
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ويتسلم منه رسالة من األسرى وفد من قادة حماس في الضفة يلتقعباس ي
  دعوات لتعديل حكومة فياضأيلول وقبل للحركة  عقد المؤتمر العام  يقررفتحلثوري المجلس ال

   التهدئة في غزة"إسرائيل" في حال رفض "عمليات نوعية"سرايا القدس تتوعد بـ
  شبكة اتصاالت متطورة" حماس"إيران سلّمت  :مصادر غربية وأميركية

   سالحاً نوويا١٥٠ًتملك " إسرائيل: "ارترجيمي ك
   المسلمين الغتيال قيادات فتحاوية في مصراإلخوان تكون قد تعاونت مع أنحماس تنفي 

الـثالث تعرقـل"إسرائيل"الءات  
حماس تستفسر  و... ةجهود التهدئ 

  الحصارمدة التجريبية ولاعن 
  

 ٤ص ... 

 ٢٧/٥/٢٠٠٨١٠٩٠الثالثاء
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    :السلطة
 ٥ رفض فلسطيني القتراح حدود دولة دون المستوطنات وغور األردن والقدس الشرقية .٢
 ٦  حكومةالتغيير وزاري قادم في وأنباء عن األحمد  وفياضقب بين لقاء مرت :وكالة معاً .٣
 ٦  ويتسلم منه رسالة من األسرى وفد من قادة حماس في الضفة يلتقعباس ي .٤
 ٧  ح وحماسبحر وبري يدعوان القادة العرب للتفرغ للملف الفلسطيني وإعادة الحوار بين فت .٥
 ٧  نجاح مؤتمر االستثمار تأكيد لبرنامج الصمود وشهادة للخطة األمنية: فياض .٦
 ٧  مسؤولية عرقلة تنفيذ خطة افتتاح مراكز للشرطة"إسرائيل"اللواء عطا اهللا يحمل  .٧
 ٨   يشرع العنصريةيسرائيلاإلاء القض: قراقع .٨
 ٨  يةسرائيلالتمييز العنصري في المحاكم اإلحول   وثيقةعن يكشف قراقع .٩
 ٨  عباس يهاتف الرئيس اللبناني مهنئاً .١٠
 ٨   على الفلسطينيين في لبنانإيجاباً سينعكس انتخاب سليمان رئيساً: عباس زكي .١١
    

    :المقاومة
 ٩   في القاهرة"إسرائيل"حماس تنفي عزمها التفاوض غير المباشر مع  .١٢
 ٩   التهدئة في غزة"إسرائيل" في حال رفض "عمليات نوعية"سرايا القدس تتوعد بـ .١٣
١٠ دعوات لتعديل حكومة فياضأيلول وقبل للحركة  عقد المؤتمر العام  يقررفتحلثوري المجلس ال .١٤
١٠   المسلمين الغتيال قيادات فتحاوية في مصراإلخوان تكون قد تعاونت مع أنحماس تنفي  .١٥
١٠   من عناصر الحركة١٣ر عن  مصإفراجحماس تنفي  .١٦
١٠  شبكة اتصاالت متطورة" حماس"إيران سلّمت  :مصادر غربية وأميركية .١٧
١١  ي في القدس المحتلةإسرائيلتتبنى قتل " أحرار الجليل" .١٨
١١  سليمان إلى معاناة الفلسطينيينالرئيس اللبناني ميشال أبو العينين ينوه بالتفاتة  .١٩
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١١  أولمرت يصر على عدم فتح معبر رفح وسط تقليل من احتماالت قبوله التهدئة .٢٠
١٢   في مسار التصادم مع حماس"إسرائيل": باراك .٢١
١٢  أولمرت ينفي تقديمه أي تعهد باالنسحاب من الجوالن .٢٢
١٢   ترفض المشاركة في ميثاق منع القنابل العنقودية"إسرائيل" .٢٣
١٢   يتغاضى عن نشاط حزب اللّه:اليونفيل تشكو "إسرائيل" .٢٤
١٣   اتفاق وشيك يشمل القنطار و تؤكد التنازالت حول األسرى"إسرائيل" .٢٥
١٣   في حفل موسيقي بمناسبة النكبةشارك ساركوزيتليفني   .٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٤  حقوق الالجئين الفلسطينيين باالهتماملى إ الرئيس اللبناني دعوةمؤسسة شاهد ترحب ب .٢٧
١٤  لجالية الفلسطينية في نيويوركلخالل مهرجان التميمي يشدد على أهمية الوحدة الوطنية  .٢٨
١٤  منتدى في غزة يتهم اإلعالم العربي بالتقصير تجاه مدينة القدس .٢٩
١٤  بنائهم المرضى في السجون يطالبون في اعتصام بغزة بتوفير العالج ألاألسرى هاليأ .٣٠
١٥  ٤٨داخل أراضي ضد هدم البيوت في مدينة الطيرة اتاحتجاجوإضراب  .٣١
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١٥   قرب نابلس إلى معبر حوارةاالحتالل يسعى لتحويل حاجز .٣٢
   
   :صاداقت
١٥  عن الفقراء دفاعاًاألسعارهلية فلسطينية لمحاربة غالء أطالق حملة إ .٣٣
   

   :صحة
 ١٥   شهيدا١٦٦ًيرفع عدد الضحايا إلى رضع في قطاع غزة جراء الحصار  ٣وفاة  .٣٤
 ١٥  يةسرائيل للعالج في المستشفيات اإل غزةوا قطاع مريضا فلسطينيا غادر٢٣ .٣٥
   

   :ثقافة
 ١٦   الفلسطينيةية إلى جامعة بيرزيتسرائيلكي يقدم جائزته اإليعاِلم أمر .٣٦
 ١٦  ثري فلسطينيأية لموقع إسرائيلسرقة  .٣٧
   

   :بيئة
 ١٦  "إسرائيل" من تقليص كمية المياه المشتراة من ية فلسطينيةخش .٣٨
   

   : األردن
١٦  ال استقرار في المنطقة قبل حل القضية الفلسطينية: العاهل األردني .٣٩
١٦  برلمانيون أردنيون ينتقدون سياسة بالدهم الخارجية .٤٠
١٧   الضفة الغربيةفي "إسرائيل"و ا تفتقر لمواجهة مشروع أمريكالنخب السياسية: اليسار األردني .٤١
١٧  "إسرائيل"نقابة أطباء األردن تستنكر عالج أطفال عراقيين بـ .٤٢
   

   :لبنان
١٧   لسالح الفلسطيني وتحسين الظروف المعيشية داخل المخيماتجنبالط يدعو إلى معالجة ا .٤٣
١٨ "قريباً جداً"تحرير األسرى سيكون : نصر اهللا .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
١٨ مصر تشدد اإلجراءات األمنية على الحدود مع غزة عقب تصريحات مشعل .٤٥
١٨  بشأن سيناء" إسرائيل"باحثون مصريون يحذرون من مخططات  .٤٦
١٨  سوريا تؤكد أنها ال يمكن أن تقوم بخطوة على حساب الفلسطينيين .٤٧
١٩  لتعديل أسعار الغاز" إسرائيل"مفاوضات بين مصر و .٤٨
١٩  دمشق تطمئن طهران لثبات موقفها من المقاومة.. ومشعل وزير الدفاع السوريستقبل ينجاد  .٤٩
   

   :دولي
١٩   سالحاً نوويا١٥٠ًتملك " إسرائيل: "ارترجيمي ك .٥٠
١٩  كارتر يطالب الدول األوروبية بموقف مستقل من حصار غزة .٥١
٢٠  توسيع مهمتها لتشمل تدريب الشرطةتمديد بعثة االتحاد األوروبي إلدارة معبر رفح و .٥٢
٢٠  برفع الحصار عن قطاع غزة" إسرائيل" تطالب ااألونرو .٥٣
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٢٠ أهالي أسرى غزةباستئناف فوري لزيارات " إسرائيل"الصليب األحمر تطالب  .٥٤
٢١   سيدة هولندية توصي بمليون ونصف المليون دوالر لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني .٥٥
٢١  مليون دوالر لتنفيذ مشاريع في محافظة جنين٢,٥مساعدات أميركية بقيمة  .٥٦

   
    :حوارات ومقاالت

٢١  أحمد الحيلة... دور المقاومة الفلسطينية في حماية الهوية الوطنية .٥٧
٢٣  فهمي هويدي... "إسرائيل"رؤى آخر الزمان في  .٥٨
٢٦  إبراهيم غرايبة... مقاومة ألجل السالم .٥٩
 ٢٧  شاكر الجوهري ...ر جديد يتهدد وحدة جماعة اإلخوان المسلمين في األردنانفجا .٦٠
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
  مدة التجريبية والحصارالحماس تستفسر عن و... ةالثالث تعرقل جهود التهدئ "إسرائيل"الءات  .١

نقلت اإلذاعة العسكرية عـن     : أسعد تلحمي  ،الناصرة نقالً عن مراسلها في    ٢٧/٥/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
غلعاد قولـه إن حمـاس تـرفض        ية عاموس   سرائيل األمنية في وزارة الدفاع اإل     –رئيس الهيئة السياسية    

 فتح معبر رفح، كما أنهـا تـرفض الـشرط           إسرائيلالقبول بوقف النار قبل أن تتلقى ضمانات بأن تعيد          
ي األسير فـي القطـاع      سرائيلمعبر واإلفراج عن الجندي اإل    ي القاضي بالربط بين إعادة فتح ال      سرائيلاإل

وأضافت أن غلعاد أبلـغ وزيـر       . غلعاد شاليت أو على األقل بتسجيل تقدم في المفاوضات لإلفراج عنه          
  .الدفاع إيهود باراك رفض حماس شرط وقف تهريب السالح من سيناء إلى القطاع

ية التي تـربط التهدئـة      سرائيلرفض المعادلة اإل  أن مصر أيضاً ت   " يديعوت أحرونوت "على صلة، كتبت    
 تسهيالت في المعابر الحدودية بقضية الجندي شاليت، وأنها ترى أن التقدم في الملـف               "إسرائيل"وتقديم  

وأكدت وسـائل   . األخير يمكن أن يتحقق نتيجة أجواء مريحة تسود القطاع بعد التوصل إلى اتفاق تهدئة             
  .ود إلى القاهرة األسبوع المقبل لمواصلة االتصاالتاإلعالم العبرية أن غلعاد سيع
 وضعت ثالثة مطالب من حماس شرطاً للتوصل إلى تهدئة وإلى           "إسرائيل"ووفقاً لإلذاعة العسكرية، فإن     

  :صفقة تبادل أسرى
  . يقضي باستئناف المفاوضات الفعالة بين مصر وحماس:األول
  .ت مع مصر أن تحدد حماس عنواناً واحداً للمفاوضا:الثاني
  . وضع إطار زمني للمفاوضات ليتم إنهاءها بسرعة:الثالث

 من هذه المطالب هو ربط إطالق سراح شاليت بفـتح المعـابر ورفـع               "إسرائيل"وأشارت إلى أن هدف     
  .الحصار

قال أيمن طه القيادي    :  أشرف الهور  ،غزةنقالً عن مراسلها في      ٢٧/٥/٢٠٠٨القدس العربي   وجاء في   
 خـالل لقاءاتهـا قـادة       شليت عن   اإلفراج مصر لم تبحث قضية      إنلـ القدس العربي    في حركة حماس    

 شروط الفـصائل    ى عل إسرائيل وافقت   إذا بالتهدئة،   شليتحماس، وذكر أن حركته ال تمانع ربط قضية         
 جهود الوسـاطة المـصرية،      "إسرائيل"وطالب طه مصر بفتح معبر رفح البري، حال رفضت           .اآلسرة
ن أ إلـى وأشار طـه     .ركته تعاطت بايجابية، مع الرؤية التي قدمتها مصر بشأن التهدئة         ن ح أ إلىوأشار  

 عبر الوسطاء المصريين، لكنه أعـرب عـن         "إسرائيل" استفساراتها من قبل     ىحماس لم تتلق أي رد عل     
 ن حركته لن تقف مكتوفة األيدي، حـال       أ إلىوأشار  . يين قدموا ردودا غير مشجعة    سرائيلاعتقاده بأن اإل  
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وطالب بتحرك عربي ضاغط وموحد للجـم العـدوان          . شن اعتداءات ضد القطاع    ى عل "إسرائيل"أقدمت  
  .ي وفك حصار غزةسرائيلاإل

وفي ظل تضارب التصريحات التي تهدد بنسف الجهود المصرية، رأت القاهرة أن موقـف تـل أبيـب                  
 رئـيس    عاموس جلعاد  إنة  النهائي من التهدئة لم يحسم، وقال المسؤول المصري في تصريحات صحافي          

 لم ينه مباحثاته مع القيادات المصرية، وانه سـيعود          ية،سرائيلالهيئة السياسية األمنية في وزارة الدفاع اإل      
  . االستفسارات التي قدمتها حماسىمجدداً األسبوع القادم للقاهرة، حامالً معه ردود حكومته عل

ية عليهـا كـشف     سرائيلصريين لمعرفة الردود اإل   وفي موضوع االستفسارات التي تقدمت بها حماس للم       
 هذه االستفسارات تتعلق بالمدة الزمنية لـ فترة الهـدوء          أنمصدر مقرب من الحركة لـ القدس العربي        

 طالبـت   إسـرائيل وأوضح المصدر أن     . استحقاقات التهدئة المطلوبة منها    "إسرائيل"التجريبية قبل تنفيذ    
 تسبق التهدئة فترة تجريبية، تتوقـف بموجبهـا   أنسابق للمصريين ضمن شروطها التي قدمتها في وقت      

  .ية، دون أن تحدد مدة هذه الفترةسرائيلالفصائل عن ضرب البلدات اإل
 بشكل مفسر معني الرفع التدريجي للحـصار وفـتح          إسرائيل حماس طالبت كذلك بأن توضح       أنوذكر  

لقطاع المغلقة، وكذلك عن طبيعة ونوعية المواد        بفتح معابر ا   إسرائيلالمعبر، وموعد نهائي تسمح خالله      
 مـواد   إدخال تنوي   إسرائيل أنوأوضح   . ما رفع الحصار   إذا قطاع غزة    ىلإ إدخالها إسرائيلالتي تنوي   

 مواد خام في خطوة تهدف زيادة أعداد العـاطلين          إدخال القطاع حال رفعت الحصار، دون       إلىمصنعة  
 ى جانب موافقتها عل   إلىوالورش أبوابها النعدام المواد التشغيلية،       المصانع   إغالقعن العمل مع استمرار     

 حمـاس أبلغـت المـصريين       أنوأكد المصدر    . بأنها رفعت الحصار   اإليحاء مواد ثانوية بهدف     إدخال
  .رفضها لربط مسألة رفع الحصار وفتح المعابر بـ حسن النوايا التي تتحدث عنها تل أبيب

  
 ولة دون المستوطنات وغور األردن والقدس الشرقيةرفض فلسطيني القتراح حدود د .٢

ي لحدود الدولة الفلسطينية    إسرائيلرفض الفلسطينيون قبل أيام عرض      : الرؤوف أرناؤوط   عبد -رام اهللا   
من مساحة الضفة الغربية واستثنت منه مدينـة القـدس الـشرقية            % ٨,٧ بنحو   إسرائيليتضمن احتفاظ   

أن يتم بحثها في المرحلة األخيرة من المفاوضات بين الجانبين حـول             على   "إسرائيل"المحتلة التي تصر    
 ضـمها   "إسرائيل"إلى أن المنطقة التي تطلب      " الوطن"وأشار المسؤولون الفلسطينيون لـ      .الحل النهائي 

 تعرض تعويض الفلـسطينيين     "إسرائيل"هي عمليا المنطقة التي تركت خلف الجدار، وطبقا للخريطة فان           
التي سيتم ضمها إليها وهي في غالبيتها مناطق الكتل االستيطانية الكبرى المقامـة علـى               عن األراضي   

أراضي الضفة والتوسع االستيطاني حولها، بأراض صحراوية حول الخليل وقطاع غزة دون أن تقبـل               
 .بالمبدأ الفلسطيني الداعي للتبادل واحد مقابل واحد

ي إيهود أولمرت وقد تم تقديمه في جلـسة تفاوضـية           رائيلسوجاء االقتراح الجديد من رئيس الوزراء اإل      
 .ية قبل عدة أيامإسرائيل -فلسطينية 

وأشار المسؤولون، الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، إلى أن الخريطة تشير بالنسبة إلـى منطقـة                 
لى الطـرفين   ية احتياجات أمنية فيها يتوجب ع     سرائيلغور األردن في الضفة الغربية على أن للحكومة اإل        

وإن كانـت    بحثها في إطار المفاوضات التي تتناول موضوع األمن وتوضيح ماهية هذه االحتياجـات،            
 . إنها تريد محطات إنذار مبكر في المنطقة قالت سابقاً"إسرائيل"

وال يظهر مصير القدس في هذه الخريطة، حيث قرر أولمرت ترك المفاوضات حولهـا إلـى المرحلـة                  
 .اوضات الجارية حاليا بين الطرفيناألخيرة من المف

ي والتي تضمن الموافقة علـى التبـادل        سرائيلوكان الجانب الفلسطيني عرض خريطته على الجانب اإل       
 وبحسب المصادر فان فنيين من الطرفين يعكفون حالياً        .١٩٦٧من حدود الرابع من يونيو      % ١,٨بنسبة  
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 بأن الجانـب الفلـسطيني      ة بين الموقفين، علماً   على مفاوضات حول الخريطتين في مسعى لتقليص الفجو       
 .ي بشكل كاملسرائيليرفض االقتراح اإل

 ٢٧/٥/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  حكومةالتغيير وزاري قادم في وأنباء عن األحمد  وفياضلقاء مرتقب بين  :وكالة معاً .٣

الـرؤوس  "ن تبريـد     التغيير الوزاري صار هو حبة الدواء التي تـضم         أن يبدو   : معاً  حصرياً -رام اهللا 
 حول مدى انسجام التشكيلة الوزارية      أشهرخارج الحكومة عقب بحث ونقاش مستفيض منذ عدة         " الحامية

 حكومـة   أنولكن ال يختلف كثيرون في الضفة الغربية         .الحالية مع التوجهات السياسية الراهنة والقادمة     
 في مدن الـضفة     األمنقت نشر قوات     االستقرار االقتصادي لخزينة السلطة وحق     إعادةفياض تمكنت من    

 علـى   أنها أعلنا ثالث كان فياض ووزير داخليته       أهداف وهي   ،ملف العفو عن المطاردين   " نسبياً"ورتبت  
  . الحكومةأولوياترأس 

ومع ذلك فان حكومة فياض كانت خاضعة للنقاش والتقييم في ظل موقف متناقض بين األعضاء الـذين                 
ثوري لحركة فتح في دورته الخامسة والعشرين، فهناك فريق يشيد بحكومة           شاركوا في اجتماع المجلس ال    

فياض يقابله فريق غير راض عنها ويطالب بضرورة أجراء تعديل حكومي في ظـل ضـعف بعـض                  
  . مازنأبوالوزراء وعدم التزامهم بتوجهات الحركة والرئيس 

 سيعقد نهار الثالثـاء     الشأن بهذا   ماعاً اجت أن من مصادرها في رام اهللا        علمت وكالة معاً   اإلطاروفي هذا   
  .سالم فياض. وبين رئيس الوزراء في السلطة داألحمدبين رئيس كتلة فتح عزام 

  . القادمةاألسابيعفي ) باالتفاق (  تغيير وزاري إدخال يجري أنومن المتوقع 
  ٢٦/٥/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  منه رسالة من األسرىويتسلم  وفد من قادة حماس في الضفة يلتقعباس ي .٤

علمت القدس العربـي     : وليد عوض  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      ٢٧/٥/٢٠٠٨القدس العربي   نشرت  
 الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسـة       أمس مساء   ى من قيادات حركة حماس بالضفة الغربية التق        وفداً أن

وحـسب مـصادر     .حالـة االنقـسام    وإنهاء الجهود الستئناف الحوار مع حركة فتح        إطاربرام اهللا في    
 دراغمة بحث مع عباس السبل      أيمنناصر الدين الشاعر والنائب     .فلسطينية مطلعة فان الوفد الذي ضم د      

  . الكفيلة باستئناف الحوار ما بين حركتي فتح وحماس إلعادة الوحدة ما بين الضفة وغزة
 من   وفداً أن ادر موثوقة لوكالة معاً   كدت مص أ :رام اهللا من   ٢٦/٥/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية    وأوردت  

 وإعـادة  الوحدة إلى دعوا خاللها األسرى ونقل له رسالة من  عباسقادة حماس في الضفة التقى بالرئيس       
ناصر الدين الشاعر وحامد البيتـاوي      .فان الوفد يتكون من د    : وحسب المصادر  .اللحمة والحوار الوطني  

   . عيشةأبووسمير 
 كبيرة وطالب حماس بالتراجع عن االنقالب فـي         أهمية األسرىة حماس انه يولي     بدوره قال الرئيس لقاد   

  . الشرعية وان الشرعية وحدة متكاملة ال تتجزأإلىغزة والعودة 
  . ورفض التعقيب عليهااألنباءمصدر في مكتب الرئيس نفى لوكالة معا مثل هذه 

وقالـت   .، الشيخ حامد البيتـاوي    ]اإلثنين[م الرئيس عباس، استقبل مساء اليو     أن" وفا"بدورها نقلت وكالة    
ية، سـرائيل  البيتاوي جاء للسالم على سيادة الرئيس وتسليمه رسالة من األسرى داخل الـسجون اإل              إن:"

 أكـد  الـرئيس  إن" : وأضـافت ".أكدت على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية واستعادة وحدة الوطن     
ني وتعزيز وحدته الوطنية بين كافة قـواه واتجاهاتـه،          حرصه الشديد على صيانة وحدة الشعب الفلسطي      

 ".والتأكيد على احترام الشرعية الواحدة والوطن الواحد والقانون الواحد
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  بحر وبري يدعوان القادة العرب للتفرغ للملف الفلسطيني وإعادة الحوار بين فتح وحماس .٥
بة ونبيه بري رئيس مجلـس النـواب        باإلناالفلسطيني  حمد بحر، رئيس المجلس التشريعي      أ. دعا د  :غزة

 قيادات فتح وحماس، إلـى طاولـة الحـوار،          وإعادةاللبناني، القيادات العربية للتفرغ للملف الفلسطيني       
جاء ذلك خـالل اتـصال هـاتفي بـين           .برعاية عربية وخاصة في أعقاب حل األزمة اللبنانية الداخلية        

  .ر للبنان والتوصل التفاق الدوحةالجانبين هنأ فيه بحر بري بعودة األمن واالستقرا
 للضغط على الرئيس عباس وقيادة حمـاس         حقيقياً  عربياً وأوضح بحر أن الشعب الفلسطيني يتوقع دوراً      

للجلوس على طاولة المفاوضات وحل األزمة الفلسطينية في ظل ما يواجه الشعب الفلسطيني من حصار               
  .وتمزق يقسم الشعب الفلسطيني

بري أنه سيبذل كل جهد ممكن للتفرغ للقضية الفلسطينية، داعيـا القيـادات العربيـة               من جانبه أكد نبيه     
وجامعة الدول العربية للبدء في تحرك عاجل وسريع لحل األزمة الفلسطينية الداخلية، مؤكدا انـه لـيس                 

 أن الوضع الفلسطيني يحتاج لموقف عربي موحد يواجه الحصار المفـروض            إلىوأشار   .هناك مستحيل 
  .يسرائيلقطاع غزة ويعمل في نفس الوقت على توحيد الشعب الفلسطيني لمواجهة االحتالل اإلعلى 

وأكد الطرفان في حديثهما على عمق العالقات الفلسطينية اللبنانية وتوحد الدم بين أبناء الشعب الفلسطيني               
 .والشعب اللبناني، وأنهما سيعمالن على توثيق العالقات بين الجانبين

  ٢٦/٥/٢٠٠٨ اإلخبارية وكالة معاً
  
  نجاح مؤتمر االستثمار تأكيد لبرنامج الصمود وشهادة للخطة األمنية: فياض .٦

 األسـبوعية أعرب مجلس الوزراء في ختام جلسته       : رام اهللا من   ٢٧/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   نشرت  
رار الحكومـة   سالم فياض، رئيس الوزراء، عن إدانته واسـتنكاره السـتم         .، برئاسة د  أمسالتي عقدها،   

أن مـؤتمر فلـسطين     " الجلسة بالتأكيد علـى      فياضواستهل   .ية في سياسة توسيع المستوطنات    سرائيلاإل
لالستثمار الذي عقد في مدينة بيت لحم حقق نجاحاً باهراً بشهادة الجميع، إذ أن الـتمكن مـن اإلعـداد                    

 وبتلك المشاركة الواسعة لكوكبة     للمؤتمر خالل فترة قياسية وعقده في فلسطين في هذه المرحلة الصعبة،          
من رجال األعمال والمستثمرين الفلسطينيين والعرب واألجانب، كان بمثابة رسالة مفادها قدرة الـسلطة              
ونضج عملية البناء المؤسسي، ورسالة هامة وواضحة للعالم بإصرارنا على تنفيذ برنامجنا الهادف لخلق              

 الفلسطيني على الصمود والثبات علـى طريـق إنهـاء           واقع إيجابي على األرض يعزز قدرة المواطن      
 أعمـال  عـن انتهـاء      اإلعالن"وأكد أن    ".االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس      

هو نقطة بداية وليس نقطة نهاية، ولـيس        "وقال  " المؤتمر، ال يعني أن ما يمثله مؤتمر بيت لحم قد انتهى          
  "...ط، ولكن هناك الكثيرحدثا يحدث لمرة واحدة فق

 أن انعقاد مؤتمر فلـسطين       سالم فياض  ذكر: وفانقالً عن وكالة     ٢٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأضافت  
لالستثمار في بيت لحم له داللة كبرى، بأن هناك تحسناً كبيراً في الوضع األمني وانتهاء لحالـة الفلتـان                

 .والفوضى التي عمت لسنوات
  
  مسؤولية عرقلة تنفيذ خطة افتتاح مراكز للشرطة"إسرائيل" اللواء عطا اهللا يحمل .٧

ي مـسؤولية   سـرائيل  حمل اللواء حازم عطا اهللا مدير عام الشرطة الطرف اإل          : سمبل أبو عماد   -أريحا  
 ٧ مركزا للشرطة في قرى وبلدات بالضفة، مشيرا إلى انه تـم افتتـاح               ٢٠عرقلة خطة تتضمن افتتاح     

وكان اللواء عطا اهللا رعـى حفـل تخـريج          .  أعلن عنها منذ عدة أسابيع      العشرين التي  أصلمراكز من   
 .منتسبي الدورة التاهلية لضباط الشرطة في مقر كلية تدريب الشرطة في النويعمة شمال أريحا

 ٢٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   يشرع العنصريةيسرائيلاإلالقضاء : قراقع .٨
 في المجلس التشريعي، النائب عيسى قراقع، القضاء        ىاألسراتهم مقرر لجنة     : منتصر حمدان  -رام اهللا   

 بممارسة التمييز العنصري والفساد القانوني واألخالقي، وذلك تعقيباً على الحكم المخفف الذي             يسرائيلاإل
يين الذين اعدموا الفتى الفلسطيني عمران أبـو        سرائيلأصدرته محكمة االحتالل في القدس على الجنود اإل       

.  هذا الحكم مؤشر واضح على هـذه العنـصرية         أن  مؤكداً ،٢٠٠٢كان الخليل، عام    س)  سنة ١٧(حمدية  
 القضائية، وهو عبارة عـن      وباإلجراءات اإلنسانن هذا الحكم المخفف يمثل استهتاراً بحياة        ألى  إ وأشار

   .إضفاء الشرعية على أعمال القتل التي يقوم بها الجنود والمستوطنون تشجيعاً لإلجرام والمجرمين
  ٢٧/٥/٢٠٠٨لخليج اإلماراتية ا

  
  يةسرائيلالتمييز العنصري في المحاكم اإلحول   وثيقةعن يكشف قراقع .٩

 في المجلس التشريعي، النائب عيسى قراقع عن وثيقة مهمة وخطرة           األسرىكشف مقرر لجنة    : بيت لحم 
ية سرائيل اإل  وهي وثيقة التمييز العنصري في المحاكم      ١٧/٢/٢٠٠٣تم عرضها في مؤتمر هرتسيليا يوم       

ية سـرائيل حول التمييز في المحـاكم اإل ) ارييه رطند(ي في جامعة حيفا   سرائيلالتي أعدها البروفيسور اإل   
ية سـرائيل بين اليهود والعرب التي كشفت نتائج دراسة تم إعدادها حول األحكام الصادرة في المحاكم اإل              

من اليهود   % ٢٧قوبة السجن وفي المقابل     من العرب المتهمين قد حوكموا بع     % ٥٣والتي تفيد بان نسبة     
يين سـرائيل  عدد حاالت القتل واإلجرام بحق المدنيين الفلسطينيين على يـد اإل           أنوأوضحت الوثيقة    .فقط

مـن هـذه الملفـات دون        % ٧٨كثيرة جدا ولكن األمر في المحاكم يتم بالمقلوب حيث أغلقت ما نسبته             
 األحكـام   أنانة حولها كانت مخففة وتدعو للـسخرية فـي حـين            إدانة، وان الملفات التي تم إجراء اإلد      

 .الصادرة بحق الفلسطينيين قاسية ورادعة إذ تصدر بحقهم أحكاما بالمؤبدات ومدى الحياة
 ٢٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  عباس يهاتف الرئيس اللبناني مهنئاً .١٠

للرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان      التهنئة   أمس قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس       :)أ.ب.د(رام اهللا   
وذكر بيان للرئاسة الفلسطينية أن عباس تمنى في اتصال هاتفي مع سليمان             .بمناسبة انتخابه رئيسا للبنان   

وأكد عباس خـالل   .النجاح والتوفيق له في عمله ومهامه وفي تحقيق األمن واالزدهار واالستقرار للبنان   
خوية التي تربط الشعبين الفلسطيني واللبنـاني، وأهميـة تعزيـز هـذه             االتصال اعتزازه بالعالقات األ   

  . كما بعث الرئيس الفلسطيني برقية تهنئة للرئيس اللبناني بهذه المناسبة .العالقات
  ٢٧/٥/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
   على الفلسطينيين في لبنانإيجاباً سينعكس انتخاب سليمان رئيساً: عباس زكي .١١

كد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى لبنان عباس زكي أن انتخاب العماد ميـشال               أ :)أ.ب.د(رام اهللا   
وأكد زكي في حـديث     .  على شعبنا الفلسطيني في لبنان      للبنان سوف ينعكس إيجاباً     توافقياً سليمان رئيساً 

رارة العيش  إلذاعة صوت فلسطين على العالقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين ذاقا م            
عندما فقد لبنان األمن، وأننا سننعم بما ينعمون به في مراحل االستقرار خاصة وأن سليمان تحدث عـن                  
استضافة األخوة الفلسطينيين، واالهتمام بحقوقهم اإلنسانية، كما ينتصر لحقهم في العودة وإقامـة الدولـة      

ينطلقوا من المبادرة التي كانت في لبنـان        الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، ويؤكد على العرب أن         
 أن يحصل الفلسطينيون على دعم ملمـوس        زكيوتوقع   .حبرا على ورق وفي فلسطين دما في كل مكان        

وأعرب زكي عن اعتقاده بأن الرئيس سليمان يـدرك          .من الرئيس سليمان لالجئين الفلسطينيين في لبنان      
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الجتماعي اللبناني، وأن أهدافهم القومية في العودة وعـدم         أن الفلسطينيين في لبنان هم جزء من النسيج ا        
  .التوطين هي من أهداف لبنان الذي كان األكثر تضحية من أجل فلسطين

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
   في القاهرة"إسرائيل"حماس تنفي عزمها التفاوض غير المباشر مع  .١٢

 في أحد فنادق القـاهرة بـشأن        سرائيلإنفت حركة حماس عزمها التفاوض غير المباشر مع          :حسن جبر 
  .ي المختطف في غزة جلعاد شاليتسرائيلقضية الجندي اإل

وقال فوزي برهوم المتحدث الرسمي باسم حركة حماس إن ما قيل حول تفاوض غير مباشر بين وفدين                 
ـ      " حماس" غير صحيح، موضحاً أن وفد       إسرائيلو" حماس"من    غـزة   ىالذي كان يزور القاهرة غادر إل
" حمـاس "عدم وجود اتفاق بهـذا الـشكل بـين          " األيام"وأكد برهوم لِـ   .سورية، ولم يعد لها وفد هناك     و
" حماس"اتفاق إلدارة مفاوضات مكثفة بين      " حماس" ونفت حركة    . كما أشيع في وسائل اإلعالم     إسرائيلو
ء إقامتهما في فنـدقين     مباشرة أثنا "  على الطريقة التركية، يتفاوض خاللها الجانبان بطريقة غير        إسرائيلو

ووفقاً لوسائل اإلعالم نفسها، فإن المفاوضات المـذكورة تـستهدف           .متقابلين في القاهرة برعاية مصرية    
 ربط التهدئة ورفـع     إسرائيلإتمام صفقة التبادل وإنجاز قضية التهدئة التي واجهت مصاعب بعد إصرار            

  .الحصار بحل قضية شاليت
تفاوض مع االحتالل سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، معتبراً أن        نحن ال نقر بأي     : وقال برهوم 

أي تفاوض يعني إعطاء شرعية لهذا الكيان، لكن هذا ال يمنع من وجود تدخل مصري أو أوروبي مـن                   
ترحب بأي جهد يريد أن يساعد في استعادة الحقوق، الفتاً إلى عـدم  " حماس"وأكد أن   .أجل إعادة حقوقنا  

  .تصاالت مباشرة أو غير مباشرةوجود أي ا
وعن الجهد لحل قضية شاليت، قال برهوم إن القضية واضحة وهناك صيغة تم االتفاق عليهـا وجـرى                  

االحتالل يراوغ ويماطـل ويتنـصل وهـو        : وتابع .إسرائيلتسليمها إلى مصر التي سلمتها بدورها إلى        
تي تفـشل الجهـد المـصري، داعيـاً          هي ال  إسرائيلوأكد أن    .المسؤول عن عدم إطالق سراح شاليت     

" حمـاس "وشـدد برهـوم علـى أن     .االحتالل إلى إطالق سراح األسرى من أجل إطالق سراح شاليت    
 تريد أن تتهـرب مـن       إسرائيل خلط المسارات بين التهدئة وشاليت، وقال إن         إسرائيلرفضت محاوالت   

  .استحقاق إطالق سراح شاليت وال تريد إنجاح الجهد المصري
  ٢٧/٥/٢٠٠٨م الفلسطينية األيا

  
   التهدئة في غزة"إسرائيل" في حال رفض "عمليات نوعية"سرايا القدس تتوعد بـ .١٣

أساليب مقاومة " بـ"إسرائيل"توعدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، : غزة
. ضى بالخروج للعالج للمرالسماح، في حال لم يتم رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر و"جديدة

 "بركان الغضب" في أعقاب عملية "ايرز"واعتبرت أن إزالة موقع عسكري من معبر بيت حانون 
وقال الناطق باسم  ."نصر جديد للمقاومة"الخميس الماضي، خشية وقوع هجمات فلسطينية جديدة، 

تم على هذه العملية اآلن بدأ يبدو أن العدو الصهيوني الذي حاول أن يتك": السرايا أبو أحمد في بيان أمس
االحتالل "ورأى أن . "يعترف رويداً رويداً بما حدث وبتداعيات هذه العملية بعدما حاول إخفاء خسائره

بين خيارين، إما أن يفك الحصار الظالم وإما أن يتحمل مسؤولية ما ينتج عنه من تداعيات من خالل 
  ."المغتصبات بأنواع جديدة من الصواريخ بعيدة المدىعمليات نوعية ربما لم تستخدم من قبل واستهداف 

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
  



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                   ١٠٩٠:         العدد                  ٢٧/٥/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

  دعوات لتعديل حكومة فياض وأيلولقبل للحركة  عقد المؤتمر العام  يقررفتحلثوري المجلس ال .١٤
اتخذ و .٢٥، دورته الـ أمس اختتم المجلس الثوري، : كفاح زبون،علي الصالح -رام اهللا ، لندن

  . سبتمبر المقبل/أيلول قبل مطلع  فتح عقد المؤتمر السادس لحركةةبضرورالمجلس قرارا 
ووصل .  هجوم عنيف في اجتماعات المجلس الثوريإلىتعرض سالم فياض وحكومته من ناحية أخرى 

ول حاكم أ تشبيه فياض ببول بريمر إلى "األوسطالشرق "الحد بالبعض كما قال مصدر في المجلس لـ
، بسبب حله التشكيالت العسكرية لحركة فتح، واعتبار األميركية قبل القوات للعراق بعد احتالله من
 األعضاءوحسب المصدر فإن جل  . مفروضة على الشعب الفلسطينيأميركيةحكومة فياض حكومة 

 تشكيل حكومة جديدة إلى مازن أبو يدعو الرئيس اتخذوا قراراًكما  فياض إزاحة إلى مازن أبودعوا 
 بإدخال تعديل على حكومة فياض ، بينما طالب البعضل منظمة التحرير الفلسطينيةبالتنسيق مع فصائ

وكانت حالة من الجدل قد دارت داخل .  وال يعملون بما يخدم فتح"الضعفاء"واستبدال وزراء وصفوهم بـ
 . المجلس الثوري بين مؤيد ومعارض إلجراء تغييرات على تشكيلة حكومة فياض

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   المسلمين الغتيال قيادات فتحاوية في مصراإلخوان تكون قد تعاونت مع أنحماس تنفي  .١٥

المصرية ) أخبار اليوم(نفت حركة حماس أمس صحة الخبر الذي أوردته صحيفة :  أشرف الهور-غزة 
 . المسلمين الغتيال قيادات من حركة فتح في مصراإلخوانومفاده بأن الحركة تخطط مع جماعة 

ن فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح تلقت القدس العربي نسخة منه استمرار نشر واستهج
كما  . مصادرها الرسمية للتأكد من صحتهاإلىمثل هذه األخبار الكاذبة والمفضوحة دون الرجوع 

 ووكاالت أنباء محلية في وقت نحن اإلعالميةاستهجن الزج باسم الحركة في بعض الصحف والوسائل 
 ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ورفع إلى كل كلمة وخبر يفضح جرائم االحتالل ويدعو إلىج فيه أحو

 المراد من استمرار نشر هذه أن إلىوأشار  .الظلم ويساهم في جلب التأييد الدولي للقضية الفلسطينية
فها والنيل من  الحملة المحمومة عليها لتشويه مواقإطار يأتي في اإلعالميةاألكاذيب والفبركات 

  .مصداقيتها والتأثير علي الرأي العام العالمي
  ٢٧/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   من عناصر الحركة١٣ مصر عن إفراجحماس تنفي  .١٦

 ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم بأن أمس، ، نفى الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم: د ب أ-غزة 
هذه األخبار ليس " من سجونها، مشددا على أن  عنصرا من الحركة١٣السلطات المصرية أفرجت عن 

لم يتم اإلفراج عن هذا العدد كما قيل من "وأوضح برهوم في تصريح صحفي أنه  ".لها أساس من الصحة
ما "لكنه أضاف  ". هذا العدد المذكور غير موجود في السجون المصرية...المعتقلين من حماس في مصر

اإلفراج عن كل المختطفين الفلسطينيين في السجون المصرية زالت الحركة تطالب المصريين بضرورة 
  ".حتى يعودوا إلى وطنهم وذويهم في قطاع غزة

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الدستور األردنية 
  

  شبكة اتصاالت متطورة" حماس"إيران سلّمت  :مصادر غربية وأميركية .١٧
  صينية متقدمة جداً   حركة حماس تسلمت شبكة اتصاالت    " كشفت مصادر غربية وأميركية عن أن        :رام اهللا 

وقالت المصادر إن نجاحـات     ". من إيران تشبه بدقتها وتكنولوجيتها المتطورة شبكة اتصاالت حزب اهللا         
دفعت حماس إلى محاولة مواكبة التطورات التكنولوجيـة        " إسرائيل"في الحرب األخيرة ضد     " حزب اهللا "
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في البقـاع اللبنـاني، وفـق    " حزب اهللا"راء واقتناء الشبكة التي يتم التدرب على استعمالها على أيدي خب    
  .يسرائيلالموقع اإل

أن إيران ستبدأ بإمداد حماس بعبوات جانبية من نوع         " ديبكا"ية  سرائيلإلى ذلك، أفاد موقع االستخبارات اإل     
ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها أن رئيس المكتب السياسي لحماس خالـد مـشعل،       ". اي اي بي  "

إليران نهاية األسبوع الماضي، قابل سراً قائد كتائب القدس اإليرانـي الجنـرال قاسـم               وخالل زيارته   
وتفيد التقـديرات   . سليماني، وتجول بصحبته في مصانع العبوات الجانبية التابعة لحرس الثورة اإليراني          

ت، وهو السالح   ية أن الجولة كانت بهدف البدء بإمداد حماس بهذا النوع من العبوا           سرائيلاالستخباراتية اإل 
  .األكثر فتكا ضد الجيش األميركي في العراق

  ٢٧/٥/٢٠٠٨المستقبل 
  
  ي في القدس المحتلةإسرائيلتتبنى قتل " أحرار الجليل" .١٨

 أمس، وقالت ،ي في القدس المحتلةإسرائيلمقتل "  أحرار الجليل"تبنت كتائب : يوسف الشايب -رام اهللا 
شرطة، انتشرت في ساعات متأخرة من مساء أمس في حي ية، إن قوات كبيرة من الإسرائيلمصادر 

ي، مقتوالً في احد الشقق السكنية، إثر أطالق النار عليه من إسرائيلبعد أن تم العثور على جثة " جيلو"
 .قبل مسلحين مجهولين

 ٢٧/٥/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  لفلسطينيينسليمان إلى معاناة االرئيس اللبناني ميشال أبو العينين ينوه بالتفاتة  .١٩

وفصائل منظمة التحرير في لبنان بخطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهوريـة            " فتح"نوه امين سر حركة     
 معاناة الشعب الفلسطيني تاريخيـة ووطنيـة        إلى التفاتة سليمان    أنالعماد ميشال سليمان معتبراً     اللبناني  
اد سليمان أضـاء علـى معانـاة الـشعب           الرئيس العم  إن: " سلطان أبو العينين   وقال .وإنسانيةوعربية  

 علـى ثقـة انـه       وإنناكما  .  وثقته بالشعب الذي يعاني وله حقوقه      إخالصه على ثقة من     وإنناالفلسطيني  
سيرعى شعبنا ويخفف من معاناته المعيشية واالقتـصادية والخدماتيـة ويـوفر لـه الحقـوق المدنيـة                  

ؤكد المكانة التي تحتلها القضية الفلسطينية في كيانه        وان كلمة فخامته ت   : " وأضاف ".واالجتماعية المطلوبة 
بو العينين تمسك الشعب الفلسطيني برفض      أ  وأكد ".الفلسطيني بالحقوق الطبيعية للشعب     وإيمانهووجدانه  

  . والوفاق الوطنياألهليالتوطين، مؤكدا التزام الفلسطينيين بالسلم 
 ٢٧/٥/٢٠٠٨المستقبل 

  
   رفح وسط تقليل من احتماالت قبوله التهدئةأولمرت يصر على عدم فتح معبر .٢٠

 مصرة على   "إسرائيل"ية إيهود أولمرت أمس أن      سرائيلأعلن رئيس الحكومة اإل   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
عدم فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، قبل أن توقف حركة حماس تهريب الـسالح مـن                   

 بالمبـادرة   إسـرائيل رفيعة المستوى أن احتمـاالت قبـول        سيناء إلى القطاع، فيما قدرت أوساط أمنية        
وسط تقارير صحافية بأن المفاوضات بين القاهرة وتل أبيب فـي           " منخفضة"المصرية للتهدئة في القطاع     

  .   هذا الصدد وصلت إلى طريق مسدود
 تجري  رائيلإسونفى أولمرت في سياق تقرير قدمه أمس أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية أن تكون               

لن نعيد فتح معبر رفـح      ... نصر على موقفنا بأن يتم وقف تهريب السالح       : "وقال. مفاوضات مع حماس  
 لـن تنجـر     "إسـرائيل "وأضاف أن   ". في هذه المرحلة، لكننا سنتيح فتح معابر أخرى ألغراض إنسانية         

ن ال يعـيش سـكان      لكن يخطئ من يعتقد أننا سنرضـى بـأ        "لتجويع سكان القطاع ومنع األدوية عنهم،       
وأشار إلـى أن حكومتـه تجـري فـي المقابـل       ".سديروت حياتهم الطبيعية فيما تنعم غزة بحياة هادئة       
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جربنا كـل   : "وأضاف. مفاوضات جدية مع السلطة الفلسطينية بهدف التوصل إلى اتفاق خالل هذا العام           
".  لنا أكثر من أي عامل آخـر       عامل الوقت إيجابي  . شيء مع الفلسطينيين، وال بد من التوصل إلى اتفاق        

". دولة جميع مواطنيها  "وتابع أن ثمة تأييداً متزايداً في أوساط الطبقات النخبوية في الواليات المتحدة لحل              
  . كدولة يهوديةإسرائيلواعتبر هذه السيرورة خطرة جداً تهدد استمرار وجود 

هد لتسلط حركة حماس علـى الـضفة        عدم التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية سيم       "وحذر من أن    
أمامنا هو بين دولتين للشعبين وبين      " الخيار القاسي "يين تدرك اليوم أن     سرائيلوزاد أن غالبية اإل   ". الغربية

لكـن هنـاك بعـض      "دولة واحدة لجميع سكانها حق متساو في التصويت، ويجب اختيار الخيار األول،             
 الكاملة  إسرائيلحتى اليوم وفي الظروف الراهنة بفكرة أرض        المصابين بالهلوسة الذين ما زالوا يؤمنون       

  ". أن تبقى دولة يهوديةسرائيلويعتقدون في الوقت ذاته أنه يمكن إل
  ٢٧/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
   في مسار التصادم مع حماس"إسرائيل": باراك .٢١

 البعيد فـإن    ي إيهود باراك أمس إنه على المدى      سرائيلقال وزير الحرب اإل   :  برهوم جرايسي  - الناصرة
ية، إن  سـرائيل ، في حين قالـت مـصادر فـي األجهـزة اإل           "على مسار التصادم مع حماس     ""إسرائيل"

وقال باراك في اجتماع لكتلة حـزب        .المفاوضات حول التهدئة في قطاع غزة أقرب إلى طريق مسدود         
م مع حماس، فهذا من     ما من شك أنه على المدى البعيد فنحن نقف على مسار التصاد           "البرلمانية،  " العمل"

 يندلع بعد بضعة أيام، أو أسابيع وفي حال التوصل إلى التهدئة، فإن التصادم قد يقع بعد بضعة                  أنالممكن  
وتابع قائال إننا لن نجري أية مفاوضات مـع          ".، علينا أن نعي حقيقة أننا في مرحلة قتال ال يتوقف          أشهر

ن األمم المتحدة، لدى المصريين شأن في تحقيـق         حماس، وفي المقابل فإن مصر ال تعمل كوسيط جاء م         
  )".الفلسطيني(التهدئة، يجب أن تكون مطالبنا واضحة في هذا المجال، وهو وقف إطالق النار 

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  أولمرت ينفي تقديمه أي تعهد باالنسحاب من الجوالن .٢٢

 أن يكون قد    أمسي إيهود أولمرت    سرائيلنفى رئيس الوزراء اإل    :وكاالت ال - الرحيم حسين  عبد - لقدسا
. تعهد باالنسحاب من مرتفعات الجوالن المحتلة استجابة لشرط سوري مسبق الستئناف مفاوضات السالم            

كل ما قلته للسوريين هو أنني أعرف ما الـذي          "وقال أمام لجنة الشؤون األمنية والخارجية في الكنيست         
وقال أولمرت أن أربعة من أسـالفه فـي       ."م أي تعهد خالف ذلك    لم أقد  ..تريدونه وأنتم تعرفون ما أريد    

مشيرا إلـى   . رئاسة الحكومة أجروا مفاوضات مع سوريا وتعهدوا في إطارها بتقديم تنازالت مؤلمة جدا            
وأوضح أن المفاوضات الحالية مع سوريا تجري على أساس مرجعية مؤتمر           . أن كل هذه الحقائق موثقة    

  .١٩٩١مدريد للسالم لعام 
  ٢٧/٥/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
   ترفض المشاركة في ميثاق منع القنابل العنقودية"إسرائيل" .٢٣

. رفضت الدولة العبرية المشاركة في ميثاق حظر استعمال القنابل العنقودية         : زهير اندراوس  -الناصرة  
غة ميثاق يحظر    في العاصمة االيرلندية خصص لصيا     وكان دبلوماسيون من دول عديدة قد عقدوا مؤتمراً       

 األسـلحة  صياغة ميثاق ملزم يحظر استخدام هـذه         إن إنسانيةوتقول منظمات    .استخدام القنابل العنقودية  
 معارضة من جانب بعض من      ى الفكرة تلق  أن إال الذي تسببه للمدنيين،     ىذ ضروريا بسبب األ   أمراًيعتبر  

طالبـت   و .تحدة وروسيا والصين والهند    والواليات الم  "إسرائيل"ـ ك األسلحةاكبر منتجي ومستخدمي هذه     
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 بفتح تحقيق جنائي مستقل في موضوع استخدام القنابل العنقودية من           "إسرائيل"جمعية حقوق المواطن في     
   .٢٠٠٦ي خالل الحرب الثانية علي لبنان في العام سرائيلجيش اإلالقبل 

  ٢٧/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  

   حزب اللّه يتغاضى عن نشاط:اليونفيل تشكو "إسرائيل" .٢٤
 قدمت شكوى إلى األمين العام لألمم       إسرائيل"، أمس، بأن    "هآرتس"أفادت صحيفة   :  فراس خطيب  -حيفا  

وإلى قائد قوة حفظ السالم في نيويورك، ضد كل من قائد قوات اليونيفيل كالوديو              ) بان كي مون  (المتحدة  
 فيها على ما ورد في مقابلة صحافية        غراتسيانو والمستشار السياسي للقوة الدولية ميلوش شتروغر، تحتج       

المـسؤولَين  "وقالـت الـصحيفة إن       ". من جانب حزب اهللا    ١٧٠١لألخيرين تجاهال فيها خروق القرار      
الدوليين أجريا مقابلة مع صحيفة لبنانية تحدثا فيها عن إنجازات قوات الطوارئ، فشدد غراتسيانو علـى                

 بسبب استمرار تحليق طائراتها الحربية في       "إسرائيل"جانب  أن الخروق الوحيدة للقرار الدولي كانت من        
األجواء اللبنانية، فيما رأى شتروغر أن الوضع في جنوب لبنان هادئ تمامـاً، وأن حـزب اهللا منظمـة                   

  ".اجتماعية وينشط عبر الجمعيات الخيرية
نو تجاهل بـصورة  إن غراتسيا"ية قوله سرائيلعن مصدر سياسي في وزارة الخارجية اإل " هآرتس"ونقلت  

، بينمـا قـال     " من عودة حزب اهللا إلى ممارسة نشاطه في منطقة جنوب الليطاني           إسرائيلمطلقة شكوى   
  ".هذه األمور تظهر كيفية تعامل اليونيفيل مع صالحيتها وماهية الوضع في جنوب لبنان"مصدر آخر إن 

  ٢٧/٥/٢٠٠٨األخبار اللبنانية 
  
  اتفاق وشيك يشمل القنطار وسرى تؤكد التنازالت حول األ"إسرائيل" .٢٥

 عـن خمـسة معتقلـين       لإلفراج على استعداد    إسرائيلن  اية  سرائيل العسكرية اإل  اإلذاعةذكرت  : كاالتو
 ١٢ المقاومة فـي     أسرتهمالبنانيين بينهم عميد األسرى سمير القنطار، في مقابل تسليمها الجنديين اللذين            

وقـال  .  الطرفين يبدوان على استعداد لتقديم تنازالت      إن :يإسرائيل وأوضح مسؤول    .٢٠٠٦يوليو/ تموز
 على فكـرة    "إسرائيل" عن معتقلين فلسطينيين في حين وافقت        باإلفراجعدل عن المطالبة    " حزب اهللا  "إن

  . ي رون ارادسرائيلحول مصير الطيار اإل" معلومات ملموسة" عن القنطار قبل الحصول على اإلفراج
 وافقت بالفعل علـى إطـالق سـراح         إسرائيلان  " هآرتس"ية لصحيفة   يلإسرائمن جهتها، قالت مصادر     

وأنهى فترة عقوبتـه، إضـافة إلـى أربعـة          " حزب اهللا "القنطار ونسيم نسر الذي أدين بالتجسس لصالح        
، وذلـك مقابـل     "حـزب اهللا  " على لبنان، وعشر جثث لمقاتلي       األخيرةمقاومين تم أسرهم خالل الحرب      

  . األسيرينيين سرائيلالجنديين اإل
  ٢٧/٥/٢٠٠٨السفير 

  
  شارك ساركوزي في حفل موسيقي بمناسبة النكبةتليفني  .٢٦

جمعت حفلة موسيقية في الهواء الطلق مساء األحد في باريس احتفاالً بالذكرى الـستين للنكبـة             : ب.ف.أ
 والسياسة فـي حـضور الـرئيس الفرنـسي نيكـوال            الموسيقىآالف األشخاص في أجواء مزجت بين       

وقد استقبل الرئيس الفرنسي ليفني فـي قـصر          .تسيبي ليفني  "يةسرائيلاإل" ووزيرة الخارجية    ساركوزي
االليزيه الرئاسي قبل أن يتوجه في زيارة مجاملة قصيرة إلى منصة الشرف في هذه الحفلـة التـي تـم                    

ها، وصعدت ليفني إلى المسرح لتوجه تحيـة إلـى ضـيف        . في حدائق تروكاديرو قبالة برج إيفل      إحياؤها
، ملمحة ضمناً إلى مواقف باريس التـي        "لنتقاسم السعادة برؤية الصداقة المتجددة بين بلدينا      "وقالت ليفني   

  .اعتبرت غالباً في الماضي مؤيدة للعرب
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وفي رسالة بثت عبـر   ".الرئيس ساركوزي الذي يمثل بمنتهى الشجاعة قيم العالم الحر  "ـورحبت ليفني ب  
شيمون بيريز بدعم فرنـسا      يسرائيل، أشاد الرئيس اإل   "يةإسرائيل"لوح بأعالم   الفيديو للجمهور الذي كان ي    

 .١٩٤٨عام  "إسرائيل"إلنشاء 
  ٢٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   بحقوق الالجئين الفلسطينييناالهتماملى إ الرئيس اللبناني دعوةمؤسسة شاهد ترحب ب .٢٧

 بحقـوق   االهتمـام شال سـليمان إلـى      رحبت مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان بدعوة الرئيس مي       : بيروت
ودعت البرلمـان   .  ديارهم وممتلكاتهم  إلىالفلسطينيين في لبنان، وهو ما يعزز حقهم في  العودة الكريمة            

الذي يمنع الفلـسطينيين مـن       ٢٠٠١ الذي صدر عام     ٢٩٦لى تعديل قانون تملك األجانب رقم       إاللبناني  
 نتيجة المعارك ر البارد الذي دمر في صيف العام الماضي،         لى التعجيل  بإعادة إعمار مخيم نه      إالتملك، و 

 األمنـي   واالسـتقرار أن الهـدوء    المؤسسة علـى    وأكدت  . مع تنظيم فتح اإلسالم الذي تم القضاء عليه       
 ويساهم في متابعـة الحـوار الـذي         ، على قضية الالجئين الفلسطينيين    والسياسي في لبنان ينعكس إيجاباً    

  .توقف العام الماضي
 ٢٦/٥/٢٠٠٨ سسة شاهد لحقوق اإلنسانمؤ

  
 لجالية الفلسطينية في نيويوركلخالل مهرجان التميمي يشدد على أهمية الوحدة الوطنية  .٢٨

 في المهرجان الذي نظمته الجالية الفلسطينية في تهكلم، خالل أكد الشيخ تيسير التميمي: القدس المحتلة
صائل العمل الوطني في فلسطين هي الطريق الوحيد ن الوحدة الوطنية بين فعلى أ األول،نيويورك أمس 

وطالب  .لتحقيق عودة الالجئين والمهجرين إلى أوطانهم وممتلكاتهم وتحقيق جميع الثوابت الوطنية
ن تقوم بحشد القوة المؤيدة للقضية الفلسطينية من العرب بأالجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة 

  ."إسرائيل"ـ لوقف انحيازها الكامل لاألميركيةموعة ضغط على اإلدارة والمسلمين واألحرار لتشكيل مج
  ٢٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  منتدى في غزة يتهم اإلعالم العربي بالتقصير تجاه مدينة القدس .٢٩

 ضعف حضور القدس المحتلة في وسـائل        إلى منتدى اإلعالميين الفلسطينيين في قطاع غزة        لفت: غزة
ن وسائل اإلعالم العربية    إلى أ وأشار   .سالمية، خصوصاً القنوات الفضائية اإلخبارية    اإلعالم العربية واإل  

ية تـستهدف  إسـرائيل ال تمنح المدينة المقدسة المساحة التي تعكس خطورة ما تتعرض له من مخططات         "
  ."تهويد معالمها العربية واإلسالمية والمسيحية، وخلق واقع جديد بغية صناعة تاريخ يهودي وهمي

  ٢٧/٥/٢٠٠٨لخليج اإلماراتية ا
  

 بنائهم المرضى في السجون يطالبون في اعتصام بغزة بتوفير العالج ألاألسرىهالي أ .٣٠
مس في مقر اللجنة أه و الذي نظم،سبوعي األهم خالل اعتصاماألسرىهالي أعلق :  نفوذ البكري-غزة 

لى التهدئة ونجاح صفقة تبادل إمكانية التوصل إ آمالهم وتوقعاتهم في ، بغزةاألحمرالدولية للصليب 
 والدولية ببذل المزيد من الجهود واالتصاالت اإلنسانيةلى ضرورة قيام كافة الجهات إ مشيرين األسرى

مراض أ المرضى الذين يعانون من األسرىجراء العمليات الجراحية الطارئة لعشرات إلتقديم العالج و
  .خطيرة ومزمنة

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  ٤٨داخل أراضي ضد هدم البيوت في مدينة الطيرة اتاحتجاجواب إضر .٣١
في منطقة المثلث الواقعة في أراضي عام  مدينة الطيرة، مس،أ عم اإلضراب شبه التام : وفا-الطيرة 

 ٥٦٠ن شبح الهدم يتهدد أ علماً  في هدم البيوت العربية في المدينة،"إسرائيل" على سياسة ، احتجاجا٤٨ً
 ووزيرة المعارف يزبيرلتزامن هذا اإلضراب مع زيارة قد و .دعاء البناء غير المرخصبا  هناكبيتاً
  .ية يولي تمير، إلى المدينةسرائيلاإل

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   قرب نابلس إلى معبر حوارةاالحتالل يسعى لتحويل حاجز .٣٢
نابلس شمال الضفة الغربية،    التغييرات الجديدة على حاجز حوارة جنوب       ظهر   ت : أمين أبو وردة   - نابلس

يقول شهود عيـان     حيث   . إلى معبر، كما جرى على حاجز قلنديا        الحاجز تحويلب يةإسرائيلهناك نية   أن  
تسوية مساحة من األرض تقع بشكل مالصـق مـن الجهـة            بإن جرافات االحتالل شرعت منذ عدة أيام        

مع الذي شيد العام الفائت علـى الجهـة          على غرار المج   ،الشمالية لتحويلها إلى مجمع انتظار للمركبات     
  .المقابلة

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   عن الفقراء دفاعاًاألسعارهلية فلسطينية لمحاربة غالء أطالق حملة إ .٣٣
غاثة الزراعية الفلسطينية بالتعاون مـع جمعيـة تنميـة          أطلق اتحاد جمعيات اإل    : وليد عوض  -رام اهللا   

 الـذي   األسعار الحملة الشعبية لمقاومة الغالء في ظل غالء         ،مس، أ  العاملة الشباب وجمعية تنمية المرأة   
 الفلسطينية وتزايد عدد الفقراء الفلسطينيين الذين بـاتوا غيـر قـادرين علـي تـأمين                 األراضيضرب  

 الزراعية خالد منصور الـسلطة      اإلغاثة مسؤول العمل الجماهيري في      دعاو .مستلزمات حياتهم اليومية  
، مثل دعـم المـواد      بإجراءاتحمل مسؤولياتها، ورفع القدرة الشرائية للشعب من خالل القيام          الوطنية لت 

  .ها الضرائب والجمارك المفروضة عليوإلغاءالغذائية األساسية، 
  ٢٧/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   شهيدا١٦٦ًيرفع عدد الضحايا إلى رضع في قطاع غزة جراء الحصار  ٣وفاة  .٣٤

أعلن الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، رامي عبده، عن وفـاة            : يألفت حداد ورأفت الكيالن   
حتاجـان أخـذ    ي  اثنان منهم  كانحيث  رضع فلسطينيين جراء الحصار المفروض على قطاع غزة،         ثالثة  

، إال أن عدم توفر العالج في كل مشافي القطاع حال دون تلقيهمـا              "السيرفكتانت"جرعة دوائية من مادة     
  الرضع يرتفع عدد ضحايا الحصار      هؤالء وبوفاة. فيما كان الثالث يعاني من تكيس في الكلى        ،للجرعات

مـن   % ٣١أعلن أن ما نـسبته      قد  عبده كان    فيما تجدر اإلشارة إلى أن       .شهيداً ١٦٦لى  إ من المرضى 
 مـن   المرضى الممنوعين من تلقي العالج في الخارج من قبل سلطات االحتالل لذرائع أمنية واهية هـم               

  . عاما١٥ًاألطفال دون سن الـ
  ٢٦/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  يةسرائيل للعالج في المستشفيات اإل غزة مريضا فلسطينيا غادروا قطاع٢٣ .٣٥

 عبر   غزة  غادروا قطاع  ا مريضاً فلسطيني  ٢٣قال مصادر طبية فلسطينية أن      : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
  .يةائيلسراإلللعالج في المستشفيات " ايرز"معبر بيت حانون 

 ٢٦/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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   الفلسطينيةية إلى جامعة بيرزيتسرائيلكي يقدم جائزته اإليعاِلم أمر .٣٦
 "وولـف "حد الفائزين الثالثة بجائزة     وهو أ  ديفيد مامفورد،    األمريكي قدم عالم الرياضيات     :أب، ا ف ب   

لى جامعة بيرزيت   إدوالر،   ألفجمالية مئة   حصته من الجائزة البالغة قيمتها اإل     ،  ٢٠٠٨ية للعام   سرائيلاإل
لى كسر القيود التي يفرضها االحـتالل علـى   إية التي تسعى سرائيل اإل"غيشا"في الضفة الغربية وجمعية   

كان بسبب أنـه    ن ما حققه في الرياضيات،      أ  إلى مامفورد حيث لفت . تنقل الطالب الفلسطينيين في غزة    
 المقيمين في فلسطين    األشخاص بخالفين آخرين،    مع باحث  األفكارتمكن من تبادل    التنقل و البحرية  حظي  
  .جل البقاءأ نظامهم المدرسي يكافح من ، في حين أنال يحظون بمثل هذه الفرصةحيث  ،المحتلة

  ٢٧/٥/٢٠٠٨السفير 
  
  ثري فلسطينيأية لموقع إسرائيلسرقة  .٣٧

ن إقدام دائـرة    عكشف مدير دائرة اآلثار في محافظة نابلس ضرغام الفارس،           : وردة أبو أمين   - نابلس
 بأعمال تنقيب في المنطقة الغربية من المنطقة األثرية سبسطية، ونقـل تـابوت             مؤخراً يةسرائيلاآلثار اإل 

  .أن قوات االحتالل تقوم بحماية لصوص اآلثارفيما أكد من جهة أخرى على . حجري من الموقع
  ٢٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 "إسرائيل" المشتراة من  من تقليص كمية المياهية فلسطينيةخش .٣٨

 بتقليص "إسرائيل" شداد العتيلي عن خشيته من قيام  الفلسطينيةعبر رئيس سلطة المياه:  وفا-رام اهللا 
 لهذه "إسرائيل"، بعد تصنيف سلطة مياه يةسرائيل اإل"ميكروت"الكميات المشتراة من المياه عبر شركة 

  .ي قطاع المياهجراءات قاسية فإالسنة بسنة جفاف وقرارها اتخاذ 
 ٢٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ال استقرار في المنطقة قبل حل القضية الفلسطينية: العاهل األردني .٣٩

التقى الملك عبد اهللا الثاني، أمس، وفد مساعدي أعضاء الكونغرس األميركي، حيث جرى             :  بترا –عمان  
 السالم وعالقات التعاون بـين      استعراض األوضاع السائدة في منطقة الشرق األوسط وجهود دفع عملية         

وأكد الملك أهمية إيجاد تسوية سلمية دائمـة وعادلـة للقـضية الفلـسطينية              . األردن والواليات المتحدة  
باعتبارها تشكل أساس وجوهر النزاع في المنطقة معتبرا أن المنطقة ستبقى تعاني من االضطراب وعدم               

وشدد على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي تقديم الدعم         . االستقرار ما لم يتم التوصل إلى مثل هذا الحل        
والمساعدة للسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس في مساعيها الهادفة إلـى تقويـة مؤسـساتها                

. وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولتـه المـستقلة              
اتخاذ خطوات على ارض الواقع لتحسين األوضاع المعيـشية         " إسرائيل"على  وأوضح الملك انه يتوجب     

  .يينسرائيلللفلسطينيين، سعيا إلنجاح المفاوضات وتحقيق انفراج في عملية السالم بين الفلسطينيين واإل
  ٢٧/٥/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  برلمانيون أردنيون ينتقدون سياسة بالدهم الخارجية .٤٠

هاجم برلمانيون أردنيون سياسة بالدهم الخارجية، واتهموها بالتقصير في لعب دور محوري في             : عمان
قضايا المنطقة، وأبدوا خالل لقاء مع وزير الخارجية صالح البشير أمس، انزعاجا كبيرا من عدم تفعيل                

هم بأن لـألردن عـدة      العالقات مع سوريا وطالبوا بمراجعة شاملة للسياسة الخارجية، وعبروا عن قناعت          
أزمات، مستغربين عدم الرد بقوة على السياسة األمريكية التي تجاهلت إقامة دولـة فلـسطينية، وسـط                 

وقال رئيس كتلة الحركة اإلسالمية حمزة منـصور        . انتقادات شديدة لتحالف بالدهم مع اإلدارة األمريكية      
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ردني الوحدوي العروبي، وأكـد أن موقـف        إن العالقات األردنية  العربية ال تعبر عن طبيعة الشعب األ          
  .األردن من لبنان كان انحيازا واضحا لطرف على حساب آخر

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   الضفة الغربيةفي "إسرائيل"و ا تفتقر لمواجهة مشروع أمريكالنخب السياسية: اليسار األردني .٤١

ة إلى الملك عبد اهللا الثاني انتقـدت فيهـا          وجهت حركة اليسار االجتماعي األردني رسالة مفتوح      : عمان
وأكدت الحركة، التي يرأسـها     . بشدة فشل السياسات الداخلية والخارجية واالقتصادية واالجتماعية للبالد       

خالد الكاللده أنها تلقت بمرارة الخطاب الملكي بمناسبة االستقالل وأنها أملت أن يغطي جوانب تثير قلق                
وأكدت أن النخـب الـسياسة تفتقـر لمواجهـة          . ماعية وسياسية تهدد أبناءه   الشعب األردني وقضايا اجت   

" بـالبزنس "ي حيال الضفة الغربية، وهي مشغولة بـصورة تثيـر الريبـة             سرائيلالمشروع األمريكي اإل  
والصفقات، وقالت إن تركيبة النظام السياسي هشة للغاية، فالمجلس النيابي الذي نـتج عـن انتخابـات                 

ولها، ال يمثل القوى أو التيارات السياسية، وهو مغيب مثل الحكومة التي تحولت إلـى      مزورة، على حد ق   
  .هيئة موظفين تنفيذية لمصلحة حكومة غامضة من الليبراليين الجدد وصقور األعمال

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 "إسرائيل"نقابة أطباء األردن تستنكر عالج أطفال عراقيين بـ .٤٢

وجهت نقابة األطباء األردنيين مذكرتين إحداهما لمستشفى الهالل األحمر األردني : ر محمد النجا-عمان 
يين على األراضي إسرائيلوالثانية لوزارة الصحة حذرت فيهما من فحص أطفال عراقيين من قبل أطباء 

 لديها باسم الكسواني في حديث للجزيرة نت إن النقابة.وقال نائب نقيب األطباء األردنيين د .األردنية
يين في إسرائيل، معتبرا استضافة أطباء "قرار بإجماع الهيئة العامة يرفض التطبيع مع العدو الصهيوني"

وتؤكد نقابة األطباء األردنيين  ".إهانة للجسم الطبي األردني"مستشفى أردني لفحص أطفال عراقيين 
ية، سرائيلاإل" أنقذ قلب طفل"معية وجود تعاون بين المستشفى التابع لجمعية الهالل األحمر األردنية وج
أما رئيس جمعية الهالل األحمر . وترى أن هذا التعاون مرفوض ومخالف لقوانينها وللقوانين األردنية

  . يةإسرائيلمحمد الحديد فنفى أن تكون الجمعية أو المستشفى التابع لها قد تعاونا مع جهات .األردنية د
  ٢٧/٥/٢٠٠٨ الجزيرة نت

  
  إلى معالجة السالح الفلسطيني وتحسين الظروف المعيشية داخل المخيمات جنبالط يدعو  .٤٣

اتفاق الدوحة لم يحدث أي تغيير أن  رأى رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط: بيروت
" إسرائيل"للتذكير فإن الطائف يتحدث عن اتفاقية الهدنة مع "بنيوي في اتفاق الطائف، وأضاف جنبالط 

ؤكد أهمية ما قاله الرئيس ميشال سليمان حول االستراتيجية الدفاعية التي يفترض أن ينطلق وهو ي
ودعا جميع األطراف إلى حوار ". الحوار الوطني حولها بهدف حماية لبنان وتحصين واقعه الداخلي

ية تحديد ثم ترسيم الحدود لمعالجة قضية مزارع شبعا من خالل االستراتيجية الدفاع"يبحث مسألة 
 شهيدا وتوج ١٧٣المنتظرة، إضافة إلى معالجة السالح الفلسطيني وهو الذي كلف الجيش اللبناني 

كما أن اإلشارة إلى الحقوق المدنية للفلسطينيين الذين يعانون : "وتابع". بانتصار تاريخي على اإلرهاب
تي تستخدم كفزاعة، هي من أوضاع معيشية مزرية داخل المخيمات بعيدا عن نغمة التوطين المفتعلة وال

إشارة مهمة ألن هذا الملف يستحق اهتماما خاصا من الحكومة المقبلة بما يؤدي إلى تحسين األوضاع 
 ". االجتماعية داخل المخيمات

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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 "قريباً جداً"تحرير األسرى سيكون : نصر اهللا .٤٤
ب اهللا حسن نصر اهللا، أمس، أن تحرير األسرى أكد األمين العام لحز: عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت

وقال خالل احتفال أقيم أمس في ". قريبا جدا"ية سيكون سرائيلاللبنانيين المحتجزين في السجون اإل
 إن ٢٠٠٠مايو / ي من جنوب لبنان في أيارسرائيلالضاحية الجنوبية لبيروت بمناسبة االنسحاب اإل

مشيراً بذلك إلى أقدم أسير عربي " ون سمير وأخوة سمير بينكماألسرى وعدنا وعهدنا وقريبا جدا سيك"
ية سمير القنطار وسائر رفاقه الذين يجري حزب اهللا مفاوضات غير مباشرة مع سرائيلفي السجون اإل

  .لإلفراج عنهم" إسرائيل"
  ٢٧/٥/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية 

  
  مشعل مصر تشدد اإلجراءات األمنية على الحدود مع غزة عقب تصريحات .٤٥

شددت الشرطة المصرية اإلجراءات األمنية على الحدود مع قطاع غزة أمس عقب ما :  د ب أ-القاهرة 
أطلق عليه تهديدات لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بفتح جميع المعابر ومنافذ غزة 

تجه إلى منفذ وصرح مصدر أمني وشهود عيان بأن سيارات األمن وقوات الشرطة شوهدت ت. بالقوة
  . رفح البري الذي يربط بين مصر والقطاع

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الدستور األردنية 
  
  بشأن سيناء" إسرائيل"باحثون مصريون يحذرون من مخططات  .٤٦

ية الرامية سرائيلطالب باحثون وخبراء وقانونيون مصريون بضرورة التصدي للمخططات اإل: القاهرة
وانتقد المشاركون في ختام . صرية سيناء، مقابل فلسطينية غزةلضم غزة إلى سيناء، والعمل على تأكيد م

عام " إسرائيل"والتي وقعتها مصر مع " كامب ديفيد"بمكتبة اإلسكندرية اتفاقية " سيناء في قلب مصر"ندوة 
  .ي في المقابلإسرائيل وما ترتب عليها، ومنها تقييد سيناء عسكرياً، من دون وجود التزام ١٩٧٩

ي لضم سيناء أو سرائيل الخطط اإل-ة عطا أستاذ التاريخ بكلية اآلداب في جامعة حلوان زبيد.وتناولت د
أجزاء منها إلى غزة، أو العكس بحيث يتم توطين الفلسطينيين فيها، مقابل منح مصر أراضي في 

   .صحراء النقب
 ٢٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  لفلسطينيينسوريا تؤكد أنها ال يمكن أن تقوم بخطوة على حساب ا .٤٧

قال وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في تصريح :  زياد حيدر-دمشق 
للصحافيين عقب لقاء جمعه ورئيس مجلس الوزراء القطري واألمين العام للجامعة العربية عمرو 

 على تنقية األجواء العمل"موسى، مع الرئيس السوري بشار األسد والقيادة السورية في دمشق، في سياق 
نموذج يمكن أن يحصل في حل أية "، إن األسلوب الذي اتبعه العرب لحل األزمة اللبنانية "العربية العربية

  ".مشكلة عربية وخاصة المشكلة الفلسطينية
وقبيل لقائه الشيخ حمد، اجتمع األسد مع األمين العام للجامعة العربية الذي التقى الحقا بكل من نائب 

وذكرت المصادر أن الحديث بين األسد وموسى . س فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلمالرئي
 وأن الجانب السوري أكد مجددا أن إسرائيلتطرق إلى مفاوضات السالم غير المباشرة بين سوريا و"

  ". سوريا ال يمكن أن تقوم بخطوة على حساب الفلسطينيين والحق الفلسطيني
  ٢٧/٥/٢٠٠٨السفير 
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  لتعديل أسعار الغاز" إسرائيل"مفاوضات بين مصر و .٤٨
حول تعديل " إسرائيل"أحمد نظيف أن مصر بدأت مفاوضات مع .أكد رئيس الوزراء المصري د: القاهرة

، مشيرا إلى ٢٠٠٢منذ العام " إسرائيل"أسعار الغاز الطبيعي المصري الذي تم التعاقد على تصديره إلى 
  .يسرائيلجانب اإلأنه لم يبدأ بعد ضخ الغاز لل

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  دمشق تطمئن طهران لثبات موقفها من المقاومة.. ومشعل وزير الدفاع السوريستقبل ينجاد  .٤٩

أكد الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد أمس لدى لقائه في طهران رئيس :  ستار ناصر-طهران 
الشعب الفلسطيني تختلف كلياً عن السنوات المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، أن ظروف 

العشرين الماضية، موضحاً أن االنتصارات الحالية في فلسطين ولبنان تحققت بفعل المقاومة والصمود 
وأشار إلى ضرورة دعم كافة الدول اإلسالمية للفلسطينيين، وقال إن إيران حكومة . وسوف تتواصل

  .وشعباً ستدعم الشعب الفلسطيني المظلوم
لى صعيد آخر، أكد نجاد لدى استقباله أمس وزير الدفاع السوري العماد حسن تركماني أن إيران على ع

ثقة بأن القيادة السورية ستدير الموقف بذكاء ولن تتخلي عن الخط األمامي حتى القضاء بشكل كامل على 
سوري حمل رسالة مهمة إن وزير الدفاع ال": الخليج"وقال مسؤول إيراني لـ. تهديدات الكيان الصهيوني

للرئيس نجاد أكد فيها األسد بأن سوريا لن تتخلى عن ثوابتها في المقاومة وان تلك التطورات لن تؤثر 
  . السورية-في العالقات اإليرانية 

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   سالحاً نوويا١٥٠ًتملك " إسرائيل: "جيمي كارتر .٥٠

 بـأن   أمـس،  في تـصريحات نـشرت       ، جيمي كارتر  ألسبقا األميركيصرح الرئيس   :  د ب أ   - لندن
اللندنيـة  " تايمز"جاء ذلك في بيان لكارتر نقلته صحيفة         . في ترسانتها   نووياً  سالحاً ١٥٠ تمتلك   "إسرائيل"

 التي يعلن فيها رئيس أميركي سابق على الملأل عن حجم الرؤوس النووية التي يعتقـد  األولىوهي المرة  
" هـاي أون واي   "وقالت الصحيفة إن كارتر أدلى بتلك التصريحات في مهرجـان           .  تملكها "إسرائيل"أن  

القناعها بـالتخلي  " اآلن بأن تبدأ الحديث مع إيران  األميركية لإلدارةنصيحتي   "وقال كارتر أيضاً  . األدبي
  .عن أنشطتها النووية

الوزراء إيهود أولمرت   وقال مارك ريجيف المتحدث باسم رئيس       .  التعليق على البيان   "إسرائيل"ورفضت  
 لالسـتخبارات    سـابقاً  لكـن رئيـساً   ". السيد كارتر يتحمل مسؤولية تصريحاته    " لوكالة األنباء األلمانية  

وقـال  . ية هو أهارون زئيفي فاركاش أدان تصريحات كارتر واعتبرها غير مسؤولة          سرائيلالعسكرية اإل 
 وفي المنطقة مؤخرا تمت إهانتـه لدرجـة     ئيلإسرامن الواضح أنه خالل جولته في       "ية  سرائيللإلذاعة اإل 

  ". دفعته لقول أشياء أعتقد أنها غير مسؤولة
  ٢٧/٥/٢٠٠٨ األردنيةالدستور 

  
  كارتر يطالب الدول األوروبية بموقف مستقل من حصار غزة .٥١

حض الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر الدول األوروبية على أن تتخذ لنفسها موقفاً مـستقالً               : لندن
البريطانيـة إن  " ذي غارديـان "وقال في مقابلة مع صحيفة  .  الواليات المتحدة من حصار قطاع غزة      عن

ي علـى   سرائيلموقف دول االتحاد األوروبي يمثل خنوعاً، معتبراً أن عدم توجيه أوروبا نقداً للحصار اإل             
تحتفظ لنفـسها بموقـف   ورداً على سؤال عما إذا كان في وسع أوروبا أن         ". يعد أمراً مثيراً للحرج   "غزة  
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األوروبيين ليسوا خدماً لنا، وهم يتمتعون      "مستقل عن الواليات المتحدة تجاه حركة حماس، قال كارتر إن           
  ". بموقف متكافئ مع أميركا

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
  توسيع مهمتها لتشمل تدريب الشرطةتمديد بعثة االتحاد األوروبي إلدارة معبر رفح و .٥٢

في ختام اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والـدفاع فـي دول االتحـاد             : طفى عبد اهللا مص   -بروكسل  
األوروبي ببروكسل، جدد االتحاد األوروبي استعداده إلعادة نشر أفراد البعثة األوروبيـة إلدارة معبـر               

وقال بيان صدر في ختـام      . رفح، الذي يربط غزة بالعالم الخارجي، إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك          
ع المشترك، إن المجموعة األوروبية الموحدة قررت تمديد تفويض البعثة لمدة ستة أشهر إضافية،              االجتما
نوفمبر المقبل، وأكد البيان استمرار تقديم الدعم للشرطة الفلـسطينية، بـالقول            /  تشرين الثاني  ٢٤وحتى  

بالمعدات والتجهيـزات   ستستمر بعثتنا في العمل على تأهيل أفراد الشرطة الفلسطينية، وتسهيل إمدادها            "
وأشار إلى توسيع مهام البعثة ليـستطيع       ". الالزمة لعملها بالتعاون مع الدول األعضاء في التكتل الموحد        

أفرادها مساعدة الفلسطينيين على إصالح أنظمتهم القضائية، خاصة لجهة رفع مـستوى كفـاءة وعمـل                
  .لكوكالء النيابة والمحققين، وتحديث كافة النظم المتعلقة بذ

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  برفع الحصار عن قطاع غزة" إسرائيل" تطالب ااألونرو .٥٣

فرض الحصار الجـائر علـى      " إسرائيل"، باستمرار   "األونروا"نددت وكالة   : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
، والذي اشتدت وطأته خالل الشهور األحد عشر        ٢٠٠٦يونيو من عام    / قطاع غزة منذ منتصف حزيران    

منح الفلسطينيين  "ودعت المفوضة العامة للوكالة كارين أبو زيد، في تصريح صحفي لها، إلى             . اضيةالم
وأوضحت في الوقت ذاته أن حياة السكان في غزة عبـارة           ". الحق في العيش مثل شعوب العالم األخرى      

، "لقطاعـات عن صراع يومي من أجل العيش، فالحصار يحرمهم الوقود، مما أدى لشلل الحياة في كافة ا               
وشددت على أن أهم شيء يريده سكان قطاع غزة، المليون ونصف المليون إنـسان، هـو                . وفق تأكيدها 

إن الناس يريدون الحرية،    "ي على رفع الحصار المفروض عليهم، مبينة        سرائيلإقدام سلطات االحتالل اإل   
نهيار القطاع الخاص برمته، بسبب     أدى إلى ا  "ولفتت االنتباه إلى أن الحصار      ". وأن تفتح المعابر الحدودية   

 ألف عامل عاطلين عن العمـل منـذ         ٧٥قطع إمدادات الوقود، ومنع تصدير البضائع، ليصبح أكثر من          
  .يونيو الماضي/ حزيران

  ٢٦/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
 باستئناف فوري لزيارات أهالي أسرى غزة" إسرائيل"الصليب األحمر تطالب  .٥٤

باتخـاذ إجـراءات   " إسرائيل" اللجنة الدولية للصليب األحمر، أمس، طالبت:  وفا –القدس المحتلة، نابلس    
وقال رئـيس   . فورية للسماح ألهالي األسرى القاطنين في قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجون االحتالل            

واألراضي المحتلة كريستوفر هارينش في تصريح صحفي يحرم هـذا          " إسرائيل"بعثة اللجنة الدولية في     
ي األسرى وأقرباءهم على حد سواء من احد المكونات الحياتية الضرورية، وتزيد مـن    يلسرائاإلجراء اإل 

المعاناة اليومية التي يواجهها الفلسطينيون العالقون في قطاع غزة، مشيرة إلى إن اللجنة الدولية تقوم منذ                
ية، وأضـاف إن    لسـرائي عقود بتسهيل عملية زيارات األهالي آخذة بعين االعتبار اإلجراءات األمنية اإل          

األمنية أمر مقبول لدينا، ولكننا في الوقت ذاته على يقين بأنها وحدها ال تبرر التعليق               " إسرائيل"اهتمامات  
  .الكامل لزيارات أهالي المعتقلين

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  سيدة هولندية توصي بمليون ونصف المليون دوالر لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني  .٥٥

أوصت سيدة هولندية قبل وفاتها بجزء من ميراثها إلى جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، لـدعم               : رام اهللا 
جهودها اإلنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني، وبخاصة للنساء واألطفال والفئات األكثـر احتياجـاً فـي               

وجاء هذا التبرع    .نبيالمجتمع الفلسطيني، كون الفلسطينيين من أكثر الشعوب معاناة جراء االحتالل األج          
  .من جوسي فان ايدل وقدره مليون وثالثمائة وأربعون ألف دوالر

  ٢٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  مليون دوالر لتنفيذ مشاريع في محافظة جنين٢,٥مساعدات أميركية بقيمة  .٥٦

نين ونـصف   تعلن الواليات المتحدة األميركية، يوم غد، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة مليـو            : القدس
وسيتم اإلعالن  . المليون دوالر لمحافظة جنين وذلك من خالل مشاريع ستنفذها الوكالة األميركية للتنمية           

عن هذه المساعدة من قبل القنصل األميركي العام في القدس جاكوب واالس بحضور رئـيس الـوزراء                 
  .مية هاورد سومكاسالم فياض ومحافظ جنين إضافة إلى رئيس بعثة الوكالة األميركية للتن.د

  ٢٧/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  دور المقاومة الفلسطينية في حماية الهوية الوطنية .٥٧

  أحمد الحيلة
استشعر الفلسطينيون الخطر المحدق بهويتهم الوطنية على وقع النكبة بعدما اضطروا فرادى وجماعـات              

ية الوطنية بعدما انكفـأت الجيـوش       وازداد هذا القلق والخوف على الهو     . إلى هجر قراهم ومدنهم قسراً    
، أي  ٦٧العربية التي كانت ترفع لواء الدفاع عن فلسطين  مهزومة على يد جيش االحتالل فـي العـام                   

 .بعدما تحول معظم الشعب الفلسطيني إلى الجئين في الشتات والوطن المحتل
سطينيين إلى المبادرة، واللحـاق     تلك اللحظة الفارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، دفعت الكثيرين من الفل          

بمشروع المقاومة الفلسطينية، بعدما خاب األمل والظن في النظام العربي، وإيماناً منهم بأن المقاومـة أو                
 .الكفاح المسلح، هو الطريق الوحيد القادر على استعادة األرض والوطن المسلوب

ة حماس، وحركة الجهاد اإلسالمي كمكون      من هنا، انطلقت منظمة التحرير الفلسطينية، كما انطلقت حرك        
وعلى الرغم من اخـتالف المـدارس، والمرجعيـات الفكريـة للفـصائل             . لمشروع المقاومة والتحرير  

الفلسطينية المقاومة، إال أنها آمنت وعملت للحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، بدافع الخوف عليهـا               
 .من التشوه أو االندثار
 :ى الهوية الوطنية الفلسطينية عائد إلى عدة عوامل نذكر منها على سبيل المثالومرد هذا الخوف عل

تحول الشعب الفلسطيني في معظمه إلى الجئين، وتوزعه على مناطق جغرافية متباعدة، ذات بيئـات               * 
اجتماعية، وثقافية، وسياسية متعددة ومختلفة، األمر الذي اصطحب معه الخوف من النسيان، على الجيل              

ثاني أو الثالث من الذين ولدوا بعد النكبة أو النكسة، الذين لم يعيشوا في المدينة والقريـة الفلـسطينية،                   ال
 . وخلت ذاكرتهم من المشاهد الحية عن جمال الريف الفلسطيني، وسكن العيش في فلسطين

ر الممنهج على   تعرض معظم المدن، والقرى الفلسطينية، والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، إلى التدمي         * 
بـأن فلـسطين    : يد االحتالل الصهيوني الذي حرص على طمس تلك المعالم حتى يسوق لمقولته الكاذبة            

هذه السياسة لم تقتصر على التهجير القسري، وتـدمير المـوروث           . أرض بال شعب، لشعب بال أرض     
 العنصري ضد الـشعب     المدني والحضاري للشعب الفلسطيني، وإنما انسحبت أيضاً على ممارسة التمييز         

، عندما تعامل االحتالل معهم كأقلية من الدرجة الثانيـة أو           ٤٨الفلسطيني الباقي على أرضه المحتلة عام       
، إضافة إلى سعي االحتالل إلى طمس       ..الثالثة، وذلك بتضييق الخناق عليهم اجتماعياً، وثقافياً، واقتصادياً       
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الديمقراطية، علـى اعتبـار أنهـم       " إسرائيل"ماء إلى دولة    هويتهم الفلسطينية، بمحاولة إحياء روح االنت     
ية، أو االلتحاق بـالجيش     سرائيلمواطنون فيها، وذلك من خالل تشجيعهم على االنخراط في األحزاب اإل          

ـ              ، "إسـرائيل "واألجهزة األمنية، ناهيك عن محاولة قطع صلتهم بالدول العربية، بذريعة أنها دول عدوة ل
 ..هم ويعاقب بالسجنوكل من يتصل بهم، يت

وفي هذه المقالة نستعرض أهم معالم الهوية الوطنية التي عملت المقاومة الفلسطينية على حمايتها، ومـن                
 :ثم التشوهات التي لحقت بالموقف الفلسطيني منها، وذلك على النحو التالي

  
 حق العودة : أوالً

ل الظروف القاسية التـي واجهـتهم فـي         تمسك الفلسطينيون بحقهم في العودة، وتحملوا من أجل ذلك ك         
المخيمات والشتات، رافضين لكل مشاريع التوطين، ومتمسكين بجغرافيا المخيم كشاهد على حق العـودة              

، وقد لعبت العديد مـن المؤسـسات        ..إلى الوطن األم رغم الجوع، والبرد، والمرض، وضيق ذات اليد         
ل المقاومة الفلسطينية، في الداخل والشتات، دوراً بارزاً        الوطنية الفلسطينية التابعة أو المدعومة من فصائ      

، واسـتناداً   )١٩٤(في تثبيت وترسيخ حق العودة في ذاكرة الفلسطينيين، استناداً إلى قرار األمم المتحدة              
إلى شرعة حقوق اإلنسان، والحق التاريخي في فلسطين، وذلك من خالل اإلحـصاء، وتـأريخ روايـة                 

، وتأصيل حق العودة قانونياً وثقافياً، وإحياء تلك الـذكرى فـي مناسـبات عـدة                اللجوء بالبحث العلمي  
وبأشكال مختلفة، هذا باإلضافة إلى  تحول حق العودة إلى معلم في الخطاب السياسي واإلعالمي المقاوم،                

 .وإلى ثابت وطني غير قابل للتنازل في برامج فصائل المقاومة
 إلى التشكيك فـي     ١٩٩٣ؤخراً منذ توقيع اتفاقية أوسلو في العام        ما يجدر ذكره، أن حق العودة تعرض م       

واقعيته من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، بذريعة أن ذلك ال ينسجم أو يتماشى مع فرص الـسالم                  
قمة (ف للمبادرة العربية    .ت.وهذا ما يفهم من قبول قيادة م      .  الرافضة لحق العودة   "إسرائيل"والتسوية مع   

 لمشكلة الالجئين، أي القبول بأن يكون       "حل عادل ومتفق عليه   "التي تتحدث بصريح العبارة عن      ) بيروت
  .حق العودة محل تفاوض

  
 االستقالل وإعالن الدولة: ثانياً

من المعلوم أن الميثاق الوطني الفلسطيني، ومنظمة التحرير الفلسطينية، نشأت بهدف تحرير األراضـي              
لكن األمور  . ، وذلك قبل أن تسقط الضفة الغربية وقطاع غزة في يد االحتالل           ٤٨الفلسطينية المحتلة عام    

في الوجـود علـى     " إسرائيل"ف، إلى االعتراف بحق     .ت.سارت بعكس االتجاه عندما انحدرت سياسة م      
، دون اعتراف االحتالل بحق الفلسطينيين في دولتهم على كامل أراضي الضفة            ٤٨األرض المحتلة عام    

رساً ذلك في اتفاقية أوسلو التي أدخلت المشروع الوطني التحرري في مأزق، عندما انقلبت              والقطاع، مك 
األولويات لدى قيادة منظمة التحرير، وحركة فتح، بأن أصبحت السلطة قبـل تحريـر األرض، هـدفاً                 

فال حصل المفاوض الفلسطيني علـى دولـة، وال اسـتطاع تحريـر             . وأولوية على طريق إقامة الدولة    
تلزمـه بمحاربـة    ) خارطة الطريق مثالً  (ناهيك عن تكبيل المفاوض الفلسطيني نفسه باتفاقيات        . ضاألر

المقاومة الفلسطينية الرافضة لالعتراف باالحتالل، األمر الذي أدى إلى االنقسام الحاصـل اليـوم بـين                
 . الضفة والقطاع، نتيجة تصادم برنامجي التسوية والمقاومة

ي تاريخ الثورة الفلسطينية الحديثة، أن يتقاطع جزء فلسطيني مع االحتالل، فـي   الغريب في المشهد، أو ف    
مواجهة جزء فلسطيني آخر أصيل في ظاهرة المقاومة ومسيرة التحرير، وهذا في تقديرنا مثّل خطـورة                

 .استثنائية على القضية الفلسطينية
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ة، على اختالف مشاربها السياسية     ولكن رغم ذلك، فمن الموضوعية القول إن فصائل المقاومة الفلسطيني         
والفكرية، كان وما زال لها الدور األبرز في تعزيز تمسك الشعب الفلسطيني بهدف إقامة الدولة، بـرغم                 

 .االختالف في البرامج والوسائل أو حتى االختالف حول حدود تلك الدولة
  

 االنتماء إلى العمق العربي واإلسالمي: ثالثاً
ولـيس  . سهم  على الدوام  جزءاً أصيالً من القومية العربية، والحضارة اإلسالمية           اعتبر الفلسطينيون أنف  

ف، كان يعرف بالميثاق القـومي، قبـل إدخـال بعـض            .ت.غريباً أن الميثاق الوطني الفلسطيني لـ م      
، ومن هنا، كان من الطبيعي أن تحتضن الدول العربية، النشاطات السياسية،            ٦٨التعديالت عليه في العام     

معظم قيادات الثورة، وحركات المقاومة الفلسطينية، كما القـاهرة، والكويـت، والجزائـر، ودمـشق،               ل
 ..وبيروت

للبنـان  " إسرائيل"ف على استقاللية القرار الفلسطيني، وخاصة بعد اجتياح         .ت.ولكن قلق، وخوف قيادة م    
العربية، في تونس، وليبيـا،     ، وبعدما توزع الكفاح المسلح، وقيادات المنظمة على الجغرافيا          ١٩٨٢عام  

، غذى هاجس استقاللية القرار لدى      ..، إضافة إلى تكرار الحديث عن البديل األردني       ..واليمن، والسودان 
، األمر الذي انعكس سلباً، عندما تحول الصراع مع االحتالل، من بعـده             ..قيادة المنظمة إلى حد المبالغة    

، واألزمـة أزمـة   "ياًإسـرائيل "أصبح الـصراع فلـسطينياً       القومي العربي، إلى بعده القطري الضيق، ف      
 .فلسطينية

  
 التمسك بالثقافة والتراث: رابعاً

تمسك الشعب الفلسطيني، عبر العديد من المؤسسات التي رعتها المقاومة الفلسطينية، ومن خـالل عـدد           
لكتاب، الرسـم، الـصورة،     الشعر، القصيدة، الرواية، ا   : كبير من المثقفين الفلسطينيين، بهذا التراث عبر      

المسرح، فرق الدبكة، األدوات الموسيقية التراثية، اللباس الفلسطيني المطرز، ومعارض إحياء التـراث،             
إضافة إلى الحفاظ على اللهجات المحلية، والتمسك بالعادات والتقاليد االجتماعية التي تكاتفت العديد مـن               

، والعشيرة، وانتهاء بفصائل المقاومة الفلسطينية، التي رعت        الجهات إلحيائها، بدءاً من األسرة، والعائلة     
، بهـدف بقـاء فلـسطين والهويـة         ..العديد من األنشطة الثقافية في العديد من الدول العربية واألجنبية         

 ..الفلسطينية حية في نفوس األجيال المتالحقة
حد كبير في الحفـاظ علـى الهويـة         إن المقاومة الفلسطينية الوطنية واإلسالمية نجحت إلى        : يبقى القول 

 . الوطنية الفلسطينية، رغم صعوبة األوضاع السياسية، ومآسي اللجوء والشتات
بقاء هذا النجاح مرهون بوحدة الرؤيا السياسية ووحدة الصف الوطني المقاوم، الذي يمثل الحصن األخير               

قضية الفلسطينية، وخاصة حق العـودة      للهوية الفلسطينية المستهدفة من األعداء، الذين يحاولون تصفية ال        
  .منها، الذي يمثل أحد أهم معالم الهوية الوطنية الفلسطينية، وأحد أهم ركائز القضية الوطنية
  ٢٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "إسرائيل"رؤى آخر الزمان في  .٥٨

  فهمي هويدي
ـ               ومـستقبلها   "إسـرائيل "ـمن مفارقات األقدار وسخرياتها أنه في حين عبر الرئيس بوش عن انبهاره ب

يين خالفوه في الرأي، معتبرين أنهم يعيشون في بلد ال          سرائيل، فإن عددا غير قليل من المثقفين اإل       "الزاهر
  .مستقبل له

ال تزال أصداء الصدمة تتردد في العالم العربي منذ ألقى الرئيس بوش خطابه أمام الكنيست في مناسـبة                  
لتأسيسها، ألنه أفرط في التعبير عن انبهاره وتعلقه بنموذج الدولة فـي             بالذكرى الستين    "إسرائيل"احتفال  



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                   ١٠٩٠:         العدد                  ٢٧/٥/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

ذلـك ان الـرئيس     . وهو ما لم يتوقعه الذين راهنوا على الرجل وإدارته، وأحسنوا الظن بهما           . "إسرائيل"
بوش لم يستطع أن يخفي مشاعره حين وقف أمام الكنيست، ففتح قلبه وصارح الجميـع بالحقيقـة التـي                   

فلم يتحدث فقط كواحد من غالة اإلنجيليـين الـذين          . ا على كثيرين من العرب والفلسطينيين     التبس أمره 
 جاءت تحقيقا للوعد الذي منح لشعب اهللا المختار، ولكنه استخدم أيضا لغـة              "إسرائيل"يعتبرون أن إقامة    

لعرب أجمعين  الذي يمثله ا  (عتاة الصهاينة الذين يعتبرون الحاصل في فلسطين صراعا بين الخير والشر            
ية التي قال إنها حاربت بشراسة من أجـل         سرائيل، ثم مضى يكيل المديح لنموذج الدولة اإل       )بطبيعة الحال 

العدالة والكرامة اإلنسانية والحرية، حتى أصبحت بعد ستة عقود نورا لألمم، وحـين تحتفـل بـذكرى                 
 آمنـة ومزدهـرة للـشعب       تأسيسها المائة والعشرين  ستكون واحدة من أعظم الديمقراطيات كـأرض          

  .الخ.. اليهودي
يين سـرائيل الفرقعة التي أحدثها خطاب بوش تمت وسط أجواء من الجدل المتسم بالتشاؤم بين المثقفين اإل              
فابراهـام  . الذين أدركوا أن بلدهم بوضعها الراهن الذي أبهر الرئيس األمريكي ليست مرشحة لالستمرار  

دول " بأنهـا    "إسرائيل" وصف   ٢٠٠٤زل الحياة السياسية في عام      بورج رئيس البرلمان األسبق الذي اعت     
عقـب إصـدار    وذلك  . "فاشية واستعمارية تقودها زمرة ال أخالقية من الفاسدين الخارجين على القانون          

 تسير على خطـى هتلـر، وأنهـا تنتظـر     "إسرائيل"، الذي ذهب فيه إلى أن      "االنتصار على هتلر  "كتابه  
 متمسكة بالصهيونية ومعتمدة على السيف والعنف في إخـضاع الفلـسطينيين            المصير ذاته، طالما ظلت   

  .وسحقهم
يين، من ساللة حركة المـؤرخين  سرائيلكتاب بورج ليس وحيدا في بابه، ولكن عددا آخر من الباحثين اإل           

 الجدد، وجدوا أن مناسبة الذكرى الستين تهيئ ظرفا مواتيا لفتح الملفات والحديث بصراحة عن اختـراع               
وهو ما خلص إليه شلومو سـاند       . الشعب اليهودي من قلب الخرافات واألساطير التي حفلت بها التوراة         

، وما أيده   "كيف تم اختراع الشعب اليهودي من التوراة إلى الصهيونية        "األستاذ بجامعة تل أبيب في كتابه       
ذات الوقت كـشف بـاحثون    في  . ، لمؤلفيه فينكلشتاين وأشر وسيلبرمان    "كشف الغطاء عن التوراة   "كتاب  

آخرون عن حقيقة الجرائم البشعة التي ارتكبتها الجماعات الصهيونية المسلحة لالستيالء علـى أراضـي       
الفلسطينيين وطردهم، خصوصا المذابح التي أدت إلى التطهير العرقي، والتي تكذب االدعـاءات التـي               

وقد فضح هذه   . م أو غادروا بالدهم باختيارهم    ية بأن الفلسطينيين باعوا أراضيه    سرائيلروجتها األبواق اإل  
ي، سرائيلاألمر الذي أحدث صدمة في المجتمع اإل      . الجرائم إيالن بابي في كتابه التطهير العرقي لفلسطين       

  .اضطرته لالستقالة من منصبه كأستاذ بجامعة حيفا، والهرب إلى بريطانيا ليعمل في إحدى جامعاتها
ا الملطخ بالدم وبأشالء الفلسطينيين األبرياء، الذي لم يره الرئيس بـوش،             القبيح وتاريخه  "إسرائيل"وجه  

 "إسرائيل"الجدار الحديدي     (أبرزه أيضا آفي شاليم األستاذ بمعهد سان أنطوني في أوكسفورد، في كتابه             
م ، الذي هدم فيه أسطورة الدولة اليهودية التي تدعي أنها محبة للـسالم، ومحاطـة بعـال                )والعالم العربي 

  .عربي يريد القضاء عليها
هذا الجدل احتل مكانة ملحوظة في الصحف العبرية، فالبروفيسور امنون روبنشطاين الـوزير األسـبق               
وأستاذ القانون بجامعة تل أبيب الذي تخصص في الكتابة عن مستقبل الدولة، نشرت له هاآرتس حـواراً                 

قاء بسبب نوعين من التهديد، أحـدهما خـارجي          ال يمكنها الب   "إسرائيل" الماضي، قال فيه إن      ١٤/٤يوم  
منظومـة القـيم    "يتمثل في فشلها في ردع العرب، والثاني داخلي يمثله انتشار الفساد وتآكل ما يـسميه                

 فـي   "إسرائيل"أضاف في هذا الصدد أنه على الرغم من انتصارات          . الصهيونية التي قامت عليها الدولة    
إال أن هذه االنتصارات فشلت في اجتثاث الرغبة العربية في محاربة           حروبها الكبيرة مع الدول العربية،      

 الصراع، واتخاذه بعدا دينيا، األمر الذي       "أسلمة"، وفي رأيه أن ما يجعل األمور أكثر تعقيدا هو           "إسرائيل"
 قـد  "إسـرائيل "، بل يجعله أكثر تصميما، واعتبر روبنـشطاين أن  "إسرائيل"ـال يزيد فقط رقعة العداء ل 
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 فحسب، بـل    "إسرائيل"تيقظ في يوم ما وقد أحيطت بأنظمة حكم ذات توجه إسالمي، ال ترفض وجود               تس
  .تتجند من أجل إزالتها

، مثـل ميـل الـشباب       "القيم الـصهيونية  "في نفس الوقت، فإن روبنشطاين رصد مظاهر تحلل منظومة          
 صفوفهم لالنخراط فى سـلك      ي لعدم التضحية من أجل الدولة والذي يعكسه تراجع الحماس في          سرائيلاإل

 في تل أبيب، قال في مقـال نـشرته          "إعداد القادة "الجندية، وهي نقطة أيده فيها أيرز ايشل مدير مدرسة          
إن أحد مصادر هدم منظومة القيم هذه تتمثل في حقيقة أن قادة الدولة لم              ) ٣/٤(صحيفة يديعوت أحرنوت    

ي الحين الذي يصرخ فيه قادة الدولة مهددين بشن مزيـد           إذ ف . يسرائيليعودوا مثاال يحتذي به الشباب اإل     
من الحروب، فانهم يستثنون أبناءهم من تحمل عبء هذه الحروب، ودلل على ذلك بـان ابنـي رئـيس                   

  .الوزراء الحالي إيهود أولمرت تهربا من الخدمة العسكرية بالسفر للخارج
ية أن رفض   سرائيلمخابرات العسكرية اإل  أيضا من رأي الجنرال شلومو جازيت الرئيس األسبق لجهاز ال         

، وشن جازيت فـي     "إسرائيل" التجاوب مع الرغبة العربية لحل الصراع يحمل في طياته دمار            "إسرائيل"
 انتقادا حادا على المستشرق األمريكي برنـارد لـويس الـذي دعـا              ٩/٤ بتاريخ   "معاريف"مقال نشرته   

تخليد الوضع القائم هـو الـذي سـيؤدي إلـى تـصفية              لعدم التفاوض مع العرب، معتبرا أن        "إسرائيل"
  .١٩٦٧، ما لم توافق حتى على هدنة طويلة المدى تتنازل مقابلها عن حدود العام "إسرائيل"

ية انتشارا، الذي توقع    سرائيلإلاناحوم برنيع كبير المعلقين في صحيفة يديعوت أحرنوت، أوسع الصحف           
 اليوم قويـة  "إسرائيل"أول يوم فيها، قال إنه على الرغم من أن  في حرب لبنان الثانية من "إسرائيل"فشل  

من ناحية عسكرية وذات منعة اقتصادية، إال أن الناس فيها يفقدون الثقة بمستقبلها وبقدرتها على البقـاء،                 
 حادثة طريفة وقعت مع الكاتب اليهودي األمريكي جوردس فقال إنه           ١٩/٤وروى في مقال نشره بتاريخ      

. بماذا تعمـل؟  : يب للحصول على وصفة دواء طلب أخذها قبل السفر بالجو، فسأله الطبيب           ذهب إلى طب  
: فضحك الطبيب، وقال  . "إسرائيل"حول مستقبل   : قال. ماذا تكتب؟ : عندئذ سأله . أنا كاتب : فرد جوردس 

لعام في  وعلق برنيع على تلك اإلجابة قائال إنها تعكس المزاج ا         !. آه أفهم اآلن، أنت تكتب قصصا قصيرة      
، وهو مزاج الشعور بنهاية الزمان، مع أنه ال يتحدث عنه أحد لكن الجميع يشعرون بـه، إنـه                   "إسرائيل"

نوع من اليأس ال ينبع من الحرب التي كانت أو من الحرب التي قد تأتي، بل من مصادر أعمق، علـى                     
مشيرا إلـى   .  مضللة "إسرائيل"وذكر أن مظاهر المنعة العسكرية واالقتصادية التي تتمتع بها          . حد تعبيره 

 ذات اقتصاد مستقر، وأسعار العقارات فيها تبلغ عنان السماء، وجيـشها            "إسرائيل"أنه على الرغم من أن      
قوي، وجامعاتها ذات نوعية عالية، ومع ذلك فهي تعجز عن توفير األمن لليهود الذين يعيـشون فيهـا،                  

 هي الدولة الوحيدة في العـالم التـي مجـرد           "إسرائيل"وذكر برنيع أن    . وهي ال تعطيهم الحياة الطبيعية    
  .وجودها ال يزال مثيرا للجدل، في حين ال يشك أحد في العالم في حق الفلسطينيين في دولة

، بل يعـددون    "إسرائيل"ـال يكتفي المفكرون والكتاب الصهاينة بالحديث عن تنبؤاتهم بالمستقبل المظلم ل          
إفراهام تيروش سكرتير ثاني حكومة شكلها مناحيم بيجن يـرى فـي            . المظاهر التي تدعم هذه التنبؤات    

 أن أوضح مظهر من مظاهر انهيار الفكرة الـصهيونية هـو قـرار              ٢٨/٢مقال نشرته معاريف بتاريخ     
، معتبرا أن هذا    "إسرائيل "الوكالة اليهودية بالتوقف عن محاولة إقناع اليهود في أرجاء العالم بالهجرة إلى           

ويؤكد أنـه بالنـسبة     .  الحركة الصهيونية في المحافظة على قوة الدفع الخاصة بأفكارها         يدلل على فشل  
 أكبر من مخـاطر العناصـر       "إسرائيل"لليهود في أرجاء العالم، فإنهم باتوا يرون ان مخاطر العيش في            

ج ، مـستندا إلـى نتـائ      "إسرائيل"ويشير تيروش إلى مظاهر انفضاض اليهود عن        . الالسامية في الشتات  
 وال يعتزمون   "إسرائيل"منهم لم يزورا    % ٧٠دراسة أجريت في أوساط اليهود األمريكيين دللت على أن          

من الشباب اليهود هنـاك     % ٥٠من يهود الواليات المتحدة متزوجون زواجا مختلطا؛ و       % ٥٠زيارتها؛ و 
  . من الوجود"إسرائيل"ال يهمهم إذا اختفت 
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قيادي البارز في حزب الليكود قدم مثاال آخر على تغلغل اليـأس            رئيس الكنيست السابق روفي ريفلين، ال     
 يينسـرائيل يين من مستقبل كيانهم، والذي يعبر عنه سعي أعـداد متزايـدة مـن اإل              سرائيلفي نفوس اإل  

للحصول على جوازات سفر أوروبية الستخدامها في الفرار من الدولة عند الحاجة، فيـذكر فـي مقـال                  
يين لـوال الـشعور     سرائيلأن هذا السلوك لم يكن ليصدر عن هؤالء اإل        ) ١٤/٤(نشرته صحيفة هآرتس    

المتأصل في نفوسهم بأن الدولة في طريقها للتفكك والزوال، ويجزم بأن ذلك سيؤدي إلى ظهور تباينـات      
يين الذين ال يمكنهم الحصول على جوازات سـفر أجنبيـة وال            سرائيلفكرية واجتماعية وسياسية بين اإل    

مؤكدا أن هذه الظـاهرة     . هم مالذا آخر، وبين أولئك الذين يعتقدون أن لديهم خيارات أخرى          يعرفون أن ل  
  .ستكون القوة التي ستنتج مظهرا آخر من مظاهر االنقسام في المجتمع

 يرجع لكفرهم باألساطير التي تأسست عليها       "إسرائيل"ـوهناك من يرى أن عزوف اليهود عن الهجرة ل        
قال يولي جولدشتاين من قادة الجالية اليهودية        ٢٢/٣رته صحيفة هآرتس بتاريخ     ، وفي مقال نش   "إسرائيل"

 تحاول إقناع يهود العالم بها لم تعد تنطلي على أحـد سـيما              "إسرائيل"في كندا إن األساطير التي كانت       
 كون  وأشار إلى حقيقة  . "الحصن األخير في مواجهة الذين يكنون العداء لليهود       " وكأنها   "إسرائيل"تصوير  

 التي تضم أكبر تجمع يهودي في كندا قد هـاجروا أصـال مـن               "مونتريال"من اليهود في مدينة     % ٨٥
 التى بذلت جهدا كبيراً الخراجهم من االتحاد السوفييتي، لكنهم بعد أن عاشوا فيها قرروا تركها                "إسرائيل"

  ."ن بالعودة إليهاهل هناك ثمة سبب لالعتقاد بأنهم سيفكرون اآل": والتوجه لكندا، ثم تساءل
 في المستقبل، فإننا ال ينبغي أن نراهن على ذلك، فنبقي           "إسرائيل"أيا كانت الشواهد الدالة على ما ينتظر        

على أوضاعنا كما هي انتظارا لما تأتي به األيام، ألن تجميد األوضاع العربية على ضعفها هو الذي قد                  
 أملهـا فـي   "إسرائيل"ب القوة والمنعة وحده الذي يفقد ، في حين أن األخذ بأسبا"إسرائيل"يطيل من عمر   

  .بسط هيمنتها على العالم العربي، ومن ثم يعجل بهزيمتها سواء عاشت أو بادت
  ٢٧/٥/٢٠٠٨السفير 

  
  مقاومة ألجل السالم  .٥٩

  إبراهيم غرايبة
 كانت تهـدف    )على األقل (يمكن القول إن كل العمليات السياسية والعسكرية في السنوات األربع األخيرة            

 أو دفعها للتفاوض مع حماس وسورية وحزب اهللا، ولم تعد هذه المقولـة              "إسرائيل"في الحقيقة إلى إقناع     
تحليال أو استنتاجا، فواقع الحال والتصريحات السياسية واإلعالمية واألداء العام يؤشر بوضوح على أن              

 عدم تجاهـل هـذه القـوى الـسياسية أو           الهدف من استخدام القوة السياسية والعسكرية هو التأكيد على        
تجاوزها في التراتيب اإلقليمية، وكان قدر هذه القوى السياسية واإلقليمية أنها بدأت فـي االتجـاه نحـو                  

 أو أنهما دخلتا في مرحلة من فقـدان         "إسرائيل"التسوية السياسية عندما أعرضت عنها الواليات المتحدة و       
، ولذلك فإن المفاوضات الـسياسية      "إسرائيل"والتمزق السياسي في    البوصلة وضياع التماسك السياسي بل      

ي قوي ويحظى بدعم األغلبية، وأما المفاوضات السورية        إسرائيلونتائجها تعتمد اليوم على وجود شريك       
ية فإن تحريكها يعطي أولمرت فرصة لكسب التأييد واستعادة توازنه وإطالة عمره، ألن المسار              سرائيلاإل

 "إسـرائيل "يا وتؤيده جميع القوى السياسية والـشعبية فـي          إسرائيللمفاوضات يمثل إجماعا    السوري في ا  
بعكس حماس وحزب اهللا، ولكن أولمرت في حالة من الضعف والهزيمة لم يعد ينفعه معها انتـصارات                 

جاح سياسية وعسكرية، وعلى األغلب فإنه سيرحل تركا القيادة لتسيبي ليفني، فهذا هو الشرط المنطقي لن              
المفاوضات وامتدادها إلى المسارات اللبنانية والفلسطينية، وألن الواليات المتحدة بقيادة بوش اليوم متلهفة             
على تحقيق مكاسب واختراقات سياسية في الشرق األوسط تنقذ الجمهوريين في معركتهم االنتخابية فـإن               

  .التضحية بأولمرت تبدو عمال ال مفر منه
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بدولة أو سلطة فلسطينية على أجزاء من الضفة وغزة ومقابل ماذا؟ وماذا عن             السؤال هل ستقبل حماس     
 وما تقبـل    "إسرائيل"، فالمشكلة في    إسرائيلحق العودة والقدس؟ والواقع أن السؤال الحقيقي هو هل تقبل           

  .به وما ترفضه
تقول إنها لـم    التسوية المتوقعة ستكون عمليا بال عودة وال قدس وال انسحاب كامل، ولكن ستظل حماس               

 تقول إنها لن تقبل بعودة الفلسطينيين      "إسرائيل"تتنازل عنها وأن ما جرى هو هدنة طويلة األجل، وستظل           
 وإن كان أولمرت قد أشار إلى إمكانية ذلك، فمـا           ١٩٦٧ولن تنسحب إلى حدود الرابع من حزيران عام         

لطرفان، وقـف العمليـات العـسكرية       سيحدث هو أمر واقع يعلق المسائل الكبرى، ولكن ثمة ما يريده ا           
واستئناف الحياة االقتصادية والتعليمة وإنهاء الحصار على الشعب الفلسطيني وإطالق سراح األسرى أو             
معظمهم، وال بأس بعد ذلك أن يظل اإلعالم يؤكد عدم تخلي حماس عن المقاومة وال عن أي شبر مـن                    

هودية الدولة وعدم القبول بالعودة ومركزية القدس،       ي يؤكد على ي   سرائيلأرض فلسطين، ويظل اإلعالم اإل    
، حالة من التعايش واالستقرار ورهانات خفية       ١٩٨٧فالطرفان يريدان في الحقيقة العودة إلى ما قبل عام          

  .بعيدة األجل
فالفلسطينيون يأملون أن تتغير موازين القوى العالمية واإلقليمية وألجل ذلك فإنهم بحاجة إلى نفس طويل               

يون يراهنـون   سـرائيل تراتيجية المسافات الطويلة وأن يكونوا مستعدين لتلك اللحظة عندما تأتي، واإل          وإس
ية يعتمد بقاءها واسـتقرارها علـى      سرائيلعلى تغيير الفلسطينيين واستيعابهم، ففي المدى البعيد للدولة اإل        

 يتعرضوا للمجازر واإلبـادة إذا      يون أن يظلوا في قيادته أو أال      سرائيلي يأمل اإل  إسرائيلاندماج فلسطيني   
تغيرت موازين القوى، فإذا حدث هذا التعايش فإن الفلسطينيين سوف يتوطنون في الخارج تلقائيا، وأمـا                

أو تعـاون   / الباقون في فلسطين فإنهم سيشاركون اليهود في دولة واحدة، ويتحول الصراع إلى تنافس و             
في مواجهـة  ) اليهود والمسلمون والمسيحيون  (اون العرب   سلمي داخلي تتغير خرائطه واتجاهاته، فقد يتع      

فـإن  ) حمـاس (، وبالنسبة للقيادة الفلسطينية الجديدة      )وهم في الحقيقة أتراك وليسوا أوروبيين     (الغربيين  
المعركة السلمية والسياسية ستتيح للفلسطينيين التقاط أنفاسهم ومداواة جراحهم والبحـث عـن ممكنـات               

 أية حال فلم تكن المقاومة المسلحة خيار الحركة اإلسالمية الفلـسطينية إال فـي               ورهانات جديدة، وعلى  
مرحلة متأخرة، وللتاريخ فقد كانت مشاركة اإلخوان المسلمين في العمل الفدائي في أواخر الستينات تلقى               

  .معارضة إخوانية فلسطينية تشبه الرفض الجذري
  ٢٧/٥/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  وحدة جماعة اإلخوان المسلمين في األردنانفجار جديد يتهدد  .٦٠

  شاكر الجوهري
  موقع حزب جبهة العمل اإلسالمي ينشر بعضاً من قضايا الخالف

  همام سعيد يقرر محاكمة بني ارشيد وأنصار الفالحات يتحدثون عن فتنة أدت إلطاحته
ة مؤجلة لمجلس شورى    تفجرت الخالفات مرة أخرى في صفوف الحركة اإلسالمية في األردن، مع انعقاد دور            

  .حزب جبهة العمل اإلسالمي أمس
األخبار في هذه المرة لم تعد مسربة من قبل مصادر تطلب عدم الكشف عنها، ذلك أن موقع الحزب أشار إلى                    
ذلك بكل صراحة، بقوله ضمن خبر تغطية اجتماع مجلس الشورى، إن المجلس أضاف إلى جدول أعماله بندا                 

عضاء بمناقشة األ حدأخر اقترحه آ في حين لم ينجح بند ،داخل المكتب التنفيذي للحزبمناقشة الخالفات  يقترح
جـدول   دراجـه علـى   المجلـس إل أغلبيةبالحصول على ) الشيخ حمزة منصور(داء رئاسة مجلس الشورى أ
  .عمالاأل
مقاعد المجلـس  والتي من بينها شغور بعض  ،ليهإناقش المجلس الرسائل الواردة "تابع الخبر الرسمي للحزب و

بو الراغب رئيسا للمحكمة العليا التي شـغرت  أالمحامي زهير  كما انتخب و الفصل،أو االستقالة أبسبب الوفاة 
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 وكذلك انتخب المجلس محمد الوحش عضوا في هيئـة   المعاني،إبراهيمالسابق المرحوم  رئاستها بوفاة رئيسها
ناقش بعض   وأضاف أن المجلس     ."لسفر من عضويتها  المحكمة عوضاً عن سعد الجيوسي الذي استقال بسبب ا        

  .ساسي للحزباأل التعديالت على النظام
مقاال بقلم الدكتور رحيل    " الغد"قبل افتتاح دورة مجلس الشورى، فوجئ الرأي العام األردني أمس بنشر صحيفة             

اإلخوان المسلمين، التي   الغرايبة، النائب األول لألمين العام للحزب يتحدث فيه صراحة عن فتنة داخل جماعة              
  .يشغل فيها عضوية المكتب التنفيذي

 قائـد يـستحق     ) المراقـب العـام الـسابق للجماعـة        (سالم الفالحـات  "جاء في مقال الغرايبة، وهو بعنوان       
وقى اهللا الجماعة شرها، ولكنها يجب أن تبقى محـالً          ) فتنة(ن ما تم في صفوف الجماعة مؤخراً        إ".."نصافاإل

 وعواملهـا وبيئتهـا،     أسبابهاطيح بالشيخ سالم الفالحات في ظل فتنة حقيقية، لها          أس والتقويم، فقد    للعظة والدر 
لقد كان الشيخ سالم الفالحات ضحية مثاليتـه،        " وأضاف   ."التي ما تزال باقية، وربما تطل برأسها في أي وقت         

خصية، والمسائل الـصغيرة،    خوانه، وضحية التسامي على الشؤون الشخصية والمسائل الش       وضحية تواضعه إل  
  ."وكان ضحية تعامله بمبدأ المروءة والرجولة، التي أصبحت عملة غير قابلة للصرف في هذا الزمن الرديء

ولقي مقال الغرايبة استغرابا كبيرا من قبل أعضاء الجماعة والحزب، خاصة وأن المقال نفسه يتهم خـصومه                 
يقول الغرايبة في مقاله الذي يعتبر أن الفتنة هي         . التيار الذي يمثله  باللجوء لوسائل اإلعالم واالستقواء بها على       

ضاق صـدره  "، إن الفالحات " وعواملها وبيئتها ما تزال باقية    أسبابها"التي أطاحت بالمراقب العام السابق، وأن       
 راجيـف، ونقـل   شـاعات واأل  بالتحدي الداخلي الذي يصل الى حد الفتنة، من حيث تمزيق الصف، ونشر اإل            

صبحت الصحافة مصدر توجيه وتعبئة مغلوطـة       ألى الصحافة بطريقة ظالمة، و    إالحقائق المبتورة، والتسريب    
  ." النار تحت مرجل الفتنةوإيقادللصف والشباب، مما يزيد من حدة الشرخ وعمق الجرح، 

ن أم يستطع فيهـا     لم يكمل الشيخ سالم سنتين من عمر واليته، ول        "ويواصل الغرايبة دفاعه عن الفالحات قائال       
 أسلحة(ولى التي عرفت باسم     ولى، فالقضية األ  يام األ زمات منذ األ  ، فقد كان محظوظاً بمواجهة األ     أنفاسهيلتقط  
 الذين شـاركوا فـي عـزاء        األربعة، ثم اعتقال النواب     )جمعية المركز الوطني الخيرية   (، ثم مصادرة    )حماس

زمات والتوتر على الحـدود ومنـاطق        النيابية، مع األ   النتخاباتا البلدية، ثم    االنتخاباتثم  ) الزرقاوي(عشيرة  
  ".الجوار، وبخاصة ما حدث في غزة من قتال وحصار وفتنة، وكل ذلك له آثاره وانعكاساته

ويعدد بعد ذلك انجازات الفالحات ينسب تحقيقها للفالحات، متجاهال أن المراقب العام ال يملك أية صـالحيات                 
  .ضو في المكتب التنفيذي للجماعةتزيد عن صالحيات أي ع

  .وال يغفل الغرايبة عن وصف وتشبيه الفالحات بالخليفتين عثمان بن عفان، واإلمام علي بن أبي طالب
  أزمة عميقة تنضج على نار هادئة

وفي ذات الصحيفة يجد القارئ مقاال ألحد أنصار تحالف تياري الوسط والحمائم يتحدث عن تفاصيل الخالفات                
مالمـح أزمـة     إن "! عميقة تنضج على نار هادئة     إخوانيةأزمة  "يقول محمد أبو رمان تحت عنوان       . ةالمتجدد
، ومن المتوقع أن تشهد تسخيناً كبيـراً ومـن           داخل الحركة اإلسالمية   تتصاعد وتيرتها ومقدماتها  بدأت  جديدة  

  .لقادمةالمتوقع أن تمتد إلى حزب جبهة العمل اإلسالمي خالل األيام وربما الساعات ا
توقيع األمين العام لجبهة العمل اإلسالمي، زكي بني ارشيد، على رسالة تأييد من القوى الـسياسية       ويضيف إن   

 بين جناحي الجماعة الحمائم والوسط مـن  االحتكاكيذاناً بعودة إاهللا، كان    األردنية لزعيم حزب اهللا حسن نصر     
تعـرض  " متعددة؛ فإن بنـي ارشـيد   إخوانيةلمصادر ا وإنه وفق. جهة والصقور والتيار الرابع من جهة أخرى   

لمساءلة غير رسمية من المراقب العام الجديد همام سعيد عن توقيعه على تلك الرسالة من دون الرجوع إلـى                   
  ".المراقب العام الذي يمثل رأس الحركة اإلسالمية في األردن

، بصفته أميناً عاماً لجبهة العمل اإلسـالمي، أن    وتذكر هذه المصادر أن خالفاً وقع حول مدى أحقية بني ارشيد          
أن اعتراض سعيد   "فيما تشير مصادر أخرى مقربة من بني ارشيد         . يتخذ موقفاً من دون الرجوع إلى الجماعة      



  

  

 
 

  

            ٢٩ ص                                   ١٠٩٠:         العدد                  ٢٧/٥/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

كان على لغة الرسالة وليس على الموقف من حزب اهللا، وهي المالحظة التي وافقه عليها بني ارشيد مؤكداً أن                   
  ".إدراجهاعلى لغة الرسالة، لكنه لضيق الوقت لم يتمكن من له تحفظات كذلك 
فقط على اللغة، إنما علـى الموقـف نفـسه،          " متعددة تنفي أن يكون الخالف       إخوانيةمصادر  ويتابع الكاتب إن    

ويقول إن عبد المجيـد الـذنيبات   ". والذي يخالف بيان اإلخوان األكثر اتزاناً وتحفظاً حيال ما حدث في بيروت         
-٥-٢٠سابق نشر في ذات الصحيفة بتـاريخ        قب العام األسبق لإلخوان، دخل على خط األزمة في مقال           المرا

، إذ انتقد بيان القوى السياسية وأشار إلى أن توقيع بني ارشـيد             "ردنياًأتداعيات األزمة اللبنانية    " بعنوان   ٢٠٠٨
وقـد كـان موقفـه محـل        " ذنيبات   وأضاف. ومن دون الرجوع إلى الجماعة    " فردية"على البيان جاء بصورة     

  ".استنكار واعتراض
  سعيد يقرر محاكمة بني ارشيد

 إالّ أن قـضية محاكمـة بنـي    ،النتقادات من التيار الرابعويفهم من مقال أبو رمان، أن مقال الذنيبات تعرض   
اقـب العـام    المرهمام سـعيد    ارشيد قد أعيد تحريكها، وبدأت عملية محاكمته داخلياً مرة أخرى، وبقرار من             

 مسبق بين جناح الحمائم والوسط من جهة وهمام سعيد          التفاقالمحسوب على تيار الصقور، وذلك وفقاً        الجديد،
محاكمة بني ارشيد والحصول على األغلبية في        يقضي باستمرار ) عند تشكيل المكتب التنفيذي   (من جهة أخرى    

  .الحمائم والوسط فيهتياري المكتب التنفيذي مقابل مشاركة 
، أمام المحكمة المركزية في الجماعة، والتي تتـشكل مـن            للجماعة بني ارشيد، وفقاً لألنظمة الجديدة    وسيحاكم  

في حين تتشكل المحكمـة     . اهللا وأحمد أبو سعيد    داوود قوجق، شرف القضاة، محمود عويضة، مصطفى نصر       
 شريف، أحمد صياح ومحمود أبـو       العليا من حسان ذنيبات، محمد القضاة، محمد الزيود، محمود ناطور، خالد          

  .قورة
من ) تيار رابع (استقالة كاظم عايش    ويكشف أبو رمان عن قضية إشكالية أخرى داخل الجماعة تتمثل في طرح             

يقـول إنـه    ذلك مع عمله في وكالة األونروا لالجئين، و       " تعارض"المكتب التنفيذي للجماعة على إثر      عضوية  
، فيما لم يحسم عايش بعد موقفه؛ فيما إذا كان سيستقيل من األونـروا أم               ب للمكت  األخيرة االجتماعاتتغيب عن   

من المكتب التنفيذي، وفي حال اختار االستقالة من المكتب التنفيذي فإن المراقب العام همام سعيد سوف يقـوم                  
ـ                 ظ بالتنسيب لمجلس الشورى باختيار شخص آخر، وهو الموضوع الذي قد يثير أزمة أخرى، بخاصة مع تحف

  . الرابع  الصقورينجناح الوسط والحمائم على أسماء رئيسة في كل من تيار
  ال تجاوز للجراح

الالفت أن مقال أبو رمان المقرب من تحالف تياري الحمائم والوسط يرد نذر الفتنة الجديدة إلى سبب رئـيس                   
شتباكاً داخلياً غيـر مـسبوق      عدم قدرة النخبة اإلخوانية تجاوز جروح المرحلة السابقة التي شهدت ا          "يكمن في   

 بخاصة ما تضمنته من اتهامات للمراقب السابق        ، تجاوزت كافة الخطوط اإلخوانية الحمراء     إعالميةوتسريبات  
  ."الفالحات وقيادات الحمائم

أنه أخرج الجماعة مرحلياً من أخطر      من  على الرغم   للجماعة  لم يكن التركيب الجديد للمكتب التنفيذي       "ويضيف  
فهنالك نخبة داخل الحمائم والوسط باإلضافة إلى شريحة واسعة         . خلية، موضع رضا من كافة األطراف     أزمة دا 

 ويطالبون بترك القيادة للجناح اآلخـر لكـشف         ،من القواعد غير راضين عن المشاركة مرة أخرى في القيادة         
  ".خطابه المتهافت والخشبي أمام الرأي العام وكذلك قواعد الجماعة

  تدور الذنيبا
تبدي اعتقاها بأن الذنيبات، المراقب العام األسبق للجماعة هو الذي ينفخ في نـار الخالفـات                " الوطن"مصادر  

، بعد أن تم إفشال المراقب      )همام سعيد (داخل الجماعة، بأمل توفير أجواء تقود إلى إفشال المراقب العام الحالي            
  .ساحة للعودة إلى موقعه مراقبا عاما من جديدالذي خلفه، لتخلو له ال) سالم الفالحات(العام السابق 

وكان الذنيبات قرر عدم المنافسة على موقع المراقب العام قبل سنتين، إال في حالة تحقق اإلجماع عليـه بـين                    
  .تيارات الجماعة، وبذلك فاز الفالحات بالموقع
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 مجلس الشورى، على الـسياسات      بني ارشيد شن هجوما عنيفا في الكلمة التي ألقاها في افتتاح دورة اجتماعات            
مستقبل األردن لم يعد خافياً على أحد، ويعبر عنـه الـساسة    إن القلق النابع من الخوف على"الحكومية، وقال 

 وبخاصة بعد الفشل الذي منيت به مسيرةُ التسوية وبعد أن عجز العدوان الـصهيوني ، والمراقبون بشكل علني
للوعـود   ، وفـشُل المراهنـات المـصاحبةِ   أهدافه من تحقيق ٢٠٠٦ يويول/ركي على لبنان صيف تموزياألم
مؤتمر أنابوليس في الخريف الماضـي،   ركية بإقامة دولٍة فلسطينية قابلة للحياة، وخيبة األمل التي أعقبتياألم

يـة،  أيام، الذي كان مشبعاً بالمعاني والمفردات التلمود وخطاب جورج بوش في الكنيست الصهيوني قبل عشَرِة
  ".التسوية وتالشي أحالم السالم ووهم

 ة الـصهيوني  فوق طاولة المفاوضات التي تجمع األطمـاع      وخلص بني ارشيد إلى أن األردن أصبح مطروحا         
والمـصداقية، والقابـل لتمريـر     ومخاطرها ضد األردن وضعف المفاوض الفلسطيني الفاقد لشرعية التمثيـل        

والعودة، والمقاومـة، والقـدس، والحـدود والتـوطين          األرض(ات  مشاريع مشبوهة وتنازالٍت كبيرةً في حلق     
يكن األردن قادراً على الوقوف في وجه هذه المخططات المشبوهة  لم ما"وأضاف " ...)والمستوطنات، والسيادة
  ."تكون بفرض اتفاق على أطراف الصراع على حساب األردن ومستقبله فإن خطورة الموقف

 قرعت طبول الحرب بصخب مزعج واستعرضت قوتها في الـشواطئ         ى أن أميركا    وأشار بني ارشيد منبها إل    
واجهـون مـصيرهم معـزولين       ي  وتركتهم أيتامهاوالسواحل العربية واإلسالمية، وفي لحظة واحدة تخلت عن         

  .ن، وذلك في إشارة إل المواالة في لبنانمكشوفين، لعلهم أو لعل البقية يتعظو
٢٤/٥/٢٠٠٨  

  
  :كاريكاتير .٦١

  

  
  ٢٧/٥/٢٠٠٨ليج اإلماراتية الخ


