
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بعد االنقسام بين فتح وحماسالسلطة هيئة حقوقية تحذّر من نشوء نظام بوليسي في 
  "النكبة تجيء لتشهد طلوع فجر انتصار أمة فلسطين"ذكرى : مشعل

  قطاعمع الخطة لتقليص عدد المعابر وإقامة منطقة عازلة : "ليم بوستايروزج"
  "إسرائيل"مصر تطرح مبادرة جديدة للتهدئة بين الفلسطينيين و

   ما يجري في قطاع غزة يدعو للبكاء:ديزموند توتو رئيس لجنة تقصي الحقائق

تقرير أممي يحذر مـن قيـام
 مبنـى   ٣٠٠٠ بهدم   "إسرائيل"

   في الضفة الغربيةفلسطيني
 

 ٤ص...

 ٢٨/٥/٢٠٠٨١٠٩١ءاألربعا



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٩١:         العدد                  ٢٨/٥/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

    :السلطة
 ٤  بعد االنقسام بين فتح وحماسالسلطة هيئة حقوقية تحذّر من نشوء نظام بوليسي في  .٢
 ٦   حكومة فياض بمشاركة فصائل المنظمةىتعديل عل... ربه من ضمن المرشحين شعث وعبد .٣
 ٧ يعي يكشف عن نية الكتل والنواب في الضفة تفعيل دورهم الرقابيمين عام التشرأ .٤
 ٧   ال تريد تهدئة وتعمل على إبقاء الحال بين الالسلم والالحرب"إسرائيل" :حكومة هنية .٥
 ٧ "مناورة"ار السوري المفاوضات لم يحصل بها تقدم والمسوالتهدئة مستبعدة : الغول .٦
 ٨  وفد فلسطيني إلى دمشق للتنسيق بين مساري التفاوض .٧
 ٨  في مواجهة حماس والجهاده تشكو ضعف ويالفلسطيننشاط األمن تشيد ب "إسرائيل" .٨
 ٩  "ثقافة السالم"ونشر " التحريض"راقب المناهج الدراسية لشطب تإسرائيلية  -لجنة فلسطينية .٩
 ٩   خالل المفاوضاتإسرائيليةعريقات ينفي تقديم خريطة انسحاب  .١٠
١٠  وعاصمتها القدس٦٧دولة في حدود .. موقفنا لن يتغير: قريع .١١
١٠  يتسلم التقرير السنوي الخاص بالقضاء الفلسطينيعباس .١٢
١٠   لألجهزة الخلوية األخير يؤكد ملكيةو يسحب اعترافاته فتوحسائق  .١٣
١١ ات الحزبية الخطب السياسية والبيانإللقاءلن نسمح باستغالل منابر المساجد : وزير األوقاف .١٤
    

    :المقاومة
١١  "النكبة تجيء لتشهد طلوع فجر انتصار أمة فلسطين"ذكرى : مشعل .١٥
١٢    أي حوار وطني فلسطيني يحتاج إلى موافقة أمريكية وإسرائيلية وعربية: نزال .١٦
١٢  "إسرائيل"فض مفاوضات ماراثونية غير مباشرة إلنجاز صفقة تبادل أسرى مع حماس تر .١٧
١٢  الداخل" حماس"األردن يرفض محاولة تقارب من : مصادر فلسطينية .١٨
١٣ حماس تنفي حصول تقدم في مفاوضات تبادل األسرى .١٩
١٣   العرب غير جدّيين في حل المشكلة الفلسطينية وإنهاء اإلنقسام : مسؤولون فلسطينيون .٢٠
١٣  "جدالً بيزنطياً"ونزال يستبعدها ويعّدها "... الدولة الموحدة"يدعو إلى حل  أبو ليلى .٢١
١٤   اس الرحيل من سوريا ينفي استعداد حمأسامة حمدان .٢٢
١٤   "حماس"دول أخرى غير فرنسا تجري اتصاالت مع ": حماس" .٢٣
١٤  تخّوف االحتالل من الصواريخ الفلسطينية يؤكد فاعلية المقاومة": حماس"أسرى  .٢٤
١٤ على سمير القنطار" مالحظات قوية"تبلغ حزب اهللا " ماسح: "الجريدة الكويتية .٢٥
١٥ نستعد لجولة جديدة من الصراع": الجهاد"قيادي في  .٢٦
١٥  اإلعتداءات اإلسرائيلية صفعة في وجه الجهود المصرية": كتائب جبريل"و" ألوية الناصر" .٢٧
١٥   تدعو إلى مسيرة باتجاه معبر صوفا للمطالبة برفع الحصار"حماس" .٢٨
١٥  حول حكومة فياض" فتح"جدل في  .٢٩
١٦  "البارد"للمطالبة بإعادة إعمار  في البداوي" فتح"مسيرة لـ .٣٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٦  أولمرت حصل على قروض لم يقم بتسديدها: افادة تاالنسكي .٣١
١٦  باراك قد يدعو اولمرت الى االستقالة: "اسرائيل"راديو  .٣٢
١٦  عقطامع الخطة لتقليص عدد المعابر وإقامة منطقة عازلة : "ليم بوستاجيروز" .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٩١:         العدد                  ٢٨/٥/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

١٧  السالم مع سوريا سيقلب الوضع االستراتيجي في الشرق األوسط: بن أليعازر .٣٤
١٧  "اسرائيل"نائب اسرائيلي يطالب باعدام كل من يتنازل عن جزء من أرض  .٣٥
١٧  كيل حكومة طوارئ وطنية يترأسها باراك ونتانياهواقتراح بتش: "اسرائيل"تلفزيون  .٣٦
١٧  سليمانميشال منزعجة من خطاب " إسرائيل" ":هآرتس" .٣٧
١٨  تّدعي اكتشاف محجر استخدم في بناء الهيكل"اسرائيل" .٣٨
    

    :األرض، الشعب
١٨   مريضاً فلسطينياً ومرافقيهم من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح٢٧دة عو .٣٩
١٨  في الضفة الغربيةنعلين قرية  ضد الجدار في  متظاهراً خالل احتجاجات٣٠صابة إ .٤٠
١٨   منهم٢٦االحتالل يطلق نيرانه باتجاه صيادي غزة ويعتقل  .٤١
١٨   من سجون االحتاللاالتحاد العام للمعاقين في نابلس يطالب باطالق سراح األسرى المعاقين .٤٢
١٩   متعمد لعالج الحاالت المرضية في سجن مجدو تكشف عن إهمالمانديالمؤسسة  .٤٣
١٩  أسرى فلسطينيين" إسرائيل"بين حزب اهللا وتبادل الن تشمل صفقة ذوو األسرى يتمنون أ .٤٤
١٩   الغربية بالضفة ومداهماتاالحتالل يشن حملة اعتقاالت .٤٥
١٩  القدس من  فلسطينيينشريط فيديو يصور شبان يهود يعذبون شابين .٤٦
٢٠  سكان مدينة العقبة الفلسطينية صامدون في أرضهم رغم إرهاب االحتالل: تحقيق .٤٧
   

   :صحة
 ٢٠   شهيدا١٦٧ًعدد ضحايا حصار قطاع غزة من المرضى يرتفع إلى  .٤٨
 ٢٠  الل االحت الصحية بسبب الفلسطينيينر من استمرار تدهور أوضاعيتحذ .٤٩
   

   : األردن
٢١ انطالق قافلة مساعدات من عمان إلى األراضي الفلسطينية اليوم .٥٠
   

   :لبنان
٢١   حزب اهللا فشل في فرض شروطه باإلفراج عن مئات الفلسطينيين:الجريدة الكويتية .٥١
   

   :عربي، إسالمي
٢١ "إسرائيل"مصر تطرح مبادرة جديدة للتهدئة بين الفلسطينيين و .٥٢
٢١  خامنئي ورفسنجاني يؤكدان لمشعل أهمية استمرار المقاومة .٥٣
٢٢  لجنة عربية لتوثيق األدلة على جرائم الحرب الصهيونية .٥٤
٢٢  "اسرائيل"بتطبيع ثقافي مع " يحلم"وزير الثقافة المصري  .٥٥
٢٢  السلطات المصرية تضبط مواد تدخل في صناعة المتفجرات في سيناء .٥٦
   

   :دولي
٢٣   بوش لن ينجز مهمة التغيير : رايس .٥٧
٢٣   ينتقد اللوبي اليهودي األميركيستشار األمن القومي األميركيم .٥٨
٢٣   ما يجري في قطاع غزة يدعو للبكاء:ديزموند توتو رئيس لجنة تقصي الحقائق .٥٩



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٩١:         العدد                  ٢٨/٥/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

٢٤  ليست لديها رغبة في انجاح جهود السلطة" اسرائيل: "مسؤول هولندي .٦٠
٢٤  ايطاليا تلمح الى احتمال قيام أجهزة استخباراتها باجراء اتصاالت مع حماس .٦١

   
    :حوارات ومقاالت

٢٤  خالد وليد محمود... !مسيرة ال زالت مجهولة المخارج... أبو مازن .٦٢
٢٦  ياسر زعاترة... سلطة الفلسطينيةاألمن والمال ومسيرة ال .٦٣
٢٧  إبراهيم غرايبة... مقاومة ألجل السالم .٦٤
٢٨ نواف الزرو …على اجندة الشطب الصهيونية" النكبة"مصطلح  .٦٥
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
  في الضفة الغربية مبنى فلسطيني٣٠٠٠ بهدم "إسرائيل"م  أممي يحذر من قياتقرير .١

مكتـب تنـسيق الـشؤون      أن   :القدس المحتلة  مراسلتها من    فرح سمير  عن   ٢٨/٥/٢٠٠٨ عكاظ   نشرت
 مبنى  ٣٠٠٠كثر من   أوامر بهدم   أن صدرت   نه حتى اآل  أ ،االنسانية في االمم المتحدة كشف في تقرير له       

ضـاف  أو. نـذار مـسبق   إ دون   وامر فوراً يمكن تنفيذ هذه األ   حيث   يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية،    
نحاء الضفة معرضون لخطر التشريد التام بـسبب        أقل في   حياء صغيرة على األ   أن سكان عشرة    أالتقرير  

 "منطقـة ج  "وتقع المباني في المنطقة التي يطلق عليها        . وامر الهدم التي تنتظر تنفيذها    عداد الكبيرة أل  األ
 فيمـا تجـدر     .تحت السيطرة االسـرائيلية   وهي تقع    ، بالمئة من اراضي الضفة الغربية     ٦٠التي تشكل   

 مبنـى   ١٢٤سـرائيلية   ، هدمت السلطات اإل   ٢٠٠٨وفي االشهر الثالثة االولى من عام       اإلشارة إلى أنه    
، حـسب    طفالً ١٣٥ من بينهم     فلسطينياً ٤٣٥لى تشريد   إدى  أ مما   ٢٠٠٧ مبان في عام     ١٠٧مقارنة مع   

 بالمئة من الطلبـات     ٩٤كثر من   أ لالحصاءات الرسمية فقد رفضت السلطات االسرائيلية        وطبقاً .بالمكت
 في حـين . ٢٠٠٧ الى سبتمبر ٢٠٠٠التي تقدم بها الفلسطينيون للبناء في المنطقة ج في الفترة من يناير           

 مـن هـذه     ١٦٠٠كثر مـن    أتم هدم   قد   و ،مر هدم لمبان فلسطينية   أخالل هذه الفترة خمسة االف       صدر
  .المباني

 ٤٠٠أن التقرير نوه إلى وجود قرابة : ٢٨/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية وكتب عبد الرؤوف أرناؤوط في 
تقع على االقل أجزاء من أراضيها المأهولة في المناطق ) فيما عدا القدس الشرقية(قرية وبلدة فلسطينية 

 ألف فلسطيني ٢٢٨في هذه المناطق بأكثر من فيما يقدر عدد الفلسطينيين الذين يعيشون ). ج(المصنفة 
  ٠ تجمعاً سكانيا١٣٠ً الفاً يقيمون في ٤٤من بينهم 

  
  بعد االنقسام بين فتح وحماسالسلطة  من نشوء نظام بوليسي في تحذّرهيئة حقوقية  .٢

 حذرت الهيئة المستقلة لحقـوق      : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٨/٥/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
 من نشوء   ، في مؤتمر صحافي في رام اهللا      أمس إدارتها الذي عرضه فريق     ، في تقريرها السنوي   نساناإل

وقال المفوض العام للهيئـة     .  الفلسطينية بعد االنقسام بين حركتي فتح وحماس       األراضينظام بوليسي في    
وقـال إن    ". تتفشى نأأعراض النظام البوليسي بدأت بالظهور، وعلينا معالجتها قبل         "ممدوح العكر إن    .د

 أدت التي قامت بها الحكومة في غزة والسلطة في الضفة بعد سيطرة حماس على قطاع غزة                 اإلجراءات
  .% ١٠٦ى ل بنسبة وصلت إاإلنسان ارتفاع نسبة انتهاكات حقوق إلى

ـ                ا وكان طاقم الهيئة، وهي هيئة شبه حكومية تحصل على موازنتها من السلطة الفلسطينية وتقدم تقاريره
 السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية، التقى الرئيس محمود عباس في مكتبه قبـل عقـد                إلى



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٠٩١:         العدد                  ٢٨/٥/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

 خلل  أي وإصالحوقال العكر إن الرئيس عباس وعد بدراسة التقرير         . المؤتمر وسلمه نسخة عن التقرير    
  . السلطةأجهزةفي عمل 

 البوليـسي، منهـا     األمنيول في اتجاه النظام      حصول تح  إلىوعدد العكر العديد من المظاهر التي تشير        
 خدمات موظفين في القطاع العام، واالعتقال السياسي، والتعـذيب،          وإنهاء القضاء العسكري،    إلىاللجوء  

 المختلفة تشغل حجما كبيراً، سواء في تعـدادها أو          األمن أجهزة"وقال إن   . والتضييق على حرية التعبير   
 مجتمـع صـغير الحجـم نـسبيا كـالمجتمع           إلىامة، خصوصاً بالنسبة    في ما تقتطعه من الموازنة الع     

 أن من مسؤوليتنا وواجبنا، مهنياً ووطنياً،       أن في مجلس مفوضي الهيئة نعتقد       إننا: "ضافأو ".الفلسطيني
 مفروضة فان   األمني كانت ظاهرة االنفالت     فإذا.  في ما يتعلق بهذه المؤشرات المقلقة      اإلنذارندق جرس   
  ".ال يقل خطورة عن ذلك) األمنيالنظام ( الجانب اآلخر نقيضها على

الرئيس والمسؤولين ومؤسسات المجتمع المدني وكل الحريصين علـى بنـاء المجتمـع             "وطالبت الهيئة   
 بأن يعيروا   ١٩٩٨ نوفمبر   /الفلسطيني على الصورة التي عبرت عنها وثيقة االستقالل في تشرين الثاني          

  يستفحل ويترسخ في فلسطين ويصبح نظاماً      أنة ورصد ومتابعة لكبحه قبل       ما يستحقه من جدي    األمرهذا  
  ". العربيةاألنظمة على شاكلة العديد من  استخباراتياًمنياًأ

 شكاوى حول   ٢٠٠٧وقال رئيس الفريق الذي أعد التقرير معين البرغوثي إن الهيئة تلقت العام الماضي              
 فـي االعتقـاالت      العام الماضي شهد تصاعداً    أن إلىفتاً  قطاع، ال ال في الضفة و   اإلنسانانتهاكات حقوق   

ـ       وفاة خمسة معتقلين في السجون، بينهم اثنـان         إلىشار  أو. % ٣٤التعسفية حيث زادت نسبة االعتقال ب
  .توفيا جراء التعذيب في سجون الحكومة المقالة في غزة

تتال الداخلي العام الماضـي،      االق أحداث قتلوا في     شخصاً ٥٨٥ شخصاً من بين     ١٩٠ إنوقال البرغوثي   
  . طفال٨٧ً انه بين الضحايا إلى يونيو، الفتاً /قضوا في حزيران

 تراجع دور الجهاز القضائي وتوقـف عمـل         إلىوحمل التقرير على السلطتين في الضفة وغزة، مشيراً         
  .المجلس التشريعي وعدم تشكيل المحكمة الدستورية

ممدوح العكر اسـتعرض ملـف قطـع    .د إلى أن نابلسن  م٢٨/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتيـة  وأشارت  
، "عـدم االلتـزام بالـشرعية     "الرواتب والفصل من الخدمة العامة لعدد من الموظفين العموميين بحجـة            

 .وانعكاس ذلك على الوضع المعيشي للمتضررين من هذه اإلجراءات
لهيئـة المـستقلة    ا ريـر الرئيس عباس على تق   رد  : رام اهللا من   ٢٨/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط   وجاء في   

لحقوق اإلنسان بضرورة االلتزام بتطبيق اإلجراءات القانونية من قبل األجهزة المكلفة تنفيـذ القـانون،               
 تبنـي الـسلطة     إمكانيةوتعهد بدراسة   . وعدم جواز االعتقال بصورة تعسفية أو على خلفية حرية الرأي         

على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطن وحرياته،        مازن معقباً    أبو وأكد.  لمنع التعذيب وتحريمه   إعالناً
رغم الصعوبات والعقبات التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية في أداء مهامها نتيجة استمرار سياسات              "

كما وعد بمراجعة ملفات وقف الرواتب، حيث أكد عدم جـواز قطـع راتـب أي                . "اإلسرائيلياالحتالل  
  .موظف عمومي ملتزم بعمله

 على سياسة قمع الحريـات والتطهيـر         قاطعاً دليالً"ابل، اعتبرت حركة حماس في بيان التقرير        في المق 
كشف عن سياسـة     "تقريرالوقالت إن    ".الفئوي والحزبي الذي تمارسه األجهزة األمنية في الضفة الغربية        

فلتها كل الـشرائع    تشكل أكبر خطر على حرية الرأي والتعبير وحقوق اإلنسان والتعددية السياسية التي ك            
والقوانين الدولية؛ مما يجعلنا أكثر قلقًا على حياة أهلنا وإخواننا في الضفة، وعلى أبنائنا المعتقلـين فـي                  

ن اسـتمرار اسـتدعاء واعتقـال       إ "توقال ".سجون السلطة الذي يتعرضون ألبشع أنواع القمع والتعذيب       
ألجهزة، والتحضير لفتح سـجن لهـن فـي         األخوات ونساء األسرى في سجون االحتالل من قبل هذه ا         

الضفة، ضاربين بعرض الحائط كل أعراف وتقاليد شعبنا الفلسطيني إنما يشكل اكبر خطرٍ علـى الـسلم           
 ".االجتماعي وعلى مستقبل التوافقات الوطنية الفلسطينية
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ح العكـر  قال ممـدو :  وفاء عمرو،رام اهللا نقالً عن مراسلتها في ٢٧/٥/٢٠٠٨رويترز وأوردت وكالة   
وقال العكر  .  في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة       اإلنسان في وضع حقوق      هناك تراجعاً  إنلرويترز  

  . في استعادة النظام العام عباس وحماس حققا تقدماًإن
 اإلنـسان  أوضاع حقـوق     إن لرويترز   ]فياض[وقال عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية في حكومة عباس        

 االنتهاكات غير متساوية فـي الـضفة     أنوذكر اليحيى    .ربية خالل العام المنصرم   تحسنت في الضفة الغ   
 مكتوبـة   أوامـر  وزارته أصدرت    إنوأقر بحدوث حاالت انتهاك فردية لكنه قال        . الغربية وقطاع غزة  

  . بعدم استخدام القوةاألمنومشددة لقوات 
 حماس بعض االنتهاكات بعد سيطرة       الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة بحدوث        إيهابوأقر  

  .يونيو/ حزيران تحسنت بشكل عام في القطاع منذ اإلنسان أوضاع حقوق إنعلى القطاع لكنه قال 
 حريـة التعبيـر     إن ومقـره غـزة      اإلنـسان وقال جبر وشاح نائب مدير المركز الفلسطيني لحقـوق          

  .واالحتجاجات السلمية قيدت في غزة والضفة الغربية
  
   حكومة فياض بمشاركة فصائل المنظمةىتعديل عل... ربه من ضمن المرشحين شعث وعبد .٣

 قالـت   :الرؤوف أرنـاؤوط    عبد ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٨/٥/٢٠٠٨الوطن السعودية   نشرت  
مصادر فلسطينية إنه خالل انعقاد المجلس الثوري لفتح الذي حضره الرئيس محمـود عبـاس تعالـت                 

وحسب المصادر فإن من بـين الـوزراء         .وتغييرات على حكومة سالم فياض    أصوات تطالب بتعديالت    
الرزاق اليحيى والخارجية واإلعالم رياض      الذين انتهى دورهم في الحكومة الحالية وزيري الداخلية عبد        

وذكرت المصادر أن نبيل شعث مرشح لحقيبة وزارة الشؤون الخارجية،           .المالكي إضافة إلى عدة وزراء    
ربه وزارة اإلعالم، إذا ما أصر رئيس وفد التفاوض أحمد قريع على استبعاده من                لياسر عبد  فيما ستسند 

 .طاقمه
أمس أن الرئيس عباس أوعز عقب اجتماع المجلس الثـوري          " رفيعة المستوى "أكدت مصادر فلسطينية    و

 لالتفاق على   للعديد من قادة حركة فتح بعقد سلسلة من االجتماعات المكثفة مع أعضاء من حكومة فياض              
 .إجراء تعديالت وتغييرات وزارية في الحكومة

وقف التصعيد غير المعلن من قبل بعض قادة حركـة          " أن هذه التعديالت تهدف إلى       "سما"وذكرت وكالة   
 ".فتح ضد حكومة فياض

بات من المؤكـد أن      : أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٨/٥/٢٠٠٨القدس العربي   وجاء في   
وعلمت  . حكومة فياض، استجابة لضغط من أقطاب حركة فتح        ىرئيس محمود عباس تعديال عل    يجري ال 

القدس العربي من مصدر قيادي فتحاوي أنه تم االتفاق علي أن يتم االنتهاء من تشكيلة الوزارة المعدلـة                  
، مـن  وأكد أن التعديل سيطال معظم أعضاء الحكومة الحاليـة  . المقبل يونيو/  حزيران  من شهر  ١٤يوم  

 جانب فتح أعضاء من تنظيمات منظمة التحرير، لتصبح حكومـة منظمـة             إلىخالل جعلها وزارة تضم     
  .التحرير

 حكومة فياض بـ استحداث مناصب جديدة، وقال هناك أمور غريبة غيـر مفهومـة                عزام األحمد  اتهمو
 بطريقـة   اإلعالمصدرت عنها في ظل وضع مثل الذي يعيشه شعبنا اآلن بما في ذلك التدخل في وسائل                 

 الفصائل الفلسطينية وقعت قبل يومين علي مذكرة سلمت للرئيس وفياض حـول النقـاط               أنوذكر   .مقلقة
وأكد أن جميـع     . كل شيء في المؤسسات جميعاً     ىالتي ناقشتها فتح ومنها التدخل في محاولة الهيمنة عل        

  .شكيل الحكومة من جديد تإعادة علي ضرورة باإلجماع قرار ىأعضاء المجلس الثوري صوتوا عل
 . من قادة فـتح     جانبه فياض، وعدداً   إلى ضم    مطوالً وصباح أمس الثالثاء عقد عباس في مكتبه اجتماعاً       

 البحث عن بنك األسماء المطروحة والمحتمل أن تشغل مناصب وزارية، بحسب مـا أفـاد بـه                  ىوجر
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ر الـصحة والتعلـيم، وسـحب        أن التعديل الوزاري سيطال كال من وزي       ىويدور الحديث عل   .المصدر
  .وزارات خدماتية من بعض الوزراء الذين يحملون أكثر من حقيبة

أكد نبيل شعث خالل اتصال مع القدس العربي أنه ال يريد شغل منصب وزاري في الوقـت                 من جانبه،   
  .إليهوقال هناك قيادات فتحاوية تطرح أسماء لكن أنا ال أريد أي منصب وال أسعي  .الحالي
لمصدر المطلع لـ القدس العربي أن أكثر األسماء من أعضاء اللجنة المركزية للمنظمـة التـي                وذكر ا 

جري طرحها لتولي مناصب وزارية هي اللواء نصر يوسف، كمرشح أساسي لوزارة الداخليـة، ومـن                
المجلس الثوري محمد الحوارني، ومن أعضاء كتلة فتح البرلمانية محمود العالول، ورضوان األخـرس              

 .ء ياغيوعال
  
 مين عام التشريعي يكشف عن نية الكتل والنواب في الضفة تفعيل دورهم الرقابيأ .٤

 الكتـل البرلمانيـة     أن أمـس  العام للمجلس التشريعي في رام اهللا        األمين خريشة إبراهيم أعلن :رام اهللا 
مود الذي يصيب    تفعيل دورهم في ظل الج     إمكانية اآلنوالنواب المتواجدين في الضفة الغربية يتدارسون       

 هذه الكتل وهؤالء النـواب يعكفـون علـى          أنضاف  أو .المجلس منذ ما يقارب العام كمؤسسة برلمانية      
مناقشة آليات تمكنهم من تفعيل دورهم وحقهم في ممارسة دورهم التنفيذي والرقـابي علـى مؤسـسات                 

 مؤسـسات المجتمـع      بما فيهـا   األخرىالسلطة وفي مقدمتها الحكومية، وكذلك على مؤسسات المجتمع         
 الدستورية في ظل وضع المجلس الراهن غير المنعقد         واألصول الذي يسمح به القانون      اإلطارالمدني في   
 .والمعطل

 ٢٨/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   ال تريد تهدئة وتعمل على إبقاء الحال بين الالسلم والالحرب"إسرائيل" : هنيةحكومة .٥

عن " الحياة" رداً على أسئلة     أمسحكومة هنية المقالة طاهر النونو       قال الناطق باسم     : فتحي صباح  -غزة  
هذا هو االنطباع الذي تولد     "إن  ، مضيفاً   " ال تريد تهدئة   إسرائيل "إن التهدئة   إلىالجهود المصرية للتوصل    

  عن عدد  اإلسرائيليلكن الجهود المصرية مستمرة، ونحن ننتظر رداً من الجانب          : "واستدرك قائالً ". لدينا
 وأن تعمل على إبقاء الحال بين       إسرائيلتماطل  "وتوقع النونو أن     ".من التساؤالت عبر الحكومة المصرية    

ـ       ". الالسلم والالحرب   فـي   "إسـرائيل "عن رغبـة    " الحياة"ورداً على سؤال عما قالته مصادر موثوقة ل
ل زمنـي، وتـصور،     التدرج يجب أن يكون محكومـاً بجـدو        "إنالتدرج في تطبيق التهدئة، قال النونو       

وشدد على أن الحكومة المقالة وحركة      ". وضوابط لضمان رفع الحصار، وفتح المعابر في أقصى سرعة        
واعتبـر  ". حماس لن تقبال تهدئة في مقابل تهدئة، بل تهدئة في مقابل تهدئة ورفع الحصار وفتح المعابر               "
 وطنيـاً مـع بقيـة القـوى وفـصائل           اإلجماع الوطني هو أساسي في التهدئة، وهو ما توافقنا عليه          "أن

  ".المقاومة
  ٢٨/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
 "مناورة"المفاوضات لم يحصل بها تقدم والمسار السوري والتهدئة مستبعدة : الغول .٦

 تهدئة فـي هـذه   إلى الوزير عمر الغول التوصل سالم فياضاستبعد مستشار  : عبد القادر فارس   -غزة  
ضع صعب وشائك بسبب عدم إجادة قيادة حركة حماس صياغة           الو إنوقال في تصريح لعكاظ     . المرحلة

سياسة وطنية صحيحة ونتيجة لذلك شعرت القيادة اإلسرائيلية أن لديها إمكانية لفرض شروط أقسى على               
واعتبر الغول أن الحكومة اإلسرائيلية ليست مأزومة كما هو الحال بالنسبة لقيادة حماس في غزة               . حماس
لسياسية الراهنة مواتية لعمل عسكري كبيـر ضـد قطـاع غـزة ال سـيما أن                  اللحظة ا  أن إلىمشيرا  

االشتراطات اإلسرائيلية فيها شيء من التعجيز لقيادة حماس ما يشير إلى أن آفاق التهدئة لن تكون سهلة                 
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وقال هناك إمكانية واحدة للحصول على التهدئة تتمثل في عودة قيادة حماس إلى الوحدة الوطنية                .المنال
ى حضن الشرعية الفلسطينية من خالل التزامها بالمراسيم الرئاسية واالتفاقات المبرمـة فيمـا بـين                وال

  . عندئذ يمكن لحماس أن تعفي نفسها من مجزرة إسرائيلية قادمة"إسرائيل"منظمة التحرير و
ل وحول تعثر المفاوضات الجارية بين السلطة وحكومة أولمرت حول قضايا الوضع النهائي قـال الغـو               

 وال رهان على إحداث حراك جدي على المسارات         ،المفاوضات بين السلطة وإسرائيل لم يحصل بها تقدم       
 أنواعتبـر   . الفلسطينية والسورية من قبل حكومة إسرائيلية متهالكة تعاني أزمات فساد وفضائح رشاوى           

 اإلسرائيلي أنه رغم     فتح المسار السوري كنوع من المناورة لكي يوحي للعالم وللشارع          إلى لجأ   أولمرت
كل العثرات التي يتخبط بها فهو قادر على المضي في مسارات التسوية السياسية ولكن الحقيقة تشير إلى                 

 .عدم قدرة أولمرت أو حكومته على إنجاز أي تقدم حقيقي على هذه المسارات
  ٢٨/٥/٢٠٠٨عكاظ 

  
  وفد فلسطيني إلى دمشق للتنسيق بين مساري التفاوض .٧

كشفت مصادر قيادية مقربة من منظمة التحرير الفلسطينية أن وفـداً            :وكاالتال -  المحتلة دمشق، القدس 
قيادياً فلسطينياً رفيع المستوى سيتوجه خالل األيام القريبة إلى سوريا إلطالع القيـادة الـسورية علـى                 

فاوضات غيـر   ، ولسماع وجهة النظر السورية حول انطالق الم       "إسرائيل"تطورات العملية التفاوضية مع     
  .، وسبل تنسيق المواقف السورية الفلسطينية"إسرائيل"المباشرة بوساطة تركية مع 

  ٢٨/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  في مواجهة حماس والجهاده تشكو ضعف ويالفلسطيننشاط األمن تشيد ب "إسرائيل" .٨

نقلت صحيفة   :رحيم حسين ال عبد،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٨/٥/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية   نشرت  
 التابعة للسلطة الفلسطينية،    األمن أجهزة   إن كبير قوله،    إسرائيلي، عن مصدر أمني     أمسالعبرية  " هآرتس"

 معينـة   إخفاقـات " جانـب    إلـى تسجل النجاحات في نشاطاتها في المناطق المختلفة في الضفة الغربية،           
وقال المـصدر    ". بعد اعتقالهم  اإلسالميهاد  والسيما في كل ما يتعلق بمعالجة رجال حماس وحركة الج         

 المصدر،  أقوالوحسب  ".  تحسن، في موضوع اتفاق المطلوبين     إسرائيل مع   األمنيالتعاون   "إنللصحيفة،  
  . مطلوبا فلسطينيا من حركة فتح باالستفادة من االتفاق٤٣٨ حظي اآلنفانه حتى 

 منظمة خيرية محـسوبة علـى       ٣٠٠نحو  ،  اآلنوحسب المصدر، فإن السلطة الفلسطينية اعتبرت حتى        
 الفلسطينية الرقابة على األئمة     األمنية األجهزة ذلك شددت    إلى وإضافة. حركة حماس خارجة عن القانون    

 الفلسطينية المختلفة، يوجـد تنـسيق       األمنية األجهزةبين  "وقال المصدر   . في المساجد في الضفة الغربية    
 فـي الماضـي     إسرائيليين لم يكن بوسع مندوبين      وإذاع،  أكثر من أي وقت مضى، كل شيء نسبي بالطب        

 ممكنـا   األمـر اللقاء مع كل القادة الفلسطينيين في غرفة واحدة، لرفضهم لقاء بعضهم البعض، فقد بات               
 واألمـور وفي كل مدن الضفة الغربية يوجد تحسن دراماتيكي في كل ما يتعلـق بالنظـام العـام                  . اآلن

  ".الجنائية
 الذي اقلق المواطن الفلسطيني في الـضفة  األمر، األخيرةفي السنوات  "، فانه   رائيلياإلسوحسب المصدر   

 اليوم فيقلق سكان الضفة للوضع االقتصادي وحريـة         أما،  األمنية من أي شيء آخر، كان الفوضى        أكثر
  ".الحركة في الضفة

 األجهزة" عربدت"زة   في غ  ٢٠٠٧في  " االنقالب" من   األولى األشهرفي  " انه   اإلسرائيلي المصدر   وأضاف
،  الفلسطينية، واعتقلت العشرات من رجال حماس بشكل فظ، ثم بدأت تعمل بشكل أكثـر ترتيبـاً                األمنية

 تعمل  فاألجهزة.  حالياً األقل عليها أن تبقي عناصرها في الظل في الضفة، على           أنوحركة حماس فهمت    
  . تشعر فيها بالتهديدأخرى أماكن في أو ،إسرائيلفي المناطق التي تطالبها فيها " اإلرهاب"ضد نشطاء 
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معالجة السلطة للـشبكات    "قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أمس، إن         : ٢٨/٥/٢٠٠٨األخبار  
اإلرهابية غير كافية، فهم لم يقدموا حتى اآلن على نزع الصفة القانونية عن حماس، ويطلقـون سـراح                  

  ".رون إلى عالج جذري لهذه القضيةرجال الحركة والجهاد اإلسالمي، كما ال يباد
  
  "ثقافة السالم"ونشر " التحريض"راقب المناهج الدراسية لشطب تإسرائيلية  -  فلسطينيةلجنة .٩

ـ      :  كفاح زبون  - رام اهللا   لجنـة   أن،  "الـشرق األوسـط   "أكدت مصادر مسؤولة في السلطة الفلسطينية ل
المناهج الدراسية ووسائل اإلعالم والمواقـع       إسرائيلية مشتركة، تعمل على مراقبة ودراسة        -فلسطينية  

 عـدم التـسامح بـين       إلىيحرض على العنف، ويدعو     " كل ما    إزالةااللكترونية الفلسطينية، لعمل على     
 تـم   أخـرى ، مع لجـان     "ثقافة السالم "وتعمل اللجنة التي يطلق عليها      ". الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي  

 أنهـا  تفسر على    أنوستبدأ بإزالة كل النصوص التي يمكن       . ثقافة خطة لنشر هذه ال    إعدادتشكيلها، على   
ال تعترف بحق تقريـر المـصير للطـرف الثـاني، وتـرفض              "أووسيتم االعتراض عليها،    " تحريض"

  ".االعتراف بوجوده
" شـهيد الـوطن   "اإلسرائيلية مثاال حول استخدام كتاب اللغة العربية مصطلح         " هآرتس"وأوردت صحيفة   

، فان القائم بأعمـال المستـشار القـضائي لـوزارة الخارجيـة             "هآرتس"وبحسب  . تمارينخالل احد ال  
 أبـو ورفـض   . ، دانييل طاوب، والوزير الفلسطيني السابق سفيان أبو زايدة، يترأسان اللجنة          اإلسرائيلية

ـ  أوزايدة التأكيد    لة لكن مصادر مـسؤو   . ، وقال انه سيتحدث في الوقت المناسب      "األوسطالشرق  " النفي ل
ـ     وأضـافت .  قيام الدولة الفلسطينية   إعالن هذه اللجنة تعمل لما بعد       إن" الشرق األوسط "في اللجنة قالت ل

 إلسـرائيل،  حينها سنكون جيراناً"وتابعت "  الدولة الفلسطينيةإعالن بعد  إالكل ما سيتفق عليه، لن يطبق       "
  ". تحريضأيوسيصبح مطلوبا وقف 

ووضعت عـدة اقتراحـات أوليـة لمعالجـة         ". وقف التحريض  "وعقدت اللجنة عدة اجتماعات لغرض    
 على رئيسي فريقي التفاوض، تسيبي ليفني       إليه اللجنة عرضت نتائج ما تم التوصل        أنوعلم  ". التحريض"

معالجة التحريض  " وفلسطينية فقد تم التوصل إلى تفاهمات بشأن         إسرائيليةوبحسب مصادر   . وأحمد قريع 
  كل طرف يجري حالياً    إنوقالت المصادر،    ".ي فحص آليات مختلفة لتنفيذ ذلك     في الكتب التعليمية، ويجر   

 تـم وضـع معـايير       أنبعد  .  الطرف الثاني، بهدف إعداد قائمة مالحظات      إعالم لمناهج ووسائل    فحصاً
 سبل منع التحريض في وسائل      لفحص الكتب التعليمية، من خالل طواقم مشتركة، كانت قد ناقشت أخيراً          

  ".تحديدا وسائل اإلعالم اإللكترونيةاإلعالم، و
  ٢٨/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  خالل المفاوضاتإسرائيلية ينفي تقديم خريطة انسحاب عريقات .١٠

صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضـات فـي منظمـة التحريـر             . د ىنف: أشرف الهور  -غزة  
اوضات السالم خريطة انسحاب من      خالل مف  "إسرائيل"الفلسطينية أمس الثالثاء صحة ما تردد عن تقديم         

واعتبر في حديث مع     .من أراضي الضفة تحت سيطرتها    % ٨,٥ ىالضفة الغربية تبقي فيها السيطرة عل     
 أن  إلـى ، الفتـاً    "إسرائيل" الرسمية أن هذه التقارير بمثابة بالونات اختبار تطلقها          "صوت فلسطين " إذاعة

  .االنسحاب المتوقع من الضفة الغربيةهذه األمور كانت تتعلق بخطط ونسب لها عالقة ب
نهاء االحتالل فـي الـضفة      إ إلىن تقود مفاوضات الحل النهائي      أ ضرورة   ى شدد عريقات عل   ، ذلك إلى

لكنه أكد أيضاً أن لقـاءات التفـاوض        . ١٩٦٧ حدود العام    ى دولة عل  وإقامةالغربية وقطاع غزة والقدس     
  . لم تحدث أي تقدم يذكربمعدل ثالث مرات أسبوعياً اإلسرائيليالتي يجريها الجانب الفلسطيني مع 
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 المنطقة في العاشر مـن الـشهر        إلى أن وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس ستصل         إليوأشار  
  . الجاريةاإلسرائيلية مسار المفاوضات الفلسطينية لىالمقبل لالطالع ع

  ٢٨/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  وعاصمتها القدس٦٧في حدود دولة .. موقفنا لن يتغير: قريع .١١

، بمقر الرئاسة فـي رام اهللا،  نائـب          أمس استقبل الرئيس محمود عباس،      : الحياة الجديدة  - وفا -رام اهللا   
وأعرب موتالنتي   . خاليما موتالنتي  أفريقيا  في جمهورية جنوب      األفريقيرئيس حزب المؤتمر الوطني     

 حـل   إلـى  الكبير الذي وجده عند الرئيس للتوصل         سالم، وذلك بسبب التصميم    إلىعن تفاؤله بالوصول    
 .عادل وشامل للقضية الفلسطينية

 نائب رئيس   أمسحمد قريع رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع الدائم خالل استقباله صباح            أكد  أو
، وان هـذا    ١٩٦٧ن حدود الدولة الفلسطينية هي حـدود عـام          أالحزب الوطني الجنوب افريقي الحاكم،      

 هو السالم الحقيقي القادر علـى حـل         إليهن السالم الذي نرنو     إ"  وأضاف. ف لم يتغير ولن يتغير    الموق
 باستعادة الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا والتي تؤكـدها كـل           إالالصراع، وان هذا السالم لن يتحقق       

 األراضـي  على كامل     الدولة الفلسطينية المستقلة   وإقامةالمرجعيات الدولية، بما فيها حق تقرير المصير        
 ."األسرى عن كامل واإلفراجالفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة 

 اإلسـرائيلي وأعرب موتالتني، عن تضامن بالده مع الشعب الفلسطيني ومعاناته فـي ظـل االحـتالل                
اب المجلس التشريعي    من نو   رؤساء الكتل البرلمانية وعدداً    أمسوممارسته العسكرية، وذلك خالل لقائه      

 .في مقر المجلس في رام اهللا
 ٢٨/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  يتسلم التقرير السنوي الخاص بالقضاء الفلسطينيعباس .١٢

، في مقر الرئاسة برام اهللا، التقريـر الـسنوي حـول            أمستسلم الرئيس محمود عباس،     : وفا –رام اهللا   
وقـال أبـو     .ضاء األعلى القاضي عيسى أبو شرار     ، من رئيس مجلس الق    ٢٠٠٧القضاء الفلسطيني لعام    

كـذلك  : وأضـاف  . التقرير تضمن انجازات المحاكم خالل العام الماضـي        إنشرار عقب لقائه الرئيس     
 تعزيـز   إلى السلطة القضائية لتطوير القضاء خالل األعوام المقبلة، بما يؤدي           إستراتيجيةتضمن التقرير   

 . وخلق حالة من االستقرار األمني في أراضي الـسلطة الوطنيـة           دور القضاء وتطويره لتحقيق العدالة،    
 لتطويره لتعزيز قدرة السلطة القـضائية       اإلمكانياتوأكد أبو شرار دعم  الرئيس المطلق للقضاء وتوفير          

 .في فلسطين
 ٢٨/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  لألجهزة الخلوية األخير يؤكد ملكيةو يسحب اعترافاته فتوح سائق .١٣

امتنع األردن عن قبول دخول رجائي أبو زايدة سائق روحي فتوح الممثل الشخـصي               ":لوطنا "-عمان  
 أقوالـه  لمصدر موثوق، فيما اعترف السائق بأن جميع         السابق لرئيس السلطة الفلسطينية ألراضيه، وفقاً     

 آالف جهاز هاتف خلوي من األردن ألراضي الـسلطة      أربعةالسابقة بخصوص محاولة تهريب أكثر من       
اعترف بأن األجهزة الخلويـة      أبو زايدة فإن   لمسؤول أمني فلسطيني،     وفقاً و .الفلسطينية لم تكن صحيحة   

 أبو خالد، مجهول الهوية بالنسبة له، كان أخذ منه سيارة فتوح فـي              اسمهوأن رجال   . تعود لروحي فتوح  
وتكـشف  .  اهللاعمان، ووضع فيها األجهزة الخلوية على أن يستلمها منه شخص مجهول آخـر فـي رام               

 عن أن أحد أنصار أحد حلفاء فتوح هو الذي قام بشراء األجهزة من السوق األردني، وأن                 المصادر أيضاً 
  .السابقين في قطاع غزة" فتح"األجهزة كما تبين من التحقيقات الجديدة تعود لفتوح وأحد اقطاب 
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األردن بإبعـاد أبـو زايـدة       وتضيف المصادر أن محاولة بذلت من قبل مسؤول أمني فلسطيني إلقناع            
  .لألراضي األردنية من أجل تسهيل إغالق ملف هذه القضية، غير أن األردن رفض ذلك

٢٦/٥/٢٠٠٨  
  
  الخطب السياسية والبيانات الحزبيةإللقاءلن نسمح باستغالل منابر المساجد :  األوقافوزير .١٤

، أن أمس، ]في حكومة فياض[دينية أكد الشيخ جمال بواطنة وزير األوقاف والشؤون ال: وفا–رام اهللا 
 على كافة المساجد، وأن وظيفتها هي توعية الناس في باإلشرافالوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة 

وشدد في مؤتمر صحفي عقده في قاعة  . بعيدا عن األحزاب والشؤون السياسيةاإلسالميةأمور العقيدة 
على عدم السماح ألي كان باستغالل منابر المساجد  للحكومة في رام اهللا، اإلعالميمؤتمرات المكتب 

وأوضح بواطنة أن ما حصل في الفترات السابقة من  . الخطب السياسية والبيانات الحزبيةإللقاء
تجاوزات في استخدام منابر المساجد للدعاية السياسية أمر غير قانوني وغير شرعي، واصفها في تلك 

 كل الشعارات والرايات الحزبية الموجودة في المساجد، إزالةه تم وأكد أن .إخباريةالفترة بملحق نشرة 
، مضيفًا أن الوزارة عملت على تصحيح مسار اإلسالملما تمثله من مخالفات فاضحة لرسالة المسجد في 

 . خطاب دينيإلىالخطاب في المساجد وتحويله 
 ٢٨/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  "ر انتصار أمة فلسطين لتشهد طلوع فجتجيءالنكبة "ذكرى : مشعل .١٥

 أمس بحديث لطلبة جامعة  رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعلأوضح: وكاالت - الجزيرة
طهران أن الحركة لن تعترف بإسرائيل، وهي متمسكة بحق تحرير كل شبر من األرض الفلسطينية 

وأكد ".  وجهها في العراقفهي اليوم عاجزة عن حفظ ماء"المحتلة، مؤكدا أن المقاومة ال ترعبها أميركا 
الذي حضر افتتاح  مشعل وأضاف ".ستذهب هباء"أن تهديداتها إليران والدول الداعمة لتحرير فلسطين 

النكبة تجيء لتشهد طلوع فجر انتصار أمة "أن ذكرى ) زوال إسرائيل(مؤتمر دولي حمل عنوان 
ي مقاومة الباطل، وشبابهم اليوم أكثر ضربوا رقما قياسيا ف"وأن الواقع يشهد أن الفلسطينيين " فلسطين

  ".شجاعة من أي وقت مضى
زمن اللجوء واالتكاء "على أن " الموت إلسرائيل"وشدد مشعل الذي قوطع مرات عدة بالتكبير وشعارات 

فإسرائيل تفر في غزة "وأن دورة جديدة في مسيرة النضال الفلسطيني قد بدأت " على اآلخرين قد ولى
كما  ". تستعيد أرضها شيئا فشيئا، والشعوب ما تزال مع المقاومة وترفض االحتاللولبنان، والمقاومة

اتهم أميركا وإسرائيل بأنهما تعاقبان الشعب الفلسطيني على انتخابه لحماس ديمقراطيا، مشيرا إلى أن 
 وهو "ألنهم اختاروا دعم المقاومة"وأن أكثر من مليون إنسان يحاصرون " سجنا كبيرا"قطاع غزة أصبح 

  .ما لم تستطع واشنطن تحمله
فالشعوب في الوطن العربي واإلسالمي دون "ورفض مشعل القول إن الشعوب العربية ال تدعم حماس 

كما أوضح أن ". استثناء تدعم مقاومتنا، أما الحكومات فبعضها يدعمنا والبعض اآلخر ترعبه أميركا
وفي إجابته عن  .ف شهيد ثلثهم من النساء واألطفالالشعب الفلسطيني قدم في االنتفاضة الثانية خمسة آال

سؤال حول سبب دعم الشعب الفلسطيني لحماس رغم التاريخ الطويل لحركة فتح، رد مشعل باآلية 
". وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهللا ال يحب الظالمين"الكريمة 

وخلص رئيس  كل من ناضل قبلها وكل القوى التي تسير في طريق المقاومةوأعرب عن تقدير حماس ل
 ".معركة الكبار، ومن يتخلى عنها يضعف ويصغر"المكتب السياسي إلى القول إن معركة فلسطين هي 

 ٢٧/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 
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     حوار وطني فلسطيني يحتاج إلى موافقة أمريكية وإسرائيلية وعربيةأي: نزال .١٦
علمه بوجود تحركات عربية جديدة من أي جهـة كانـت إلنهـاء             " حماس"قيادي في حركة    نفى  : دمشق

االنقسام الفلسطيني أسوة بما جرى في لبنان، وأكد أن أطراف المسألة الفلسطينية أكثر تعقيداً من أطراف                
لى الحـوار   المرفوع ع " الفيتو"لغي  ي إسرائيلي   -المسألة اللبنانية، ألن األمر يتصل بضوء أخضر أمريكي       

محمد نزال، في تصريحات خاصـة لــ        " حماس"ووصف عضو المكتب السياسي لحركة       ".حماس"مع  
، اتفاق الدوحة بين الفرقاء اللبنانيين بأنه إنجاز تاريخي، لكنه استبعد أن تشمل أجواء التفاؤل               "قدس برس "

  . الساحة الفلسطينية
جديدة من جامعة الـدول العربيـة بخـصوص         قد تلقت أي مبادرة     " حماس"ونفى نزال أن تكون حركة      
  .حتى اللحظة لم نتلق أي إشارات بهذا الخصوص" وقال محمد نزال. الحوار الوطني الفلسطيني

موضوع اإلسالم السياسي يمكن وضعه على أنه أحد العوامل الرئيسية فـي تحفـظ بعـض                " وقال نزال 
ز تفاهم حمساوي ـ فتحاوي، فطيلـة العـامين    األطراف اإلقليمية والواليات المتحدة األمريكية على إنجا

وإبعادها عن السلطة، وبالتالي ال يمكن لهذه األطراف بعد عامين          " حماس"الماضيين كان المطلوب إسقاط     
أن يقبلوا بعودتها وأن يخرجوا من المولد بـال حمـص،           " حماس"من االستنزاف والمشاغبة والحرب مع      

سالم السياسي المطلوب منه أن ينعـزل وأال يكـون لـه أي دور أو               ألن هذا سيعد انتصاراً لحماس ولإل     
سيكون إال إذا ضمنت هذه األطراف أنه لن يكون لهـا أي دور             " حماس " وبالتالي فإن التفاهم مع   . تأثير

  .، على حد تعبيره"مؤثر في الساحة السياسية
 ٢٧/٥/٢٠٠٨قدس برس

  
  "إسرائيل"صفقة تبادل أسرى مع  ترفض مفاوضات ماراثونية غير مباشرة إلنجاز حماس .١٧

رفضت حركة حماس اقتراحاً إسرائيلياً بأن يتم إجـراء مفاوضـات ماراثونيـة             :  صالح النعامي  - غزة
إلنجاز صفقة تبادل أسرى بين الجانبين قبل االتفاق مسبقاً على المعايير التي تحكـم الـصفقة وأسـماء                  

ـ     وقال أيمن . األسرى الذين يتوجب اإلفراج عنهم ضمنها      إن " الشرق األوسـط  " طه القيادي في حماس ل
حركته رفضت اقتراحاً بأن يجلس وفدان يمثالن حماس وإسرائيل في جناحين منفصلين في أحد فنـادق                
القاهرة والتفاوض عبر رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان حتى يتم التوصل التفاق نهـائي               

  . على الصفقة
ل هذا الطرح تحاول وضع حماس تحت طائلة ضغط الوقت، ودفعها إما            وأضاف طه أن إسرائيل من خال     

وشدد طـه علـى أن      . للتراجع عن شروطها للتوصل للصفقة أو تحميلها مسؤولية فشل الجهود إلنجازها          
حركته تطالب إسرائيل بالتراجع عن مواقفها المتشددة بشأن رفضها اإلفراج عن أسرى فلسطينيين أدينوا              

طنين، موضحا أن تمسك إسرائيل بهذا الشرط تحديداً يجعل إمكانية التوصل للـصفقة             بقتل جنود أو مستو   
وأكد طـه أن    . وأشار الى أن تراجع إسرائيل عن مواقفها المتشددة يسمح بإنجاز الصفقة          . أمراً مستحيالً 

قتل من المؤكد أن تنشب تعقيدات أخرى حتى في حال موافقة اسرائيل على اإلفراج عن معتقلين ادينوا ب                 
جنود أو مستوطنين، سيما عندما يتم طرح مسألة اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين مـن مدينـة القـدس                  

  .  أو من المعتقلين العرب٤٨المحتلة أو من فلسطينيي 
  ٢٨/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  الداخل" حماس"األردن يرفض محاولة تقارب من :  فلسطينيةمصارد .١٨

بذلت مؤخرا جهدا السـتئناف     " حماس"نية مطلعة عن أن حركة      كشفت مصادر فلسطي   ":الوطن "-عمان  
واضافت المصادر أن قياديا كبيرا في      .اإلتصال مع الحكومة األردنية، دون أن تلقى تجاوبا من قبل عمان          

يقيم في قطاع غزة سعى إلى فتح قناة غير مباشرة مع عمان، لكن الجهات المختصة فـي           " حماس"حركة  
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وتزامنت المحاولة الحمساوية مع تسريبات نـشرت فـي          .تجاوب مع هذا المسعى   العاصمة األردنية لم ت   
الصحف األردنية تحدثت عن اتجاه رسمي لمراجعة اإلستراتيجية السياسية األردنية علـى نحـو يحقـق                
توازنا في العالقات األردنية مع مختلف األطراف اإلقليمية، بما في ذلك سـوريا وإيـران وحـزب اهللا                  

الداخل متصل بما سبق أن     " حماس"مراقبون يبدون أن سبب بذل هذه المحاولة من قبل           ."حماس"وحركة  
الداخل، التي تلقى كذلك قبوال مصريا أكثر من        " حماس"شاع عن وجود موقف اردني أكثر مرونة اتجاه         

الخارج، وتحديدا شخص خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة الذي ينظر له في بعـض               " حماس"
  .اإلعتدال العربي باعتباره أكثر تشددا من غيره من قيادات حركة المقاومة اإلسالمية في فلسطيندول 

٢٦/٥/٢٠٠٨  
  
 حماس تنفي حصول تقدم في مفاوضات تبادل األسرى .١٩

نفى أسامة المزيني القيادي البارز في حركة حماس ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم حول تقدم : ألفت حداد
سرى، مؤكدا أن هذا الخبر ال أساس له من الصحة وانه ال يوجد اتصاالت أو أي تقدم في صفقة تبادل األ

وقال المزيني في تصريح  .وأن األمور متوقفة منذ الرد اإلسرائيلي السلبي على ما قدمته حركة حماس
الحد المواقع االخبارية التابعة لحماس أن الحركة تقدمت بقائمة أسماء لألسرى التي تطالب حماس 

 .اسم طالبت الحركة باإلفراج عنهم٤٥٠ فقط من أصل ٧١باإلفراج عنهم حيث كانت هناك موافقة على 
االتفاق الذي تم مع المصريين ينص على أن يتم اإلفراج على مرحلتين المرحلة : "وأضاف المزيني

 أن يتم  كان األصل٤٥٠ ولكن عندما قدمنا أسماء الدفعة األولى ٥٥٠ والمرحلة الثانية ٤٥٠االولى
 فقط وأراد أن يناور في باقي األسماء ٧١الموافقة عليها جميعا إال أن االحتالل اإلسرائيلي وافق على 

األمر الذي رفضته الحركة وبالتالي فان األمور متوقفة عند هذا الحد وما يقال في اإلعالم هو مجرد 
  ".أمور إعالمية ال أساس لها على ارض الواقع

  ٢٧/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  العرب غير جدّيين في حل المشكلة الفلسطينية وإنهاء اإلنقسام  : ؤولون فلسطينيونمس .٢٠

أكد مسؤولون فلسطينيون أجروا محادثات مع عدد من المسؤولين العرب حـول            : أحمد شاكر  -رام اهللا   
ة ، أنهم لمسوا عدم جدية عربية في حل المشكلة الفلـسطيني          "حماس"و" فتح"الحوار الفلسطيني بين حركتي     

ـ    .وإنهاء االنقسام الداخلي   هناك فيتو أميركياً وإسرائيلياً على     "إلى أن   " األخبار"وأشار هؤالء المسؤولون ل
عودة الوفاق الفلسطيني وعودة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحسم العـسكري منتـصف حزيـران                 

 في ظل الرفض األميركـي      الماضي، وأن الحل العربي في لبنان ال يمكن أن ينتقل لألراضي الفلسطينية           
، "اإلدارة األميركية لن تتهاون مع أي جهد عربي جدي إلنهاء االنقـسام الفلـسطيني             "وأوضحوا أن   ". له

ووصـلت   ".غير جاد وإعالمي فقط   "مشيرين إلى أن كل حديث عربي عن المصالحة الوطنية الفلسطينية           
إن بعض القـادة    " فتح"تقول مصادر في    و". فتح"و" حماس"هذه القناعة، بحسب المسؤولين، إلى حركتي       

هـذه الوسـاطة،    " حماس"العرب رفضوا إجراء وساطة خشية تعرضهم لضغوط أميركية وخشية رفض           
  ".ليسوا بحاجة إلى اتفاق مكة مرة أخرى تنقضه حماس"مشيرة إلى أن العرب 

  ٢٨/٥/٢٠٠٨األخبار 
  
  "جدالً بيزنطياً"ا ويعّدها ونزال يستبعده"... الدولة الموحدة"يدعو إلى حل  ليلىأبو  .٢١

أبـو  "أوضح النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الديمقراطية قيس عبـد الكـريم             :  غزة
، أن حل الدولة الواحدة، إذا أريد لها        "قدس برس "، في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ          "ليلى

ة بين الشعبين، ال يمكن أن يتحقق إالّ عبر المرور          فعالً أن تكون ديموقراطية وأن تضمن المساواة القومي       
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بحل الدولتين الذي هو ممر اضطراري ال بد منه لكي يتمكن الشعب الفلسطيني مـن أن يجـسد كيانـه                    
  .الوطني على أرضه وأن يوفر تالياً الشروط المادية للمساواة مع الشعب اآلخر، على حد تعبيره

محمد نزال، وصف الحديث عن حـل الدولـة الواحـدة أو            " لكن عضو المكتب السياسي لحركة حماس     
اإلسـرائيليون يريـدون    " وقال نزال ". الجدل البيزنطي الذي ال يسمن وال يغني من جوع        "الدولتين بمثابة   

 إطار ما يمكن تـسميته بدولـة         تثبيت االحتالل وال يريدون إعطاء الفلسطينيين أكثر من حكم ذاتي في          
الدخول في نقاش عن حل الدولة أو الدولتين هو جدل بيزنطي ال جدوى مـن               منقوصة السيادة، وبالتالي    

  . ، على حد تعبيره"ورائه ألن االحتالل اإلسرائيلي يرفض األمرين معا
 ٢٧/٥/٢٠٠٨قدس برس

  
   ينفي استعداد حماس الرحيل من سوريا  حمدانأسامة .٢٢

ته تجهز نفسها للرحيل عن سوريا في لبنان، أن تكون حرك" حماس"حركة نفى أسامة حمدان، ممثل  :غزة
إن تلـك األنبـاء   : "، أمس"قدس نت"وقال حمدان، في تصريحات لموقع  .إلى العاصمة اإليرانية طهران

عارية عن الصحة والهدف من ورائها إما التشويش على المقاومة وصورتها، أو التشويش على العالقـة                
  ". ما بين المقاومة وسوريا

  ٢٨/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  " حماس"دول أخرى غير فرنسا تجري اتصاالت مع ": حماس" .٢٣

البرلمانية النائب مشير المصري إن اتصاالت الحركة مـع         " حماس"قال أمين سر كتلة      :فلسطين المحتلة 
وأضـاف أن   ". حماس"دوالً أخرى غير فرنسا تجري اتصاالت مع        "األوروبيين لم تتوقف، الفتاً إلى أن       

 عن اتصاالت مع الحركة مثلما فعل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير            وزراء أوروبيين سيكشفون  
  .قبل بضعة أيام

  ٢٨/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  تخّوف االحتالل من الصواريخ الفلسطينية يؤكد فاعلية المقاومة": حماس "أسرى .٢٤

هم بخيـار   القابعين في سجون االحتالل الصهيوني تمـسك حـركت        " حماس"جدد أسرى حركة    : طولكرم
وقال بيان   .مقاومة االحتالل، معتبرين أنه الخيار األكثر جدوى وفاعلية في مواجهة المشاريع الصهيونية           

نـسخة  " المركز الفلسطيني لإلعـالم   "الصهيوني، وتلقى   " شطة"صحفي أصدره أسرى الحركة من سجن       
ل يقـرون بتقـارير الجهـات       لقد بات اإلعالم الصهيوني ورجال الفكر والسياسة في دولة االحتال         : "منه

األمنية في الدولة العبرية والتي باتت تؤكد أن مواجهة صواريخ المقاومة الفلسطينية باتت أمراً مستحيالً               
  ".على دولة االحتالل

لم يعد هناك ما يشغل بال كبار جنراالت االحتالل وقادته العنصريين ورجال دولته سوى              : "وقال األسرى 
ستنتاج العبر من المعارك اليومية مع فصائل العمل الوطني واإلسالمي وخالياها           تحليل موازين القوى وا   

العسكرية في قطاع غزة، وكذلك عدد ومدى الصواريخ التي تمتلكها حركة المقاومة اإلسالمية حماس في               
 ".القطاع

  ٢٧/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
 على سمير القنطار"  قويةمالحظات"تبلغ حزب اهللا " حماس: " الكويتيةالجريدة .٢٥

" مالحظات قوية "أبلغت حزب اهللا قبل فترة ليست قصيرة        " حماس"قالت مصادر فلسطينية ان حركة      : غزة
" صـفقات "، إضافة الى    "مسائل شخصية "وذكرت ان هذه المالحظات تتناول      . على االسير سمير القنطار   
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عة أن الحركة لـم تتلـقَ ردا مـن          عقدها داخل السجن للحصول على مميزات، ونقلت عن مصادر مطل         
 .على هذه المالحظات" حزب اهللا"

  ٢٨/٥/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
 نستعد لجولة جديدة من الصراع": الجهاد" في قيادي .٢٦

أكد القيادي البارز في حركة الجهاد محمد الهندي أن المقاومة الفلسطينية تعـد             : سيد عبد العال   - القاهرة
راع، وأنها ال تعول على التهدئة كثيرا ، إذا استمرت إسرائيل فـي سياسـة               نفسها لجولة جديدة من الص    

وقال الهندي لعكاظ إن مصر تبذل جهـودا        . االبتزاز السياسي والتالعب بالمواقف الرسمية حول التهدئة      
حثيثة في مجال التهدئة ، إال أنه من خالل تجربة إسرائيل معنا فإن التهدئة بالنسبة لها تحضير وإعـداد                   

 .عدوان جديدل
  ٢٨/٥/٢٠٠٨عكاظ 

  
  اإلعتداءات اإلسرائيلية صفعة في وجه الجهود المصرية": كتائب جبريل"و" ألوية الناصر" .٢٧

أكدت كل من ألوية الناصر صالح الدين وكتائب جهاد جبريـل علـى رفـضهم              :  أشرف الهور   - غزة
ك ان االعتداءات االسرائيلية    وأكدتا في مؤتمر صحافي مشتر     .الدخول في تهدئة مع اسرائيل بدون مقابل      

وأشار أبو يوسف الناطق باسـم   .األخيرة تعتبر صفعة في وجه الجهود المصرية الرامية الحالل التهدئة     
األلوية الى أنه عقب المشاورات التي أجريت في القاهرة مع القيادة المصرية من قبل الفصائل الفلسطينية                

االجتياح والقتل وتشديد الحصار ظنا منـه أن هـذه الفـصائل       بدأ االحتالل بمرحلة جديدة من التصعيد و      
ستتنازل أو أنها تستجدي التهدئة وكأنه ال يعلم أن المقاومة باتت هي صاحبة القرار والكلمة ولن نلتـزم                  

وطالب أبو غسان الناطق الرسمي باسم كتائب جهاد جبريل الرئيس محمود            .بالتهدئة اال في ساعة الصفر    
  .وضات السالم التي يجريها مع اسرائيل، التي وصفها بـ العبثية عباس بانهاء مفا

  ٢٨/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  تدعو إلى مسيرة باتجاه معبر صوفا للمطالبة برفع الحصار "حماس" .٢٨
باتجـاه معبـر    " النفير العام "امس إلى تنظيم مسيرة جماهيرية ضمن        دعت حركة حماس  :  د ب أ   -غزة  

رة الجيش اإلسرائيلي جنوب قطاع غزة يوم الجمعة المقبل للمطالبة برفع           صوفا العسكري الخاضع لسيط   
ودعا الناطق باسم العمل الجماهيري لحركة حماس أشرف أبودية فـي   .الحصار اإلسرائيلي عن القطاع

نفيرالتحـدي  "بيان صحفي ، مواطني رفح وخانيونس جنوب القطاع للتوجه الى معبر صوفا في مسيرة               
تي تأتي في إطار الهبات الجماهيرية المتواصلة والغاضبة من أجل كـسر الحـصار              ال" "وكسر الحصار 

  ".الظالم
  ٢٨/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  حول حكومة فياض" فتح" في جدل .٢٩

، عن حالة جدل في مواقف الهيئات القياديـة         "فتح"كشفت مصادر في حركة      : منتصر حمدان   - رام اهللا 
وأقر السفير الفلـسطيني لـدى      . سالم فياض .ال برئاسة د  للحركة بشأن التعامل مع حكومة تسيير األعم      

إن هناك جـواً    " الخليج"القاهرة، عضو المجلس الثوري للحركة، نبيل عمرو، بوجود هذا الجدل، وقال ل             
داخل فتح تجاه فياض، مشيراً إلى ان البعض يمثل توجها ضد فياض وأعـضاء حكومتـه،                غير إيجابي   

والبعض اآلخر يستثني فياض، ووجهة نظر ثالثة تقول ما دامت فتح أغلبية، لمـاذا ال تكـون الحكومـة                 
ها إن حركة فتح وجهت رسالة للعالم بعد االنقالب مفادها بأنها جاهزة للحكومة ولكن            "وقال عمرو   ". منها؟
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ستدعم وتساند تشكيل حكومة تكنوقراط، لكن في حقيقة األمر لم تنجح في تـشكيل حكومـة تكنـوقراط                  
رغم وجود مثل هذا الجدل فإنه يجب على رئيس الوزراء ان يجلس مع الرئيس              "وتابع  ". بالمعنى المهني 

 ".ة وضع الحكومةمحمود عباس والعديد من قيادات فتح وقيادات الفصائل والمنظمة، وتدبر كيفية معالج
  ٢٨/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "البارد"للمطالبة بإعادة إعمار  في البداوي" فتح" لـمسيرة .٣٠

في مخيم البداوي مسيرة تضامن في مناسبة الذكرى األولى لنكبة مخيم نهر            " فتح"نظمت حركة   : البداوي
لجهات المعنيـة كـل االلتـزام    ا"في الشمال رفعت شناعة، فطالب    " فتح"وتحدث أمين سر حركة      .البارد

بتعهداتها بإعادة إعمار مخيم نهر البارد، وأن يضع رئيس الجمهوريـة العمـاد ميـشال سـليمان هـذا                   
 ". الموضوع على رأس سلم أولوياته

  ٢٨/٥/٢٠٠٨المستقبل 
  
  أولمرت حصل على قروض لم يقم بتسديدها: افادة تاالنسكي .٣١

ليهودي األميركي موشيه تاالنسكي، الشاهد األساسي في قال رجل األعمال ا:  أسعد تلحمي–الناصرة 
 ١٥قضية الفساد الخامسة المنسوبة لرئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود اولمرت، إنه سلّم األخير خالل 

 ألف دوالر نقداً ومن دون وصوالت، بعضها قروض استغلها ١٥٠ما مجموعه ) ٢٠٠٥-١٩٩١(عاماً 
وأضاف أن رئيس الحكومة لم يعد له أياً من . ه االنتخابيةألغراض شخصية وليس لتمويل معارك

  .القروض وتهرب من دفعها، مشدداً على أنه لم يحصل على شيء في المقابل وانه لم ينتظر شيئا
وجاءت أقوال تاالنسكي هذه خالل إفادة مبكرة أدلى بها أمس أمام المحكمة المركزية في القدس، رغم ان 

ر بعد تقديم الئحة اتهام ضد رئيس الحكومة، لكن المحكمة العليا تجاوبت مع طلب النيابة العامة لم تقر
النيابة االستماع إلى اإلفادة المبكرة بداعي أن تاالنسكي قد يرفض في المستقبل المثول أمامها أو قد 

   .يتعرض لضغوط للعدول عن إفادته
ف األمور المتعلقة بالتبرعات، استغل وقال تاالنسكي إن المحامي اوري ميسر الذي كلفه اولمرت تصري

" جمعية القدس المتكتلة" ألف دوالر لتغطية عجز في ٣٨٠ليحول منها ) لتاالنسكي(الشركات التابعة له 
  .التي أدارت الحملة االنتخابية الولمرت لرئاسة بلدية القدس

  ٢٨/٥/٢٠٠٨الحياة   
  
  باراك قد يدعو اولمرت الى االستقالة: "اسرائيل" راديو .٣٢

 ان وزير الدفاع ايهود باراك ربما يدعو رئيس الوزراء ايهود اولمرت            اليوم قال راديو اسرائيل     -القدس
الى االستقالة أو التوقف بشكل مؤقت عن ممارسة مهامه بعد الشهادة التي قدمها رجل أعمال أمريكي في                 

  .مزاعم رشوة تهدد باالطاحة برئيس الحكومة
زب العمل اليساري يفكر في تشكيل حكومة طواريء بمـشاركة حـزب   وذكر الراديو ان باراك زعيم ح     

  .ليكود اليميني المعارض دون مشاركة حزب كديما الوسطي الذي يتزعمه اولمرت
  ٢٨/٥/٢٠٠٨رويترز 

  
  قطاعمع الخطة لتقليص عدد المعابر وإقامة منطقة عازلة : " بوستليماجيروز" .٣٣

اإلسرائيلية إن الجيش يخطط لتقليص عدد المعابر اكد مسؤولون في وزارة الحرب  -القدس المحتلة
. الحدودية ونقلها إلى عدة كيلومترات داخل األراضي اإلسرائيلية بغية إنشاء منطقة عازلة مع قطاع غزة

 عن المسؤولين قولهم إن الجيش بدأ بخطته الجديدة الشهر الماضي في "ليم بوستاجيروز"ونقلت صحيفة 
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 جنديا إسرائيليا ١١لحون فلسطينيون على معبر كرم شالوم وأدى إلى إصابة أعقاب الهجوم الذي نفذه مس
إن الجيش يسعى من وراء إقامة المنطقة " وقال أحد المسؤولين القائمين على المشروع للصحيفة .بجروح

كما يدرس المسؤولون   ".العازلة تقليص مخاطر السيارات المفخخة وغيرها من الهجمات ضد المعابر
ليون بناء طرق خاصة لنقل اإلمدادات عبر المنطقة العازلة إلى قطاع غزة، على غرار الطرق اإلسرائي

 .المستخدمة لنقل الدقيق وغيرها من الحبوب إلى القطاع عبر معبر كارني
  ٢٧/٥/٢٠٠٨وكالة سما 

 
  السالم مع سوريا سيقلب الوضع االستراتيجي في الشرق األوسط: بن أليعازر .٣٤

بنيامين بن اليعازر ان ما     " اإلسرائيلي"صرح وزير البنى التحتية    : كركوتي، وكاالت  القدس المحتلة يوسف  
سيقلب الوضع االستراتيجي في الشرق األوسط ألنه سيعزل إيران ويسكت حزب           "أسماه السالم مع سوريا   

نتحدث عن سالم حقيقي، عن نهاية حالـة الحـرب، عـن فـتح الحـدود                "وأضاف. ، حسب تعبيره  "اهللا
 ".مستعدة لدفع الثمن" إسرائيل"و

  ٢٨/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  "اسرائيل"نائب اسرائيلي يطالب باعدام كل من يتنازل عن جزء من أرض  .٣٥

طالب النائب االسرائيلي اليميني المتطرف ارييه الداد امس بتوقيـع عقوبـة     : زهير اندراوس  -الناصرة  
وقال الداد وهو من االتحـاد      . رت االذاعة العامة  االعدام علي الذين يتخلون عن الجوالن لسورية كما ذك        

الوطني ـ الحزب القومي الديني تعليقا علي اعالن استئناف المفاوضات غير المباشرة بـين اسـرائيل    
وقـد اثـار    . وسورية من يتخلي عن جزء من اراضي ارض اسرائيل يجب ان يواجه عقوبة االعـدام              

  .تصريح الداد ردودا داخلية
  ٢٨/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

    
  اقتراح بتشكيل حكومة طوارئ وطنية يترأسها باراك ونتانياهو: "اسرائيل" تلفزيون .٣٦

عن أحد المـشاركين فـي      ،  نقلت مراسلة القناة االولى من التلفزيون االسرائيلي اياال حاسون         -بيت لحم 
 مـن بـين     راك الليلـة الماضـية، ان     اسلسلة المشاورات التي أجراها زعيم حزب العمل ايهود باراك ب         

راك وزعيم حـزب    ايترأسها أيهود ب  ، االقتراحات التي طرحت تشكيل حكومة طوارىء وطنية اسرائيلية       
وحـسب صـوت     .الليكود بينامين نتنياهو دون أن يكون لزعيم حزب كديما ايهود اولمرت نصيب فيها            

العمـل واعـضاء    راك سلسلة مشاورات اليوم مع وزراء       ااسرائيل الذي نقل الخبر، فانه سيجري أيهود ب       
   .لتدارس مستقبل حزب العمل في االئتالف الحكومي، كتلته

  ٢٧/٥/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  سليمانميشال منزعجة من خطاب " إسرائيل" ":هآرتس" .٣٧

المصغر سيجتمع اليوم   " اإلسرائيلي" أمس إن المجلس الوزاري   " إسرائيلية" قالت مصادر إعالمية  : أ.ب.د
  .جدات على الساحة اللبنانية، وتعاظم قوة حزب اهللا في لبنانللبحث في آخر المست

منزعجة من الخطاب الذي    " إسرائيل" على موقعها االلكتروني ان   " اإلسرائيلية" "هآرتس" وذكرت صحيفة 
ألقاه الرئيس اللبناني الجديد ميشال سليمان بعد ادائه القسم كرئيس للبنان، خصوصاً من الفقـرة المتعلقـة    

  .جية الدفاعية التي وردت في الخطابباالستراتي
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حسب الصحيفة ان سليمان عزز بهذا الخطاب شرعية احتفاظ حزب اهللا بسالحه            " إسرائيلية"وقالت مصادر 
  .تتويجاً لالنتصار الذي حققه حزب اهللا في اتفاق الدوحة" إسرائيليون"، واعتبره مراقبون"إسرائيل"في وجه

  ٢٨/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
   تّدعي اكتشاف محجر استخدم في بناء الهيكل"ائيلاسر" .٣٨

 سلطة اآلثار االسرائيلية عن عثورها على محجر جديد، تقول انه تم استخراج تعلنا: اسامة العيسة
وأعلن منقبو سلطة اآلثار االسرائيلية، تشابها بين نوع  .حجارته لبناء الهيكل الثاني المفترض، في القدس

 هذا المحجر، وتلك المبني منها الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف، الذي الحجارة التي استخرجت من
 .، بينما يسميه المسلمون حائط البراق)حائط المبكى(يطلق عليه االسرائيليون اسم 

 ٢٨/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  مريضاً فلسطينياً ومرافقيهم من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح٢٧عودة  .٣٩

 إلى قطاع غزة عبر معبر       فلسطينياً ٣٥سمحت السلطات المصرية أمس بعبور نحو        : شادي محمد  -رفح  
 كانوا   فلسطينياً ٢٧بين العابرين نحو    من  ن  أ ،معبرل هاني الجبور المنسق العام ل     أوضحو .رفح الحدودي 

 الـسلطات  فيما تجدر اإلشارة إلـى أن        . إضافة إلى ثمانية مرافقين لهم     ، المصرية ياتيعالجون بالمستشف 
  فلـسطينياً  ١٦٣قد فتحت معبر رفح في العاشر من الشهر الجاري وسمحت بدخول نحو             كانت  المصرية  

  . وحاالت طبية أخرىاالحتالل والباقين من المرضى وجرحى االشتباكات مع  مرافقا٢٣ًبينهم 
  ٢٨/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
 ضفة الغربيةفي النعلين قرية  ضد الجدار في  متظاهراً خالل احتجاجات٣٠ صابةإ .٤٠

 بيـنهم متظـاهرون وصـحافيون        شخصاً ٣٠ن حوالى   أقال شهود عيان     : ا ف ب ، د ب أ       - رام اهللا   
 و نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع     أما بالرصاص المعدني    إصيبوا  أجانب  أسرائيليون و إومتضامنون  

قامته على  إ "سرائيلإ"ت   ضد الجدار الذي بدأ     غرب رام اهللا جرت أمس     نعلينقرية  هالي  خالل تظاهرة أل  
جرحـى  لحـد ا  أن  أ مصادر طبيـة     قد ذكرت و .مستشفىاللى  إ خمسة منهم    حيث تم نقل   ،طراف القرية أ
  .صيب بعيار معدني في الرأسأ

 ٢٨/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
   منهم٢٦االحتالل يطلق نيرانه باتجاه صيادي غزة ويعتقل  .٤١

 أثناء ممارستهم العمل في  فلسطينياًداً صيا٢٦ فجر أمس االحتالل اعتقلت قوات :حامد جاد - غزة
 أن الزوارق اإلسرائيلية حاصرت قوارب  شهودوأكد .عرض مياه شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة

ن تعتدي عليهم أالصيادين، وأجبرت من كانوا على متنها على خلع مالبسهم والقفز في المياه، وذلك قبل 
تقدم ذوو الصيادين المعتقلين بشكاوى لدى  وقد .ط األخضربالضرب وتقتادهم إلى ميناء أسدود داخل الخ

سلطات  تن أفرجأ رهن االعتقال بعد بقوابنائهم أالمنظمات والمؤسسات حقوقية، لمعرفة مصير ستة من 
  . صيادا٢٠ًعن االحتالل 

  ٢٨/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 
  

   من سجون االحتاللن العام للمعاقين في نابلس يطالب باطالق سراح األسرى المعاقياالتحاد .٤٢
مس مؤسسات حقوق االنسان الدولية أ ناشد االتحاد العام للمعاقين في محافظة نابلس :وفا -نابلس 

وأوضح رائد  .سرائيليقين من سجون االحتالل اإلوطالق سراح األسرى المعوالمحلية بالعمل الجاد إل
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،  أسيرا٣٦٠ًأكثر من بلغ محافظات ال من جميع  األسرى المعوقينعددأن  ،الحويطي نائب رئيس االتحاد
  .لى البصريةإضافة إعاقاتهم حركية إلى أن معظم إ الفتاً

  ٢٨/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  متعمد لعالج الحاالت المرضية في سجن مجدو تكشف عن إهمالمانديال مؤسسة .٤٣
رى الذين تحدثوا عن  والتقى العديد من األس اإلسرائيليزار محامي مؤسسة مانديال سجن مجدو: رام اهللا

زاء تدهور أوضاع إ عن قلقها الشديد المؤسسةأعربت قد و .شكال معاناتهم والواقع االعتقالي لألسرىأ
دارة السجن لوقف عزل المعتقلين ونقل إنسانية الضغط على  وطالبت الجهات الحقوقية واإل،األسرى

دخال الدواء المناسب إدارة بزام اإلل كما أكدت ضرورة تكاتف الجهود إل.المعزولين لألقسام العامة
 ونقل المرضى الذين يحتاجون لمتابعة وعمليات للمستشفى ،من األمراض الجلدية لالسرى الذين يعانون

  .فورا
  ٢٨/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 أسرى فلسطينيين" إسرائيل"بين حزب اهللا وتبادل الن تشمل صفقة  األسرى يتمنون أذوو .٤٤

 علم ، خالل اعتصام تضامني مع األسرى،نفى محافظ طولكرم طالل دويكات : مراد ياسين-طولكرم 
نه ألى إ  مشيراً، وحزب اهللا"سرائيلإ" بأي معلومات حول صفقة التبادل المتوقعة بين  الفلسطينيةالسلطة
 .مضوا سنوات طويلة داخل سجون االحتاللأن تشمل الصفقة غالبية األسرى الفلسطينيين الذين أيتمنى 

اعترف النائب حسن خريشة بتقصير الشارع الفلسطيني في أداء واجباته األساسية تجاه قضية هته من جو
لى إكما دعا األسرى المحررين ، لى التفاعل مع قضية أبنائهمإودعا ذوي األسرى  .التضامن مع األسرى

ونقلها الى المشاركة في تلك االعتصامات والتحدث عن معاناة األسرى القابعين في سجون االحتالل 
ن تشمل أبدورهم عبر أهالي وذوي األسرى عن أملهم في  و.قضيةهذ الالجمهور بغرض التفاعل مع 

 وحزب اهللا األسرى الفلسطينيين كبار السن وذوي األحكام "سرائيلإ"صفقة تبادل األسرى المتوقعة بين 
  .العالية واألسرى األطفال والنساء

  ٢٨/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   الغربية بالضفة ومداهمات يشن حملة اعتقاالتاالحتالل .٤٥
، شـملت    شمال الضفة الغربيـة    واصلت قوات االحتالل حملة عسكرية واسعة في مدينة قلقيلية         :وكاالت

 في  .شخاص ودهم وتفتيش عدد كبير من المنازل والمحال التجارية والمدارس في المدينة           أاعتقال خمسة   
ثر مواجهات اندلعت بـين     إنه تم نقل ثمانية مصابين      أ ،لفلسطينيمصادر في الهالل االحمر ا    حين أفادت   

 شنت حملة دهم وتفتيش في عـدد مـن القـرى            ات االحتالل قو كما أن    .طلبة المدارس وقوات االحتالل   
  .ملحقة أضرارا مادية فيها والبلدات المجاورة لمحافظة الخليل

  ٢٨/٥/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  

  القدس من  فلسطينييند يعذبون شابين فيديو يصور شبان يهوشريط .٤٦
كشف النقاب، أمس، عن شريط فيديو يظهر عشرات الشبان اليهود وهم ينكلون بوحشية بـشابين               : القدس

عربيين من سكان مخيم شعفاط لالجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، خارج المركز التجـاري           
 التي قـدمتها الـشرطة      ووفقا لالئحة االتهام  . الشهرفي مستوطنة بسغات زئيف، في وقت سابق من هذا          

  ،  منهم١١اإلسرائيلية بحق 



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                   ١٠٩١:         العدد                  ٢٨/٥/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

الـدم  "على الشبكة االلكترونية ألن يقـوم  ) ICQ(الشبان دعوا من خالل رسائل على برنامج هؤالء فإن  
  ".اليهودي بوضع حد لتواجد العرب في بسغات زئيف

  ٢٨/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  العقبة الفلسطينية صامدون في أرضهم رغم إرهاب االحتاللسكان مدينة : تحقيق .٤٧
قرية العقبة الفلسطينية الواقعة على أطراف الغور على الحدود الفاصلة مع االردن            حين تصل إلى    : نابلس

ن منعـت قـوات     أ تلوح لك مبانيها المتواضعة وشوارعها الترابية بعد         ، دونم ٣٥٠٠مساحتها  والتي تبلغ   
 ٧٠٠ وشردت   ، وحرمتها من المياه   ، ومنعت البناء فيها   ،تزفيت الشارع الرئيسي فيها   االحتالل محاوالت   

قـررت تـدمير    كما   . نسمة وأقامت في محيطها ثالث معسكرات للتدريب       ٣٠٠من سكانها البالغ عددهم     
الجـيش اإلسـرائيلي طيلـة الـسنوات         إال أنه رغم ذلك فقد فشل        . فيها ٤٥ ومنشاة من أصل      منزالً ٣٥

 قتل وجرح    أنه أيضاً   رغم ،خالئهاعلى إ إجبار سكان القرية    في   حياناًأ وبالترغيب   بالترهيب حيناً الماضية  
حداها جاثمـة   إزالت    ال ٦٧ بينهم رئيس بلديتها الذي أصيب بثالث رصاصات عام           مواطناً ٥٠أكثر من   

ب لطرح  أنه سيذه  أكد، وهو رغم ذلك      مما أجبره للجلوس على كرسي متحرك      ،في صدره حتى اللحظة   
 ، أمام الكونغرس األمريكي الشهر القادم بعد استكمال أوراقه من القنصلية األمريكية بالقـدس       قريتهقضية  

  .لقناعته بعدالة قضيته
  ٢٧/٥/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
   شهيدا١٦٧ً حصار قطاع غزة من المرضى يرتفع إلى ضحاياعدد  .٤٨

 شاب فلسطيني، ة الحصار في قطاع غزة، عن استشهاد        أعلنت اللجنة الشعبية لمواجه    : رائد الفي  - غزة
رفض سلطات االحتالل   و ،بعد معاناة من مرض سرطان الدم     ،  من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة      
 ١٦٧عدد شهداء الحصار من المرضـى إلـى         ، ليرتفع بوفاته    مغادرته القطاع لتلقي العالج في الخارج     

  .شهيداً
  ٢٨/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   االحتالل الصحية بسبب الفلسطينيين من استمرار تدهور أوضاعريتحذ .٤٩

حذر وفد مؤسسة لجان العمل الصحي الفلسطينية من تجاهل المؤشرات المقلقة :  أسعد العزوني-عمان 
عن الوضع الصحي في األراضي الفلسطينية المحتلة وما آل اليه وضع المواطنين تحت االحتالل في هذا 

 للمؤسسة شذى عودة أن جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية ة العامةالمديروقالت . المجال
 حاجزاً، تحرم المواطنين من الحصول على الخدمات الصحية ما يفاقم ٥٣١اإلسرائيلية التى تزيد على 

كما شددت على أن أهالي غزة هم األكثر . األمراض المزمنة ويجعلها تستعصي أكثر مما كانت عليه
 مواطن ٣٠٠ بسبب الحصار المستمر ومنع المواطنين من الخروج لتلقي العالج، مشيرة إلى أن تضرراً

أما حول اإلشعاعات النووية . ٢٠٠٧ومواطنة قضوا جراء عدم الحصول على العالج منذ العام 
اإلسرائيلية، فأكدت أنها تسبب تشوهات خلقية وإجهاضات ومشاكل في النمو، وكذلك سوء أغذية 

مشيرة إلى أن آخر تقرير أصدرته اللجان مؤخراً يفيد أن . ، ووالدتهم بأوزان قليلة وبقامة قصيرةلألطفال
على صحة الحوامل وعدم قدرتهن  يؤثر% ٥٨وفي الضفة % ٧٥مستوى الفقر في غزة الذي يصل إلى 
 مرض من النساء الحوامل يعانين من% ٣٨ أن فضالً عنشعاعات، على معالجة ومقاومة تأثير هذه اإل

 أضافت أن المواطن الفلسطيني عموماً يعاني من تسرب النفايات السامة واألسمدةإلى ذلك،  . فقر الدم
  .النيتروجينية المدفونه في المياه الجوفية

  ٢٨/٥/٢٠٠٨العرب اليوم 
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  انطالق قافلة مساعدات من عمان إلى األراضي الفلسطينية اليوم .٥٠

ردنية الهاشمية، اليوم، قافلة مساعدات محملـة بـالمواد الغذائيـة           تسير الهيئة الخيرية األ   :  بترا -عمان
. والطبية واإلنسانية، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، للمساهمة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني             

ـ  " ١٥"وتشتمل هذه القافلة على      طن من المستلزمات الطبية والدوائيـة والمـواد        " ٢٠٠"شاحنة محملة ب
شـاحنات إلـى الـضفة      " ٨" شاحنات ستتوجه إلى قطاع غزة، فيما سـتنطلق          ٧المتنوعة، منها   الغذائية  
  .الغربية

  ٢٨/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
   حزب اهللا فشل في فرض شروطه باإلفراج عن مئات الفلسطينيين:الجريدة الكويتية .٥١

 تحقيقها األمين العام قالت مصادر مطلعة إن صفقة تبادل األسرى والجثث التي أعلن قرب: القدس، غزة
وتتضمن  .لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا هي فعلياً تنازل من الحزب ورضوخ للشروط اإلسرائيلية

الصفقة اإلفراج عن العسكريين اإلسرائيليين مقابل اإلفراج عن اللبنانيين سمير القنطار ونسيم نسر 
 وتسع جثث لمقاتلين ٢٠٠٦ب يوليو  من حزب اهللا أسرتهم إسرائيل في حر٤وشخص آخر، إضافة إلى 
وأضافت المصادر أن حزب اهللا فشل في فرض شروطه المتعلقة باإلفراج عن  .قضوا في أوقات متفاوتة

مئات الفلسطينيين والعرب من السجون االسرائيلية، وقبل بالصفقة المذكورة لسببين أساسيين، أولهما أن 
 أن وضعه الداخلي في لبنان بعد االحداث االخيرة يستلزم وثانيهما. االسيرين االسرائيليين لديه ميتان

 معنوياً مقروناً بجائزة ترضية للطائفة الدرزية هي األسير سمير القنطار بعد هجوم الحزب "انتصارا"
  .على الجبل وسقوط ضحايا من الدروز

  ٢٨/٥/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
 "سرائيلإ"مصر تطرح مبادرة جديدة للتهدئة بين الفلسطينيين و .٥٢

أن مصر طرحت مبادرة جديدة للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية " المصريون"علمت : عمر القليوبي
 الفلسطيني، الذي - بندا، من المقرر مناقشتها على طاولة الحوار الفلسطيني١١وإسرائيل تتألف من 

 بين الفلسطينيين وتهدف المبادرة إلى إبرام هدنة مستمرة. ستستضيفه القاهرة خالل يونيو القادم
وإسرائيل، وإطالق سراح الجندي األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل اإلفراج عن مئات من األسرى 

بعدم القيام باجتياح قطاع غزة، في حال التزام " إسرائيل"الفلسطينيين، فضال عن انتزاع ضمانات من 
قضية المعابر يقضي خصوصا بإعادة فتح وتتضمن المبادرة كذلك حال ل. الفصائل الفلسطينية بالتهدئة

معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بصورة مستمرة، وذلك من أجل تخفيف القيود وفك الحصار 
غير أن إسرائيل أبلغت مصر اعتراضها الشديد على اإلفراج عن القيادي البارز . المفروض على القطاع

أحمد سعدات " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"مروان البرغوثي، واألمين العام لـ " فتح"بحركة 
المعتقلين في سجون االحتالل في صفقة التبادل، فيما أصرت الفصائل الفلسطينية على ضرورة اإلفراج 

  .عنهما
  ٢٧/٥/٢٠٠٨صحيفة المصريون 

  
   ورفسنجاني يؤكدان لمشعل أهمية استمرار المقاومةخامنئي .٥٣

علي خامنئي أن الكيان الصهيوني بات عاجزا عـن مواجهـة           أكد المرشد اإليراني     :طهران ستار ناصر  
وأضاف خامنئي لدى استقباله، أمس، خالد مشعل رئيس        . الشعب الفلسطيني، داعيا إلى مواصلة المقاومة     

ان هناك  ظهوراً لعالمات الهزيمة علـى الكيـان          “الذي يزور طهران    ” حماس“المكتب السياسي لحركة    
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وأكد أن السبيل الوحيـد     .  وضع يواجهه بسبب مقاومة الشعب الفلسطيني      الصهيوني الذي يعاني من أسوأ    
) المقـال (ورئيس الـوزراء    ” حماس“لتحرير فلسطين هو المقاومة، ووصف المواقف التي تتخذها قيادة          

وندد بالحصار الالإنساني المفـروض     . إسماعيل هنية بأنها شجاعة وتبعث على األمل والفرح والسرور        
  .ليات القتل التي يتعرض لها األطفال يومياًعلى قطاع غزة وعم

في السياق ذاته أكد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني أن القضية الفلسطينية فـي                
الوقت الحاضر تعد أهم قضية يواجهها العالم اإلسالمي، وأشار خالل لقائه مشعل إلى االنتهاكات التـي                

سطيني بينها استمرار حصار غزة، مؤكداً بـدوره علـى أهميـة            يرتكبها جيش االحتالل ضد الشعب الفل     
  . مواصلة المقاومة

  ٢٨/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  لجنة عربية لتوثيق األدلة على جرائم الحرب الصهيونية .٥٤

أقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب تشكيل لجنة لجمع وتوثيق األدلة على : القاهرة، عمان
واإلبادة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، وفقا لتكليف المجلس االستثنائي لوزراء جرائم الحرب 

وقال وزير العدل المصري رئيس المجلس إن اللجنة ستكون برئاسة وزير العدل . العدل العرب األخير
أشار خشانة الفلسطيني علي خشانة، وأنها ستضم عددا من خبراء وأساتذة القانون في البالد العربية، فيما 

في ختام الدورة التاسعة والثالثين للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب التي عقدت بمقر جامعة الدول 
العربية إلى أنه سيتم توجيه مذكرات إلى وزارات العدل العربية لترشيح عدد من خبرائها لعضوية اللجنة 

  . وفقا لمعايير محددة
  ٢٨/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "اسرائيل"بتطبيع ثقافي مع " يحلم"الثقافة المصري  وزير .٥٥

بمجرد " اسرائيل"بتطبيع ثقافي مع " يحلم"أكد وزير الثقافة المصري فاروق حسني، أمس، انه : ب.ف.ا
من " عاما انه ٢١واعتبر حسني الذي يتولى وزارة الثقافة منذ . ان توقع اتفاق تسوية مع الفلسطينيين

لقد طلبت رسميا القيام بذلك ولن اهتم اذا احتج البعض . تب اسرائيلية بعدالخطأ الكبير عدم ترجمة ك
 عاما ٣٠، الذي لم يتحقق بعد رغم مرور "اسرائيل"اال انه اكد معارضته للتطبيع الثقافي مع ". على ذلك

ال "وقال . على معاهدة السالم المصرية االسرائيلية، قبل توقيع اتفاق سالم بين االسرائيليين والفلسطينيين
التسوية " اسرائيل"إنه حلم لكن علينا انتظار اللحظة المناسبة التي ستأتي عندما توقع . ينبغي اضاعة ذلك
  ". واذا حدث ذلك غدا فإنني سأكون بعد غد في الصف االول من أجل هذا التطبيع. مع الفلسطينيين

  ٢٨/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ي صناعة المتفجرات في سيناء المصرية تضبط مواد تدخل فالسلطات .٥٦

أعلنت السلطات المصرية مساء اليوم أنها ضبطت مواد تدخل في صناعة المتفجرات من نوع : ٤٨عرب
وقال مصدر . ، معبأة بعشرة أكياس، في منطقة سيناء على بعد مئات األمتار من معبر رفح"تي.إن.تي"

سيناء، على مواد من نفس النوع لم مصري إن الشرطة المصرية عثرت في مكان آخر، في إحدى قرى 
إال أن تقديرات المصريين . تحدد كميتها إلى جانب وسائل قتالية من بينها قذائف هاون وقذائف صاروخية

  .أشارت إلى أن تلك األسلحة موجودة في مكانها منذ أكثر من ثالثين عاما
  ٢٧/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  بوش لن ينجز مهمة التغيير: رايس .٥٧
 أعربت وزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايس، أمس، عـن ثقتهـا فـي أن إدارة                :أ ش أ، رويترز   

وقالت رايـس،   . الرئيس جورج بوش لن تتمكن من تغيير الشرق األوسط بالكامل قبل أن تنتهي واليتها             
 ، إن إدارة بوش الحالية أحدثت تغييراً جذرياً في الشرق األوسـط           "ويكلي ستاندارد "في مقابلة مع صحيفة     

لجهة ترتيب صفوفه والتوقعات بما ستكون عليه المنطقة، الفتة إلى أنها أول من يقر بأن هذه اإلدارة لن                  
وأعربت رايس عن دهشتها ممن يقولون إن الواليات المتحدة قـد           . تتمكن من إنجاز هذا التغيير بالكامل     

 هذه المنطقة، فيما كانـت      أي استقرار هو الذي كانت تعيشه     : زعزعت استقرار الشرق األوسط، متسائلة    
القوات السورية تحتل األراضي اللبنانية؛ والرئيس العراقي الراحل صدام حسين يهدد جيرانه ويغـزوهم              
ويقهر شعبه؛ واألنظمة القمعية ال تسمح بأي مساحة من الحرية باستثناء أنشطة المتطرفين في المساجد؛               

 ينمو ويتمدد؛ والرئيس الفلسطيني الراحل ياسـر        "القاعدة" في العالم تقوى شكيمتها؛ وتنظيم       "أحزاب اهللا "و
عرفات يضع قدماً في اإلرهاب وأخرى في الفساد؟ وقالت رايس إن الواليات المتحدة تمكنت من تشكيل                
تحالف من تلك الدول التي أضحت ترى أن لبنان ديموقراطياً هو في مصلحتها، فضالً عن التوصل إلـى            

  . "حتى لو كانت بعض هذه الدول أنظمة غير ديموقراطية"يين واإلسرائيليين، حّل الدولتين بين الفلسطين
  ٢٨/٥/٢٠٠٨السفير 

  
   ينتقد اللوبي اليهودي األميركيالسابق مستشار األمن القومي األميركي .٥٨

انتقد مستشار األمن القومي األميركي السابق زيبغنيو بريجنسكي بشدة المؤسسة اليهودية األميركية            : لندن
ـ  وقوى    "المكارثية"في واشنطن، واتهمها بأنها تشن حمالت منظمة على غرار          " اسرائيل"اللوبي المؤيد ل

ـ      . ضد أي شخصية تهاجم التصرفات االسرائيلية      فـي  " اسـرائيل "وقال بريجنسكي إن اللوبي الموالي لـ
لقائي، وذلك عنـدما    أميركا يتمتع بقوة كبيرة، كذلك فإن التهم الخاصة بمعاداة السامية يتم إثارتها بشكل ت             

ـ          واتهم بريجنـسكي جماعـة     ". اسرائيل"تكون هناك تساؤالت عن مدى النفوذ الخاص باللوبي المنحاز ل
بأنها تعرقل الجهود المبذولة    )  االسرائيلية -لجنة الشؤون العامة األميركية      ("ايباك"اللوبي المعروفة باسم    

 عارضت على نحـو مـستمر قيـام     "ايباك"وقال إن   ". اسرائيل"من أجل تحقيق السالم بين الفلسطينيين و      
، وأن عدداً كبيراً من أعضاء الكونغرس واجه حمالت تخويف من           "اسرائيل"الدولة الفلسطينية الى جانب     

  .جانب هذه المنظمة، واصفا هذه الحمالت بأنها تمثل ظاهرة غير صحية
  ٢٨/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  جري في قطاع غزة يدعو للبكاء ما ي:ديزموند توتو رئيس لجنة تقصي الحقائق .٥٩

أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان التـابع لألمـم               : أسامة راضي  -غزة  
  المتحدة األسقف الجنوب إفريقي ديزموند توتو، أن ما يجري في قطاع غزة يدعو للبكاء، 

 لتقصي الحقائق، شاكراً هيئـة      ورحب هنية في مؤتمر صحفي عقد عقب لقائه مساء أمس، بالوفد األممي           
األمم المتحدة التي أصرت على التحقيق في مجزرة بيت حانون من خالل إرسال لجنة تقـصي حقـائق                  

وأشار هنية إلى أنه أوعز لكل الوزراء ذوي الصلة بالتعاون الكامل مع لجنة تقـصي               ،  على أهمية عالية  
متوفرة والالزمة، معرباً عن أمله بـأن يتـاح لهـم           الحقائق األممية، وتقديم كافة التقارير والمعلومات ال      

الفرصة أيضا حسب الوقت ليطلعوا على أثار الحصار الجائر الذي يتعرض له الشعب الفلـسطيني فـي                 
  .غزة

وأكد القس توتو إصراره على مقابلة كافة األطراف ذات الصلة بحادثة بيت حـانون، مـشيراً إلـى أن                   
ن تقصي الحقائق بعد الحادثة مباشرة األمر الذي تسبب في تأخيرها إلى            االحتالل اإلسرائيلي منع اللجنة م    

قلنا إننا نريد أن نجتمـع مـع جميـع          "وقال إنه منذ تعيينه      .أن وصلت، أمس، إلى األراضي الفلسطينية     
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لكي نسمع مباشرة السرد المقدم من السلطات       " إسرائيل"وأردنا بشدة أن نذهب إلى      (..) األطراف المعنية   
ائيلية لما حدث في حادثة مقتل عائلة العثامنة، لكن في الواقع أن اإلسرائيليين لم يسمحوا بذلك مما                   اإلسر

ما يجري في غزة أمر غير مقبـول،        "وشدد على أن     ".اضطرنا ألن ننتظر سنة ونصف تقريبا لكي نأتي       
، مشيراً إلى حرصه    "يدوسمعنا عن غزة الكثير حتى اآلن وما سمعناه يكفي ألن يصل بنا الحد للبكاء الشد              

الشديد االلتقاء مع الحكومة الفلسطينية في غزة واإلطالع على األوضاع في القطاع لنقل ما يجري للعالم                
  .بكل مصداقية

  ٢٨/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  ليست لديها رغبة في انجاح جهود السلطة" اسرائيل: "مسؤول هولندي .٦٠

" اسرائيل"رانس ماكين، ان االتحاد األوروبي لديه قناعة بأن         قال ممثل هولندا لدى السلطة ف     :  وفا –نابلس  
كـان مـن    : وأضـاف مـاكين    .ليس لديها رغبة في نجاح جهود السلطة باستعادة األمن وسيادة القانون          

جاء ذلك خالل لقائه، امس،     . الى السلطة " أ"المفترض باسرائيل وقف اقتحاماتها المتكررة وتسليم مناطق        
وأكد ماكين اهتمامه بزيارة المحافظـات الرئيـسية لالطـالع علـى            . ل المحيسن جما. محافظ نابلس د  

، كذلك لفحص مدى تطبيـق      "انابوليس"أوضاعها ومدى التزام اسرائيل بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر          
  .وعود توني بلير في احداث انتعاش وتنمية اقتصادية

 ٢٨/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   قيام أجهزة استخباراتها باجراء اتصاالت مع حماسايطاليا تلمح الى احتمال .٦١

ألمحت وزارة الخارجية االيطالية، أمس الثالثـاء، الـى احتمـال قيـام أجهـزة               :  أشرف الهور  -غزة  
االستخبارات االيطالية بالتعامل مع حماس التي تسيطر على قطاع غزة رغم تمسك الحكومـة بـرفض                

، اال أن حركة حماس أكدت أن هـذه االتـصاالت كانـت             االعتراف بها شريكا على المستوي السياسي     
ونقلت االذاعة االسرائيلية عن وكيلة وزارة الخارجية االيطالية ستيفانيا كراكسي قولها ان بالدها             . سياسية

وأكدت على وجود فرق بين الموقف الرسمي والتعامـل         . ال تعتبر ويجب أال تعتبر حماس شريكا سياسيا       
ؤولة االيطالية تعقب على اعالن حركة حماس عن قيامها باجراء اتصاالت مع            على األرض، وكانت المس   

  .بلدان أوروبية من بينها ايطاليا
  ٢٨/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 ! مسيرة ال زالت مجهولة المخارج... أبو مازن .٦٢

     خالد وليد محمود
 الحلـول الحقيقيـة تجـاه    ثمة إجماع لدى معظم المراقبين  ان نهاية العام الحالي لن تشهد اي نوع مـن     

التوصل الى اتفاق بين الفلسطينيين واالسرائيليين واقامة دولة فلسطينية مستقلة ، وان وعود الرئيس بوش               
بحل الدولتين قبل انتهاء واليته فقدت مصداقيتها، مما عزز فرضية أفول نجم أي عملية سـلمية ممكنـة                  

 الفرضية استبقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس       مستقبال، واليأس تماما من أي حل سلمي مرتقب، هذه        
بكثرة التذمر والتهديد باالنسحاب واالستقالة، وجاء بوش ليؤكد  هذا الشعور باإلحباط لدى شركاء السالم               
بخطابه في الكنيست مؤخراً ، الذي أنهى فيه حلم الدولة الفلسطينية، وأجهز به على أمل الحـل الـسلمي                   

 . نالقائم على فكرة دولتي
أما أيهود اولمرت فال يزال يترنح ويتخبط، وهو الشريك المفترض ألبي مازن، فأيامه باتـت معـدودة                 
بسبب فحيح أفعى التحقيقات بتهم الفساد التي تحيط به  وبعدد من أركان حكومته ومساعديه، وبات البحث                 

 !عن شريك جديد مهمة مستحيلة، تعيد فكرة السالم إلى مربعها األول
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لسالم وصلت الى طريق مسدود ، هي  نتيجة بات يدركها الرأي العام والمواطنـون العـاديون                 عملية ا 
وكبار الساسة والقيادة، وفي المقدمة الرئيس ابو مازن نفسه الذي لم يعد يخفي فقدانه االمل في إيجاد حل                  

 ان الخطاب امـام     حقيقي قبل نهاية العام الحالي، وقد ابلغ بوش شخصيا خالل لقائه معه في شرم الشيخ،              
الكنيست أثار الغضب وعدم الرضا، وحين يقول الرئيس انه غاضب، فإن معنى ذلك في لغـة الـسياسة                  

. والدبلوماسية، ان االمر كان في منتهى عدم القبول واالستياء وخيبة االمل، وما الى ذلك من ردود سلبية                
 ايجاد حلول او فرض حلـول بـسبب         ومعنى الغضب فوق هذا وذاك، ان بوش لم يعد القائد القادر على           

 .انحيازه االعمى الى المواقف االسرائيلية وتجاهله الكامل للحقوق والمطالب الفلسطينية
ويبدو الحديث عن تذمر الرئيس ابو مازن يدور داخل الصف النخبـوي الفلـسطيني وحتـى األردنـي                  

بها منذ وقت والتـي ظهـرت       المراقب للوضع الفلسطيني عن مبررات وأسباب حالة الضجر التي يشعر           
 .على مالمحه وتعبيراته السياسية وبعض مداخالته لمجالسيه من الخاصة

والبعض رأى في التغيرات السيكولوجية التي برزت على عباس مؤشرا على حالة صحية مترديـة يـتم                 
 ولـدت   إخفاء تفاصيلها اآلن، فيما رأى البعض اآلخر، في هذه التغيرات، مؤشرا على حالة ملل سياسي              

 .عند الرجل تحديدا بعد زيارته األخيرة لواشنطن 
لقد  تعهد عباس وأكثر من مرة  بأن ال يوقع شخصيا على اي تنازل يخص القضايا الثالث المشار إليها                    
وهي القدس وعودة الالجئين والدولة، الفتا الى ان إيمانه بأنه شخصيا لن يستطيع تحقيق تقدم حقيقي في                 

 .ني بكل األحوال أنه بصدد تقديم اي تنازالت في االتجاههذه القضايا ال يع
ويؤكد عباس في الوقت نفسه بأن الظروف والتعقيدات والتوازنات الدولية واإلقليمية الراهنة ليست فـي               
الصالح الفلسطيني، ولن تساعده في تحقيق طموحاته الوطنية األساسية وتحديدا في مجال العودة والقدس              

را الى انه شخصيا ايضا ال يغرق في األوهام ويعرف ذلك جيدا، ويدرك بأن ما يفعلـه                 وإقامة الدولة مشي  
األمريكيون واإلسرائيليون هو عبارة عن مماطالت وتسويف ليس أكثر لكنه في الوقت نفسه واثق بأنه ال                

هـن  هو وال اي قائد آخر في الشعب الفلسطيني يستطيع تقديم التنازالت القابعة في ذهن أولمـرت او ذ                 
 .اإلدارة األمريكية

وقد كرر عباس حسب مصادر صحفية قوله بان الدولة الفلسطينية لن تقوم بعهده، وكذلك حـل قـضية                  
العودة، ويمزح بين الحين واآلخر قائال بأن تحرير القدس يحتاج ألربع معارك على األقل مـن طـراز                  

كما يؤكد عباس بأنه شخـصيا ال       .اآلن  معركة حطين، وأن التوازنات الدولية واإلقليمية لن تمنحنا دولة          
 .يستمتع بالزعامة والقيادة ويعتبرها عبئاً ثقيال في ظل األوضاع الحالية

لـن  " المجمـدة "وبناء على ذلك، يبدو ان الرئيس عباس مقتنع بأن االوضاع التي تعيشها عملية الـسالم                
عات او تسريبات إخبارية، مفادها ان      تفضي إلقامة دولة فلسطينية، وهو ما أثار تكهنات مختلفة وربما شائ          

وكان قد كتب اكثر    . الرئيس ابو مازن يهدد باالستقالة اذا فقد االمل بتحقيق تسوية قبل نهاية العام الحالي             
من محلل سياسي عربي مطالبا ليس باستقالة الرئيس فقط، ولكن بحل الـسلطة مـن أساسـها وتحميـل                   

، وفي مقدمته الواليات المتحدة، المسؤولية الكاملـة عمـا قـد            إسرائيل والدول العربية والمجتمع الدولي    
 .يترتب عن إجراء كهذا

ال بد من االشارة في هذا السياق إلى المعارضة التي يشهدها ابو مازن من بعض رواد الحـرس القـديم                    
ن لحركة فتح إضافة الى الضغوط التي من الجانب االسرائيلي والممارسات على ارض الواقع تشير الى أ               

الحصار االسرائيلي ال زال قائماً واالعتداءات االسرائيلية واالستيطان ومصادرة االراضـي متواصـلة،             
 .حتى تفاهمات انابوليس وشرم الشيخ المحدودة تم التالعب بها والمماطلة إزاءها وذهبت أدراج الرياح

 على مختلف المستويات    إذن ثمة تحديات عديدة يفرضها إرث ثقيل من النزاع ومطالب االصالح الداخلي           
لذا فإن هذا المـشهد    .ال زالت تواجه مسيرة الرئيس أبو مازن، والتي  تؤشر الى درب مجهولة المخارج            

 هـو القيـام  بتمتـين        -التجربة المخيبة للرهان على أولمرت وبوش     -يقتضي من  ابي مازن سيما بعد        
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ذي يقود إلى مصالحة مع الذات ومع الـشارع،  العالقات مع كافة األطراف الداخلية الفلسطينية  بالشكل ال       
وتشكيل حكومة وحدة وطنية  والعودة بأسرع وقت ممكن إلى فـتح             عبر إعادة العالقة مع حركة حماس،     

ودون ذلـك سـتغرق     ...حوار وطني شامل مع كافة القوى عل قاعدة الوفاق واإلتفاق والشراكة الكاملة           
 !جدي استقالة من عدمها وسيظل الدرب مجهول المخارجالقضية وتضيع الراية وتتشتت الرؤية، ولن ت

  ٢٨/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  والمال ومسيرة السلطة الفلسطينية األمن .٦٣

  ياسر زعاترة
منذ تشكيل حكومة السلطة الفلسطينية بعد الحسم العسكري في غزة منتصف يونيو الماضي ونحن نؤكـد                

واء كان نهائيا أم مجرد اتفاق إطار، أو تكريسا لمـسار           أننا إزاء مفاوضات ال بد أن تنتهي باتفاق ما، س         
خريطة الطريق المفضية إلى الدولة المؤقتة على قطاع غزة وما يتركه الجـدار األمنـي مـن الـضفة                   
الغربية، مع اعتماد الغموض فيما تبقى من قضايا الوضع النهائي، األمر الذي يوفر للسلطة فرصة القول                

، بينما يتيح ألولمرت القول إنه ظل وفيا لبرنامج سلفه شارون الذي تأسس من              إنها لم تتنازل عن الثوابت    
، وبالطبع في حال العجز عن انتزاع اتفاق نهائي تحت سقف وعد بوش لشارون الذي               "كاديما"أجله حزب   

 .٢٠٠٤منحه إياه في أبريل 
يق السلطة الجديدة إلى سدة     والحال أن مسار الدولة المؤقتة كان متوقعا، وكتبنا عنه مرارا منذ مجيء فر            

القيادة بعد قتل ياسر عرفات، وفي إثر االنسحاب اإلسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة، وهـو مـا                  
 األغلبية مـن أجـل      "فتح" والتي كان هدفها منح حركة       ٢٠٠٦ باالنتخابات مطلع    "حماس"تعطل إثر فوز    

 .يةتمرير المسار على الشعب الفلسطيني تحت الفتة الديمقراط
ربما كان مصدر إيماننا األساسي بذلك كله نابعا من حاجة أطرافه الماسة إليه، أعني أولمـرت وبـوش                  

األول من أجل البقاء في السلطة من دون أن يقلل من أهميته ألي أحد بعـده كإنجـاز كبيـر،                    : وعباس
ن خدمـة دولتـه     والثاني من أجل ختم واليته بإنجاز يحسن فرص الجمهوريين في االنتخابات، فضال ع            

العبرية الحبيبة، أما الثالث واألهم فألنه ال يملك غير برنامج التفاوض، وهو الذي ال يؤمن ألبتة بالمقاومة                 
 .المسلحة

لكن الذي ال يقل أهمية، ويزيد إيماننا بحتمية المسار المذكور، هو ما يتعلق بعنصري األمن والمال اللذين                 
 التي وضعت السلطة الفلسطينية أسـيرة معادلـة ال تمنحهـا            "أوسلو"تابعنا دورهما بعناية خالل مسيرة      

فرصة التمرد على إرادة االحتالل والجهات الداعمة له وعلـى رأسـها الواليـات المتحـدة واالتحـاد                  
 .األوروبي

لقد جرى تحويل الثوار إلى موظفين، وأكثر قادتهم إلى رجال أعمال وسماسرة، فيمـا كانـت منظومـة                  
 الممنوحـة   "بي.آي.في"الحتالل من الزاوية األمنية، حيث يتحرك رجالها ببطاقات الـ          السلطة خاضعة ل  

 .لهم من السلطة المحتلة، ومن ضل منهم الطريق فبانتظاره المضايقات أو الموت أو االعتقال
منذ الحسم العسكري في قطاع غزة وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرجل الذي فرض علـى عرفـات         

لية كي يراقب حركة األموال حتى ال تغذي أنشطة يرفضها االحتالل، منذ ذلك الحين بـدا أن                 كوزير للما 
السلطة قد عادت إلى معادلتها القديمة كخادمة لبرنامج االحتالل، وهو ما يؤكده الحراك األمني والمـالي                

 .فيها
 الرواتب وتحـسين    من الزاوية المالية، مضت السلطة في جلب المعونات الدولية واالستثمارات وصرف          

 "حمـاس "شروط حياة الناس لشراء سكوتهم، كما مضت في ضرب المنظومة المالية والخيرية لحركـة               
 آخر، على قاعدة اسـتدراج النـاس        "خيري"المعدة لدعم برنامج المقاومة، فيما تحركت السلطة في اتجاه          

 .لحساب البرنامج الجديد وليس العكس
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تتم من دون إذن االحتالل وداعميه، وهو ما تأكد خالل مـؤتمر بـاريس              هذه الوجهة المالية ال يمكن أن       
الذي منح السلطة معونات أكثر من التي طلبتها، وتأكد بتسهيل اإلسرائيليين لعقد مؤتمر االستثمار األخير               

كما ال يمكن أن تتم إال وفق مخطط جديد يعيد السلطة إلى صيغة الدولة المؤقتة التي تجلس                 . في بيت لحم  
لى جانب محتليها في نزاع حدودي ال يحل بغير الحوار، وليس إلى صيغة شعب يقاوم من أجل التحرر                  إ

 .من االحتالل
المنظومة األمنية كان تقول الشيء ذاته، إذ ما معنى التنسيق مع المحتلين ومسلسل تسلم السلطات األمنية                

طة ال تؤمن بمقاومة االحتالل مقابل قمع       وما معنى السالح الشرعي الوحيد بيد سل      ! في المدن الفلسطينية؟  
وما معنى البرنامج الذي يرعاه الجنرال األميركـي        ! المقاومين أو إقناعهم باالنضمام للمنظومة الجديدة؟     

 ! لتدريب رجال أمن السلطة على القمع وفرض األمن؟"دايتون"
 النظر عن الوقـت الـذي       هكذا تبدو الوجهة واضحة، فهنا ثمة سلطة أقرب إلى الدولة المؤقتة، بصرف           

ستستغرقه مرحلتها االنتقالية األولى والثانية، ويبقى أننا نتحدث عما يريده المحتلون ومن وافـق علـى                
لكن ذلك شيء ونجاحه شيء آخر، فهنا ثمة رفض يسود المـشهد الفلـسطيني والعربـي                . التعاون معهم 

 .واإلسالمي ال يمكن أن يسكت على مسار بائس من هذا النوع
  ٢٨/٥/٢٠٠٨لعرب القطرية ا

  
  ألجل السالممقاومة .٦٤

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

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

الهدف من استخدام القوة السياسية والعسكرية هو التأكيد على عدم تجاهـل هـذه القـوى الـسياسية أو                   
 . تجاوزها في الترتيبات اإلقليمية

االتجاه نحو التسوية السياسية عنـدما أعرضـت        وكان قدر هذه القوى السياسية واإلقليمية أنها بدأت في          
عنها الواليات المتحدة وإسرائيل أو أنهما دخلتا في مرحلة من فقدان البوصلة وضياع التماسك الـسياسي                
بل والتمزق السياسي في إسرائيل، ولذلك فإن المفاوضات السياسية ونتائجها تعتمد اليـوم علـى وجـود          

 . غلبيةشريك إسرائيلي قوي ويحظى بدعم األ
وأما المفاوضات السورية اإلسرائيلية، فإن تحريكها يعطي أولمرت فرصة لكسب التأييد واستعادة توازنه             
وإطالة عمره، ألن المسار السوري في المفاوضات يمثل إجماعا إسرائيليا وتؤيده جميع القوى الـسياسية               

 من الضعف والهزيمة لـم يعـد        والشعبية في إسرائيل بعكس حماس وحزب اهللا، ولكن أولمرت في حالة          
 . ينفعه معها انتصارات سياسية وعسكرية

وعلى األغلب، فإنه سيرحل تاركا القيادة لتسيبي ليفني، فهذا هو الشرط المنطقـي لنجـاح المفاوضـات                 
وامتدادها إلى المسارات اللبنانية والفلسطينية، وألن الواليات المتحدة بقيادة بوش اليوم متلهفة على تحقيق              

كاسب واختراقات سياسية في الشرق األوسط تنقذ الجمهوريين في معركتهم االنتخابية فـإن التـضحية               م
 . بأولمرت تبدو عمال ال مفر منه

هل ستقبل حماس بدولة أو سلطة فلسطينية على أجزاء من الضفة وغزة ومقابل ماذا؟ وماذا عن                : السؤال
 هل تقبل إسرائيل، فالمشكلة في إسرائيل وما تقبل به          حق العودة والقدس؟ والواقع أن السؤال الحقيقي هو       

 . وما ترفضه
التسوية المتوقعة ستكون عمليا بال عودة وال قدس وال انسحاب كامل، ولكن ستظل حماس تقول إنها لـم                  
تتنازل عنها وأن ما جرى هو هدنة طويلة األجل، وستظل إسرائيل تقول إنها لن تقبل بعودة الفلسطينيين                 
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 وإن كان أولمرت قد أشار إلى إمكانية ذلك، فمـا           ١٩٦٧ إلى حدود الرابع من حزيران عام        ولن تنسحب 
 . سيحدث هو أمر واقع يعلق المسائل الكبرى

ولكن ثمة ما يريده الطرفان، وقف العمليات العسكرية واستئناف الحياة االقتـصادية والتعليمـة وإنهـاء                
رى أو معظمهم، وال بأس بعد ذلك أن يظل اإلعالم          الحصار على الشعب الفلسطيني وإطالق سراح األس      

يؤكد عدم تخلي حماس عن المقاومة وال عن أي شبر من أرض فلسطين، ويظل اإلعالم اإلسرائيلي يؤكد                 
على يهودية الدولة وعدم القبول بالعودة ومركزية القدس، فالطرفان يريدان في الحقيقة العودة إلى ما قبل                

 . ش واالستقرار ورهانات خفية بعيدة األجل، حالة من التعاي١٩٨٧عام 
فالفلسطينيون يأملون أن تتغير موازين القوى العالمية واإلقليمية وألجل ذلك فإنهم بحاجة إلى نفس طويل               
وإستراتيجية المسافات الطويلة وأن يكونوا مستعدين لتلك اللحظة عندما تأتي، واإلسـرائيليون يراهنـون              

تيعابهم، ففي المدى البعيد للدولة اإلسرائيلية يعتمد بقاءها واسـتقرارها علـى           على تغيير الفلسطينيين واس   
اندماج فلسطيني إسرائيلي يأمل اإلسرائيليون أن يظلوا في قيادته أو أال يتعرضوا للمجازر واإلبـادة إذا                

 . تغيرت موازين القوى
يا، وأما الباقون فـي فلـسطين       فإذا حدث هذا التعايش، فإن الفلسطينيين سوف يتوطنون في الخارج تلقائ          
أو تعاون سلمي داخلي تتغيـر      / فإنهم سيشاركون اليهود في دولة واحدة، ويتحول الصراع إلى تنافس و          

وهم فـي   (في مواجهة الغربيين    ) اليهود والمسلمون والمسيحيون  (خرائطه واتجاهاته، فقد يتعاون العرب      
فـإن المعركـة الـسلمية      ) حماس(ة الفلسطينية الجديدة    ، وبالنسبة للقياد  )الحقيقة أتراك وليسوا أوروبيين   

 . والسياسية ستتيح للفلسطينيين التقاط أنفاسهم ومداواة جراحهم والبحث عن ممكنات ورهانات جديدة
وعلى أية حال، فلم تكن المقاومة المسلحة خيار الحركة اإلسالمية الفلسطينية إال في مرحلـة متـأخرة،                 

 اإلخوان المسلمين في العمل الفدائي في أواخر الـستينات تلقـى معارضـة              وللتاريخ فقد كانت مشاركة   
 . إخوانية فلسطينية تشبه الرفض الجذري

  ٢٧/٥/٢٠٠٨مجلة العصر 
  
  على اجندة الشطب الصهيونية"النكبة" مصطلح .٦٥

 نواف الزرو
ـ      اطلقه الـرئيس   وذلك الخطاب التوراتي المتشدد الذي      " اسرائيل"تحت وطأة االنحياز االمريكي السافر ل

بوش في الكنيست االسرائيلي ، يبدو ان المؤسسة االسرائيلية اخذت تلتقط اللحظـة التاريخيـة المختلـة                 
لالنقضاض مجددا على القضية الفلسطينية ، وهذه المرة ليس على الشجر والحجر واالنسان الفلـسطيني               

الذي على ما يبدو    "النكبة الفلسطينية " فقط ، وليس على الرواية الفلسطينية فقط ، وانما حتى على مصطلح           
يتسبب باالرق والقلق الدائمين لتلك المؤسسة ، رغم ان هذا المصطلح لم يعد يتناسب حتـى مـع حجـم                    

ايالن بابيه ، الذي دعا إلى إعادة النظر في مصطلح          . الجريمة الصهيونية كما يؤكد الباحث االسرائيلي د      
لنسبة للشعب الفلسطيني ، مـشددا علـى أن الكلمـة تـضيق              ونتائجها با  ٤٨النكبة كتعريف لحرب عام     

بالدالالت المروعة وبالحجم المهول للجرائم الصهيونية وللثالثين مذبحـة التـي اقترفتهـا التنظيمـات               
 .الصهيونية

" النكبـة "فقد شرعت المؤسسة االسرائيلية بشن حرب من نوع آخر على القضية هدفها شطب مـصطلح                
سياسي الفلسطيني العربي ، وانما كذلك من قرارات ومواثيـق االمـم المتحـدة              ليس فقط من القاموس ال    

، فكما اعلنـت تـسفي      " مغزى تهديديا " "النكبة"، ففي الرؤية االسرائيلية يحمل مصطلح     ..المتعلقة بالقضية 
 ـ  ٥ ـ  ١٥ليفني في كلمة ألقتها أمام المشاركين في مؤتمر الرئيس بوش في القـدس يـوم الخمـيس    

، " ه ال يمكن إلسرائيل القبول بأن تقام إلى جانبها دولة إرهاب أو دولـة إسـالمية متطرفـة                 أن "٢٠٠٨
مـن قـاموس    " نكبـة "انه ال يمكن للفلسطينيين االحتفال بعيد استقاللهم إال إذا تم شطب مصطلح             "مضيفة
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ة المنظمـة   طلبت بعثة إسرائيل لدى األمم المتحدة من سـكرتاري         "-واستتباعا  ". المصطلحات التابع لهم  
الدولية توضيحات حول استخدام مصطلح النكبة في بيان أصدرته الناطقة بلسان األمين العام بـان كـي                 

 ، وفي السياق ايـضا اعتبـرت الخارجيـة    ٢٠٠٨" ـ  ٠٥ ـ  ١٦ - وكاالت -مون ـ فلسطين اليوم  
" اسرائيل"ي شرعية وجود  فالنكبة اذن تنف  ". مأساة من صنع ذاتي   "اإلسرائيلية ذكرى النكبة الفلسطينية أنها      

، وليس ذلك فحسب ، فقد كان       "...النكبة"وال تكتمل حلقات تصفية القضية عندهم اال بمحو حتى المصطلح         
" النكبة"وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي أفي ديختر هو الذي اطلق الطلقة االولى في الهجوم على مصطلح              

ل افتتاح أول فرع لحزب كديما الحاكم في الوسـط           بنكبة جديدة ، اذ اعتبر خال      ٤٨حينما هدد عرب الـ     
 عن موقع يديعوت    - ستحل به نكبة في نهاية المطاف        ١٩٤٨أن من يبكي النكبة الفلسطينية عام       "العربي  

إن من يجلس سنة بعد سنة ويبكـي النكبـة   :" ، واضاف٢٠٠٧" ـ  ١٢ ـ  ١٨أحرونوت اإللكتروني ـ  
إن أقوال ديختـر    "، واشارت يديعوت الى     " طاف ستحل به نكبة   عليه أال يستغرب أنه حقيقة في نهاية الم       

جاءت على اثر رفض قيادة فلسطينيي الداخل مؤخرا المشاركة في احتفاالت الذكرى السنوية الستين لقيام               
إذا لم يحتفلوا باحتفاالت يوم االستقالل الستين فإنهم سـيحتفلون بيـوم            :"، وان ديختر هدد قائال      "إسرائيل

 ". السبعين أو الثمانيناالستقالل 
ـ       ، داني دنون قد توجه إلى آفي ديختر ، وزير األمـن            " الليكود العالمي "من جهته كان رئيس ما يسمى ب

 ٦ - ٤٨إلغاء مسيرات يوم النكبة التي ينظمها الفلسطينيون في الداخل ـ عـــرب ـ    "الداخلي بطلب 
، وجاء في بيان موجه إلـى  " د الدولةالتحريض ض"، إلن الهدف من هذه المسيرات هو "٢٠٠٨ ـ  ٥ـ 

، كما طالب بــ  " معارضة موجهة وتأمر من قيادة العرب في البالد ضد وجود الدولة   "الصحافة أن ذلك    
دولة "اعتقال كل قيادي يشارك في المسيرات ويحرض ضد الدولة ومؤسساتها ، واعتقال من يرفع علم                "

 ". معادية أو علم منظمة إرهابية
هجوما ايضا علـى    "ليمور لبنات اطلقت    "امل ، نذكر بان وزيرة التعليم االسرائيلي سابقا         وعلى نحو متك  

، "٢٠٠٥وكان ذلك في مطلع العام الحـالي        " خطة المائة مصطلح لتعليم الصهيونية    " الرواية العربية باسم  
يموقراطيـة  تعميق الـصهيونية والد   "ومضمون تلك الخطة التربوية التعليمية كما زعموا انها تهدف الى           

، واشتملت الخطة التي جري تعميمهـا علـى المـدارس           "اسرائيل"والتراث اليهودي داخل المدارس في      
االسرائيلية بما فيها المدارس العربية هناك على مئة مصطلح تتحدث عن اهم وابرز االحداث المتعلقـة                

انـواع  "و  "ئيلاعـالن قيـام اسـرا     :"بالصراع عبر مصطلحات مركزة موجهة معسكرة صهيونيا مثل         
حوماه ومجدال  "و  "حروب اسرائيل "وو  "جيش الدفاع "و"وبنيامين زئيف هرتسل    ""ايلي كوهين   "و"االستيطان

المنظمات العسكرية االسرائيلية   "وكذلك عن   "محاكمة ايخمان   "و"زئيف جابوتنسكي "و  " اي السور والبرج   -
، " الكارثة او المحرقة   -يد فشيم   "و"وعد بلفور   "و  "الهجرات اليهودية قبل قيام الدولة    "وعن  "قبل قيام الدولة    

ايضا في المدارس العربية اضـافة      " تراث زئيفي "كما كانت اتخذت الحكومة االسرائيلية قبلها قرارا بتعليم       
 .الى اليهودية

 للتصدى لهذا الهجوم التربـوي الثقـافي        ٤٨تداعت كافة القوى والفعاليات الوطنية العربية في فلسطين         
الجارف الذي يستهدف الرواية العربية برمتها ونجحت في وضـع كراسـة اطلقـوا عليهـا                االقتالعي  

وهي رد على مشروع المـصطلحات  " مشروع المصطلحات االساسية الطالب العرب-هوية وانتماء  "اسم
الصهيونية وتتسم المصطلحات العربية في هذا المشروع بالتاريخية وهدفها تكـريس الهويـة واالنتمـاء           

لشطب الرواية الفلسطينية العربيـة ، الـى هجـوم          " المصطلحات المئة "وما بين خطة    . لعرب  للطالب ا 
ولذلك ال يمكننـا فـي سـياق هـذا     . فان االهداف االسرائيلية تتكامل استراتيجيا" النكبة"شطب مصطلح   

الصراع الجذري ان نفصل انفسنا نحن في الخارج عما يجري هناك من حرب صهيونية قذرة تشن ضد                 
لنا وشعبنا وقضيتنا على اهم واخطر جبهة بقيت صامدة وهي جبهة التعليم والثقافـة والروايـة بغيـة                  اه

وبينما نسجل الهلنا هناك تصديهم وصمودهم العظيم على هذه الجبهة ، فاننـا             . شطبها والغائها بالكامل    
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س الرواية العربية في    نؤكد على اهمية واستراتيجية المثقفين العرب في الخارج في تثبيت وتعميم وتكري           
مواجهة الرواية الصهيونية ، ولعل هذا السالح هو بمثابة سالح تدمير بالغ االهميـة لكافـة الهجمـات                  

 .الصهيونية الرامية القتالع وشطب روايتنا في وطننا وقضيتنا وحقوقنا الرسخة هناك
  ٢٨/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  :كاريكاتير .٦٦

  

  
  ٢٨/٥/٢٠٠٨الدستور   

  
  


