     ممتلكات كثيرة، ولهذا فإنها ستظل في نظـر الواليـات          ) إسرائيل(وتكنولوجية واستراتيجية ما تزال ل

  . بديل في المستقبل المنظورالمتحدة قوة وذخرا استراتيجيا ال بديل عنه، ولن يوجد منه
  ٧/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
 هل هبط السقف العربي للتسوية الفلسطينية؟ .٣٨

 ياسر الزعاترة
، التـزم النظـام     ٦٧ بعد هزيمة عام     ٢٤٢طوال عقود، تحديداً منذ اعتراف عبد الناصر بالقرار الدولي          

 في ما يعرف بقرارات الـشرعية       العربي الرسمي بسقف محدد في التعاطي مع القضية الفلسطينية يتمثل         
 بما فيها القدس الـشرقية،  ٦٧الدولية وخالصتها دولة فلسطينية كاملة السيادة على األراضي المحتلة عام       

 . ١٩٤مع عودة الالجئين إلى ديارهم بموجب القرار الدولي 
إياهـا، لكنهـا     طرحت المبادرة العربية للسالم، والتي التزمت عملياً بـالقرارات           ٢٠٠٢في قمة بيروت    

تراجعت في بند الالجئين، إذ تحدثت عن حل بالتوافق، األمر الذي يعني عملياً شطب حق العـودة إلـى                   
 .  واستبداله بالتعويض إلى جانب العودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة٤٨األراضي المحتلة عام 

ينتون على ياسر عرفات للقبول باتفاق      ، ضغط األمريكان بقيادة كل    ٢٠٠٠في قمة كامب ديفيد صيف العام       
، األمر الذي لم يكن باإلمكان تـوفيره،        )مصرية سعودية مغربية  (بائس، فكان أن طالب بمرجعية عربية       

ليس فقط لعدم القناعة، إلى جانب إدراك تبعات تسوية مشوهة من هذا النوع على مستقبل المنطقة، بـل                  
ستوعب بحال فكرة اقتسام المسجد األقصى مع اليهود، حتـى          أيضاً بسبب الخوف من الجماهير التي لن ت       
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لو استوعبت البنود البائسة األخرى، األمر الذي يبدو صعباً إلى حد كبير، وهي التي لم تتقبل بعد فكـرة                   
 .  في المئة من فلسطين قبل الشروع في التفاوض٧٨التسوية من أساسها، تلك التي تمنح اإلسرائيليين 

ما من  ( العراق واستخدام األمريكان لسيف اإلصالح في التعاطي مع األنظمة العربية            منذ مالمح احتالل  
، منذ ذلـك الحـين بـدا أن         )شيء يخيف األنظمة العربية أكثر من التطرق إلى تغيير أوضاعها الداخلية          

الوضع العربي قد تراجع في السياق الفلسطيني، السيما حين مرر قتل ياسر عرفات من دون ضـجيج،                 
الدولة التي وفرت له الحماية دائماً على المطالبة بالتحقيق في مقتلـه، بـل              ) مصر( لم تجرؤ حتى     حيث

وصل األمر حداً أسوأ من ذلك، حين جرى ترتيب الخالفة لخصومه الذين حاولوا االنقالب عليه، وهـم                 
مريكـان ولـيس    أنفسهم الذين ال يعترفون عملياً بالمرجعية العربية، ويرون الضغط عليها من خالل األ            

 .العكس
في اآلونة األخيرة يبدو أن الوضع العربي قد تراجع على نحو استثنائي، ليس في الملف الفلسطيني فقط،                 
بل في عموم الملفات الحيوية في المنطقة، والسبب األول وراء ذلك يتمثل في تراجع النظـام المـصري                  

 األمريكية والغربية، إلى جانب الضغوط      بسبب التوريث وإرادة لجم المعارضة من دون ضجيج المواقف        
الكبيرة على المملكة العربية السعودية وربما استغالل بعض الخالفات الداخلية في أوساط الحكـم فيهـا،                
فيما نعلم أن غطاء التسوية ال يحتاج إلى أكثر من موافقة مصرية سعودية، حتى لو خالفها آخرون، األمر                  

أما السبب الثاني فيتمثل في إرادة دعم قيادة فتح والسلطة فـي   . ريا بالطبع الذي يبدو مستبعداً باستثناء سو    
مواجهة تيار إسالمي ال يرغب الوضع الرسمي العربي في تصدره للقضية األكثر أهمية فـي الـشارع                 
العربي واإلسالمي، السيما وهو يعلم تأثير ذلك على عموم الظاهرة اإلسالمية في المنطقة التـي باتـت                 

 . هديد األبرز لمنظومة القمع والفساد في العالم العربيتشكل الت
تتبدى المعادلة الجديدة في الموقف من سوريا، واألهم في الموقف من صفقة التسوية الجديدة المتوقعـة،                

 . فضالً عن الموقف من حركة حماس وسيطرتها على قطاع غزة
اللبناني، على أهميته، إذ يحضر الملف      في السياق األول يبدو من العبث حشر الموقف من دمشق بالملف            

الفلسطيني بقوة أيضاً، إلى جانب الملف العراقي، فضالً عن الموقف من إيران، مع أن الموقفين اإليراني                
والسوري ال يلتقيان في العراق إال في إرادة إفشال األمريكان، بينما يدعم كل منهما طرفاً مختلفـاً فـي                   

 الشيعية بمختلف أشكالها وتصنيفاتها، بينما تدعم سوريا القـوى العربيـة            الصراع، إذ تساند إيران القوى    
السنية، السيما تلك المعارضة للعملية السياسية أو التي تتبنى نهج المقاومة لالحتالل، مع أن هنـاك مـن      
يتهمها بمنح بعض التسهيالت لتنظيم القاعدة أيضاً عبر السماح له بتهريـب المقـاتلين إلـى األراضـي              

 . راقية، وإن خفّت حدة االتهام في اآلونة األخيرةالع
ما بين قمة شرم الشيخ السعودية المصرية التي عقدت نهاية الثلث األول من شهر نيسان الماضي، وبين                 
القمة المرتقبة بحضور الرئيس األمريكي والمصري والفلسطيني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمـرت،            

د التسوية مختلفاً إلى حد كبير، السيما أن معطيات كثيرة ما زالت تـشير              منتصف أيار الحالي، يبدو مشه    
 . إلى أن صفقة هي في طور اإلعداد تعطلها الخالفات، األرجح أنها بخصوص ملف القدس

ال شك أن توفير المرجعية العربية لالتفاق المرتقب يبدو بالغ األهمية، وحين تدعم القـاهرة والريـاض                 
، أو رغم كونه اتفاق إطار يتعمد       ٢٠٠٠قفه األسوأ مما عرض في كامب ديفيد عام         اتفاق التسوية رغم س   

الغموض، ففي ذلك ما يدل على تراجع الوضع العربي، إلى جانب استهداف حماس ووجودها في قطـاع                 
 .غزة، أكان عبر الحصار، أم عبر الجهد االستخباري بشتى تجلياته المعروفة للمعنيين

مريكية أو إسرائيلية ضد إيران، وربما سوريا أو لبنان هي ما يمكن أن يخلـط               وحدها مغامرة عسكرية أ   
األوراق ويعطّل اللعبة، األمر الذي قد ينسحب على اجتياح لقطاع غزة ينتهي بالفشل، لكن النجاح األولي                

ضع جيد  للصفقة المتوقعة ال يعني الكثير في واقع الحال، فقوى المقاومة والممانعة في المنطقة تبدو في و               
مقابل األزمات المستعصية التي تعيشها األطراف األخرى، وهذا الصحوة اإلسالمية المدججـة بـإرادة              
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المقاومة التي تشيع في المنطقة ال يمكن أن تمرر مصممة على مقاس أولمرت، فكيف إذا كانت مؤقتـة                  
 !. ل مسلسل أوسلو؟على قاعدة خريطة الطريق تبدأ بقمع المقاومة بذات المسلسل الذي تابعناه خال

  ٦/٥/٢٠٠٨صحيفة السبيل األردنية 
  

  فساد أولمرت وقنابله الدخانية .٣٩
 عريب الرنتاوي

، أم أن أولمرت اتخذ من لقائه مع عبـاس        ،   اإلسرائيلية -هل طرأ تقدم جدي على المفاوضات الفلسطينية        
ات الجاريـة معـه بـتهم       مناسبة لتفجير بعض القنابل الدخانية التي يمكن أن تطغى وتغطي على التحقيق           

قفز بال شك إلى ذهن كل مراقب حصيف لما يجري على مـسار             ،  الفساد وتلقي الرشا ؟، سؤال مشروع     
فيها رئيس الوزراء لـإلدالء     " يتطوع"فهذه هي المرة األولى التي      ،   اإلسرائيلية -المفاوضات الفلسطينية   

جيد إلى الحد الـذي يتعـذر أن يكـون     "وهو أمر، بمعلومات من هذا النوع في أعقاب لقاءاته مع عباس  
والتي تصر إسرائيل على اقتطاع     ،  خصوصا حين يتعلق األمر بحدود الدولة الفلسطينية المنتظرة       ،  "حقيقيا

 .أوسع مساحة من أراضيها والتخلص من أكبر عدد من سكانها في الوقت ذاته
هم بإطالق األوصاف التي ال قيمـة       واكتفى كبير مفاوضي  ،  الذوا بالصمت المتحفظ  ،  الفلسطينيون كعادتهم 

، بقالب من الجدية الصارمة والمفرطـة ، محيطا المحادثات التي جرت فيه،  لها لطبيعة االجتماع ومناخاته   
بخالف أولمرت الذي حرص على إظهار الطابع الشخـصي الحمـيم علـى عالقاتـه بمحادثيـه مـن                   

 ".ضم واالحتضانالتعبيط وال"من خالل اإلفراط في المصافحة و، الفلسطينيين
، ونميل إلى ما ذهب كثير من المحللين اإلسـرائيليين        ،  لسنا في الحقيقة من المصدقين للرواية اإلسرائيلية      

وال نستبعد  ،  "الخداع السياسي "ضربا من   ،  الذين اعتبروا تصريحات مكتب أولمرت أو باألحرى تسريباته       
مراقـب  "فيجد نفسه مكـبال بـأغالل       ،  سرائيليةأن تحين قريبا لحظة الحقيقة بالنسبة لرئيس الحكومة اإل        

 .بفضيحة مالية أو جنسية، شأن كثير من الساسة اإلسرائيليين، منهيا حياته السياسية، "الدولة
ولسنا مهتمين بالمصائر الشخصية أو السياسية لرئيس الوزراء اإلسرائيلي إال بالقدر الذي يمكن أن تؤثر               

هـل  ، فخروج أولمرت من حلبة السياسة والحكومة    ،  دانيا وسياسيا فيه على مجريات الوضع الفلسطيني مي     
وغن حصل ذلك ما الـذي   ،  سيجعل من تسيبي ليفني ثاني امرأة في إسرائيل تتقلد منصب رئيس الوزراء           

، حكومة ومعارضة إلى انتخابـات مبكـرة      ،  أم نهاية أولمرت السياسية ستأخذ الجميع     ،  سيحدث أو يتغير  
 .م والتهدئة إلى العام المقبل؟ترحل بعدها ملفات السال

إلى إضعاف اهتمامه   ،  هل ستفضي الفضائح والتحقيقات التي تأخذ وقتا رئيس الحكومة اإلسرائيلية الثمين          
أو عمن يساعد في حفظ رأسـه بـين         ،  وانصرافه كليا للبحث عما يمكن    ،  بالمفاوضات والسالم والتهدئة  

ومحاولة القفز من مـستنقع الفـساد       ،  ل للهروب إلى األمام   أم أن وضعا كهذا يمكن أن يدفع بالرج       ،  كتفيه
الذين تركوا بصمات   " الزعماء الكبار "وسجل  " القيادة التاريخية "والفضائح الذي يكاد يبتلعه إلى فضاءات       

لتذكرنا بأن ستة عقود قد مضت على نكبتنا وتشردنا         ،  واضحة في تاريخ الدولة التي تحتفل بعيدها الستين       
 .وضياع حقوقنا

لكننا مع ذلك نحـذر مـن اإلفـراط         ،  أو المجازفة بتقديم إجابات دقيقة عنها     ،  أسئلة يصعب الجزم بشأنها   
وبات مطلوبا إزالته عن    ،  فال رئيس الحكومة انتهت صالحيته بعد     ،  وفي أي اتجاه كان   ،  بالمبالغة والتطير 

قما قياسيا يجعل الفاسدين    وال الفساد في إسرائيل ضرب ر     ،  من قبل جمعيات أصدقاء المستهلك    " األرفف"
، إذ شتان بين نظام يساق      "ما حدا أحسن من حدا    " القول بأن    في عواصمنا العربية يستريحون على حرير     

، أو يعزل فيه رئيس     بمعاييرنا" سخيفة"حصوله على رشا    نظير  " قفاه"في رئيس الحكومة إلى التحقيق من       
بين رؤساء حكومات ووزراء ومتنفذين وقيادات      و،  دولة من قصره المنيف بسبب تحرشه بإحدى موظفاته       

تتطاول قصورهم وتتراكم ثرواتهم مـن      ،  "فحولة فائضة "وبطوالتهم النسائية   " شطارة"فسادهم  ،  "زعران"و



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                   ١٠٧٢:         العدد                  ٧/٥/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

من أيـن لـك     : بل ومن دون أن يجرؤ أحد على السؤال       ،  دون أن يتعرض أي منهم للمحاسبة والمساءلة      
 .هذا؟

  ٧/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
  :كاريكاتير .٤٠

  
  ٧/٥/٢٠٠٨ المستقبل  


