
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  من خطابه أمام الكنيست" غضبه"بلغه يو" موقف متوازن"طالب بوش بـيعباس 
  "العدائي"يصف خطاب بوش بـ ويطالب مصر بفتح معبر رفحوهنية يحدد أولويات حكومته 

  تعكس فشل السياسات األمريكية في المنطقةلحركة تهديدات بوش ل: "حماس"
   تسعى إلى خصخصة سجونها"إسرائيل: "عيسى قراقع

  االسالميون والقبائل عززوا وجودهم في البرلمان: انتخابات الكويت
  ش يدعو العرب إلى التصدي لحماس وحزب اهللابو

 "حماس"مع " اتصاالت"باريس تقر باجراء 

 التـياألنبـاء ينفيأبو ردينة 
ــ ــرددت ب ــدد أت ــاس ه ن عب

   المفاوضات فشلتإذاباالستقالة 
  

 ٤ص ... 

  

١٩/٥/٢٠٠٨١٠٨٢اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٨٢:         العدد                  ١٩/٥/٢٠٠٨إلثنين ا: التاريخ

    :السلطة
 ٥  من خطابه أمام الكنيست" غضبه"بلغه يو" موقف متوازن"طالب بوش بـيعباس  .٢
 ٦  يين والمسافات ما زالت بعيدةسرائيللتفاهمات وإنما تبادل آراء مع اإلال وجود : عباس .٣
 ٦  "العدائي"يصف خطاب بوش بـ ويطالب مصر بفتح معبر رفحوهنية يحدد أولويات حكومته  .٤
 ٧  لسياسيةفياض يبحث مع بوش في شرم الشيخ متطلبات نجاح العملية ا .٥
 ٧  حكومة هنية تتهم االحتالل بتدمير القطاع الزراعي في غزة .٦
 ٧  تفجير مطعم للوجبات السريعة في غزة .٧

    
    :المقاومة

 ٧  ه وسنبقى متمسكين بالثوابتالتهديد باجتياح غزة ابتزاز سياسي لن نخضع ل: أبو مرزوق .٨
 ٨  تعكس فشل السياسات األمريكية في المنطقةلحركة تهديدات بوش ل: "حماس" .٩
 ٩   بوش كذاب ومخادع: "الجهاد" .١٠
 ٩  ئة ضمن اتفاق التهدشاليط ادراج ملف ال تمانع "حماس" .١١
 ٩  سعدات يطالب بإعطاء األولوية للعمل الوطني والعودة للحوارأحمد  .١٢
 ٩   تسعى لتكريس االنقسام وتعميق الفصل"إسرائيل": صالح زيدان .١٣
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
 ١٠   د غزةأولمرت يهدد بـ الحسم ض .١٤
 ١٠  باراك سقوط الصورايخ على سديروت يشبه اطالق نار على كاليفورنيا .١٥
 ١٠  ليفني مع التريث في موضوع تحديد الدولة الفلسطينية .١٦
 ١١  لمصري بالتهدئة سترد بااليجاب على االقتراح ا"إسرائيل": هارتس .١٧
 ١١  لخالفة أولمرت" كاديما"ليفني تدير حملة هادئة داخل  .١٨
 ١٢  تل أبيب تتحمل مسؤولية تعطيل التهدئة: نائب عربي في الكنيست .١٩
 ١٢       د الثقاب إلشعال المنطقة  عو"إسرائيل"بوش وضع بيد : عضو كنيست سابق .٢٠
 ١٢  أمريكا ترفض االضطالع في اتصاالت بين تل أبيب ودمشق: يإسرائيلمسؤول  .٢١
 ١٢    عدم ختم جوازات سفر رجال االعمال العرب القادمين لمؤتمر االستثمارىتوافق عل "إسرائيل" .٢٢
 ١٣   يستغرق شهورا-القرار في قضية أولمرت: مزوز .٢٣
    

    :األرض، الشعب
 ١٣   في ذكرى النكبةتجمع العودة الفلسطيني يطلق سلسلة أنشطة يوم القرية الفلسطينية .٢٤
 ١٣  ا تسعى إلى خصخصة سجونه"إسرائيل: "عيسى قراقع .٢٥
 ١٣   خالل احتفاالت سبت النور في القدس"إسرائيل"جراءات إالتجمع المسيحي يندد ب .٢٦
 ١٤  يةسرائيلحملة لإلفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى السلطات اإل .٢٧
 ١٤   خالل الشهر الجاري مواطنا٣١٢ًالحتالل اعتقلت سلطات ا: مركز األسرى لإلعالم .٢٨
 ١٤   ألف فلسطيني٦٥٠عن تقديم مساعدات لنحو نقص الوقود تسبب بعجز األونروا في غزة  .٢٩
 ١٤   على قطاع غزةحصارندوة لبرلمانيين فلسطينيين حول اآلثار السلبية لل .٣٠
 ١٥   في القدس"الروح الفلسطينية" تطارد "إسرائيل: "تحقيق .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٨٢:         العدد                  ١٩/٥/٢٠٠٨إلثنين ا: التاريخ

   
   :اقتصاد
 ١٥ سلطة النقد الفلسطينية تضغط على بنوك في غزة لنقل مقارها إلى الضفة .٣٢
   

   :صحة
  ١٦   مريضا١٥٧ًلى ارتفاع عدد ضحايا حصار غزة من المرضى إ .٣٣
   

   :ثقافة
  ١٦  شهادة جديدة للصحفيين الفلسطينيين فوز مصور رويترز بجائزة عالمية: منتدى اإلعالميين .٣٤
  ١٦  اختيار كلية االقتصاد في جامعة القدس من بين أفضل كليات االقتصاد العالمية .٣٥
   

   : بيئة
 ١٦  غزيون يتظاهرون احتجاجا على استخدام زيت الطهي في تشغيل المركبات .٣٦
 ١٦   في غزةأحواض الصرف الصحي في القرية البدويةانفجار الخزندار يحذر من  .٣٧
   

   : األردن
 ١٧  وسط يبدأ برفع ظالل النكبة عن الفلسطينيين مستقبل الشرق اال: ملك األردن .٣٨
 ١٧  معرض فوتوغرافي في األردن يستكشف فلسطين ما قبل النكبة .٣٩
   

   : الكويت
 ١٧  االسالميون والقبائل عززوا وجودهم في البرلمان: انتخابات الكويت .٤٠
 ٢٠ قائمة االئتالف الوطني تدرس تقديم طعن في نتائج االنتخابات .٤١
   

   :لبنان
 ٢٠   لم ينفذ تعهداته بالضغط إلنهاء االحتالل ": إسرائيل"السنيورة يأسف لدعم بوش له من  .٤٢
   

   :عربي، إسالمي
 ٢٠  التوصل إلى السالموعبداهللا يشدد على إسراع بي المطالب الفلسطينية مبارك يطالب باتفاق يل .٤٣
 ٢١  سليمان أكد انه ينتظر موافقة باراك اليوم على التهدئة لتدخل حيز التنفيذ فورا .٤٤
 ٢١  ن اإلخوان وحماس متهمين جدد لقضية التعاون بي٣نيابة أمن الدولة تضم : مصر .٤٥
 ٢١  تستهدف الوجود العربي في اليونسكو" إسرائيل"حملة : وزير الثقافة المصري .٤٦
 ٢٢   يعلّمون الجيل أن دولة الفلسطينيين هي األردن" إسرائيل"حكام : أول سفير مصري بتل أبيب .٤٧
 ٢٢ الشعب الجزائري هو األكثر اهتماماً بقضية األسرى الفلسطينيين والعرب فى سجون االحتالل .٤٨
 ٢٢      دولة٦٥بمشاركة رسامين من  مسابقة دولية للكاريكاتير في إيران لنصرة غزة .٤٩
   

   :دولي
 ٢٢  لحماس وحزب اهللابوش يدعو العرب إلى التصدي  .٥٠
 ٢٣  "حماس"مع " اتصاالت"باريس تقر باجراء  .٥١



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٨٢:         العدد                  ١٩/٥/٢٠٠٨إلثنين ا: التاريخ

 ٢٣  ية الفلسطينيةسرائيلرايس تتوقع تكثيفا للمحادثات اإل .٥٢
 ٢٣  يةسرائيل اإل-نانسي بيلوسي تؤكد لبيريز قوة الصداقة األمريكية  .٥٣
 ٢٤   بامكان حماس المشاركة في المفاوضات: جيمس بيكر .٥٤
 ٢٤  ذكرى النكبة في باريس بين شقاء الفلسطيني وعار اليهودي .٥٥
 ٢٤  يحضره مرشحو الرئاسة األمريكية الثالثة" إيباك"مؤتمر لـ .٥٦

   
    : ومقاالتحوارات

 ٢٤  ياسر الزعاترة... جولة بوش قد ال تكون األخيرة .٥٧
 ٢٦  حافظ البرغوثي... جنة وجحيم .٥٨
 ٢٦  طالل صالح بنان... التدبير لفضيحة جديدة.. أولمرت .٥٩
 ٢٧  عوفر شيلح...  وليس بالقوة فقطبالتحاور، .٦٠
 ٢٨  منير شفيق... ية ال نفطيةإسرائيلالحرب على العراق  .٦١
    

  ٢٩  :كاريكاتير
***  

  
   المفاوضات فشلتإذا ن عباس هدد باالستقالةأ التي ترددت باألنباء ينفي  ردينةأبو .١

علم مراسل الجزيـرة فـي شـرم        : وكاالتالنقالً عن مراسليه و    ١٩/٥/٢٠٠٨نت  الجزيرة  نشر موقع   
ي السابق يوسي بيلين بأنـه قـد        سرائيل أبلغ الوزير اإل   ، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس     ]مصر[الشيخ

يضطر التخاذ قرارات دراماتيكية تتعلق بمستقبله السياسي في حال فشل جهوده في التوصل إلى اتفـاق                
ي سـرائيل  إلذاعة الجيش اإل   ميرتسوقال بيلين النائب عن حزب      .  نهاية العام الجاري   "إسرائيل" سالم مع 

 حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكنه قال لي إن اختالفات كبيـرة مـا                تماماً أبو مازن ليس متشائماً   "إن  
"  غضون األشـهر الـستة     زالت قائمة بين الطرفين وإنه يريد االستقالة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في             

 . المقبلة
من جانبه قال مصدر فلسطيني مقرب من الرئيس إن عباس أبلغ بيلين عدم ارتياحه مـن اإلخفـاق فـي        

غير أن نبيل أبو ردينة مستشار عباس نفـى ذلـك وقـال إن      . تحقيق أي تقدم في أي من الملفات العالقة       
إن مثل هذه   ) "وفا(تها وكالة األنباء الفلسطينية     وقال أبو ردينة في تصريحات نقل     . الرئيس باق في منصبه   

أن الـرئيس عبـاس     "وأضـاف   ". التصريحات التي تتردد بين الحين واآلخر ال أساس لها من الـصحة           
سيواصل بذل كل الجهد لتحقيق حلم شعبنا الفلسطيني في إقامة الدولـة المـستقلة وعاصـمتها القـدس                  

 ". الشريف
 عن الرئيس عبـاس     يةإسرائيل نقلت مصادر    :بيت لحم من   ١٨/٥/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية    وأوردت  
 من القيادة الحالية لمنظمة التحرير التي تؤمن بان         أفضل لن تحصل على شريك      "إسرائيل"ن  إ :قوله لبيلين 

 محذرا من   "إسرائيل" جانب   إلىمصلحة الشعب الفلسطيني تكمن في تسوية تاريخية تنتهي بدولة فلسطينية           
 حيث فشل مؤتمر كامب ديفيد وانـدلعت االنتفاضـة          ٢٠٠٠ عام   إلى األوسط في الشرق    اعاألوضعودة  

  . للمتطرفين في المنطقة كبيراً الذي سيشكل نصراًاألمرالحالية 
 الرئيس قال رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات والحـديث           أقوالوفي معرض رده على     

 بمفاوضات السالم لكن جميع االحتماالت قائمة بما         زال ملتزماً   بان الرئيس عباس ال    يةسرائيلاإلللمصادر  
 .في ذلك استقالته



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٠٨٢:         العدد                  ١٩/٥/٢٠٠٨إلثنين ا: التاريخ

كـشف  :  والوكـاالت   وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٩/٥/٢٠٠٨القدس العربي   في  وجاء  
 فلـسطيني كبيـر     إحبـاط  ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني السبت بعد لقاء بوش وعباس عن            أبونبيل  

 ردينة  أبووقال   .قبل نهاية العام  ) شكل الدولة الفلسطينية  ( انه يأمل في تحديد      بوش أعلن أنعد   ب خصوصاً
 إليـه  ملف من ملفات الوضع النهائي الستة وان ما نتطلـع            أي لم نغلق    وإننا الوقت يجري    إنقلنا لبوش   

 أمـر  تحديد الدولـة     إن. ة دول إلىالدولة ولكننا نريد البدء في تطبيق اتفاق يقود         ) لشكل (ليس فقط تحديداً  
  .جيد لكنه ليس كافياً

 األمريكية تراجعت عـن لعـب دور فـي          اإلدارة إن قوله   أوروبي مصادر فلسطينية عن مسؤول      ونقلت
 "إسرائيل"لـ أو التصادم معها، وأنها أبقت       أبيب تل   ىالمفاوضات، وهي غير معنية بممارسة ضغوط عل      

وذكر المسؤول الدبلوماسي األوروبي     .تها وأمنها ومصالحها  حرية اتخاذ ما تراه من مواقف تخدم سياسا       
 تقارير دقيقة عن اتفاقيات وتفاهمات بـين حركـة          ىعباس تلق الرئيس  الذي رفض الكشف عن اسمه أن       

ولمرت تقضي ببناء آالف الوحدات االستيطانية الجديدة حول القدس وفي الضفة الغربية المحتلة،             أشاس و 
وكـشف المـسؤول     . لالئتالف الوزاري الذي يتعرض لهزات متالحقـة       رتأولم تعزيز   إطاروذلك في   

 مـسؤولية ذلـك،     "إسرائيل" صراحة عن فشل المفاوضات وتحميل       لإلعالناألوروبي أن عباس يستعد     
  . األمريكية في لعب دور راعي عملية السالماإلدارةوسيتحدث عن عدم جدية 

قال قدورة فارس عضو المجلس الثـوري       .): ا. ب .د(نقالً عن وكالة     ١٩/٥/٢٠٠٨الدستور  وأشارت  
 إسرائيلتوصل لقناعة كاملة بفشل جهود السالم بسبب ما تمارسه          "مس، إن الرئيس عباس     ألحركة فتح،   

عباس بـات علـى     " في تصريحات إذاعية، إلى أن       لفتو". على أرض الواقع ووجود انحياز أمريكي لها      
  ".ل هذا العامقناعة كاملة باستحالة تحقيق تقدم حقيقي خال

  
  من خطابه أمام الكنيست" غضبه"بلغه يو "موقف متوازن"طالب بوش بـيعباس  .٢

 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه طالب الرئيس األميركي جورج بوش خالل لقائهما              :شرم الشيخ 
 .يينسـرائيل في مفاوضات السالم مع اإل" موقف متوازن"على هامش منتدى دافوس في شرم الشيخ بتبني  

وقال عباس للصحافيين عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك أمس إن خطاب بوش أمام الكنيـست،          
وهذا موقفنا الذي أبلغته للرئيس بـوش شخـصياً         . أغضبنا ولم يرضنا، كما أن لنا عليه مالحظات عدة        "

 طلبنـا منـه أن      ...خالل لقائي معه في شرم الشيخ ألننا نتحدث معه بكل الصراحة والوضوح والشفافية            
ال نريد من الجانب األميركي أن يتفاوض بالنيابة عنا، وكل          : "وأضاف ".يكون الموقف األميركي متوازناً   

يين، سرائيلأما بالنسبة إلى اإل   ... ما نريده منهم أن يقفوا مع الشرعية وأن يلتزموا بالحد األدنى من الحياد            
ماً ونقول إنه تم حل كل األمور أو إنها ستنتهي قريبـاً            فنحن نتفاوض معهم، ولكننا ال نريد أن نبيع أوها        

 نريد أن نتعامـل مـع       وإنماألن الملفات التفاوضية كلها ال تزال مفتوحة، وال نريد أن نؤجل أي ملف،              
". وغير صحيح أي حديث عن غير ذلـك       ... جميع الملفات، خصوصاً أنه حتى اآلن لم يغلق ملف واحد         

د من الفرصة التي تحدث عنها الرئيس بوش والعالم كلـه فـي مـؤتمري               علينا أن نستفي  "لكنه رأى أن    
ولكن إذا لم   . أنابوليس وباريس، لنصل إلى النهاية، فإذا وصلنا إلى حل، فهذا شيء مرحب به من الجميع              

الجانب الفلسطيني لديه موقفه الواضح الذي      "وشدد على أن    ". نصل، فنكون بذلنا كل ما نستطيع من جهد       
  ".ي واألميركي على السواءسرائيلالشرعية الدولية، ونحن نتحدث عنه مع الجانبين اإليستند إلى 

بالنسبة إلى موضوع القدس، ال تستطيع أميركا أو غيرهـا أن           : "ورداً على سؤال عن وضع القدس، قال      
 نضع موضوع القـدس علـى       إسرائيلفي مفاوضاتنا مع    "، مؤكداً أنه    "تعطي ضوءاً أخضر للتخلي عنها    

 أي مفاوضات تاريخية إال وكان موضوع القدس العربية         إسرائيلدة المفاوضات، ولن تكون بيننا وبين       مائ
وبالتالي، فال أحـد    . على الطاولة، ألننا نصر ونصمم على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين            

  ".يتنازل ألحد بالنيابة عن أحد، فتلك قضية مرفوضة تماماً
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نحن ال نتحدث عن تقـدم      : "ية، قال سرائيل اإل -تقدم في المفاوضات الفلسطينية     وحين سئل عن مستوى ال    
إال بعد أن نكون انهينا األمور كلها، فالمفاوضات يجب أن تنتهي بغلق كل الملفات، وعنـدها يمكـن أن                   

ن حتى اآل ... لكن مادمنا لم نغلق الملفات، فليس في استطاعتنا الحديث عن تقدم أو فشل            . نتحدث عن تقدم  
وعندما ننتهي بالنجاح سنعلن ذلك، وعندما ننتهي بالفشل        . هناك حديث معمق وجدي، ونطرح كل القضايا      

  ".سنعلن ذلك أيضاً
 ١٩/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  يين والمسافات ما زالت بعيدةسرائيلال وجود لتفاهمات وإنما تبادل آراء مع اإل: عباس .٣

ـ  ] الفلسطيني[أكد الرئيس  :عبد الرؤوف أرناؤوط  " األيام" من موفد    -شرم الشيخ    " األيـام "محمود عباس ل
 أن رئـيس    إلى، وإنما تبادل آراء، مشيراً من جهة ثانية         يسرائيلاإلأنه ال يوجد أي تفاهمات مع الجانب        

المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان يعتقد بأن األمور فيما يتعلق بالتهدئة في قطاع غزة ستتضح بعد                
وقال الـرئيس    ).االثنين( ايهود باراك اليوم     يسرائيلاإليوم الثالثاء ووزير الدفاع     حماس   لقائه وفد حركة  

 بوجود تفاهمات حول عـدد      أولمرت ايهود   يسرائيلاإلعباس رداً على تصريحات أخيرة لرئيس الوزراء        
ت وبين  هناك فريق بين التفاهما   .. ال يوجد أي تفاهمات، ولكن يوجد تبادل آراء بيننا وبينهم         "من القضايا   

  ".تبادل اآلراء موجود في قضايا عدة، ولكن حتى اآلن فان المسافات بعيدة "وأضاف، "اآلراءتبادل 
  ١٩/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  "العدائي"يصف خطاب بوش بـ ويطالب مصر بفتح معبر رفحو يحدد أولويات حكومته هنية .٤

جدد رئـيس الـوزراء      : رائد الفي  ،زةغ نقالً عن مراسلها في    ١٩/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
الفلسطيني المقال إسماعيل هنية استعداد الحكومة في قطاع غزة للتجاوب مع المبادرات كافة بغية وقـف                

ي ورفع الحصار، داعياً مصر إلى المبادرة بفتح معبر رفح الحدودي في حال رفـضت               سرائيلالعدوان اإل 
وكرر هنية في كلمـة     . ليه حركة حماس وفصائل المقاومة    سلطات االحتالل مقترح التهدئة الذي وافقت ع      

متلفزة أمس بمناسبة الذكرى الستين للنكبة، موقف الحكومة وحركة حماس في شأن آلية إدارة المعبـر،                
تحت مسؤولية الشرعيات الفلسطينية وهي الرئيس والحكومة بتواجـد أوروبـي           "مبدياً االستعداد إلدارته    

جهود مصر في تحركاتها على صعيد تحقيـق التهدئـة، بحيـث            "مة تدعم   وقال إن الحكو  ". غير معطل 
، مشيراً إلى استعداد فصائل المقاومة لإلفـراج عـن الجنـدي            "تتزامن مع كسر الحصار ووقف العدوان     

ية الستحقاقات الصفقة باإلفراج عن     سرائيلي األسير جلعاد شاليت في حال استجابت الحكومة اإل        سرائيلاإل
اللجنة العربية المنبثقة عن وزراء الخارجية العرب إلى االهتمام بالحال          "ودعا هنية   ". نييناألسرى الفلسطي 

الفلسطينية وبذل ذات الجهد الذي تبذله في الملف اللبناني من أجل تحقيق المصالحة الفلـسطينية وكـسر                 
ار عن الشعب   ، مطالباً الشعوب العربية واإلسالمية ضرورة التدخل لرفع الحص        "الحصار عن قطاع غزة   

  ".الفلسطيني
عـداء  "بشدة خطاب الرئيس األمريكي جورج بوش أمام الكنيست، واصفاً الخطـاب بأنـه              هنية  وهاجم  

للشعوب العربية وتجاهل مقصود لمعاناة الشعب الفلسطيني والكوارث التـي يعانيهـا بفعـل الـسياسية                
  ".يسرائيلاألمريكية المنحازة لالحتالل اإل

. ظم قوة وجود قوى الممانعة والمقاومة باعتبارها أقصر الطرق للتحرير واالستقالل          تعا"وشدد هنية على    
 وتراجعها رغم التفوق العسكري كان مظهراً متدرجاً خالل عقود النكبة بل بدأ             إسرائيلانحسار  " أن   وأكد

لبنان ومن  يدخل مرحلة االنكفاء والتراجع وتآكل القدرة وهيبة الردع، فقد انسحبوا من سيناء ومن جنوب               
قطاع غزة ومن أراض أردنية، واآلن يسعى الكيان إلى حماية وجوده فيما يقع بعد الجدار فـي الـضفة                   

 ".الغربية، وهذا االنحسار والتراجع يحدد طبيعة مستقبل األفول واالنزواء الذي ينتظر الكيان الغاصب
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 أولويات عمـل     هنية تعرض اس : فتحي صّباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٩/٥/٢٠٠٨الحياة  وأوردت  
رفع الحصار وتخفيف المعاناة وتـوفير      " أول أولويات حكومته     إنحكومته خالل المرحلة الراهنة، وقال      

استعادة الوحدة الوطنيـة    "وأضاف أن ثاني أولويات الحكومة      ". الحد األدنى من عوامل الصبر والصمود     
حماية المقاومة وتحقيق التوافق الوطني فـي شـأن         "أما ثالثها، فيتمثل في     ". وإنهاء حال االنقسام الداخلي   

البحث عن صيغ التكامـل بـين   "، ورابعها هو   "إدارة المقاومة بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني       
  ".البرامج الستكمال مشروع التحرر الوطني

األوروبيين الـذين   عدداً من المبعوثين    "وفي هذا السياق، كشف هنية انه استقبل خالل اليومين الماضيين           
زاروا معبر رفح، وقاموا بجوالت عدة في مرافقه، وتأكدوا من التجهيزات الالزمة كافة لعمله، ورفعـوا                

 المعبر جـاهز للعمـل ومـستوف كـل          أنتقاريرهم لمرجعياتهم في االتحاد األوروبي، وأكدوا خاللها        
  ".المتطلبات

  
  لية السياسية يبحث مع بوش في شرم الشيخ متطلبات نجاح العمفياض .٥

، فـي حـديث     ]الفلـسطيني [سالم فياض، رئيس الوزراء   .أعلن د  : عبد الرؤوف أرناؤوط   -شرم الشيخ   
 جورج بوش في منتجع شرم الشيخ المصري، أمس، تركز          األميركي، أن اجتماعه مع الرئيس      "األيام"لـ

مل، وتغييـر الـسلوك     وقف النشاطات االستيطانية بشكل كا    : على متطلبات نجاح العملية السياسية، وهي     
تركيزنا بشكل عام كان علـى متطلبـات        "، وقال فياض    يةسرائيلاإل الحواجز   وإزالة،  يسرائيلاإلاألمني  

نجاح العملية السياسية، وهي تشمل المسائل المتعلقة بالتزامات خارطة الطريق وتنفيذها، وبالتالي، فـان              
والً مهمة بحـد ذاتهـا،      أ، فهي   األهمية بمنتهى   أنهاالحديث تركز على هذه القضايا التي لطالما اعتقدت         

  ".  المصداقية على العملية السياسيةإلضفاء مهمة فإنهاوثانياً 
  ١٩/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   هنية تتهم االحتالل بتدمير القطاع الزراعي في غزةحكومة .٦

ي بانتهاج سياسة تدميريـة     سرائيلكومة هنية المقالة قوات االحتالل اإل     حاتهمت وزارة الزراعة في      :غزة
ضد القطاع الزراعي في قطاع غزة، وقدرت وزارة الزراعة حجم الخسائر المادية الناجمة عن تـدمير                

 األراضـي قوات االحتالل عشر مزارع دواجن في منطقة الشوكة فضال عن تدمير مساحات واسعة من               
 .يةالمزروعة بأشجار اللوزيات والحمضيات والزيتون والمزروعات الحقل

  ١٩/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  تفجير مطعم للوجبات السريعة في غزة .٧

" الوجبات الـسريعة  "ـقام مسلحون مجهولون فجر أمس بتفجير عبوة ناسفة في مطعم ل           :غزة رائد الفي  
أمام مقر جامعة القدس المفتوحة غربي مدينة غزة في  حي النصر في مدينة غزة، ما أدى إلى حـدوث                    

وحمل صاحب المحـل    . بيرة في النوافذ الزجاجية في الجامعة والمنازل السكنية المجاورة        أضرار مادية ك  
 . في القطاعواألمانالمستهدف خليل أبو هربيد الحكومة المقالة المسؤولية عن األمن 

  ١٩/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  بالثوابت غزة ابتزاز سياسي لن نخضع له وسنبقى متمسكين باجتياحالتهديد : أبو مرزوق .٨

أن يكون مسؤول   " حماس" موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة          .دنفى  : غزة،  دمشق
وحذّرها مـن مغبـة عـدم القبـول         " حماس"المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان قد اتصل بحركة         
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على التهدئة،  حتى اآلن ال تعرف تفاصيل الرد الصهيوني        " حماس"وأكد أن   . بالعرض الصهيوني للتهدئة  
  ".وأنها تنتظر أن تسمع ذلك من الوزير سليمان يوم الثالثاء المقبل

الذي سيرأسه إلى القاهرة يـوم      " حماس"أن وفد حركة    " قدس برس "وأكد أبو مرزوق في تصريحات لـ       
الثالثاء سيضم إلى جانبه كل من عضوي المكتب السياسي للحركة محمد نصر وعماد العلمي، ومن غزة                

  .ي الدكتور محمود الزهار ووزير الداخلية السابق سعيد صيام وجمال أبو هاشمالقياد
وقلل أبو مرزوق من أهمية التهديدات التي تناقلتها بعض وسائل اإلعالم الصهيونية عن مـسؤولين فـي                 

أسـلوب لالبتـزاز    "، ووصفه بأنـه     "حماس"جيش االحتالل بأنهم سيجتاحون غزة في حال عدم موافقة          
نحن لم نتلق أي تهديد أو تحذير رسمي بهذا الخصوص من أي جهـة كانـت، وقـد                  : "وقال،  "السياسي
ولم تستطع تحقيـق األهـداف      " حماس" في العقدين األخيرين عبر كل الوسائل استئصال         إسرائيلحاولت  

التي كانت تتوخاها، وقد تعودنا على كل هذه التهديدات، وهي تهديدات ال تخلو من ابتزاز سياسي لكـن                  
  ".لن تخضع ال البتزاز وال لضغوط وسنبقى متمسكين بحقوقنا الثابتة" حماس"بنا صامد وحركة شع

فـي المجلـس    " حمـاس "، ممثلة حركة    "التغيير واإلصالح "يحيى موسى نائب رئيس كتلة      . دأكد  بدوره  
ـ                 اً التشريعي، أن تهديدات رئيس حكومة االحتالل إيهود أولمرت لقطاع غزة بأن حسم أمرها بـات قريب

وقـال   ".تعّبر عن إحباط المؤسسة الحكومية لالحتالل ومحاولتها ابتزاز الموقف الوطني الفلسطيني          "جداً،  
تربطنا باالحتالل عالقة محتل لشعب حر، ومن حق هذا الشعب          ): "١٨/٥(في تصريح صحفي له األحد      

  ".أن يقاوم المحتل بكل الطرق والوسائل، وهو حق مكفول في كل المواثيق الدولية
  ١٨/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  تعكس فشل السياسات األمريكية في المنطقةلحركة تهديدات بوش ل: "حماس" .٩

عضو المكتب السياسي لحركة    أن محمد نزال    : دمشقمن   ١٨/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم    ذكر  
متـه أمـام منتـدى دافـوس        انتقد التهديدات التي أطلقها الرئيس األمريكي جورج بوش في كل         " حماس"

االقتصادي بمدينة شرم الشيخ المصرية، واعتبر أنها تهديدات تعكس فشل الـسياسات األمريكيـة فـي                
المؤسف في تصريحات الرئيس بوش أنها تنطلق من شرم الشيخ وهي مدينـة مـصرية     : "وقال .المنطقة

" حماس"ك أن أمريكا تعادي     وفي وجود مسؤولين وقيادات عربية وإسالمية هذا هو المؤسف، ونحن ندر          
ال تزال شوكة في حلـق      " حماس"منذ وضعتها ضمن الئحة الحركات اإلرهابية، وتهديده اليوم يعني أن           

اإلدارة األمريكية، ونحن ال نخشى هذه التهديدات ألننا نستند بعد اهللا سبحانه وتعالى إلى قاعـدة شـعبية                  
علـى صـعيد     ".مواجهة الواليات المتحدة األمريكية   فلسطينية وعربية وإسالمية واسعة وهي مالذنا في        

الرافض للربط بـين موضـوع التهدئـة        " حماس"آخر؛ جدد نزال في تصريح صحفي له موقف حركة          
  .وصفقة جلعاد شاليط
المركـز الفلـسطيني    "قالت الحركة في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمـي، وتلقـى            على صعيد متصل    

تستهجن بشدة دعوة الرئيس األمريكي إلى مواجهة حركة حماس التـي           إن الحركة   : "نسخة منه " لإلعالم
أطلقها على أرض أكبر دولة عربية، وهي الدعوة التي تمثّل تحريضاً صريحاً على حركة حازت علـى                 

  ".ثقة أغلبية الشعب الفلسطيني في انتخابات شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها
دول  حركة حماس وصفت، أمس دعـوة بـوش        أن :غزة من ١٩/٥/٢٠٠٨ صحيفة فلسطين    ونشرت

ورأت حمـاس،    ".وقحة واهانة وتعتبر استخفافاً بمشاعر العرب والمسلمين      "المنطقة إلى مواجهتها، بأنها     
نسخة عنه، أن النظـام     " فلسطين"على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، في تصريح صحفي وصل            

غطرسة والتهديدات األمريكية لشعوب المنطقة على مرأى       الرسمي العربي بات أمام اختبار حقيقي أمام ال       
وشدد أبو زهري، على أن وعيد بوش بهزيمة حركة حماس لن يكتـب لـه                .ومسمع من الحكام العرب   
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ـ  ي والـسياسات   سـرائيل حماس لم ولن تهزم، والهزيمة لن تكون بـإذن اهللا إال لالحـتالل اإل             "النجاح، ف
 ".األمريكية الطائشة في المنطقة

  
  بوش كذاب ومخادع : "لجهادا" .١٠

أكد الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد، امس، أن الرئيس األمريكي جورج بوش              :  د ب ا   -غزة  
ـ      " مناصرا"لم يكن يوماً من األيام       وال يتعـاطف   " إسرائيل"للفلسطينيين، ويصر دائماً على موقفه الداعم ل
 قائالً ،"الكاذب"عية، الرئيس األمريكي بوش بـ ووصف عزام في تصريحات إذا .مع الشعب الفلسطيني

هو يكذب في شرم الشيخ، وهو يكذب عندما يتحدث عـن دولـة فلـسطينية وعنـدما ينفـي انحيـازه                     "
الرئيس األمريكي يكذب ويموه ويخادع حتى لو كان في قلـب أي دولـة              : "وأضاف يقول ". إسرائيل"لـ

وأكد ".  على اإلطالق  إسرائيلق الفلسطيني ولم ولن يدين      عربية أو إسالمية فهو لم يقل كالما مناصرا للح        
لمـاذا  " متسائالً   ،"حديث بوش عن أن الوضع الفلسطيني يمزق قلبه هو استهتار وخداع وتمويه           "عزام أن   

 لماذا يقف ضد القضية الفلسطينية      ، على زيادة هذه المأساة، لماذا يقدم لها كل أشكال الدعم          إسرائيليساعد  
 .لي؟؟في أي محفل دو

  ١٩/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
   ضمن اتفاق التهدئةشاليط ادراج ملف ال تمانع "حماس" .١١

أيمن طه، أن حركته ال تمانع في ادراج ملف صفقة تبادل " حماس"أعلن الناطق باسم حركة : غزة
األسرى ضمن اتفاق التهدئة المقترح بوساطة مصرية في حال استجابت دولة االحتالل الستحقاقات 

وقال طه، في  .على التهدئة) إسرائيل(كداً أن المؤشرات لدى حركته تشير الى موافقة الصفقة، مؤ
تصريحات صحفية أمس إن العديد من المؤشرات سواء في التصريحات االعالمية أو عبر االتصاالت 

طاع الجارية مع المسؤولين المصريين، تؤكد موافقة دولة االحتالل على ابرام اتفاق التهدئة المقترح في ق
ية سرائيل وفي هذا السياق جدد طه رفض حركته لالشتراطات اإل ".غزة واالنتقال الحقاً الى الضفة

الخاصة بمزاعم وقف عمليات تهريب األسلحة الى القطاع، وتلك المطالبة بادراج ملف الجندي جلعاد 
 .شاليط، وعقد صفقة تبادل األسرى لالفراج عنه ضمن اتفاق التهدئة

 ١٩/٥/٢٠٠٨ة الحياة الجديد
  
  سعدات يطالب بإعطاء األولوية للعمل الوطني والعودة للحوار أحمد .١٢

طالب األمين العام للجبهة الشعبية المعتقل في سجون االحتالل أحمـد سـعدات              :أمين أبو وردة   -نابلس  
ي بوقف الرهان على المفاوضات الجارية وعلى الدور األمريكي فيها، واعطاء األولوية في العمل الوطن             

الستعادة وحدة الشعب الفلسطيني، معتبرا أن نقطة البدء هي إنهاء االنقسام ووقف وإلغاء كافة اإلجراءات               
ودعا، في كلمـة     .، والتي عملت على تكريس االنقسام     "حماس"و" فتح"والخطوات التي قامت بها حركتا      

الشامل تطبيقاً لوثيقـة الوفـاق      وجهها بمناسبة ذكرى النكبة، إلى العودة فوراً إلى طاولة الحوار الوطني            
 .٢٠٠٦الوطني لعام 

  ١٩/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   تسعى لتكريس االنقسام وتعميق الفصل"إسرائيل":  زيدانصالح .١٣

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح زيدان مشاركة الـرئيس          عّد  : عبد القادر فارس   -غزة  
 بمثابة تحّول سياسي خطير وتأكيد واضح علـى  إسرائيل قيام االمريكي جورج بوش في احتفاالت ذكرى    

 إن بوش هو أول رئيس اميركي يقـوم بزيـارة           زيدانوقال  . يسرائيلاالنحياز األمريكي إلى الجانب اإل    
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.  في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني أثناء توليه الرئاسة مايعكس عدم نزاهة الوسيط االمريكـي              سرائيلإل
ئيس االمريكي بتحديد إطار الدولة الفلسطينية تشير إلى تجاوز للقرارات الدوليـة            واضاف أّن مطالبة الر   

واالتفاقيات الموقعة منذ اتفاقية المبادئ، كما تؤكد تراجع اإلدارة األمريكية عن تلك االتفاقيات، والمتمثلة              
ان إلـى وقـف     ودعا زيد . بما في ذلك القدس الشرقية    ١٩٦٧في قيام الدولة على حدود الرابع من يونيو         

الرهان السياسي على المفاوضات الجارية وعلى الدور األمريكي فيهـا، باعتبـار أن جـوهر الموقـف                
ي هو التنكر للحقوق الفلسطينية المشروعة، مشيرا إلى أن االستمرار في هكذا مفاوضات لـيس               سرائيلاإل

 أجل نقل ملف القضية إلـى       في صالح القضية الفلسطينية، وان البديل لذلك يكمن في العمل والنضال من           
 .المؤتمر الدولي الكامل الصالحيات وبرعاية األمم المتحدة لتنفيذ قراراتها

  ١٩/٥/٢٠٠٨عكاظ 
  
   بـ الحسم ضد غزةيهددأولمرت  .١٤

ي أمس األحد في كملة استهل فيهـا        سرائيلقال أيهود أولمرت رئيس الوزراء اإل     :  أشرف الهور   -غزة  
 ، تقترب من نقطة الحسم في مسألة الوضع في محـيط قطـاع غـزة              ئيلإسراافتتاح اجتماع حكومته ان     

مشدداً علي أنه ال يمكن السماح باستمرار هذا الوضع ويتوجب العمل لتمكين سكان جنوب الـبالد مـن                  
وأكد أولمرت ان حكومته ستصادق علي منح التجمعات السكنية في محيط قطـاع غـزة                .العيش بأمان   

وشدد علي ان ساعة البت في الطريقة التي         .بالرعاية بهدف دعمها وتقويتها     مكانة منطقة تطويرية أولي     
 تخطط لشن هجوم بري علـي       إسرائيل في خطوة فهمت علي أن       ،سندير فيها األمور في غزة قريبة جداً      

  .القطاع
  ١٩/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  باراك سقوط الصورايخ على سديروت يشبه اطالق نار على كاليفورنيا .١٥

 ١٢قال باراك في شرم الشيخ خالل لقائه مع رئيسة الكونغرس نانسي بلوسـي و   :  وكاالت -يد  سامي سع 
إن سقوط صواريخ على سديروت يشبه إطالق نار على كاليفورنيـا،           : "من أعضاء الكونغرس األميركي   

ليفكر كل واحد فيكم ماذا كان سـيفعل لـو أن هنـاك مـن يطلـق                 "وأضاف   ".وهو أمر ال يسكت عنه    
 ". سنوات باتجاه سان دييجو أو كاليفورنيا من أطراف تيخوانا بالمكسيك؟٧خ منذ الصواري

  ١٩/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  ليفني مع التريث في موضوع تحديد الدولة الفلسطينية .١٦

ية تسيبي ليفني امس في لقـاء مفتـوح   سرائيلعبرت وزيرة الخارجية اإل:  ا ف ب-) مصر(شرم الشيخ   
قتصادي الدولي حول الشرق االوسط في شرم الشيخ عن اعتقادها بوجوب عـدم             معها خالل المنتدى اال   
 .ي ما لم يتم االنتهاء من كل القضايا التي يتناولهاإسرائيل -تعجل اتفاق فلسطيني 

مفاوضات مـستمرة ولكـن     "مع الفلسطينيين وهناك    " اننا مصرون على التوصل الى تفاهم     "وقالت ليفني   
 مشيرة الى ان المفاوضـين      ،"ضات هو ان شيئا ال ينتهي طالما لم ينته كل شيء          في المفاو ) العام(المبدأ  

يين اتفقوا منذ البداية على عدم اعالن نتائج المفاوضات اال بعد االتفاق على كـل               سرائيلالفلسطينيين واإل 
امل مع الموقف على االرض فـي  التع"ي الداعي الى ضرورة سرائيلوكررت ليفني الموقف اإل .الملفات
واضـافت ان   ". سيطرة حماس عليـه   "امام اي اتفاق سالم بسبب      " يشكل عقبة "، معتبرة ان القطاع     "غزة

  ".شيئا يدعو الى قدر محدود من التفاؤل"هناك 
  ١٩/٥/٢٠٠٨الدستور 
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   سترد بااليجاب على االقتراح المصري بالتهدئة"إسرائيل": هارتس .١٧
 سترد بااليجاب علـى االقتـراح المـصري         ائيلإسرقالت صحيفة هارتس في عددها الصادر اليوم ان         

 ال تعتزم االعالن رسميا عن التزامها بوقـف         إسرائيللصحيفة الى ان    اواشارت  . بالتهدئة في قطاع غزة   
بداية يتحقـق   " النار بل التعاطي مع التسوية غير المباشرة مع حماس كترتيب تدريجي للخطوات التالية              

وحسب ،  " من الحصار االقتصادي المفروض على قطاع غزة       رائيلإسالهدوء وبعده، على مراحل، تخفف      
 وحماس تمتنعان عن    إسرائيل"االقتراح المصري الذي قدمه وزير المخابرات المصري عمر سليمان فان           

ي نشاطاته في الضفة الغربيـة فيمـا        سرائيلويواصل الجيش اإل  . خطوات هجومية الواحدة ضد االخرى    
 حسب الصحيفة   إسرائيلاال ان   " ،   على القطاع بالتدريج   إسرائيلفرضته  يرفع الحصار االقتصادي الذي     

تعتزم اشتراط موافقتها على فتح معبر رفح بين غزة ومصر بتقدم المفاوضات على تحريـر الجنـدي                 "
 ." االسير جلعاد شليت

. لفني، بقي يشك بفرص الهدوء طويل المدى مع حمـاس         وباراك، مثل اولمرت    "واوضحت الصحيفة ان    
لكن، بالتدريج يتبلور في القيادة في القدس المحتلة اعتراف بان حملة عسكرية كبيـرة فـي القطـاع ال          و

ي تعليمات بالشروع بحملة كبيـرة فـي        سرائيلوسيتلقى الجيش اإل  ". يةسرائيلتتوافق االن مع المصالح اإل    
ة، لدرجة ايقاع خسائر    اذا ما باءت المبادرة المصرية بالفشل واحتدمت نار الصواريخ من غز          " قطاع غزة 

من محادثات أجراها مؤخرا اولمرت وكبار      "واوضحت الصحيفة انه     ".فادحة في النقب الغربي والشمالي    
 لن تحظـى    إسرائيلالوزراء مع ممثلي االدارة االمريكية ودول مركزية في االتحاد االوروبي يتبين أن             

وبالمقابل فانه اذا ما تبـين حـسب        ". الفترةبدعم االسرة الدولية في  خطوة هجومية في القطاع في هذه            
في غضون بضعة اسابيع او اشهر بان وقف النار فشل، بذنب حماس، فانهم يعتقدون فـي                "الصحيفة انه   

 ". ي في غزةإسرائيلالقدس بان الواليات المتحدة وبعض الدول االوروبية ستبدي تفهما أكبر لهجوم 
ي في مسألة السجناء الذين     سرائيلخفيف معين لحدة الموقف اإل    بالتدريج ت "والى ذلك، يلوح حسب الصحيفة      

 ". أن خففت بقدر مـا    " ذوي الدم على االيدي   "سيحررون مقابل شليت حيث  سبق لمعايير تحرير السجناء          
في اسـماء الـسجناء الـذين تطالـب حمـاس           "ية  إسرائيلوالصعوبة االساس تكمن حسب مصادر امنية       

وا خلف عمليات جماعية حيث تعتقد مصادر أمنية بان الخالف فـي هـذا              بتحريرهم، بمن فيهم قتلة وقف    
 ". الموضوع اقرب على الجسر مما كان قبل بضعة اشهر

  ١٩/٥/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  لخالفة أولمرت" كاديما"ليفني تدير حملة هادئة داخل  .١٨

يبي ليفني تدير حملة    تس" يةسرائيلاإل"كشفت تقارير إخبارية أمس عن أن وزيرة الخارجية          :القدس المحتلة 
استعدادا الستقالة رئيس الحكومة إيهود أولمرت المشتبه في ارتكابـه مخالفـات            " كاديما"هادئة في حزب    

منذ أن نشر عن أمر التحقيق الجديد مع رئيس الحكومة          "العبرية إنه   " هآرتس"وقالت صحيفة    .فساد مالي 
وبحسب الصحيفة فقـد     ".ي في داخل كاديما   أولمرت ضاعفت وزيرة الخارجية ليفني من نشاطها السياس       

قال ناشطون في حزب كاديما إن معسكر ليفني أسرع في عملية تنسيب أعضاء جدد للحزب في األسبوع                 
ونقل عن أعضاء في الكنيست ونشطاء مركـزيين  . الماضي وتسلم مئات النماذج من استمارات العضوية   

على انقاض  " إسرائيل"ن ليفني عشية االحتفال بذكرى إنشاء       م" مكالمات هاتفية دافئة  "في كاديما أنهم تلقوا     
  .فلسطين التاريخية

  ١٩/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  
  



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                   ١٠٨٢:         العدد                  ١٩/٥/٢٠٠٨إلثنين ا: التاريخ

  تل أبيب تتحمل مسؤولية تعطيل التهدئة: نائب عربي في الكنيست .١٩
ية،مسؤولية تعطيل  سرائيل حّمل النائب العربي في الكنيست عباس زكور الحكومة اإل         : ردينة فارس  - غزة
وقال زكور إن الموقف    . يذ اتفاق التهدئة الذي توصلت إليه الحكومة المصرية مع الفصائل الفلسطينية          تنف
وأضـاف أن   . ي من التهدئة يؤكد أنها تريد كل شيء لصالحها، دون أن تفكر فـي اآلخـرين               سرائيلاإل

الموافقـة   بحاجة إلى تهدئة، ولكنها في مرحلة ضعف ولذلك هناك مخاوف داخل الحكومة مـن                إسرائيل
 .على التهدئة،كونها حكومة ضعيفة، وعلى شفا االنهيار

  ١٩/٥/٢٠٠٨عكاظ 
  

   عود الثقاب إلشعال المنطقة"إسرائيل"بوش وضع بيد : عضو كنيست سابق .٢٠
ية عضو الكنيست السابق الناشط أوري أفنيري أن سرائيلأكد رئيس كتلة السالم اإل: وديع عواودة - حيفا

عيدان الثقاب الملتهبة بيد الحكومة " واليته الكارثية"ش قد وضع في ختام الرئيس األميركي جورج بو
 بدافع إسرائيلوانتقد أفنيري رؤساء العالم الذين زاروا  .ية كي تشعل برميل البارود في المنطقةسرائيلاإل

ن من كل صالحية والذي حاز عليه م" الفارغ"تملقها تلبية لدعوة الرئيس شمعون بيريز صاحب المنصب 
وأشار في تصريح  .بعدما فشل في تحقيق فوز واحد في المعارك االنتخابية حتى اليوم" الشفقة"باب 

يجمعهم " ستينية استقاللها" قبل أيام لالحتفال بـإسرائيلللجزيرة نت إلى أن زعماء الغرب الذين زاروا 
أفنيري إلى أن الزعماء وينوه  ضيف مزعج .أفول شعبيتهم في بالدهم رغم تمتعهم بمكانة دولية عالية

 دون توجيه انتقاد واحد لها وكأن االحتالل وعمليات االستيطان إسرائيلالغربيين أغدقوا المديح على 
" اإلرهابيين" دولة رائعة تنشد السالم مقابل رغبة إسرائيلوالحصار والقتل اليومي غير موجودة وكأن 

  .بقذفها للبحر
  ١٨/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 

 
  أمريكا ترفض االضطالع في اتصاالت بين تل أبيب ودمشق: يلإسرائي مسؤول .٢١

ي ان الواليات المتحدة ترفض االضطالع في إسرائيلقال مسؤول سياسي :  يو بي آي-تل أبيب 
ونقلت  . وسورية لبحث احتماالت استئناف مفاوضات سالم بين الجانبينإسرائيلاتصاالت جارية بين 

ي قوله إن الواليات المتحدة لم تغير رأيها تجاه سرائيلول اإل امس األحد عن المسؤ"هآرتس"صحيفة 
وأكد الجانبان  .سورية وحتي اآلن هي ليست مهتمة بالضلوع في اتصاالت بين القدس ودمشق 

ي ايهود أولمرت والرئيس السوري بشار سرائيلي والسوري مؤخرا تبادل رئيس الوزراء اإلسرائيلاإل
لوزراء التركي رجب طيب أردوغان تهدف الي تلمس احتمال استئناف األسد رسائل عدة بواسطة رئيس ا
ي أن الواليات المتحدة لم تضع أبدا سرائيلواضاف المسؤول اإل. ٢٠٠٠مفاوضات سالم توقفت منذ العام 

 . تعمل وفقا لمصالحها إسرائيل سورية و-ية إسرائيلفيتو أمام مفاوضات 
  ١٩/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   عدم ختم جوازات سفر رجال االعمال العرب القادمين لمؤتمر االستثمارى علتوافق" إسرائيل" .٢٢

ية علي جوازات سفر رجال   إسرائيلوافقت سلطات االحتالل علي عدم وضع أختام        :وليد عوض  -رام اهللا   
 .االعمال العرب المارين من جسر اللنبي الفاصل ما بين الضفة واالردن للمشاركة في مؤتمر بيت لحـم                

ية لتشجيع المشاركة العربية في مؤتمر بيت لحم االستثماري تنوي سلطات           سرائيلر التسهيالت اإل  في اطا و
االحتالل اصدار تصاريح خاصة للمشاركين في المؤتمر المقرر انعقاده يوم االربعاء القادم تمنحهم حرية              

  التنقل عبر الحواجز
  ١٩/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
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  تغرق شهورا يس-القرار في قضية أولمرت: مزوز .٢٣

ي مناحيم مزوز امس ان التحقيق مع سرائيلقال المدعي العام اإل:  وكاالت– رام اهللا -القدس المحتلة 
وقال مزوز في مقابلة مع  .ي في قضية الفساد الخيرة لن ينتهي في وقت قريبسرائيلرئيس الوزراء اإل
اتخاذ قرار في األسابيع القريبة في قضية لست واثقا من إمكانية "ية الثانية سرائيلالقناة التلفزيونية اإل

وتطرق مزوز في المقابلة إلى الفساد في السلطة وقال ان ". تالنسكي، يبدو امرا غير واقعي-أولمرت 
 .، على حد تعبيره"ي يمر بعملية تنظيف، ستؤدي بالضرورة إلى واقع أكثر نظافةسرائيلالمجتمع اإل"

 ١٩/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
    في ذكرى النكبةة الفلسطيني يطلق سلسلة أنشطة يوم القرية الفلسطينيةتجمع العود .٢٤

 نشاطة  قامبإ، وبمناسبة الذكرى الستين الحتالل فلسطين،        في دمشق  )واجب(تفّرد تجمع العودة الفلسطيني     
، ٤٨  العـام  كبير تحت عنوان يوم للقرية الفلسطينية، أحيوا فيها قرية طيرة حيفا التي هّجر أهلهـا فـي                

لتجمع طارق حمود، عن أهمّية التوثيـق للـذاكرة وللقريـة           ل األمين العام    حيث تحدث . ٤٩دّمرت عام   و
 أن تجمع العودة أخذ على عاتقه أن يعمل على نشر ثقافة العودة، وأن يطلق المشاريع                مؤكداًالفلسطينية،  

 حسن البـاش كلمـة      ثم ألقى الدكتور  . التي ترسخ حق العودة، ورفض المشاريع التي تهدف إلى إسقاطه         
أبناء القرية تحدث فيها عن أصول القرية القديمة، وعّما تركه اإلنسان فيها من حضارة، وذكّر بالمعارك                

  .والتي أخذت القرية اسمها منها) تيرا(التي جرت في القديم بين الكنعانيين بقيادة األميرة 
  ١٨/٥/٢٠٠٨تجمع العودة الفلسطيني 

  
 ى إلى خصخصة سجونها تسع"إسرائيل: " قراقععيسى .٢٥

مقرر لجنـة األسـرى فـي المجلـس         أن  : رام اهللا  من   ١٩/٥/٢٠٠٨ الجريدة الكويتية    نشرت صحيفة 
 من القطـاع العـام   "إسرائيل"التشريعي عيسى قراقع كشف أمس، عن قانون يقضي بتحويل السجون في    

 في سـياق    ذلكو .اصةإلى القطاع الخاص على غرار الحواجز العسكرية التي تم تسليمها للشركات الخ           
  ما يعتبر  ي وخزينة الحكومة، وهو   سرائيلتحويل السجون إلى قطاع إنتاجي يدر األرباح على الرأسمال اإل         

 بأنهـا ال    هـا ن مسؤولياتها القانونية تجاه حقوق األسرى في ظل اعتراف        م يةسرائيلاإلحكومة  لتنصل تام ل  
 قراقع أن تتدهور أوضاع األسرى في ظل اسـتالم           وتوقع .ههمتقوم بالتزاماتها اإلنسانية والمعيشية تجا    

الشركات الخاصة إدارة السجون، ألن من مصلحتها زيادة العقوبات المالية على األسرى والتقليـل مـن                
  . لصالح جني أرباح كبيرةتهمالنفقات على تحسين شروط حيا

كده وكيل وزارة   أما   :رام اهللا  مراسلها من     منتصر حمدان   عن ١٩/٥/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    وأضافت
عباء لى مضاعفة األ  إسياسة ستؤدي   من أن هذه ال   بو عين   أسرى والمحررين الفلسطينيين، زياد     شؤون األ 

سـرى   على ما يعرف بالكانتينا المخصـصة لأل       التي تنفق سرى وخزينة السلطة    المالية على عائالت األ   
  .مليون شيكل شهرياً ٦,٢ حوالي

  
  خالل احتفاالت سبت النور في القدس "إسرائيل"ات جراءإالتجمع المسيحي يندد ب .٢٦

ية خالل االحتفاالت بيوم    سرائيلمن اإل جراءات األ إندد التجمع الوطني المسيحي ب    :  خاص -القدس المحتلة   
عداد كبيرة من المسيحيين المـشاركين       أ  بعد منع  ،سبت النور في محيط كنيسة القيامة في القدس المحتلة        

  .لى منطقة القبر المقدسإلوصول بالشعائر الدينية من ا
  ١٩/٥/٢٠٠٨الدستور 
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  يةسرائيلحملة لإلفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى السلطات اإل .٢٧
 اتفق مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان وشبكة أمين اإلعالمية على التعاون : وفا-رام اهللا 

اغطة لإلفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب والشراكة بينهما إلطالق حملة قانونية إعالمية ض
  .المحتجزة لدى سلطات االحتالل

  ١٩/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  خالل الشهر الجاري مواطنا٣١٢ًسلطات االحتالل اعتقلت : مركز األسرى لإلعالم .٢٨
مس، أن قوات أ، "حسام" أفاد مركز األسرى لإلعالم التابع لجمعية األسرى والمحررين : وفا-رام اهللا 

من قطاع  مواطناً ٩٨ نأوأوضحت  . على األقل مواطنا٣١٢ًاالحتالل اعتقلت خالل شهر أيار الجاري 
عتقاالت، فضالً عن حاالت اعتقال من االعلى األ وهو ما يشكل النسبة  اعتقلوا،على األقلغزة 

البيرة، فيما اعتقلت متضامنة لمتضامنين أجانب، ستة منهم اعتقلوا في قرية بلعين بمحافظة رام اهللا و
  فتى دون الثامنة عشرة ١٧ كما بين التقرير أن من بين المعتقلين .أخرى في بلدة مردة بمحافظة سلفيت

  . منهم من محافظة الخليل٥ في محافظات الضفة، وااعتقل
  ١٩/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   ألف فلسطيني٦٥٠و عن تقديم مساعدات لنحنقص الوقود تسبب بعجز األونروا في غزة  .٢٩

 قال تقرير صادر عن مكتب تنسيق المساعدات اإلنسانية في األراضي الفلـسطينية التـابع لألمـم                 :غزة
 ألـف   ٦٥٠ونروا عجزت الشهر الماضي عن تقديم مساعدات إنسانية لنحو          أل إن وكالة ا   ،"اوتشا"المتحدة  

 ٧٠"لى أن   إ  من جهة أخرى،   تقريرالشار  وأ .لمدة أربعة ،   بسبب نفاد الوقود لديها     غزة فلسطيني في قطاع  
في المئة من آبار المياه المخصصة للري الزراعي تعتمد على وقود الديزل لضخ المياه، ما نـتج عنـه                   

  . بسبب نفاد الوقود"توقف كثير من المزارعين عن رّي المزروعات
  ١٩/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  لى قطاع غزة  عحصارندوة لبرلمانيين فلسطينيين حول اآلثار السلبية لل .٣٠

 ندوة حول آثار الحـصار    في  قال أعضاء لجنة فك الحصار البرلمانية بالمجلس التشريعي          :فايز أبو عون  
 إن اآلثار السلبية للحصار أصبحت كثيرة جـداً ومـدمرةً، إذ زادت حـاالت الـسرقة                 على قطاع غزة،  

عبـد الـرحمن    اسـتعرض   و .واالعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتجارة المخدرات ومتعاطيها       
الجمل، كرئيس لقطاع التعليم باللجنة، ما تعرض له هذا القطاع من تدمير أثر على مـستوى التحـصيل                  

 طالب تسربوا من المدارس خالل الفصل الدراسي األول،         ٢٠٠٠العلمي لدى الطلبة، موضحاً أن حوالي       
 طالبة  ٥٣٠مة العيش، وأن نحو      طالب خرجوا للعمل لمساعدة أسرهم على البحث عن لق         ١٠٠منهم نحو   

 في حين   .تركن مقاعد الدراسة خالل الفصل نفسه من أجل الزواج المبكر لعدم قدرة ذويهن على إعالتهن              
 ألـف   ١٢٠ ألف عامل، مـنهم      ١٩٦ إن نحو    ،عدوان، كرئيس للقطاع االقتصادي في اللجنة     عاطف  قال  

في مصانع قطاع غزة، توقفوا عـن العمـل    ألف كانوا يعملون ٧٦كانوا يعملون داخل الخط األخضر، و  
عما كان عليه   % ٤٠ن دخل الفرد في غزة وحسب البنك الدولي، انخفض بنسبة           أبسبب الحصار، مضيفاً    
 مصنع تم إغالقهـا     ٣٤٠٠أن  في حين    سلعة أساسية فقط تدخل قطاع غزة،        ٢٠قبل الحصار، وأن نحو     

 مريـضاً   ٣٢٠اللجنة، فأشار إلى أن نحـو        النجار رئيس القطاع الصحي ب      خميس أما .٣٦٠٠من أصل   
يعانون من الفشل الكلوي، ويحتاجون إلى غسل دم ثالث مرات في األسبوع، وال يستطيعون ذلك بـسبب        

 أشـهر   ٤ حالة سرطان جديدة كل      ٧٠ جهازاً، الفتا إلى وجود نحو       ٩٩ جهاز غسل من أصل      ٧٩تعطل  
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 لعدم تمكنهم من الـسفر      ٧٥شهرياً، توفي منهم     حالة مريض بالقلب     ٤٠٠تحتاج للعالج بالخارج، ونحو     
  .ية أو المصريةسرائيلللعالج في المستشفيات اإل

  ١٩/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

   في القدس"الروح الفلسطينية" تطارد "إسرائيل: "تحقيق .٣١
 وضـّمها إلـى     ١٩٦٧ عام    القدس ية منذ احتالل مدينة   سرائيلتسعى السلطات اإل  :  محمد يونس  -القدس  

واتخذت هذه السياسة   . لدولة العبرية، إلى تهويد أرضها وعزل سكانها عن محيطهم وهويتهم الفلسطينية          ا
ية حـسم مـصير     سـرائيل  حين بدأت السلطات اإل    ،منحى جديداً بعد انطالق العملية السلمية باتفاق أوسلو       

فاوضات بين ياسر   وبعد فشل الم   .المفاوضات النهائية في شأن وضع المدينة عبر إجراءات على األرض         
ية مساراً آخر بلغ حّد إغالق المؤسسات       سرائيلباراك في قمة كمب ديفيد، اتخذت اإلجراءات اإل       وعرفات  

أدى غياب فيصل الحسيني، إلى إزالة عقبة        كما   .الفلسطينية ومنع النشاطات الفلسطينية بأنواعها وأشكالها     
يت الـشرق، وهـو     بدينة، فبعد رحيله أغلق     ية على مؤسسات الم   سرائيلكبيرة كانت تعترض الهجمة اإل    

خصوصاً  بعد    ،المقر الرسمي لمنظمة التحرير الذي كان الراحل يدير منه المدينة ومؤسساتها الفلسطينية           
ية سرائيلومنذ وفاته، تشّن السلطات اإل     .تمتع بمكانة دولية وفرت حصانة لكثير من نشاطاته في القدس         أن  

ع شعبي في المدينة، وسعت في الوقت ذاته إلى اسـتبدال المؤسـسات             هجمة قوية على كل نشاط أو تجم      
ية لتعمل على تهويدها وحـرف انتمـاء أهلهـا          إسرائيلوالهيئات واللجان الفلسطينية في المدينة بأخرى       

وتـشير إحـصاءات    . ي بالتعليم الفلسطيني الـسائد    إسرائيلوأولت أهمية خاصة الستبدال تعليم       .وثقافتهم
ية تعتمـد   إسرائيل في المئة من طالب القدس الفلسطينيين يتلقون تعليمهم في مدارس            ٦٥ متطابقة إلى أن  
ينتقـدون   معظم أهالي المدينـة      كما أن . يترك آثاراً كبيرة على ثقافتهم واهتماماتهم     ، مما   المناهج العبرية 

فى فيهـا بـصمات     ية وال تخ  سرائيلالعادات واألفكار والسلوكيات الجديدة التي يحملها طالب المدارس اإل        
ية، فيما تواجه المدارس الفلسطينية األهلية في القدس مشاكل أبرزها نقص المال            سرائيلواضحة للهوية اإل  

 "إسرائيل"وفي موازاة ذلك، اتبعت      . لتوفير مدارس بديلة بإمكانات ضخمة     "إسرائيل"والكوادر، ما استغلته    
احات واسعة من أراضي المدينـة، وأقامـت        سياسة تهويد طاولت أحياء القدس ومعالمها، فصادرت مس       

 ألف مـستوطن، تُجمـع األحـزاب        ١٩١ مستوطنة تشكل اليوم تجمعاً استيطانياً ضخماً يضم         ١٥عليها  
ية من يمينها إلى يسارها على المطالبة بضمه إلى الدولة العبرية فـي أي حـّل سياسـي مـع                    سرائيلاإل

خصصت و بليون دوالر العام الماضي للتوسع االستيطاني في القدس،          ١,٥ص  يخص كما تم ت   .الفلسطينيين
 مليون دوالر لمشاريع مماثلة تهدف إلى تغيير المالمح العربية للبلدة القديمة التي تشكل قلـب                ٥٠البلدية  
 في القـدس    "الروح الفلسطينية " ة والموارد الضخمة التي توظفها لمطارد     "إسرائيل"غير أن جهود     .القدس

لم تنجح في محو وجهها العربي الفلسطيني، خصوصاً في البلدة القديمة التي تـضم األمـاكن المقدسـة                  
للمسلمين والمسيحيين واليهود، إذ أن حساسية مكانة المدينة تجعل أي اعتداء عليها مدوياً أكثر من أحداث                

  .أكبر في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة
  ١٩/٥/٢٠٠٨الحياة 

 
  لفلسطينية تضغط على بنوك في غزة لنقل مقارها إلى الضفةسلطة النقد ا .٣٢

ن سلطة النقد الفلسطينية تُمارس ضغوطاً على عدد من البنـوك           ، أ كشفت مصادر فلسطينية موثوقة   : غزة
لى الحصول علـى    إلى سعيها   إالفلسطينية لنقل مقارها الرئيسة من قطاع غزة الى مدينة رام اهللا، إضافة             

لـى هـذه    إرهم الخاصة بحساباتهم في أحد البنوك، ما يعني قدرتها على الـدخول             أسماء العمالء وأسرا  
  .الحسابات والتصرف فيها خالفاً لقواعد السرية التامة المعمول بها محليا ودوليا

 ١٩/٥/٢٠٠٨الحياة 
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   مريضا١٥٧ًارتفاع عدد ضحايا حصار غزة من المرضى إلى  .٣٣

ة فلسطينية، عن وفاة مواطنة مريضة بسبب منعها مـن          أعلنت مصادر طبي  : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
 يرتفع  تهاوبوفا .ي من مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج الالزم في الخارج         سرائيلِقبل سلطات االحتالل اإل   

  . مريضا١٥٧ًعدد الضحايا من المرضى جراء الحصار إلى 
  ١٨/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
 شهادة جديدة للصحفيين الفلسطينيين ةفوز مصور رويترز بجائزة عالمي: منتدى اإلعالميين .٣٤

فاز مصور وكالة رويترز في قطاع غزة، إبراهيم أبو مصطفى بالجائزة األولى الدولية على أفضل                :غزة
، من بين مئات الصور الصحفية المقدمة مـن مـصورين مـن             ٢٠٠٧صورة فوتوغرافية صحفية للعام     

 لمسلح ملثم داخل ماكينة تفتيش في معبر رفـح          الصورة التي فازت   وكانت   .مختلف دول العالم للمسابقة   
 اعتبـر من جهتـه،   و.يونيو الماضي/ الحدودي، عندما سيطرت حماس على المعبر بعد أحداث حزيران       

الفوز يمثل شهادة جديدة للصحفيين الفلسطينيين علـى إبـداعهم،          هذا  منتدى اإلعالميين الفلسطينيين، أن     
  .ع غزةرغم الظروف الكارثية التي يعيشها قطا

  ١٩/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  

  اختيار كلية االقتصاد في جامعة القدس من بين أفضل كليات االقتصاد العالمية .٣٥
 العالمية ومقرها في باريس، كلية االقتصاد في جامعة القدس،          eduniversal اختارت مؤسسة    :بيت لحم 

وقال الدكتور محمـود     .٢٠٠٨ام  كواحدة من بين أفضل كليات اإلدارة واالقتصاد على مستوى العالم للع          
 كلية في اإلدارة واالقتـصاد فـي        ٤٠  من ضمن أفضل   كلية بأنه تم اختيار الكلية أيضاً     الالجعفري، عميد   

وأوضح . يةسرائيلالجامعات العربية الرسمية والخاصة وفي منطقة الشرق األوسط، بما فيها الجامعات اإل           
 جامعة من   ٥٠٠٠ عمداء كليات إدارة األعمال من أكثر من         بناء على تقييم من   جاءت  عملية االختيار   أن  
هذا االختيار بناء على اعتبـارات تتعلـق بمـدى االعتـراف الـدولي،      حيث يتم    دولة في العالم،     ١٥١

والتصنيف الدولي والمحلي، والعضوية في المؤسسات والمؤتمرات األكاديمية، واألبحاث المنشورة ومدى           
  . في المجتمع المحليتأثير المؤسسات التعليمية

 ١٩/٥/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  غزيون يتظاهرون احتجاجا على استخدام زيت الطهي في تشغيل المركبات .٣٦

 على استخدام زيت طهي الطعام كوقود بـديل          تظاهر أمس عشرات الغزيين احتجاجاً     : حامد جاد  - غزة
 .الصحية والبيئية الناجمة عن هذا االستخدام     لتشغيل المركبات في القطاع المحاصر، ولفتوا الى األضرار         

نظمتها مؤسستا الضمير الحقوقية واإلغاثة الطبية في مدينة غزة         التي  مسيرة  الطالب المتظاهرون في    قد  و
خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير، الى أن مؤسسته طالبت           فيما أشار    .بالوقف الفوري لهذه الظاهرة   

دون تلقي أي   حكومة المقالة بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذه الظاهرة،          الجهات المختصة في ال    مراراً
  .رد

  ١٩/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 
  

   في غزةأحواض الصرف الصحي في القرية البدويةانفجار الخزندار يحذر من  .٣٧
 محمود الخزندار نائب رئيس لجنة أصحاب محطات الوقود والغاز بقطاع كشف:  نادر القصير-رفح 

آالف لتر بنزين مخصصة لشركة  ٣ ألف لتر سوالر و٢٧جود كميات من الوقود تصل إلى غزة عن و
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هذه "، وأوضح أن الساحل للمقاوالت التي تشرف على تأهيل أحواض الصرف الصحي في القرية البدوية
ن استمرار الحكومة المقالة بحجب أ في الوقت ذاته من محذراً "الكمية خارج الكوتة المخصصة للقطاع

ه الكميات عن الشركة وعدم تسليمها الوقود في أسرع وقت ممكن قد يتسبب برفع منسوب المياه إلى هذ
أكثر من ستة أمتار وينبأ بكارثة بيئية مثيلة للتي حدثت منذ عامين عندما انفجرت أحواض الصرف 

  .الصحي وأغرقت البيوت
  ١٩/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 بدأ برفع ظالل النكبة عن الفلسطينيين مستقبل الشرق االوسط ي: ملك األردن .٣٨

ألقى الملك عبد اهللا الثاني كلمة، في الجلـسة االفتتاحيـة للمنتـدى             :  بترا، ايناس صويص   –شرم الشيخ   
االقتصادي العالمي لمنطقة الشرق االوسط، أكد فيها ان المستقبل الذي نطمح اليه يبدأ برفع ظالل النكبـة     

وان االحتفال الحقيقي باالستقالل سيتم في اليـوم الـذي يكـون فيـه              عن الفلسطينيين وشعوب المنطقة،     
وأكد ان احتفاالت االستقالل تظل جوفاء مـا        . يون احرارا ينعمون باالمن والسالم    سرائيلالفلسطينيون واإل 

وشدد الملك على ان السبيل الوحيد      . دام السالم الدائم لم يتحقق بعد بسبب األخطاء التي لم يتم تصحيحها           
ان حقوق شعوب المنطقة هو تسوية يتم التوّصل إليها عن طريق التفاوض مع كل خياراته الصعبة،                لضم

  . مؤكداً ان العمل المسلح والجدران العازلة لن تجدي نفعاً
" إسرائيل"ية تسيبي ليفني، ضرورة أن تتحمل       سرائيلوقد أكد الملك، امس خالل لقائه وزيرة الخارجية اإل        

 األجواء المناسبة للمضي قدما في عملية التفاوض مع الفلسطينيين وفقا لصيغة حـل              مسؤولياتها في تهيئة  
 .الدولتين

  ١٩/٥/٢٠٠٨الدستور 
   
  معرض فوتوغرافي في األردن يستكشف فلسطين ما قبل النكبة .٣٩

الـذي  " أنا من هناك، ولي ذكريات    "افتتح، أمس، في مركز رؤى للفنون معرض        :  محمد الكيالي  -عمان
ويستمر حتى الحادي والثالثين من الـشهر       " األونروا"ز بالتعاون مع المفوضية العامة لوكالة       يقيمه المرك 

وحضر حفل افتتاح المعرض عدد كبير من الشخصيات أبرزها المفوض العام لألونروا كـارين              . الحالي
ـ                 ة أبو زيد ومدير مركز رؤى للفنون هاني أبو زيد وسفير سلطنة عمان وشخصيات دبلوماسـية أوروبي

معالم الحياة فـي فلـسطين قبـل عـام          " أنا من هناك، ولي ذكريات    "ويسترجع معرض . وعربية ومحلية 
، من خالل عرض للصور الفوتوغرافية للشخصيات والمدن والقرى واأللبسة القديمـة واألوانـي           ١٩٤٨

دم وبخاصـة   الفخارية والنحاسية والزجاجيات والقالدات والسجاد التي كان يستعملها الفلسطينيون في الق          
  .قبل النكبة

  ١٩/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  االسالميون والقبائل عززوا وجودهم في البرلمان : الكويتانتخابات  .٤٠

كشفت نتائج انتخابات مجلـس األمـة       : مظفر عبداهللا  عن مراسلها  ١٩/٥/٢٠٠٨ الجريدة الكويتية    قالت
تيار (عد الحركة الدستورية االسالمية      عن خسارة كبيرة في مقا     ،أعلنت في الكويت امس    التي   )البرلمان(

، اذ كان يمثلهم ستة أعضاء في المجلس السابق، وأصبح تمثيلهم مقتصراً على ثالثـة               )اإلخوان المسلمين 
أعضاء فقط، بينما عزز الشيعة وجودهم بزيادة عضو واحد ليصبحوا خمسة، أما التيار الوطني فقد حافظ                

وه، إذ اخترق الدائرتين الثانية والثالثة بنائبين شابين هما محمد          على عدد مقاعده مع تغيير في بعض الوج       
، كسب التيار الديني وحصد عدداً كبيراً من المقاعـد  "حدس"وفي حين خسرت . العبدالجادر وصالح المال 

 "حـدس "أمـا خـسارة   . أو من خالل االقتراع العـام ) التشاوريات(على حساب القبيلة سواء بالفرعيات  
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طار القبلي فقد جاءت على خلفية سقوط الحدسي المخضرم الـدكتور محمـد البـصيري         لوجودها في اإل  
، وكذلك خضير العنزي، وبشكل غير مباشر دعيج        )الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس األمة السابق       (

 . قبلياً سوى الدكتور جمعان الحربش"حدس"الشمري، ولم يبق لـ
      نـ  وبينما شهدت التشكيلة الجديدة زيادة في م  ٢٣، تراجع المستقلون من     "االسالميين المستقلين " يسمون ب

  .  عضوا فقط١٩إلى 
نتائج انتخابات مجلس األمـة     أن  : حمد الجاسر  عن مراسلها    الكويت من ١٩/٥/٢٠٠٨الحياة   وأضافت

 في المئة وهي أقل من المعتـاد، أظهـرت فـوزاً كبيـراً لالسـالميين                ٧٠التي شارك فيها    ) البرلمان(
ن في مقاعد البرلمان الخمسين، وأخفقت النساء مرة أخرى في ايصال أي منهن الـى المجلـس                 والمستقلي

  .على رغم تحقيق بعض المرشحات أرقاماً أفضل
 في المئة، وهي نسبة منخفضة عن المعتـاد،         ٤٠وسجلت االنتخابات تغيراً في مقاعد المجلس في حدود         

جمعية إحياء  "بيتهم من المستقلين وأربعة منهم من تيار         نائباً، غال  ٢١ الى   ١٧وارتفع عدد االسالميين من     
 التي كانت المتضرر األكبر بين االسالميين في        "الحركة الدستورية االسالمية  "، وثالثة من    "التراث السلفي 
  .هذه االنتخابات

 وواحـد مـستقل،     "التحالف الوطني الديموقراطي  "الليبراليون انخفض عددهم الى أربعة فقط، ثالثة من         
 الـذي يمثـل التيـار       "االئتالف"وخسر أربعة آخرون المنافسة، أما الشيعة، ففاز منهم خمسة، ثالثة من            

  . واثنان مستقالن"حزب اهللا الكويتي"األصولي 
، وزاد  ٦ الى   ٧ ونقص عدد العوازم من      ٦ الى   ٤وعلى نطاق القبائل، زادت قبيلة مطير عدد نوابها من          

، ١ الـى    ٢ وعتيبة من    ٢ الى   ٣، ونقصت عنزة من     ٤ الى   ٣ان من    والعجم ٤ الى   ٣عدد الرشايدة من    
  .وخسرت شمر مقعدها واحتفظ الهواجر بمقعدهم 

  :وفي ما يلي النتائج النهائية
  :الدائرة االنتخابية األولى

هذه دائرة يتناصف الناخبون من السنة والشيعة أصواتها، وخالفاً للتوقعات وما تردد مـن تنـسيق بـين                  
ة لكسب أكبر عدد من مقاعد الدائرة العشرة، فإن مكاسبهم فيها اقتصرت على خمسة مقاعد،               شرائح الشيع 

 نواب سابقين منهم ودخل واحد جديد، هو ممثـل التيـار الـسلفي           ٤أما السنة فنجح    . كلها لنواب سابقين  
العـدد  محمد الكندري، ووقعت سابقة نادرة هنا، اذ حصل النائبان عبداهللا الرومي وصالح عاشور علـى                

  :ذاته من األصوات وصار كالهما في المرتبة األولى، وهذه هي االرقام
نائب ( صوتاً   ٩٣١٤ عبداهللا الرومي    -٢،  ) شيعي مستقل  -نائب سابق   ( صوتاً   ٩٣١٤ صالح عاشور    -١

 -٤، ) سني مـستقل -نائب ووزير سابق ( صوتاً ٨٤٦٤ عبدالواحد العوضي    -٣،  ) سني مستقل  -سابق  
نائـب  (  صـوتاً    ٧٣٣٨ حسين الحريتي    -٥،  ) شيعي اسالمي  -نائب سابق   (تاً   صو ٧٧٥٦حسن جوهر   

 -٧،  ) رجل دين شـيعي    -نائب سابق   ( صوتاً   ٧٢٧٤ حسين القالف    -٦،  )سابق سني من قبيلة العوازم    
نائـب  ( صـوتاً    ٦٩١٩ أحمد الري    -٨،  ) اسالمي شيعي  -نائب سابق   ( صوتاً   ٧١٥٥عدنان عبدالصمد   

 اسـالمي   -نائب سابق من قبيلة العـوازم       ( صوت   ٦٨٧٢ مخلد العازمي    -٩،  ) اسالمي شيعي  -سابق  
  ). اسالمي سني ممثل للتيار السلفي-جديد ( صوتاً ٦٠٦٤ محمد الكندري -١٠، )سني

  :الدائرة االنتخابية الثانية
الهيمنة هنا للعائالت التجارية الكبيرة التي كسب رجالها معظم المقاعد مع دخول اثنـين مـن القبليـين                  

 مقاعد، وعلى رغم جهود الشيعة      ٣منافسة قوية بين الليبراليين واالسالميين، اذ حصل كل طرف على           و
  :الذين يمثلون عشر الدائرة إال أنهم لم يسجلوا أي مقعد، وهذه هي التفاصيل

 ١٠٨٣٩ جاسـم الخرافـي      -٢،  ) رجل أعمال مستقل   -نائب سابق   ( صوتاً   ١٠٨٧٨ مرزوق الغانم    -١
نائـب  ( صوتاً   ٨٦٨٧ خالد بن عيسى     -٣،  ) رجل أعمال مستقل   -برلمان لثالث مرات    رئيس ال (صوتاً  
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 مستقل  -نائب سابق   ( أصوات   ٧٥٠٨ محمد المطير    -٤،  ) رجل أعمال وقيادي في التيار السلفي      -سابق  
 محمد  -٦،  )نائب سابق من قبيلة عنزة واسالمي     ( صوتاً   ٦٤٩٦ جمعان الحربش    -٥،  )يميل لإلسالميين 

نائـب  ( صوتاً   ٥٩٠٢ علي الراشد    -٧،  ) قيادي في التيار الليبرالي    -نائب سابق   ( صوتاً   ٦٢٦٦الصقر  
 عبداللطيف  -٩،  )نائب سابق من قبيلة عنزة    ( صوتاً   ٥٥٦٩ خلف دميثير العنزي     -٨،  ) ليبرالي -سابق  

تيار جديد من ال  ( صوتاً   ٣٦٣٦ محمد العبدالجادر    -١٠،  )جديد من التيار السلفي   ( صوتاً   ٥٣٦١العميري  
  ).الليبرالي

  :الدائرة االنتخابية الثالثة
هذه دائرة الحضر السنة من الطبقة الوسطى والمثقفين، وقد اكتسحها االسالميون على حساب الليبراليين              

التحالف الـوطني  "وحصدوا ستة من عشرة مقاعد، ولم يفز من الليبراليين سوى صالح المال المنشق عن          
ي مقعد هنا على رغم ان مرشحته أسيل العوضي حققت أفضل رقم بـين               الذي لم يحرز أ    "الديموقراطي

 .  مرشحة شاركت في االنتخابات، وجاءت في المرتبة الثانية عشرة٢٧
أما ابرز نتائج هذه الدائرة فهي النتيجة المتواضعة لرئيس المجلس السابق احمد الـسعدون الـذي نجـح                  

 التي تعبر عن    "الحركة الدستورية االسالمية  " مرشحي   بصعوبة وجاء التاسع ترتيباً، كذلك تراجع مراتب      
  : الى الثامن والعاشر، وفي ما يلي التفاصيل"االخوان المسلمين"تيار 
 عادل الصرعاوي   -٢،  )نائب سابق من قبيلة عتيبة واسالمي مستقل      ( صوتاً   ١٢٦٩٥ فيصل المسلم    -١

نائب سابق واسالمي   ( صوتاً   ٩٧٥٣  وليد الطبطبائي  -٣،  )نائب سابق واسالمي مستقل   ( صوتاً   ١١٢٤٢
 صـالح المـال     -٥،  )نائب سابق واسالمي من التيار الـسلفي      ( صوتاً   ٨٩٣١ علي العمير    -٤،  )مستقل
، )نائب سابق وهو مـستقل    ( صوتاً   ٦٩٤٨ احمد المليفي    -٦،  )جديد وهو ليبرالي مستقل   ( صوتاً   ٧٦٥٦

ـ      ( صوتاً   ٦٥٨٦ روضان الروضان    -٧  -٨،  )يس المجلـس البلـدي    جديد ومستقل وشغل منـصب رئ
رئـيس  ( صوتاً   ٦١٠٥ احمد السعدون    -٩،  )جديد من تيار االخوان   ( صوتاً   ٦٢٥٠عبدالعزيز الشايجي   

  ).نائب سابق من تيار االخوان( صوتاً ٦٠٥٨ ناصر الصانع -١٠، ) مستقل-سابق للبرلمان 
  :الدائرة االنتخابية الرابعة

قبيلتين وهما مطير والرشايدة كل المقاعد هنـا، فحـصلت          دائرة تسيطر عليها القبائل وقد حصدت أكبر        
 مقاعد، ودفعت القبائل األقل حضورا مثل عنزة وشمر والظفير          ٤مطير على ستة مقاعد والرشايدة على       

  .ثمن عدم اتفاقها وخسرت
  :وفي ما يلي االرقام

ـ  -٢،  )نائب سابق من قبيلة مطير وقطب للمعارضة      ( صوتاً   ١٤٠٤٣ مسلم البراك    -١ ي الدقباسـي    عل
جديد من قبيلـة    ( صوتاً   ١٢١٠٦ محمد هايف المطيري     -٣،  )نائب سابق من الرشايدة   ( صوتاً   ١٢٥٤٨

، )نائب سابق من مطير واسالمي مستقل     ( صوتاً   ١١٤٨٢ ضيف اهللا بورمية     -٤،  )مطير واسالمي سلفي  
جديـد مـن     ( صوتاً ١٠٤٨٨ ناصر الدويلة    -٦،  )جديد من الرشايدة  ( صوتاً   ١٠٥٦٧ سعد الرشيدي    -٥

 رجا المطيـري    -٨،  )جديد من الرشايدة ومستقل   ( صوتاً   ٩٧٦٥ محمد الرشيدي    -٧،  )الرشايدة ومستقل 
جديد مـن مطيـر   ( صوتاً   ٨٣٩٤ حسين قويعان المطيري     -٩،  )جديد من مطير ومستقل   ( صوتاً   ٩٤٧٤
  ).جديد من مطير ومستقل (٨٣٤٠ مبارك الوعالن -١٠، )ومستقل

  :امسةالدائرة االنتخابية الخ
 مقاعـد   ٤ فحصل العجمان علـى      "الفرعيات"مثل الرابعة هذه دائرة قبلية بالكامل وسيطرت عليها نتائج          

  :والعوازم على أربعة ومقعدان بقيا لألقليات
 مـرزوق الحبينـي     -٢،  )نائب سابق من العوازم واسالمي مستقل     ( صوتاً   ١٥١١٨ جابر المحيلبي    -١

جديد من العجمان   ( صوتاً   ١٤٥٤٦ محمد العجمي    -٣،  ) ومستقل نائب سابق من العوازم   ( صوتاً   ١٤٨٦٤
 فهد الميع   -٥،  )نائب سابق من العوازم ومستقل    ( صوتاً   ١٤٤٧٢ عبداهللا الفحماء    -٤،  )ويميل لالسالميين 
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جديد من العجمان   ( صوتاً   ١٣٢٧١ محمد الحويلة    -٦،  )نائب سابق من العوازم ومستقل    ( صوتاً   ١٤٠٨٧
 عـصام الـدبوس     -٨،  )جديد من العجمـان ومـستقل     ( صوتاً   ١٣١٣٥البرغش   عبداهللا   -٧،  )ومستقل
نائب سابق مـن    ( صوتاً   ١٠٥٨٧ علي الهاجري    -٩،  )نائب سابق من الحضر ومستقل    ( صوتاً   ١٠٧١٩

  ).نائب سابق من العجمان ومستقل( صوتاً ١٠٢٨٥ عبداهللا العجمي -١٠، )الهواجر ومستقل
  
  عن في نتائج االنتخاباتقائمة االئتالف الوطني تدرس تقديم ط .٤١

 "الراي" في الدائرة األولى النائب عدنان عبدالصمد لـ         "االئتالف"أعلن عضو قائمة    : كتب خالد المطيري  
أن القائمة التي ضمت  اليه كال من النائبين أحمد الري والدكتور حسن جوهر والمرشـح سـيد جـابر                    

ك إلى الفارق الكبير الذي تعدى الثالثـين فـي          بهبهاني تدرس تقديم طعن في نتائج االنتخابات، وبرر ذل        
المئة بين نسبة النتائج األولية التي أعلنت والنتيجة النهائية التي حملت عدداً من نواب القائمة الى مراكز                 

 .متأخرة ضمن الفائزين عن الدائرة
 ذلـك بوجـود     كما يدرس مرشح الدائرة الثانية محمد عبدالقادر الجاسم الطعن في نتيجة االنتخاب معلالً            
 .أخطاء في عملية الفرز وتجميع االرقام، ومثله يفعل عسكر العنزي في الدائرة الرابعة

  ١٩/٥/٢٠٠٨الراي الكويتية 
  
   لم ينفذ تعهداته بالضغط إلنهاء االحتالل ": إسرائيل"السنيورة يأسف لدعم بوش له من  .٤٢

بوش عن دعم الحكومة اللبنانية لدى عبر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، تعليقا على إعالن الرئيس 
، وفي ذكرى النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني واألمة العربية منذ ستين عاما، "إسرائيل"وصوله إلى 

ان الرئيس االميركي لم : "، وقال"بوش قد انتهز هذه المناسبة لكي يعّبر عن دعمه للبنان"عن أسفه ألن 
ن أجل تنفيذ ما تعهد به لجهة العمل على إقامة دولة فلسطينية يمارس أي ضغط فعلي بنظرنا حتى اآلن م

لو أن بوش انتهز هذه المناسبة للتشديد على حق الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه "وتمنى ". مستقلة
أن الوسيلة الحقيقية والوحيدة من أجل دعم الحكومة "وأكد السنيورة ". وفي الحصول على دولة مستقلة

لكي تنسحب وأن " إسرائيل"ستقرار في لبنان والمنطقة، يكمن في السير قدما في الضغط على اللبنانية واال
وعن وجود صفقات أميركية إقليمية على حساب لبنان تحدث الرئيس ". تسير قدما في الحل الكامل

ورفض أن يصار الى حل أي مشكلة على حساب . عن هواجس وسوابق دائمة عند اللبنانيين"السنيورة 
تقالل لبنان وسيادته، وااليمان الكامل بما اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف ورفض التوطين اس

  ". ألسباب قومية
  ١٩/٥/٢٠٠٨السفير 

  
  التوصل إلى السالموعبد اهللا يشدد على اسراع مبارك يطالب باتفاق يلبي المطالب الفلسطينية  .٤٣

االقتصادي العالمي " دافوس"ي كلمته االفتتاحية لمنتدى أكد الرئيس مبارك، ف:  أشرف الفقي-شرم الشيخ 
في شرم الشيخ، على أن الشرق األوسط يتوق للسالم واالستقرار والتنمية، مشيراً إلى أن وعد السالم في 

وأكد مبارك، أنه يخطئ من يتصور أن . الشرق األوسط لم يتحقق وكذلك استقرار هذه المنطقة الحساسة
وأضاف أن العالم كله يجب أن يدرك أن . غطاء التفاق ال يحقق المطالب الفلسطينيةأحدا يمكنه أن يوفر 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحاجة إلى اتفاق سالم عادل ومشرف يحقق تطلعات شعبه ويجوز 
وفي اإلطار ذاته، أكد العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني على ضرورة حل القضية . مباركته وتأييده

وأعرب الملك عن أمله في أن يكون العام الحالي . سطينية تحقيق االستقرار في الشرق األوسطالفل
 عام والدة الدولة الفلسطينية المستقلة ونقطة النهاية لنزاع امتد على مدى الستين عاما الماضية ٢٠٠٨

 من مجرد وأضاف أن هذه األهداف هي أكثر. وبداية موقف عالمي جديد تجاه الشرق األوسط بمجمله
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وأكد عبداهللا أن مبادرة السالم العربية . رؤية، مشيرا إلى أنه بعد سنوات من الجهود أصبح التقدم ممكنا
يين والفلسطينيين خالل هذا العام، ودعا إلى ضرورة أال سرائيلوفرت األساس لتحقيق تسوية بين اإل

يار أفق االتفاق وما تبع ذلك من  بانقطاع مسيرة التقدم وبانه٢٠٠٠ كما انتهى عام ٢٠٠٨ينتهي عام 
 .سنوات العنف التي اتسع نطاقها

  ١٩/٥/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
   أكد انه ينتظر موافقة باراك اليوم على التهدئة لتدخل حيز التنفيذ فوراسليمان .٤٤

قال رئيس المخابرات المصرية خالل لقائه عضو الكنيست يوسي بيلين، انه في حال :  وكاالت–رام اهللا 
قي الضوء األخضر على مركبات اتفاق التهدئة من باراك، فسيكون باإلمكان البدء بتطبيق وقف إطالق تل

على االتفاق فإن ذلك سيتيح التوصل إلى تهدئة " إسرائيل"وقال سليمان إنه في حال وافقت . النار يوم غد
 فإنه في حال وافقت وحسب سليمان،. مع الفصائل الفلسطينية في اللقاء الذي سيعقد اليوم اإلثنين

على قائمة األسرى التي قدمتها حركة حماس، فسيكون من الممكن شمل إطالق سراح الجندي " إسرائيل"
" إسرائيل"ي األسير غلعاد شاليط كجزء من اتفاقية وقف إطالق النار، إال أنه ونظرا لرفض سرائيلاإل

جراء مفاوضات مجددة بعد أن يدخل اتفاق لغالبية األسماء الواردة في القائمة، فسيكون هناك ضرورة إل
  .وقف إطالق النار حيز التنفيذ

  ١٩/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   متهمين جدد لقضية التعاون بين اإلخوان وحماس٣نيابة أمن الدولة تضم : مصر .٤٥

إن نيابة أمن "قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة اإلخوان المسلمين :  محمد مصطفى-القاهرة 
 متهمين جدد للقضية المتهم فيها الدكتور عبد الحي الفرماوي القيادي ٣لدولة العليا بمصر أضافت ا

البارز بالجماعة، الذي يواجه اتهامات باالنضمام لجماعة محظورة، والتعامل مع جهة أجنبية، هي حركة 
الشرق "د المقصود لـوأضاف عب". حماس، ودعمها باألموال، والسفر إلى غزة وتسليم أموال للفلسطينيين

، أن المتهمين الثالثة الجدد هم الدكتور محمد عماد، الذي كان معتقال على خلفية انتخابات "األوسط
المحليات التي جرت الشهر الماضي، وبسام عادل، وهو مصري من سكان العريش، إضافة إلى نزار 

  .ريان أحد القيادات البارزة بحركة حماس، وهو فلسطيني الجنسية
  ١٩/٥/٢٠٠٨شرق األوسط ال

  
  تستهدف الوجود العربي في اليونسكو" إسرائيل"حملة : وزير الثقافة المصري .٤٦

ية تستهدف الوجود العربي إسرائيلأكد فاروق حسني وزير الثقافة المصري، ان هناك حملة : القاهرة
ضاف أنه بحكم وأ. من وقت آلخر" إسرائيل"باليونسكو، وهي حملة تستند إلى مزاعم وأكاذيب تروجها 

منصبه وزيرا للثقافة، فهو يعبر عن نبض الشارع المصري، الذي يرفض التطبيع الثقافي في الوقت 
، وأكد حسني في حديثه أول من أمس للتلفزيون المصري، أن التطبيع يتوقف على "إسرائيل"الحالي مع 

وأشار إلى أنه في حالة فوزه . إقرار السالم الدائم والعادل بالمنطقة، وفق القرارات الشرعية الدولية
برئاسة اليونسكو، فانه سيمارس عمله انطالقا من القواعد الدولية، وانه سيؤدي دوره في خدمة الثقافة 
والعلوم في العالم كله من اجل البشرية وبكل حيادية وشفافية، مؤكدا أنه كان يقصد بالرد على أحد نواب 

، تعبيراً مجازياً يستخدمه المصريون في حاالت الغضب "ةيسرائيلحرق الكتب اإل"البرلمان بعبارة 
  . والضيق، وليس المقصود منه المعنى الحرفى للفظ

  ١٩/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  يعلّمون الجيل أن دولة الفلسطينيين هي األردن" إسرائيل"حكام : أول سفير مصري بتل أبيب .٤٧
رتضى في كتاب صدر مؤخرا إن حكام سعد م" إسرائيل"قال أول سفير مصري في : QNA –القاهرة 

التاريخية أما " إسرائيل"الضفة الغربية وقطاع غزة هما ضمن حدود "يعلمون الجيل الجديد أن " إسرائيل"
ي خالل سرائيلويعرض مرتضى من خالل كتابه آرائه في المجتمع اإل. دولة الفلسطينيين فهي األردن

"" إسرائيل"مهمتي في "در كتاب سعد مرتضى تحت عنوان فترة توليه مهامه الدبلوماسية في تل أبيب وص
  .  مذكرات أول سفير مصري في تل أبيب

  ١٩/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  الجزائري هو األكثر اهتماماً بقضية األسرى الفلسطينيين والعرب فى سجون االحتاللالشعب .٤٨

لجزائريين والمصريين واألردنيين ا"ثمن مركز األسرى للدراسات اهتمام كل من األشقاء العرب : رام اهللا
ية، وقال سرائيللقضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون اإل" واإلماراتيين والمغاربة

بيان للمركز أنه اتضح من خالل عدد الزوار لموقع مركز األسرى للدراسات الفلسطيني ان شعب 
، %١٢،١وكانت نسبة زواره لموقع المركز بنسبة الجزائر كان فى المرتبة األولى من زوار الموقع، 

، وفى المرتبة الثالثة %١٠،٦ويأتي في المرتبة الثانية الشعب المصري وكانت نسبة زواره للموقع بنسبة 
كما  .أشقاءنا األردنيين، ويأتي في المرتبة الرابعة االمارتيون،  وفى المرتبة الخامسة الشعب المغربي

 عاما في سجون ١٥ت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات والذي أمضى وأكد األسير المحرر رأف
 ". نسبي" لقياس نسبة الزوار يبقى alexaاالحتالل ان هذا االستبيان الذي استقاه المركز من موقع 

  ١٩/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
      دولة٦٥بمشاركة رسامين من  مسابقة دولية للكاريكاتير في إيران لنصرة غزة .٤٩

، عناوين اختيرت لتكون "قدم العون"و" الفلسطينيون يقتلون"و" موت في غزة: " فاطمة الصمادي- طهران
موضوعات مسابقة غزة الدولية للكاريكاتير التي افتتحت األربعاء الماضي بمتحف فلسطين للفن 

 أن نظم ونظم المسابقة بيت الكاريكاتير اإليراني الذي سبق .المعاصر وسط العاصمة اإليرانية طهران
مايو الجاري، / وضمت مسابقة الكاريكاتير التي ستستمر فعالياتها حتى نهاية أيار. مسابقة الهولوكوست

وقال مدير البيت مسعود شجاعي طباطبائي إن هدف إقامة .  دولة٦٥معرضا لألعمال المشاركة من 
وشارك في تنظيم . الفلسطيني من الشهر الجاري، تقديم العون للشعب ٢٩المسابقة التي تعلن نتائجها يوم 

المسابقة متحف الفن الفلسطيني المعاصر وموقع كاريكاتير سوريا، وفتح باب المشاركة للهواة 
  .والمحترفين

  ١٨/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  بوش يدعو العرب إلى التصدي لحماس وحزب اهللا .٥٠

صادي العالمي الذي انطلـق  قال الرئيس األمريكي جورج بوش، في كلمته أمام المنتدى االقت   : شرم الشيخ 
سيكون الفترة التـي    "في شرم الشيخ أمس، إنه يعتقد بقوة أن النصف األول من القرن الحادي والعشرين               

تدرك حجم التحديات التي    "وأكد أن الواليات المتحدة     . "يعّم فيها التقدم الديموقراطي منطقة الشرق األوسط      
وعّبر بوش عن إيمانـه     . "قادرة على تحقيق مستقبل جّيد    "نطقة  ، معرباً عن اعتقاده بأن الم     "تواجه المنطقة 

بتشجيع من القادة   "يين قبل نهاية السنة     سرائيلالعميق بإمكان التوصل إلى اتفاق سالم بين الفلسطينيين واإل        
 الديموقراطية هو في مـصلحة      إسرائيلإقامة دولة فلسطينية ديموقراطية إلى جوار       "وقال إن   . "والزعماء
، لكنه لم يعـرض أي جديـد يمكـن أن    " ومصلحة العرب ومصلحة العالم   إسرائيلنيين ومصلحة   الفلسطي

لمحاربـة  " من جهة الطرفين الفلسطيني      "إجراءات"وربط تحقيق السالم بـ     . يساعد في تحقيق هذا الهدف    
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ا الدول  ودع. "للتضحيات الصعبة من أجل السالم وتخفيف القيود على الفلسطينيين        "ي  سرائيل واإل "اإلرهاب
جميع الدول في المنطقة بالوقوف معاً لمواجهـة        "وطالب  .  في الشعب الفلسطيني   "االستثمار"العربية إلى   

  ."حماس التي تسعى إلى تقويض جهود السالم، وتستمر في أعمال اإلرهاب والعنف
  ١٩/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  "حماس"مع " اتصاالت"باريس تقر باجراء  .٥١

". حمـاس "مـع حركـة     " اتصاالت"نار كوشنير اليوم ان فرنسا اجرت       اقر وزير الخارجية الفرنسي بر    
 ١-اذاعـة اوروبـا  "اليوم قال كوشـنير عبـر       "لوفيغارو"وبخصوص هذه المعلومة التي كشفتها صحيفة       

لكنه قلل من اهمية هذه االتصاالت فيما تعهد االوروبيـون واالميركيـون             ".سيكون من الصعب تكذيبها   "
 ولم توافق على مـا تـم        إسرائيلطالما ان هذه الحركة لم تعترف بدولة        " حماس"بعدم القيام بعالقات مع     

، مـضيفا   "انها ليست عالقات بل انها اتصاالت     " "واكد. التوافق عليه في محادثات السالم ولم تنبذ العنف       
مكن يجب ان نت  : "واضاف". كما اننا لسنا مكلفين اجراء اي مفاوضات      " "لسنا الوحيدين الذين يقومون بها    "

 ".من التحادث ان اردنا لعب دور ما وان اردنا ان يتمكن موفدونا من االنتقال الى غزة
  ١٩/٥/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  ية الفلسطينيةسرائيلرايس تتوقع تكثيفا للمحادثات اإل .٥٢

أعلنت وزيرة الخارجية األميركيـة كونـدوليزا رايـس، أمـس االحـد، ان              :  وكاالت -القدس المحتلة   
في " تكثيفها"يين والفلسطينيين يجرون محادثات جدية بعيدا عن االضواء وانها تتوقع           ائيلسرالمفاوضين اإل 
استطيع ان اقول لكم بشكل مؤكد ان االمور تجري بعيـدا           "وصرحت رايس للصحافيين    . االشهر المقبلة 

 البـرام   ال احاول التلميح الى انهم مـستعدون      "وقالت  ". عن االضواء، لكن هكذا يتم التفاوض في الحقيقة       
واضـافت  . اتفاق" لكن ما اعلمه هو مدى جدية النقاشات حول كافة شروط         . اتفاق ال تعلمون شيئا بشانه    

االتفاق االكثر نجاحا بين    "وذكرت رايس بان    ". اعتقد انكم سترونهم يكثفون مناقشاتهم في االشهر المقبلة       "
وفجاة توصلوا الى   . عالم كانوا يتفاوضون  يين كان اتفاق اوسلو ولم يكن احد يعلم         سرائيلالفلسطينيين واإل 

". لن يتكلموا امام الكاميرات عما يفعلون، فاذا فعلوا النتهت المفاوضات في اليوم نفسه            "واضافت  ". اتفاق
الفلسطينيين من كلمة بوش    " غضب"وياتى كالم رايس بعد ان أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس            

  ".إسرائيل"التي اعتبرها منحازة الى ية سرائيلالسبت في الكنيست اإل
  ١٩/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  يةسرائيل اإل-نانسي بيلوسي تؤكد لبيريز قوة الصداقة األمريكية  .٥٣

وصل وفد من مجلس النواب األمريكي برئاسة نانسي بيلوسي رئيسة المجلس، أمس، إلـى              : آي. بي. يو
والتقى أعضاء الوفـد    . ى الستين الغتصاب فلسطين   القدس المحتلة للمشاركة في احتفاالت الكيان بالذكر      

وشددت بيلوسي على قوة الصداقة بين الواليات       . برئيس الكيان شمعون بيريز بمقر إقامته بالقدس المحتلة       
تسعى للسالم رغم التهديدات التي تواجهها من حماس وإيـران،          " إسرائيل"وقالت إن   " إسرائيل"المتحدة و 

ي لبيريز عندما يتعلق األمر بمكافحة، ما سمته، اإلرهاب ومقاومة أسـلحة            وقالت بيلوس . حسب تغبيرها 
وال من أجل المنطقة فحسب ولكنهـا       " إسرائيل"الدمار الشامل لدولة إيران فإنك تقاتل ليس فقط من أجل           

  .معركة من أجل الكوكب كله، حسب قولها
  ١٩/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  ة في المفاوضات بامكان حماس المشارك: بيكرجيمس  .٥٤
طرح وزير الخارجية االمريكي السابق جيمس بيكر حالً لمشاركة         :  سمير ناصيف  -لندن القدس العربي    

حركة حماس في المفاوضات المتعلقة بمستقبل فلسطين مشابهاً لما فعلته منظمة التحرير الفلسطينية فـي               
ة العون الطبي للفلسطينيين في احد      وقال بيكر في سهرة خيرية نظمتها مؤسس      . ١٩٩١مؤتمر مدريد لعام    

من غير المنطقي عدم مشاركة منظمة تمثل نصف الفلـسطينيين فـازت فـي االنتخابـات                : فنادق لندن 
االشتراعية في مفاوضات ستقرر مصير فلسطين، وكيف باالمكان تحقيق السالم فـي ظـل معارضـة                

؟ الجواب برأيي هـو ان قيـادة        إسرائيل ب والقيادة االمريكية لهذه المشاركة قبل اعتراف حماس      " إسرائيل"
 رفضت الحوار المباشر مع منظمة التحرير الفلسطينية، فقررنـا          ١٩٩١في مؤتمر مدريد عام     " إسرائيل"

يقصد (دعوة شخصيات فلسطينية مقربة جدا من المنظمة وتنسق معها بشكل مستمر في مفاوضات مدريد               
جحت المبادرة وباالمكان اطالق مبادرة مشابهة اآلن يتم من         وقد ن ) المجموعة بقيادة الدكتور وليد الخالدي    

خاللها اختيار حماس لشخصيات تمثل مواقفها واالنطالق في المفاوضات، ويبقي السؤال الي اين نـذهب               
  .بعد ذلك؟

  ١٩/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ذكرى النكبة في باريس بين شقاء الفلسطيني وعار اليهودي .٥٥

اريس مساء أمس األول احتفاال كبيـرا إلحيـاء الـذكرى الـستين للنكبـة               شهدت ب : باريس بشير البكر  
الفلسطينية، شارك فيه عدد كبير من الفرنسيين والعرب فاق عددهم ثالثة آالف شخص، وتضمن نقاشات               

والالفت قبل كـل    . سياسية ومقطوعات غنائية وموسيقية وعرضاً للكتب والمشغوالت اليدوية الفلسطينية        
ة الفرنسية الكبيرة التي تخطت نظيرتها العربية، ويكمن ذلك في أن الجهـات الداعيـة               شيء هو المشارك  

المنظمات غير الحكومية الفرنسية، التي تنشط منذ وقت طويل فـي إطـار دعـم       " بالتفورم"للفعالية هي   
  .نضال الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج

  ١٩/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 ه مرشحو الرئاسة األمريكية الثالثةيحضر" إيباك"مؤتمر لـ .٥٦

لجنـة  "ي وأكثرها تنظيما في امريكا،      سرائيلقالت اكبر منظمات اللوبي اإل    :   أمريكا إن أرابيك   -واشنطن  
إنها سـتعقد مؤتمرهـا الـسنوي       ) إيباك(المعروفة اختصارا باسم    " يةسرائيلالعالقات العامة األمريكية اإل   

ثة للرئاسة االمريكية وبحضور كبار المسئولين االمريكيين واعضاء        الشهر القادم بحضور المرشحين الثال    
لمناقشة قضايا مثل ايران وحمـاس والجماعـات        " إسرائيل"الكونجرس عالوة على مسئولين بارزين من       

وقالت المنظمة، في بيان لها، ان المرشحين الثالثة للرئاسة االمريكيـة قـد             . االسالمية في العالم العربي   
يـذكر ان الحـزب الجمهـوري يـتهم         . م المؤتمر السنوي لها وقيامهم بالقاء خطابات فيه       تأكد حضوره 

" إسـرائيل "المرشح الديمقراطي االقرب للفوز بالترشيح السيناتور اوباما بانه ضعيف في مـسألة امـن               
ـ                   اكين وينتظر ان يستخدم اوباما خطابه أمام إيباك للرد على هذه النقطة كما يتوقع ان يقوم الـسيناتور م

  .في المنطقة العربية" إسرائيل"باستخدام خطابه امام ايباك كذلك للتأكيد على انه لن يتحاور مع اعداء 
  ١٨/٥/٢٠٠٨صحيفة المصريون 

  
 جولة بوش قد ال تكون األخيرة .٥٧

 ياسر الزعاترة
ر فـي    إذ ما زالت له سبعة شهو      ،ال أحد يمكنه الجزم بأن هذه الجولة للرئيس األمريكي ستكون األخيرة          

هو ( والوحي الذي يأتيه     ،"يوحى إليه " فهنا ثمة رئيس أمريكي      ،السلطة ال يستبعد أن تتضمن جولة أخرى      
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ليس له مهمة سوى التوصية بسياسات ال تخدم مصالح الدولـة العبريـة             ) وسواس خنّاس في واقع الحال    
ى جانب إنجـاز تـسوية       إل ، وهي هواجس تتعلق في الغالب بعقدة األمن       ، بل تجامل هواجسها أيضاً    ،فقط

 وكذلك على الوضع العربي الذي ال بد أن يمنحهـا الغطـاء             ،تقتضي فرض االستسالم على الفلسطينيين    
 . الالزم

ال يتعلق األمر فقط بالبعد العقائدي الذي يفرض على السيد بوش استمرار التحرك حتى ساعاته األخيـرة               
يس ال بد له من إنجاز ما كـي ال يـسجله التـاريخ               وإنما يتعلق أيضاً بطموحاته كرئ     ،في البيت األبيض  

 بل على الصعيد    ، ليس على الصعيد السياسي والعسكري     ،كأسوأ رئيس للواليات المتحدة في تاريخها كله      
.  بينما يسلّمها لخلفه في وضع بائس      ، هو الذي تسلّم دولة في قمة ازدهارها االقتصادي        ،االقتصادي أيضاً 

 .  لتحقيق إنجاز يساعد حزبه في االنتخابات الرئاسية المقبلةيضاف إلى ذلك بالطبع طموحه
يين ويمنحهم ما يستطيع من الطمأنينـة  سرائيلفي الدولة العبرية كان على بوش أن يتعامل مع هواجس اإل         

 وليس انتهاء بإيران التي لـن       ، بدءا بحزب اهللا ومروراً بحماس     ،بأن أعداءهم سيختفون واحداً تلو اآلخر     
 حتى لو اضطر أو اضطر خلفه إلى اسـتهدافها          ،بامتالك السالح النووي بأي حال من األحوال      يسمح لها   

 .بضربة عسكرية
 فإن ذلك   ،وإذا كان الالفت في جولة بوش هو عدم تتويجها ألي إنجاز على صعيد التسوية كما كان األمل                

رية باتفـاق مـا ينـسجم مـع          فهو لن يخرج من السلطة إال وقد أّمن الدولة العب          ،ال يعني نهاية المطاف   
 بدليل تصريحاته فـي     ،طموحات شارون الذي تذكّره وترّحم عليه خالل كلمته أمام الكنيست الصهيوني          

  ٢٠٠٨,شرم الشيخ التي أكد فيها التأكيد على ثقته بإنجاز اتفاق قبل نهاية 
يل خريطة الطريـق     هو اتفاق إطار أو تفع     ،ما سيشتغل عليه بوش في حال عدم التوصل إلى اتفاق شامل          

 معطوفـاً علـى البرنـامج       ، وما يفعله الجنرال دايتون في الضفة الغربية       ،التي تصل إلى الدولة المؤقتة    
 . السياسي واألمني واالقتصادي الذي تنفذه حكومة سالم فياض يؤكد ذلك هذه الوجهة

حل مسكون بالرغبة فـي     على الصعيد العربي يبدو أن لسان حال الزعماء العرب يقول إننا أمام زعيم را             
 ولذلك من األفضل االنحناء أمام      ، وهو جاهز الرتكاب أية حماقة ضد من يقفون في وجهه          ،تحقيق إنجاز 

 ). ماكين( من دون أن يعني ذلك بالضرورة تماسكاً أمام خلفه في حال كان ،عاصفته حتى تنجلي
دة اإلنتاج لن تغّير بالضرورة مـزاج       زيا( على صعيد أسعار النفط      ،من هنا كانت االستجابة السعودية له     

 وصوالً إلـى مجاملتـه علـى        ، إلى جانب صفقة عسكرية جّيدة     ،)السوق المصّر على استمرار الصعود    
وال يستبعد  .  في وقت تعيش العالقات السعودية اإليرانية أجواء األزمة اللبنانية         ،صعيد الموقف من إيران   

 .  وخطة فرض األمن في مختلف أنحاء العراقأن يكون قد حصل على دعم ما لحكومة المالكي
 يرجح أن حديث الخطـر اإليرانـي كـان          ، وبصرف النظر عن المعلن من المحادثات      ،في شرم الشيخ  

 لكن األهم هو ملف حماس واستمرار برنامج حصارها في          ، فضالً عن دعم حكومة المالكي     ،حاضراً بقوة 
 أكان أمالً في اتفاق شامل أم بهدف        ،تمرار التفاوض  إلى جانب ما هو أهم ممثالً في دعم مصر الس          ،غزة

 ،كل ذلك ال يعني أن أحالم بوش ستتحقق       . المضي في تطبيق خريطة الطريق وصوالً إلى الدولة المؤقتة        
 لكن أية ترتيبات يجري التوصل إليهـا فـي الـساحة    ،فهو رجل تالحقه لعنة الفشل منذ جاء إلى السلطة    

 وذلك بسبب الواقع الذي نتحدث عنه دائماً ممثالً         ، مرت في مراحلها األولى     حتى لو  ،الفلسطينية لن تستقر  
 .في العافية التي تعيشها جبهة الممانعة والمقاومة في المنطقة

  ١٩/٥/٢٠٠٨الدستور 
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 جنة وجحيم .٥٨
 حافظ البرغوثي

فاوضات مع جاء الرئيس ابو مازن الى الرئاسة وفق برنامج واضح، توفير األمن واألمان واستئناف الم
ي وصوالً الى اقامة دولة فلسطينية، وهو يحاول جاهداً حتى تاريخه تحقيق برنامجه سرائيلالجانب اإل

ذاك، وليس غريباً ان يقول انه في حالة عدم انجاز اتفاق خالل هذا العام فانه قد يستقيل، أو كما قال 
 .صائب عريقات إن الخيارات امامه مفتوحة

س، فهو زاهد في السلطة ولم يحاول تسويق نفسه كزعيم شعبي مخلد وإنما كرجل ال جديد في كالم الرئي
دولة او رجل يطمح الى بناء أساس دولة وفق مفاهيم سليمة، وفي حالة افشال مشروعه التفاوضي باقامة 
دولة، فانه لن يجد مبرراً لبقائه فترة اخرى طالما ان القضية الفلسطينية ستدخل في سبات شتوي بسبب 

 .يسرائيلالية جديدة لرئيس اميركي جديد يحتاج الى سنوات لكي ينفض الغبار عن الملف الفلسطيني اإلو
 إسرائيللكن السؤال هو، هل ثمة من سيجرؤ بعد الرئيس ابو مازن على سلوك الطريق نفسه طالما ان 

ن الميدان سيكون ستفشل جهوده السلمية؟ وهل هناك من سيقبل بأقل مما يطالب الرئيس؟ الجواب ال، أل
ي، وألنه لن يوجد فلسطيني واحد سيكون مستعداً سرائيلمفتوحا للتشدد الفلسطيني في مواجهة التشدد اإل

ي سرائيللمواصلة درب المفاوضات العبثية الحقاً طالما ان نهايتها محكومة بالفشل بسبب الموقف اإل
 .والتهاون االميركي

لحقيقة التي تتلبد غيومها في األفق القريب مع نهاية هذا العام، بعد ابو مازن سيكون الطوفان وهذه هي ا
وليس الرئيس وحده الذي يقول مثل هذا الكالم، بل ثمة قناعة عربية شاملة من القاهرة فالرياض فعمان 

ولن يلومن احد الجانب الفلسطيني . تؤكد ان تفويت فرصة هذا العام ستكون كارثة على المنطقة والعالم
ية حتى اآلن تروج لتقدم سرائيلذا الفشل ألن الجميع يدرك من هو المسؤول مسبقاً، فالسياسة اإلفي حالة ه

وهمي في المفاوضات رد عليه الرئيس بالقول إن أياً من الملفات لم يغلق حتى تاريخه، فاذا كانت الجهود 
ابية هنا وهناك، فكم من االميركية وجهود اللجنة الرباعية الدولية ما زالت منصبة على ازالة حواجز تر

 القرون سنحتاج إلزالة االحتالل؟
  .هذا العام إما ان يشهد بداية للسالم العادل او كفراً مطلقاً بالمفاوضات، فإما جنة او جحيم

  ١٩/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 

 التدبير لفضيحة جديدة.. أولمرت .٥٩
 طالل صالح بنان

هذه األيام آخر لحظات حياته السياسية، وربما مـصيره     ي أيهود أولمرت، يعيش     سرائيلرئيس الوزراء اإل  
لم ..! ، بوصفه رجال شريفا   سرائيلحتى تزكية الرئيس األمريكي له، خالل زيارته األخيرة إل        . الشخصي

تعد تفيد أولمرت حيث تستعد النيابة إلصدار نشرة اإلدعاء العام ضده بتهمة الرشوة، استعداداً لمثوله أمام                
ستقالة أولمرت، بالتبعية خبر ينتظره خصومه األلداء في كاديما، مثل وزيرة الخارجية            احتمال ا . القضاء

ربما يكون المخرج له،    . وزعيم الليكود بنيامين نتنياهو، الذي يطمع بعودة الليكود للحكم        ... تسيبي ليفني 
د قطاع   في عمل كبير وواسع ض     - من وجهة نظره     -وفرض بقائه في الحكم، يكمن      .. حةمن هذه الفضي  

مكتـب الـرئيس أولمـرت،    ... يةسرائيلغزة بحجة وقف إطالق الصواريخ ضد المستعمرات والمدن اإل    
الذئب .تحدث، أمس عن احتمال القيام بعمل عسكري حاسم يكتسح غزة، ويضع حداً نهائياً لظاهرة حماس              

بـسبب فـضيحة    لكن أولمرت، ليس ضعيفاً سياسـياً،       . الجريح يمكن أن يعمل أي شيء، من أجل البقاء        
بل أن مثل هذا القرار الخطير ال يشاركه فيه جنراالت فـي الجـيش والمخـابرات،                ... الرشوة، فحسب 

هناك اتجاه قوي بـين مؤسـسات الحكـم         : بالعكس. باإلضافة إلى سياسيين في داخل حكومته وخارجها      
لـى القطـاع، ويقـدر      والعسكرية، يدفع تجاه محاولة التفاهم مع حماس واإلقرار بالواقع الذي تفرضه ع           
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أي عمل عسكري أهوج يقـوم بـه        .تمسك الحركة باإلدارة العنيفة للصراع، عكس حكومة محمود عباس        
: أولمرت ضد غزة ال يحظى بتأييد المؤسسة العسكرية أو رضا شركائه في الحكـم، يعنـي، ببـساطة                 

ربمـا تكـرر مأسـاة     كلها، إسرائيلالتورط في فضيحة جديدة ال يلحق عارها، به شخصياً، فحسب بل ب          
  .، بالتأكيد لن ينجو منها، هذه المرة٢٠٠٦حرب العدوان على لبنان في صيف 

  ١٩/٥/٢٠٠٨عكاظ 
  
 بالتحاور، وليس بالقوة فقط .٦٠

  عوفر شيلح
ي في عملية كبيرة في القطاع أم ال؟ فأحد ما أبلـغ كـل المراسـلين                سرائيلحسنا، إذاً، أيرغب الجيش اإل    

لدفاع أيضا تصريحات نفي هزيلة، بموجبها لم يكن هناك تغيير في موقف            تخرج من وزارة ا   . العسكريين
  إذاً، من تصدقون؟. كبار المسؤولين بالنسبة لفائدة خطوة برية كبيرة في القطاع

فليس لدى أحد من رجال الجيش، بما في ذلك أولئك الذين يدفعون            . صدقوا بأن الحقائق االساس لم تتغير     
 وبعضهم أيضا يؤمن بأنـه يمكـن تنفيـذ الخطـوة     - حقا بأن العملية محتمة   نحو العملية النهم يعتقدون   

 ليس لديهم أي جواب حقيقي على المـسألة         -ير مما يظنه أصحاب القرار      االساس ذات الثمن االدنى بكث    
ليس لديهم سيناريو بديل لواحدة من االمكانيتين اللتين غير         . المركزية، التي هي بالطبع مسألة اليوم التالي      

 في غزة على مدى الزمن بقوات كبيرة، سـتجد نفـسها            إسرائيلإما ان تحتفظ    : مشجعتين على االطالق  
بالتدريج تلعب لعبة القط والفأر وتكون قابلة لالصابة حيال الفأر الحمساوي، او ان نخرج من هناك، وكل                

  .شيء يبدأ من جديد، وفقط باحساس أقوى بالقصور
ما يريدان عملية في غزة؟ لو كانا يؤمنان بها، لكانت وقعت منذ زمـن              رئيس الوزراء ووزير الدفاع، أه    

مـن جهـة    . باراك ال يمكنه االختالف مع ما يقوله له رجال الجيش، واولمرت بالتأكيد ال يمكنـه              . بعيد
اخرى، باراك يعرف ان كل مبرر وجوده كوزير للدفاع، القشة االخيرة التي تبقي على آماله الـسياسية                 

واال، فليس بينه وبين عمير بيرتس غير غطـاء         . تعلقة في أن يحقق شيئا ما للنقب الغربي       والشخصية، م 
اولمرت يعرف بأنه مشبوه فوري، في أن كل خطوة له ستعتبر من منتقديه محاولـة سـاخرة                 . الناظور

ـ     . بعض من زمالئي يتهمون بذلك طريقة الحكم ووسائل االعالم        . لصرف االنتباه  ذا اما أنا فأعتقد بأن هك
  .هو الحال عندما تكون رئيس وزراء تتلقى في يدك المغلفات

. ، التي توجد تحت ضغوط كبيرة بحد ذاتهـا، اوال         "حماس"أن تتراجع   . إذاً، ما الذي تبقى؟ تبقى االنتظار     
أو ال سمح اهللا، ومحظور قول ذلك خشية االتهام بالسخرية ولكن ما العمل، يحصل شيء ما بعده نكـون                   

  .باسم الدم المشتعلملزمين بالعمل 
، )وكان ينبغي تكراره المرة تلو االخـرى      " االرهاب"هو ايضا لم يوقف     (هذا ما حصل في السور الواقي       

تبقى االنتظار الى أن تختفي آخر بوادر المنطـق، مثلمـا           . وفسر بعد ذلك كتوقع فهيم من ارئيل شارون       
  .نحو سيئحصل لنا غير قليل من المرات في الماضي، وانتهى أخيرا على 

بالقوة لن تجدي شيئا، وانه يجب الحديث معهـا         " حماس"وفقط للفهم البديل الذي يقول ان ازاحة حكومة         
ومـن  . ليس فقط بالقوة بل بكل الوسائل، إذ ان القوة لن تجلب الهدوء، فقط هذا الفهم ال يجد من يشتريه                  

  .كان كهؤالء عندنا؟
  "معاريف"عن 

  ١٩/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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 ية ال نفطيةإسرائيلالحرب على العراق  .٦١
  منير شفيق

لدى أكثر الماركسيين، وانضمام جحافل مـن المنظـرين الجـدد إلـى          " االقتصادوي"منذ انتشار التفكير    
في تفسير أهداف الحروب والسياسة، اعتبرت حرب العدوان على العراق حربا من أجـل              " االقتصادوية"

ألخرى أمام التركيز على الهدف النفطي، علما أنه افتـراض لـم يقـم              وبهذا، استبعدت األهداف ا   . النفط
الدليل عليه، ال من جهة وضعه في سياق الحروب التي شنتها إدارة بوش من أفغانستان إلى فلسطين إلى                  

 حول  ٢٠٠٢لبنان والصومال، أي في سياق االستراتيجية العليا التي أعلنتها اإلدارة األميركية في سبتمبر              
جية األمن القومي األميركي، واآلن يكاد النفط ال يذكر فيها، وال من جهة وضع الهدف النفطـي                 استراتي

لحرب العراق في إطار السياسات التي مورست بعد االحتالل، وجميعها تقريبا ال عالقة لهـا بالـسيطرة               
 غير أحمـق إذا     وهو ما ال يفعله   . على النفط، هذا إذا لم تصّب في اتجاه معاكس ضد تلك السيطرة عمليا            
 .كان هدفه النفط، أو صاحب أهداف أخرى غير النفط أعطاها األولوية

فلو كانت السيطرة على نفط العراق هي األولوية للحرب واالحتالل، لكان من المفترض الحفـاظ علـى                 
الدولة، وعدم حل الجيش واألجهزة األمنية وتشكيل المجلس السياسي على أسس قلبت الدولة والمجتمـع               

 . سا على عقب وذهبت بالعراق نحو التقسيم وفقا للتقسيم الذي بني على أساسه المجلس السياسيرأ
. إن الذي حدث في العراق بناء على السياسات األميركية كان بعيدا كل البعد عن السيطرة علـى الـنفط                  

تيـاط الـنفط    فعلى سبيل المثال، الفيدرالية الجنوبية والوسطى التي تحتوي على القسم األعظـم مـن اح              
فخالل السنوات الخمـس  . ومراكز استخراجه ذهبت إلى أيد ال سيطرة سياسية أو عسكرية أميركية عليها     

والتفسير الوحيد الممكن لحل الدولة والجيش وتقسيم العـراق  . الماضية كان النفط نهبا للميليشيات والفساد 
ي إسـرائيل عربي مركزي، وهو هدف     وفقا لتوزيع الحصص في المجلس السياسي هو إنهاء العراق كبلد           

بامتياز، وال يستطيع المحافظون الجدد أن يغسلوا أيديهم من تبنيه وجعلـه أولويـة فـي االسـتراتيجية                  
وهذا الهدف تضمنته الشروط الشهيرة التي حملها وزير الخارجية السابق كـولن   . التي تبنوها " األميركية"

 ٢٠٠٢األميركية التي شنت في ربيع      -يةسرائيللحرب اإل وهو الهدف الذي عبرت عنه ا     . باول إلى سوريا  
وهو هدف  . لضرب االنتفاضة وتفكيك خاليا المقاومة واإلطاحة بالرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات          

أغـسطس  /ضد لبنان والمقاومة في يوليـو     ) المشتركة عمليا بين الكيان الصهيوني وإدارة بوش      (الحرب  
٢٠٠٦ . 

إنـه مـشروع اسـتهدف تجزئـة        . التي حملها مشروع الشرق األوسط الجديد     وهو هدف لالستراتيجية    
مجموعة من الدول في المنطقة، كما استهدف إعادة صوغ المجتمعات العربية واإلسالمية بما ينسجم مع               

ي، ومن ثم قبول وجـوده وسـيطرته   سرائيلالمطلوب سياسيا وثقافيا وأيديولوجياً على الكيان اإل    " االنفتاح"
، بل تقبـل سـرديته حـول الـصراع الفلـسطيني            "الشرق األوسط الجديد  "ساء الدول الجديدة    على فسيف 

 .يسرائيلاإل-ي كما العربي واإلسالميسرائيلواإل
 ١٢٦ دوالرا للبرميل إلـى      ٢٦ثم هل هنالك ما هو أبلغ من النتائج الواقعية التي حلّت بأسعار النفط من               

ب على العراق أو بسبب االستراتيجية الشرق أوسطية ككـل؟          ، بسبب الحر  )والحبل على الجرار  (دوالرا  
 عن السيطرة على النفط أو وضـعه فـي   -قياسا لما قبل عهدي إدارة بوش-فأميركا اليوم أبعد ما تكون    

 .إطار مصالحها النفطية
ة وهذه االسـتراتيجي  . إن الحروب عموما تشن على ضوء االستراتيجية العليا للدولة أو الدول التي تشنها            

أما المصالح االقتـصادية    . سياسة والنفوذ وموازين القوى العسكرية    -العليا تكثف المسائل المتعلقة بالجيو    
ولهذا مثال حاربت أميركا عـشرات      . فتتحقق الحقا إذا أمكن لالستراتيجية العليا أن تحقق هدفها السياسي         
أضـرار اقتـصادية علـى      (نة   س ٢٠السنين ضد فيتنام والصين، وقاطعت األخيرة اقتصاديا ألكثر من          

من يفهم أو يفسر الحرب التي شـنت        . مقابل تحقيق أهداف االستراتيجية العليا    ) االقتصاد األميركي أيضا  
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األولى بحق الوقائع والنتائج والحقيقـة كمـا        : على العراق بوضع األولوية للهدف النفطي يخطئ مرتين       
ي الذي حمله المحافظون الجدد وجعلـوه أولويـة         ئيلسراأشير أعاله، والثانية أنه يغطي عمليا الهدف اإل       

 . لالستراتيجية األميركية
 . ولهذا، فما ينسب من أخطاء ألميركا بعد احتالل العراق ليست أخطاء وإنما سياسة واستراتيجية

  ١٨/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 
  

  :كاريكاتير .٦٢
  

  
  ١٩/٥/٢٠٠٨االتحاد االماراتية 

  


