
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   حول الحدود واألمن"إسرائيل" معالسلطة تنفي تسريبات عن الوصول لتفاهمات جديدة 
   ال يمثل كل الفصائل إلى القاهرة"حماس"وفد : البطشخالد 
  من مساحة الضفة% ٣٢ يسيطر االحتالل على "جديدة"خارطة إسرائيلية : ةحواتم
   للجيش باالستعداد لشن عملية عسكرية واسعة ضد غزةأوامر: يديعوت

  أولمرت يطلب لقاء عباس في خطوة مفاجئة لبحث الحدود والمعابر وتبادل األراضي
  األردن ينفي اقتراح الدولة المؤقتة

  وشعبيتها زادت ومعدالت الجريمة تراجعت.. حماس ال تمارس الفساد: أبو زيد كارين

فـي"حمـاس"محادثات قادة
 جرت في   حول التهدئة القاهرة  

   "أجواء إيجابية"
  

 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                   ١٠٨٤:         العدد                  ٢١/٥/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

    :السلطة
 ٥  حول الحدود واألمن "إسرائيل" معالسلطة تنفي تسريبات عن الوصول لتفاهمات جديدة  .٢
 ٦  حق العودة مقدس ولن يتأخر أو يؤجل: عباس .٣
 ٦  خيارات عباس مفتوحة من بينها االستقالة: عريقات .٤
 ٦    بسبب الفوضى٢٠٠٦  ألف فلسطيني هاجروا منذ منتصف٥٠: فياض .٥
 ٧  ألف فرصة عمل وانتظار مشاريع بملياري دوالر٥٠مسعى لخلق .. مؤتمر استثمار فلسطين .٦
 ٧   ماليين يورو لدعم الصناعة والقطاع الخاص٧قيمتها " يونيدو"منحة من : حسونة .٧
 ٧  جاح مؤتمر فلسطين لالستثمار بمدى رفعه للحصار وإنهاء االحتاللحكومة هنية تربط ن .٨
 ٨  سميح القاسم يدعو السلطة لالستقالة وانتهاج المقاومة... عليقاً على زيارة بوشت .٩
 ٨  تح في قطاع غزة اتصاالت نشطاء من فىلحكومة المقالة تنفي قيامها بالتنصت علا .١٠
    

    :المقاومة
 ٨    ال يمثل كل الفصائل إلى القاهرة"حماس"وفد : البطشخالد  .١١
 ٩   تضع العراقيل أمام التهدئة"إسرائيل": نافذ عزام .١٢
 ٩  "إسرائيل" غير مباشرة مع تنفي وجود مفاوضات مباشرة أو" حماس" .١٣
 ٩  من مساحة الضفة% ٣٢ يسيطر االحتالل على "جديدة"ية إسرائيلخارطة : حواتمة .١٤
١٠  انتخاب مجلس وطني جديد وفق التمثيل النسبي الكامل بوابة تفعيل منظمة التحرير: حواتمة .١٥
١٠   للتوجه إلى معبر المنطار الخميس القادمالقطاع تدعو الفلسطينيين في "حماس" .١٦
١٠  تقتل فدائياً في نابلس" إسرائيل".. "القسام"أربعة شهداء في غزة بينهم مقاومان من  .١٧
١١  "الخطيرة" وصفتها بـ  في رفحعمالءتعلن عن ضبط خلية " سرايا القدس" .١٨
١١  يةسرائيل تعثر على جهاز تفجير ورصد وتتبع زرعته المخابرات اإل"شهداء األقصى" .١٩
١١ حماس والجهاد تمتنعان عن المشاركة"... األمريكية"فتح تحصد ثلثي مقاعد مجلس طلبة  .٢٠
    
    :يسرائيلاإللكيان ا

١٢  أولمرت يطلب لقاء عباس في خطوة مفاجئة لبحث الحدود والمعابر وتبادل األراضي .٢١
١٢   للجيش باالستعداد لشن عملية عسكرية واسعة ضد غزةأوامر: يديعوت .٢٢
١٢  مة برئاسة ليفنيباراك يرفض حكو .٢٣
١٣ الشرطة اإلسرائيلية تستجوب أولمرت للمرة الثانية .٢٤
١٣   مراقب الدولة يتهم أولمرت بإهمال الشمال: "إسرائيل" .٢٥
١٣  واشنطن ستهاجم طهران: أبيبتل  .٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٤   يطالبون برفع القيود على دخوله شمالي لبنانسكان مخيم الباردالفلسطينيون من  .٢٧
١٤  األقصىالمسجد خرائط ووثائق تكشف خطورة مخططات تستهدف  .٢٨
١٤  دسيين مهددة بالهدمألف وحدة سكنية للمق ١٥  هناك:خليل التفكجي .٢٩
١٥   أيام االنتداب البريطانيإلىبلدية قلقيلية تعثر على خارطة قديمة للمدينة تعود  .٣٠
١٥  الديموغرافيا الفلسطينية تتفوق على مجمل أرض فلسطين التاريخية .٣١
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١٥  بركةالنائب  صالح وتحقق مع ية تقدم الئحة اتهام ضد الشيخ رائدرائيلسالشرطة اإل .٣٢
١٦  مبادرة لتهدئة إعالمية بين فتح وحماسيطلق اإلعالميين الفلسطينيين منتدى  .٣٣
١٦  جمع السلميفي التظاهر والت  في غزة تطالب بضرورة احترام الحقيةمؤسسات حقوق .٣٤
١٦  توغّل لالحتاللخالل جنوب قطاع غزة  عمليات تجريف في األراضي الزراعية .٣٥
١٦   على التوالي١٥هدم بيوت قرية طويل أبو جرول في النقب للمرة الـاالحتالل ي .٣٦
١٦   تعتدي على مسيرة ضد الجدار في نعلينيسرائيل اإلقوات االحتالل .٣٧
   

   :اقتصاد
١٧   في غزةئيةالكهربا على الطاقة سيارةفلسطينيان ينجحان بتشغيل  .٣٨
 ١٧   تصريح دخول للمشاركين في مؤتمر فلسطين لالستثمار٤٥٩منح تسلطات االحتالل  .٣٩
   

   :ةصح
 ١٧   من المرضى جراء الحصار المفروض على قطاع غزة١٦٠وفاة الضحية  .٤٠
 ١٧   قطاع غزةتزايد نسب االنيميا وسوء التغذية جراء حصارتبين حلقة نقاش  .٤١
   

   :بيئة
 ١٨  مشعة في النقب نتيجة منشآت التحليةبرك وآبار مياه تحتوي على مواد  .٤٢
   

   : األردن
١٨  األردن ينفي اقتراح الدولة المؤقتة .٤٣
١٨  يهاجم حزب اهللالمراقب العام السابق لجماعة اإلخوان في األردن  .٤٤
١٨  زيارة بوش للمنطقةإسالميو األردن ينتقدون  .٤٥
١٩  في جرش" التنمية"يحجب الخدمات العالجية عن الجئين منتفعين من " خالف" .٤٦
   

   :لبنان
١٩   اللبنانية في الدوحة على تشكيل الحكومة المقبلةاألطرافاتفاق  .٤٧
١٩   في صيدا " نة الدفاع عن حق العودة الفلسطينيةلج"إطالق  .٤٨
١٩   السوريين واإليرانيين" براثن"صفير يدعو بوش اليوم إلى إنقاذ لبنان من  .٤٩
   

   :عربي، إسالمي
٢٠   بالقوة فقط تتحرر فلسطين: رئيس البرلمان المصري .٥٠
٢٠   ماليين فلسطيني تُنتهك حقوقهم الصحية٤: وزير الصحة السعودي أمام الصحة العالمية .٥١
٢٠  "إسرائيل"نعتزم تغيير عقود تصدير الغاز إلى : نظيف .٥٢
٢١   ي السلميةللمساع" إسرائيل"مجلس التعاون الخليجي يحذر من مخاطر تجاهل  .٥٣
٢١  طرابلس تقرر تسهيل جميع إجراءات الفلسطينيين المقيمين بليبيا .٥٤
٢١  منظم للشرعية الدولية من التسوية" يإسرائيل "-مصر تحذر من استبعاد أمريكي  .٥٥
٢١  ام اهللا لتشجيع االستثمار في االقتصاد الفلسطينيرجل أعمال قطري يدعو من ر .٥٦
٢٢  مثقفو وفنانو مصر يتضامنون مع فلسطين .٥٧



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٨٤:         العدد                  ٢١/٥/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

   
   :دولي
٢٢   االتصاالت مع حماس ال ترقى لمرتبة العالقات السياسية: الخارجية الفرنسية .٥٨
٢٢    من أي تسوية في المنطقةحماسدود فعل دولية تشدد على صعوبة استبعاد ر .٥٩
٢٢  واشنطن تنفي نية بوش مهاجمة إيران قبل رحيله .٦٠
٢٣  السلطة الفلسطينية  ألف يورو مع٢٠٠الوكالة األلمانية للتعاون توقع مذكرة تفاهم بقيمة  .٦١

   
    :مختارات

٢٣  ٩٧ في المرتبة الواليات المتحدةيسلندا على رأس الدول المسالمة وأ .٦٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  وشعبيتها زادت ومعدالت الجريمة تراجعت.. حماس ال تمارس الفساد: أبو زيد كارين .٦٣
٢٥  نقوال ناصر... كلهم شركاء في تجويع أهل غزة .٦٤
٢٧  منير شفيق... زيارة بوش للكيان الصهيوني .٦٥
٢٩ أحمد الحيلة... دور المقاومة الفلسطينية في حماية الهوية الوطنية .٦٦
٣١  خالد الحروب... االستفتاء الفلسطيني.. سياسةالفتوى الدينية وال .٦٧
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
  " أجواء إيجابية" جرت في حول التهدئةفي القاهرة  "حماس"محادثات قادة  .١

أعربت مصادر مصرية مطلعـة     : القاهرةمراسلها من   جيهان الحسيني   عن   ٢١/٥/٢٠٠٨الحياة   ذكرت
وقالـت لــ    .  والفصائل الفلسطينية في قطاع غـزة      إسرائيل بإمكان التوصل إلى تهدئة بين       عن تفاؤلها 

استجابة " هناك حلحلة في المواقف   "، الفتة إلى أن     "األجواء مطمئنة واألمور تسير نحو التهدئة     "إن  " الحياة"
وأبدت . ذا الشأن للجهود واالتصاالت التي يبذلها رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان في ه           

  ".بعدم وجود مشكلة إذا ما توافرت نيات حقيقية لدى الجانبين للتوصل إلى تهدئة"قناعتها 
برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسـى أبـو         " حماس"وعقد مساء أمس اجتماع بين سليمان ووفد         

ـ        سرائيلمرزوق لإلطالع على الرد اإل     وقـال  . ل إليهـا  ي على عرض التهدئة والبحث في إمكان التوص
 بأن يتضمن اتفاق التهدئـة      إسرائيلتمسك  "قبل االجتماع إن    " الحياة"محمد نصر لـ    " حماس"القيادي في   

ورأى أن   ".ي للتهدئـة  إسـرائيل إطالق سراح الجندي األسير في غزة غلعاد شاليت هو باختصار رفض            
، مشيراً إلى أن    " تريدها من األساس    ان تقترن التهدئة بإطالق سراح شاليت يعني أنها ال         إسرائيلاشتراط  "
وقضية التهدئة في سياق مختلف يتعلـق       . ملف شاليت منفصل تماماً، وهو مرتبط بصفقة تبادل األسرى        "

ية بشن  سرائيلوعن التهديدات اإل   ".برفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان، وال مجال للربط بينهما          
 الموقف ال يخيفنا ألنه ال يعني لنا شيئا، ثم إننا ال نقبـل              هذا: "عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، قال      

ي مستمر وليس جديداً، لكن هذه التهديدات لعبـة         سرائيلالعدوان اإل "وأضاف أن   ". بالتفاوض تحت التهديد  
 ".ية مكشوفة الغرض منها االستمرار في الصراع، بل إدخاله في منعطفات مختلفةإسرائيل
 سـليمان نقـل الـرد       إن  قال مصدر امني مصري   أن   :عن وكاالت و،  ٢١/٥/٢٠٠٨ السفير   وأضافت

 عن تأييد وتفهـم القـادة       أسفرت" المحادثات التي تجريها مصر      أن وفد حماس، موضحا     إلىي  سرائيلاإل
 المصرية المنشودة   واألهدافيين للرؤية المصرية بشأن التهدئة المتزامنة والمتبادلة بين الطرفين          سرائيلاإل
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ية بموافقة التنظيمـات الفلـسطينية علـى        سرائيل لتنفيذها، حال موافاة القيادة السياسية اإل      منها واالستعداد 
ي األسير جلعاد شـاليت، فـي       سرائيلي لحل مشكلة الجندي اإل    سرائيلعناصر التهدئة، مع إبداء التطلع اإل     

  ". ةإطار تبادل األسرى مع الجانب الفلسطيني واستقرار األوضاع األمنية على الحدود مع غز
لم يذهب إلى القـاهرة لفـتح       " أن وفد الحركة     أمس زهري قد قال     أبووكان المتحدث باسم حماس سامي      

ي أن يجيب على    سرائيلوعلى االحتالل اإل  ... مفاوضات جديدة بشأن التهدئة، وإنما لتلقي الرد من مصر        
ـ             ع الطـرفين الفلـسطيني     المبادرة المصرية بنعم أو ال، ألنها خالصة اتصاالت مكثفة أجرتها القاهرة م

أي حديث عن شروط يعني رفض المبادرة، وربط التهدئة بموضوع شاليت هو             "إنمضيفا  " يسرائيلواإل
محاولة لتعطيل التهدئة، ألن مسألة شاليت مرتبطة بصفقة األسرى وليس بالتهدئة، وإثارتهـا اآلن هـي                

  ". محاولة لالبتزاز السياسي ال أكثر وال أقل
ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ان اجواءا      :  وكاالت ، عن القاهرة من   ٢١/٥/٢٠٠٨  وكالة سما  ونشرت

غير مريحة سادت وفد حركة حماس بعد لقاء وفد الحركة الذي يرأسه موسى ابو مرزوق نائب رئـيس                  
وقالـت المـصادر فـي       .المكتب السياسي للحركة مع وزير المخابرات المصري اللواء عمر سـليمان          

 عكس ما صرحت به العديد      األجواء تشاؤمية تسود    جواءاًا انفجر اليوم   " سما"ة  خاصة لوكال تصريحات  
  وأوضحت .ية جديدة للتهدئة نقلها الجانب المصري للحركة      إسرائيل في ظل اشتراطات     اإلعالممن وسائل   

 لبلـورة رد    األولـى المصادر ان وفد حماس عقد جلسة محادثات مغلقة استمرت حتى ساعات الفجـر              
 .يةسرائيل المقترحات اإلالحركة على

  
   حول الحدود واألمن"إسرائيل" معالسلطة تنفي تسريبات عن الوصول لتفاهمات جديدة  .٢

 يةسـرائيل اإل التسريبات   أمس الجانب الفلسطيني    ىنف:  وليد عوض وزهير اندراوس    -الناصرة  ورام اهللا   
  .واألمنعن الوصول لتفاهمات مع السلطة حول ملف الحدود 

ـ    أبيبن تل   إلى أ  والسلطة تشير    "إسرائيل" التفاهمات بين    إن أمسية  إسرائيلوقالت مصادر     ى توافـق عل
 الكتل االستيطانية في الضفة الغربية، وفي المقابل يوافق الفلـسطينيون           إلىتقليص مطالبها بضم مناطق     

لـة   األغوار ونـزع الـسالح مـن الدو        ى والتي تتصل بسيطرتها عل    "إسرائيل"ـ المطالب األمنية ل   ىعل
 ى تفاهمات مبدئية، في حين تصر السلطة عل       ى تصر عل  "إسرائيل"الفلسطينية، أما في قضية الالجئين فان       

 قـضايا مركزيـة، الحـدود       ٣ المفاوضات بين الطرفين تناولـت       أنضافت المصادر   أو .تأجيل البحث 
  .رحلةأما قضية القدس فلم تطرح بجدية للنقاش في هذه الم. والترتيبات األمنية والالجئون

 ال  :صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير       .ية قال د  سرائيل اإل األنباء تلك   ىوردا عل 
 . الفلـسطينية  األوسـاط  البلبلة في    إلثارة بالونات اختبار تهدف     أنها ى لها من الصحة، ومشددا عل     أساس
  . حد قولهى عل،لسطينية الساحة الفإلرباك تتعمد مثل تلك التسريبات "إسرائيل"ن أ إلى وأشار

 أول بأنها كذب كامل من      األنباء تلك   ى عل  الفلسطينية الرسمية معقباً   لإلذاعةومن جهته قال ياسر عبد ربه       
ن أ إلى لها من الصحة، ومشيرا      أساس هذه بالونات سخيفة ومزاعم ال       :ضافأو . حرف آخر حتىحرف  

 . العملية الـسياسية   ىمستوى   عل  هناك حراكاً  ي بأن سرائيل تهدف من ورائها مخاطبة الشارع اإل      أبيبتل  
   غير جدية بالمفاوضات، "إسرائيل"ن أ ىوشدد عل

 العالقات الشخـصية    إنية في عددها الصادر أمس الثالثاء،       سرائيلاإل" هآرتس"ومن جهتها قالت صحيفة     
جلـسات   فـي    أكد أولمرت، وأن   األخيرة، ومحمود عباس، تطورت كثيرا في اآلونة        أولمرتبين ايهود   
 استعداد للتخلي عن المواقف التي تشبث بها فـي مـؤتمر            ى أنه لديه االنطباع بأن عباس عل      ىمغلقة عل 

   الحدود بين الدولة العبريـة والدولـة        ى، والتي تنص عل   ٢٠٠٠ أغسطس من العام     /كامب ديفيد في أب   
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د ذلك مصدر سياسي رفيـع       الحدود، كما أك   ى استعداد تام لتعديل رمزي عل     ىالفلسطينية العتيدة، وأنه عل   
  .يةسرائيل للصحيفة اإلىالمستو

  ٢١/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  حق العودة مقدس ولن يتأخر أو يؤجل: عباس .٣

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن حق العودة مقدس ولن يتـأخر ولـن              :  أحمد رمضان  -رام اهللا   
سـتون  : "أمسجئين قرب بيت لحم مساء      يؤجل، وقال في افتتاح نصب مفتاح العودة في مخيم عايدة لال          

عاما وستة أيام مضت على خروجنا من الوطن، خرجنا ولم نخرج، والوطن في قلوبنا وعقولنـا وهـو                  
هذا المفتاح، الذي هو أكبر مفتاح في العالم، هو رمز عودتنا وأحالمنا وآمالنا، وسيبقى              .. آمالنا وأحالمنا 

أننـا  "وأكد   ".ن اهللا، ولن يعيقنا شيء عنه ولن نتخلى عن حلمنا         هذا المفتاح حيا حتى نعود إلى الوطن بإذ       
مصممون في كل كلمة وحديث وعبارة نتحدث فيها مع العالم على حق الالجئين في العودة، فهـو حـق                   

ستظل عقولنا وقلوبنا تجاه الوطن، ونرجو اهللا أن نفي بوعودنـا، سـنرى             .. مقدس لن يتأخر ولن يؤجل    
  ".ا فهو يعيش فينا، وسنظل صامدين حتى تحقيق آمالنا وأحالمناالوطن في عقولنا وقلوبن

  ٢١/٥/٢٠٠٨المستقبل 
  
 خيارات عباس مفتوحة من بينها االستقالة: عريقات .٤

قال صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية           .): أ.ب.د( –رام اهللا   
مية أمس إن كافة الخيارات مفتوحـة أمـام الـرئيس            الرس "صوت فلسطين "في اتصال هاتفي مع إذاعة      

ية، موضحا أن مـن     سرائيلمحمود عباس حال فشل جهود السالم وانسداد أفق المفاوضات الفلسطينية اإل          
 . بين هذه الخيارات تقديم عباس الستقالته

  ٢١/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
   بسبب الفوضى٢٠٠٦ ألف فلسطيني هاجروا منذ منتصف ٥٠: فياض .٥

 قال رئيس الحكومة الفلسطينية     : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢١/٥/٢٠٠٨اة  الحينشرت  
 هرباً مـن الفوضـى، وأن       ٢٠٠٦ ألف فلسطيني هاجروا منذ منتصف العام        ٥٠سالم فياض أمس إن     .د

تثبيـت صـمود    "واعتبر أن مهمة حكومته هـي       . عشرة أضعافهم كانوا سيهاجرون لو تمكنوا من ذلك       
عشرات اآلالف ينضمون   "، مشيراً إلى أن     "يين في أرضهم من خالل توفير األمن وفرص العمل        الفلسطين

وهذا مـا يتـوافر فـي    . إلى سوق العمل سنوياً، ما يتطلب تحرك الحكومة إليجاد فرص عمل دائمة لهم    
ر وانتقد في كلمة ألقاها أمام رجال أعمال وصلوا من قطاع غزة للمشاركة فـي مـؤتم                ".القطاع الخاص 

حركة حماس في قطاع غزة، وحـاالت       " انقالب"فلسطين لالستثمار الذي يعقد اليوم في مدينة بيت لحم،          
االنفالت األمني التي تقف وراءها مجموعات مسلحة في الضفة، معتبراً أنها تدفع المواطنين إلى الهجرة               

  .بدالً من تعزيز بقائهم في أرضهم
لقيام بأي مشاريع تنمية تحت االحتالل غير ممكـن، قـائالً إن            ورد فياض على منتقديه الذين يرون أن ا       

تعزيز صـمود النـاس     "واعتبر أن   ". التنمية تحت االحتالل ممكنة، وهي طريقة للتخلص من االحتالل        "
وبقائهم وتحسين نوعية حياتهم، طريق تقود إلى مواجهة االحتالل وإفشال خطته الرامية إلى طرد الناس               

  ".وتهجيرهم من أرضهم
 فياض على أهميـة إنهـاء االنقـسام          سالم شدد :رام اهللا  من ٢١/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأضافت  

جزء ال يتجـزأ مـن الـوطن        غزة   قطاع   أن محاوالت لتكريس هذه الحالة باعتبار       أيةالداخلي، ورفض   
  .الواحد، داعياً إلى إنهاء حصاره



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                   ١٠٨٤:         العدد                  ٢١/٥/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

  
  انتظار مشاريع بملياري دوالرألف فرصة عمل و٥٠مسعى لخلق .. ر استثمار فلسطينمؤتم .٦

أنهت مدينة بيت لحم، حتى وقت متأخر من مساء أمس، وضع اللمسات األخيـرة     :  كفاح زبون  - رام اهللا 
النطالق مؤتمر فلسطين األول لالستثمار الذي تأمل السلطة الفلسطينية من خالله بجني حوالي مليـاري               

 مـن المـستثمرين األجانـب    ١٠٠٠ مع حوالي     مشروعا اقتصاديا ستتم مناقشتها    ٥٠دوالر، عبر طرح    
غير أن خبراء اقتصاديين يشككون في إمكانية تحقيق هذه األهداف          . يين والفلسطينيين سرائيلوالعرب واإل 

  .بالتأكيد أن ال شيء تغير على األرض من شأنه أن يشجع رأس المال المتردد في األراضي الفلسطينية
ـ  وقال وزير االقتصاد الفلسطيني كمال       ". الحيـاة يجـب أن تـستمر      ": "الشرق األوسـط  "محمد حسونة ل

ننتظر مشاريع بملياري دوالر وهناك اتفاقات اقتصادية بين شركات فلسطينية وأجنبية سـتوقع             "وأضاف  
ويتوقع أن يِكشف المؤتمر عن عدة مشاريع بينها مشروع وصف           ".خالل المؤتمر، وقد تم االتفاق عليها     

 . آالف فرصة عمل١٠لسطيني ورجل أعمال عربي سيشغل وحده حوالي بالكبير بين رجل أعمال ف
  ٢١/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   ماليين يورو لدعم الصناعة والقطاع الخاص٧قيمتها " يونيدو"منحة من : حسونة .٧

أكد وزير االقتصاد الوطني كمال حسونة أهمية القضايا التي بحثها مجلس منظمة التنمية              :كتب حامد جاد  
 التي عقدت في مقر منظمة األمم المتحدة في العاصـمة           ٣٤، خالل أعمال دورته الـ      "يونيدو "الصناعية

وقد ترأس حسونة وفد السلطة المشارك       .النمساوية على مدار خمسة أيام متواصلة من األسبوع الماضي        
ال اتفاقيـة   كانديوم كي " يونيدو"ووقع حسونة على هامش فعاليات المؤتمر ومدير عام          .في أعمال المؤتمر  

وأوضح حسونة أن االتفاقيـة المـذكورة        . ماليين يورو  ٧القطاع الصناعي بقيمة    " يونيدو"تدعم بموجبها   
تشمل دعم األنشطة الخاصة مع التدريب والتأهيل ووضع السياسات الالزمة لتنمية الصناعات الوطنيـة              

 الخـاص، منهـا مؤسـسة       وتقديم الدعم الفني لوزارة االقتصاد الوطني وعدد من مؤسـسات القطـاع           
  ".بال تريد"المواصفات والمقاييس واالتحاد العام للصناعات ومركز التجارة الفلسطيني 

 ٢١/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  حكومة هنية تربط نجاح مؤتمر فلسطين لالستثمار بمدى رفعه للحصار وإنهاء االحتالل .٨

ين لالسـتثمار المزمـع عقـده األربعـاء          ربطت الحكومة الفلسطينية في غزة نجاح مؤتمر فلسط        :غزة
 في بيت لحم بمدى عمله على رفع الحصار وإزالة آثار العدوان والظلـم عـن الـشعب                  ٢١/٥/٢٠٠٨

ورفض وزير   .الفلسطيني، وان ال تكون األموال المقدمة فيه مقابل ثمن سياسي بدفعه الشعب الفلسطيني            
التصريحات التي خرجت   " قدس برس "صريح لوكالة   الظاظا في ت  زياد   ]المقالة[االقتصاد في حكومة هنية   

عن القائمين عن المؤتمر في حكومة فياض حول عدم مقدرتهم على تنفيذ المشاريع التي سيقرها المؤتمر                
نحن ال نعلق علـى     "وقال   . للوضع القائمة فيها بعد سيطرة حركة حماس عليها قبل نحو عام           لغزة نظراً 

ة عن الشعب الفلـسطيني، وأي ومـشروعات خاصـة بالـشعب            هذه التصريحات ألنها تصريحات شاذ    
  ".الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة هي بعالقة الشعب الفلسطيني في الخارج

 إلى مؤتمر باريس االقتصادي لدعم الشعب الفلسطيني والذي وعد المشاركون فيـه            الوزير الظاظا وأشار  
  . دون أن يصل منهم شيءتقديم أكثر سبعة مليارات دوالر للفلسطينيين، 

   ٢٠/٥/٢٠٠٨ قدس برس
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                   ١٠٨٤:         العدد                  ٢١/٥/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

  سميح القاسم يدعو السلطة لالستقالة وانتهاج المقاومة... عليقاً على زيارة بوشت .٩
قال الشاعر الفلسطيني سميح القاسم إنه لم يفاجأ بتـصريحات الـرئيس             : وديع عواودة  - القدس المحتلة 

أفلـس عربيـا    "زيارته أشبه بقشة الغريق بعـدما       واعتبر   األمريكي جورج بوش خالل زيارته للكنيست     
بتـوراة مفضـضة    " إسرائيل" في    بوش إلى أن استقبال  " الخليج"ـ في حديث ل   وأشار". وآسيويا وأمريكيا 

أهال بك يا سيادة الرئيس، أراد أن يوحي أن         ": جوي تسديك "وقول أولمرت له بأن النبي إشعيا تنبأ بقدوم         
يين سـرائيل ورأى أن جواب بوش بـأن اإل .  سنة١٧٠٠نبوءة إشعيا منذ زيارته في هذا الحج هو تحقيق ل 

ليسوا سبعة ماليين فحسب بل ثالثمائة وسبعة ماليين مزاوجة روحية بين البروتستانتية األمريكية، كمـا               
  .يتوهم بوش، واليهود

ألة لحكـام   ويعتقد القاسم أن بوش في خطابه قد تراجع عمليا عن رؤية حول الدولتين لشعبين وترك المس               
وعما تبقى من احتماالت للمسيرة السلمية، قال القاسم إنه ال توجد مسيرة سالم بـل         .ليبتوا فيها " إسرائيل"

كالم افتراضي وإنشاء إعالمي، وأضاف إن السلطة الفلسطينية في موضع ال تحسد عليه بـل كـارثي،                 
لجامعة العربيـة واألمـم المتحـدة،       ودعاها لالستقالة الجماعية وتسليم المفاتيح ليس لحركة حماس بل ل         

  .والعودة للشعب للدفاع عن النفس، مؤكداً أن المقاومة حق طبيعي وأساسي طالما استمر االحتالل
لمـاذا يطـالبون    : هو رؤية الشهيد أحمد ياسين وليست رؤية بوش، متسائالً        " حل الدولة "وقال القاسم إن    

داً أنه ال يحق ألحد وضع حمـاس علـى قائمـة     حماس بالتخلي عن شرف الموقف وشرف اللغة؟، مؤك       "
وأضاف إن حماس تقر بحل الدولتين، لكن من حقها أن تحتفظ بمشاعرها الدينيـة والفكريـة                . اإلرهاب

بالمناسبة فإن مطالبتها بالخالفة ليست جريمة فمن حق كل عربي أن يحلم بنظـام              "و. ورؤياها التاريخية 
 ".الخالفة

  ٢١/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   اتصاالت نشطاء من فتح في قطاع غزةىلحكومة المقالة تنفي قيامها بالتنصت علا .١٠

نفت وزارة االتصاالت التابعة للحكومة المقالة أمس الثالثاء صحة األنبـاء التـي             :  أشرف الهور  -غزة  
تي تتم   لعملية االتصاالت ال    حماس ، حول مراقبة الحكومة المقالة وحركة     اإلخباريةأوردتها بعض المواقع    

 المكالمات الهاتفيـة    ىووصفت الوزارة في بيان لها المواقع التي نشرت خبر تنصتها عل          . في قطاع غزة  
  .واعتبرت أن ما تناولته هذه المواقع هو ادعاءات كاذبة ال أساس لها من الصحة بـ المواقع الصفراء

بل األجهزة األمنية قولهم     اعتقالهم مؤخراً من ق    ى نقل عن نشطاء من حركة فتح جر       إخباريوكان موقع   
  . تفاجأوا خالل التحقيق معهم بتسجيل لمكالمات هاتفية كانوا قد أجروها قبل عملية االعتقالإنهم

  ٢١/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   ال يمثل كل الفصائل  إلى القاهرة"حماس"وفد : البطشخالد  .١١

التي وضـعتها المقاومـة وفـي       ، أن الشروط    أمسأكد القيادي في حركة الجهاد خالد البطش        :  وكاالت
مقدمتها أن تكون التهدئة متزامنة ومتبادلة، وان تفتح المعابر وان يرفع الحصار شروط ال رجعة عنهـا،                 

محمود الزهـار   " حماس"وقال البطش ردا على تصريحات القيادي في حركة         . إسرائيللقبول التهدئة مع    
 القاهرة ال يمثل كل فصائل المقاومة وهو يمثل         وفد حماس إلى   "إنعن موقف موحد للفصائل من التهدئة       

فصائل المقاومة ستزور القاهرة تباعا لالطالع على الموقف المصري         "، مشيراً إلى أن     "حركة حماس فقط  
  ". والنتائج التي توصلت إليها مصر مع قادة االحتالل

 ٢١/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
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  لتهدئة تضع العراقيل أمام ا"إسرائيل": نافذ عزام .١٢
قال القيادي البارز في حركة الجهاد الشيخ نافذ عزام إن حركته لم تتلق دعوة              : عبد القادر فارس   -غزة  

رسمية لزيارة القاهرة للبحث في مسألة التهدئة، كما أنها لم تتلق بـشكل رسـمي الـشروط والمواقـف                   
،  بأنها ابتزاز سياسـي    رائيلإسووصف في تصريحات لعكاظ تهديدات       .ية الجديدة بشأن التهدئة   سرائيلاإل

 عزام أن التهدئة يجب أن      وأكد والقبول بالشروط التي وضعتها للتهدئة       ،من أجل تقديم تنازالت فلسطينية    
 وتشمل غزة والضفة الغربية وتتضمن وقف عمليـات االغتيـال واالعتقـال             ،تكون متالزمة ومتزامنة  

ألخيرين عبر كل الوسائل استئصال المقاومة ولم        حاولت في العقدين ا    إسرائيل أن إلى وأشار. واالجتياح
وسـنبقى متمـسكين     المقاومة مستمرة ولن تخضع ال البتزاز وال لضغوط          أنتستطع تحقيق ذلك، مؤكدا     

 .بحقوقنا الثابتة
  ٢١/٥/٢٠٠٨عكاظ 

  
  "إسرائيل"تنفي وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع " حماس" .١٣

: قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس       :حسن جبر عن   ٢١/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   ذكرت  
عدم وجود أي   " األيام"وأكد برهوم لـ     .إسرائيلإن حماس لم تجرِِ مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع           

وكـان حـاييم     .نوع من المفاوضات مع االحتالل الذي يمارس العنف واإلرهاب ضد الشعب الفلسطيني           
 تفـاوض حمـاس خالفـاً لقـرار الحكومـة           إسرائيلي، قال إن    سرائيلاإلرامون، نائب رئيس الوزراء     

  .ية، التي أكدت أن محاورة حماس لن تتم إال بعد قبولها شروط الرباعيةسرائيلاإل
 أيمن طه المتحـدث     أن: القدس المحتلة من  نجم   ميشيل أبو  عن   ٢١/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأضافت  

إن الحركة لم تجر اتصاالت سرية أو علنيـة         ": "شرق األوسط ال" جازماً في اتصال مع       قال باسم الحركة 
  ". هذا الكالم عار تماماً من الصحة" معلقاً وأضاف". إسرائيلمع 

  
  من مساحة الضفة% ٣٢ يسيطر االحتالل على "جديدة"ية إسرائيلخارطة : حواتمة .١٤

الرئيس الفلسطيني محمود   كشف األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة أن         : األمير ماجد   -عمان  
يين تقدموا خـالل المفاوضـات فـي        سرائيلاإل: عباس أبلغه أول من أمس خالل لقاء معه في عمان أن          

وقال حواتمـة    .٤٨األسبوع الماضي بخريطة جديدة للحدود المقترحة بين الضفة الغربية وفلسطين عام            
: ألردني في مقره بعمـان أمـس أن       في لقاء له مع صحفيين أردنيين نظمه حزب الشعب الديموقراطي ا          

من مـساحة الـضفة الغربيـة       % ١٢يين يريدون في الخارطة الجديدة ضم وإلحاق ما مساحته          سرائيلاإل
  .إسرائيلب

 من شريط حدودي بين األردن والـضفة        إسرائيلن هذه المساحة ال يدخل فيها ما تريد ضمه          أ إلىولفت  
من أراضي الـضفة    % ٢٠ية، والذي تقدر مساحته بنحو      ائيلسرالغربية عبر ما تسميه السيادة األمنية اإل      

 عليها هي   األمنية ضمها وإلحاقها والسيطرة     إسرائيلالمساحة اإلجمالية التي ترغب     : أنوأوضح   .الغربية
وتابع بأن ما يتبقى من أراضي الضفة فسيكون جزرا معزولـة            .من مساحة الضفة الغربية   % ٣٢بحدود  

وشـدد   .ي وبال أفق لدولة مستقلة قابلة للحياة        إسرائيلة ومهمشة وتحت القمع     تعيش فيها كتل بشرية فقير    
حواتمة ان الخارطة تعني انه ال مكان للدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة، وال حق لعودة الالجئين،                

  . والقدس ليست عاصمة
ى تشكيل مرجعية وطنية عليـا      ودعا حواتمة إلى وقف المفاوضات حتى يتوقف االستيطان والعدوان، وإل         

مشتركة فلسطينية إلدارة المفاوضات السياسية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية والبرنامج الـوطني             
  .الموحد الغائب األكبر بفعل االنقسام المدمر
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 أوي غيـر مكتوبـة      سرائيلالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني واإل    : أن لي   أكدعباس  : إنوقال حواتمة   
  . وهي بالتالي غير ملزمةاآلنحتى مدونة 

  ٢١/٥/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  انتخاب مجلس وطني جديد وفق التمثيل النسبي الكامل بوابة تفعيل منظمة التحرير: حواتمة .١٥

بحث األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة مـع رئـيس              : طارق الفايد  - عمان
 أمس في العاصمة األردنية عمان قضايا تفعيل وتطوير منظمة التحريـر            المجلس الوطني سليم الزعنون   

 األسيرة  ى وثيقة القو  -الفلسطينية، بدءا بالمجلس الوطني، عمال ببرنامج وثيقة الوفاق الوطني الوحدوية           
يونيـو،  /  حزيران ٢٠، وعمال بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير        ٢٠٠٦يونيو  /  حزيران ٢٦
ودعا حواتمة الزعنون إلصدار اللجنـة التنفيذيـة         .٢٠٠٨يناير  / ، كانون الثاني  ٢٠٠٧ليو  يو/  تموز ١٩

لمنظمة التحرير ورئيسها أبو مازن لقانون انتخابات المجلس الوطني الجديد على أساس التمثيل النـسبي               
 قـرارات   ، وأدان تأخير إعالن هذا القانون وتعطيـل       . ف. ت. الكامل، باعتباره بوابة تفعيل وتطوير م     

  .٢٠٠٧يونيو /  حزيران٢٠المجلس المركزي منذ 
، وإغراقـه بمئـات     ١٩٩١وأكد حواتمة رفض عقد المجلس الوطني القديم الذي تم بالتعيين منـذ عـام               

  . بتعيين فردي من رئيس اللجنة التنفيذية الراحل الشهيد ياسر عرفات١٩٩٦األعضاء عام 
ابات المجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل، وانتقـد  أكد الزعنون ضرورة إصدار قانون انتخ بدوره  

ف عمالً بوثيقة الوفاق الوطني التي وقع       . ت. وأشار إلى ضرورة تفعيل وتطوير م      .التأخير في إصداره  
عليها جميع الفصائل والقوى داخل الوطن وخارجه والتي على أساسـها صـدرت قـرارات المجلـس                 

  .راته الثالث المذكورة في دو"منظمة التحرير"المركزي لـ
  ٢١/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   للتوجه إلى معبر المنطار الخميس القادمالقطاع تدعو الفلسطينيين في "حماس" .١٦

دعت حركة حماس الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة للتوجه إلى البوابة الرئيـسية لمعبـر               : ألفت حداد 
ودعا الناطق باسـم     .اتها المتواصلة لكسر الحصار   كارني يوم الخميس المقبل وذلك ضمن فعالي      / المنطار

الجماهير في محافظة غزة للتوجه إلى البوابة       "العمل الجماهيري لحركة حماس أشرف أبودية في بيان له          
ي، وذلك عقب صالة ظهر يـوم الخمـيس         سرائيل اإل االحتاللالرئيسية للمعبر، الذي تسيطر عليه قوات       

ي الظالم  سرائيللسطينية تخرج بكل عزيمة وثبات من أجل كسر الحصار اإل         إن الجماهير الف  "وقال   ".القادم
  ".المفروض علي قطاع غزة واالنتفاض في وجه المحاصرين

  ٢٠/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  تقتل فدائياً في نابلس" إسرائيل".. "القسام"أربعة شهداء في غزة بينهم مقاومان من  .١٧

كتائـب  "ي أربعة فلسطينيين، هم ناشـطان مـن         رائيلسقتلت قوات االحتالل اإل   :  ورويترز  الحياة - غزة
، وفتى في الثالثة عشرة من عمره ومـزارع، خـالل قـصف             "حماس"، الذراع العسكرية لحركة     "القسام

كتائب "إن الناشط في    " الحياة"وقالت مصادر محلية لـ      .وتوغل استهدفا مناطق عدة في قطاع غزة أمس       
ية استهدف مجموعة مـن الكتائـب،       إسرائيلن طائرة حربية    محمد عودة، استشهد جراء قصف م     " القسام

. أثناء انسحاب قوات االحتالل بعد توغلها قرب دوار ملكة شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غـزة                
ومواطن آخر بجروح في قصف     " كتائب القسام "وأصيب ناشط من     .وأصيب ناشطان آخران في القصف    

وتوفي الناشط متأثراً   . ي حي الزيتون الذي استمر بضع ساعات      ي ف سرائيلمدفعي خالل عملية التوغل اإل    
  .بجروحه في وقت الحق
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عند نقطـة   " مفجراً انتحارياً فلسطينياً  "ي إن قواته قتلت بالرصاص      سرائيلمن جهة أخرى، قال الجيش اإل     
ـ       . تفتيش قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية مساء أول من أمس           ود وقالت ناطقة باسم الجـيش إن الجن

عنـدما  "أمروا رجالً يتصرف بصورة مريبة عند نقطة تفتيش الهوارة بالتوقف، ولكنهم أطلقوا النار عليه          
  ".أنزل يديه في محاولة واضحة لتفجير نفسه

  ٢١/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
  "الخطيرة" وصفتها بـ  في رفح تعلن عن ضبط خلية عمالء"سرايا القدس" .١٨

، عن تمكنها من ضبط شبكة عمـالء وصـفتها بـالخطيرة،            "سرايا القدس "أعلنت   :محمد الجمل  -رفح  
، الناطق اإلعالمي   )أبو حمزة (وقال   .شاركت في اغتيال أبرز قادة المقاومة الفلسطينية في محافظة رفح         

تمكنا من ضبط خلية مكونة من سبعة عمالء، وبعـد التحقيـق            ": "األيام"خالل حديث مع    " السرايا"باسم  
اونهم مع االحتالل، وإرشاده لتنفيذ سلسلة من عمليات االغتيـال ضـد قـادة              المكثف معهم، اعترفوا بتع   

اعترفوا بالمشاركة في اغتيال الشهيد محمد الشيخ خليل، قائد         : "يقول) أبو حمزة (وتابع   ".فصائل المقاومة 
، األمين العام الـسابق للجـان المقاومـة         )أبو عطايا (سرايا القدس في قطاع غزة، وجمال أبو سمهدانة         

الشعبية، كما كان لهم دور بارز في قصف مسجد بدر وسط رفح قبل نحو الشهرين، ما أدى إلى سـقوط                    
  ".سبعة شهداء من الشرطة المقالة

إلى أن خيوط كشف الشبكة بدأت مع حادثة اغتيال الشهيد عوض القيق، موضـحاً أن             ) أبو حمزة (وأشار  
ام، وحين وجـدوا تحركاتـه مريبـة، قـاموا          عناصر من السرايا شكوا في احد األشخاص، وتابعوه ألي        

وأكد أن الشخص المذكور اعتـرف       .باختطافه، وأخضعوه لتحقيق مكثف، اعترف خالله ببعض الجرائم       
  .على بعض األشخاص من مساعديه، وتم التحقيق معهم

  ٢١/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  ية سرائيلت اإل تعثر على جهاز تفجير ورصد وتتبع زرعته المخابرا"شهداء األقصى" .١٩

أعلنت وحدة الهندسة التابعة لكتائب شهداء األقصى في فلسطين عـن فـشل   : ألفت حداد ورأفت الكيالني  
 تمكنت من اكتشاف جهاز تفجير ورصد وتتبع، عبر حاوية مرسلة           أنمحاولة اغتيال لعدد من قادتها بعد       

هندسة قامت بتفكيك جهاز االتصال      وحدة ال  إن"وقالت الكتائب في بيان لها       .للكتائب من مصدر معروف   
حيث أن هذا الجهاز يعمل على نقل المعلومات الملتقطة مـن           , وإبطال مفعول الشبكة االلكترونية المعقدة    

 أنظمة اتصال   ٨ويعمل على   , كاميرا ومجسات صوتية عبر جهاز اتصال متقدم جدا من صناعة أمريكية          
هو نفس النظام الذي تعمل به طائرات االسـتطالع مـن           و) نظام الموجات الدقيقة  ( من أهم هذه األنظمة     

  ".uvaنوع 
  ٢١/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
 حماس والجهاد تمتنعان عن المشاركة"... األمريكية"فتح تحصد ثلثي مقاعد مجلس طلبة  .٢٠

 اإلطارالمشكلة من قبل حركة الشبيبة الطالبية " شهداء األقصى" فازت، أمس، كتلة :مهند جدوع - جنين
كة فتح، في انتخابات مجلس الطلبة الخامس في الجامعة العربية األميركية بمحافظة جنين، الطالبي لحر

وأعلن الدكتور حماد حسين، عميد شؤون الطلبة، رئيس اللجنة  .حاصدة ثلثي عدد مقاعد مؤتمر المجلس
لمجلس مقعدا من مقاعد المؤتمر العام ٢٢، بـ "شهداء األقصى"التحضيرية لالنتخابات، عن فوز كتلة 

الشهيد أبو "مقعدا، مقابلها سبعة مقاعد في مجلس الطلبة، فيما حصلت كتلة ٣٣الطلبة والذي يتشكل من 
 الطالبي للجبهة الشعبية، على ثمانية مقاعد من المؤتمر العام تعادل ثالثة مقاعد اإلطار" علي مصطفى

لديمقراطية، على ثالثة مقاعد من  الطالبي للجبهة ااإلطار" الوحدة الطالبية"في مجلس الطلبة، وكتلة 



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                   ١٠٨٤:         العدد                  ٢١/٥/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

المؤتمر العام تعادل مقعدا واحدا في مجلس الطلبة، بينما لم تجتز كتلة اتحاد الطلبة التقدمية المحسوبة، 
التابعة لحركة الجهاد، " اإلسالميةالجماعية "يذكر أن  .على حزب الشعب، نسبة الحسم في االنتخابات

اس، امتنعتا عن المشاركة في انتخابات مجلس الطلبة الخامس في  التابعة لحركة حماإلسالميةوالكتلة 
  .الجامعة العربية األميركية في جنين

 ٢١/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  أولمرت يطلب لقاء عباس في خطوة مفاجئة لبحث الحدود والمعابر وتبادل األراضي .٢١
س، عن أن هناك اتصاالت     كشفت مصادر دبلوماسية النقاب أم     :وكاالت -عالء المشهراوي  -خان يونس 

تقوم بها بعض الجهات العربية والدولية، ومنها اإلدارة األميركية، لترتيب عقد لقاء قمة بـين الـرئيس                 
قال  و .الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت، وذلك بناء على طلب األخير            

 القليلة المقبلة، وبنـاء     األيام سيلتقي خالل    لمرتأومسؤول كبير في ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي إن         
على طلبه، الرئيس عباس، وإن االتصاالت التي جرت في الساعات األخيرة بين ديوان رئيس الـوزراء                
وديوان الرئاسة الفلسطينية ما زالت مستمرة لتحديد موعد نهائي للقـاء يراعـي االلتزامـات الـسابقة،                 

  .التزم بها الرجالن مسبقاوالمواعيد وجداول األعمال التي 
وكشف المسؤول في ديوان أولمرت بعض التفاصيل التي يرغب رئيس الوزراء في طرحها على الرئيس               
عباس، خالل اللقاء الذي يجري الترتيب لعقده قريبا، ومن بين هذه التفاصيل االقتراب بشكل كبير مـن                 

. األراضـي ي مسألة الحدود وتبادل     وبشكل خاص ف  . مواقف رئيس السلطة من بعض المسائل الجوهرية      
 والمساحة التي سيتم تبادلها بين الجانبين، وكذلك مسألة         األراضي صيغة وسط حول نسبة      إلىوالوصول  

التفاهمات األمنية وترتيب مسألة معابر الدولة الفلسطينية المستقبلية والترتيبات األمنيـة المتعلقـة بهـا،               
  . الدولة الفلسطينيةأجزاءلتواصل الجغرافي بين  وضع اقتراحات معقولة حول خلق اوأيضا

  ٢١/٥/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  

 وامر للجيش باالستعداد لشن عملية عسكرية واسعة ضد غزةأ: يديعوت .٢٢
 على  أن الجيش اإلسرائيلي تلقى مؤخرا أوامـر          األربعاء صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية اليوم       تأكد

أن " ن قـولهم    يسرائيليإ مسؤولين   أنونقلت الصحيفة    .في قطاع غزة  باالستعداد لتصعيد عسكري محتمل     
إسرائيل تنتظر اآلن معرفة رد حركة حماس على اتفاق وقف إطالق النار الذي تتوسط مـصر لتحقيقـه               

وأكد هؤالء المسؤولين    ".مشيرة إلى أن حماس وكما يبدو سوف لن تقبل كل الشروط اإلسرائيلية لتحقيقه            
د لمواجهة جديدة في القطاع خاصة مع إمكانية فشل جهود التهدئة الجاريـة اآلن مـع                أن إسرائيل تستع  "

  ".تنفيذ عملية عسكرية واسعة في غزةحماس فيما طلب إلى الجيش االستعداد ل
سوف يتخذ  ) الكابينيت(مصغر للشؤون األمنية والسياسية     إن المجلس الوزاري اإلسرائيلي ال    "وقال هؤالء   

إذا كانت إسرائيل ستتجه نحو القبول بالتهدئة أو شن عملية عـسكرية ضـد الفـصائل                قريبا القرار فيما    
 ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني إضافة إلى وزير        أولمرت رئيس الحكومة ايهود     أن"وذكروا   ".الفلسطينية

الحرب ايهود باراك وكما تردد أعلنوا عن مواقف متشددة إزاء المفاوضات التي تجرى اآلن مع حركـة                 
 ".ماس للتوصل إلى تهدئة بوساطة مصريةح

  ٢١/٥/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  باراك يرفض حكومة برئاسة ليفني .٢٣

إيهـود بـاراك، إن     " العمـل " قالت مصادر في محيط وزير الحرب اإلسرائيلي ورئيس حزب           -الناصرة
يهود األخير يرفض االنضمام إلى حكومة جديدة برئاسة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، في حال اضطر إ              
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" العمل"وقالت المصادر، إن حزب      .أولمرت االستقالة من منصبه، على خلفية شبهات الفساد التي تالحقه         
سيفضل التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، ألنه من الخطأ السماح لليفني التي تزداد شعبيتها، فرصـة                

ويذكر أن مـصادر سياسـية فـي         ".ةلتولي رئاسة حكومة تعزز مكانتها قبل االنتخابات البرلمانية القادم        
الديني، أعلنت في وقت سابق تحفظها من رئاسة ليفني لحكومة جديدة، بسبب مواقفها مـن               " شاس"حزب  

 .قضية التشريعات ذات الطابع الديني
  ٢١/٥/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  الشرطة اإلسرائيلية تستجوب أولمرت للمرة الثانية .٢٤

 ستـستجوب رئـيس الـوزراء       إنها اإلسرائيليةث باسم الشرطة    أعلن متحد : فرح سمير  -القدس المحتلة 
 تحقيق حـول فـضيحة فـساد تهـدد          إطار يوم الجمعة القادم للمرة الثانية في        أولمرت ايهود   اإلسرائيلي
 . به من منصبهباإلطاحة

  ٢١/٥/٢٠٠٨عكاظ 
 

  مراقب الدولة يتهم أولمرت بإهمال الشمال: "إسرائيل" .٢٥
، رئـيس   أمسإلسرائيلي ميخا لندنشتراوس، في تقريره السنوي الذي صدر         اتهم مراقب الدولة ا   : ا ف ب  

حزب " بعدم تخصيص أموال كافية لشمالي الدولة العبرية الذي استهدفته صواريخ            أولمرتالوزراء ايهود   
   ٢٠٠٦.خالل حرب لبنان الثانية في العام " اهللا

زيز الشمال خلقـت الكثيـر مـن        خطة تع  "أن صفحة   ١٥٤٥وذكر لندنشتراوس في تقريره المؤلف من       
  . التوقعات خصوصا لدى سكان مدينة حيفا وشمالها

)  من مليار دوالر   أكثر( مليارات شيكل    أربعة الحكومة وعدت بتخصيص     أن انه برغم    إلىوأشار التقرير   
 مليار شيكل من جهات     ١,٢ مليار شيكل للخطة، فيما تم الحصول على         ٢,٨للمنطقة، خصص في الواقع     

"  غير مناسـب   أمر عالية،   أولوية أعطيتاعتماد الحكومة على هبات لقضية       "أناعتبر التقرير   و. خاصة
 التـي تلـت     األسابيع على تطبيق الخطة والتي شُكلت في        اإلشراف اللجنة الوزارية المكلفة     أنموضحا  

. يذ الخطـة  لم تعد جيدا لتنف   " الحكومة   أن وتابع التقرير    ٢٠٠٧.الحرب، عقدت آخر اجتماع لها في شباط        
  ". على الحكومة وأوال وخصوصا مكتب رئيس الوزراء، مراجعة تنظيم البرنامج وميزانيته وإدارته

  ٢١/٥/٢٠٠٨السفير   
  

  واشنطن ستهاجم طهران: بيبأتل  .٢٦
قالت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي، أمس إن التقديرات اإلسرائيلية تشير إلى أن الواليات              -الناصرة  

وقـال مـصدر     .ريبة من شن عدوان على إيران، قبل انتهاء والية الرئيس جورج بوش           المتحدة باتت ق  
سياسي إسرائيلي مسؤول لإلذاعة، إن أحد المسؤولين األميركان الذين رافقوا بوش فـي زيارتـه إلـى                 

) ضد إيـران  (إسرائيل، قال في أحد االجتماعات المغلقة، إن بوش ونائبه ديك تشيني يعتقدان أن العملية               
يجب معالجة المشكلة اإليرانيـة     "ورة ملحة وملزمة، وأن بوش شخصيا قال في اآلونة األخيرة، إنه            ضر

وحسب المصدر ذاته، فإن ما يمنع الواليات المتحدة من مهاجمة إيران في هذه المرحلـة                ".بشكل جذري 
 فـإن بـوش     ، كذلك " رايس كونداليزاتردد وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس ووزيرة الخارجية         "هو  

نظرا لمـا تحملـه     "ليس معنيا بتجاوز غيتس والحصول على موافقة الكونغرس بدال من موافقة الوزير،             
 .داخلية في الواليات المتحدة" العملية من مخاطر وتعقيدات سياسية

  ٢١/٥/٢٠٠٨الغد األردنية 
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  له يطالبون برفع القيود على دخو شمالي لبنانسكان مخيم الباردالفلسطينيون من  .٢٧
أحيا الفلسطينيون في لبنان أمس، الذكرى األولى ألحداث مخيم نهر البارد، باعتصامات عمـت              : بيروت

 أمين سر اللجنة الشعبية في نهر       وطالب .العودة وإعادة اإلعمار   كل المخيمات الفلسطينية وحملت عنوان    
بعد أشهر من   أن المخيم    ورأى   .إنصاف سكان المخيم من كل ما جرى      بالبارد الدكتور لطفي الحاج أحمد      

 آالف عـادوا    ٣أقل من   أي  سكان  الثلث  وأوضح أن   . انتهاء المعارك، ال يمكن وصفه إال بالمعتقل الكبير       
. كل الوعود بالعودة وإعادة اإلعمار لم ينفذ منها شـيء بعـد           في حين أن    ،   المخيم إلى القسم الجديد من   

المطلب الملح هـو  وأكد على أن   . ر حملة التصاريح  حد أن يدخل المخيم من غي     ألال يمكن   مشيراً إلى أنه    
 . وفتح المخيم على جواره اللبناني من أجل تمكين الناس من العيش وتوفير فرص عمل              ء هذا اإلجراء  إلغا
صـرار قيـادة    إ"أصدرت فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية بياناً، أكدت فيه           من جهتها   و

 على إعادة إعمار مخيم نهر البـارد        ، تمثل أول إطار فلسطيني موحد     التي ،الطوارئ الفلسطينية في لبنان   
والعودة إليه، باعتباره أحد المخيمات التي تتمثل فيها حالة اللجوء الفلسطيني المتـصلة بـدورها بحـق                 

لى ديارهم، وبحقهم أيضاً في التمتع بالعيش الكريم، وبالضمانات الكافيـة التـي             إالفلسطينيين في العودة    
ـ     "وشددت على    ."منع تعرضهم لمزيد من التهجير والتشتيت     ت ونروا األمسؤولية المجتمع الدولي ممثالً بـ

مسؤولية الحكومة اللبنانية فـي     "، وعلى   "والجهات الدولية المانحة في إعادة إعمار المخيم وتعويض أهله        
ـ   كما  . "تسريع إعادة إعمار المخيم    جراءات التي تسهم فـي      اإل اتخاذ المزيد من  "طالبت الجيش اللبناني ب

  ."استعادة مظاهر الحياة المدنية في المخيم
  ٢١/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  األقصىالمسجد خرائط ووثائق تكشف خطورة مخططات تستهدف  .٢٨

كشفت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية عن خرائط ووثائق تنشر ألول مـرة عـن                :نابلس
م طريق باب المغاربة واآلثار اإلسالمية واسـتبدالها بجـسر          ي التدميري لمواصلة هد   سرائيلالمخطط اإل 

نه سيتم كشف باب البراق أسفل باب المغاربة ومسجد البراق بشكل           أتبين  حيث  . عسكري وكنس يهودية  
كما تشير بعض مالحـق     .  اقتحام أجزاء كبيرة من األبنية أسفل المسجد األقصى        مباشر، ما يسهل عملياً   

تزوير التاريخ واآلثار واعتبار أجزاء من أبنيـة المـسجد األقـصى واآلثـار              الخرائط وشروحاتها إلى    
مؤسسة أن تنفيـذ المخطـط المـذكور        الالمحيطة كأجزاء من الهيكل األول والثاني المزعومين، وأكدت         

 المالصق   باب المغاربة  جسرمخطط   عرضتظهر الخرائط أن    فيما  . سيتواصل على مدار خمس سنوات    
 متـرا مـن الحـائط       ١٨ على جانبي باب المغاربة، ما يعني استهداف          متراً ١٨للمسجد األقصى يصل    
  .الغربي للمسجد األقصى

  ٢١/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  ألف وحدة سكنية للمقدسيين مهددة بالهدم ١٥  هناك:خليل التفكجي .٢٩
لى فرض المزيد   إ ى تسع "إسرائيل"أكد خليل التفكجي مسؤول دائرة الخرائط في بيت الشرق، أن            :رام اهللا 

من التضييق على سكان القدس، عبر طرحها مشروع قانون جديد، يشدد من العقوبات واإلجراءات بشأن               
بمقتضى القانون الجديد، سيتم هدم كل مبنى غير مرخص،         أوضح أنه   و .البناء غير المرخص للمقدسيين   
  .وتغريم صاحبه تكاليف الهدم

 ألـف  ١٥ن هناك أكثر من    أي وبلدية القدس، تفيد ب    سرائيلية اإل  هناك تصريحات من وزير الداخل     بين أن و
وحدة سكنية فلسطينية أقيمت دون ترخيص، األمر الذي يعني، في حال هدمها وتغريم أصحابها، إحداث               

 أن ما يتم من محاولة إقرار قوانين، تحت         إلى أشارو. تغيير ديمغرافي خطير لصالح االحتالل في القدس      
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ية القديمة الجديدة، بـأن ال يتعـدى عـدد          سرائيلء الفلسطيني يندرج وفق السياسة اإل     ما يسمى ضبط البنا   
  .من إجمالي المستوطنين اليهود% ٢٢السكان العرب في القدس 

  ٢١/٥/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  

  أيام االنتداب البريطانيإلىبلدية قلقيلية تعثر على خارطة قديمة للمدينة تعود  .٣٠
لى حدود إرشيف على خارطة قديمة تشير قسام األأحدى إعثرت بلدية قلقيلية في : ديمازن بغدا -قلقيلية 

بان عهد االنتداب إ ١٩٣٤لى عام إ هايعود تاريخ، ٤٨ فلسطين المحتلة عام أراضيالمدينة التاريخية في 
احة ثبت مدى المستالخارطة ، أن  رئيس البلديةبأعمالوقال المهندس ياسر جعيدي القائم  .البريطاني

ال تسعة إ والتي تقدر بخمسين كيلو متر مربع لم يبق منها ٤٨ـراضي الأالمصادرة لمدينة قلقيلية في 
 لكل المساحات  حقيقياًهذه الخارطة ستكون مرجعاًلفت إلى أن كيلومترات محصورة داخل الجدار، و
تها وعليها عبارات ومصدقة من مكتب المساحة وق االنتداببان إالمصادرة باعتبارها خارطة تاريخية 

  .باللغات الثالث العربية واالنكليزية والعبرية
  ٢١/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  الديموغرافيا الفلسطينية تتفوق على مجمل أرض فلسطين التاريخية  .٣١

تشير مجموعة من المعلومات التي ينشرها موقع خاص بالمخابرات المركزية األمريكيـة إلـى أن         : غزة
أن  حيث تبـين     .ية أكدت تفوق الديموغرافيا الفلسطينية على أرض فلسطين التاريخية        اإلحصائيات السكان 

عـدد   هم   ٥،٤٣٣،٨٤٢ نسمة منهم    ٧،١١٢،٣٥٩ قد بلغ    ٢٠٠٨ في بداية أيار عام      "إسرائيل"عدد سكان   
عـدد الـدروز     فـي حـين أن       ١٤٩،٣٦٠والمسيحيين   ١،١٣٧،٩٧٧المسلمين  ، بينما يبلغ عدد     اليهود

ن العدد الحقيقي لليهود في فلسطين التاريخية بما فيها المستوطنين فـي            ر الموقع إلى أ    ويشي .١١٣،٧٩٨
وفيما يخص الفلسطينيين داخـل      . نسمة ٤،٧٣٣،٨٤٢الضفة الغربية وشرقي القدس والجوالن ال يتجاوز        

  بواقـع   موزعين بين قطاع غزة    ٤،١٤٩،١٧٣تعداد السكان وصل إلى     فإن  الضفة الغربية وقطاع غزة،     
 - عدد العـرب   لذلك وفي حال إضافة      .الضفة الغربية بما فيها القدس     في   ٢،٦١١،٩٠٤و ١،٥٣٧،٢٦٩

نـسمة، يـصبح تعـداد     ١،٤٠١،١٣٥م ، والذين يبلغ عدده  "إسرائيل" داخل   -مسلمين ومسيحيين ودروز  
نسمة، وبهذا يكون التفـوق الـسكاني لـصالح          ٥،٥٥٠،٣٠٨ الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية    

  .سطينيين على حساب اليهودالفل
  ٢١/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  بركة النائب  صالح وتحقق مع ية تقدم الئحة اتهام ضد الشيخ رائدسرائيلالشرطة اإل .٣٢

ية أمس إلى محكمة الصلح في القدس المحتلة، الئحة اتهام ضد الشيخ            سرائيل قدمت الشرطة اإل   :يو بي آي  
 عام ومحاولـة التحـريض      حواليمهر محظور في القدس قبل      رائد صالح، متهمة إياه بالمشاركة في تج      

ضد الحفريات في منطقة باب المغاربة في البلدة القديمة ومحاولة تأجيج الخواطر والقيام بأعمال مخلـة                
 مـع   مس تحقيقـاً  أمن جهة أخرى، أجرت الوحدة القُطرية للتحقيقات في الجرائم الدولية           و. بالنظام العام 

ي ومحاولة عرقلة عمـل     سرائيلحمد بركة، بشبهة االعتداء على ناشط من اليمين اإل        النائب في الكنيست م   
      .٢٠٠٦ شرطي، وذلك خالل تظاهرتين ضد حرب لبنان في تموز العام

  ٢١/٥/٢٠٠٨السفير 
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  مبادرة لتهدئة إعالمية بين فتح وحماسيطلق اإلعالميين الفلسطينيين منتدى  .٣٣
 إرساء تهدئة إعالمية، خصوصاً بين حركتي       إلىسطينيين مبادرة تهدف    أطلق منتدى اإلعالميين الفل   : غزة

فتح وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل الوفـاق الـوطني، وحمايـة الحقـوق الـصحافية                   
وطالب رئيس مجلس إدارة المنتدى عماد اإلفرنجي، الحركتين بترسيخ حرية الرأي            .والحريات اإلعالمية 

، وضمان حق الـصحافيين    الفلسطيني شعبالالقانون، بما يتفق مع أعراف وتقاليد       والتعبير وصونها وفق    
وحض على ضـبط الخطـاب       .في الوصول إلى المعلومات ومصادرها، والحصول عليها بسهولة ويسر        

اإلعالمي، بحيث يتسم بالمسؤولية األخالقية والوطنية واالجتماعية، ووقف حمالت التحريض اإلعالمي،           
لفاظ عن الكلمات والمصطلحات التي تثير الكراهية، إلى جانب السماح بالعمل لفـضائيتي             والبعد عن األ  

  .فلسطين واألقصى في الضفة الغربية وقطاع غزة
  ٢١/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
 في التظاهر والتجمع السلمي  في غزة تطالب بضرورة احترام الحقيةمؤسسات حقوق .٣٤

 حول الحق في التظاهر اً جماهيريمقراطية والقانون لقاءنظمت الجمعية الوطنية للدي:  نادر القصير-رفح 
ضمن فعاليات مشروع شبكة المؤسسات األهلية  لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق  والتجمع السلمي

جمع المشاركون على مطالبة الحكومة المقالة بحماية حيث أ. لقطاع غزةاإلنسان في المحافظات الجنوبية 
مع السلمي ووقف أي قيود من شأنها أن تقيد ممارسة هذا الحق، والتحقيق في واحترام الحق في التج

استخدام القوة المفرطة واالعتداءات التي تعرض لها مواطنون وشخصيات وطنية من قبل الشرطة أثناء 
إلغاء أي إجراءات أو إلى الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية ا  دعوكما. فض التجمعات السلمية بالقوة

  .نها أن تحد من حرية الحق في التجمع السلميأوات من شخط
  ٢١/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  توغّل لالحتاللخالل عمليات تجريف في األراضي الزراعية جنوب قطاع غزة  .٣٥

 في شمال شرقي مدينة رفح جنوب قطـاع غـزة وسـط             ،توغلت دبابات وجرافات االحتالل أمس    : غزة
 وذكرت مصادر أن آليات االحتالل شرعت بتنفيذ عمليات تجريـف           .إطالق نار كثيف وتحليق للطائرات    

 كمـا . في األراضي الزراعية في المنطقة واقتلعت عدداً من أشجار الزيتون، ودمرت دفيئات زراعيـة             
  .دمرت البنى التحتية في المنطقة التي اعتادت التوغل فيها خالل األشهر الماضية

  ٢١/٥/٢٠٠٨الحياة 
  

   على التوالي١٥قرية طويل أبو جرول في النقب للمرة الـهدم بيوت االحتالل ي .٣٦
 للمرة الخامسة عشرة علـى التـوالي،         في النقب   على هدم بيوت قرية الطويل     يسرائيل االحتالل اإل  أقدم

  .وترك أطفال ونساء وشيوخ القرية تحت قبة السماء دون مأوى
  ٢٠/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
 ضد الجدار في نعلين تعتدي على مسيرة يسرائيل اإلقوات االحتالل .٣٧

مس على مسيرة ضد جدار الفصل العنصري في قرية نعلين، أاعتدت قوات االحتالل ظهر : رام اهللا
عيرة المطاطية وقنابل الغاز طلقت الرصاص الحي واألأن أوأصابت ثالثة مواطنين بجروح طفيفة بعد 

قريتي نعلين والمدية، غربي رام  الجدار الذي استؤنف العمل به بين إقامةالمدمع على المتظاهرين ضد 
  .اهللا

  ٢١/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   في غزةئيةالكهربا على الطاقة سيارةفلسطينيان ينجحان بتشغيل  .٣٨

 فلسطينية، أمس، إعجاب سكان غزة الذين اضـطروا          القت سيارة تعمل بالكهرباء مصممة بأيدٍ      :رويترز
ن يوصـال   أ فلـسطينيان اسـتطاع   حيث  . ص الوقود إلى استخدام زيت الطعام لتشغيل سياراتهم بسبب نق       

قـد  و . كيلومتر بعد شحنها مرة واحدة     ٢٠٠ن تسير لمسافة    أ  السيارة يمكن، مما    بطارية ٣٢ إلى   محركاً
 سعر تحويل سيارة إلى الطاقة الكهربائيـة سـيعتمد          علماً أن  دوالر،   ٢٥٠٠ تكلفة المشروع بنحو     تقدر

  .على حجمها
  ٢١/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   تصريح دخول للمشاركين في مؤتمر فلسطين لالستثمار٤٥٩منح تسلطات االحتالل  .٣٩

أكد حسن أبو لبدة، الرئيس التنفيذي لمؤتمر فلسطين لالستثمار، أن األخير شـهد إقبـاالً                :سائد أبو فرحة  
ـ ٤٥٩كبيراً للمشاركة والتسجيل فيه، مشيراً إلى أن سلطات االحتالل منحت تصاريح دخول لـ    شاركاً  م

لفت إلى قيام االحتالل بمـنح تـصاريح         كما   . طلباً قدمت إليها بهذا الصدد     ٤٩٦من الخارج، من أصل     
  . طلباً قدمت إليها١٣٧، من أصل  غزة مشاركين من قطاع١٠٨دخول لـ 

  ٢١/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   من المرضى جراء الحصار المفروض على قطاع غزة١٦٠وفاة الضحية  .٤٠

أعلن الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، رامي عبده، عن وفـاة            : ورأفت الكيالني ألفت حداد   
 وأوضـح أن    . حصارها الشامل على قطاع غزة     "إسرائيل" الناتجة عن فرض     ١٦٠الحالة المرضية رقم    

 اللجنة قد     فيما كانت   .الدكتور عبد الكريم أبو عودة وافته المنية بعد معاناته من ورم سرطاني في الدماغ             
 رفضت طلباتهم للعالج خارج قطاع غزة من قبل قوات االحتالل هذا             مريضاً ١٢٨٥أعلنت أن أكثر من     

 البيانات الصادرة من منظمة الصحة العالمية التي تحدثت عن رفض االحـتالل              إلى عبده كما لفت    .العام
 رفض االحـتالل     حين ج، في  العام الماضي لمرضى يريدون مغادرة القطاع للعال        طلباً ١٦٢٧ألكثر من   

  . طلباً مماثال٥٨٨ً أكثر من ٢٠٠٦عام 
  ٢٠/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  قطاع غزة وسوء التغذية جراء حصاراألنيمياتزايد نسب تبين حلقة نقاش  .٤١

كد عدد من المختصين والعاملين في المؤسسات الدولية والمحلية خالل حلقة نقاش أ: نفوذ البكري - غزة
 غزة هم الضحية الرئيسية للنزاع السياسي أطفالن أ ،مسأنسان حقوق اإلنظمتها مؤسسة الضمير ل

 وارتفاع نسبة الربو لدى ،نيميا وسوء التغذية جراء الحصارلى تزايد معدالت األإالحالي مشيرين 
نهاء  وطالبوا بزيادة الجهود إل. في المستشفيات جراء استخدام زيت الطهي كوقود للسياراتاألطفال

وض على غزة والبحث عن استراتيجيات الستمرار تقديم الخدمات الصحية في وقت الحصار المفر
ن أ بينلى تقرير اليونيسيف الذي إ هند فارس منسقة برنامج الطفل بمؤسسة الضمير أشارتو .زماتاأل
 دون لألطفالجمالي  طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية كما يعاني نصف العدد اإلألف ٥٠

يونس .د فيما أشار .A من نقص فيتامين األطفالمن % ٧٠انية من العمر من فقر الدم فيما يعاني سن الث
 وفقر الدم ووفاة األنيميالى ارتفاع معدالت إ األولية في مراكز الرعاية األطفالعوض اهللا مسؤول ملف 

 يعانون من طفالاألمن % ٧٠ن وبين أ.  لوفيات الحصار في غزةاإلجمالي من العدد األطفالمن % ٣٣
بيير كالكوين رئيس البرنامج .  دلفتمن جهته  و.من فقر الدم% ٦٠ فيما تعاني الحوامل بنسبة األنيميا

كبر دائرة بعد دائرة التعليم وتقدم أ تعتبر ثاني وكالةن دائرة الصحة بالألى إ ونرواالصحي بوكالة األ



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                   ١٠٨٤:         العدد                  ٢١/٥/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

 عيادة ١٦ في  يومياً يتم عالجهممريض ألف ٢٠ موضحاً أن ، فلسطينيألف ٥٥٠ من ألكثرالخدمات 
رفع موازنة الصحة التي فقد شدد على ضرورة عائد ياغي . د غاثة الطبيةإل اأما ممثل .ونرواتابعة لأل

  %.٣٨كثر من أمن من الموازنة العامة في حين يصرف على األ% ٥,٥يصرف عليها 
  ٢١/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  عة في النقب نتيجة منشآت التحليةبرك وآبار مياه تحتوي على مواد مش .٤٢

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وجود بركتي نفايات مشعة، بالقرب من نيتسانا القريبة من الحدود               
وأضافت أنه بالرغم من أن البرك المذكورة تبدو عادية، إال أنها معدة لتبخير بقايـا المـواد                 . مع مصر 

يقول رئيس قسم األشعة في وزارة حماية       في هذا الصدد    و .اهالمشعة، الناتجة من منشأة قريبة لتحلية المي      
 إن القياسات التي أجريت في المنطقة تشير إلى أن مخاطر اإلصابة بمرض الـسرطان          ية،سرائيل اإل البيئة

ـ           ٥تتضاعف بـ     مرة فـي    ١٥ مرات في حال االقتراب من البرك المذكورة، بينما تتضاعف المخاطر ب
  .حال السباحة بمياهها

  ٢٠/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  األردن ينفي اقتراح الدولة المؤقتة .٤٣

 واالتصال وزير الخارجية بالوكالة ناصـر جـوده، ردا          اإلعالمقال وزير الدولة لشؤون     :  بترا –عمان  
 وبالتفـاهم مـع الجانـب       األردن، حول تسريبات صحفية بأن      األول أمس األردنيعلى سؤال للتلفزيون    

إن هذه التسريبات   : كل غير رسمي تتضمن اقتراحات بحل دولة مؤقتة        ورقة بش  أو أفكاراالفلسطيني قدم   
 األردن جوده التأكيد على موقـف       وأعاد. اإلطالق لهذا الموضوع على     أساسعارية عن الصحة وان ال      

 اتفاقيـة   إلـى  يسرائيلواإل تفضي المفاوضات الجارية حاليا بين الجانبين الفلسطيني         أنالثابت بضرورة   
سالم تعالج قضايا الوضع النهائي كافة مثل القدس والحدود والالجئين والمستوطنات والمياه وان تـؤدي               

  .  قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيةإلىهذه المفاوضات 
  ٢١/٥/٢٠٠٨ األردنية الرأي

  
  زب اهللا يهاجم حالمراقب العام السابق لجماعة اإلخوان في األردن  .٤٤

هاجم المراقب العام السابق لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن عبد المجيد : .)أي.بي.يو( –عمان 
وجاء هجوم ذنيبات . الذنيبات، أمس الثالثاء، حزب اهللا اللبناني قائال إن األخير فقد دوره وشرعية سالحه

 توقف دور حزب ٢٠٠٦حرب تموز عام في مقال نشرته صحيفة الغد األردنية، وقال في مقاله انه ومنذ 
وأكد في مقاله أن صراع حزب اهللا للسيطرة في لبنان افقده . اهللا المقاوم وانكفأ للعمل السياسي في الداخل

 شخصية أردنية بالتوقيع على ٦٣وانتقد قيام نحو . دوره وشرعية سالحه الستخدامه في الشأن الداخلي
مناوشات األخيرة، وخص باالنتقاد األمين العام لحزب جبهة العمل مذكرة تأييد لحزب اهللا بعد اندالع ال

 إن تصرف بني ارشيد تصرف فردي ال يمثل الحركة اإلسالمية :وقال. اإلسالمي زكي بني ارشيد
  .األردنية التي ترى أن على اللبنانيين اللجوء للحوار لحل خالفاتهم الداخلية

  ٢١/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  نتقدون زيارة بوش للمنطقةإسالميو األردن ي .٤٥

أعرب اإلسالميون في األردن عن مشاعر األسف لما سموه مظاهر احتفاء بعـض             : آي.بي.ب، يو .ف.أ
الترحيـب  "وقال محمد البزور، القيادي في جبهة العمل اإلسـالمي إن           . القادة العرب بالرئيس األمريكي   

، مـشيرا إلـى     "العرب والمسلمين بمجرم الحرب بوش في عواصم عربية ترك جراحا عميقة في نفوس            
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. التي عبر فيها عن التبني الواضح لسياساتها على حـساب الحقـوق العربيـة             " إسرائيل"تصريحاته في   
الرسالة التي كان يجب إيصالها إلى بوش عنوانها أن تأييده للكيان الصهيوني بهـذا              "وأضاف البزور أن    

  ".الشكل المفضوح لن يكون بال ثمن
  ٢١/٥/٢٠٠٨ية الخليج اإلمارات

  
  في جرش" التنمية"يحجب الخدمات العالجية عن الجئين منتفعين من " خالف" .٤٦

بين مدير مديرية التنمية االجتماعية عدنان ردايدة أن حجب خـدمات التـأمين             :  سالفة الخطيب  - جرش
 تقـديم   ازدواجية"الصحي عمن ينتفعون من الخدمات الصحية التي تقدمها وكالة الغوث الدولية جاء لمنع              

وأضاف انه على دائرة الشؤون الفلسطينية االلتزام بالصياغة المطلوبة، مشيرا إلى أن إجراءات             ". الخدمة
بطاقات "وأوضح الردايدة أن حاملي     . المديرية تأتي استجابة لقرارات التأمين الصحي التي صدرت أخيرا        

دولية ما يعني أنهم يتلقون خدمات طبيـة        ينتفعون من العالجات الطبية التي تقدمها وكالة الغوث ال        " المؤن
وأضاف أنه على دائرة الشؤون الفلسطينية حل الخالف مع إدارة التأمين الصحي فـي              . وإن كانت أولية  
فيما اكتفى مدير شؤون المخيمات في دائرة الشؤون الفلسطينية ناجح عقرباوي بالمماطلة            . وزارة الصحة 

  .بحيثيات المسألة" الغد"ف واإلدالء بتصريحات لـلمدة تتجاوز األسبوع دون متابعة الخال
  ٢١/٥/٢٠٠٨الغد األردنية 

  المقبلة اتفاق اللبنانية في الدوحة على تشكيل الحكومة
   اللبنانية في الدوحة على تشكيل الحكومة المقبلةاألطرافاتفاق  .٤٧

 الدوحة فجر اليوم، بعد ثمانية عشر شهرا من األزمة الوطنية المفتوحة على مصراعيها، استولدت مدينة
 ودولي، بدا واضحا منذ الساعات وإقليمياتفاقا سياسيا بين فريقي المواالة والمعارضة، بدعم عربي 

األولى اللتئام مؤتمر الحوار الوطني اللبناني في العاصمة القطرية قبل خمسة أيام وتم تتويجه فجرا 
 االتفاق من مقدمة سياسية ومن عدد يتألفو، ٤+.٥+١٠بتثبيت صيغة تقسيم بيروت انتخابيا على قاعدة 

من البنود أبرزها ما يتعلق بانتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
ق المواالة اختيار  لرئيس الجمهورية، على أن يكون من ح٣ للمعارضة و١١ للمواالة و١٦على قاعدة 

 .رئيس الحكومة
  ٢١/٥/٢٠٠٨السفير 

  
   في صيدا " لجنة الدفاع عن حق العودة الفلسطينية"ق إطال .٤٨

لجنة الدفاع عن حق العودة الفلسطينية في منطقة " عن والدة أمسأعلن في صيدا :  محمد صالح-صيدا 
 للنكبة، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في بلدية صيدا برعاية ٦٠، لمناسبة الذكرى الـ"صيدا ومخيماتها

 الرحمن البزري، وحضور أمين سر اللجنة فؤاد عثمان، وممثلين عن الهيئات رئيس البلدية الدكتور عبد
وحددت مهمة اللجنة بمقاومة ورفض . والنقابات واللجان الفلسطينية في مخيمي عين الحلوة والميه وميه

  نهرإلى المتعلق بحق العودة، والرجوع ١٩٤ القرار الدولي رقم إلى التوطين والتهجير استنادا إشكالكل 
وضمت اللجنة فعاليات فلسطينية .  المخيمأهاليالبارد في شمالي لبنان، بعد مرور سنة على تهجير 

  . من المخيمات الفلسطينيةاألهليةوممثلين عن الجمعيات 
  ٢١/٥/٢٠٠٨السفير 

 
   السوريين واإليرانيين" براثن"صفير يدعو بوش اليوم إلى إنقاذ لبنان من  .٤٩

 إلىت مصادر روحية مارونية ترافق زيارة البطريرك نصر اهللا صفير كشف:  كتب حميد غريافي-لندن 
 اللقاء بين الرئيس بوش وزعيم الطائفة المارونية أن عن ،أمس النقاب ،الواليات المتحدة عن كثب
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 اإليرانيين من بين براثن إنقاذه بوش في إدارةاللبنانية قد يكون حاسما لجهة المدى الذي قد تبلغه 
وقالت المصادر ". على البلد بالسالح واالغتياالت والتهديد والوعيد هيمنين حالياوالسوريين الم

 فاعلية وأكثرسيحض الرئيس بوش على بذل جهود اكبر " صفير إن ،في اتصال بها من لندن" السياسة"لـ
يات  تجريد الميليشإلى الداعي ١٥٥٩وخصوصا القرارين ,  المتحدة المتعلقة بلبناناألمملتنفيذ قرارات 

حزب اهللا والفلسطينيين والعصابات السورية التي اسقط الجيش اللبناني مؤامرتها العام  (أسلحتهامن 
 والحكومة والجيش اللبناني ، الداعي إلى مساعدة القوات الدولية١٧٠١و) الماضي في مخيم نهر البارد

من إيران " حزب اهللا" ومنع تهريب السالح إلى ،على بسط سيطرتهما على كامل األراضي اللبنانية
بشكل خاص "وسيطالب زعيم بكركي مضيفه الرئيس األميركي ". وسورية عبر الحدود اللبنانية الشرقية

  ".  ألف الجئ٤٠٠بالعمل الجاد على عدم توطين الفلسطينيين المقدر عددهم حسب معلوماته بنحو 
  ٢١/٥/٢٠٠٨ياسة الكويتية الس 

  
  تتحرر فلسطين بالقوة فقط : رئيس البرلمان المصري .٥٠

أكد رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور أن القوة الشاملة وحدها هي السبيل : وكاالت
وقال سرور، في كلمة له أمام البرلمان أمس ".  إسرائيل"السترداد كافة األراضي الفلسطينية التي تحتلها 

أن نتذرع بكل مناحي القوة وتنحى يتعين علينا " على نكبة فلسطين، ٦٠بمناسبة االحتفال بالذكرى الـ 
أن فلسطين سوف تظل "وأضاف ". كل الخالفات والصراعات العربية جانباً حتى تعود فلسطين ألبنائها

  ". محتلة إذا كنا نعتقد أن أميركا وغيرها يمكن أن يعملوا على عودة الحق الفلسطيني
 ٢١/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
   ماليين فلسطيني تُنتهك حقوقهم الصحية٤: ة العالميةوزير الصحة السعودي أمام الصح .٥١

ية ضد سرائيلندد وزير الصحة السعودي الدكتور حمد المانع بالممارسات اإل:  صديق البخيت-الرياض 
وقال ". تعطيل الخدمات الصحية وعرقلتها"الفلسطينيين في األراضي المحتلة، خصوصاً ما يتعلق منها بـ

 الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها الحادية والستين في جنيف خالل كلمة له في اجتماع
، مشيراً إلى أن "ألبشع االنتهاكات التي تتعلق بحقوق اإلنسان" ماليين فلسطيني يتعرضون ٤أمس، إن 

وأوضح الوزير الذي ". الجدار الفاصل والحصار المفروض عليهم يعوقان وصول الخدمات الصحية"
ة العرب في االجتماع بصفته رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، أن تقارير ألقى كلم

 شهور فقط، وأن ٥ مريضاً خالل ٣٢منظمة الصحة العالمية حول الوضع الصحي الفلسطيني تؤكد وفاة 
طبية  من الطواقم ال٣٨ سيارة، إضافة إلى مقتل ٣٦ حادثة سجلت لسيارات اإلسعاف، بينها تدمير ٢١٤٩

  .من العاملين في المؤسسات الصحية ١٢و
  ٢١/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  "إسرائيل"نعتزم تغيير عقود تصدير الغاز إلى : نظيف .٥٢

صرح الدكتور أحمد نظيف، في حواره مع رؤساء التحرير، بأن عقود بيع الغاز المصري إلي العديد من 
, ض علي جميع العقود سواء كانت للتصديروقال إننا قد بدأنا في إعادة التفاو. مدتها سبع سنوات, الدول

لقد نجحنا في تعديل سعر الغاز : وأضاف. أو بعض الصناعات مثل صناعة األسمدة, أو اإلسالة
وأكد أن هناك تجاوبا , "إسرائيل"وهناك نية للتفاوض مع , وفرنسا, المصري مع بعض الدول مثل أسبانيا

  .تجاهي لفتح التفاوض في هذا االسرائيلمن الجانب اإل
  ٢١/٥/٢٠٠٨األهرام المصرية 
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  للمساعي السلمية " إسرائيل"مجلس التعاون الخليجي يحذر من مخاطر تجاهل  .٥٣
حذّر قادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة التشاورية، التي :  فائق الهاني وبدر الشهري-الدمام 

في " إسرائيل"خطورة استمرار "من عقدت أمس، وترأسها أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
تجاهل المساعي السلمية العربية والدولية، وتحدي قرارات الشرعية الدولية، وتهويد القدس وبناء وتوسيع 

 ". المستوطنات، وفرض الحصار الظالم على قطاع غزة
  ٢١/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  طرابلس تقرر تسهيل جميع إجراءات الفلسطينيين المقيمين بليبيا .٥٤

أعلنت الحكومة الليبية موافقتها على مذكرة عبد الرحمن شلقم أمين الخارجية :  سعيد الغريب-س طرابل
الصادر عن ) ٤١١(بشأن إحالة الرسالة الموجهة من األمين العام لجامعة الدول العربية لتنفيذ القرار رقم 

 الحكومة علي مراعاة ونصت موافقة. الدورة العشرين للقمة العربية وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني
تسهيل إجراءات اإلخوة الفلسطينيين المقيمين بليبيا ومعالجة المشاكل التي تعترضهم ومعاملتهم معاملة 

كما نصت على مراعاة العمل على تسديد مساهمات ليبيا لمصلحة صندوقي األقصى وانتفاضة . الليبيين
ا بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة االنتهاكات القدس غير المسددة علي دفعات وذلك تنفيذا اللتزام ليبي

  .الصهيونية لألراضي الفلسطينية
  ٢١/٥/٢٠٠٨األهرام المصرية 

  
  منظم للشرعية الدولية من التسوية" يإسرائيل "-مصر تحذر من استبعاد أمريكي  .٥٥

يست أكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن خطاب الرئيس األمريكي جورج بوش األخير في الكن: القاهرة
" حلم"ي وتجاهله اإلشارة إلى حقوق الشعب الفلسطيني المعتدى عليه واالكتفاء باإلشارة إلى سرائيلاإل

إقامة الدولة الفلسطينية يستدعي تنشيط دور األمم المتحدة في عملية التسوية باعتبار قرارات الجمعية 
ظلة الحماية الدولية للشعب ي تشكل مسرائيل اإل-العامة ومجلس األمن ذات الصلة بالصراع العربي 

وأشارت إلى أن تجاهل بوش القرارات الدولية يأتي في إطار استبعاد منظم للمجتمع الدولي . الفلسطيني
ممثال باألمم المتحدة من مرجعيات التسوية، ولفتت في هذا الصدد إلى أن المندوب األمريكي في مجلس 

 أن سبب التراجع عن تقديم س انعقاد مؤتمر أنابولياألمن السفير زلماي خليل زادة كان كشف في أعقاب
ي سرائيلمشروع قرار إلى المجلس للتصديق على ما تم االتفاق عليه في المؤتمر هو تخوف الجانب اإل
  . يسرائيلمن أن يعطي القرار دورا لألمم المتحدة في التسوية وأن اإلدارة األمريكية استجابت للطلب اإل

  ٢١/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  لتشجيع االستثمار في االقتصاد الفلسطينيرام اهللا رجل أعمال قطري يدعو من  .٥٦

قال الشيخ غانم بن سعد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية لالستثمار :  رويترز–رام اهللا 
ذا ما جاء به العقاري، يوم الثالثاء، إن هناك فرصا كثيرة تستوجب االستثمار في االقتصاد الفلسطيني وه

وقال الشيخ غانم في مقابلة خاصة مع رويترز في رام اهللا . إلى األراضي الفلسطينية في زيارته األولى
نعتقد أن . لدينا طموح كبير في دخول السوق الفلسطيني من خالل شركائنا االستراتيجيين في فلسطين"

نعتقد أن هناك "وأضاف ." بشكل خاصفلسطين خيار استراتيجي لقطر بشكل عام ولشركة الديار القطرية 
  ."فرصا كثيرة تستوجب االستثمار في فلسطين من خالل المشاريع اإلسكانية أو الصحية أو التعليمية

  ٢٠/٥/٢٠٠٨رويترز 
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  مثقفو وفنانو مصر يتضامنون مع فلسطين .٥٧
 كل  فنّان ومثقف مصري عريضة توجهوا فيها إلى الشعب المصري طالبين من٣٠٠وقّع أكثر من 

تعبيراً عن الحب وتضامناً مع "الفئات االجتماعية رفع األعالم الفلسطينية طوال شهر أيار الجاري وذلك 
وجاء في نص ".  عاما٦٠ًشعب فلسطين الشقيق الذي سلبت منه أرضه في هذا الشهر نفسه منذ 

 ستين عاماً من إن مجرد رفعنا لعلم فلسطين في هذا اليوم له معاٍن كثيرة، أهمها أن: "العريضة
االغتصاب والبطش واإلرهاب الصهيوني والدعم األمريكي االستعماري، لم تنجح في تغيير إدراكنا على 
امتداد ثالثة أجيال مختلفة لحقائق التاريخ والجغرافيا وهي أن فلسطين أرضنا أرض عربية، وأن 

أم قصر، ستعود األرض كيان استعماري باطل ووجوده غير مشروع، وأنه طال الزمن " إسرائيل"
ومن الموقّعين على العريضة أحمد فؤاد نجم، أسامة أنور عكاشة، جمال الغيطاني، فهمي ". ألصحابها

  .هويدي، محمود عبد العزيز، محمد عبد القدوس وغيرهم
  ٢١/٥/٢٠٠٨األخبار 

  
   االتصاالت مع حماس ال ترقى لمرتبة العالقات السياسية: الخارجية الفرنسية .٥٨

إن خالد مشعل   "قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال أندرياني         : نجم  ميشيل أبو  - باريس
 اسـتعداد   ، الذي أجرى االتصال مع حركتـه      ،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أكد للسفير الفرنسي       

ن أ"وأكـدت أنـدرياني      ."١٩٦٧ داخل حدود ما قبـل حـرب         إسرائيلحماس لتعايش طويل األمد مع      
االتصاالت التي أجرتها فرنسا مع حماس ال ترقى لمرتبة العالقات السياسية، مقللة من أهمية االتـصال                

 بعدم تغيير الموقف الفرنسي الذي يتمـسك        إسرائيلالذي أجراه سفير فرنسي سابق مع حماس، وطمأنت         
 التـي وقعتهـا منظمـة     ، ووقف العنف وااللتزام باالتفاقات    إسرائيلبشروط اللجنة الرباعية واالعتراف ب    

  ."إسرائيلالتحرير الفلسطينية مع 
  ٢١/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
    من أي تسوية في المنطقةحماسردود فعل دولية تشدد على صعوبة استبعاد  .٥٩

قال رئيس إحدى الكتل النيابيـة الوسـطية فـي البرلمـان            : رويترز، ا ش ا، وفا    ، أب، ا ف ب،      السفير
: عبر بصوت عال عما يفكر به الجميع من دون قوله         "واتسون إن كوشنير    األوروبي البريطاني غراهام    

ورأى المحلل   ."وهو انه ال يمكن التوصل الى حل للنزاع في الشرق األوسط من دون التحاور مع حماس               
 "يكشف سرا معروفا مـن الجميـع      " إن كوشنير    "المعهد الفرنسي للعالقات الدولية   "دومينيك مويزي من    

. "مكن أن يصدم ليس إجراء اتصاالت مع حماس بحد ذاته بقدر ما انه أفصح عـن ذلـك                 ما ي "مضيفا أن   
ينبغي عدم السماح لحماس بتحقيق انتصار من خالل إجراء مفاوضات صريحة معها، من دون أن               "وتابع  

واعتبرت النائبـة    ."لكن للحصول على تنازالت، ينبغي إجراء اتصاالت معها       . يطلب منها تقديم تنازالت   
 فـي آذار    "الجبهة المضادة لحماس بدأت تتفتـت     "وروبية االشتراكية البلجيكية فيرونيك دو كايسر أن        األ

  . الماضي حين اقر األوروبيون واألميركيون بدعم الوساطة المصرية للتوصل إلى تهدئة في غزة
  ٢١/٥/٢٠٠٨السفير 

  
  واشنطن تنفي نية بوش مهاجمة إيران قبل رحيله .٦٠

 حول نيـة الـرئيس      يةإسرائيلنفى البيت األبيض أمس، ما نشرته وسائل إعالم         : واشنطن حنان البدري  
األمريكي جورج بوش مهاجمة إيران قبل انتهاء واليته الرئاسية، وحول وجود اتفاق مع نائبه ديك تشيني                
بهذا الشأن، وكذلك حول اجتماع لكبار مسؤولي اإلدارة األمريكية لمناقشة األمر، خالل أسـبوع جولـة                

 ."جيلفر فـي بـالد العجائـب      " برحالت   "نيويورك تايمز "ـئيس األمريكي في المنطقة التي وصفتها ال      الر
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وزيادة في النفي، وهو األمر الذي أثار الشكوك أكثر من االرتياح للتوضيح، أصدر البيت األبيض بيانـاً                 
ر في المنطقة تماماً كموقف     مكتوباً جاء فيه أن إدارة بوش تعيد التأكيد على أنهم يريدون السالم واالستقرا            

الحلفاء الدوليين، وأن الواليات المتحدة مازالت تعارض الطموح اإليراني للحصول على السالح النووي،             
 الواليات المتحدة لم    أنوحاول البيان، رغم إقراره بأن جميع الخيارات مازالت على الطاولة، التأكيد على             

  .ام الوسائل الدبلوماسيةتغير شيئاً في مواقفها بما في ذلك استخد
  ٢١/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  سلطة الفلسطينية ألف يورو مع ال٢٠٠الوكالة األلمانية للتعاون توقع مذكرة تفاهم بقيمة  .٦١

زياد البندك وزير الحكم     ، مذكرة تفاهم مع   أمس،  "G.T.Z"  الوكالة األلمانية للتعاون الفني      توقع: البيرة
وتعتبر االتفاقية المرحلة األولى التي سيتم تنفيذها حتـى نهايـة العـام              . يورو  ألف ٢٠٠بقيمة  المحلي،  
 مـدير   ،وأكد يـواخيم بـراي     . والتي تأتي ضمن برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني         ٢٠٠٨

 أن مذكرة التفاهم تهدف بشكل أساسي إلى تقديم المساعدة لقطاع الحكـم     ،الوكالة في األراضي الفلسطينية   
محلي نحو حكم أفضل وشراكة فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتغطي مواضيع مهمة فـي                ال

قطاع الحكم المحلي تتعلق في وضع األنظمة والتخطيط االستراتيجي المحلي وإستراتيجية بنـاء قـدرات               
  .الهيئات المحلية

  ٢١/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  ٩٧ في المرتبة اليات المتحدةالو على رأس الدول المسالمة وأيسلندا .٦٢

وضع مؤشر السالم العالمي الذي أعدته نشرة ايكونوميـست انتلجـنس يونيـت             : سو بليمنج  - واشنطن
 لمعايير كيف تعيش تلك الدول في سـالم داخليـا            دولة طبقاً  ١٤٠ بين   ٩٧الواليات المتحدة في المرتبة     

 فيما  .١٠٥ التي تحتل المرتبة     إيرانلى عدوها   تزال متقدمة ع   ال وهي   .وكيف تتعامل مع العالم الخارجي    
  .احتلت أيسلندا المرتبة األولى

  ٢٠/٥/٢٠٠٨رويترز 
  
  وشعبيتها زادت ومعدالت الجريمة تراجعت.. حماس ال تمارس الفساد: كارين أبو زيد .٦٣

تعيش كارين كونيج أبو زيد في مدينة غزة بحكم عملها كمفوضة لمنظمـة إغاثـة               :  سمير عواد  -برلين  
وقد مكنها ذلك من التعرف عن كثب علي معاناة الفلسطينيين تحت رزح            ). أونروا(الجئين الفلسطينيين   ال

كما يمنعها منصبها من التحيز إلي طرف ما، وفيما يلي نص الحوار معها حـول معايـشتها                 . االحتالل
  :لألحداث في قطاع غزة وتأثير العزلة الدولية بعد هيمنة حماس على النفوذ

بو زيد، أنت تعيشين وتعملين في قطاع غزة، كيف تصفين حياة الناس في هذه المنطقة في الوقت                 السيدة أ 
  الحاضر؟

في األسبوعين الماضيين نفدت كميات البنزين وتعين       .  حياتهم عبارة عن صراع يومي من أجل العيش        -
يعـد بالمقـدور    علي الجميع المشي علي األقدام بصرف النظر عن المسافة، حتى سيارات اإلسعاف لم              

الجامعات مغلقة وكذلك المدارس الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة        . تسييرها عند الضرورة كما ينبغي    
غالبية الناس يعتاشون علي مؤن الغذاء القليلـة        . لعدم وجود إمكانية لنقل الطلبة من بيوتهم إلي المدرسة        

 أي  ٢٠٠٠وءا منذ نهاية شهر أكتوبر عـام        وهذا الوضع بدأ يزداد س    . التي لديهم وفي طريقها إلي النفاد     
ومما زاد الوضـع    . ٢٠٠٦بانتخابات عام   ) حماس(وزاد سوءا بعد أن فازت حركة       . منذ بداية االنتفاضة  

تأزما وصعوبة وتعقيدا اآلن الصراعات الداخلية علي النفوذ بين حركتي حماس وفتح منذ شـهر يونيـو                 
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في إمدادات الكهرباء والمياه وصعوبات في الـصرف        في الوقت الحاضر نعاني من مشكالت       . الماضي
  .الصحي لها

  ما هو أهم شيء يحتاجه الناس في غزة؟
 أهم شيء أن ترفع إسرائيل الحصار الذي فرضته علي قطاع غزة وبينما تتحجج اآلن بأنها تستمر به                  -

 هـذا الحـصار     خشية التعرض لعمليات فدائية وهي تحتفل بمرور ستة عقود علي تأسيسها ففي الحقيقة            
  .٢٠٠٧فرضته وتعمل به منذ يونيو عام 

بعد وقت قصير علي استالمك منصبك قامت إسرائيل بسحب مستوطنيها والجيش من قطاع غزة، كيـف                
  كانت أوضاع الناس في ذلك الوقت وكيف هي اليوم؟

نوا واثقـين أن    بعد االنسحاب عقد الفلسطينيون آماالً كبيرة بـل كـا         .  ال يمكن المقارنة بين المرحلتين     -
 ومنـذ ذلـك     ٢٠٠٦ثم جرت االنتخابات في مطلع عام       . أوضاعهم المعيشية واالقتصادية سوف تتحسن    

الناس في قطاع غزة يحتاجون قبـل كـل         . الوقت فرض علي قطاع غزة حصار جديد ما زال إلي اليوم          
الحـصار إلـي انهيـار      أدي هذا   . شيء إلي الحرية، أي أن يتنقلوا بحرية وأن يتم فتح المعابر الحدودية           

القطاع الخاص برمته وذلك بسبب قطع إمدادات الوقود إلي قطاع غزة ومنع تصدير البضائع من القطاع                
  . ألف عامل عاطلين عن العمل منذ يونيو الماضي٧٥نتيجة لذلك أصبح أكثر من . إلي الخارج

  كيف تصفين دور حماس في قطاع غزة؟
تح لصالحهم في القطاع يقومون بتوسيع سـيطرتهم تـدريجيا،           منذ أن حسموا الصراع العسكري مع ف       -

لقـد تراجعـت    . أنهم يمتازون بحسن التنظيم واالنـضباط     . ويعينون كوادرهم في المؤسسات والمنشآت    
. معدالت الجريمة بصورة واضحة ولم يعد موظفو منظمات اإلغاثة األجانب يخشون التعرض للخطـف             

وقـد  . ني رغم الحذر الذي تبديه حماس، خاصة فـي المـدارس          كما نالحظ ظاهرة انتشار التطرف الدي     
استطاعت حماس تعزيز سيطرتها في قطاع غزة بسبب العزلة الدولية والتي أدت إلي خـسارة القـوي                 

  . المعتدلة النفوذ العسكري والسياسي
  كيف هو شكل التعاون بين حماس ووكالة إغاثة الالجئين التابعة لألمم المتحدة؟

التعاون مقتصر علي الجانب التقني كما هو قائم بيننا وبـين المؤسـسات             . ع ممثلي حماس   لم نجتمع م   -
  .الحكومية في دول العالم لتأمين المساعدة في مجال التعليم والقطاع الصحي

  كيف تبررين دعم سكان القطاع لحركة حماس؟
ظي عند النـاس فـي      هذه الحركة تح  .  أعتقد أن شعبية حماس زادت كثيرا عن السابق في قطاع غزة           -

  .القطاع بأنها منظمة قريبة من الشعب ليس في مؤسساتها من يمارس الفساد
  هل تعتقدين أن إسرائيل لديها نوايا سياسية لرفع الحصار؟

اإلسرائيليون يفرضون شروطاً حيث يقولون أنـه يجـب وقـف إطـالق الـصواريخ               .  ال أعتقد ذلك   -
هم علي حركة حماس كي يحتفظـوا بـسبب لمواصـلة    إنهم يفرضون شروط . والصراعات علي السلطة  

  .لكن ال يمكن استثناء حماس بعد اليوم من المحادثات التي ترمي إلي وضع تسوية. فرض الحصار
  هل الوضع في الضفة الغربية أفضل مما هو عليه في قطاع غزة؟

ـ              - صاريح غيـر أن     على األقل بوسع الناس في الضفة الغربية التنقل والسفر رغم الصعوبات ولكن بت
ويوجد الكثير من المشكالت بسبب الجـدار وبنـاء         . الوضع ال يخلو من الصعوبات وهو ما يتم تجاهله        

المستوطنات وتوسيعها ونقاط التفتيش والحواجز الكثيرة التي يزيد عددها علي خمسمائة تقـسم الـضفة               
لسطينية إذا قامت في المـستقبل      وهذا يجعلنا نشك في قدرة الدولة الف      . الغربية إلي مناطق وجزر معزولة    

  .علي الحياة إذا ما قامت إسرائيل بعملية جراحية وقسمتها طوال وعرضا
  ماذا ينبغي علي المجتمع الدولي عمله ليتحسن الوضع المعيشي للفلسطينيين في غزة؟



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                   ١٠٨٤:         العدد                  ٢١/٥/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

ط  إذا قلنا إنه يجب الضغط علي حماس وإسرائيل فإنني أقول أن الفلسطينيين يعيشون تحت رزح ضغ                -
 لم يـؤد إلـي      ٢٠٠٦هذا الضغط المتمثل في العزلة الدولية منذ أن فازت حماس باالنتخابات عام             . كبير

يحتفل العالم في ديسمبر المقبل بمرور ستة عقود علـي ظهـور            . نتائج وهو السبب ففي انتشار التطرف     
هل هذا واضـح    . نتهاكهفيما يتعلق بالفلسطينيين كل بند ورد في هذا اإلعالن تم ا          . إعالن حقوق اإلنسان  

بالنسبة للمجتمع الدولي؟ أم يري أن الشعب الفلسطيني يستحق العقاب؟ لقد تعرض هذا الشعب النتهاكات               
  .طيلة العقود الستة الماضية ونحتاج إلي مراقبين يوثقون كل هذه االنتهاكات ومحاكمة المسئولين عنها

  ماذا تقصدين بالضبط؟
 الحق في العيش مثل شعوب العالم األخري، وحـصولهم علـي حريـة               إنني أنادي بمنح الفلسطينيين    -

منع الفلـسطينيين  . كثير منهم ليس لديهم كميات كافية من الطعام وهذا ال ينطبق علي غزة وحدها           . السفر
ال يمكن تجاهـل هـذا      . من التنقل والسفر في غزة والضفة الغربية جعلهم يشعرون أنهم في سجن كبير            

ليس غريبا أن يأتي العامل متأخرا ثالث سـاعات         . ائة حاجز للجيش اإلسرائيلي   السجن مع وجود خمسم   
هذه مشكلة يعاني منهـا موظفـو       . بعد نهاية الدوام ألن الجيش اإلسرائيلي أوقفه أمام حاجز للتحقيق معه          

  .األمم المتحدة أيضا
  ٢١/٥/٢٠٠٨الراية القطرية 

  
 كلهم شركاء في تجويع أهل غزة .٦٤

 نقوال ناصر
 المتحـدة   لألمم العام   األمينوبينما قرر   . جوع وتجويع : ي العالم واحد لكنه اثنان في قطاع غزة       الجوع ف 
 الغذاء العالمية فان اية برامج اغاثة لهذه القوة لن تطال           أزمة حول   أممية قوة طوارئ    إنشاءمون  -بان كي 

لعالم جريمـة حقـوق     يشاهد ا "القطاع بسبب سياسة التجويع المنظم والمبرمج الهله عبر الحصار حيث           
انسان يجرى فيها سجن مليون ونصف المليون انسان دون أي منفذ الى العالم الخارجي بحرا او جوا او                  

، كما كتب الرئيس االميركي االسبق جيمي كارتر، دون ان          "برا وحيث تجرى معاقبة وحشية للسكان كافة      
 الفلـسطينية   "القيـادة الـشرعية   " فـي    "قاءاالش" العرب وال    "الجيران"تحرك ساكنا ال االمم المتحدة وال       

 .المعترف بها من كل المشاركين في الجريمة او الصامتين عنها
 لقوة طوارئ االغاثة الجديدة وعقد فـي        "منسقا"مون نائبه للشؤون االنسانية، جون هولمز،       -لقد عين كي  

ين لنظام االمم المتحـدة فـي       الثالثين من الشهر المنصرم اجتماعا طارئا لمجلس ادارة المديرين التنفيذي         
بيرن بسويسرا كما عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رؤساء برنامج الغذاء العـالمي ومنظمـة االغذيـة                 

 والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لكي يبعث برسالة رمزية قوية بأن هذه المنظمات              "فاو"والزراعة  
 الجوع العالمي، كما قـال      "تحدي"لشامل لمواجهة   تقف موحدة ومصممة على العمل المشترك المتكامل وا       

 المنظم يجعل هذا التحدي تحديين في القطاع لكن بدال من منح غزة االولويـة               "التجويع"هولمز، غير ان    
 الدولي عن تجاهلها تماما او عن ترتيبها في آخر          "التصميم"في اية برامج دولية لالغاثة يتمخض كل هذا         

 .اولويات المجتمع الدولي
بعد اجتماعها بلندن في الثاني من الشهر الجاري اعربت رباعية االمـم المتحـدة والواليـات المتحـدة                  

 في القطاع لكنها اكتفـت كحـل   "االوضاع االنسانية" حول "قلقها العميق"واالتحاد االوروبي وروسيا عن  
 "ة جديدة حول غـزة     والسلطة الفلسطينية ومصر على العمل معا لصياغة مقارب        إسرائيلتشجع بقوة   "بأن  

، "صياغة"وعلى االرجح ان تتدهور االزمة الى كارثة انسانية حقيقية قبل ان تتفق االطراف الثالثة على                
ناهيك عن وضعها موضع التنفيذ، وهي التي ال تتفق على شيء سوى التعاطي مع الوضع الذي وصـفه                  

اقع من صنع القدر وبالتـالي فانهـا         كأمر و  "المعيب" في غزة، جون غينغ، بـ       "االونروا"مدير عمليات   
 .والرباعية ال تستطيع حياله شيئا
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 الذي يعتبر خبيرا في قطاع غزة تناقلت وكاالت االنباء تصريحاته المتكررة عن الكارثة              -وحتى هولمز   
واالزمة االنسانية الوشيكة فيه والذي يقوم مكتب تنسيق الشؤون االنسانية الذي يرأسه بدور بـارز فـي                 

 "قضية عالميـة  " الجوع باعتباره    "تعميم" قد اختار    -الرأي العام العالمي بتطور اوضاعه المأساوية       تنوير  
 فيه بقولـه ان الجـوع       "المضاعفة"القطاع عندما سأله صحفي في بيرن عن االزمة         "تخصيص  "ورفض  

ال انـه    عندما يقل دخل الفرد عن دوالر اميركي يوميا وان اسـتدرك قـائ             "حياة او موت  "يصبح مسالة   
 ! في اوضاع مثل قطاع غزة"جيوب احتياجات خاصة"سيكون هناك 

ربما اختار هولمز هذا الموقف بعد ان اطلع على احدث تقرير مشترك لبرنامج الغذاء العـالمي والفـاو                  
واطمـأن بـان    ) اقتبست منه صحيفة االينديبندنت البريطانية في الثاني من الشهر الجـاري          (واالونروا  

 عن دوالر يوميا حيث     "بعد" الن دخل الفرد اليومي لم يقل        "مسالة حياة او موت   "اع ليس   الوضع في القط  
 علـى  "فقط" مدقع "فقر عميق"قال التقرير ان سبعين في المائة من عرب فلسطين في القطاع يعيشون في        

ل المماثـل   يتم انفاقه على الغذاء بينما المعـد "الدخل"من هذا %) ٦٦(دوالر للفرد يوميا مع ان  ) ٢٠،١(
 %)!٦١(للصومال هو 

وبالتالي فان الجوع المضاعف بالتجويع في القطاع لن يكون على االرجح على جدول اعمـال المجلـس              
واذا كانت  . االقتصادي واالجتماعي التابع لالمم المتحدة في نيويورك والذي سينعقد لبحث الجوع العالمي           

اعمال القمة المقبلة للدول الثماني الصناعية االكبـر        اليابان قد اقترحت وضع الجوع العالمي على جدول         
في العالم، المتخمة شبعا بغناها تخمة تعمي ابصارها وبصائرها، فان جوعى غزة ومجوعيها ال يقترحون               

 . وضع محنتهم المضاعفة على أي جدول اعمال
عربي سواء على   وذلك ليس مستغربا طالما لم يوضع الجوع والتجويع في القطاع على أي جدول اعمال               

مستوى القمة او ادنى اذ لماذا يكون لمليون ونصف المليون فلسطيني في القطاع وضع خاص يميـزهم                 
عن الماليين العربية التي يسحقها الفقر والجوع، وتبدو هذه حال مسيطرة على عقل الحاكم العربي منـذ                 

الملكي محمود فهمـي النقراشـي      سأل رئيس الوكالة اليهودية رئيس الوزراء المصري االسبق في العهد           
عـن  ) ١٩٥١ - ١٩٤٧ية المفرج عنها للفترة من      سرائيلخالل لقاء سري كشفت النقاب عنه الوثائق اإل       (

يغـرق سـنويا مـن      ) قبل بناء السد العالي   (رأيه في مصير الالجئين الفلسطينيين فأجابه بأن نهر النيل          
 !المصريين اعدادا اكبر منهم

 افضل مع ان رئيس االتحاد العالمي لعلماء المـسلمين    "عمليا"مي ال تبدي اهتماما     ومنظمة المؤتمر االسال  
الشيخ يوسف القرضاوي ذكر المسلمين كافة بأن الدين الحنيف يحرم على المسلمين ان يبـذخ بعـضهم                 

 .بينما اآلخرون ال يكادوا يجدون قوت يومهم
سالمي من المسؤولية االنسانية واالخالقية     وليس مستغربا ايضا ان يتنصل المجتمع الدولي والعربي واال        

 "االشقاء في القيادة الشرعية الفلسطينية    "والسياسية طالما جوع غزة وتجويعها ليسا في رأس جدول اعمال           
المنشغلة في تنظيم تدفق مليارات المانحين، المشروطة بعدم وصولها الى القطاع، وتنظيم مؤتمر لجـذب               

 ناهيك عن انشغالهم بالمفاوضات مع المسؤولين المباشرين عـن جـوع            "القطاع الخاص "مستثمرين الى   
غزة وتجويعها وبدراسة خياراتهم ان فشلت هذه المفاوضات او سقطت حكومة االحتالل شريكتهم فيهـا،               
هذه المفاوضات التي تحولت عمليا الى غطاء دبلوماسي وسياسي واعالمي للموت البطيء والتـدريجي              

 .اعجوعا وتجويعا في القط
 "ذات السيادة "أليس عارا على القيادات الفلسطينية والعربية واالسالمية، رسمية وشعبية، حيث الحكومات            

 اياهم،  "المانحين" تتكاثر كالفطر بفضل تمويل      "منظمات المجتمع المدني غير الحكومية    "بالعشرات وحيث   
 تمهيدا لتجويعه، من يتقدم     "نا معاديا كيا"ان ال يخرج من بينها، منذ قررت حكومة االحتالل اعالن القطاع            

بطلب رسمي عاجل لوضع جوع غزة وتجويعها على جدول اعمال أي منتـدى اقليمـي او دولـي وان                   
 الفلسطينية كي تتقـدم بطلـب       "ية لهدم المنازل  سرائيلاللجنة اإل "ية مثل   إسرائيليتركوا هذه المهمة لمنظمة     
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ي وبطلب  سرائيلد مجلس االمن الدولي لبحث القرار اإل      مون لعق -عاجل في سبتمبر العام الماضي الى كي      
 مماثل للجنة الدولية للصليب والهالل االحمر بصفتها مسؤولة عن تطبيق ميثاق جنيف؟

. مون الى الجوقة االقليمية والدولية المتناقضة بين تصريحاتها وبين افعالها حيـال غـزة             -لقد انضم كي  
 قائال ان االجـراءات     "قلق جدا " بانه   ٢١/٩/٢٠٠٧ حذرها في    فعندما اتخذت دولة االحتالل قرارها ذاك     

 تجاه الـسكان    إسرائيلتتعارض مع التزامات    "المترتبة على القرار تعتبر خرقا للقانون االنساني الدولي و        
 بموجبه، واليوم يكتشف جائعو غزة ومجوعوها ان تحذير المسؤول االول عن تطبيق القـانون               "المدنيين

 .ى جعجعة دون طحنالدولي لم يكن سو
ان تسويغ هذه السلبية القاتلة المعيبة فلسطينيا وعربيا واسالميا باالنقسام الفلسطيني ودوليـا بالتـصنيف               

 لالستمرار في تجاهل العقوبة الجماعيـة المفروضـة         "ارهابية" االميركي لحماس كمنظمة     -ي  سرائيلاإل
 .خانة المشاركين فيهاعلى القطاع جوعا وتجويعا يكاد يدرج اصحابها جميعا في 

ان تجويع غزة اقدم من ازمة الجوع العالمية الراهنة واقدم كثيرا من المواجهة العسكرية االهليـة التـي                  
 بـاالغالق   ١٩٩٣ولت حماس مقاليد االمور فيها في يونيو الماضي اذ بدا تجويعها باتفاقيات اوسلو عام               

فاقم بتشديد قبضة االحتالل مع اندالع انتفاضة االقصى        ية امام عمالها، وت   سرائيلالتدريجي لسوق العمل اإل   
، ثم تسارع مع احكام الحصار على القطاع اثر اعادة نشر قوات االحتالل ومـستوطنيه مـن         ٢٠٠٠عام  

، قبل ان يصل تجويعها الى كونه مسألة حياة او موت بعـد             ٢٠٠٥داخل القطاع الى حدوده ومنافذه عام       
 .من سنةالحسم العسكري لحماس قبل اقل 

 ان معـدالت    ٢٠٠٢وعلى سبيل المثال ال الحصر ذكر تقرير لبرنامج االمم المتحدة للتنمية اوائل عـام               
، وبعد عامين كتـب بيتـر       %)٦٦(قبل عامين الى    %) ٢١(الفقر تضاعفت ثالث مرات في القطاع من        

 فـي الوجنـات   اعتاد العالم على فكرة ان الجوع يظهر نفـسه        " ٢٠٠٤هانسن مفوض عام االونروا عام      
قطاع غزة اليوم وقع في قبـضة       .. الغائرة والبطون الخائرة للمجاعة االفريقية لكن الشعب الفلسطيني في        

 حمل صائب عريقات رئـيس دائـرة       ٢٠٠٦، ثم بعد عامين ايضا وفي الشهر الثالث من عام           "جوع مقيم 
راء حكومـة االحـتالل     المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية دوف فايسغالس مستشار رئـيس وز          

 فـرض   إسرائيل" التي كان يواجهها القطاع بقوله انه اعلن صراحة نية           "االزمة االنسانية "المسؤولية عن   
فهل هناك ممن يحملون حماس المسؤولية اليوم من يريد ان يتذكر           . "حمية غذائية على شعبنا الفقير اصال     

  !او يذكر اين كانت الحركة آنذاك
  ٢١/٥/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
 زيارة بوش للكيان الصهيوني .٦٥

  منير شفيق
يمكن أن تذكر أسباب عدة لزيارة بوش األخيرة إلى الكيان الصهيوني، مثل دعم حكومـة أولمـرت، أو                  
أولمرت شخصياً، بهدف تحقيق اتفاق مع الرئيس محمود عباس، ومنها المرور بالسعودية من أجل زيادة               

ولكن لو استثنينا هدف الـضغط لتحقيـق        . الخناق على قطاع غزة   إنتاج النفط، أو المرور بمصر لتشديد       
، واستثنينا احتمال التحضير لحرب عدوان على إيران باعتبارهمـا هـدفين            " فلسطيني -ي  إسرائيل"اتفاق  

مباشرين للزيارة، فإن الهدف الكامن غير المعلن، واالستراتيجي، يتمثل في الحاجة إلى حشد دعم للكيان               
  . ومستقبلهالصهيوني ووجوده

بداية، إن االحتفالية بذكرى مرور ستين عاماً على قيام الكيان الصهيوني أريد منها في هذا العام أن تحاط                 
بضجة واسعة، ودعم دولي كبير لتعويض الزلزال الذي ضرب الكيان الصهيوني في الـسنوات الـسبع                

المقاومة بقيادة حزب اهللا في لبنـان       الماضية، والسيما بعد فشله الذريع الذي يصل إلى حد الهزيمة أمام            
 أو وقوفه عاجزاً عن اقتحام قطاع غزة بعد محاولتين فاشـلتين ردتهمـا              ٢٠٠٦,تموز  / في حرب يوليو  
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 على سـيدروت    "العبثية"على أعقابهما المقاومة والصمود الشعبي، فضالً عن تواصل سقوط الصواريخ           
  ).تطيعون إقناع أولمرت وبوش بذلك ال يس"العبثية"بالمناسبة أصحاب نظرية (وعسقالن 

 ال من جانب معارضيها وأعدائها فحسب، وإنما        "إسرائيلدولة  "وذلك ما أعاد إلى التداول إشكال مستقبل        
وقد ظن كل   . "بقائها األبدي "وقد راحوا يتشككون في مدى إمكان       . أيضاً من جهة بعض الحريصين عليها     

  .الظن أن هذه األشكال لم يعد وارداً
نا جاءت إشارة الرئيس األميركي في خطابه في الكنيست إلى صورة الوضع عندما ستحتفل الدولة               من ه 

 باقيـة،   إسرائيلوقد أراد بعد ذلك اإليحاء بصورة غير مباشرة بأن          . العبرية بالذكرى العشرين بعد المئة    
 قد يزيـد    إسرائيل شعب"ثم أكد ذلك حين قال      . وبأن كل ما يقال عن مستقبلها المشكوك فيه ليس صحيحاً         

 ماليـين ألن    ٣٠٧على سبعة ماليين نسمة بقليل، لكن عندما تواجهون اإلرهاب والشر سيكون عـددكم              
  والسؤال لماذا هذه الطمأنة اليوم؟. "أميركا إلى جانبكم

 "خمسين عامـاً  "إن التأمل في هاتين اإلشارتين اللتين ُأقحمتا إقحاماً بالمناسبة ولم تذكرا في احتفالية الـ               
قبل عقد من الزمن، يؤكد ما آلت إليه الحال بالنسبة إلى الكيان الصهيوني في السنوات السبع الماضية من                  

فعلى سبيل المثال، ليس ثمة قيادة اآلن في دولة الكيان، ال سياسـية             . ضعف وارتباك وفوضى وإخفاقات   
ـ             ر فينـوغراد وتحقيقـات     وال عسكرية، فإيهود أولمرت في وضعية رئيس الوزراء المستقيل بعـد تقري

وقائد الجيش أشكنازي جاء على أنقاض استقالة جنراالت أطاحت بهم هزيمتهم           . الشرطة بفضائحه المالية  
ومن ثـم   .  ولم يجرّب في ميدان الحرب كسابقيه من قيادات هيئة األركان          ٢٠٠٦,تموز  / في حرب يوليو  

أمـا  . ا يقال فيه إنه دخل مرحلة األغـالل       فهو تحت التجربة في مواجهة إعادة بناء جيش مرتبك، أقل م          
وزير الدفاع باراك فقد جاء من بعد سقوط عسكري وسياسي ليحل مكان وزير الدفاع العمالي بيـريتس                 

فباراك في وضعية وزير الحرب الذي يريـد إعـادة          .  كذلك ٢٠٠٦تموز  / الذي أطاحت به حرب يوليو    
بل حتى قيـادة المعارضـة      . ناطحة صخرة قطاع غزة   وقد ارتطم قرنه بم   . تأهيل نفسه عسكرياً وسياسياً   

  .فهي أيضاً في حالة إعادة تأهيل بعد سقوط وفضائح نتانياهو
ولهذا، فإن القول إن الكيان الصهيوني يدار بال قيادة، بـالمعنى الـدقيق، أو حتـى بـالمعنى التقليـدي                    

فقـد جـاء    .  الحتفالية ذكرى الستين   وهذا ما يفسر التضخيم الدولي    . ي للقيادة، ليس قوالً جزافاً    سرائيلاإل
  .بوش ليرفع المعنويات ويعيد األمل بالنسبة إلى مستقبل دولة الكيان الصهيوني

إن السماح إليران بامتالك السالح النووي سيشكل       "على أن إشارة بوش في خطابه في الكنيست في قوله           
حتمال شن حرب عدوان على إيران إلـى         البد لها من ترفع من ا      ")خيانة ال تغتفر حيال األجيال المقبلة     (

  .فهذه اإلشارة خطرة ويجب أن تؤخذ بأعلى درجات الجد. درجة أعلى مما كانت عليه الحال قبلها
إقامة دولـة الكيـان الـصهيوني ونكبـة         "تبقى نقطتان البد من التوقف عندهما بهذه المناسبة المزدوجة          

 وهو أمـر    ٢٠٠٨,سوية ووعده بإنجازها في العام      األولى عدم تركيز بوش في خطابه على الت       : "فلسطين
أما التفسير فقد يذهب إلى فـشل التوصـل إلـى    . خارج عن سياق السياسات األميركية خالل عام تقريباً  

. ياًإسرائيلاتفاق، كما يمكن أن يذهب إلى التغطية على اتفاق يطبخ بليل، وال يراد إثارة المعترضين عليه                 
  .ى من سابقهولعل االحتمال األخير أقو

وقد استعادت مرة أخرى الـسردية الفلـسطينية والعربيـة    . أما النقطة الثانية فتتعلق بجوهر هذه الذكرى 
فالمشروع الصهيوني منذ البداية قام على باطل، وتزوير للتـاريخ، ومخالفـة            . لتاريخ القضية الفلسطينية  

داب البريطاني ثم دعم الدول الكبرى له في العام         للقوانين الدولية، مستنداً إلى حكم القوة التي مارسها االنت        
 وبعده، إلى جانب تجزئة البالد العربية والهيمنة الخارجية عليها اللتين أفقدتا الفلسطينيين والعرب              ١٩٤٨

فالدولة العبرية ال يمكنهـا أن تقـوم إال بتهجيـر           . أي إمكان لمنع قيام دولة الكيان ووقوع نكبة فلسطين        
 "شرعية"ولهذا لم يكن لقرار التقسيم سوى هدف واحد وهو إعطاء           . ستيالء على أرضهم  الفلسطينيين واال 

  .من هيئة األمم إلقامة الدولة اليهودية
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فهـو قـرار    . ومن ثم يخطئ من يقول إن القبول به من جانب الفلسطينيين كان سيجنبهم التهجير والنكبة              
  .جنب النكبةغير قابل للتنفيذ، وكان قبوله يعطيه الشرعية مع عدم ت

  ٢٠/٥/٢٠٠٨ الوقت البحرينيةصحيفة 
  
 دور المقاومة الفلسطينية في حماية الهوية الوطنية .٦٦

 أحمد الحيلة
، بعـدما اضـطروا     ٤٨في العام   " النكبة"استشعر الفلسطينيون الخطر المحدق بهويتهم الوطنية على وقع         

الخوف على الهوية الوطنيـة بعـدما   وازداد هذا القلق و. فرادى وجماعات إلى هجر قراهم ومدنهم قسراً      
 مهزومة على يد جيش االحـتالل       - التي كانت ترفع لواء الدفاع عن فلسطين         -انكفأت الجيوش العربية    

 من القرن الماضي، أي بعدما تحول معظم الشعب الفلسطيني إلى الجئـين فـي               ٦٧الصهيوني في العام    
 .الشتات والوطن المحتل

خ القضية الفلسطينية، دفعت الكثيرين من الفلسطينيين إلى المبادرة، واللحـاق           تلك اللحظة الفارقة في تاري    
بمشروع المقاومة الفلسطينية، بعدما خاب األمل والظن في الرسمية العربية وجيوشها العتيـدة، وإيمانـاً               

 .لوبمنهم بأن المقاومة أو الكفاح المسلح، هو الطريق الوحيد القادر على استعادة األرض والوطن المس
، وحركـة   "حماس"ومن هنا، انطلقت منظمة التحرير الفلسطينية، كما انطلقت حركة المقاومة اإلسالمية            

وعلى الرغم من اختالف المدارس، والمرجعيـات       . الجهاد اإلسالمي كمكون لمشروع المقاومة والتحرير     
وية الوطنية الفلسطينية، بدافع    الفكرية للفصائل الفلسطينية المقاومة، إال أنها آمنت وعملت للحفاظ على اله          

 ..الخوف عليها من التشوه أو االندثار
 :ومرد هذا الخوف على الهوية الوطنية الفلسطينية عائد إلى عدة عوامل نذكر منها على سبيل المثال

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

، الذين لم يعيشوا في المدينة والقرية الفلـسطينية،  "النكسة"أو  " النكبة"الثاني أو الثالث من الذين ولدوا بعد        
وهـذا  .  فلـسطين  وخلت ذاكرتهم من المشاهد الحية عن جمال الريف الفلسطيني، وسكن العـيش فـي             

سيأتي يوم ينسى فيه األطفال     : بالمناسبة ما كان يحلم به القادة الصهاينة أمثال ديفيد بن غوريون الذي قال            
أي أن الخوف كان منطقياً على الهوية، في ظل الشتات، والعوز والفقر، وضيق             . الفلسطينيون حق العودة  

 . مجتمعات الغربيةذات اليد، ناهيك عن إغراءات التجنس واالندماج في ال
تعرض معظم المدن، والقرى الفلسطينية، والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، إلى التدمير الممنهج علـى             · 

بـأن فلـسطين   : يد االحتالل الصهيوني، الذي حرص على طمس تلك المعالم حتى يسوق لمقولته الكاذبة           
جير القسري، وتـدمير المـوروث      هذه السياسة لم تقتصر على الته     . أرض بال شعب، لشعب بال أرض     

المدني والحضاري للشعب الفلسطيني، وإنما انسحبت أيضاً على ممارسة التمييز العنصري ضد الـشعب              
، عندما تعامل االحتالل معهم كأقلية من الدرجة الثانيـة أو           ٤٨الفلسطيني الباقي على أرضه المحتلة عام       

، إضافة إلى سعي االحتالل إلى طمس       ..وثقافياً، واقتصادياً الثالثة، وذلك بتضييق الخناق عليهم اجتماعياً،       
، على اعتبـار أنهـم      "الديمقراطية) "إسرائيل(هويتهم الفلسطينية، بمحاولة إحياء روح االنتماء إلى دولة         

ية، أو االلتحاق بـالجيش     سرائيلمواطنون فيها، وذلك من خالل تشجيعهم على االنخراط في األحزاب اإل          
ـ            واألجهزة األمن  ، )إسـرائيل (ية، ناهيك عن محاولة قطع صلتهم بالدول العربية، بذريعة أنها دول عدوة ل

 ..وكل من يتصل بهم، يتهم ويعاقب بالسجن
وفي هذه المقالة نستعرض أهم معالم الهوية الوطنية التي عملت المقاومة الفلسطينية على حمايتها، ومـن                

 :ا، وذلك على النحو التاليثم التشوهات التي لحقت بالموقف الفلسطيني منه
 : حق العودة:أوالً
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تمسك الفلسطينيون بحقهم في العودة، وتحملوا من أجل ذلك كل الظروف القاسية التـي واجهـتهم فـي                  
المخيمات والشتات، رافضين لكل مشاريع التوطين، ومتمسكين بجغرافيا المخيم كشاهد على حق العـودة              

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

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

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

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

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(وية مع   والتس
لمشكلة الالجئين، أي القبول بأن يكون      " حل عادل ومتفق عليه   "التي تتحدث بصريح العبارة عن      ) بيروت

 .حق العودة محل تفاوض
 :االستقالل وإعالن الدولة: ثانياً

يثاق الوطني الفلسطيني، ومنظمة التحرير الفلسطينية، نشأت بهدف تحرير األراضـي           من المعلوم أن الم   
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            ٤٨رض المحتلة عام    األ

والقطاع، مكرساً ذلك في اتفاقية أوسلو التي أدخلت المشروع الوطني التحرري في مأزق، عندما انقلبت               
أصبحت السلطة قبل   كبرى الحركات الفلسطينية، بأن     " فتح"األولويات لدى قيادة منظمة التحرير، وحركة       

فال حصل المفاوض الفلسطيني على دولـة، وال        . تحرير األرض، هدفاً وأولوية على طريق إقامة الدولة       
 -خارطة الطريق مـثالً   -ناهيك عن تكبيل المفاوض الفلسطيني نفسه باتفاقيات        . استطاع تحرير األرض  

، األمر الذي أدى إلى االنقسام الحاصل       تلزمه بمحاربة المقاومة الفلسطينية الرافضة لالعتراف باالحتالل      
 . اليوم بين الضفة والقطاع، نتيجة تصادم برنامجي التسوية والمقاومة

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

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

 . في البرامج والوسائل أو حتى االختالف حول حدود تلك الدولةاالختالف
 :االنتماء إلى العمق العربي واإلسالمي: ثالثاً

.  جزءاً أصيالً من القومية العربيـة، والحـضارة اإلسـالمية     - على الدوام    -اعتبر الفلسطينيون أنفسهم    
الميثاق القومي، قبل إدخال بعـض      ف، كان يعرف ب   .ت.وليس غريباً أن الميثاق الوطني الفلسطيني لـ م       

، ومن هنا، كان من الطبيعي أن تحتضن الدول العربية، النشاطات السياسية،            ٦٨التعديالت عليه في العام     
لمعظم قيادات الثورة، وحركات المقاومة الفلسطينية، كما القـاهرة، والكويـت، والجزائـر، ودمـشق،               

 ..وبيروت
للبنان ) إسرائيل(قاللية القرار الفلسطيني، وخاصة بعد اجتياح       ف على است  .ت.ولكن قلق، وخوف قيادة م    

، وبعدما توزع الكفاح المسلح، وقيادات المنظمة على الجغرافيا العربية، في تونس، وليبيـا،              ١٩٨٢عام  
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، 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             ..ظمة إلى حد المبالغة   قيادة المن 

ياً، واألزمـة أزمـة     إسـرائيل  -الضيق، فأصبح الصراع فلـسطينياً      القومي العربي، إلى بعده القطري      
 .فلسطينية

ربية التـي وجـدت فـي       هذا التراجع في القضية، تتحمل مسؤوليته قيادة منظمة التحرير، والرسمية الع          
قضية الفلسطينية  استقاللية القرار الفلسطيني ذريعتها في التنصل من التزاماتها السياسية والقومية اتجاه ال           

 .ي مختل التوازنإسرائيل -ي، الذي تحول إلى صراع فلسطيني سرائيل اإل-والصراع العربي 
يداً حركة حماس، أعاد نوعاً من التوازن       ، وتحد ١٩٨٧بروز القوى اإلسالمية، إثر انتفاضة الحجارة عام        

في المسألة، عندما ركزت الحركة في خطابها السياسي واإلعالمي، وفي عالقاتها على البعـد العربـي                
إن العمـق العربـي     : ولكن رغم إحراز تقدم نسبي في هذا الجانب، إال أنه يمكـن القـول             . واإلسالمي

ضعيفاً على أرض الواقع، رغم الحضور الكبير للقـضية         واإلسالمي الرسمي للقضية الفلسطينية ما زال       
 .في وجدان الشعوب، وما حصار غزة إال إشارة دالة على ذلك

 :التمسك بالثقافة، والتراث: رابعاً
تمسك الشعب الفلسطيني، عبر العديد من المؤسسات التي رعتها المقاومة الفلسطينية، ومن خـالل عـدد           

الشعر، القصيدة، الرواية، الكتاب، الرسـم، الـصورة،        : بهذا التراث عبر  كبير من المثقفين الفلسطينيين،     
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              

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

 ..الفلسطينية حية في نفوس األجيال المتالحقة
ومة الفلسطينية الوطنية واإلسالمية، نجحت إلى حد كبير في الحفاظ علـى الهويـة              إن المقا : 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               

لمستهدفة من األعداء، الذين يحاولون تصفية القضية الفلسطينية، وخاصة حق العـودة            للهوية الفلسطينية ا  
 .منها، الذي يمثل أحد أهم معالم الهوية الوطنية الفلسطينية، وأحد أهم ركائز القضية الوطنية
  ٢١/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  االستفتاء الفلسطيني.. الفتوى الدينية والسياسة .٦٧

  خالد الحروب
غالب إن لم يكـن كـل       . ينية التي تتدخل في مسألة سياسية خالفية ومتغيرة تستفز األعصاب         الفتوى الد 

الفتاوى الدينية المعاصرة التي تدخلت في السياسة عكست قصر نظر من أصدرها، وجهله بالسياسة أوالً               
قي فـي   في حرب الخليج األولى هبط نصف مليون جندي أمريكي لدحر الجيش العرا           . وربما بالدين ثانياً  

لمحاربة المسلم إن كان    " االستعانة بالكافر "قسم من تلك الفتاوى أجاز      . الكويت تسبقهم فتاوى من كل نوع     
 ىنـاد في حالة اعتداء، وقسم آخر من تلك الفتاوى أفتى بحرمة أن تطأ قدم جندي أمريكـي المنطقـة و                  

بشكل أو بـآخر أفتـى   : ل بالعربانقسمت الفتوى الدينية آنذاك بحسب االنقسام السياسي الذي ح . بالجهاد
  .رجال الدين بحسب الموقف السياسي للبلد الذي يعيشون فيه وللحكومة التي تقود ذلك البلد

 ١٩٩٦فـي سـنة     . في الشأن الفلسطيني تهب فتاوى دينية تتدخل في السياسة عند كل انعطافة سياسـية             
هات عـدة فـي فلـسطين واألردن        وعندما نُظمت أول انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي أصدرت ج        

فتاوى تحرم المـشاركة فـي تلـك        ) ومنها رابطة علماء فلسطين   (مقربة من اإلسالميين وحركة حماس      
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بعد ذلك بعشر   . يومها لم تترك تلك الفتاوى سبباً إال وأوردته في تبرير وتعزيز ذلك التحريم            . االنتخابات
مرة مدعومة بفتاوى جديدة تجيز هـذا العمـل         سنوات كانت حماس تخوض نفس تلك االنتخابات وهذه ال        

  .السياسي االنتخابي وتحض عليه
 أصدرت حماس بياناً شهيراً وتصريحات مرافقة طالبت فيها بأن يتاح للفلسطينيين أن يعبـروا               ١٩٩٥سنة

وقالت إنها سوف تحترم رغبة الشعب الفلسطيني مهما        .  حر ونزيه  استفتاءعن رأيهم بشأن مستقبلهم عبر      
قبل ذلك بعدة سنوات كان الشيخ أحمد ياسين يكرر ذلك وبصيغة أكثـر وضـوحا         .  نتيجة االستفتاء  كانت

وتحدياً، قائالً في مقابلة صحفية مشهورة أنه وحركته سوف يحترمان رغبة وإرادة الـشعب الفلـسطيني                
  .حتى لو انتخب الحزب الشيوعي ليقود فلسطين
هذا اإلقحام الفج والقسري للفتوى الدينيـة       . االستفتاء" تحرم"واليوم تأتي فتوى رابطة علماء فلسطين لـ        

. في شأن سياسي بحت يثير االستغراب واألعصاب، لكن األسباب المرافقة للتحريم تضاعف من ذلك كله              
إن االستفتاء في أصله مبدأ ال      "فقد جاء في فتوى الرابطة بحسب النص الموجود على موقعها االلكتروني            

االستفتاء إذا تعلق بحكم شرعي ثابت      ) لكن... (ريع اإلسالمي فيما يجوز فيه االستفتاء       يخالف أحكام التش  
كما هو الحال في فلسطين في حق العودة وتقرير المصير، أو التنازل عن جزء من أرض فلـسطين أو                   

إن عـرض   ) و... (عن مقدس من المقدسات اإلسالمية، أو التنسيق مع العدو لضرب المقاومة ال يجوز              
  ".ذه الحقوق وأمثالها على االستفتاء يمثل خيانة هللا وللرسول وللمؤمنين وللوطنه

األولى عن مدى صدق اإلسالميين عمومـاً       . تثير هذه الفتوى المتسرعة والمقلقة عدة قضايا في آن واحد         
ممثليـه  ففي الحالتين يناط بالشعب،     . إزاء مسألة الديموقراطية التي ال تختلف في جوهرها عن االستفتاء         

في حالة البرلمان، وأفراده في حالة االستفتاء، اتخاذ القرار الذي يرونه مناسباً وفـق مبـدأ التـصويت                  
وإذا تقدم حزب ديني باستثناء مجموعة من القضايا خاصة السياسية وخلع عليها قدسية دينيـة               . واألغلبية

. ل الخيار الديموقراطي مـن معنـاه    وطالب بحظر إخضاعها للعملية الديموقراطية فإن في ذلك تفريغاً لك         
علـى  " الوصـاية "األول هو منح حـق   . فذلك يتيح امرين كالهما تدميري ألصل االجتماع الديموقراطي       

الشعب والتكلم باسمه رغماً عنه لطرف من األطراف السياسية حتى لو كان هذا الطـرف حزبـاً دينيـاً                   
بطبيعة الحال للطرف المعنـي تـصنيف القـضايا         واألمر الثاني يوفر هذا الحق      . ويزعم تمثيل اإلسالم  

، وفي التجربة التاريخية اإلنسانية يمثل هـذا األمـر          "المقدس"بحسب هواه وضم ما يشاء منها لتصنيف        
بسرعة فائقة على الفضاء العام وينتهي االجتماع السياسي        " المقدس"كارثة اجتماعية وسياسية حيث يتغول      

  .إلى ثيوقراطية دينية ليس إال
فالفتوى اعتبرت عـددا    . لهذا التدهور ) ومخيف(توى رابطة علماء فلسطين المذكورة هي نموذج بارع         ف

" و" حـق العـودة   "ال يمكن الحديث عنها، ومن هذه القضايا        " ثوابت شرعية دينية  "من القضايا السياسية    
نهـا ثوابـت    ألي كان أن يصف هذه القـضايا بأ       . ، الخ "التنازل عن جزء من األرض    "و" تقرير المصير 

فهـذا فيـه    " ثوابـت شـرعية   "وطنية أو سياسية أو حقوق ال يمكن التنازل عنها، لكن أن يصفها بأنها              
حق "هل هناك نص قرآني أو حديث نبوي في         . استسهال، حتى ال نقول استسخاف، بالدين والسياسة معاً       

هل هـو إقامـة     :  يريد العودة  ؟ وإن كان األمر كذلك فما حكم الفلسطيني الالجىء، مثالً، الذي ال           "العودة
مقدساً دينياً فإن ممارسته بتحقيـق العـودة حتـى علـى            " حق العودة "الحد، أم الجلد، أم الرجم؟ إذا كان        

تنـاقض  " عدم العودة "المستوى الفردي هي مقدس ديني بالضرورة والبداهة، ألن ممارسة ذلك الحق بـ             
الذي على حد علم الجميع لـيس       " تقرير المصير "لـ  وكذلك األمر بالنسبة    . عقالً جوهر الفتوى ومرادها   

لكن األبلى من ذلك أن االستفتاء من ناحية سياسية وإجرائية هو أفضل طريقة للوصول              . فيه نص مقدس  
حق "على حقيقته يعني منح الناس     " المشرع"فهذا المفهوم الذي ربما لم يفهمه       ". تقرير المصير "إلى جوهر   

بل يمكن القول إن األمر على عكس ما أوردتـه          . عليهم" األوصياء"س عبر   ولي" تقرير مصيرهم بأنفسهم  
  .هو بالضبط ضد تقرير المصير" االستفتاء"الفتوى بالضبط ذلك أن حرمان الناس من 
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مـن دروس   " رابطة علماء فلسطين  "ثم من ناحية أخرى، براغماتية ومصلحية بحتة هذه المرة، ألم تتعلم            
؟ ماذا لو تقرر، جدالً، تنظيم استفتاء بعد سـنة أو           ٢٠٠٦ وسنة   ١٩٩٦ة سنة   فتاوى االنتخابات التشريعي  

خمس أو عشر سنوات وشاركت فيه حماس بقوة وتصميم كما فعلت في االنتخابات األخيرة، عندها مـاذا      
ومعها " محرمة شرعاً "؟ عندها إما ستكون حماس متورطة في ممارسة         "الرابطة وعلمائها "سيكون موقف   
وفتاواها لـيس لهـا معنـى    " الرابطة"وكل الشعب الفلسطيني بطبيعة الحال، وإما أن تكون كل أنصارها   
  .وفاقدة الصدقية

إذا عدنا إلى الوراء بعض الشيء أيضا سنتذكر فتاوى دينية سياسية تثير الـضحك والـسخرية وتنتهـي      
فتوى تشجع الفلـسطينيين    ففي سنوات االنتفاضة األولى المتأخرة أصدر األلباني        . بفقدان الصدقية التامة  

وألنهم ما عادوا يأمنون هناك علـى أنفـسهم         " بطش اليهود "على مغادرة وطنهم حفاظاً على حياتهم من        
 ووقـع علـى     ١٩٧٧وقبل ذلك كان الرئيس المصري األسبق أنور السادات قد زار القدس عام             . ودينهم

. ه فتاوى اإلسالميين من جهـة أخـرى       معاهدة كامب ديفيد بعد ذلك تحفّه فتاوى األزهر من جهة، وتكفر          
وكال الطرفين فقد صدقيته إذ ما عاد لألزهر قيمة معنوية حقيقية وهو ينتقل من جيب حاكم آلخر، ومـا                   

يتخلون فيها عـن    " مراجعات فكرية "في مصر صدقية وهم اآلن يقومون بـ        " الجهاديين"عاد لإلسالميين   
ومن ناحية مصلحية ثانيـة فـإن الفتـوى         . ئات األبرياء والعنف التي سقط ضحيتها م    " الجهاد"كل فتاوى   

السياسية ال تقيد إال من أصدرها وتعمل على الحد من حركته السياسية ومناورته، ألن هذا الطرف هـو                  
 شاهد غني، حين لم     ١٩٩٦ولنا، مرة أخرى، في مثال االنتخابات الفلسطينية سنة         . الوحيد الذي يلتزم بها   
معنى ذلك أن الفتوى الدينية فـي       .  إال حماس بطبيعة الحال التي كانت قريبة منها        يلتفت أحد لتلك الفتوى   

يضع قيودا على نفسه في مسألة متغيرة تحرجه عندما         : أمر سياسي متغير هي كمن يصفع نفسه ليس إال        
من أي صدقية معينة، وتنزع االحترام عن رجال الـدين الـذين            " الفتوى"يريد تغيير موقفه، وتفقد فكرة      

كفـوا  : وعليه فخالصة األمر هنا نداء إلى السادة العلماء ورجال الدين وروابطهم وجمعياتهم           . يصدرونها
  .فتاواكم الدينية عن السياسة احتراماً للدين والناس العاديين وإنصافاً للسياسة والسياسيين

 ٢١/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  :كاريكاتير .٦٨

  

  
  ٢١/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 


