
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مادام االحتالل متشبثاً بمواقفه" التهدئة"المقاومة لن تتجاوب مع : مشعل
  التقدم يتطلب سلطة موحدة وسالحاً حصرياً: فياض
  حماسالحكومة ون يلتقون ون أوروبيومسؤول: رة فرنسيةيوسف يتوقع مبادأحمد 

  "حماس" يتوعد باسقاط نائب اولمرت
  الشيخ رائد صالح يطلق من المغرب نداء استغاثة إلنقاذ األقصى

  ا بتهمة تهريب األسلحة لغزة مصري٢٥٠تل أبيب طالبت القاهرة باعتقال 
 حصار غزة أكبر جريمة ضد اإلنسانية: ارترجيمي ك

حماس تمتلك صواريخ   : الشاباك
االت    سقالن واحتم اوز ع تتج

  التهدئة ضئيلة
  

 ٤ص...

 ٢٦/٥/٢٠٠٨١٠٨٩اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٨٩:         العدد                  ٢٦/٥/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

    :السلطة
 ٤  التقدم يتطلب سلطة موحدة وسالحاً حصرياً: فياض .٢
 ٥  حماسالحكومة ون يلتقون وروبين أوومسؤول: يوسف يتوقع مبادرة فرنسيةأحمد  .٣
 ٥   فياضإلىمواصلة التحقيق في قضية الطرد المشبوه المرسل  .٤
 ٦  "التشريعي"االنقسام يؤثر في عمل : نواب كتلة فتح يلتقون وفداً برلمانياً سويدياً .٥
 ٦  وسيلة وليس غاية األمنية األجهزة إصالح:  األكاديمية الفلسطينيةرئيس .٦
 ٦  حكومة هنية تتهم االحتالل بتدمير المشاريع اإلنتاجية في غزة .٧
 ٧   تدعو حكومة رام اهللا عدم التدخل في شؤون حجاج غزةغزةحكومة  .٨

    
    :المقاومة

 ٧  مادام االحتالل متشبثاً بمواقفه" التهدئة"المقاومة لن تتجاوب مع : مشعل .٩
 ٨    بعدم التجاوب مع متطلبات التهدئة وتهدد بكسر الحصار"اسرائيل"حماس تتهم  .١٠
 ٩  "فتح"بية وقطر رعاية مصالحة مع طلبت من الجامعة العر" حماس" .١١
 ٩  "وإسرائيل"حماس قلقة من المفاوضات بين سوريا ": جيروزاليم بوست" .١٢
 ٩  حماس تتجه إلى توجيه ضربات مؤلمة إلجبار إسرائيل على التهدئة .١٣
 ٩  ينعقد في رام اهللا وعلى جدول أعماله عقد المؤتمر العام للحركة" فتح"لـ المجلس الثوري  .١٤
١٠   لن نطلق شاليط إال بشروطنا: سعيد صيام .١٥
١٠  الجهاد تجدد رفضها لسياسة االعتقاالت ضد نشطاء الفصائل التي تنفذها السلطة .١٦
١٠   ة على الحدود مع فلسطينإلى بوابة فاطم" حماس"مسيرة لـ: لبنان .١٧
١١  "متعثرة وال أفق أمامها"العملية السلمية : ملوح .١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  جهود التهدئة بغزة ستستخدم وسائل أخرى في حالة فشل "إسرائيل": أولمرت .١٩
١١  "حماس" يتوعد باسقاط نائب اولمرت .٢٠
١١  مهمة عاموس جلعاد في القاهرة فشلت: مصادر اسرائيلية  .٢١
١٢  على االنسحاب من حكومة اولمرت" شاس"ليبرمان يحث  .٢٢
 ١٢   احتجاجا على ضعفه" العمل"النائب افرايم سنيه ينسحب من  .٢٣
١٢  المفاوضات مع سوريا تجري بجدية: أولمرت .٢٤
١٣  ..المفاوضات مع سوريا منوطة بتنازالت من الطرفين: باراك .٢٥
١٣  اعتقال إسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران .٢٦
١٣  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني توزع الكمامات في "إسرائيل" .٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٣  الشيخ رائد صالح يطلق من المغرب نداء استغاثة إلنقاذ األقصى .٢٨
١٤  "الخط األخضر"من أراضي  % ١ يسيطرون على أقل من ٤٨فلسطينيو : دراسة .٢٩
١٤  وفد فلسطيني إلى مصر لبحث زيادة كمية الكهرباء والوقود .٣٠
١٤  د غزة بكميات محدودة من الوقوديتزوتستأنف  "إسرائيل" .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٨٩:         العدد                  ٢٦/٥/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

١٥  الخالف بين فتح وحماس عطل قدرة النظام السياسي الفلسطيني: الضميرمؤسسة  .٣٢
١٥  حجاج غزة حائرون ما بين توجيهات رام اهللا وتعليمات غزة .٣٣
١٥  ية لفضح االحتالللجنة مبعدي القدس تستعد الطالق المرحلة الثانية من حملتها اإلعالم .٣٤
١٥  صابة خمسة متظاهرين ضد الجدار في نعلين واعتقال ثالثة آخرينإ .٣٥
١٦   خالل قمع اعتصام ضد الحواجز في الخليل واعتقال ثالثة متضامنينإصابة ناشطة إسرائيلية .٣٦
١٦   كابوس يالحق الفتيات الفلسطينيات اإلسرائيليةالعاري على الحواجزالتفتيش  .٣٧
١٦  فلسطيني ٢٧٠٠  الجاري العاممنذ بداية اعتقل االحتالل: تقرير .٣٨
١٦  ٢٠٠٨ بسبب االحتالل خالل الربع األول من عام  شهيداً فلسطينيا٣٤٣ً: تقرير .٣٩
١٧  االحتالل يشق شوارع استيطانية جديدة في بلدة قرب نابلس .٤٠
١٧  متأثراً بجراحه في مستشفى إسرائيليفي قطاع غزة استشهاد فتى من مخيم البريج  .٤١
١٧   عمال فلسطينيين٤حافلة إسرائيلية تصرع  .٤٢
   

   :اقتصاد
١٧  آن األوان إلنشاء صندوق للقدس ال يقل حجمه عن مليار دوالر: اشتية .٤٣
 ١٨  ألف نزيل في الربع األول من العام الحالي ٨٦  أكثر منالفنادق الفلسطينية استقبلت: تقرير .٤٤
   

   : األردن
١٨ يدعو للتصدي لمشروع اعتبار القدس والضفة ارضا اسرائيلية" الديمقراطي األردني" .٤٥
١٨  ننتظر تهيئة الظروف المالئمة النتداب قضاة للعمل في فلسطين: رئيس المجلس القضائي .٤٦
١٨ يينيوم للتتضامن مع الفلسطين": نقابات الكرك" .٤٧
   

   :لبنان
١٩  رفضنا للتوطين ال يعني رفضنا االهتمام بالحقوق االنسانية لإلخوة الفلسطينيين: سليمان .٤٨
   

   :عربي، إسالمي
١٩  مصر تطالب مشعل بالتخفيف من حدة تصريحاته بشأن معبر رفح .٤٩
١٩  مصريا بتهمة تهريب األسلحة لغزة٢٥٠تل أبيب طالبت القاهرة باعتقال  .٥٠
٢٠  إزاء التهدئة" حماس"تحفظات " إسرائيل"مصر تبلغ  .٥١
٢٠  الستعادة حقوق األسرى المصريين" إسرائيل"مطالبات بتعقب : مصر .٥٢
٢٠  حماس طلبت مني تدخال عربيا مثل لبنان: عمرو موسى .٥٣
٢٠   رئيس الوزراء القطري يدعو إلى رفع الحصار عن غزة .٥٤
٢١   سر نجاح حماس يتمثل في صيانتها لحقوق الشعب الفلسطيني: طهران  .٥٥
٢١      "  إسرائيل"عراقيات يرفضن إجراء عمليات قلب ألطفالهن في  .٥٦
   

   :دولي
٢١   معبر رفح يجب أن يخضع للسلطة الشرعية: المبعوث األوروبي مارك أوت .٥٧
٢٢   حماس خطأ  سفير فرنسي سابق مع لقاء : ساركوزي لليفني .٥٨



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٨٩:         العدد                  ٢٦/٥/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

٢٢   االطراف الضالعة في عملية السالم يجب ان تقبل ان يكون الحل عبر التفاوض: بلير .٥٩
٢٢  حصار غزة أكبر جريمة ضد اإلنسانية: ارترجيمي ك .٦٠
٢٣ ية لحماية األطفال الفلسطينيينتطبيق المبادئ التوجيه: الحركة العالمية للدفاع عن األطفال .٦١
٢٣  تدعو مصر للتعامل بإيجابية مع مبادرات رفع الحصار عن غزة" الحملة األوروبية" .٦٢
٢٣  في فلسطين"الديار القطرية"بلير يتعهد بدعم مشروع  .٦٣

   
    :حوارات ومقاالت

٢٣  خالد وليد محمود... !ما أشبه اليوم باألمس.. الدور المصري .٦٤
٢٤  عريب الرنتاوي... العسير" الحياد"الفلسطينيون في لبنان وامتحان  .٦٥
٢٤  علي الرشيد... مستقبل إغالق معابر غزة بعد عام على الحصار المحكم .٦٦
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
 حماس تمتلك صواريخ تتجاوز عسقالن واحتماالت التهدئة ضئيلة : الشاباك .١

، في تقرير سلمه "يوفال ديسكن" رئيس الشاباك  قال:غزة من ٢٦/٥/٢٠٠٨ صحيفة فلسطين ذكرت
مع حركة حماس بالنسبة إلى إنه طالما لم يكن هناك حسم في قطاع غزة : "لحكومة االحتالل، أمس،

الصواريخ التي تطلق من قطاع "، فإنه سيكون فقط مسألة وقت حتى تتمكن )فيالدلفيا(محور صالح الدين 
: عن رئيس الشباك قوله" هآرتس"ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة  ".غزة حتى تصل إلى أماكن بعيدة

ت من تطوير صواريخ القسام إلى مسافات أبعد إنه حسب المعلومات االستخباراتية، فإن حماس قد تمكن"
وقبل عدة أسابيع فقط، ادعى رئيس  ".من مدينة عسقالن وقد تصل إلى كريات جاد أو أسدود

ستصل "، ٢٠١٠الجنرال عاموس يدلين أنه في خالل عامين أي عام " أمان"االستخبارات العسكرية 
ره من مغبة اجتياح القطاع بشكٍل موسع وجدد ديسكين تحذي". صواريخ حماس إلى مدينة بئر السبع

إن اإلصابات في صفوف الجيش اإلسرائيلي في حالة القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في :" قائالً
  ".القطاع ستكون كبيرة

حكومة االحتالل إلعداد خطة عسكرية للقيام " أفي ديختر"من جهة أخرى، دعا وزير األمن الداخلي 
 .في قطاع غزةبعملية واسعة النطاق 

 طالب وزراء في حكومة     : صالح النعامي   عن مراسلها  غزة من ٢٦/٥/٢٠٠٨ الشرق األوسط    وأضافت
  مئيـر  من ناحيتـه حـث    . اولمرت بوقف مفاوضات التهدئة مع حماس فوراً، والتوجه للخيار العسكري         

ومتهـا  ليال ونهارا في غزة السقاط حماس والعمل علـى اضـعاف مقا           "شطريت الجيش على ان يعمل      
  ."العمل على تقويتها"، معتبراً أن أي سلوك آخر يعني "هناك

  
   سلطة موحدة وسالحاً حصرياًيتطلبالتقدم : فياض .٢

 البريطانيـة   اإلذاعـة  رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض في مقابلة بثتهـا هيئـة             أكد:  لندن ،القاهرة
 في  وأكد. لتحقيق تقدم " أساسي "أمر ن وجود سلطة موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة        أ) سي.بي.بي(

 تملك السلطة الحصرية لألسلحة     أن السلطة يجب    أنالمقابلة التي سجلت في منتجع شرم الشيخ المصري،         
  حيويـاً أمـراً  المستثمرين في القطاع الخاص الذين يـشكلون         أنورأى فياض   .  الفلسطينية األراضيفي  

.  لم يشعروا بالثقة في درجة مـن االسـتقرار         إنفلسطينية   ال األراضي إلىلالقتصاد الفلسطيني لن يأتوا     
 نكون  أن ينتهي، وللقيام بذلك يجب      أن يجب   أمرالوضع الحالي في ما يتعلق بالتباعد والفصل،         "إنوقال  



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٠٨٩:         العدد                  ٢٦/٥/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

 علـى   إليهاالسلطة الفلسطينية ال ينظر     "ن  إ  وأضاف ". ما هو مطلوب ايجابيا    إلىعلى النهج نفسه بالنسبة     
 الحـصري علـى     اإلشـراف  ال تملك    ألنهالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة        واحدة لكل ا   أنها

 حصل ذلك، فلدينا فرصة ليس فقط لتوحيد البالد بل للمحافظة           وإذا.  يفهم أن يجب   األمرهذا  "و  " األسلحة
  ".ال بد لنا من جمع البلد في اقرب وقت ممكن"، مؤكدا انه "على هذه الوحدة

  ٢٦/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
  حماسالحكومة ون يلتقون ون أوروبيومسؤول: يوسف يتوقع مبادرة فرنسيةمد أح .٣

 هنية، إن العديد    إسماعيلحمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني المقال         أ.قال د : غزة
من األطراف األوروبية ومن مستويات كبيرة تجري اتصاالت مع حركة حماس والحكومة المقالـة فـي                

ـ  . خيرةاألاآلونة   قال إن كالً من حماس والحكومـة المقالـة التقـت           " الشرق األوسط "وفي تصريحات ل
لى أن المسؤولين   إوأشار  . مسؤولين من فرنسا والنرويج وسويسرا وايطاليا بناء على طلب هذه األطراف          

 واستفسارات حول مواقف الحركـة مـن القـضايا          أسئلةاألوروبيين الذين يلتقون قادة حماس يطرحون       
. المثارة على الساحة الفلسطينية وتحديداً الموقف من قضايا الحل الدائم، والعملية الديمقراطيـة وغيرهـا              

وأكد يوسف  ". ايجابية جداً "وشدد على أن االنطباعات التي خرج بها المسؤولون الذين يلتقون قادة حماس             
 تمثـل   أنهاة عنها، على اعتبار     أن حماس تطالب ممثلي الدول األوروبية بالحوار علنا معها ورفع العزل          

وأعرب يوسف عن تشاؤمه إزاء اتخاذ الدول األوروبية مثـل هـذا            . قطاعاً كبيراً من الشارع الفلسطيني    
 أن األوروبيين أكدوا مراراً أنـه       إلى، مشيراً   اإلرهابيةالقرار وكذلك إخراج الحركة من قائمة المنظمات        

لفترة الحالية، وأن أي تغيير في الواقع الحالي لن يـتم قبـل             ليس بوسعهم تجاوز السياسة األميركية في ا      
  .انتهاء فترة والية الرئيس األميركي جورج بوش

 اتصاالت مع حماس، قال يوسـف إن        بإجراءوحول اعتراف وزير الخارجية الفرنسي، بيرنار كوشنير،        
لي فرنـسا رئاسـة االتحـاد       اللقاءات مع الفرنسيين جاءت بمبادرة الخارجية الفرنسية، وذلك تمهيداً لتو         

وتوقع يوسف أن يطرح الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي مبادرة سياسية لحل           . األوروبي الشهر المقبل  
 الفلسطيني، خالل الزيارة التي سيقوم بها الشهر المقبل للمنطقة وسيزور خاللهـا             - اإلسرائيليالصراع  
 إلىبعد يوسف أن تتضمن المبادرة الفرنسية إشارة        ولم يست .  ومناطق السلطة الفلسطينية   "إسرائيل"كل من   

احترام خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي، وضرورة التعاطي مع حركة حماس بسبب مكانتها كحركـة              
  .تمثل قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني وبسبب فوزها في االنتخابات األخيرة

  ٢٦/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   فياضإلىد المشبوه المرسل مواصلة التحقيق في قضية الطر .٤

 الفلسطينية التحقيـق مـع   األمنية األجهزة تواصل :رام اهللامن  ٢٥/٥/٢٠٠٨القدس الفلسطينية نشرت  
وقال المتحدث باسـم فيـاض       .الرجل حول طرد مشبوه قام بتسليمه لمكتب رئيس الوزراء سالم فياض          

 الحكـاك   أصاب أنلفترة وجيزة بعد     اثنين من الحراس الشخصيين قد ادخال المستشفى         إنجمال زقوت   
وذكر مسؤولون   .بأذى إصابتهما تبين عدم    أن ثم غادرا المستشفى بعد       بريدياً  عقب فتحهما طرداً   أيديهما
 أخذوه على تسليم الطرد لفياض لكن حراسه        وأصر الرجل حضر من سوريا      إن في مكتب فياض     آخرون

 . المزيد من الفحوصات الطبية    إلجراء األردن إلى أرسلوا الحراس الشخصيين    أن وأضافواوقاموا بفتحه   
 إن األرجـح  فحوصات وتابع قائال انـه علـى         إلجراء كيميائي   إلى أرسل ورق الطرد    إنوقال زقوت   

  .القضية غير خطرة
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اسـتبعدت مـصادر     : وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٦/٥/٢٠٠٨القدس العربي   وأضافت  
 مكتب سالم فياض كان الهدف منه اغتياله بقدر ما          إلىن المغلف الذي وصل      يكو أن أمس أمنيةفلسطينية  

  . حد قول المصادرىهي رسالة داخلية عل
  
  "التشريعي"االنقسام يؤثر في عمل : نواب كتلة فتح يلتقون وفداً برلمانياً سويدياً .٥

ار االنقـسام الـداخلي    استمرأنأكد عدد من نواب كتلة فتح البرلمانية، أمس،    : منتصر حمدان  -رام اهللا   
يؤثر بشكل مباشر في عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، خاصة في ما يخص دوره فـي مراقبـة أداء                  

 إنهـاء  الذي يمثل رسالة غير مباشرة تطالب بضرورة العمل من اجل            األمروعمل الحكومة الفلسطينية،    
  . مراقبة ومحاسبة الحكومة الفلسطينية استرداد المجلس لدوره الطبيعي فيوأهميةحالة االنقسام القائمة، 

ودعا أعضاء من كتلة فتح البرلمانية خالل استقبالهم وفداً برلمانياً سويدياً، في مقر المجلس التـشريعي،                
 الكتلة، حركة حماس    أعضاءبمشاركة النواب وليد عساف، جمال أبو الرب، ومهيب عواد وعدد آخر من             

 خاصة وانـه يعـيش      الكوارثتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من      بما يساهم في    " الشرعية "إلىللعودة  
 مأساوية جراء العدوان والحصار اإلسرائيلي والسياسة التوسعية التي تتمثل في بنـاء وتوسـيع               أوضاعاً

 .المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري، مشيرين بشكل خاص إلى الوضع الخطير في قطاع غزة
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  وسيلة وليس غاية األمنية األجهزة إصالح: رئيس األكاديمية الفلسطينية .٦

 إننور الدين أبو الرب رئيس األكاديمية الفلـسطينية للعلـوم األمنيـة             . قال د  : سمبل أبو عماد   -أريحا  
 األجهزة األمنية وسيلة وليس غاية ومرتبط بالوضع الـسياسي واالجتمـاعي واالقتـصادي وان               إصالح
 .اإلصـالح  على األرض من اعتقاالت واقتحامات وحواجز تعيق تطبيق بـرامج            اإلسرائيليةت  الممارسا

 لاللتزام باالتفاقات الموقعة لتصبح الفرصة      "إسرائيل" المطلوب من المجتمع الدولي الضغط على        إنوقال  
ـ       اإلصالحمواتية للسلطة الوطنية واألجهزة األمنية لتطبيق برامج         ة ومحـيط    بما يتطلب من تـوفير بيئ

 الرب يتحدث خالل افتتاحه المؤتمر األول حـول         أبو وكان   .مناسب وظروف سياسية واقتصادية مالئمة    
 القطاع األمني التابع لألكاديميـة      إلدارة القطاع األمني الفلسطيني والذي نظمه المعهد ألفلسطيني         إصالح

 .أمساألمنية في مسرح األكاديمية 
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ة هنية تتهم االحتالل بتدمير المشاريع اإلنتاجية في غزةحكوم .٧

أكد محمد اآلغا وزيـر      : رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
 ما تقوم به قوات االحتالل اإلسرائيلي من تدمير وتجريـف يـومي             أنالزراعة في حكومة هنية المقالة      

هدفه األساسي تدمير المشاريع اإلنتاجية     "ضيهم في المناطق الشرقية لقطاع غزة       لممتلكات المواطنين وأرا  
االحتالل أتى بجرافاتـه     "إن أمسوقال في تصريح صحافي      ".والقضاء على االقتصاد الفلسطيني برمته    

، على اعتبار أنه القطاع الوحيد الذي كان يحقق فيـه           )الالحم والبياض (على ما تبقى من قطاع الدواجن       
 مليـون دوالر    ٥,٢، مشيرا إلى أن الخسائر المباشرة في هذا القطاع فاقت           "كان قطاع غزة اكتفاء ذاتياً    س

واعتبر أن االستهداف المتكرر لمزارع الدواجن إنما يهـدف لحرمـان           .  مايو الجاري  /أيارخالل شهر   
 .يسكان القطاع من غذاء أساسي بعد حرمانهم من اللحوم الحمراء ولحوم الصيد البحر

محمـد  الـوزير    وجه:  أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٦/٥/٢٠٠٨القدس العربي   وأوردت  
 جميع وزراء الزراعة العرب لزيارة قطاع غزة واالطالع عن كثب علي حقيقة             إلى دعوة مفتوحة    اآلغا

  .ما يتعرض له القطاع الزراعي من تدمير شامل
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  خل في شؤون حجاج غزة تدعو حكومة رام اهللا عدم التدغزة حكومة .٨

 طالبت وزارة األوقاف في حكومة إسماعيل هنية في قطاع غزة، إلى النأي بقـضية الحـج عـن                   :غزة
  .المناكفات السياسية لما لها من خصوصية روحية ودينية، وعدم الزج بها في خضم المناكفات السياسية

 غزة من أن يسجلوا في ما اسـماه         وكان جمال بواطنة وزير أوقاف حكومة رام اهللا، حذر المواطنين في          
، مشيراً إلى أن معاناة جمة قد تكون بانتظارهم في حال سجلوا للحج عبـر وزارة                "دوائر حركة حماس  "

  .األوقاف في غزة التي كانت أعلنت بدء التسجيل لحجاج الموسم القادم
وزارة األوقاف في   ودعا صالح الرقب وكيل وزارة األوقاف في غزة بواطنة إلى عدم التدخل في شئون               

غزة وعدم تكرار ما مارسه العام الماضي من تضليل إعالمي باتهام الوزارة في غزة بالتالعب، وتأكيده                
وأكد أن تسجيل الحجيج سيكون مـن       . أنه لن يكون حج من قطاع غزة ومن ثم تبين كذبه، على حد قوله             

دوائر تتبع حماس كمـا     "ديدة وليست   شركات الحج والعمرة العاملة في هذا المجال منذ سنوات ع         "خالل  
، موضحاً أن تلك الشركات يملكها مواطنون وتعمل بهذا المجال حتى من قبل مجيء السلطة               "زعم بواطنه 

وحول استعدادات الوزارة، أشار الرقب إلى أن الوزارة اآلن          .وهي مرخصة وتعمل وفق القانون والنظام     
مواطنين ليتم بعد ذلك إجراء القرعة التـي بموجبهـا          سمحت لشركات ومكاتب الحج والعمرة بتسجيل ال      

  .مواطن للحج هذا العام ومن ثم سيتم ترتيب األمور في السعودية وباقي األمور) ٢٢٠٠(سيختار 
وأوضح أن وزارة األوقاف خاطبت المملكة العربية السعودية لترتيب إجراءات الحج للبعثة الفلـسطينية              

ر ستتفهم خصوصية الحج ولن يكون أي عائق في خروج الحجـيج            من غزة هذا العام، كما أكد أن مص       
  .للديار الحجازية

  ٢٥/٥/٢٠٠٨ قدس برس
  

  مادام االحتالل متشبثاً بمواقفه" التهدئة"المقاومة لن تتجاوب مع : مشعل .٩
" العـالم "، خالد مشعل، في حديث أجرته معه قنـاة          "حماس"رئيس المكتب السياسي لحركة     قال  : طهران

إن حماس تجاوبت مع المساعي المصرية وبلورت موقفاً فلسطينياً موحداً، بأن الفلـسطينيين             : " اإلخبارية
، مشيراً إلى أن الرد الصهيوني      "مستعدون للتهدئة مع االحتالل، على أن يتم رفع الحصار ووقف العدوان          

سطيني البـارز علـى أن      وفي الوقت الذي أكد فيه القيادي الفل       .كان سلبياً، ومتجاهالً للمطالب الفلسطينية    
المقاومة تنطلق في سياق التهدئة من منطلق القوة دون أي ثقة في الموقف الـصهيوني؛ شـدد علـى أن       

 .المقاومة مستمرة في حال عدم االستجابة لشروطها في التهدئة واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني             
معاناة الشعب الفلسطيني في ظل العدوان      إن ما يهم الفلسطينيين في الوقت الحاضر هو         : "وأضاف مشعل 

 عـد و ".والحصار اإلسرائيليين المتواصلين ضده، باإلضافة إلى االنقسام الفلسطيني المستمر على الساحة          
رئيس المكتب السياسي أن فكرة التهدئة انبثقت بعد الفشل الصهيوني في اجتياح غزة قبل شهور، حيـث                 

تهدئة، مؤكداً على أن المقاومة مـستمرة ومتواصـلة وبقـوة، وأن            بدأ األمريكيون يتحدثون حينها عن ال     
الشعب الفلسطيني سيبحث عن خياراته في ظل استمرار االحتالل في ممارساته من عدوان وحصار ضد               

إن قسماً كبيـراً    "وحول تهديدات االحتالل بعملية واسعة ضد قطاع غزة؛ قال مشعل            .الشعب الفلسطيني 
في سياق األزمة الداخلية، التي تعاني منها الحكومة الـصهيونية، وفـي سـياق              من هذه التهديدات يأتي     

، لكنه أرجع قسماً آخر إلى المشروع الصهيوني القاضي بالتصعيد والعدوان           "االبتزاز والتهديد والتخويف  
ذ تأخ"وختم مشعل حديثه بالتأكيد على أن المقاومة         .في المنطقة، سواء ضد سوريا أو لبنان وحتى إيران        

بتهديدات العدو المبنية على العدوان والقتل والتنكيل والمزيد من التوسع على محمل الجد، وستكون على               
  ، "أهبة االستعداد للتصدي بكل إيمان وشجاعة وجرأة
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 ".سيرتكب خطأ كبيراً في حال أقدم على أي حماقة في القطاع أو المنطقة"مشدداً على أن االحتالل 
  ٢٦/٥/٢٠٠٨عالم المركز الفلسطيني لإل

  
   بعدم التجاوب مع متطلبات التهدئة وتهدد بكسر الحصار "اسرائيل" تتهم حماس .١٠

:  القاهرة  من   صالح جمعة ، و غزةمن    مراسلها صالح النعامي عن   ٢٦/٥/٢٠٠٨ الشرق األوسط    ذكرت
ت جمال أبو هاشم عضو القيادة السياسية لحركة حماس كشف أن إسرائيل طالبت حماس بوقف عمليا              أن  

تصنيع السالح والوسائل القتالية، كأحد الضمانات لوقف تعاظم قوة الحركة في القطاع الى جانب وقـف                
ـ  . عمليات تهريب السالح   ، قال أبو هاشم الذي شارك في وفد حمـاس          "الشرق األوسط "وفي تصريحات ل

 حاولت مـن خـالل      الذي زار القاهرة لتلقي الرد اإلسرائيلي على مبادرة التهدئة المصرية، إن إسرائيل           
. ردودها على المبادرة الحصول على أكبر قدر من اإلنجازات وعدم منح الجانب الفلسطيني أي مقابـل               

وأشار الى أن اسرائيل تطالب بأن توقف حركات المقاومة عمليـات إطـالق الـصواريخ والعمليـات                 
ه االلتزام بوقـت محـدد      التفجيرية وكل أشكال المقاومة المسلحة ضد إسرائيل في الوقت الذي ترفض في           

  . لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة
وحسب أبو هاشم فإن إسرائيل تصر على فترة الختبار التهدئة قبل ان تعيد فتح المعابر، مشيرا الـى أن                   

هذه، الى جانب االستفسار عن نوعية المعابر التـي         " االختبار"حماس استفسرت من مصر عن مدة فترة        
  . عبر رفحستفتح، وهل بينها م

وتابع القول ان حماس استفسرت عن نوعية المواد التي ستسمح اسرائيل بدخولها بعد اعادة فتح المعـابر            
وإن كان األمر سيتم بالتدريج في تحديد كميات السلع، ونوعية المواد التي يسمح بدخولها للقطـاع، وإن                 

نسبة لحركة حماس عودة الظـروف  وشدد ابو هاشم على أن رفع الحصار يعني بال   . كانت ستشمل الوقود  
  . الطبيعية للقطاع بشكل كامل ومنتظم

 الفلسطيني، الـى    -ونوه بأن مصر تنظر الى التهدئة مقدمة للتوصل لتسوية سياسية للصراع االسرائيلي             
جانب سعي مصر النجاز صفقة تبادل األسرى التي من المفترض ان يتم بموجبها اإلفراج عن الجنـدي                 

  . ختطف جلعاد شليط، واعادة الحياة الى جهود الحوار الوطني الفلسطينياالسرائيلي الم
أحمـد يوسـف مستـشار وزارة        أن :غزة من   أشرف الهور  عن ٢٦/٥/٢٠٠٨ القدس العربي    ونقلت

الخارجية التابعة للحكومة المقالة أشار أنه في حال استمرت اسرائيل بوضع الشروط التعجيزيـة علـى                
 للشعب أنها تحركت مع الفصائل بشكل وطني من أجل التخفيف عن معاناتهم             التهدئة، فان حماس ستعلن   

وأوضح يوسف لـ القدس العربي ان محادثات التهدئة التي تجري بوساطة مـصرية ال               .لرفع الحصار 
زالت غامضة ، الفتاً الى ان الغموض نابع من عدم االعالن بشكل رسمي حتى اللحظة عـن نجـاح أو                    

ولفت يوسف الى ان حمـاس تنتظـر ردا مـن            .عدم وجود رد من قبل اسرائيل     فشل المحادثات بسبب    
اسرائيل على التساؤالت التي أبدتها على التهدئة، وقال مطلوب الرد االسرائيلي عليها لبدء تطبيق التهدئة               

ة وأكد ان التهدئ  . وأشار يوسف الى ان الحركة تنتظر أن يقدم هذا الرد خالل الساعات القادمة             .وتحقيقها
وحذر يوسف اسـرائيل مـن      . يجب أن تكون مقابل وقف االجتياحات والعدوان االسرائيلي وفتح المعابر         

مغبة االقدام على االستمرار في سياستها، وشدد على أن حماس ستكسر الحصار المفروض على غـزة                
  .من قبل اسرائيل ألنها ترفض أن تترك سكان غزة يموتون ببطء

هناك تحركات باتجاه كافة المعابر لكسر هذا الحصار بالقوة حتى ان سـقط             وقال نحن نقول بأنه سيكون      
  .منا الشهداء والضحايا 

وأضاف نحن نريد أن ننهى الحصار اما سلماً أو حرباً، وان نجحت الوساطة المصرية كان بها، وان لـم   
يارات كثيرة غيـر    تنجح نحن سنتحرك لكسر هذا الحصار الجائر ، الفتاً الى أن اسرائيل لم تترك لنا خ               

  .خيار المواجهة 
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  "فتح"طلبت من الجامعة العربية وقطر رعاية مصالحة مع " حماس" .١١

ان " المقالـة " احمد يوسف المستشار الـسياسي فـي وزارة الخارجيـة            .دقال  : احمد يوسف . د -غزة  
صالحة مـع   االتصاالت التي تجريها قيادات حركة حماس مع الجامعة العربية ودولة قطر بشان رعاية م             

واضـاف يوسـف ان     ". حركة فتح على غرار المصالحة التي جرت بين االطراف اللبنانية ليست جديدة           
خالد مشعل واسماعيل هنية اتصال مؤخرا بامير قطر وعمرو موسى من اجل ان يتحركوا لرعاية حوار                

بيـة و وعـدوا     فلسطيني لتحقيق مصالحة وطنية على غرار ما حصل في لبنان وان االجابات كانت ايجا             
   " .بالنظر في ذلك من خالل اجراء مشاورات مع جميع االطراف ال سيما الرئاسة الفلسطينية

" واضاف  ، "لكن يوسف عاد وقال ان كافة االتصاالت بين حماس وفتح متوقفة منذ مبادرة اليمن االخيرة              
 مشتركة للبناء عليهـا     ال يوجد اتصاالت بل هناك مبادرات من شخصيات فلسطينية تحاول ان تجد نقاطا            

  ".بين جميع االطراف للمصالحة 
  ٢٥/٥/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  "وإسرائيل"حماس قلقة من المفاوضات بين سوريا ":  بوستجيروزاليم" .١٢

العبريـة ان   ” جيروزاليم بوست “وفي هذا االطار، ادعت صحيفة      :  آمال شحادة، وكاالت   ،القدس المحتلة 
بوسـاطة تركيـة،    ” اسـرائيل ”لقها من بدء المفاوضات بين سـوريا و       قيادة حركة حماس اعربت عن ق     

وزعمت الصحيفة نقال عـن     . واعتبرت انها ستكون اول من يدفع ثمن التوصل الى االتفاق بين الطرفين           
لسان احد قادة الحركة في قطاع غزة ان قادة الحركة في دمشق يفكرون جديا في التوجه الـى طهـران                    

 . انه تغيير في استراتيجية سوريااحتجاجا على ما يعتقدون
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  على التهدئة"إسرائيل"حماس تتجه إلى توجيه ضربات مؤلمة إلجبار  .١٣

ـ   :  سمية درويش  -غزة   ، أن القيادة السياسية لحركة حمـاس منحـت         "الجريدة"أكدت مصادر فلسطينية ل
ضر لتصعيد عملياتها العسكرية النوعيـة، وتوجيـه        كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة، الضوء األخ      

ضربات قاسية ومؤلمة إلى اسرائيل، وذلك إلجبار األخيرة على الموافقة على التهدئة، وكسر الحـصار               
تصريحات خالـد مـشعل     "وقالت المصادر، التي فضلت حجب اسمها، إن         .المفروض على قطاع غزة   

 طهران كانت بمنزلة مفتاح السر للجنـاح العـسكري    رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، األخيرة في      
 ".الذي يقوده مقربون منه، للبدء في توجيه ضربات نوعية

  ٢٦/٥/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  ينعقد في رام اهللا وعلى جدول أعماله عقد المؤتمر العام للحركة" فتح"المجلس الثوري لـ  .١٤

هللا فـي الـضفة الغربيـة حيـث ينـاقش مـسار             اجتماعاته في رام ا   " فتح"عقد المجلس الثوري لحركة     
ونقلت  .المفاوضات مع اسرائيل والوضع في قطاع غزة لجهة الحصار وجهود التهدئة، والوضع الداخلي            

الفلسطينية المحلية عن األمين العام للرئاسة الطيب عبدالرحيم قوله إن جدول أعمال المجلس             " معا"وكالة  
ا إلى أن الرئيس عباس قدم تقريرا وافيا عن الوضع الـسياسي،            الثوري سيتناول الوضع السياسي، مشير    

خصوصا في موضوعي المفاوضات والتهدئة في قطاع غزة، كما تناول الوضـع الـداخلي، والموقـف                
القاضي بضرورة عودتها عن انقالبها والتزامها الشرعية الفلسطينية، ومـن ثـم            " حماس"بالنسبة لحركة   

 -واضاف ان كلمة عباس تناولت المفاوضات الـسورية         . تشريعية مبكرة الذهاب إلى انتخابات رئاسية و    
  اإلسرائيلية،
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  . مؤكدا دعم السلطة لهذه المفاوضات من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم على الجبهة السورية

  ٢٦/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
  لن نطلق شاليط إال بشروطنا : سعيد صيام .١٥

سـعيد صـيام أن   ، القيادي في حمـاس،  ية الفلسطيني السابقنفى وزير الداخل  :  سيد عبد العال   - القاهرة
تكون مصر فشلت في التوصل الى اتفاق حول التهدئة، وقال ان االيام القادمة سوف تحدد مصير التهدئة                 
بعد الرد االسرائيلي على االيضاحات التي قدمتها حماس والقوى الفلسطينية واضاف صيام ان الجهـود               

. الى أن سعي إسرائيل لتلغيم التهدئة عندما ربطتها بـصفقة الجنـدي شـاليط         المصرية لم تتوقف مشيرا     
مشددا على ان الحركة لن تطلق شاليط اال        . واتهم إسرائيل بإفشال صفقة الجندي المخطوف اكثر من مرة        

بشروطها وشدد القيادي البارز في حماس على أن الحركة لن تخضع لالبتزاز االسرائيلي الذي تمارسـه                
يادات والتي تهدد حماس باجتياح قطاع غزة، وقال لعكاظ إن حماس تجاوبت مع مساعي التهدئة               بعض الق 

رغبة منها في فتح المعابر والتخفيف عن الشعب الفلسطيني، لكننا ال نستجدي التهدئة من إسـرائيل وأن                 
اعـات  واعتبر صيام أن مشاركة حماس فـي اجتم       . مصر لن تسمح السرائيل بابتزاز الشعب الفلسطيني      

 .القاهرة بوفدين من الداخل والخارج يؤكد رغبتها وجديتها إلنجاح الجهود المصرية على صعيد التهدئة
  ٢٦/٥/٢٠٠٨عكاظ 

 
   تجدد رفضها لسياسة االعتقاالت ضد نشطاء الفصائل التي تنفذها السلطةالجهاد .١٦

ـ           : رام اهللا  ان، باعتبـاره جريمـة     جددت حركة الجهاد، رفضها التام لالعتقال السياسي تحت أي مبرر ك
حرصـت فـي كـل      "، إن الحركة    )٢٥/٥(] أمس[وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم األحد        . وطنية

المواقف على صون وحدة وتماسك الشعب الفلسطيني، ورفضت كل ما من شأنه بث الفرقـة وإشـاعة                 
رضوا ألخطار جمة في    الفتنة وتمسكت باإلجماع الوطني، وبقي قادتها وكوادرها صمام أمان للوحدة وتع          

في  [  إطالق النار من قبل عناصر تابعة لألجهزة األمنية الفلسطينية          حادثة"وأشار البيان إلى     ".سبيل ذلك 
 على السيارة التي كان يتحرك بها المجاهد عبد الفتاح خزيمية ومجموعة من إخوانه فـي مدينـة                  ]الضفة

نجا الباقون، وكنا نظن أن األمر سيقف عند هذا الحد          جنين لمنع وقوع الفتنة، فأصيب أحد أبناء الحركة و        
لكن مالحقة األخوة في جنين ومحاصرة عبد الفتاح خزيمية أكثر من مرة ثم اعتقاله كان دلـيالُ سـاطعاً                   

وطالبـت الحركـة كـل المعنيـين         ".على النية المبيتة من قبل أجهزة األمن على مالحقة المجاهـدين          
  . ياتهم الوطنية، واإلفراج الفوري عن المجاهد عبد الفتاح خزيميةوالمسئولين بالوقوف عند مسئول

 ٢٥/٥/٢٠٠٨قدس برس
  
  على الحدود مع فلسطينإلى بوابة فاطمة " حماس"مسيرة لـ: لبنان .١٧

نظمت حركة حماس، في الذكرى الستين للنكبة والثامنة للتحرير، مسيرة حاشدة            :  ادوار عشي  - كفركال
ـ      شارك فيها المئات من مخيمات     في صور أبو خالـد     " حماس" منطقة صور، يتقدمهم المسؤول السياسي ل

جهاد طه، والمسؤول السياسي للحركة في صيدا أبو أحمد الفضل، وعضو تجمع علماء فلسطين الـشيخ                
انطلقت المسيرة من مدينة صـور سـالكة الطريـق         . أحمد اسماعيل، إلى جانب ممثلي فصائل فلسطينية      

بوابة "ة، فمنطقة الشريط الحدودي، وصوالً إلى كفركال، حيث حطت الرحال قرب            الساحلية باتجاه الناقور  
  . وهتف المتظاهرون تأييداً لفلسطين والمقاومتين اإلسالمية واللبنانية ".فاطمة

 
  ٢٦/٥/٢٠٠٨السفير 
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   "متعثرة وال أفق أمامها"العملية السلمية : ملوح .١٨

بهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الـرحيم ملـوح امـس إن            قال نائب األمين العام للج    :  د ب ا   -رام اهللا   
الوضـع  "وقال ملوح فـي تـصريحات صـحفية          ".متعثرة وال أفق أمامها   "العملية السلمية مع اسرائيل     

الفلسطيني منقسم على ذاته، والوضع العربي ضعيف أمام الموقف األميركي الذي يساند إسرائيل في كل               
االنقسام الذي حدث نتيجة قيام     "ورأى أن   ". عملية السلمية طريقها مسدود   شيء، األمر الذي يؤكد أن هذه ال      

، "، شكل بعداً جديـداً للقـضية الفلـسطينية   ٢٠٠٧حركة حماس بسيطرتها بالقوة على قطاع غزة صيف         
الوضع الفلسطيني بسبب هذا االنقسام في حالة أسوء من أي مرحلة أخرى مـرت بهـا                "مشددا على أن    

 ". القضية الفلسطينية
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
   ستستخدم وسائل أخرى في حالة فشل جهود التهدئة بغزة"إسرائيل": أولمرت .١٩

أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود : الوكاالت، عبد الرؤوف أرناؤوط: غزة، رام اهللا، القدس المحتلة
رائيل ستجد وسائل أولمرت أنه إذا لم تنجح الجهود المصرية في التوصل إلى تهدئة في غزة فإن إس

في مستهل ، وقال أولمرت .أخرى لضمان عودة الهدوء إلى التجمعات اإلسرائيلية في جنوب إسرائيل
إن إسرائيل تريد الهدوء واألمن الكامل فورا وعلى المدى ، االجتماع األسبوعي للحكومة اإلسرائيلية

، ة فإنه سيتم تحقيقه بوسائل أخرىالبعيد لسكان جنوبها وإذا لم يتحقق ذلك من خالل الوساطة المصري
 .إال أنه شدد على أن إسرائيل ال تنوي االنتظار طويال في قضية غزة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل

في إشارة إلى الصواريخ " سواء أنا أو مسؤولو األمن فإننا ال ننام بسبب هذا الموضوع"وتابع أولمرت 
 . قطع غزةوقذائف الهاون التي يطلقها الفلسطينيون من

أعلن وزير الداخلية اإلسرائيلي من حزب كاديما مئير شطريت أنه سيصوت ضد أي اتفاق ، من جانبه
وقال إن أي اتفاق من هذا القبيل سيعني حماس قوية وإذا لم . وقف إلطالق النار بين إسرائيل وحماس

  .اس قريبايتم تحطيمها فإن اآلالف من المواطنين اليهود سيكونون في مرمى صواريخ حم
  ٢٦/٥/٢٠٠٨ الوطن السعودية 

  
  "حماس" يتوعد باسقاط نائب اولمرت .٢٠

 توعد نائب رئيس الوزراء االسرائيلي حاييم رامون خالل اجتماع الحكومة :امال شحادة - القدس المحتلة
ان الجيش يعرف جيدا كيف يسقط حكم حماس في غزة دون " باسقاط حركة حماس وقال اإلسرائيلية
تردد "وقال ان ". قرارا استراتيجيا بإسقاط حماس" اإلسرائيلية"طاع في حال اتخذت الحكومة اجتياح الق

، "على المدى البعيد" إسرائيل"الحكومة في اتخاذ قرار بإسقاط حماس يلحق ضررا كبيرا بمصالح 
" إن أي مفاوضات مع حماس سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة يعني زيادة قوة الحركة"موضحا 

  . سب قولهح
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  مهمة عاموس جلعاد في القاهرة فشلت: مصادر اسرائيلية  .٢١

نقلت اذاعة جيش االحتالل االسرائيلي عن مصادر امنية اسرائيلية قولها بان مهمة رئيس             : القدس المحتلة 
ر بعين القلـق الـى ردود     الى القاهرة قد فشلت وان اسرائيل تنظ      " عاموس جلعاد "الطاقم االمني السياسي    

 تل ابيب امس بعد زيـارة للقـاهرة   ىوقالت االذاعة ان جلعاد الذي عاد ال .حماس على شروطها للتهدئة
 اعلـم رئـيس     ،استمرت عدة ساعات اجتمع خاللها مع وزير المخابرات المصري اللواء عمر سـليمان            
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 ربط التهدئـة بقـضية شـاليط    الوزراء ايهود اولمرت ووزير الحرب باراك بان حماس تصر على عدم      
واوضـحت االذاعـة ان    .وترفض اي توقف في عملية التسليح والتدريب التي تقوم بها في قطاع غـزة 

جلعاد كرر المطلب االسرائيلي بأن تعمل مصر على منع تهريب الوسائل القتالية واالسلحة على امتـداد                
ت االذاعة ان الـوزير سـليمان طالـب       وقال . في رفح جنوب قطاع غزة    " فيالدلفي"محور صالح الدين    

 . وتم االتفاق على معاودة اللقاء بين غلعاد وسليمان قريباً. إسرائيل وحماس بتليين مواقفهما
  ٢٦/٥/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  على االنسحاب من حكومة اولمرت" شاس"ليبرمان يحث  .٢٢

ان امس حزب شاس إلـى      المعارض أفيغدور ليبرلم  " إسرائيل بيتنا "دعا رئيس حزب    :  د ب ا   -تل أبيب   
وقال ليبرلمان في رسـالة     . باالنسحاب من االئتالف الحكومي وقيادة االنتخابات المبكرة      " الوفاء بوعوده "

إن حكومـة أولمـرت تجـري       "بعث بها إلى رئيس حركة شاس إيلي يشاي نقلتها اإلذاعة اإلسـرائيلية             
تضع يشاي "واعتبر أن هذه المفاوضات  ".مفاوضات ثالثية مع السلطة الفلسطينية وحركة حماس وسوريا

 ".وشاس على المحك ويحملهما المسؤولية عن أي نتيجة قد تتمخض عنها المفاوضات
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  احتجاجا على ضعفه" العمل"النائب افرايم سنيه ينسحب من  .٢٣

مس انسحابه من أعلن النائب في الكنيست اإلسرائيلي عن حزب العمل افرايم سنيه ا : د ب أ -تل أبيب 
وقال سنيه في مؤتمر صحفي نقلته اإلذاعـة        ". إسرائيل قوية "الحزب وتشكيل حركة سياسية جديدة باسم       

ووجه سنيه انتقاداً شديداً إلى حزب      . اإلسرائيلية إنه سيستقيل من الكنيست وسيتنازل عن مقعده البرلماني        
وقال إن رئيس الحـزب     ". لحادة التي يمر بها   أنه عاجز تماماً عن الخروج من األزمة ا       "العمل ، معتبراً    

ال يـنجم   "وأكد سنيه أن انسحابه     . وزير الدفاع أيهود باراك يتحمل جزءاً من المسؤولية عن هذه األزمة          
وأضاف يقول إن النظـام الـسياسي    ".عن أزمة شخصية أو خالفات شخصية من أي من رؤساء الحزب

وكان رئيس حزب العمـل بـاراك       .  مجال لدخول أناس جدد    الحزبي لم يعد يتمتع بثقة الجمهور وهناك      
ترأس قبل جلسة مجلس الوزراء األسبوعية امس جلسة لوزراء الحزب وأطلعهم على نية سنيه االنسحاب               

وقال باراك بهذا الصدد إنه ليس من المستبعد أن يكون قد ارتكب خطأ في عالقاتـه   .من صفوف الحزب
 .  حساب النفس في هذه القضيةمع سنيه ، مشيراً إلى أنه سيجري

  ٢٦/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
  المفاوضات مع سوريا تجري بجدية: أولمرت .٢٤

أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت االجتماع األسبوعي : عبد الرؤوف أرناؤوط: رام اهللا
ر واعتب ".تجري بصورة متواصلة وجدية"للحكومة أن المفاوضات مع سوريا عبر الوسيط التركي 

أولمرت أن الطريقة التي تجري بها حاليا تسمح بنجاح أكبر لها، وقال إسرائيل تعامل المفاوضات 
 سنوات منوها إلى أن األوضاع ١٠المتجددة بحذر شديد لتجنب العودة إلى الوضع السياسي لما قبل 

جتماع األسبوعي  اال خاللأكد أولمرت و.األمنية التي تواجهها إسرائيل اليوم أكثر حساسية من الماضي
المفاوضات مع سوريا ستجري بصورة جدية وبمسؤولية وعناية وليس من خالل الرسائل "للحكومة أن 

إسرائيل تحرص أال تدع السعادة باستئناف المفاوضات تؤثر على "، مشددا على أن "عبر وسائل اإلعالم
 ".قدرتها على التوصل إلى اتفاق

  ٢٦/٥/٢٠٠٨الوطن السعودية 
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  لمفاوضات مع سوريا منوطة بتنازالت من الطرفينا: باراك .٢٥
منوطة بتنـازالت مؤلمـة مـن       "اعتبر وزير األمن اإلسرائيلي إيهود باراك، أن المفاوضات مع سوريا           

واعتبر . ، ولم يذكر ما هي التنازالت المتوقعة من سوريا التي تطالب باستعادة الجوالن المختل             "الطرفين
فـي حـين    . ان ألمن إسرائيل ودافعا للعرب إلبرام السالم مع إسرائيل        باراك أن الجيش القوي هو الضم     

وقال باراك في رسالة     ".تآكل قدرة قوات االحتياط   "اعتبر رئيس األركان، غابي أشكنازي بما وصفه بـ         
المفاوضات على كافة المسارات يجب أن تجرى من منطلق مـسؤولية قوميـة             : " ألولمرت مبطنة بالنقد  
  ".لح إسرائيلوالحفاظ على مصا

وأضاف في حفل توقيع اتفاق عمل للمستخدمين الذين يؤدون خدمة االحتياط بـين المـشغلين ونقابـات                 
المفاوضات منوطة بتنازالت مؤلمة من الطرفين، لذلك مـن غيـر           " العمال، ورافقه رئيس األركان، إن      

ـ             ـ ٦٥المتوقع أن تكون قصيرة أو سهلة، لذلك يتطلب لنا في سنوات الستين وال  إلسرائيل شـبكة    ٧٠ وال
  ".أمان

  ٢٥/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  اعتقال إسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران .٢٦

ألقت السلطات اإلسرائيلية القبض على إسرائيلي من اصل ايراني بتهمـة التجـسس             :  د ب أ   -تل أبيب   
ـ             . لصالح إيران  رائيلية وذكرت مصادر إعالمية عبرية امس ان المعتقل وقع في شباك المخـابرات اإلس

ويواجه اإلسرائيلي تهمة تزويد عمالء في المخابرات اإليرانية معلومات عـن مواقـع    .بداية أيار الحالي
وقالت المصادر إن المتهم اعترف خالل التحقيقات بأنه زار القنصلية اإليرانية في  .عسكرية في إسرائيل

 ٢٠٠٦،اسطنبول مرارا خالل عام 
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الدستور 

 
  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثانيوزع الكمامات في  ت"إسرائيل" .٢٧

طلب نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي متان فيلنائي استدراج عروض لتوزيع الكمامات الواقية من األسـلحة       
وقال مصدر أمني    .غير التقليدية في إسرائيل، بعدما أتمت شركة مدنية عملية تجميعها في العام الماضي            

يع الكمامات ال يتصل بالمعلومات االستخبارية التي تتحدث عن إمكان انـدالع            القرار بتوز "إسرائيلي إن   
عملية التوزيع ترتبط بتوصيات لجنة فينوغراد وال عالقة لها بأي          "، مشدداً على أن     "مواجهة في المنطقة  

  ".نزاع ممكن مع سوريا أو إيران
جتازت عملية الترميم إلعادتها إلـى      وزارة الدفاع فحصت الكمامات التي ا     "إن   ،"معاريف" صحيفة   توقال

 ماليين كمامة، بينما جرى إبطال الـبعض منهـا لعـدم إمكـان              ٤,٥وضعها السليم، وحتى اليوم جمع      
  ".٢٠٠٩ترميمها، على أن يبدأ التوزيع في كانون الثاني 

  ٢٦/٥/٢٠٠٨األخبار 
    

 الشيخ رائد صالح يطلق من المغرب نداء استغاثة إلنقاذ األقصى  .٢٨
وجه الشيخ رائد صالح مساء أمس األول خالل مهرجان خطابي بالربـاط،            :  إسماعيل روحي  -الرباط  

نداء استغاثة إلى القادة العرب والمسلمين وعموم الشعوب العربية واإلسالمية حتى يهبوا لنجـدة القـدس                
  بمن فـيهم سـكان القـدس سـيظلون         ٤٨أن فلسطينيي الـ     مؤكداً   .والمسجد األقصى قبل فوات األوان    

أن كل الجرائم التـي     شار في هذا السياق إلى      وأ .صامدين في وطنهم ولن يقبلوا بالتهجير إال استشهاديين       
ارتكبت وترتكب بالقدس يقف وراءها مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي وهو ما يجعلها جرائم ذات طبيعة               

ية إعالمية لنـصرة    طالب صالح اإلعالميين العرب بضرورة االتفاق حول وضع استراتيج        قد  و. رسمية
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 إلى أنه يبذل مساعي حثيثة لتقويـة اللحمـة          من جهة أخرى  وأشار   .وإبراز األخطار التي تهددها    القدس
رئيس محمود عبـاس، وإسـماعيل      الالوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني عبر وساطة قادها للتقريب بين           

 من أجل الحفاظ علـى وحـدة البيـت          هنية رئيس الحكومة المقالة دعاهم من خاللها إلى تجديد الحوار         
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة أن السلطات األمنية بمطار محمد الخامس الـدولي               .الفلسطيني

القريب من الدار البيضاء قامت باحتجاز الشيخ صالح لعدة ساعات قبل أن يتم اإلفراج عنه بعد تـدخل                  
  .جهات نافذة في الدولة

  ٢٦/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 
  

  "الخط األخضر"من أراضي  % ١ يسيطرون على أقل من ٤٨ فلسطينيو: راسةد .٢٩
فـي دراسـة    " ٤٨المركز العربي للتخطيط البديل في األراضي الفلسطينية المحتلة عام          "كشف   :الناصرة

جديدة عن أن مناطق التطوير والبناء المعدة للوسط العربي وللبلدات العربية داخل الخط األخضر حتـى                
 كمـا   . الفلسطينية قبل النكبـة     من األراضي التي تتبع تاريخياً للبلدات     % ١ تساوي أقل من     ٢٠٢٠العام  

 مـن   %٧,٧أظهرت الدراسة، أن األراضي التاريخية التابعة للبلدات العربية تقلصت بسبب النكبة إلـى       
 فـي    وبالرغم من النمو السكاني وحاجات التطور للسكان العرب        .١٩٦٧مجموع األراضي داخل حدود     

من المـساحة   % ٥٧، كما كان يتم تحويل      %٣,٤ إلى   ٢٠٠٧البالد، تقلصت هذه النسبة لتصل في العام        
وأكدت الدراسة أن الكثافة الـسكانية       .إلى محميات طبيعية وحدائق قومية بهدف تقييد استعمالها       المقلصة  

ـ ، حيـث    ١٩٤٨ أضعاف المعدل العام داخل حـدود        ٥في البلدات العربية هي حوالي       ن المتوقـع أن    م
  .٢٠٢٠تتضاعف هذه النسبة حتى العام 

  ٢٥/٥/٢٠٠٨ قدس برس
  

   إلى مصر لبحث زيادة كمية الكهرباء والوقودفلسطينيوفد  .٣٠
توجه وفد رسمي فلسطيني الى القاهرة مؤلف من رئيس الهيئة العامـة للبتـرول              :  فتحي صباح  -غزة  

مر كتانة لبحث سبل تزويد قطاع غزة بحاجاته        مجاهد سالمة، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ع       
وقال  .من التيار الكهربائي ومشتقات الوقود المختلفة في ظل أزمة خانقة رفعت أسعار البنزين والسوالر             

 ١٧ن الوفد سيطلب من السلطات المصرية زيادة كمية التيار الكهربائي التي تزود بها رفح مـن                 أسالمة  
 سيطلب تزويـد محطـة توليـد        كما. ح به الشبكة واإلمكانات المصرية    ميغاوات الى المستوى الذي تسم    

الكهرباء الوحيدة في القطاع بالسوالر الصناعي الالزم لتشغيلها، فضالً عن بحث سبل تزويـد القطـاع                
 أن تستجيب الجهات المصرية     اًتوقع، م بوقود السوالر والبنزين الالزمين لمحركات السيارات والكيروسين      

خالل األيـام القليلـة     غزة  قطاع   ظاهرة جديدة في   ومن جهة أخرى برزت      .المسؤولة للطلب الفلسطيني  
الماضية تتمثل في قيام أصحاب السيارات العمومية ببيع حصص السوالر التي تسمح الحكومـة المقالـة                

 شـرعت    حـين  فـي  . شيكل ٨٠٠اً، بنحو    ليتر ٤٠للسائقين بالتزود بها خالل أسبوع واحد وتصل الى         
 األمر الذي تسبب في كارثة صحية وبيئيـة         ،الشرطة بحملة لمنع استخدام زيت الطهي بدالً من السوالر        

  .خطيرة
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  د غزة بكميات محدودة من الوقود يتزوتستأنف  "إسرائيل" .٣١

يش اإلسرائيلي استأنف إمـداد قطـاع       ن الج أكد رئيس هيئة البترول في قطاع غزة أحمد علي          أ: وكاالت
ن محطات الوقود بـدأت     ألى  إشار  أو. غزة بالوقود بشكل جزئي ومن دون معرفة الكمية المنوي ضخها         

تتجاوب مع خطة األزمة مستأنفة توزيع السوالر على حاملي كوبونات الوقود التي تم توزيعها من قبـل                 
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ن الكمية الموجودة في المحطات ضئيلة وال       أ على   داًوزارة النقل والمواصالت في الحكومة المقالة، مشد      
مس فـتح معبـر بيـت       أ "سرائيلإ"عادت  وعلى صعيد آخر، أ    .تكفي للتوزيع التجاري لجميع المواطنين    

  ".صوت اسرائيل"ذاعة إذكرت ، بحسب ما  أمام المرضى الفلسطينيين فقط غزةحانون شمال قطاع
  ٢٦/٥/٢٠٠٨المستقبل 

  
 ف بين فتح وحماس عطل قدرة النظام السياسي الفلسطينيالخال: الضمير مؤسسة .٣٢

مس أن استمرار حالة االنقـسام الـداخلي بـين          أقالت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان      :  د ب ا   -غزة  
عطلت قدرة النظام السياسي الفلـسطيني فـي        "حركتي فتح وحماس وما تبعها من إجراءات غير قانونية          

في الضفة الغربية  "سلطات الحكم الفلسطينية"المؤسسة وانتقدت  ".ميةتحقيق آمال الشعب في التحرر والتن
 مطالبة جميع الجهـات المـسؤولة وقفهـا         ،وقطاع غزة النتهاكهما حقوق اإلنسان على اختالف انواعها       

  .والعمل على احترام حقوق اإلنسان كافة
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
   غزة  غزة حائرون ما بين توجيهات رام اهللا وتعليماتحجاج .٣٣

ن طالبهم جمال بواطنة  أبات حجاج قطاع غزة هذا العام في حيرة من أمرهم بعد            :  وليد عوض  -رام اهللا   
 دائرة الحج فـي الحكومـة       ىمس بعدم التسجيل لد   أوزير االوقاف في حكومة تسيير االعمال الفلسطينية        

صبح الراغبون بالحج   أوغزة  وفي ظل الصراع المحتدم ما بين دائرتي الحج في كل من رام اهللا               .المقالة
 وبـين   ،جراء الترتيبات للحج مع السعودية    إهذا الموسم حائرين ما بين توجيهات رام اهللا التي تتحكم في            

تعليمات دائرة الحج في غزة التي تدير الشؤون الحياتية اليومية الهالي القطاع منذ منتـصف حزيـران                 
واطنين الذين سجلوا في موسم الحج للعام الماضي من         ن الم أ ،ال بد من الذكر   وفي هذا السياق    . الماضي
حكومة بغزة خاضوا معاناة وصعوبات كبيرة لتأدية فريضة الحج جراء الصراع بـين حكومـة               الخالل  

  .تسيير االعمال برام اهللا والحكومة المقالة
  ٢٦/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 إلعالمية لفضح االحتالللجنة مبعدي القدس تستعد الطالق المرحلة الثانية من حملتها ا .٣٤

استكملت لجنة مبعدي القدس جلساتها في مدينتي القدس المحتلة وعمان، وأعادت :  وفا-القدس المحتلة 
وذكر شاكر القواسمي  .ترتيب فعالياتها الخاصة بمبعدي المدينة المقدسة، وخاصة على الساحة األردنية

مدينة بلغ أكثر من مائتي مبعد، استقر لية االحتالل لأمين سر اللجنة أن عدد المبعدين المقدسيين منذ بدا
ن الحملة تستهدف فضح ممارسات االحتالل من جهة،  وأوضح أ.معظمهم في العاصمة األردنية

  .كثر من ثالثين عاماًأبعاد معظمهم إالمبعدين، الذين مضى على هؤالء والتعريف بمعاناة 
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 ين ضد الجدار في نعلين واعتقال ثالثة آخرين خمسة متظاهرصابةإ .٣٥

، في قرية نعلين غربي رام اهللا، واعتقل ثالثة ةمس خمسة مواطنين بجروح متفاوتأ أصيب ظهر :رام اهللا
ذلك، بعد أن اعتدت قوات االحتالل على اعتصام سلمي نظم ضد  و.آخرين بينهم متضامنان أجنبيان

  .قامته على أراضي القريةإبجدار الفصل العنصري، الذي شرع العمل 
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  خالل قمع اعتصام ضد الحواجز في الخليل  واعتقال ثالثة متضامنين ناشطة إسرائيليةإصابة .٣٦
مـس  أ االحتالل قوات   اعتداءصيبت ناشطة سالم إسرائيلية واعتقل ثالثة متضامنين إثر         أ: وفا -الخليل  
ل بلدة السموع جنوب الخليل بالضفة الغربية ضد الحواجز العـسكرية           سلمي نظم على مدخ    اعتصامٍعلى  

أشارت مصادر إلى أن العشرات من نشطاء السالم من القدس وتل أبيب وبئرالسبع لـم               فيما  . اإلسرائيلية
  .يتمكنوا من المشاركة في االعتصام، بعد احتجازهم من قبل القوات اإلسرائيلية وترحيلهم

  ٢٦/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

 كابوس يالحق الفتيات الفلسطينياتاإلسرائيلية  العاري على الحواجز التفتيش .٣٧
 ن خشية تعرضه  هنتاعن الذهاب إلى جامع   العديد من الفتيات الفلسطينيات     حجم  ت:  أماني سعيد  -بيت لحم   

نتشرة في  للتفتيش العاري، في ظل ازدياد سياسة تفتيش الفتيات الفلسطينيات على الحواجز اإلسرائيلية الم            
عمد الجيش اإلسرائيلي تفتيش الفتيـات       وفضالً عن ت   . حاجزاً ٦٣٠الضفة الغربية، التي يزيد عددها عن       

، إضافة إلى التفتيش العاري      أيضاً خالل اقتحامه المدن والقرى الفلسطينية    فإنه يقوم بذلك    على الحواجز،   
  .ت الفلسطينيات داخل السجونالذي تمارسه مصلحة السجون اإلسرائيلية بحق األسيرات والمعتقال

  ٢٦/٥/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  

  فلسطيني ٢٧٠٠  الجاري العاممنذ بداية اعتقل االحتالل: تقرير .٣٨
ن سلطات االحتالل صعدت خالل هذا العام من        أأكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين المقالة ب      : غزة

لفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية المحتلة      حمالت االعتقال العشوائية التي تمارسها ضد أبناء الشعب ا        
 من قطـاع غـزة   ٦٠٠ مواطن منذ بداية العام الجاري، منهم أكثر من        ٢٧٠٠حيث اعتقلت ما يزيد عن      

 أسـيرة،   ١٤ من األطفال، و   ٢٥٥  أن من بين المعتقلين أكثر من      توأفاد .خالل اجتياح المناطق الحدودية   
لسن، وقيادات العمل الوطني واالسالمى ورؤساء بلـديات        هنالك العشرات من المرضى وكبار ا     كما أن   

 حظيت مدينة الخليل بالنصيب األكبر من االعتقاالت، حيث اعتقل منها ما يزيد             في حين ومجالس محلية،   
 ما  في هذا السياق إلى وجود    رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة       قد أشار   و . مواطن ٧٠٠عن  

ن سلطات االحـتالل صـعدت      من جهة أخرى أ   وأوضح   . سجون االحتالل  في  أسير ١١٧٠٠يزيد عن   
 حكمـاً   ١٣٠٠ أكثر مـن     هحيث أصدرت محاكم   ايضاً منذ بداية هذا العام من سياسة االعتقال اإلدارى،        

عدد األسرى اإلداريين في السجون ارتفـع إلـى         في حين أن    دارى أو التجديد لمرة أو ألكثر،       جديداً باإل 
 ٣٥٥ إلى أن سلطات االحتالل تحتجز أكثـر مـن            في هذا السياق   وأشار .ل ادارى  معتق ١١٠٠أكثر من   
فقد ذكر  األسيرات   أما عن    . طفل تعرضوا لالعتقال منذ انتفاضة األقصى      ٧٠٠٠وهو ما تبقى من      طفالً،

 ١٠٢أسيرة ال يزال منهن فـي الـسجون          ٧٣٠منذ بداية انتفاضة األقصى أكثر من       اعتقل  االحتالل  أن  
  أسيرات من قطاع غـزة،     ٣ أسيرات من سكان القدس، و     ٤ أسيرة من الضفة الغربية و     ٩٥نهن  أسيرة، م 
  . عاما١٨ً ستة أسيرات لم تتجاوز أعمارهن الـ هنمن بينمبيناً أن 

  ٢٦/٥/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  

  ٢٠٠٨ بسبب االحتالل خالل الربع األول من عام  شهيداً فلسطينيا٣٤٣ً: تقرير .٣٩
 مواطناً فلسطينيا استشهدوا خـالل الربـع        ٣٤٣ت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان على أن        أكد: رام اهللا 

االحتالل، سواء من خالل العمليات العسكرية المتكررة أو مـن خـالل منـع               ، بسبب ٢٠٠٨األول لعام   
وثقت المؤسسة استمرار االحتالل بالقيام بحمالت اعتقال عشوائية طالـت  كما  .المرضى من تلقي العالج  

   من المدنيين الفلسطينيين، ٩٧٥
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  . مواطناً من الضفة الغربية٨١٢ مواطناً من قطاع غزة، و١٦٣من بينهم 
  ٢٥/٥/٢٠٠٨ قدس برس

  
  يشق شوارع استيطانية جديدة في بلدة قرب نابلس االحتالل .٤٠

يك مس، تجريف وشق شوارع استيطانية في جبل بلدة بيت فور         أواصلت قوات االحتالل    :  بترا -رام اهللا   
 تبلدية عبد الباسط حنني أن قوات االحتالل اقتلع       الوقال رئيس   . شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية     

 مساحات شاسعة من األراضي تقدر بحوالي ثمانية كيلومترات مربعة طوليا مزروعة بأشـجار              توجرف
الطرق والشوارع يأتي   وأوضح أن شق هذه      .الزيتون واللوزيات والتين والعنب والتي تعود ألهالي البلدة       

 لتوسيع وربط مستوطنة ايتمار من الجهة الغربية الجنوبية بمستوطنة جديدة تدعى جدعونيم فـي    استكماالً
  .الجهة الشرقية، حيث تم نصب عدد من الكرافانات وخزانات مياه فيها

  ٢٦/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
  شفى إسرائيليمتأثراً بجراحه في مستفي قطاع غزة  فتى من مخيم البريج استشهاد .٤١

أعلن الدكتور معاوية حسنين مدير عام اإلسعاف والطوارئ بـوزارة الـصحة،            :  فايز أبو عون   - غزة
أمس، عن استشهاد فتى من سكان مخيم البريج متأثراً بجراحه الخطيرة التي كان ُأصيب بها، األربعـاء                 

  .الديك شمال شرقي المخيم أثناء توغلها واجتياحها لمنطقة جحر االحتاللالماضي، على أيدي قوات 
  ٢٦/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   عمال فلسطينيين٤ إسرائيلية تصرع حافلة .٤٢

استنكر األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد مقتل أربعة             : أمين أبو وردة   - نابلس
ينما كانوا في طـريقهم     عمال فلسطينيين وجرح خمسة آخرين في حادث مروع وقع مع حافلة إسرائيلية ب            

  .٤٨من منطقة غربي رام اهللا إلى داخل فلسطين المحتلة عام 
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  آن األوان إلنشاء صندوق للقدس ال يقل حجمه عن مليار دوالر: اشتية .٤٣

، )ربكـدا  (مدير عام المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار      ،  محمد اشتية .  د  رأى :جعفر صدقة 
ي حـل  أو أادة صياغة لوضعها إعي معتبراً أن أ  عادة تفعيل الدور االقتصادي للقدس ما زال ممكنا،         إن  أ

 ماليين سائح يزورون    ٣ - ٢هناك  مبيناً أن   .  وهجها ودورها في االقتصاد    مدينةيعيد لل يجب أن   سياسي  
وبحسب  إلى ذلك    .القدسفي ظل ظروف سياسية ناضجة من زيارة        حيث ال بد لهؤالء      سنويا،   "سرائيلإ"

 الف نزيل في العـام      ٣٠٠ لم يتعد عدد نزالئها       فندقاً ١٨، يوجد في القدس الشرقية      "بكدار"عدها  أدراسة  
 كمـا   %.٢٢ بنسبة   ٢٠٠٧ في العام    يرتفع العدد مجدداً  ، ل %٣٥ بنسبة   ٢٠٠٦، انخفض في العام     ٢٠٠٥

ن الزراعة في المدينة تحتـضر،      أيعني  ، ما    مستخدماً ٤٥٠قل من   أ منشاة زراعية تشغل     ١٧٣أن هناك   
ة فـي الـصناعات التحويليـة،       أ منش ٧٣٨ منشاة اقتصادية ثلثاها كراجات ودكاكين، و      ٥٩٢١لى  إضافة  إ
 مـستخدم، ومعظمهـا     ٣٦٠٠ة داخل الجدار يعمل فيها حوالي       أ منش ٥٩٨ مؤسسة خدمات منها     ١١٥٥و

علـى فـي    الفرد في القدس الـشرقية األ      يعتبر دخل    في حين و .يعمل في القطاعين الصحي واالجتماعي    
دخـل الفـرد فـي    أن شتية  وأوضح ا."سرائيلإ" بمعدل الدخل في     قل قياساً نه األ إراضي الفلسطينية، ف  األ

فضالً عن أن    ضعف دخل الفرد في القدس الشرقية،        ١٥ الف دوالر، وهو     ٢١لى  إالقدس الغربية يصل    
علـى صـعيد تـشجيع      و .مات في شـطري المدينـة     هناك فجوة هائلة في البنى التحتية ومستوى الخد       

ودعـا   .نشاء صندوق للقدس ال يقل حجمه عن مليار دوالر        نه حان الوقت إل   أعتبر اشتية   االستثمارات، ا 
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 لرؤية الواقع الحقيقي على االرض، والنظـر         القدس، ن يزور أكل من يتمكن من رجال االعمال العرب        
  .مكانية االستثمار فيهاإفي 

  ٢٦/٥/٢٠٠٨ينية األيام الفلسط
  

  ألف نزيل في الربع األول من العام الحالي ٨٦  أكثر منالفنادق الفلسطينية استقبلت: تقرير .٤٤
ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء أن عدد الفنادق العاملة في األراضي الفلسطينية فـي شـهر آذار                : البيرة
متوسط عدد العاملين فـي الفنـادق       غ  بل فيما  .  فندقاً في منطقة القدس    ٢٦ منها   ، فندقاًً ٨٢ قد بلغ    ٢٠٠٨

وأوضـح أن عـدد      . أنثى ١٤٧ ذكراً، و  ١٠٥٥ عامالً، منهم    ١٢٠٢ الجاري  من العام  خالل الربع األول  
مـن دول اإلتحـاد     % ٣٩مـن الفلـسطينيين، و    % ١٨,٤ نزيالً، منهم    ٨٦٦٨٤النزالء بلغ ما مجموعه     

من مجموع النزالء،   % ٤٣,٦سبتهم إلى   األوروبي، ويتركز عدد النزالء في فنادق القدس حيث وصلت ن         
  على التوالي، % ٢٦,٦ و،%٢٧,٨يليها فنادق جنوب ووسط الضفة الغربية وبنسبة 

في فنادق قطـاع  % ٠,٧، في حين بلغت %١,٣أما نسبة نزالء الفنادق في شمال الضفة الغربية، فقد بلغ     
  .غزة

  ٢٦/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
 للتصدي لمشروع اعتبار القدس والضفة ارضا اسرائيلية يدعو " الديمقراطي األردني" .٤٥

دعت دائرة الالجئين في حزب الشعب الديمقراطي االردنـي جامعـة الـدول             :  فارس الحباشنة  -عمان  
العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية والبرلمانات العربية للتدخل ضد مؤتمر تنعقد اعمالـه فـي احـدى                

من تجمعين برلمانيين اسرائيلي وامريكي لصياغة تشريع يعتبـر أن          قاعات الكونغرس االمريكي بدعوة     
وتؤكد الدائرة الحزبية ان هذا التشريع يهدف للقفز على الحقوق          . القدس والضفة الغربية أرضا أسرائيلية    

 . الفلسطينية الوطنية كتقرير المصير واقامة دولة مستقلة قابلة للحياة و حق العودة
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
 ننتظر تهيئة الظروف المالئمة النتداب قضاة للعمل في فلسطين : س المجلس القضائيرئي .٤٦

أن : قال رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي القاضـي محمـد صـامد الرقـاد              :  بترا –عمان  
المجلس ينتظر من الجانب الفلسطيني تهيئة الظروف المالئمة الستقطاب كفاءات قضائية أردنية للعمـل              

أن موضوع إنتداب قضاة أردنيين للعمل في سلك القضاء         : وأضاف الرقاد . اطق السلطة الفلسطينية  في من 
الفلسطيني مرتبط باستعدادات الجانب الفلسطيني، مشيرا الى أن الجانـب الفلـسطيني وعـد باسـتكمال                

لس القضائي  وأشار القاضي الرقاد إلى أن رئيس المج      . االجراءات وتهيئة الظروف المناسبة لعمل القضاة     
االعلى الفلسطيني أبدى لدى زيارته االخيرة لالردن رغبة المجلس باالستفادة مـن الخبـرات القـضائية       

  .االردنية وحدد احتياجاته للمرحلة الحالية بسبعة عشر قاضيا
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  يوم للتتضامن مع الفلسطينيين": نقابات الكرك" .٤٧

ت المهنية، في محافظة الكرك أمس، يوما تضامنيا مـع الـشعب            نظمت النقابا :  هشال العضايلة  -الكرك
وتـضمن اليـوم التـضامني      ". أغيثوا أهلنا في غزة هاشـم     "الفلسطيني في غزة، ضمن الحملة الوطنية       

مهرجانا خطابيا ومعرضا للصور والوثائق التي تعبر عن آالم الشعب الفلـسطيني ومختلـف مظـاهر                
  .سيرة النضال الوطني الفلسطينيالعدوان اإلسرائيلي عليه، وتحكي م

  ٢٦/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 
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  خوة الفلسطينيينلإل  االنسانيةحقوقال االهتمام بضنارفضنا للتوطين ال يعني رف: سليمان .٤٨

، ألقى الرئيس المنتخب العماد ميشال سليمان خطاب القسم في مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية
نلتزم فيها مشروعاً وطنياً نلتقي عليه، لنصل إلى ما يخدم " مرحلة جديدة دءودعى فيه اللبنانيين إلى ب

وتحدث عن الوضع  ."الوطن ومصلحته كأولوية على مصالحنا الفئوية والطائفية، ومصالح اآلخرين
إن الدولة ال يمكنها التغاضي عن أي عبث باألمن والسلم، ولن تسمح بأي حال من ": الفلسطيني فقال
 يستعمل البعض وقوداً لإلرهاب، وأن يتخذ من قدسية القضية الفلسطينية ذريعة للتسلّح، األحوال أن

. لتصبح هذه المسألة مصدراً لإلخالل باألمن، كما حصل منذ عام، عندما اعتدي على الجيش اللبناني
شدداً ، م"فلنتضافر لمعالجة تداعيات ما حصل، فنعيد وصل ما انقطع، لبلسمة الجراح وإعادة اإلعمار

أن رفضنا "كذلك أكد . "أن البندقية تكون فقط باتجاه العدو، ولن نسمح بأن تكون لها وجهة أخرى"على 
القاطع للتوطين ال يعني رفضاً الستضافة اإلخوة الفلسطينيين واالهتمام بحقوقهم اإلنسانية، بل تأسيس 

دد على ما ورد في المبادرة العربية عام ولهذا، فإن لبنان يش. لحق العودة حتى قيام الدولة القابلة للحياة
٢٠٠٢".  

  ٢٦/٥/٢٠٠٨األخبار 
  
  مصر تطالب مشعل بالتخفيف من حدة تصريحاته بشأن معبر رفح .٤٩

طالبت مصر رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، بالتخفيف من حدة تصريحاته : القاهرة
قطاع غزة إذا فشلت جهود القاهرة الصحافية بشأن عزم الحركة على اقتحام معبر رفح الحدودي مع 

إن " األخبار"إلبرام هدنة بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني في القطاع، وقالت مصادر مصرية لـ
ال تخدم المساعي المصرية في هذا اإلطار، وتبدو كأنها "تصريحات مشعل، أول من أمس، في طهران 

إذا استمرت فستولّد رداً "أن التصريحات ورأت ". محاولة مرفوضة للضغط على الحكومة المصرية
حرمة الحدود المصرية مع قطاع غزة مصونة وليست "، مشددة على أن "معاكساً لدى الجانب المصري

مصر، التي تعاملت بحنكة وحرص مع "وأشارت المصادر إلى أن ". عرضة لالنتهاك من أي طرف
 في حاجة جديدة إلى أي اختبار يستفز رد فعلها اقتحام الفلسطينيين قبل أشهر لمعبر رفح الحدودي، ليست

لدى القوات المصرية على الحدود تعليمات حازمة بمنع عبور أي شخص "وأضافت ". إذا تكرر األمر
  ".بشكل غير طبيعي، هذا حقنا وسنمارسه مهما كانت الظروف

  ٢٦/٥/٢٠٠٨األخبار 
  
  األسلحة لغزة مصريا بتهمة تهريب٢٥٠تل أبيب طالبت القاهرة باعتقال  .٥٠

سلمت مصر أسماء " إسرائيل"أن " أمريكا إن أرابيك"ذكرت وكالة أنباء :  أمريكا إن أرابيك–واشنطن 
وأفادت الوكالة أنها .  مصريا تتهمهم بالمساعدة في تهريب األسلحة إلى غزة، وطلبت اعتقالهم فورا٢٥٠

ي، وتقدم بها مركز أبحاث مرتبط حصلت على وثيقة، قام بكتابتها الباحث المخضرم ديفيد ماكوفسك
باللوبي اإلسرائيلي إلى اللجنة الفرعية لشئون الشرق األوسط، التابعة للجنة العالقات الخارجية األمريكية، 

 مصريا، في ٢٥٠تمكنت من الحصول على معلومات استخباراتية تفيد تورط " إسرائيل"زعم فيها إن 
قة، الكونجرس وواشنطن على اإلسراع في إرسال خبراء وحثت الوثي. عمليات تهريب مزعومة إلى غزة

أمريكيين لإلشراف على تأمين الحدود، مشيرة إلى أن سالح المهندسين األمريكي قام بإحصاء جيولوجي 
في األراضي المصرية لتحديد أماكن األنفاق، وأن الواليات المتحدة حصلت على موافقة مصر إلرسال 

وأجهزة استشعار متقدمة لكن لم يتم تسليمها حتى ) عن طريق الروبوت (أجهزة يتم التحكم فيها عن بعد
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 أميال على ممر فيالدلفيا على حدود غزة ٨ نفقا عبر منطقة طولها ٤٠وقدرت الوثيقة وجود  .اآلن
  . وسيناء، وأشارت إلى أن للكثير من األنفاق أكثر من مخرج ومدخل

  ٢٤/٥/٢٠٠٨صحيفة المصريون  
 
  إزاء التهدئة" حماس"تحفظات " لإسرائي" تبلغ مصر .٥١

مصر ": "الحياة"محمد بسيوني لـ" إسرائيل"قال السفير المصري السابق لدى :  جيهان الحسيني-القاهرة 
أبلغت المبعوث اإلسرائيلي تحفظات حركة حماس ازاء الرد اإلسرائيلي، والتي تتلخص بضرورة وجود 

فيذ التشغيل التدريجي للمعابر، ومفهوم الفترة جدول زمني لرفع الحصار، واالستفسار عن كيفية تن
حماس تريد سقفا زمنيا محددا لرفع الحصار، باإلضافة إلى أنها ابلغتنا أنها "، الفتاً إلى أن "التجريبية

  ". ترفض ربط اتفاق التهدئة بمسألة إطالق غلعاد شاليت
توكول المعابر الذي وقع في تشغيل المعبر يخضع التفاق برو: "وبالنسبة الى تشغيل معبر رفح، قال

تتمسك بهذا الشرط لتشغيل معبر رفح بينما حماس " إسرائيل"، الفتا إلى أن "٢٠٠٥) يونيو(حزيران 
إن : "القيام بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، قال" إسرائيل"وعما يتردد عن نية . تعارض ذلك

ال تتحمل القيام بهذه الخطوة " إسرائيل"الداخلية في الفكرة ما زالت قائمة لكنني استبعدها حالياً، فاألجواء 
اآلن، فهم ال يجرؤون على ذلك ألن هناك توقعات بخسائر كبيرة ال يحتملها اآلن الوضع الداخلي 

  .اإلسرائيلي
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  الستعادة حقوق األسرى المصريين" إسرائيل"مطالبات بتعقب : مصر .٥٢

جنة اإلسالمية العالمية لحقوق اإلنسان بالمجلس اإلسالمي العالمي طالبت الل:  جمال جوهر-القاهرة 
للدعوة واإلغاثة الجهات المعنية ذات االختصاص بالعمل على استعادة الحقوق المسلوبة لألسرى 

" إسرائيل" والحث على تعقب ١٩٦٧ و١٩٥٦المصريين الذين قتلوا على أيدي اإلسرائيليين خالل حربي 
إلى ذلك استنكر الحزب الوطني الحاكم . وتفعيل اتفاقيات جنيف واالتفاقيات الدوليةفي المحاكم الدولية 

في مصر موقف الرئيس األمريكي جورج بوش من القضايا الفلسطينية والذي عبر عنه في خطابه أمام 
المنتدى االقتصادي العالمي الذي عقد مؤخرا في منتجع شرم الشيخ، مؤكدا أنه ال يسهم بشكل واضح في 

  .حل القضية وال ينظر إليها بشكل عادل
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  حماس طلبت مني تدخال عربيا مثل لبنان: عمرو موسى .٥٣

الشرق "كشف عمرو موسى، األمين العام لجامعة الدول العربية في حوار مع : سوسن أبو حسين: القاهرة
أن رئيس "كة حماس به، موضحاً عن فحوى اتصال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحر" األوسط

المكتب السياسي لحماس أبدى استعداده لدخول حركته في حوار مع حركة فتح تحت رعاية الجامعة 
تحدث معي األخ خالد مشعل أول من أمس مهنئا أوال بالحل في "وقال ". العربية ينهي الخالف بينهما

  ". النزاع بين فتح وحماسلبنان، ومبدياً استعداده لعملية من هذا النوع نفسه تنهي
  ٢٥/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  رئيس الوزراء القطري يدعو إلى رفع الحصار عن غزة  .٥٤

أكد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، على ضرورة رفع :  فلسطين-بيروت 
ون إنسان الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ عامين، والذي يهدد حياة مليون ونصف الملي



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                   ١٠٨٩:         العدد                  ٢٦/٥/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

أال نستطيع نحن كعرب أن نوصل الغذاء والدواء والكهرباء فقط : "وتساءل. فلسطيني بسبب استمراره
أتمنى أن نتفق في الجامعة العربية على مبدأ لرفع الحصار بغض "وأضاف !". إلى قطاع غزة المحاصر؟

لمساعدات الغذائية النظر عن األمور السياسية، والتواصل مع الهالل والصليب األحمر لتوصيل ا
من جهة أخرى؛ طالب رئيس الوزراء القطري األطراف ". واألدوية إلى سكان القطاع المحاصرين

الفلسطينية بتغليب المصلحة الوطنية، وتنفيذ االتفاقات التي وقعوا عليها في مكة المكرمة، موضحاً أن 
 ". رائيلإس"المستفيد من الخالفات الفلسطينية الداخلية هو الطرف الثالث 

   ٢٦/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  ر نجاح حماس يتمثل في صيانتها لحقوق الشعب الفلسطيني س: طهران  .٥٥

أكد أمين المجلس األعلى لألمن القومي سعيد جليلي خالل استقباله، امس في :  ستار ناصر-طهران 
انية على طهران، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ان ممارسة الضغوط الالإنس

ان المقاومة والصمود الشامل والواعي "وقال . الفلسطينيين دليل على عجز الكيان الصهيوني وحماته
للشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة جدير باالحترام، وسر نجاح حماس يتمثل في صيانتها بجد 

منع وصول المحروقات وندد جليلي باالنتهاك العلني لحقوق الفلسطينيين و". لحقوق الشعب الفلسطيني
  .واالدوية والمواد الغذائية من الوصول اليهم، ومواصلة فرض الحصار الظالم لقطاع غزة

  ٢٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
   
      "  إسرائيل"عراقيات يرفضن إجراء عمليات قلب ألطفالهن في  .٥٦

ن من مرض ثقب القلب أورد صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن كثيرا من ذوي األطفال الذين يعانو
وقالت إنه منذ أن دمر . الخلقي يرفضون السفر إلى تل أبيب إلجراء عمليات تنقذ أطفالهم من الموت

 عيادة القلب الرائدة التي كانت تجري مثل هذه العمليات، فإن بعض العراقيين ٢٠٠٣األميركيون عام 
لكن كثيرا من اآلباء ، فيه أطفالهمقبلوا العرض اإلسرائيلي مع رفض الكشف عن المكان الذي عولج 

فضل عناء البحث عن العالج في البلدان العربية رغم المبلغ الكبير الذي تكلفه عملية القلب المذكورة 
   ).أكثر من عشرين ألف دوالر في العيادات الخاصة(

  ٢٥/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  ية معبر رفح يجب أن يخضع للسلطة الشرع: المبعوث األوروبي مارك أوت .٥٧

أكد مارك أوت، المبعوث األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط، فـي            : كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   
ـ  " ، مشدداً على أنه     "حرية الحركة في األراضي الفلسطينية ضرورية ومطلب اساسي       "أن  " األيام"حديث ل

ومة االسرائيلية تفهم بأنها    ولوقفه، فإن علينا أن نواصل جعل الحك      . لم نجد بعد المعادلة لوقف االستيطان     
ولذا، فـإن الجـواب   . ضد مصالحها بعيدة المدى في عدم افساح المجال الكافي للفلسطينيين إلقامة الدولة   

وحول التهدئة واعادة فتح معابر     ". الحقيقي هو تسريع المفاوضات واستكمالها واالتفاق على حدود الدولة        
تح المعابر تحت مسؤولية السلطة الشرعية للرئيس عبـاس         يجب االتفاق على اعادة ف    : القطاع، قال أوت  

أما موضوع أين سيقيم المراقبون؟ فهو مسألة تقنية وليس من الصعب حلها فـاذا              .. والحكومة الفلسطينية 
ما كان الشرط لتشغيل معبر رفح هو اقامة مراقبينا في العريش فانه سيكون باالمكان حل هذا الموضوع                 

وصل الى اتفاق قريبا من خالل الوساطة المصرية لتحقيق التهدئـة فـي قطـاع               وتمنى اوت الت  . بسهولة
. اعتقد أن السياسات في غزة قد فـشلت       : "غزة، اال انه اكد أن السياسات في قطاع غزة قد فشلت، وقال           

واعتقد أن المهم البدء في     . فشلت) فتح(فشلت، وسياسات   " اسرائيل"، فشلت، وسياسات    )حماس(سياسات  
  ".  حلول افضلالبحث عن
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وثانياً، فإن من الملح على شرط الوقـف  . فأعتقد أوالً، أنه من الملح ايجاد الطرق إلنهاء العنف    : واضاف
الكامل للعنف أن تتم اعادة فتح المعابر من والى غزة لالفراد والبضائع بحيث تعود الحياة الى طبيعتهـا،                  

". ناءة وليست جيدة ال لالسرائيليين وال للفلـسطينيين       السياسات الحالية غير مفيدة وغير ب     "مشددا على ان    
واعتبر اوت ان موافقة حماس على مبادرة السالم العربية ستجعل الوضع يختلف كليا، اال انه شدد على                 

اذا ما قالت حماس    : "وقال. ان القبول بهذه المبادرة ال يعني قبوال بورقة وانما بالقواعد المترتبة على ذلك            
، منوهاً الى أن عـدة اطـراف        "بل مبادرة السالم العربية، فان الوضع سيكون مختلفا كليا        بوضوح انها تق  

  .تجري اتصاالت مع حماس السباب إما انسانية او في محاولة استكشاف مواقف الحركة من الوضع
  ٢٦/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  حماس خطأسفير فرنسي سابق مع لقاء : ساركوزي لليفني .٥٨

فرنسي نيكوال ساركوزي وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني، خـالل لقائهمـا فـي              ابلغ الرئيس ال  
باريس أمس، ان االجتماع غير الرسمي الذي عقده سفير فرنسي سابق مع مسؤولين في حركة حمـاس                 

ان ساركوزي قال لليفني ان     " يديعوت احرونوت "وذكرت صحيفة   . في غزة قبل حوالى الشهر، كان خطأ      
فرنسا لن تجري أي اجتمـاع مـع   "، مضيفا ان "بين الموفد الفرنسي وممثلين من حماس كان خطأ      اللقاء  "

  ". حماس
  ٢٦/٥/٢٠٠٨السفير 

  
   االطراف الضالعة في عملية السالم يجب ان تقبل ان يكون الحل عبر التفاوض: بلير .٥٩

ل رئـيس الـوزراء     قال مبعوث اللجنة الرباعية الى الشرق االوسط توني بلير، خالل نقاش شـم            : لندن
الفلسطيني سالم فياض ووزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك، في مقابلة بثتها هيئة االذاعة البريطانيـة               

، ان االطراف الضالعة في عملية السالم يجب ان تقبل ان يكون الحـل عبـر التفـاوض،                  )بي بي سي  (
ا اتفقوا على ان العنف لـيس الـسبيل         الجميع يمكن ان يجلسوا معاً بغض النظر عن آرائهم اذ         "مضيفا ان   
اذا اردتم دولة فلسطينية، فيجـب ان       : "وتابع. ، مشيرا الى خبرته في قضية ايرلندا الشمالية       "لحل االمور 

تكون هناك سلطة واحدة وحكم قانون واحد، وال يمكن ان يكون هناك وضع يسوده اي غموض في شأن                  
واعتبر ان على الفلسطينيين ارساء ثقافة االنفتاح علـى         . "االرهاب او استخدام االرهاب لتحقيق المطالب     
  .اآلخرين من اجل تحقيق االزدهار االقتصادي

  ٢٦/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
  حصار غزة أكبر جريمة ضد اإلنسانية: جيمي كارتر .٦٠

اعتبر الرئيس االمريكي األسبق جيمي كارتر، أمس، أن الحصار االسرائيلي المفروض علـى             : ب.ف.أ
هاي اون  "وقال كارتر أثناء مهرجان     ". إحدى اكبر الجرائم الحالية بحق حقوق االنسان       "قطاع غزة يشكل  

 ٢٠٠٧يونيـو / في اقليم ويلز البريطاني، إن الحصار المفروض من قبل االسرائيليين منذ حزيران           " واي
ال "أضـاف كـارتر     ". احدى اكبر الجرائم بحق حقوق االنسان على البسيطة حالياً        "على قطاع غزة يمثل     

تـشجيع تـشكيل    "وتابع انه يعود لالوروبيين أمر      ". يوجد أي سبب لمعاملة الناس في غزة بهذه الطريقة        
عليهم تشجيع حماس على ضمان وقف اطالق       "وأضاف  . وطنية تضم حركتي فتح وحماس    " حكومة وحدة 

ل للمعتقلـين   وحماس على انجاز تباد   " اسرائيل"تشجيع  "ثم  " نار في غزة من جانب واحد في مرحلة اولى        
  ". القبول بوقف اطالق نار في الضفة الغربية التي هي اراض فلسطينية" اسرائيل"وعلى االثر يتعين على 

  ٢٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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 تطبيق المبادئ التوجيهية لحماية األطفال الفلسطينيين: الحركة العالمية للدفاع عن األطفال .٦١
للدفاع عن األطفال، امس، انها تابعت خالل الفترة األخيرة تطبيـق           قالت الحركة العالمية    : وفا–بروكسل  

المبادئ التوجيهية لالتحاد األوروبي حول حماية األطفال في النزاعات المسلحة في األراضي الفلسطينية             
المحتلة، والتي تؤكد على الحد من انتهاكات حقوق األطفال عبر آليات الرصـد وتنـسيق االسـتجابات                 

برامجية من جانب االتحاد األوروبي النتهاكات حقوق األطفال، وادمـاج حمايـة األطفـال              السياسية وال 
الفلسطينيين في جميع القضايا الرئيسية التي تقوم بها جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة باالتحاد األوروبي               

  .في األراضي الفلسطينية
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  تعامل بإيجابية مع مبادرات رفع الحصار عن غزةتدعو مصر لل"  األوروبيةالحملة" .٦٢

القيادة المصرية للتعامل بصورة إيجابية مـع  " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة    "دعت  : بروكسيل
المبادرات العربية واإلسالمية، الشعبية والرسمية، الهادفة إلى كسر الحصار الخـانق المفـروض علـى               

ونبهـت  . أن السماح بإدخال الوقود إلى القطاع واالحتياجات اإلنسانية       قطاع غزة منذ عامين، ال سيما بش      
يمثـل فـي    "الحملة من أن إحجام السلطات المصرية حتى اآلن عن فتح معبر رفح تحت أي مبرر كان؛                 

نتيجته حكماً بالموت البطيء على السكان في قطاع غزة، كما يتسبب في وقوع المزيد من الوفيات فـي                  
والحاالت اإلنسانية الحرجة، والذين تجاوز عددهم حتى اآلن مائـة واثنـين وسـتين،              صفوف المرضى   

  ".والذين ال تتوفر فرص العالج لهم داخل غزة
  ٢٥/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  في فلسطين"الديار القطرية"بلير يتعهد بدعم مشروع  .٦٣

 توني بلير، بتوفير الدعم الدولي لمشروع عهد مبعوث الرباعية الدولية الخاص للشرق األوسط،ت :الدوحة
 لبناء مدينة الروابي العمرانية المتكاملة في "الديار القطرية"شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري 

ويرى بلير أن من بين المهام الملقاة على عاتقه تحديد المشروعات االستثمارية ذات المقدرة  .فلسطين
تبلغ تكلفة تشييد مدينة الروابي التي و. لرفع مستوى معيشة المواطن الفلسطينيالكافية والنتائج المضمونة 

 مليار دوالر، ويتم تشييدها على مراحل ٣٥٠تضم خمسة آالف وحدة سكنية اقتصادية ما يزيد على 
.  مواطن٤٠ ،٠٠٠من المقرر أن تتسع المدينة العمرانية الجديدة ألكثر من . خالل فترة خمس سنوات

 العائدة للديار القطرية وشركة مسار طبيتي"م على تطوير وإدارة هذا المشروع العمالق شركة هذا ويقو
 .العالمية

  ٢٦/٥/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
 ! ما أشبه اليوم باألمس.. الدور المصري .٦٤

  خالد وليد محمود 
ته، وقد عرف عـن     لم تنقطع الدبلوماسية المصرية يوماً عن مشهد النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي منذ بدايا           

، فكانت القاهرة بمثابة حلقة وصل بين الفصائل الفلسطينية نفـسها،           "مطفئ األزمات "الدور المصري بأنه    
وقد رعت مصر عملية السالم منـذ       .وكذلك بين الرئاسة الفلسطينية السابقة والحالية والطرف اإلسرائيلي       

ملت على تهدئة الساحة الفلـسطينية الداخليـة        والسلطة، وع ) إسرائيل(إنطالقها في بداية التسعينيات بين      
عبر جوالت الحوار التي استضافتها للتقريب بين وجهات نظر الفصائل الفلسطينية المختلفة، وما تمخض              

، ثم تـدخلت مـصر      ٢٠٠٤عن تلك الجوالت من هدنة بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني أواخر عام            
وكانت قد استضافت القاهرة عدة لقاءات فلـسطينية        . ٢٠٠٥ط  لتثبيتها عبر تفاهمات شرم الشيخ في شبا      
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 بعد اندالع انتفاضة األقصى بشهر      ٢٠٠٠وعلى عدة مستويات، أشهرها قمة أكتوبر في شرم الشيخ عام           
 .واحد

ولكن ما الذي جرى لهذا الدور؟ لماذا تغيرت طبيعته ولماذا تحولت عناصر الوسـاطة المـصرية مـن                  
 !إلى أمنية يتكلف بها مدير المخابرات المصري عمر سليمانسياسية بالدرجة األولى 

فمصر ليست كأي   . دور مصر في المسألة الفلسطينية أمر ال جدال فيه        " ضرورة مركزية "الكل يعرف أن    
دولة عربية كبرى عند الحديث عن فلسطين، لكن المعطيات الراهنة تشير إلى أن هذه الدور آخـذ فعـال       

 على بلوغ المحورية السعودية مرحلة متقدمة من        ٢٠٠٧عام  " اتفاق مكة "، إذ أكد    بعدم القدرة على التأثير   
فاعلية التأثير اإلقليمي على المستوى العمالتي، ومن قضايا تبدأ من العراق فلبنان وتنتهي في فلـسطين،                
مما أدى إلى إضمحالل وتهميش الدور السياسي لمصر، وتراجع هذا الدور مـن الـدور الفاعـل إلـى                   

إلى التالشي فـي    - إذا استمرت نفس السياسة الضبابية الحالية        –مسار إلى التهميش وهو في طريقه       الس
ويبدو ..ظل العجز المصري في السنوات األخيرة عن أن يكون لها دور فاعل مؤثر في المنطقة العربية                 

ها ما تقدمـه    أن قدرات مصر على المساومة قد اضمحلت بسبب ضعف قدرتها على التأثير إذ لم يعد لدي               
لإلدارة األميركية في منطقة ملتهبة، ففي الماضي كانت مصر دولة وراءها عمق عربي هائل، وبالتـالي                
كان ثمن التأثير في سياساتها غالياً جداً، أما اآلن فاإلدارة األميركية ترى أن التأثير في السياسة الخارجية                 

 ..دم شيئا سيما عندما يتعلق األمر  بالمشهد الفلسطينيالمصرية ال يستحق ثمناً عالياً ألنها ال تملك أن تق
ال أحد ينكر أن الدور المصري الراهن ينطلق في تعاطيه مع الوضع الفلسطيني من اعتبـارات مـصر                  
الحيوية وحساباتها السياسية واالستراتيجية، إال أن ثمة ارتباك واضح في تعامل الدبلوماسية المصرية مع              

تحديد مع حركة حماس، وإذا كان للتصرف المصري تجاه قطاع غزة ما يبرره             أزمة غزة، وعلى وجه ال    
استراتيجيا وسياسياً، سيما أن ما يحدث في فلسطين له عالقة عضوية وبالغة التأثير في األمـن القـومي                  
المصري، اال أنه يجب أن تكون مصر  أكثر توازناً في التعامل مع نزاع الفصائل الفلـسطينية، وأن ال                   

بمكيالين خاصة بين حركتي حماس وفتح، وعليها ان تكون أكثر ادراكاً للثقل السياسي والعـسكري               تكيل  
فمصر تدرك أكثر من غيرها أنها تتحمل الجزء األكبـر عـن            . الذي تمثله حركة حماس في قطاع غزة      

ـ                     إن معاناة أهل غزة، ولئن كان خنق القطاع برمته يمثل وصمة عار كبيرة في جبـين العـالم اليـوم، ف
وإال  بماذا يمكـن أن يوصـف        ! استكمال خنقه ال يعني سوى الوصول إلى أعلى مراتب توحش السياسة          

تجويع مليون ونصف المليون فلسطيني، وتدمير حياتهم االقتصادية ومعيشتهم وتعزيز كل مظاهر التوتر             
ع وسكانه مـع    والتطرف بين ظهرانيهم، وفي أي مصلحة إقليمية يصب؟ وإلى أي حد يتماشى خنق القطا             

الدور اإلقليمي المصري، مصر إذا كانت ال تتحمل مسؤوليتها السياسية تجاه من يموتـون جوعـاً فـي                  
 !فهل هم فاعلون؟! القطاع، فعلى أقل تقدير أن تتحمل مسؤوليتها اإلنسانية

  ٢٦/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
  
  العسير "الحياد"الفلسطينيون في لبنان وامتحان  .٦٥

 عريب الرنتاوي
المواجهات الدامية بين فريقي السلطة والمعارضة      " حافة هاوية "ت المخيمات الفلسطينية في لبنان على       وقف

، بيد أنها نجحت في تدارك الموقف ، والتراجع خطوة إلى الوراء ، لتحافظ على حياد ظـاهري ، كـان               
ـ " الحيـاد "ويعود موقف    .ضروريا للغاية ، للفلسطينيين وللبنانيين على حد سواء        المخـيم  "ذي اتخـذه    ال

 : إلى جملة أسباب منها" الفلسطيني
الحسم العسكري جاء سريعا ، بل وسريعا للغاية ، ولو قدر للمواجهات بين الفريقين أن تمتد في                 "أن  ) ١(

 .المخيم ، ولوجد الفلسطينيون أنفسهم في أتون المواجهة" حياد"الزمان والمكان ، لتعذر الحفاظ على 
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والسنة اللبنـانيين ، هنـاك بندقيـة واحـدة          " المستقبل"ة فلسطينية تؤازر الحريري و    مقابل كل بندقي  ) ٢(
فلسطينية واحدة على األقل ، تساند حزب اهللا وتقف وتؤازر حسن نصر اهللا وتضع نفسها فـي تـصرف          

هذا ، أن يتدخل المخيم في المواجهات ، ولـصالح أي           " توازن الرعب "، فكيف يمكن في ظل      " المقاومة"
 .طرف

وجود قوى سلفية جهادية في مخيمات لبنان ، وتحديدا في مخيم عين الحلوة ، أثار مخاوف الفصائل                 ) ٣(
وسيطرة فتح األمنية ونفوذ حماس السياسي ، األمر الـذي          " الكفاح المسلح "من مغبة انفراط عقد المخيم و     

 . تجد أذنا صاغية عند الجميع" الحياد والتحييد"جعل نداءات 
لفصائل الفلسطينية األساسية ، وبشكل خاص موقفا الرئيس عباس وقيادة حمـاس ، دورا              لقد لعب وعي ا   

مهما في منع االنزالق الفلسطيني إلى أتون الصراع اللبناني الداخلي ، مع أن أطرافا فلـسطينية ذهبـت                  
ن ، هم   بعيدا في توثيق عالقاتها مع تياري الحريري وحزب اهللا ، فالسلطة ومعظم فتح ومثلوهما في لبنا               

فـي  " المال الـسياسي  "تتردد حول دور    " الكثير من الشائعات واألقاويل   "األقرب لتيار الحريري ، بل أن       
بـرغم  " مذهبيـة "توثيق عرى هذا التحالف ، وتحديد أولوياته ، أما حماس ، فتربطها بهذا التيار وشائج                

 . مع حزب اهللا ومحور سوريا وإيران" جهاديا"اقترابها سياسيا و
لمقابل ، فإن حزب اهللا يتمتع بنفوذ كبير داخل المخيمات وعلى أطرافها ، وهو يرتبط بعالقات مـع                  في ا 

قوى فلسطينية نافذة في المخيمات ، مع بعض التيارات السنية في مدينة صيدا ومخيمها ، وهناك قصص                 
ية ممـن   واشاعات عن عالقات مالية وتسليحية كذلك ، تطال عددا من كوادر فتح ورموزهـا العـسكر               

 .احتسبوا على الخط الجهادي المقاوم
: فلسطيني في األحداث األخيرة ، من نوع      " تورط"حاولت تسريب معلومات عن     " جهات عدة "والالفت أن   

أن أحد الذين شاركوا في مجزر حلبا ضد كوادر الحزب السوري القومي االجتمـاعي ، تحـدث بلكنـة                   
أو إلى خلية   " فتح اإلسالم " في إشارة إلى انتماء القتلة إلى        فلسطينية إلى جانب آخر تحدث بلكنة خليجية ،       

، وهناك من تحدث عن فلسطينيين سقطوا في حادثة االعتداء على موكب تشييع ضـحايا               " سلفية جهادية "
الطريق الجديدة ، في إشارة إلى وجود فلسطينيين في تيار المستقبل ، لكن من حسن الحـظ ، إن هـذه                     

مهدها ، ولم تجد طريقها للرواج ، ولم تغير شيئا في منحى قراءة أحداث الثـامن                في  " دفنت"التسريبات  
 . من أيار الجاري

من استحقاق التورط في حرب ال ناقة له فيها وال جمل ، والمأمول أن يفـتح                " المخيم الفلسطيني "لقد نجا   
والعالقـات والـدخالء    فلسطيني ، بدءا من لبنان ، حول المخيم والـسالح  -ذلك الباب لحوار فلسطيني  

 لبناني حول مختلف العناوين العالقـة ،        -واألصولية الصاعدة ، قبل أن يصار إلى فتح حوار فلسطيني           
" االنحياز"وهو حوار نراه ضروريا ، ألننا نخشى أن ال يصمد الوضع الفلسطيني مستقبال أمام إغراءات                

 .لهذا الفريق أو ضغوط االنجرار وراء ذاك
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الدستور 

 
  مستقبل إغالق معابر غزة بعد عام على الحصار المحكم .٦٦

  علي الرشيد
يصادف الشهر القادم مرور عام كامل على ِإحكام الحصار الجائر على قطاع غـزة، وإغـالق معـابره               

إمكانيـة  : الخمسة التي تصله بإسرائيل ومصر إغالقا تماما، وسط تساؤالت عن مستقبل هذا الحـصار             
هيوني في فرضه، وسط صمت دولي مطبق، بعد أن وصلت األوضاع هناك إلى شفا              استمرار الكيان الص  

كارثة إنسانية، أو فرص كسره من خالل تحركات حركة حماس، وفصائل المقاومة، والمسيرات الشعبية              
  .التي لم تتوقف، على أكثر من جبهة
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أن فـازت حمـاس فـي       وإذا كان الحصار على غزة قد بدأ فعليا منذ أكثر من عامين، وتحديـدا منـذ                 
الرباعيـة  "االنتخابات التشريعية، وقامت بتشكيل أول حكومة، وما تـال ذلـك مـن فـرض شـروط                  

بإغالق شبه كامل للمعابر، فإنه يمكن القول إن الشعب الفلسطيني أبدى قدرة           "تل أبيب "عليها، وقيام   "الدولية
عد أهم مدخل للتنبؤ بفشل سياسـة       على الصمود تفوق الحدود المتوقعة، ولعل هذا الصمود األسطوري، ي         

إغالق المعابر، خصوصا في ظل التوقعات الكثيرة التي راهنت على انهيار حكومة حماس، أو انقـالب                
  .السكان عليها

في األسبوع الماضي فقط وبفارق يوم واحد، كانت معابر غزة على موعد مع محاولتين، تندرجان فـي                 
ونفذتها سرايا القدس وكتائب    "براكين الغضب "دية أطلق عليها    عملية استشها : إطار كسر الحصار، األولى   

مـسيرة  : ، تم خاللها تفجير شاحنة مفخخة، واألخرى    "إيرز"، ضد معبر بيت حانون      "٢١/٥"األقصى يوم   
شـهيد واثنـا    "التي تعمدت بدماء السكان المدنيين على يد قوات االحتالل          "مسيرة تحدي الحصار  "سلمية  

 المواطنين الذين اقتحموا معبر المنطار أثناء مشاركتهم فـي المـسيرة يـوم              التي حاصرت "عشر جريحا 
  .، وأطلقت النار بشكل كثيف باتجاههم، كما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع"٢٢/٥"

وبكثير من الثقة؛ يمكن القول إن إغالق المعابر، والحصار الظالم على غزة الذي وصل حد الكارثة، لن                 
يال أمام إرادة الشعب الفلسطيني، سواء مقاومته بعملياتهـا النوعيـة الجريئـة، أو              يستطيع أن يصمد طو   

رجاال ونساء وشيوخا وشبانا، خصوصا بعد أن سالت دماؤها الزكية          : جماهيره العريضة بكافة شرائحها   
  .من أجل حقها في الحرية والعيش الكريم، وعدم الرضوخ إلرادة جالديها في خنقها داخل سجن كبير

كن تلمس ثالثة أساليب رئيسة تحركت من خاللها حركة حماس، ومعها الفصائل الفلسطينية واإلرادة              ويم
  :الشعبية ألهالي غزة لفتح المعابر، التي تربط غزة بمحيطها، خالل عام كامل، وتحديدا معبر رفح

عليها شـريطة أن    القبول بالمبادرة المصرية الخاصة بالتهدئة، وقد وافقت الحركة         :  أول هذه األساليب   -
تكون متبادلة وشاملة، ومتزامنة مع وقف العدوان الصهيوني، وفتح المعابر وفك الحصار عـن غـزة،                
وكانت تؤكد أن رفض الكيان الصهيوني للتهدئة، يعني قيام مصر بشكل تلقائي بفتح معبر رفح الحدودي،                

  .ئة المصرية ابتداءوهو ما يعني عدم خسارة الحركة والفصائل الفلسطينية لقبولهم التهد
وما تزال الحركة حتى اآلن تتابع المساعي المصرية، وما يتصل بها، من خالل حراكهـا التفاوضـي،                 
مشددة على أهمية فتح المعابر، بالتالزم مع بدء سريان التهدئة، وقد قام وفد من الحركة يرأسه الـدكتور                  

 القاهرة األسبوع الحالي، واستلم خاللها      موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، بزيارة        
الرد الصهيوني على التهدئة، وسلّم الجانب المصري عدة استيضاحات واستفسارات بهـذا الخـصوص،              
بحيث ينتظر الرد عليها مطلع األسبوع الحالي، وفقا لتصريحات أدلى بها عضو الوفـد والقيـادي فـي                  

  ."٢٢/٥"الحركة الدكتور خليل الحية يوم 
ـ  :  هذه األساليب   ثاني - ، وهي عمليات نوعية لحركات المقاومة، تم من خاللها         "حرب المعابر "ما سمي ب

، وتحقيق اختراقات مهمة في تحصيناتها العسكرية واألمنية، ويمكـن رصـد ثـالث              "المعابر"استهدافها  
ي أوقعت  الت"٩/٤"يوم  "ناحال عوز "عملية ضد معبر    : عمليات تمت خالل الشهرين الماضي والحالي وهي      

عدة إصابات في صفوف الجنود الصهاينة، بعد تمكن المقاومين من اختراق الموقع، واالشتباك مع الجنود               
، وقد أقـرت    "١٩/٤"المحصن يوم   "كرم أبو سالم  "وإيقاع خسائر في صفوفهم، ثم االنسحاب منه، وعملية         

براكين "ح مختلفة، وعملية    سلطات االحتالل حينها بمقتل ضابط صهيوني وجرح ثالثة عشر جنديا بجرو          
  .التي سبقت اإلشارة إليها في السطور السابقة"٢١/٥"ضد معبر بيت حانون يوم "الغضب

المسيرات الشعبية السلمية نحو المعابر، ففي شهر مايو الجاري، يمكـن رصـد             :  ثالث هذه األساليب   -
نحـو بيـت    "١٥/٥" يـوم    مسيرتين، استجاب المشاركون فيهما لدعوتين وجهتهما حركة حماس، األولى        

، شارك فيها آالف المتظاهرين، وقد وقعت أثناءها، عدة إصابات إثر إطالق قوات االحتالل              "إيرز"حانون  
الصهيوني المتمركزة على بوابة المعبر، والثانية، نحو معبر المنطار، نهاية األسبوع الفائت، وسقط جراء              
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، وقد سبقت اإليماءة إليها أيـضا فـي         " إصابة ١٢ و شهيد"مواجهة جيش االحتالل للمشاركين العزل فيها       
  .مستهل هذا المقال

عنوان مرحلة قادمة تهدف لكسر الحصار بكل الوسائل الممكنـة، فـي ظـل              "واعتبرت هذه المسيرات    
رسالة قوية إلـى االحـتالل      "، و "استمرار العجز والصمت الدوليين تجاه الحصار المفروض على القطاع        

ب الفلسطيني ال يمكن أن يقبلوا باستمرار هذا الحصار الخانق والموت البطيء الذي             مفادها أن أبناء الشع   
يتعرضون له، وأنهم عازمون على كسر الحصار بكافة الوسائل واألساليب، بعد أن نفذ صـبر الـشعب                 

  .، كما ورد في بيانات لحركة حماس، وتصريحات لقيادييها"الفلسطيني
 تنته بعد، وهي ما يمكن أن تؤدي ـ وهي في جوالتها األخيـرة ـ    مساعي التهدئة التي تقودها مصر لم

إما إلى حل تفاوضي قد يفضي إلى فتح المعابر وكسر الحصار في األيام القادمة، أو إلى انسداد األفـق                   
  .السياسي للحل، وعندها ستفرض الخيارات األخرى نفسها بقوة، لتحقيق هذا الغرض

أن الفلسطينيين مصرون على فتح     "والذي أشار فيه إلى      "٢٤/٥"وم  ويبدو أن تصريح السيد خالد مشعل ي      
البد أن يحمل على محمل الجد من قبل الكيان الصهيوني، قبل أن تحل الـذكرى               "المعابر وكسر الحصار  

، وإحكام الحصار الظالم علـى غـزة الـشهر القـادم،            "٢٠٠٧ يونيو   ١٥"األولى لحسم حماس في غزة      
شل مساعي التهدئة المصرية، ووصول األمـور المتأزمـة إلـى طريـق             خصوصا إذا تزامن ذلك مع ف     

  .مسدود
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  :كاريكاتير .٦٧

  

  
  ٢٦/٥/٢٠٠٨الدستور األردنية   

  


