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  ويخشون على المفاوضات من فساد أولمرت"  جديدةإستراتيجية "عنالفلسطينيون يبحثون  .1

حمد قريـع،  أقال رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني  :رام اهللا من   11/5/2008 الخليج اإلماراتية نشرت  
لى إ التوصل   إمكان قد تنعكس على     أولمرتيهود  إ يائيلسراإل قضايا الفساد ضد رئيس الوزراء       إثارةإن  

تسوية، وكشف عن حصوله عندما كان رئيسا للوزراء على رسالة من الرئيس األمريكي جورج بـوش                
ووصف قريع الذي   ". الالجئون"و" القدس"تؤكد رفضه ألية مواقف تمس بقضايا الوضع النهائي بما فيها           

ي في المفاوضـات بأنـه جـشع        سرائيل، الموقف اإل  " والمقاومة المفاوضات"كان يتحدث في مؤتمر حول      
دركنـا عـدم    أذا  إ"وقال   . ما يمكن تحقيقه من مكتسبات     أكثرمن خالله للحصول على     " إسرائيل"وتسعى  

 من  أن، موضحا   "وجود أمل في هذه المفاوضات فإننا لن نتردد في وقفها، وسيكون لنا خياراتنا المتعددة             
وقـال إن   .  الدولـة الواحـدة    إقامـة  تلجأ إليها القيادة الفلسطينية هو تبني طـرح          بين الخيارات التي قد   

 وقف االستيطان، فانـه     إلى كان وقف المفاوضات سيؤدي      إذا"المفاوضات جزء من المقاومة السياسية، و     
، مشيراً إلى أن المفاوضات ستبقى سرية من أجل الحفـاظ علـى اسـتمراريتها               "خائن كل من ال يوقفها    

  . نجاحهاوضمان
ناصر القدوة في مداخلته أن المفاوضات الحالية لن تقود إلى تـسوية مرضـية ومنـسجمة مـع                  .كد د أو

  . التفاوضيةباإلستراتيجية ألسباب متعلقة 2008البرنامج الوطني، خالل 
 عناصر من القوة التنفيذية في غزة اقتحمت قاعة حلقـة           إن" الخليج"ـ المؤتمر ل  إدارةوقالت مصادر في    

التي كانت  " حماس"لى غضب عدد من قيادات      إ أدى وأجبرت المشاركين على المغادرة، األمر الذي        غزة
 .تشارك في فعاليات المؤتمر في رام اهللا

 قال المحلل الـسياسي  : كفاح زبون ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      11/5/2008الشرق األوسط   وأضافت  
ـ   ، منطلقين من انتقاد    الفلسطينية اإلستراتيجية تغيير كل    لىإ ندفع   إننا"،  "األوسطالشرق  "هاني المصري ل

  ".المفاوضات العبثية، والمقاومة بدون برنامج وطني جامع
البحث عـن   : المفاوضات المقاومة " وسياسيون، من بينهم ناصر القدوة، خالل مؤتمر         أكاديميونوطالب  

  . تجمع المفاوضات والمقاومة جديدةإستراتيجية، الذي يستمر يومين، بالبحث عن "مقاربة جديدة
  

  حديث عن مفاوضات سرية والسلطة الفلسطينية تنفي .2
رجحت شخصيات سياسية ومحللون فلسطينيون وجود قناة تفـاوض         : عوض الرجوب  -الضفة الغربية   

ية بالموازاة مع القناة العلنية التـي تتمثـل فـي الوفـد             سرائيلسرية بين السلطة الفلسطينية والسلطات اإل     
وتناقلت العديد من وسائل اإلعالم خالل األيام األخيرة أنباء عن وجود قناة             .يني برئاسة أحمد قريع   الفلسط

سرية للتفاوض، إال أن السلطة الفلسطينية نفت وجود مثل هذه القناة، وقال رئيس دائرة المفاوضات فـي                 
 . في تصريح للجزيرة نت    وأكد .منظمة التحرير صائب عريقات إنه ال توجد أي قناة سوى القناة الرسمية           

  ".القناة الوحيدة هي القناة العلنية والوفد الفلسطيني الذي يرأسه أحمد قريع وليس هناك قنوات خلفية"أن 
 عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار ترجح وجود قناة تفـاوض سـرية، وإن                النائبغير أن   

وتضيف خالدة في حديث للجزيرة نت أن العادة         .اتقالت إنها ال تملك معلومات دقيقة حول هذه المفاوض        
 على أن تكون كل المفاوضات سـرية وأن تجـرى دون مرجعيـة ودون               -كما في اتفاق أوسلو   -جرت  

  .وطالبت بالتوقف عن هذه المفاوضات .معرفة بحقيقة ما يجري فيها
لل مـن أهميتهـا      عن حركة حماس أيمن ضراغمة بوجود مفاوضات سرية، لكنه ق          النائبوبدوره يعتقد   

  .وأهمية النتائج التي قد تتوصل إليها
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ومن جهته ال يستبعد المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم وجود مفاوضات سـرية،                
وأوضح أنه في أصول التفاوض يصر الـضعيف علـى المفاوضـات      .رافضا رواية السلطة بهذا الشأن    

  ".نهم في فلسطين ال يعرفون أصول التفاوضلك"العلنية ألنها تشكل حماية له، 
ورغم أن العضو في الكنيست طلب الصانع يستبعد وجود حاجة إلى مفاوضات سرية في ظل وجود قناة                 

  .رسمية، فإنه أكد وجود قنوات تعمل بكتمان في بعض الدول تحت سقف القناة العلنية
  10/5/2008. الجزيرة نت

  
  اء عن غزة ينذر بكارثة تهدد حياة آالف المواطنينانقطاع التيار الكهرب: حكومة هنية .3

، )10/5( حذّرت حكومة هنية من تداعيات انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة مساء الـسبت                :غزة
وقـال طـاهر   ". أمام نتيجة كارثة بسبب توقف محطة توليد الكهربـاء  "مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني      

إن غزة غرقت في الظالم الـدامس وتوقفـت         : " تصريح صحفي له   النونو، المتحدث باسم الحكومة، في    
حيـاة اآلالف مـن المـواطنين مهـددة         "، مشيرة إلى أن     " من المواصالت  % 80الحياة، في ظل توقف     

وطالب بموقف عربي وإسالمي ودولي واضح تجاه هذه الحالة غير المسبوقة تجاه شعب غزة               ". بالخطر
  . المعرض لخطر الموت بهذه الطريقة

هذه خطوة في االتجاه الصحيح ولكنها ليـست        : "النونووبشأن معبر رفح الحدودي وفتحه لثالثة أيام، قال         
كافية، ألنه في المعنى العام مازال مغلقاً، والمطلوب هو فتح هذا المعبر بشكل دائم وبشكل يومي علـى                  

سماح بدخول المواد األساسية    مدار الساعة كما كان في السابق، المطلوب هو فتح جميع المعابر لغزة وال            
  ". من األدوية واألغذية ووقود والصناعات، فالمتاجر شبه خالية إال من بعض البضائع القليلة

  10/5/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   البرغوثي يدعو لحماية وحدة لبنانمصطفى .4
ب الصراعات الداخلية وحمايـة      تجن إلى اللبنانية   األطرافدعت المبادرة الوطنية الفلسطينية كافة       :نابلس

 ما يـضر بلبنـان   إنمصطفى البرغوثي . العام للمبادرة د األمينوقال   . وشعباً أرضاًوحدة وسالمة لبنان    
يلحق الضرر بشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة ويضعف الموقف العربي ويزيد من حالة التـشرذم فـي                

ضـد شـعبنا    " إسرائيل" وعدوان   يةسرائيلاإلت   عن حقيقة المخططا   األنظارالساحة العربية بل ويحرف     
 اللبنانية وكل الحريصين على قضايا امتنا العربية حمايـة          األطرافوناشد البرغوثي   . وأرضهالفلسطيني  

 مؤامراتها ضد فلسطين ولبنـان      إطارلما يجري في لبنان في      " إسرائيل"لبنان في وجه مخاطر استغالل      
 .واألمة العربية

  11/5/2008 الخليج اإلماراتية
  

   السودانإلىاتفاقية لنقل ألفي الجئ من فلسطينيي العراق  .5
 منظمـة التحريـر والحكومـة       أن) وفـا (ذكرت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية      .): أ.ب.د( –رام اهللا   

 2000، اتفاقية لنقـل     أمسالسودانية والمفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة وقعت في الخرطوم           
وقالت الوكالة أن االتفاقية وقعهـا       . السورية إلى السودان   -ئ فلسطيني عالقين على الحدود العراقية       الج

في مقر وزارة الداخلية السودانية عن الجانب الفلسطيني سفير فلسطين لدى السودان سيد المصري، وعن               
مـم المتحـدة ممثـل      الجانب السوداني وزير الدولة في وزارة الداخلية المهندس عباس جمعة، وعن األ           

ووصفت الوكالة االتفاقية بأنها بداية التحرك الفوري لنقل الالجئين الفلسطينيين           .المفوضية العليا لالجئين  
وقال الوزير جمعة للصحفيين عقب توقيع االتفاقية إن إقامة الالجئين الفلـسطينيين             .العالقين إلى السودان  
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 في مزرعة القدس التي قدمتها الحكومـة        لخرطوم، وتحديداً الذين سينقلون للسودان ستكون في العاصمة ا      
  ".منذ زمن"السودانية للشعب الفلسطيني

  11/5/2008الدستور 
  

  فتح ترحب بدعوة مشعل لمصالحة وطنية وتطالبه بخطوات مسبقة .6
على لسان القيادي قدورة فارس بدعوة رئيس المكتب الـسياسي          " فتح"رحبت حركة   :  وكاالت - رام اهللا 
 حماس خالد مشعل لعقد مصالحة وطنية، معتبرة المصالحة ضرورة وطنية إسـتراتيجية مهمـة               لحركة

وقـال فـي     .للشعب الفلسطيني، ودعا في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يستند هذا الحوار لخطوات مسبقة             
ـ            "تصريحاٍت إلذاعة القدس المحلية      ي إن الحوار من حيث المبدأ هو شيء إيجابي، وهو أصل العالقة الت

يجب أن تقوم بين مختلف القوى، وانطالق هذه الدعوة من قائد بثقل خالد مـشعل يفتـرض أن ترتكـز                    
وتستند إلى أفعال ضرورية، تيسر عملية الحوار بحيث ال تبقى الكلمة مجرد كلمة صماء نطلقهـا هنـا                  

ي، مبينـا   وشدد فارس على أن المصالحة هي ضرورة وطنية إستراتيجية مهمة للشعب الفلسطين            ".وهناك
وجـدد دعوتـه لوقـف       .أن رأيه هذا يمثل موقفاً رسميا ويعبر عن رأي السواد األعظم من أبناء فـتح              

الحمالت اإلعالمية التحريضية والتراشق الكالمي بين حركته وحماس لتأكيد المـصداقية فـي الـدعوة               
  ".الحة والحوارهذه ستكون خطوة تعزز جدية ومصداقية أي طرف يدعو إلى المص"للمصالحة، قائال 

  11/5/2008الغد االردنية 
  

  جدل بين فتح و حماس على خلفية أنباء عن تمديد فترة رئاسة عباس .7
أثارت نية السلطة الفلسطينية تمديد فترة رئاسة محمود عباس حتى العـام             :عبد الرحيم حسين   - رام اهللا 
 وأن بقـاءه بعـد      2009،العام حفيظة حركة حماس التي أكدت أن فترة رئاسة أبومازن تنتهي مع             2010

ذلك يشكل خرقاً دستورياً، بينما أكدت مصادر حركة فتح أن التمديد لعام إضافي جاء نتيجـة الظـروف                  
   . على السلطة الفلسطينية في قطاع غزة"انقالب حماس"التي أعقبت 

ـ               وزير وفي ذلك يقول الدكتور رضوان األخرس، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح وال
السابق، إن عدم بقاء الرئيس عباس على رأس السلطة مع نهاية العام المقبل، سـيخلق حالـة فلـسطينية              

لو خيرنا الرئيس عباس سوف لن يقبل من حيث المبدأ، بإعادة           ": وأضاف. مرتبكة سياسياً وقانونياً وأمنياً   
انقـالب  "خرس، ما نـتج عـن        وأوضح األ  ،"ترشيح نفسه، لكن الظروف القائمة اآلن تحتم بقاء الرئيس        

 في القطاع، شكل خطراً كبيراً على الوطن بأسره، وعليه ال يمكن اآلن الدعوة النتخابات رئاسية                "حماس
  .''أو تشريعية جديدة في كل منطقة على حدة، هذا يعني تكريساً لالنقسام السياسي

ال يبنـى   "ن التمديد للرئيس عباس     واعتبر الدكتور صالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية، أ         
وما الذي جعل األمور اآلن تسير في       .. من هي الجهة التي ستمدد للرئيس؟     ": ، وتساءل "على أسس قانونية  

تارة تسمع تصريحات حـول     '': أضاف و ،"ألم يكن الرئيس عباس يدعو النتخابات مبكرة؟      .. منحى آخر؟ 
تقالة الرئيس، األفضل من كل تلك المناكفـات العـودة          االنتخابات المبكرة، وتارة أخرى حول إمكانية اس      

للحوار الوطني وترتيب االنتخابات المقبلة وفق األصول الطبيعية، على أساس مـن التوافـق الـوطني                
  .''وضمن القانون

ونفى نية حماس إجراء انتخابات رئاسية مع نهاية والية الرئيس عباس العام المقبل فـي قطـاع غـزة                   
هذه قضية رمزية كبيرة تمس الوطن الواحد وليـست         ": وقال. "صعب ومستحيل "أن ذلك   منفرداً، مؤكداً   
  "ألشالء الوطن

  11/5/2008 اإلماراتيةاالتحاد  
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  كالم مشعل عن المصالحة الوطنية ألقى الكرة في ملعب الرئيس عباس: أبو زهري .8
لمصالحة إلقاء للكرة   أبو زهري، خطاب مشعل ودعوته ل     سامي  اعتبر المتحدث باسم حركة حماس      : غزة

التحرر من الفيتو األميركي وااللتزام باالستجابة      "في ملعب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المطالب بـ         
إن الحديث عن انقالب وعن شروط مسبقة كالم لم يعد ينطلي على أحـد،              "وقال   ".للدعوة لطاولة الحوار  

أن يقبل بالحوار مع أبناء شـعبه، ونأمـل أن          إذا كان عباس يقبل مفاوضات مع االحتالل من باب أولى           
  ".يستجيب لهذه الدعوات

  11/5/2008 األردنيةالغد 
  

  مع حماسالبرغوثي إطالق مبادرة للمصالحة مروان ليس من حق : األحمدعزام  .9
ليس من حق األسـير مـروان البرغـوثي         " :قال رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية عزام األحمد        :رام اهللا 

إطالق مبادرة للمصالحة مع حماس، فهو ال يمثل إال جزءاً من           ) كة فتح في الضفة الغربية    أمين سر حر  (
فاقـت  " واعترف األحمـد بـأن حركتـه      ". حركة فتح، وإن أفكاره في طرح مبادرة للوفاق ليست جديدة         

ـ           "على نفسها، الفتاً النظر إلى    " متأخرة ا أنها بدأت بإعادة تنظيم صفوفها بشكٍل دقيـق وصـحيح ألنظمته
  . ، حسب تعبيره"ولوائحها الداخلية

  11/5/2008صحيفة فلسطين 
  

  أعطينا كل الفرص لرفع الحصار وال ُيالم شعبنا إن أقدم على كسره بطريقته: حماس .10
، )10/5( في مؤتمر صحفي عقـده مـساء الـسبت           ،قال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس      : غزة

إن حركة حماس أجرت اتصاالت وأعطت كل الفرص        : "ةللتعقيب على انقطاع التيار الكهربائي عن غز      
للجميع لرفع الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، ولكن االحتالل يواصل قطع إمـدادات الوقـود              

رسالتنا للجميع شعبنا لن يصبر ولن يسكت على ما يعانيه، وال يـالم             "وأضاف  ". ويرفض رفع الحصار  
قبر معـتم   "، مشيراً إلى أن االحتالل حول قطاع غزة إلى          "ريقتههذا الشعب إذا أقدم على فك الحصار بط       

  . أوشك أن ينفد" حماس"، منبهاً في الوقت ذاته من أن صبر "وال يمكن الصبر على ذلك
  10/5/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   األزمة الفلسطينية الداخلية ستطول:حواتمةنايف  .11

ن ال جديد علـى     أبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة       قال األمين العام للج   ): أ.ب.د (– دمشق
وكشف أن الفصائل الفلسطينية تتمـسك بهدنـة شـاملة           .صعيد رأب الخالف بين حركتي فتح وحماس      

يين فرصة فعل ما تريـد     سرائيليين، معتبرا أن التهدئة المتدرجة تعطي لإل      سرائيلومتبادلة ومتزامنة مع اإل   
يث خاص لوكالة األنباء األلمانية، إن األزمة الفلسطينية الداخلية ستطول كما هو            وقال في حد   .في الضفة 

ن الجبهة أخبـرت  أضاف ا. واضح، وموقف حركتي فتح وحماس ال يسهل عملية الحوار الوطني الشامل  
 مـصري، مـع     -المصريين بأن المعابر الخمسة في غزة وخاصة رفح يجب أن يكون معبر فلسطيني              

  .يا أبداإسرائيلن ال حضور حضور أوروبي لك
  11/5/2008 اإلماراتيةالخليج 

  
  خالص مع جهود مصر للتهدئةإمركزية فتح تدعو الفصائل الى التعامل بمسؤولية و .12

 بحثت اللجنة المركزية لحركة فتح امس عددا من القضايا خالل اجتمـاع عقدتـه فـي رام اهللا                   :رام اهللا 
ع تفعيل منظمة التحرير الفلـسطينية والمـؤتمر الـسادس          وبحث االجتما . برئاسة الرئيس محمود عباس   

للحركة واجتماع مجلسها الثوري القادم، والجهود المصرية للتهدئة في قطاع غزة وكـذلك المفاوضـات               
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وأكدت على ضرورة تعامل كافة القوى والفصائل باخالص ومـسؤولية مـع             .يةسرائيل اإل -الفلسطينية  
ي ورفع الحصار وفتح المعـابر      سرائيلي قطاع غزة ووقف العدوان اإل     الجهود المصرية لتحقيق التهدئة ف    

   . من مواصلة حياته الطبيعية الفلسطينيشعبالبما يمكن 
  11/5/2008الحياة الجديدة 

  
   للتهدئةإسرائيلإذا لم تستجب المصريون وعدوا بفتح معبر رفح : إسماعيل رضوان .13

لمدة ثالثة أيام بدءا    رفح  ركة حماس إن فتح معبر      قال إسماعيل رضوان القيادي في ح     ): أ.ب.د (-غزة  
من السبت وحتى االثنين أمام الحاالت الطارئة يأتي في سياق التخفيف من معاناة الـشعب الفلـسطيني،                 
وبناء على التنسيق بين حماس ومصر، معربا عن أمله في أن تكون مقدمة لفتح المعبر بشكل دائم وكسر                  

أعتقـد أن   و ،ن المصريين لديهم وعد بفتح المعبـر      إ للتهدئة ف  إسرائيلإذا لم تستجب     وأضاف،   .الحصار
  ."مصر لن تقبل بتجويع الشعب الفلسطيني

  11/5/2008الرأي األردنية 
  

  صدرت قرار باعتقال قائد الحركة في جنينأالسلطة :  اإلسالميالجهاد .14
ية أصدرت قـراراً باعتقـال      الرئاسة الفلسطين "أن  في بيان صحفي    الجهاد  قالت حركة   :  د ب أ   -رام اهللا   

قائد الحركة في جنين وأحد أبرز قادتها شمال الضفة فهذه االعتقاالت التي تدور هي اعتقاالت سياسـية                 
  ".ومكملة لدور االحتالل في القضاء على المقاومة

  11/5/2008الدستور 
  

   الوطني يجمع حماس وفتح ورؤساء وقادة عرباًالوفاقمؤتمر  .15
لن الدكتور محمد العمور، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوفـاق الـوطني            أع : حمزة مشتهى  - غزة

الفلسطيني، موافقة سبعة فصائل رئيسية على المشاركة في المؤتمر المقـرر عقـده منتـصف الـشهر                 
إلى أنه سيشارك العديد من رؤساء الدول العربية وقيادات          وأشار .الجاري، بما فيهم حركتا حماس وفتح     

  .وى عال ورفيععربية على مست
 11/5/2008صحيفة فلسطين 

  
   كنيسة المهد يطالبون عباس بوضع قضيتهم على سلم أولوياتهمبعدو .16

طالب مبعدو كنيسة المهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئـيس الـوزراء سـالم              :  حامد جاد  -غزة
 وقـت، ووضـع     فياض، بالعمل على إنهاء قضية المبعدين في قطاع غزة والدول األوروبية في أقـرب             

 . والضغط على االحتالل لحل قضيتهم وكسر حصار غزة        ،قضية المبعدين على سلم أولوياتهم التفاوضية     
ودعا المبعدون، خالل اعتصام نظموه أمس امام مقر المنسق الخاص لنشاطات االمم المتحدة في مدينـة                

وجميـع  " بان كي مـون "م المتحدة غزة في الذكرى السادسة إلبعادهم، اللجنة الرباعية واألمين العام لألم        
إلنهاء قضية اإلبعاد وفك الحصار الظالم عـن        " إسرائيل"مؤسسات حقوق اإلنسان من أجل الضغط على        

  .غزة
  11/5/2008 األردنيةالغد 

  
  يةسرائيلالمقاومة الفلسطينية تُكثف إطالق صواريخها باتجاه المستوطنات اإل .17

 صاروخا دفعة واحـدة باتجـاه بلـدة         15وليتها عن إطالق    علنت كتائب القسام مسؤ   أ: حامد جاد  - غزة
سديروت فيما تبنت كتائب أبو علي مصطفى الذراع العسكرية للجبهة الشعبية المسؤولية عـن قـصف                 



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1074:         العدد                  11/5/2008األحد : التاريخ

ي إسـرائيل مدينة عسقالن وبلدة سديروت بصاروخين وإطالق ثالث قذائف هاون على موقع عـسكري              
نية الذراع العسكرية للجبهة الديمقراطية المـسؤولية عـن         وتبنت كتائب المقاومة الوط   . شرق مدينة رفح  

قصف موقع كيسوفيم العسكري جنوب شرق القطاع بصاروخ فيما تبنت كتائب القسام في بيـان الحـق                 
  .قصف قاعدة زيكيم جنوب عسقالن ومعبر ناحل ومستوطنة كفار سعد شرقي غزة بعدة قذائف

  11/5/2008 األردنيةالغد 
  

  رجل االعمال اليهودي على قرار السماع إلى شهادة نفونيستأمحامو أولمرت  .18
ية، إيهود أولمرت، تقديم استئناف على القرار بإتاحة المجال لرجل          سرائيلينوي محامو رئيس الحكومة اإل    

األعمال اليهودي األمريكي، موشي طلنسكي، تقديم شهادة مسبقة في قضية الرشوة التي يتم التحقيق فيها               
 في ظل ادعاء النيابة أنه يجب إتاحة تقديم الشهادة المذكورة في ظل المخاوف على               مع أولمرت، وخاصة  

  .حياة طلنسكي
وادعى المدعي العام، موشي الدور، أن طلنسكي عبر عن مخاوفه، أمام شرطي، من أن يقـوم رئـيس                  

 هناك نية   وكتبت المحكمة في قرارها أن النيابة العامة ال تعتقد أن         . الحكومة بإرسال شخص للتعرض له    
للتأثير على الشاهد أو لردعه عن تقديم شهادته، إال أنه في ظل حقيقة أن هذا هو إحساس الشاهد، فهناك                   

 .مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تراجع الشاهد عن تقديم شهادته
  10/5/2008 48عرب

  
   لن تقبل بامتالك ايران أسلحة نوويةإسرائيل :أولمرت .19

ي ايهود اولمرت مجددا امس من ان الدولة العبرية لن          سرائيلراء اإل حذر رئيس الوز   : ا ف ب  -واشنطن  
 معبرا عن امله في ان تنجح االسرة الدولية في السيطرة على طموحات             ،تقبل بامتالك ايران سالحا نوويا    

 لن تقبل بوجـود     إسرائيل"وقال اولمرت في حديث لصحيفة واشنطن بوست ان          .طهران في هذا القطاع   
لمـاذا  . إسـرائيل ايدي اشخاص يقولون علنا وبوضوح وصراحة انهم يريدون محـو           سالح نووي بين    

  ".يتوجب علينا قبول ذلك؟
  11/5/2008الدستور 

  
  "عقاب رباني"التحقيقات مع اولمرت :  يهوديةمنظمة .20

 بان الفضيحة التي يتعـرض لهـا        ،"إسرائيلحاخامات إلنقاذ الشعب وارض     "اعتبرت منظمة    -الناصرة  
 وذلك كونه يتبنى نهج سـلفه       ، عقاب رباني  ، والتي تهدد مستقبله السياسي    ،ء أيهود اولمرت  رئيس الوزرا 

وجاءت هذه التـصريحات فـي       . السابق ارئيل شارون الذي يصارع المرض النسحابه من قطاع غزة         
 على رفع منع النشر الجزئي في القـضية التـي تـم             ،ية والشرطة سرائيلاعقاب موافقة النيابة العامة اإل    

يشار في هذا    .  والتي يرجح المراقبون أن يدفع رئيس الوزراء منصبه ثمنا لها          ،لتحقيق بها مع اولمرت   ا
الصدد إلى أن المنظمة المذكورة أشارت في بيانها الى ان الرجل الذي قاد االنفصال عن غـزة وإخـالء    

 تنتقم ممن يريـد     إسرائيل وان ارض    ،يتلقى أالن العقاب اإللهي الذي يستحق     " غوش قطيف "مستوطنات  
  .تخريبها ودمارها

  11/5/2008الدستور 
  

  ي في نواكشوط يحيي الذكرى الستين لقيام دولته بحضور رسميسرائيل اإلالسفير .21
ي في موريتانيا مأدبة عـشاء فـي مقـر إقامتـه            سرائيلأقام السفير اإل   :أحمد ولد بابا أحمد    -نواكشوط  

وحضر الحفل عن الجانب     . إسرائيل الستين لتأسيس دولة     بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إحياء للذكرى    
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الموريتاني وزير الخارجية الموريتاني في الحكومة المقالة السيد محمد السالك ولد محمد األمين، والسفير              
. المكلف باالتحاد األوروبي بوزارة الخارجية الموريتانية، والمستشار الدبلوماسي للـرئيس الموريتـاني           

 الرسمي الموريتاني وقائع االحتفال الذي حضرته بعض الشخصيات األخـرى حرصـت             وبث التلفزيون 
بـوعز  "ي في موريتانيـا     سرائيلوهذا أول نشاط للسفير اإل     . على عدم الظهور أمام كاميرات التليفزيون     

  . منذ تولي سيدي محمد ولد الشيخ عبد اهللا مقاليد الحكم في البالد قبل سنة من اآلن" بوسميث
  11/5/2008لقطرية الشرق ا

  
  "حماس"في التوسط مع  حركة " أساسياً"مصر تلعب دوراً : فيلنائي .22

ماتان فيلنائي، أمس، أن الحرب مع سـوريا ال تـزال           " يسرائيلاإل"أعلن نائب وزير الحرب     : آي.بي.يو
لت عنـه   وقال فيلنائي كما نق    ".حماس"في التوسط مع  حركة      " أساسياً"أمراً وارداً وان مصر تلعب دوراً       

للحوار مـع   " إسرائيل"، إن مصر تلعب دوراً أساسياً في الجهود التي تبذلها           "يديعوت أحرونوت "صحيفة  
كشركائنا االسـتراتيجيين،   . بالنسبة لآلن، فإننا نرى حواراً بين مصر وحماس       "وأوضح   .حماس في غزة  

هي عدونا اللـدود، ونحـن ال       حماس  "لكنه أضاف    ".فإن المصريين يلعبون دوراً أساسياً في هذه المسألة       
إنهم ما زالوا يؤمنون بأن المقاومة يمكن أن تؤدي بنا إلى االستسالم لكنهم ال يدركون إلى                . نتحدث إليهم 

  حسب تعبيره، "أي مدى هم مخطئون
بالنسبة للسوريين، فأنا أقل ثقة بمسألة عدم اندالع حرب معهم، على الرغم من أني أفترض أنهم                "وأردف  

الخطر الوحيد أمامنا هو سوء فهم أو حادث مؤسف يمكـن           . سيكسبون شيئاً من تحرك كهذا    ) السوريون(
  ".يجب أن نتذكر أن حزب اهللا هو العب أساسي في هذا المجال"وأضاف ". أن يتطور إلى حرب

  11/5/2008 الخليج اإلماراتية
 

   أيام وإضراب في القطاع ضد الحصارلثالثةمصر تفتح معبر رفح  .23
سمحت السلطات المصرية، أمس، بمرور عشرات الجرحى والحاالت المـصرية مـن             :فيغزة رائد ال  

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عدداً مـن        . خالل معبر رفح، وذلك في إطار اتفاق مع الحكومة المقالة         
وبحسب المصادر فإن االتفاق يقضي بفتح      . المرضى والجرحى غادروا القطاع لتلقي العالج في الخارج       

 .عبر جزئياً ولمدة ثالثة أيام سيتم خاللها خروج المرضى والجرحى وإنهاء أزمة العالقين في الجانبين              الم
وقال مصدر مسؤول بمعبر رفح من الجانب المصري إن المئات من الجرحى والمرضى والمرافقين لهم               

ت الحرجة بـصورة    توافدوا على ساحة المعبر قادمين من الجانب الفلسطيني، فيما تم نقل أصحاب الحاال            
  .استثنائية

إلى أن تشغيل المعبر جاء باتفاق مسبق بين مصر والحكومة          ” الخليج“وأشارت مصادر أمنية مصرية ل      
” حمـاس “المقالة في غزة قبل أسبوع، وال عالقة له بالدعوة التي وجهها رئيس المكتب السياسي لحركة                

  .خالد مشعل أمس األول لمصر لتشغيل المعبر
ة الشعبية لمواجهة الحصار، دعت مصر إلى فتح المعبر بشكل كامل لتسهيل حياة الفلسطينيين              ولكن اللجن 

. والتخفيف عنهم وكسر الحصار المفروض عليهم، إلى جانب إمداد غـزة باالحتياجـات الالزمـة لهـا                
 شهيداً عـانوا المـرض   145وبحسب اللجنة فإن عدد ضحايا الحصار من المرضى وصل إلى أكثر من          

  .أشهر وتوفوا ولم يستطع أحد أن يقدم لهم المساعدةلعدة 
وأعلن عشرات الفلسطينيين في شمال القطاع اإلضراب عن الطعام، أمس، احتجاجـا علـى اسـتمرار                

وجاء اإلضراب عن الطعام في إطار خيمة احتجاجية شيدها تجمع النقابـات المهنيـة ضـمن                . الحصار
 .تجاه الوضع في غزةسلسلة فعاليات تهدف إلى لفت أنظار العالم 

  11/5/2008 الخليج اإلماراتية
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  معظم قطاع غزة سيغرق في الظالم لنفاذ مخزون محطة توليد الكهرباء من الوقود .24

قال كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إن مناطق واسعة من قطاع غزة ستغرق في  :غزة
وفي تصريح . ون محطة توليد الكهرباء من الوقودالظالم خالل الساعات القليلة القادمة، لنفاذ مخز

من التجمعات السكانية في قطاع غزة، لتوقف محطة % 60صحافي، أكد عبيد أن الكهرباء ستنقطع عن 
وأضاف أن المناطق الوحيدة التي لن ينقطع عنها الكهرباء هي فقط تلك المناطق . التوليد عن العمل

 أو من مصر وهي مناطق إسرائيلتي تستمد كهرباءها من الموصولة بشبكة كهرباء االحتالل، وال
 تتعمد عدم توفير الكمية الكافية من الوقود لمحطة التوليد من اجل إسرائيلواشار الى أن . محدودة وقليلة

 توقف امدادات الوقود للمحطة إسرائيلوشدد على أن . مضاعفة المعاناة التي يكابدها الناس في القطاع
على النفاذ، وبعد ذلك تستأنف ضخ الوقود لها، مشدداً على أنه ال يوجد ضمانة أن حتى يوشك مخزوها 

  .تستأنف سلطات االحتالل السماح بضخ الوقود للمحطة
  11/5/2008الشرق االوسط 

  
  حق العودة أقوى من االحتالل وأعوانه: رائد صالح .25

، على أن حق العودة أقـوى       1948أكد الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في أراضي          : القدس
وأوضح صـالح، فـي كلمتـه ضـمن          .وأعلى من صوت االحتالل واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي       

، الذي نظمته الحركة اإلسالمية في قرية كفركنا ليلة أول من أمس، إلحيـاء سـتينية                "إنا باقون "مهرجان  
حق العودة  "وشدد على أن     ".لترحيلهمسيصمدون أمام كل مخططات الصهيونية       "48النكبة، أن فلسطينيي    

نحـن هنـا فـي      : "، موضحا أنه ينادي الالجئين ويقول لهـم       "هو الذي تغلب على المجرمين والمحتلين     
  ".  انتظاركم

إن مقابل كل طفل يقتل سننجب عشرة أطفال، ومقابـل          : "وقال صالح في المهرجان الذي حضره اآلالف      
ودعـا العـرب     ".ومقابل كل بيت يهدم سنبني عشرة بيوت      كل شجرة زيتون تقلع سنزرع عشر أشجار،        

لقلعـة غـزة المحاصـرة      "والمسلمين الراغبين في االنتصار لفلسطين في ذكرى نكبتها إلى تقديم العون            
واتهم صالح، الرئيس األميركي جورج بوش بإشعال الفتن والحروب في البلـدان العربيـة،              ". والصامدة

  ".ال أهال وال سهال بك: "قال) إسرائيل(ـوتعليقا على زيارته المرتقبة ل
 أقسموا علـى أن     48وشدد كمال خطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية، في كلمته، على أن فلسطينيي             

يبقوا عربا وفلسطينيين رغم كل محاوالت التطويع والتشويه، مشددا على أنهم ليسوا غصنا مقطوعا من               
  .شجرة

  11/5/2008صحيفة فلسطين 
 

   الخليل تطالب الحكومة بدعم السلع األساسية وايجاد فرص عمل فيتظاهرة .26
تظاهر مئات المواطنين في الخليل، امس، لمطالبة الحكومـة بـدعم الـسلع             :  فوزي الشويكي  -الخليل  

وجاءت المظاهرة بتنسيق ما     .األساسية وايجاد فرص عمل وتوفير مظلة ضمان اجتماعي حماية للفقراء         
 واتحاد المزارعين الفلسطينيين واتحاد لجـان المـرأة العاملـة الفلـسطينية     بين حزب الشعب الفلسطيني 

واللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في الخليل، وقرعت فيها العشرات من النسوة أوانـي الطعـام الفارغـة                 
بواسطة المالعق تعبيرا عن حالة الجوع التي تمر بها أسرهن، ورفع المشاركون فيها االعالم الفلسطينية               

الفقـر والجـوع    "األعالم السوداء ورايات الحزب و اتحاد المزارعين إضافة الى الـشعارات ومنهـا              و
  . ورددو الهتافات المطلبية" نريد الخبز ألطفالنا"و " والمرض أعداء الشعب كما االحتالل
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الـى  نسخة عنه دعا فيـه      " الحياة الجديدة "وكان حزب الشعب الفلسطيني بالخليل أصدر،امس بيانا تلقت         
أوسع تحرك لوقف التدهور المعيشي لشعبنا، ومطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها لمعالجة قضيتي البطالة             

  .والفقر وتوفير الحماية االجتماعية لمختلف العاملين
  11/5/2008الحياة الجديدة 

  
   عبوة ناسفة بمدخل مقهى في دير البلحتفجير .27

ان إن مسلحين مجهولين فجروا في ساعة مبكرة من         ذكرت مصادر فلسطينية وشهود عي    :  د ب أ   -غزة  
واضافت أن أضرارا كبيرة     .فجر امس عبوة ناسفة في مدخل مقهى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة             

وقالـت   .جراء تفجير العبوة وفي عدد من المنازل المجاورة دون إصـابات          " غرين كافي "لحقت بمقهى   
ضم المقهى شاشة تلفزيونيـة كبيـرة وال يـضم أي خـدمات             وي. المصادر إن تفجير المقهى تم عن بعد      

  .لالنترنت وقد شرعت شرطة الحكومة المقالة بالتحقيق في الحادث
  11/5/2008الدستور 

  
  مساعدات الخارجيةالوالنفقات  و اإليرادات عنمالية تعده وزارة ال-تقرير ربعي  .28

مالية بعد استكمال بناء النظام المالي ال هو األول الذي تعده وزارة -أظهر تقرير ربعي  :جعفر صدقة
 317 أن الموازنة العامة سجلت عجزاً جارياً بلغ -للسلطة الفلسطينية ونشرته في موقعها اإللكتروني 

مليون دوالر في األشهر الثالثة األولى من العام الحالي، لكنها، باحتساب الدعم الذي تلقته من الـمجتمع 
  . ماليين دوالر209ن دوالر، حققت فائضاً مقداره  مليو526الدولي والذي بلغ 

وتوقعت الوزارة ازدياد العجز الجاري في الربع الثاني من العام واستقراره في بقية العام، مرجحةً أن 
  . مليار دوالر1ر36يبقى ضمن حدود العجز، المقدر في موازنة العام الحالي، البالغ 

 مليار 1.2حوالي ( مليون دوالر 331ي الربع األول من العام وبحسب التقرير، بلغ إجمالي اإليرادات ف
وبلغ  ). مليار شيكل1.13(مقابلة من العام الماضي عن اإليرادات في الفترة ال% 7دة ، بزيا)شيكل

 مليون دوالر، بزيادة 267.6 في الربع األول حوالي) على أساس االلتزام(مقاصة مجموع إيرادات ال
  .2007ول من العام مقارنةً مع الربع األ% 7

إال أن أبرز إنجازات وزارة المالية على اإلطالق حتى اآلن، يتمثل في تمكنها من خفض صافي 
 400اإلقراض، بما يوحي أنها تتجه للنجاح في خطتها، بحسب الموزانة العامة، بخفضه إلى أقل من 

من عائدات % 45، أي حوالي 2007 مليون دوالر العام 535مليون دوالر للعام الحالي كامالً، مقابل 
وهو دعم كبير للبلديات ومستهلكي الخدمات غير قابل "من الناتج الـمحلي اإلجمالي، % 10السلطة أو 
  ".لالستدامة

  11/5/2008 الفلسطينية األيام
  

  "مؤتمر فلسطين لالستثمار أهداف وآفاق"  مفتوح في بيت لحم تحت عنوانلقاء .29
سطينيون إن مؤتمر فلسطين لالستثمار الذي سيعقد في بيت لحم حدث قال مسؤولون فل :حسن عبد الجواد

اقتصادي واستثماري عالي المستوى لترويج االستثمار في القطاعات االقتصادية الواعدة في فلسطين 
وبناء شبكة عالقات عربية وإقليمية ودولية، وتوفير مقومات عقد الشراكات االستثمارية بين القطاع 

  .والمستثمرين المشاركين في المؤتمرالخاص الفلسطيني 
وتساءل النائب قراقع، الذي ادار اللقاء، حول مدى مساهمة اعمال المؤتمر في التنمية االقتصادية وتوفير 

  . الف فرصة للعاطلين عن العمل281فرص العمل والمشاريع التطويرية، وإذا ما كان باالمكان توفير 
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التنفيذي لمؤتمر فلسطين االستثماري عن مشاريع تقدمت وتحدث والدكتور حسن ابو لبدة الرئيس 
 شخصية عربية وفلسطينية ودولية، و 536 مشارك بينهم 1000 مليار دوالر، والى 9،1للمؤتمر بقيمة 

 رجال اعمال كبار من 7 من قطاع غزة، و 531 شخصية اقتصادية فلسطينية من الضفة وحوالي 420
  .سطينيي الداخل شخصيات اقتصادية من فل6 و إسرائيل

  11/5/2008االيام الفلسطينية 
 

  ار يتسبب بتشوهات للمواليد الجددنقص األدوية بسبب الحص: الصحة .30
ي علـى   سرائيلأكد مسئول في وزارة الصحة، أن نقص األدوية والمواد الغذائية نتيجة الحصار اإل             :غزة

سوء التغذية، وهو مـا نـتج عنـه         قطاع غزة، تسبب بإصابة أغلبية النساء الحوامل بأمراض فقر الدم و          
  .وقوع حاالت تشوهات في العظام، واإلعاقة ونقص الوزن في صفوف المواليد الجدد

إن هناك نقصاً حاداً فـي األدويـة        : "وقال الدكتور صالح الرنتيسي مدير دائرة صحة المرأة في الوزارة         
وأشار  ".من فقر الدم في فترة الحمل     التي تحتاجها أغلب النساء في فترة الحمل، واللواتي أصبحن يعانين           

بسبب قلة المال   " 8 إلى   7"الرنتيسي، في تصريحات صحفية، أمس، إلى أن نسبة الدم لدى أغلبيتهن بين             
  .في القطاع" والغذاء، نتيجة األوضاع السيئة التي تعيشها األسر بشكل عام

  11/5/2008صحيفة فلسطين 
  

   طينيجبريل الرجوب رئيسا التحاد الكرة الفلس .31
اليوم السبت انتخاب جبريل الرجـوب رئيـسا        " فيفا"أعلن عدنان الحديد ممثل االتحاد الدولي لكرة القدم         

 .جديدا لالتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مستفيدا من انسحاب منافسه الوحيد على المنصب جهـاد طمليـة               
علما بأن انتخابـات االتحـاد      وبدوره فإن طميلة هو نائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح،            

جرت في حضور سياسي تمثل في رئيس الوزراء الفسلطيني سالم فياض وعدد من الوزراء إلى جانـب                 
وسيخلف الرجوب أحمد العفيفي الذي كان هو اآلخر مسؤوال أمنيا حيث كان يعمل في               .ممثلين عن الفيفا  

  .جهاز المخابرات العامة
  11/5/2008الجزيرة نت 

  
  
  

  إحياء ثقافي فني لذكرى النكبة" لذاكرةحراس ا" .32
 ،1948اعلنت فعاليات شعبية اردنية اقامة اسابيع ثقافية احياء لذكرى نكبة فلسطين فـي العـام                 -عمان

وقال رئيس لجنة فلسطين في رابطة الكتاب ان الفعاليات تأتي في اطار دور الرابطة فـي تعزيـز دور                   
واعلنـت   .لعدو، فضالً عن ابقاء ذاكرة الوطن قوية لدى االحفـاد         المقاومة بما فيها مقاومة التطبيع مع ا      

يتـضمن معـرض    " حراس الذاكرة "جمعية الحنونة للثقافة الشعبية اقامة اسبوع ثقافي وفني تحت عنوان           
 ،48لالجئي ال   " لغويات شكوية "رسومات للفنانين ناجي العلي، كارلوس لطوف وغسان كنفاني، تتخللها          

نان اسماعيل شموط والفنانة التشكيلية تمام االكحل، وقراءات شعرية للشاعر جريس           الى جانب لوحات للف   
وقـال رئـيس     .سماوي، فيما ستقوم الفرقة الفنية بعرض لوحات فلكلورية حية ودبكات شعبية ورقصات           

الجمعية الدكتور موسى صالح ان برنامج حراس الذاكرة يعكس المحافظة على التراث واعـادة احيائـه                
  .عن كونه مسؤولية الحياء ذكرى فلسطينفضالً 

  11/5/2008 الخليج اإلماراتية
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   اليوم الثالث من اشتباكات لبنانحصيلة قتيال 25 .33
مس في االشتباكات بين المعارضة والمواالة في مناطق        أ  قتل خمسة وعشرون لبنانياً    :وكاالتال –بيروت  

 في مدينة   أمس في اشتباكات مسلحة وقعت       شخصاً 14فقد قتل    . حادة أزمةمتفرقة من البالد التي تعيش      
 نار علـى    إطالق إلى إضافة والمعارضة   األكثريةوكانت مواجهات بين     ).شمال(حلبا في منطقة عكار     

 أشـخاص  سـتة    أن مصدر طبي    وأفاد. أمس  قتيالً 11 سقوط   إلى أدت تيار المستقبل    أنصار ألحدجنازة  
 تيار المستقبل قتل ليلـة      أنصار ألحد نار استهدف مشيعين     إطالقفي   نحو عشرين آخرين     وأصيبقتلوا  

  .الخميس الجمعة في بيروت
  . قتيال40كثر من أ إلى والمعارضة منذ بدء المواجهات األكثريةويرتفع بذلك عدد قتلى المواجهات بين 

  11/5/2008الرأي األردنية 
 

   على سيطرة فريق واحدغزة  ال أحسد أهل: التشبيه بين لبنان وغزةيرفضجنبالط  .34
، النائب اللبناني وليد جنبالط، التشبيه بين لبنان وغـزة        " الديمقراطياللقاء النيابي   " رفض رئيس    :بيروت
. غزة محاصرة ولبنان بلد مستقل، حر، سيد      . حتى في غزة ال أحسد أهلها على سيطرة فريق واحد         " وقال

، ما من أحد يستطيع أن يفرض رأيه األحادي علـى           ال يستطيع، التاريخ علمنا والتجارب السابقة علمتنا      
اهللا من الماضي ألنه يستطيع أن يسيطر عسكرياً، وسيطر عسكرياً اليوم على             لبنان، فليعتبر حسن نصر   

  ".بيروت، وماذا بعد؟
  10/5/2008الحياة 

  
  "خط أحمر لحزب اهللا"االنقالب هو :  التشبيه بين لبنان وغزةترفضواشنطن  .35

" حـزب اهللا  " استبعدت واشنطن أمس اندالع حرب أهلية في لبنان، معتبـرة أن             :كرم جويس   -واشنطن  
 أي مواجهة مذهبيـة بـين الـسنة         أنونبهت ضمنياً من    ". الخطوط الحمر " يعرفان   وإيرانومعه سورية   

 صحافي فـي    إيجازل أميركي رفيع المستوى في      وووصف مسؤ ". خارج الحدود اللبنانية  "والشيعة ستمتد   
قيود ديموغرافية على حـزب اهللا      "، متحدثاً عن    "معركة سياسية " بأنه    في لبنان  رجية ما يحصل  مبنى الخا 

 بما حصل في غزة،     األحداثميركي تشبيه   األل  ومسؤال، ورفض   " مواجهة عسكرية  إلىتمنعه من تحويلها    
  ".خط أحمر لحزب اهللا"معتبراً أن االنقالب هو 

  11/5/2008 الحياة
  

   بعدم االعتماد على جنبالط والحريريأمريكا قوات جعجع ونصحنا  دربت"إسرائيل": زئيفي .36
ضد الحرب وضد الجـرائم     " مدونة   بأنهاالتي تصف نفسها    " إسرائيلفيلكا  " نشرت مدونة    :القدس المحتلة 

 مقابلة مطولة مع الجنرال اهـارون زئيفـي         يينإسرائيل، ولها عالقات وثيقة ومطلعة مع قادة        "يةسرائيلاإل
 إسرائيل أن يعلن فيها    2006-2002في فترة   ) أمان (يةسرائيلاإليراً لالستخبارات العسكرية    الذي كان مد  

تنبأ زئيفي بان تمنى هذه القوات بالهزيمة       يو. دربت عناصر من القوات اللبنانية التي يقودها سمير جعجع        
 على حلفاء العتمادا اهارون زئيفي كان قد حذر من     أنوذكر الموقع    . ما دخلت في قتال مع حزب اهللا       إذا

على سعد الحريري، ألننا      على وليد جنبالط أو    االعتمادنصحنا السي أي أيه بعدم      : "أميركا اللبنانيين قائال  
فجماهيرهم عبارة  .  ولم يتبين أن لديهم الجرأة أو القدرة على مواجهة حزب اهللا           2006جربناهم في العام    

ا دام المطلوب أن يقاتلوا حزب اهللا والسبب، وهـو أن           عن بسطاء وعاطفيين ال ينفع معهم كل التدريب م        
  ".أنصار سعد الحريري يعتبرون حزب اهللا أيقونة دينية ووطنية

 رجال جعجع أحسن تدريب وسيظهر في أي مواجهة مقبلة بـأن القـواتيين       إسرائيللقد دربت   : "وأضاف
نحن واألميركيين في مـأزق     " ".سيصمدون وقتا أكبر في مواجهة حزب اهللا ولكنهم سيهزمون في النهاية          
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اآلن، ألن ال قوة في لبنان قادرة على ضرب حزب اهللا، ولسنا جاهزين لضربه نحن في الوقت الحـالي                   
وال األميركيين مستعدون للتورط بأكثر من إرسال طواقم حراسة لمراكز إقامـة كـل مـن الـسنيورة                  

  ".والحريري وجنبالط
عجع على عالقة صداقة بـأوزي أراد الـرئيس الـسابق           سمير ج : "وسؤل زئيفي عن سمير جعجع فقال     

  ". به مؤخرا وكان جعجع منهارا بسبب الوعود الكاذبة لحلفائهاتصلللموساد واألخير 
  اهللا في الخامس والعشرين من الشهر الفائت؟  نصراغتياللمادا فشلت عملية : الصحافي
 بوجود آالف المخبرين اللبنانيين العـاملين   اهللا لم يكن مستحيال    ال علم لي باألمر ولكن قتل نصر      : "زئيفي

 استمرت، لقد ضاعت جهود دولية وعربية مخابراتية        انتهىمع األميركيين بواسطة حلفائهم اآلن كل ذلك        
ثالث سنوات في ليلة واحدة، كل عمالء المخابرات في بيروت خرجوا منها اآلن واللبنانيين لم يعـودوا                 

م اليومية المتعلقة بمناصبهم في الشرطة، خسر الغرب الكثير بمباغتة          قادرين على التحرك بغطاء مهماته    
  ".لحلفائهماهللا  نصر

  10/5/2008وكالة سما 
  

  "إسرائيل"ـجرم بيع الغاز لتحرم وت" جبهة علماء األزهر" .37
جبهة  "تصدرأ:  عبد الستار إبراهيم   ،القاهرةنقالً عن مراسلها في      11/5/2008الشرق األوسط   نشرت  
جميـع  "، داعيـة    سـرائيل  حرمت فيه وجرمت، تصدير الغاز المـصري إل        بمصر، نداء " ألزهرعلماء ا 

  ".التوقف عن العمل في تلك المصانع"العاملين بمصانع تصدير الغاز المصري إلى 
 بسلـسلة بيانـات      مـصرياً   برلمانياً  نائباً 50تقدم قرابة    :القاهرةمن   10/5/2008قدس برس   وأضافت  

ـ   المـصرية  يس البرلمان لفتح هذا الملف ومحاسبة الحكومـة       وطلبات إحاطة لرئ    تـصدير الغـاز     ى عل
  ."إسرائيل"ـل
  

  اليمن وسوريا تؤكدان دعمهما لجهود إحالل السالم في الشرق األوسط .38
 السورية المشتركة التي بدأت أعمالها أمـس        -أكدت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا اليمنية        : )سبأ(

محمـد  .علي محمد مجور، ونظيره السوري م     .ة صنعاء، برئاسة رئيس الوزراء اليمني د      بالعاصمة اليمني 
  ناجي عطري، حرص اليمن وسوريا على دعم الجهود المبذولة إلحالل السالم واالستقرار فـي الـشرق                

  
األوسط، وضرورة انتهاج الحوار كوسيلة للتفاهم وحل النزاعات والخالفات اإلقليمية وتحقيـق الـسالم              

  .ادل والشامل القائم على مبدأ األرض مقابل السالم وقرارات الشرعية الدوليةالع
  11/5/2008 الخليج اإلماراتية

  
   ونتعامل معها كأي دولة"إسرائيل"ال نعادي :  كردستانإقليمرئيس حكومة  .39

 لم ولن اإلقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني أن حكومة إقليمصرح رئيس حكومة : هيوا عزيز
أما بخصوص وجود شركات نفطية  . في العالمأخرى مطلقاً بل وتتعامل معها كأي دولة "إسرائيل"تعادي 
 أن السياسة إلىإنني أشير أوالً " "األوسطالشرق " مع لقاء في كردستان فقال بارزاني في يةإسرائيل

 لن فإننا إسرائيلات مع  ما تقرر هناك إقامة عالقوإذاالخارجية للعراق ترسم في بغداد ال في كردستان، 
 وافقت بغداد إذا اإلقليم بالعمل في يةإسرائيلنتردد في ذلك أبداً، ومن الطبيعي والعادي السماح ألي شركة 

  ". على ذلك
  10/5/2008الشرق األوسط 
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  قطر الخيرية تطلق حملة لدعم مستشفى األطفال التخصصي في غزة جمعية .40
استمرار حملتها اإلنسانية إلغاثة قطاع غزة المحاصـر تحـت          قطر الخيرية عن    جمعية  أعلنت   :الدوحة
، وأشارت إلى أنها تسعى لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المستـشفى التخصـصي              " غزة أنقذوا"شعار  

لألطفال بغزة والتي يتوقع أن تصل كلفتها اإلجمالية إلى مليون وتسعمائة وثمانية وسـتين ألـف ريـال                  
 سرير، وكـشف    100 لقطر الخيرية إن عدد األسرة الحالي في المستشفى هو           وقال المدير العام  . قطري

  .  سريرا250عن توجه لدى قطر الخيرية لدعم خطة تطوير المستشفى مستقبال ليتسع لـ 
  11/5/2008الشرق القطرية 

  
  المؤتمر القومي العربي ينتخب عزمي بشارة رئيساً له .41

عزمـي بـشارة    .قد في العاصمة اليمنية صنعاء باإلجماع د      انتخب المؤتمر القومي العربي المنع     :صنعاء
 للمؤتمر القـومي العربـي،      19 ـوكانت قد انطلقت أمس أعمال الدورة ال       .رئيسا للمؤتمر التاسع عشر   

بمشاركة أكثر  " التحديات واآلفاق .. العمل العربي المشترك  "والتي تنعقد على مدى أربعة أيام تحت شعار         
  . والمفكرين من عدد من األقطار العربية ودول المهجر شخصية من السياسيين300

  11/5/2008 الخليج اإلماراتية
  

   بجهاز رادار قوي لحمايتها من خطر الصواريخ الباليستية"إسرائيل" ستمد واشنطن .42
 امدادها بجهاز رادار قوي يزيد من قدراتها        إسرائيل يبدو ان االدارة االمريكية ستعرض على        -بيت لحم 
وافادت وكالة انباء رويتر ان الموضوع سيكون مـدار          .حمايتها من خطر الصواريخ الباليستية    الدفاعية ل 

 هذا االسبوع بمناسـبة االحتفـال بالـذكرى         سرائيلبحث خالل زيارة الرئيس االمريكي جورج بوش إل       
ى بعد  ويشار الى ان هذا الجهاز قادر على اقتفاء غرض يساوي حجمه كرة القاعدة عل              .الستين لتاسيسها   

ية من اعتراض صواريخ تطلق مـن االراضـي   سرائيل كيلومتر مما سيمكن صواريخ الحيتص اإل   4700
 70وكـان  .يسـرائيل االيرانية على مقربة منها او في دولة مجاورة دون ان تصل الى المجال الجوي اإل      

ة الـى الـرئيس     سناتورا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري االمريكيين قد بعثوا هذا االسبوع برسـال           
 االمريكي جورج بوش حثوه فيها على طرح هذا العرض 

  10/5/2008وكالة معاً اإلخبارية 
 

  "حماس" أحد مستشاري أوباما من الحملة االنتخابية بسبب اتصاالت مع انسحاب .43
ذكرت وسائل اعالم اميركية ان مستشارا للمرشح الديمقراطي للرئاسة باراك اوباما انسحب  -واشنطن
  ).حماس(حملة االنتخابية بعد ان طرحت عليه صحيفة بريطانية سؤاال عن لقاءات عقدها مع حركة من ال

اني "لشبكة ) انترناشيونال كرايزس غروب(وقال روبرت مالي الذي يعمل في مجموعة األزمات الدولية 
حقيقا حول ت" تايمز اوف لندن"انه قرر االنسحاب من حملة اوباما بعد ان اجرت صحيفة " بي سي نيوز

. لشؤون الشرق األوسط الوباما" غير رسمي"واوضح انه كان مستشارا  .اتصاالته مع حركة حماس
عملي في مجموعة االزمات الدولية يقضي بلقاء كل المجموعات التي تلقى او ال تلقى "واضاف مالي ان 

ونقلت الصحيفة عن بين البولت  ".لم انف يوما انني التقيتهم وهذا عملي. تأييدا وتقديم تقرير في ما تقوله
مالي كغيره من مئات الخبراء وقدم نصائح غير رسمية للحملة في "الناطق باسم اوباما قوله ان 

  ".لم يكن له أي دور رسمي في الحملة ولن يلعب اي دور في المستقبل"، مؤكدا انه "الماضي
  11/5/2008 األوسطالشرق 
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  ذكرى النكبةتظاهرة ولوحات إعالن ورسوم في : لندن .44
تظاهر االالف في العاصمة البريطانية امس في الذكرى الستّين للنكبة، وذلك بدعوة من االئتالف  -لندن 

انهاء االحتالل "و " تحرير فلسطين"ورفعت خالل التظاهرة شعارات تدعو الى  .المناهض للحرب
رك في تنظيم التظاهرة كل من وشا". حق العودة"، و "انهاء الحصار المفروض على غزة"، و "يسرائيلاإل
المنتدى الفلسطيني في "و " الحملة من اجل التضامن مع فلسطين"و " مبادرة المسلمين البريطانيين"

 لوحة اعالنية تحمل رسوما رسمها فنانون 11تُعرض في شوارع لندن في ذكرى النكبة و ". بريطانيا
بينها حمامة سالم ضخمة على طريق ي، من سرائيلاوروبيون واميركيون مناهضون لالحتالل اإل

الحرب، وآلة حربية هائلة في مواجهة شيخ فلسطيني هرم، وخروف في لباس عسكري يشرف على 
هيئات بشرية زاحفة ومنكمشة، وقافلة دبابات وجرافات تصطف في دائرة مغلقة تلتف على نفسها لتتخذ 

  .شكل الرقم ثمانية
  11/5/2008 الحياة

  
   في معرض الكتاب في تورينو"إسرائيل"دة احتجاجا على مشاركة تظاهرة حاش: ايطاليا .45

امس، في تورينو احتجاجا على قرار اختيار ،تجمع االف االشخاص: ـ ا ف ب) ايطاليا ( تورينو 
  . ضيف شرف في معرض الكتاب الذي تستضيفه هذه المدينة في شمال ايطاليا حتى يوم غد إسرائيل

قاطعوا "للمعارض حيث يقام المعرض، تتقدمها الفتة كتب عليها " وتولينغ"وتوجهت المسيرة الى مركز 
الرعب المتواصل والغارات اليومية التي اسفرت خالل "ودان المتظاهرون  ".، ادعموا فلسطينإسرائيل

واكد منظمو التحرك لوكالة فرانس  ". الف منزل32 فلسطينيا ودمرت 5050االعوام االخيرة عن مقتل 
 . مشارك1500ظاهرين ناهز عشرة االف، لكن مصادر الشرطة المحلية تحدثت عن برس ان عدد المت

وضمت حركات " فري بالستاين" "حرروا فلسطين"ومن المقرر ان تنتهي التظاهرة التي نظمتها جمعية 
وتم استنفار نحو الف شرطي لتفادي وقوع . يسارية متطرفة وشيوعيين ايطاليين، قرب مركز المعارض

  .حوادث
  11/5/2008 الفلسطينية اماألي

  
  ؟إسرائيل االنتفاضة الثالثة داخل دولة تندلعهل  .46

  بالل الحسن
ذكرى . 1948مايو / أيار15الذكرى التي بدأت يوم . بعد أربعة أيام، تحل الذكرى الستين لنكبة فلسطين

مون في كلها ألم حزن، ضاع فيها وطن وتشرد شعب، ولذلك كان طبيعيا أن يرفع الفلسطينيون المكلو
  ".انتصاركم هو يوم نكبتنا: يين شعارهم القائلسرائيلوجه اإل

يون مبتهجين بهذه الذكرى، يستطيعون أن يتطلعوا حولهم، وأن يشاهدوا نتائج سرائيلوبينما يحتفل اإل
فماذا يشاهدون حين يحدقون بأبصارهم؟ يشاهدون فلسطينيي . جريمتهم صامدة أمامهم في كل أنحاء العالم

العالمي، في أميركا الالتينية، وفي الواليات المتحدة األميركية، وفي دول أوروبا، وفي كندا الشتات 
يون أيضا سرائيلويشاهد اإل. واستراليا، يتجمعون ويتذكرون ويرفعون شعرا واحدا يطالب بحق العودة

ن، يتجمعون حين يحدقون بأبصارهم، فلسطينيي اللجوء في البالد العربية، وقد اصبح عددهم بالماليي
يون أيضا وايضا حين يحدقون بأبصارهم، سرائيلويشاهد اإل. ويتذكرون ويرفعون شعار حق العودة

، وهم يحيون ذكرى إسرائيلالفلسطينيين من حولهم، فوق أرض وطنهم فلسطين، وفوق ما يسمى بدولة 
لسطينيون القابعون فوق وينظم هؤالء الف. يون من حولهم بذكرى انتصارهمسرائيلنكبتهم، بينما يحتفل اإل

أرض وطنهم، مسيرات نحو القرى التي تم تهجيرهم منها، والممنوعون حتى اليوم من العودة إليها، أو 
يين أينما تلفتوا، سيشاهدون من حولهم، الجئي شعب فلسطين، سرائيلفإن اإل.. وهكذا. البناء فوقها
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بينما يحتشد . حد يطالب بحق العودةيحتشدون بالمئات واآلالف والماليين، ملتفين حول شعار وا
يون بالمقابل، مانعين ورافضين لحق عودة الفلسطيني، حتى ذلك الفلسطيني المقيم فوق أرض سرائيلاإل

  .وطنه، والمهجر من قريته أو بلدته
أبدا ي ال يهتم كثيرا بنشاط الفلسطينيين في العالم أو في البالد العربية، فلماذا ال يهتم سرائيلوإذا كان اإل

؟ ربما ألن وجودهم كأقلية، أقلية تبلغ مليون إسرائيلحتى بنشاط الفلسطينيين المواطنين داخل دولة 
ي أكثر من أي شيء آخر بأن وجوده سرائيلمن السكان، يذكر اإل% 20ونصف مليون نسمة، وأقلية تبلغ 

 عما حوله، لكي ال فوق أرض فلسطين، هو وجود قائم على جريمة مرتكبة، وهو يتعمد أن يغمض عينيه
  .يرى الجريمة، ولكي ال يتذكرها

من حقه أال يرى ما يريد، وأال يتذكر ما . ي أن يرى ما يريد، وان يتذكر ما يريدسرائيلومن حق اإل
وحركة األحداث هذه تقول، إن الفلسطينيين تحركوا . ولكن هذا ال يلغي حركة األحداث من حوله. يريد

تحركوا كالجئين طردوا من وطنهم، وكان ذلك خالل .  من الخارجئيلإسراأول ما تحركوا ضد دولة 
وتحركوا في المرة الثانية من الداخل، من داخل الضفة . 1987 إلى العام 1965سنوات مديدة من 

وها نحن نشهد . 1987الغربية وقطاع غزة، ومن خالل ما سمي باالنتفاضة الفلسطينية التي انطلقت عام 
 بنشاط ملحوظ، حتى ليحق لنا أن نسأل إذا ما كنا على أبواب 1948سهم فيه فلسطينيو اآلن تحركا ثالثا ي

مرحلة جديدة، يتصدر النضال فيها الفلسطينيون الصامدون فوق أرض وطنهم األم، وبحيث ينتقل ثقل 
؟ إذا حدث شيء من هذا، قد ترتفع شعارات تطالب إسرائيلالنضال في هذه المرحلة إلى داخل دولة 

ة لجميع مواطنيها، أو بالحق في الحكم الذاتي، أو بحقهم في العودة إلى قراهم التي ال تبعد عنهم بدول
وإذا ما حدث شيء من هذا، فإن مرحلة جديدة من النضال تكون على وشك البدء، . سوى مئات األمتار

  .ال من خارجها وال من حولها. إسرائيلوسيكون أتون هذه المرحلة داخل دولة 
فقد بنى الفلسطينيون داخل . يين هم الذين دشنوا هذه المرحلةسرائيلم هذا االحتمال لنقول إن اإلنقف أما

واجتهدت هذه المؤسسات واقترحت مشاريع قوانين ودساتير . ، مؤسسات لهم حسب القانونإسرائيلدولة 
كن ول. ورفعت هذه المؤسسات مطالب وشعارات تطالب بالمساواة حسب القانون. حسب القانون
رأت في هذا النشاط الفلسطيني خطرا على الدولة، ووضعت خطة ) الشاباك(ية سرائيلالمخابرات اإل

وكانت . إلى إطار الشارع" لضرب هذا النشاط ومؤسساته، قبل أن يخرج حسب قولهم، من إطار النخبة
تي ال تغتفر، البداية تلك الحملة التي نظمت ضد الدكتور عزمي بشاره، والذي ارتكب تلك الجريمة ال

، ألنه إسرائيليون في هذا الشعار تدميرا لدولة سرائيل، ورأى اإل"حين بلور شعار دولة لكل مواطنيها
وحين بدأت الشاباك معركتها . يلغي يهودية الدولة، وألنه يفضح عنصريتها ضد مواطنيها من غير اليهود

ن فوق أرض وطنهم داخل دولة ضد تلك المؤسسات الفلسطينية، أحس هؤالء الفلسطينيون المقيمو
، أنهم مهددون بالتهميش من جديد، فبادروا إلى المزيد من النشاط، وإلى المزيد من التحرك إسرائيل

وجاءتهم الذكرى الستون للنكبة، فنظموا من خاللها نشاطا شعبيا واسعا، يقف في قلبه . دفاعا عن هويتهم
.  منها، كتعبير رمزي عن ممارستهم لحق العودةوفي جوهره، تنظيم زيارات إلى القرى التي هجروا

بدال من أن تضعهم أجهزة الشاباك داخل األقفاص، فإن هذا النشاط يكاد يؤذن بانتفاضة شعبية .. وهكذا
  .، وتدشن مرحلة جديدة في معركة العودة إلى الوطنإسرائيلفلسطينية ثالثة، تندلع هذه المرة داخل دولة 

تسير من ) ومع واشنطن (إسرائيلكثر المفاوضين اعتداال، أن المفاوضات مع يحدث كل هذا بينما يعلن أ
 عن نواياها الحقيقية القائلة بأنها ال تريد التفاوض، وال تريد إسرائيلفشل إلى فشل، وبينما تكشف 

ية، االتفاق، وال تريد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وأنها تريد بالمقابل االستيالء على نصف الضفة الغرب
والسيطرة على األمن والمياه واألجواء والمعابر، وأنها تضع الفلسطينيين في النهاية أمام خيار واحد 

  .إسرائيلوحيد، هو القبول بحكم ذاتي تسيطر عليه 
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ي تيارات واتجاهات تشكل خطرا على سرائيل، تنمو داخل المجتمع اإلإسرائيلوفي خلفية هذا الذي تريده 
  :هويتهأي مجتمع مهما كانت 

ويتحول حزب العمل من حزب . ينمو التيار اليميني المتطرف ممثال في حزب الليكود وفي حزب كديما
يساري إلى حزب يميني، ويصبح زعيم حزب العمل ايهود باراك منافسا لزعيم حزب الليكود بنيامين 

  .نتنياهو في التطرف والنهج العنصري واعتماد سياسة القوة
األصولي داخل األحزاب وخارجها، ويصبح له النفوذ األكبر في أوساط المستوطنين، وينمو التيار الديني 

  . وداخل مؤسسة الجيش بين الجنود والضباط
، إسرائيلوتنمو داخل التيارات الصهيونية آراء ومواقف تحذر من المستقبل المغلق، الذي تسير نحوه 

 مائة سنة؟ وحتى أن إسرائيل هل ستعيش :ومعها الحركة الصهيونية بأكملها، حتى أن بعضهم يتساءل
ية، منبها إلى ضرورة التخلص من سرائيلبعضهم اآلخر يحذر من النازي الذي ينمو داخل الشخصية اإل

  .ي مع الفلسطينيينسرائيلهذا النازي، ومن تأثيره على التعامل اإل
 إلى خارجها، خوفا إسرائيلن ي أجواء تدفع الكثيرين للتفكير في الهجرة مسرائيلوتنمو داخل المجتمع اإل

، بعد أن 2006ي ميدانا لها، كما حدث في حرب لبنان سرائيلمن الحروب الجديدة التي سيكون الداخل اإل
 طويال نظريتها االستراتيجية على الحروب، التي يتم نقلها إلى أراضي اآلخرين، وتبقى إسرائيلبنت 

 بدأوا يتحدثون عن ضرورة تجنب إسرائيلي  الداخل في منأى عنها، حتى ان جنراالت فإسرائيل
  .الحروب المقبلة، خوفا من هذا االحتمال ونتاجه

داخل التفكير العسكري . داخل جبهة الفكر الصهيوني. يةسرائيلكل هذا يحدث داخل الجبهة اإل
 في وكل ذلك. وجنبا إلى جنب مع نمو وتعاظم التيارات الفلسطينية المطالبة بحق العودة. االستراتيجي

  .إسرائيلالذكرى الستين إلنشاء دولة 
 حتى اليوم، إلى بذل جهد 1991 في مرحلة التفاوض المديدة، ومنذ مؤتمر مدريد عام إسرائيللقد سعت 

وها هي الذكرى الستون تهل عليها . دؤوب من أجل إبعاد قضية الالجئين عن جدول أعمال المفاوضات
ز شعار حق العودة كشعار فلسطيني على مستوى العالم، ومن وعلينا، ولكن مع فارق نوعي كبير، إذ يبر

خالله تفرض قضية الالجئين نفسها على كل مفاوضات دارت أو يمكن أن تدور، ويتأكد للجميع أن 
جوهر القضية الفلسطينية، أي طرد الشعب الفلسطيني من أرضه، وحقه في العودة إليها، يبقى هو 

وسواء أعلن الرئيس األميركي جورج بوش .  أو لم تقبلإسرائيلالموضوع الرئيسي، سواء قبلت بذلك 
  . أو لم يعلنإسرائيلتأييده لموقف 

، إسرائيلوهذا هو الدرس الكبير الذي يمكن استخالصه من صخب االحتفاء بالذكرى الستين إلنشاء دولة 
  .أو لبدء نكبة فلسطين

  11/5/2008 األوسطالشرق 
  

  !شعب الفلسطيني؟ ال-حقا- التحرير منظمةهل تمثل  .47
  أسعد عبد الرحمن. د

مفهوم الشراكة السياسية هو من أرقى مفاهيم العالقات السياسية بين الفصائل واألحزاب المختلفة سـواء               
ومثل هذا المفهوم يجب أن ينطبق على منظمة التحريـر الفلـسطينية            . في البرامج أو العمليات السياسية    

والمدماك األساس فـي إحيـاء      . وممثلة لجميع شرائح الشعب   كشرنقة حاضنة لجميع الفصائل     ) ف.ت.م(
  .المنظمة هو مبدأ الشراكة الشاملة لجميع الفصائل بما فيها حماس والجهاد اإلسالمي

لن تكون هناك مبالغة كبيرة فـي القـول أن          ): داني روبنشتاين (في مقال نشر مؤخرا في هآرتس يقول        
حكم السلطة الفلسطينية في الضفة     . لوجود في السنوات االخيرة   الحركة الوطنية الفلسطينية قد توقفت عن ا      

اقامة السلطة كانت وفق المخطط على طريـق تجـسيد التطلعـات الوطنيـة              . وغزة يؤدي عمله بالكاد   
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التي ادعت انها تمثل كل شـرائح الـشعب         ) ف.ت.م(مؤسسات  . الفلسطينية، إال أن حكمها قد فشل تماما      
ليس فيها تمثيل للحركة الدينية     .  االخيرة الى هيئات متقادمة عديمة األهمية      الفلسطيني تحولت في السنوات   

هنـاك تمثيـل كبيـر للحركـات        . الوطنية مثل حماس والتي يصل أنصارها الى ثلث الشعب الفلسطيني         
إن . اليسارية الفلسطينية في اللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس الوطني التي لم تعـد قائمـة منـذ زمـن                 

  . هي، منذ مدة طويلة، جسم غير ذي صلة بمجريات السياسة الفلسطينية )ف.ت.م(
، تقرر البدء في ملف إصالح المنظمة بجميع مكوناتها، ولكن لم يتم تطبيق ذلـك        2005في اتفاق القاهرة    

وقتها تحدث الكثيرون عن مفهوم اإلصالح باعتباره مفهومـا         . ولم يحصل أي تقدم باتجاه فتح هذا الملف       
علـى نتـائج    ! كبيرا وواسعا، خاصة وأنه، مع إعادة الهيكلة، لم يحدد بناء على ماذا سـيتم ؟              فضفاضا  

االنتخابات أم الصالحيات التي ستمنح للمنظمة، وهل ستتعارض هذه األخيرة مـع صـالحيات الـسلطة         
ده، وما نشه . الوطنية، سواء في موضوع تمثيل فلسطين أو مسؤولية اإلشراف على السفارات الفلسطينية           

فمؤسسات المنظمة غير موجودة فعليا، وإن وجدت فهـي غيـر           . منذ اتفاق القاهرة، هو التجاهل والتلكؤ     
اللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس    : ولنكن صرحاء . مؤهلة، وهي بوضعها الراهن ال تشكل مرجعية مقنعة       

شرعية الوجود، وشرعية    صالحيتهما، وإعادة تكوينهما يضمن لهما       -قانونيا-الوطني، مؤسستان انتهت    
  .التفاف الفلسطينيين حولهما، وشرعية أن يكونا مرجعية صالحة

أولهما أن القوى والفصائل    : وألن الطعن الكبير في القدرة التمثيلية للمنظمة يتأتى من مصدرين أساسيين          
ت والتشظيات  المنضوية تاريخيا تحت مظلة المنظمة قد فقدت الكثير من جماهيريتها، ناهيك عن االنشقاقا            

وثانيهما نشوء قوى جديـدة وأساسـية بقيـت         . داخلها وما واكب ذلك من مقاطعة سياسية للقيادة واألطر        
المتفق عليها للفصائل، أثبتت فشلها النسبي وبات       ) الكوتا(أو  ) التعيين(فالقاعدة السابقة   . خارج تلك المظلة  

أعضاء المجلس باالنتخاب، ومن خالل اعتمـاد        اختيار   - كلما توفرت اإلمكانيات لذلك      -مطلوبا أن يتم    
قاعدة تمثيل القوى االجتماعية أكثر من الفصائل، وذلك إلحداث نقلة نوعية في إعادة بناء المنظمة علـى                 

فلقد تشكلت مكانة المنظمة من تضحيات وجهود ال تحصى حتى أصبحت الممثـل             . نحو فعال وتشاركي  
فقدت الكثيـر  ) بوصفها اإلطار التمثيلي( لنعترف، أن المنظمة  اآلن،. الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني   

 بفعل تخلي الفلسطينيين عنها، بل بفعل ضعف الفصائل الفلسطينية المـشكلة            - أصال   -من قوتها، ليس    
لذلك، كل حديث يجري اليوم عـن إحيـاء دور          . لذلك اإلطار والتي أرهقت المؤسسات بدال من تفعيلها       

) والضفة على نحو أقل   (ية ضد القطاع    سرائيلالفشل، في ظل استمرار المحرقة اإل     المنظمة يبدو محكوما ب   
  .بين حماس وفتح) بالتراشق السياسي واإلعالمي الفاضح(وعمقت األزمة الفلسطينية الداخلية 

 واجـب   - بصفته الهيئة التمثيلية التشريعية العليا لعموم الـشعب          -إن على المجلس الوطني الفلسطيني      
تمثيل الشامل للجميع بما في ذلك تمثيل الجاليات في العالم التي باتت تقوى وتنشط بعيـدا عـن                  تحقيق ال 

لذلك، بات الهدف الضروري حاليا هو إعـادة بنـاء مؤسـسات            . المنظمة وال يستفاد من دورها المؤثر     
يقا لوثيقة  المنظمة بانتخاب مجلس وطني موحد في الداخل والخارج وفق التمثيل النسبي الكامل وذلك تطب             

فالمؤسسات الفلـسطينية   . الوفاق الوطني وإعالن القاهرة، طبعا مع ضرورة انضمام حماس والجهاد اليها          
باتت بحاجة إلى أجيال شابة تمثل كل ألوان الطيف السياسي تتمسك بالبرنامج المرحلي، وضرورة تجديد               

غيـر أن مـن   . الخارج والـداخل تمثيل المنظمات واالتحادات ومنظمات العمل األهلي والجماهيري في         
خاصـة إن   (حمساوي  /الضروري، قبل ذلك ومن أجله، المبادرة إلى التوصل بسرعة إلى تفاهم فتحاوي           

على قاعدة القواسم الجامعة والمبادرة النتخابات حرة ونزيهة، علـى درب           ) استمر انسداد األفق السياسي   
  .ترتيب البيت الفلسطيني تمهيدا لتفعيله

  11/5/2008ية الرأي األردن
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  إسرائيلمصير  .48
  احمد عمرابي

 اآلن على مفترق طرق بشأن مصيرها على المدى البعيـد،           إسرائيلبحلول العام الستين من عمرها تقف       
 إسرائيلأمام  : يين البارزين؛ شلومو بن عامي وزير الخارجية األسبق       سرائيلهكذا يقول أحد السياسيين اإل    

  . دولة القدس"ريق دولة تل أبيب أو ط"طريق : طريقان
 ظهرها لألراضي الفلسطينية الواقعة     إسرائيلوفي الشرح يقول بن عامي إن النموذج األول هو أن تدير            

تحت االحتالل ـ الضفة وقطاع غزة ـ لتتيح للشعب الفلسطيني إقامة دولة كاملة االسـتقالل جغرافيـاً     
 إسـرائيل " النموذج الثاني فإنه يتمثـل فـي         وسيادياً على تلك األراضي بعد زوال االحتالل بالكامل، أما        

أرض "يهودا والسامرة أي الضفة الغربية على أسـاس أنهـا           "الكبرى التوسعية القائمة على ضم أرض       
  . التوراة" كما يزعم أنها وردت في إسرائيلالميعاد الموعودة إلهيا لبني 

بيب ـ عاصمة لها وليس دولة دينية   دولة علمانية متخذة من تل أإسرائيلهكذا في النموذج األول تكون 
ية سرائيليون بالخيار األول إذا أريد للدولة اإل      سرائيلعاصمتها القدس، وشلومو بن عامي يرى أن يأخذ اإل        

الوطن القـومي   "ي على مصير    إسرائيلطرح بن عامي ينطلق كما هو واضح من تخوفه كيهودي           . البقاء
عيش فيها الدولة اليهودية كجسم غريب مرفوض، لكن كيف         على المدى البعيد في منطقة عربية إسالمية ت       

   عاماً حتى اآلن؟ 60 أن تبقى على قيد الحياة لمدى سرائيلتسنى إل
يون جميعاً جيالً بعد جيل تحـت       سرائيلبن عامي يقول إنه في كل يوم من أيام هذه الستين عاماً عاش اإل             

فقط على المـستويات األمنيـة والعـسكرية        حالة طوارئ مستديمة ناشئة من حالة خوف ال يزول، ليس           
وإذن إلى متى تحتمـل األجيـال       . ي بأسره سرائيلللمؤسسات الرسمية، بل أيضاً على مستوى المجتمع اإل       

  ية هذه الحالة الشاذة؟ سرائيلاإل
 ست حروب مع العرب، وربما يقال إن هذا العدد من الحـروب             إسرائيلخالل هذه العقود الستة خاضت      

لكننا باالحتكام إلى مثـل هـذا       . الوطن القومي "يين للتفكير في الزهد في      سرائيل، مما يدفع اإل   ليس بالكثير 
 ظلت في حالة استعداد الحتمال الحرب لمدى ستين عاماً متصلة، ستون عامـاً              إسرائيلالمنطق ننسى أن    

  . من الشعور بعدم األمان الرسمي أو الشخصي
. دت بالحرب، ومنذ ذلك الحين وهي تعـيش علـى الحـرب            ول إسرائيل: في هذا الصدد يقول بن عامي     

ي لن يعرف طعم األمان     سرائيلي المرموق أن المجتمع اإل    سرائيلوبعين المستقبل يضيف هذا السياسي اإل     
التام طالما بقيت حالة االستيطان اليهودي على األرض الفلسطينية وطالما بالتالي بقي الشعب الفلـسطيني               

  . من دون دولة وطنية
ي في المنـاطق المحتلـة كبقـع        سرائيلأسيساً على هذه المحاججة يحذر من أنه إذا تواصل الوجود اإل          وت

يون الذين يتمـسكون    سرائيلالقادة اإل . استيطانية فإن من شأن هذا أن يكون مؤشراً لنهاية الدولة اليهودية          
لشقاق الفلسطيني والعجز   أرض الميعاد يراهنون على ا    " الكبرى التوسعية كتجسيد لرؤية      إسرائيلبنموذج  

لكن هل بوسع أحد تجميد مسار التاريخ عند مرحلة معينة؟ ألن تفرز متغيرات األحداث              . العربي الراهن 
  التاريخية جيالً جديداً من الفلسطينيين والعرب عند مرحلة مستقبلية ما كما هي سنّة الحياة؟

  11/5/2008البيان  
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   نواف الزرو

 قامت الدولة الـصهيونية     ،فيما تنتشر الفعاليات الفلسطينية والعربية في الذكرى الستين للنكبة الفلسطينية         
الكارثـة ـ المحرقـة    "خالل االيام القليلة الماضية باحياء الذكرى الثالثة والـستين لمـا اطلـق عليـه     

 الجدلي واالستراتيجي ما بـين       ما يستدعي منا الربط    ،كما تفعل في مثل هذا الوقت من كل عام        "اليهودية



  

  

 
 

  

            22 ص                                   1074:         العدد                  11/5/2008األحد : التاريخ

 ذلك ان الكارثة مهدت عمليا ومناخيا وسياسـيا واخالقيـا واعالميـا وسـيكولوجيا للنكبـة                 ،المناسبتين
الكارثة ـ المحرقة على حقيقته واثارة المزيد من  " ولذلك نرى اهمية متزايدة دائما لفتح ملف ،الفلسطينية

 ثم على االجندات العربية واالسـالمية  ،لمحرقة اليهودية اوالاالسئلة والتساؤالت على اجندة الكارثة ـ ا 
  والدولية فيما يتعلق بالنكبة الفلسطينية ثانيا،

هناك عدد كبير من كبار العلماء والفالسفة والباحثين االوروبيين واالمريكان يشككون اصـال بحـدوث               
 في حين تؤكد جملة ال      ،لذين احرقوا  بينما يرى عدد آخر ان هناك مبالغة فقط في اعداد اليهود ا            ،الكارثة

 ،حصر من الوثائق ان الكارثة اليهودية انما هي باالصل صناعة صهيونية تعتبر اكذوبة القرن الماضـي               
وقد استثمرتها الحركة الصهيونية على مدى العقود الماضية كفزاعة الرهاب يهود العالم ودفعهم للهجرة              

يم الرأي العام االوروبي ثانيا كوسـيلة لالبتـزاز المعنـوي            ثم كفزاعة ألرهاب وتجر    ،الى فلسطين اوال  
  .واالخالقي والمالي ثالثا

 ، المحرقة عن سبق تخطيط باالساطير المؤسسة للحركة الصهيونية والدولة العبريـة           -ارتبطت الكارثة   
لهـا  كوسيلة ابتزاز ال حصر " الكارثة ـ المحرقة "اما اليوم فقد طورت وكرست الدولة الصهيونية قصة 

 فمـن   ، واالرهاب الدولي  ،فاصبحت الكارثة مرتبطة جدليا وعضويا بالالسامية     "معاداة السامية "تحت اسم   
وممارساتها وجرائمها انمـا    " إسرائيل" وكذلك من ينتقد دولة      ، المحرقة او يشكك بوقوعها    -ينتقد الكارثة   

  يصبح ال ساميا وارهابيا؟
أصـبحت  " األمن لليهود"ان عبارة )"2007 ـ  4ـ ( 19 قد كتبت في هآرتس العبرية" عميرة هس"كانت 

 التمييز المنهجـي    سرائيل االمر الذي يتيح إل    ،"دروس الكارثة "مكرسة ومقدسة ككلمة مرادفة ووحيدة لـ       
 على الـضفة والقطـاع      إسرائيليبرر طوال اربعة عقود مضت هيمنة       " األمن" و ،ضد مواطنيها العرب  

 بينما يعيش الى جانبهم مستوطنون يهود مـشبعين         ،الحقوق الحياتية وسيطرتها على رعايا محرومين من      
محادثات "األمن يخدم انشاء نظام فصل وتمييز على أساس عرقي في ظل            "وتضيف". باالمتيازات المترفة 

 بأن تـصور كـل طـرق الـصراع ضـد            سرائيل وتكنيز الكارثة يسمح إل    ،المستديمة الى األبد  " السالم
 تمـنح نفـسها     إسـرائيل  و ،ة في مسلسل الالسامية التي كانت أوشفيتس ذروتها       الفلسطينيين كحلقة جديد  

  ".رخصة دائمة البتداع أنواع جديدة من األسوار واألبراج حول المعتقالت الفلسطينية الجماعية
 كلما تجـرأ    -ولذلك نربط نحن بدورنا جدليا ايضا ما بين ثالثية الكارثة والالسامية واالرهاب؟، وهكذا              

االحـتالل  "و" إسـرائيل " المحرقـة ومـن      - زعيم او تقرير دولي على االقتراب من الكارثـة           مفكر او 
 وكلمـا   ،ضد الـشعب الفلـسطيني    " إسرائيل"وجرائم الحرب واالبادة الجماعية التي تقترفها       " يسرائيلاإل
 ،يونيةقائل او مسؤول كبير كمهاتير محمد مثال على توجيه االنتقادات لممارسات الدولـة الـصه              " تجرأ"

 الصهيونية نيرانها الثقيلة بأتهام ذلك القائـل او تلـك الجهـة             -فتحت واطلقت مدافع االعالم االمريكية      
علـى رؤيـة الجـرائم الـصهيونية يـتهم          " يتجرأ" ان كل من     -تصوروا  . بالعنصرية ومعاداة السامية  
ب ايضا؟، فيا لها من فزاعة     واصبح يتهم اليوم في عهد الرئيس بوش باالرها        ،بالعنصرية ومعاداة السامية  

التي يجري سحبها بال توقف وفي اي وقت واي مناسـبة انتقاديـة ضـد               " الالسامية"مرعبة مذهلة هذه    
  ."إسرائيل"

التي اصبحت ذريعة اسـتثمارية انتهازيـة       " المحرقة"ما مدى صحة ومصداقية هذه      : والسؤال الكبير هنا  
د جنت تلك الحركة والدولة مكاسب استراتيجية هائلة مـن          ابتزازية بأيدي الحركة والدولة الصهيونية وق     

 ، الى دعم وتقوية تلك الدولة ليس لتعيش فقط        ،"دولة الوطن القومي لليهود في فلسطين     "من اقامة   : ورائها
 فضال عن االبتزازات المالية والمعنوية واالخالقية الهائلة المستمرة حتى          ،وانما لتتسيد المنطقة استراتيجيا   

  والتي اصبحت وراءها دول ومؤسسات وادارات تحتضنها وتشن الحروب من اجلها؟، ،اليوم
فالى اي حد يا تـرى      .. يةسرائيلتعني ايضا العنصرية ضد جنس اليهود والدولة اإل       " الالسامية"واذا كانت   

 الصهيونية لكل مـن يفـتح ملـف         -مصداقية هذا المعنى؟، والى اي حد مصداقية االتهامات االميركية          
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بالالسامية والعنصرية واالرهاب؟، في المحرقة مثال تكفي االشارة هنا الـى          " إسرائيل"او ينتقد   " محرقةال"
يدحض افتراءات اليهـود حـول االبـادة الجماعيـة فـي            "الذي  " فريد لوشتر "تقرير الخبير االميركي    

رة والوقائع تبـدو    فإن الصو " إسرائيل ضد اليهود و   - المزعومة   -العنصرية  "وفي  ". المعسكرات النازية 
 وبقراءة االدبيات الدينية والـسياسية اليهوديـة        ،مغايرة ومقلوبة تماما فالحركة الصهيونية هي العنصرية      

  .الصهيونية هي العنصرية
 قد وصـف اليهـود عـام        1880 - 1821ففي العنصرية ايضا كان المفكر االديب فيدور ديستويفسكي         

 ، او حولهم الـى عبيـد      ،اسحق االخرين : "بية والتوراتية  بالعنصرية واستشهد من نصوصهم االد     1877
اعرض عن الجميع باشـمئزاز وال تخـتلط   "و" ثق بأن الشعوب سوف تخضع لك     "و" واستفلحهم كما تشاء  

  ".حينما وجد اليهود تدنست االنسانية: " واستخلص ديستويفسكي قائال،"بأحد
ان خطط التهجير   : "ي ايالن بابيه  سرائيلرخ اإل  وبينما يؤكد المؤ   ،وفي االرهاب واالجرام الصهيوني ايضا    

يا قد حذروا فـي  إسرائيل بروفيسورا 781 كان ،"يةسرائيلوالتطهير العرقي ما زالت راسخة في العقلية اإل     
وقعـت  " وقـد    ،"ية على اقتراف جرائم حرب ضد االنسانية      سرائيلاقدام الحكومة اإل  "عريضة وقعوها من    

سياسة التطهيـر العرقـي     "وفيسور امريكي على وثيقة مماثلة تحذر من         بر 800، كما وقع  "عمليا بالجملة 
  ". وقد طبقت هذه السياسة مع سبق التبييت-ية ضد الفلسطينيين سرائيلاإل

" إسـرائيل "تضاف الى كل ذلك جملة كبيرة متزايدة من الوثائق والوقائع التي تدين وتجرم الـصهيونية و               
  ".  ضد اطفال ونساء وشيوخ وشجر وحجر فلسطينبالعنصرية واالرهاب واقتراف جرائم حرب

او ينتقـد االرهـاب     " المحرقة"ثم تنقلب االمور والمعايير رأسا على عقب و يهاجمون كل من يشكك بـ              
تصوروا؟، فمن يتحمل مـسؤولية     " ..االرهاب"و" العنصرية"و" الالسامية"ية بـ   سرائيلوجرائم الحرب اإل  

   المحرقة والالسامية واالرهاب؟-ى العالم رهينة لفزاعة الكارثة هذا المشهد؟، والى متى سنبقى ويبق
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  سيناريوهات اإلطاحة بأولمرت  .50

  إبراهيم البحراوي. د
ي إيهود أولمرت سؤالين حول     سرائيلية مع رئيس الوزراء اإل    سرائيليثير التحقيق الذي تجريه الشرطة اإل     
لقد .  من ناحية، وحول مصير جهود التسوية من ناحية ثانية         إسرائيل مستقبل اللوحة السياسية الداخلية في    

حاول رجال أولمرت والمقربون منه أن يقدموا إجابة واحدة على السؤالين حينما قالوا إنهم على ثقة مـن                  
أن التحقيقات حول قضية الفساد وتلقي رشوة من رجل أعمال أميركي، ستثبت زيف االتهام، وأنه مجرد                

ألسباب تتعلق بسياسة أولمـرت     " نتانياهو"اليميني المتطرف بزعامة    " الليكود"به نشطاء حزب    تلفيق قام   
  . الخارجية

من ناحيـة، والتـي     " أنابوليس"رجال أولمرت يقولون بصراحة إن سياسته السلمية المتجاوبة مع عملية           
هـذه  .  لتلفيق القـضية   فتحت قناة حوار مع سوريا حول الجوالن عبر تركيا من ناحية ثانية، هي الدافع             

ي لوقـف عمليـة التفـاوض علـى         سرائيلاإل" اليمين"اإلجابة عن السؤالين المطروحين تعني أن غايات        
ترتيبـاً علـى هـذه      . ي سيتم إحباطها عن طريق إثبات براءة أولمـرت        سرائيلالمسارين الفلسطيني واإل  

للحكومة، وبالتالي فلن يقع أي تغيير      اإلجابة، فإن أولمرت إذا ما أعلنت براءته سيبقى في منصبه كرئيس            
  .في اللوحة السياسية الداخلية كما أن جهود التفاوض ستمضي في طريقها دون تغيير

فـي  " أولمـرت "هذه اإلجابة ال يجب أن تؤخذ باعتبارها فصل الخطاب، فهناك احتمال أن يتعقد موقف               
هذا االحتمال سيزداد وضوحاً خالل     . القضية، وأن يصل وضعه فيها إلى حد حرج يجبره على االستقالة          

في هذه الحالة، فإن تغيراً حتمياً البـد وأن يطـرأ           . األسابيع القادمة مع تقدم تحقيقات السلطات المختصة      
هنا يصبح السؤال ما هي االتجاهـات المحتملـة لهـذا     . على السياسة الداخلية والخارجية على حد سواء      
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األول اسـتمرار الحكومـة     .  هناك سيناريوهين ال ثالث لهمـا      التغيير؟ فيما يتعلق بوضع الحكومة، فإن     
وإمـا  " كاديمـا "بتشكيلها الحالي مع اختيار رئيس وزراء جديد بدالً من أولمرت من بين قيادات حـزب                

  .إعالن حل الكنيست وتحديد موعد النتخابات مبكرة
حزب "و" كاديما"الحكومة وهما   السيناريو األرجح يعتمد على القرار الذي سيفضله الحزبان الرئيسيان في           

قرار البد أن يضع في حسبانه أن استطالعات الرأي والمزاج السياسي العام السائد في الـشارع                ". العمل
بقيادة نتانياهو للحكم بعد الفشل الذي منيت بـه         " اليمين"ي يميل بشدة إلى تأييد صعود       سرائيلاالنتخابي اإل 

واستمرار المخاطر األمنية الناتجة عن     " فينوجراد"ر تقرير لجنة    الحكومة في الحرب على لبنان، كما أظه      
المرجح في تقـديري    . إطالق الصواريخ من غزة فضالً عن عدم وضوح مصير عملية التسوية السياسية           

الجنرال إيهود باراك من فقد مقعده كوزير للدفاع في حالة تبكيـر موعـد              " العمل"أن خوف زعيم حزب     
كذلك فإن وضع بـاراك     ". كاديما"ى تفضيل استمرار الحكومة برئاسة أحد زعماء        االنتخابات، سيدفعه إل  

القانوني الذي ال يؤهله للمطالبة برئاسة الحكومة نظراً لعدم كونه عضواً بالكنيست، وهـو شـرط الزم                 
لشغل منصب رئيس الحكومة، سيدفعه إلى قبول صفقة استمرار الحكومة بزعامة وزيرة الخارجية تسيبي              

  ".كاديما" خليفة ألولمرت في قيادة حزب ليفني
هذا السيناريو يبدو هو الراجح في حالة اإلطاحة بأولمرت حتى لو تمكنت دوائر ليكود من إقناع حـزب                  

الشريك في الحكومة الحالية باالستقالة منها إلضعاف موقفها والتقليل من أغلبيتهـا            " اليميني"شاس الديني   
رغـم  " شـاس "ستطيع مواصلة الحكم بأغلبية طفيفة في حالة اسـتقالة          في الكنيست، ذلك ألن الحكومة ت     

على مستقبل عمليـة التـسوية،      " ليفني"إن تأثير استمرار الحكومة بزعامة      . الضعف الذي سيلحق بأدائها   
يتحفظ على أي تنـازالت     " شاس"فالمعروف أن حزب    . سيكون على األرجح، إصابة العملية باالسترخاء     

إذا بقي شريكاً في الحكومة، كما أن       " ليفني"التالي فإن تحفظه سيبقى ضاغطاً على       في موضوع القدس، وب   
ولحل هذا االسترخاء المتوقـع فـي       . خروجه من الحكومة سيضعف أغلبيتها الالزمة لتمرير أي تسوية        

  . هو مبرر نبرة التشاؤم التي بدأت تتردد في السلطة الفلسطينية-الخافتة أصالً-عملية التسوية 
  11/5/2008 اإلماراتيةحاد االت
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