
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  في عملية السالم" مهم"عباس وكوشنير يطالبان بدور أوروبي 
   متواصلة ولم تفشل"إسرائيل"جهود مصر لتحقيق تهدئة مع : أبو مرزوق والحية

  سلّم خلية عمالء إلى حكومة هنية بعد التحقيق معهم وتطالب بإعدامهمت" الجهاد"
  "حماس"تشترط على سوريا قطع عالقاتها مع إيران وحزب اهللا و" اسرائيل"

  القاهرة تفضل إهداء شاليط إلى باراك لدعمه داخلياً: الكويتيةالجريدة 
  حماس هي أصل كل الشرور : ايطاليا

   مؤتمر اقتصادي عالمي لدعم فياض سياسياً:مؤتمر فلسطين لالستثمار

إلنهاءلب برعاية عربيةهنية طا 
ال تهدئـة دون    : األزمة الداخلية 

   وقف العدوان ورفع الحصار
  

 4ص ... 
 

1086 23/5/2008الجمعة 



  

  

 
 

  

            2 ص                                   1086:         العدد                  23/5/2008الجمعة : التاريخ

    :أخبار الزيتونة
  4  ربي واإلسالمي ستنفتح وتتسع على الصعيدين الع المسلحةالمقاومة الفلسطينية:محسن صالح.د .2

    
    :السلطة

 5  حصار غزة يزيد الكراهيةو... االستثمار في فلسطين استثمار في السالم: فياض .3
  6 في عملية السالم" مهم"عباس وكوشنير يطالبان بدور أوروبي  .4
  6   الصعباإلنساني تدعو كوشنير لزيارة غزة لالطّالع على الوضع هنيةحكومة  .5
  6 قريع يبحث مع كوشنير سبل إنجاح عملية السالم .6
 7 القادة الفلسطينيون يريدون لقاء نتنياهو لتزايد حظوظه في خالفة أولمرت .7
 7  "حماية المقاومة"كتلة حماس البرلمانية تُقر بالقراءة الثانية مشروع قانون  .8
 7 حماس تعتزم المنافسة على الرئاسة إذا ما تم التوافق على إجراء االنتخابات: "الجريدة" .9

 8  اتفاق الدوحة بأنه انتصار للبنانوالقدومي يصف ... اً بالزعماء اللبنانيين مهنئيتصلهنية .10
    

    :المقاومة
 8    متواصلة ولم تفشل"إسرائيل"جهود مصر لتحقيق تهدئة مع : أبو مرزوق والحية .11
 10  دئةلتها ى عل"سرائيلإ"الفصائل الفلسطينية تبدأ مناقشات حول شروط  .12
 11   يهنئون الشعب اللبناني على اتفاق قطر" الديمقراطية"مشعل والقدومي و .13
 11 تسلّم خلية عمالء إلى حكومة هنية بعد التحقيق معهم وتطالب بإعدامهم" الجهاد" .14
 12  االستنفار القصوى وتتوعد االحتالل بمفاجئات إذا اجتاح غزةتعلن حالة " القسام" .15
 12   تخشى خطف فياض كرسي الرئاسة"فتح" .16
 13   أبو العينين يؤكد حيادية الموقف الفلسطيني من األزمة اللبنانية .17
 13  ح يطالب الرئيس اللبناني الجديد باصدار عفو عن المطلوبين الفلسطينيينمنير المقد .18
 13  في جنين" حماس" قيادي من تعتقل" إسرائيل" .19
 13  مؤتمر فلسطين لالستثمار يهدف إلى تسهيل التطبيع العربي اإلسرائيلي": حزب التحرير" .20
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 14  "حماس"تشترط على سوريا قطع عالقاتها مع إيران وحزب اهللا و" اسرائيل" .21
 14   سنجري مفاوضات موازية مع سورية والفلسطينييناولمرت .22
 14  مئات آالف الدوالرات  علىتبييض األموال وحصولهوثائق سرية تثبت تورط اولمرت في  .23
 14   " شبح" مقاتلة 25 تسعى لدى أميركا لشراء "إسرائيل" .24
 15   من اإلسرائيليين يعارضون االنسحاب من الجوالن % 52: استطالع .25
 15  يق على أولمرت بسبب التفاوض مع سوريةالخناق يض .26
 16   طلقة في الدقيقة6000 المدافع الجديدة تطلق ما يقارب :تل أبيب .27
 16  الطيران الحربي اإلسرائيلي كاد يسقط طائرة بلير .28
    

    :األرض، الشعب
 16   الف فلسطيني انتقلوا للسكن في منطقة القدس داخل الجدار50  هناك:سرائيليإحث ب .29



  

  

 
 

  

            3 ص                                   1086:         العدد                  23/5/2008الجمعة : التاريخ

 17  ضد بيع األمالك العامة إلى جهات ذات مخططات استيطانيةفي عكا حملة توعية  .30
 17  قتل فلسطينياًيلمنطار وامعبر طلق النار على مسيرة كسر الحصار قرب ياالحتالل  .31
 17  شهيد فلسطيني خالل عملية توغل إسرائيلية شرقي غزة .32
 17   اإلسرائيليإصابة أحد عمداء األسرى بوعكة صحية في سجن نفحة .33
 17  سرى القدسأع حد النتهاكات االحتالل ضد يطالب المجتمع الدولي يوض" اسرانا"مكتب  .34
 18   اإلسرائيلي يوقف مجدداً تزويد قطاع غزة بالوقودحتاللاال .35
 18   لتكريم الطالب المتفوقين في القدسقوات االحتالل تقتحم حفالً .36
   

   :اقتصاد
 18 مؤتمر بيت لحم في لى تجنيد استثمارات بقيمة بليوني دوالرتتطلع إلسلطة الفلسطينية ا .37
   

   :صحة
  18   شهيدا161ًضحايا إلى الرفع عدد غزة يمريض بسبب حصار وفاة  .38
   

   :عربي، إسالمي
 19  هداء شاليط إلى باراك لدعمه داخلياًالقاهرة تفضل إ: الكويتيةالجريدة  .39
 19   وزير اإلعالم السوري يدين الشروط اإلسرائيلية المسبقة للسالم .40
 19  تجديد حبس المتهم الرئيسي في قضية التعاون بين اإلخوان وحماس: مصر .41
 19  ارة وفد من اليهود المصريين لتجديد المطالبة باستعادة ممتلكاتهم التي تركوهازي: مصر .42
 20  نواب إسالميون يشاركون في مؤتمر للدفاع عن القضية الفلسطينية .43
   

   :دولي
 20   االولوية للمسار الفلسطيني االسرائيلي: رايس .44
 20  حماس هي أصل كل الشرور : ايطاليا .45
 21 يعيق امكانية تحقيق السالماالستيطان : كوشنير .46
 21  بيلوسي تنفي الحديث مع اولمرت حول فرض حصار بحري على إيران .47
 21  بتعويضات بسبب جدار الفصل محكمة الدولية اتاحت المطالبةال: ونيانمرجعان قان .48
 21  تقول انني مسلم  وال تصدقوا اشاعات بسبب ان لدي اسم مضحكال تحكموا علي: اوباما .49
 22  راضي الفلسطينيةالعمل الدولية تحذر من مشاعر الياس واالحباط والغضب في األ .50
 22   منظمة الصحة العالمية تدين الممارسات اإلسرائيلية .51
 22  االقتصاد الفلسطيني مؤهل لنمو سريع اذا رفعت القيود: البنك الدولي .52
   

    :مختارات
 23  لجيش السوري متهالك، ويحتاج إلى إصالح وتحديثمن عتاد ا% 80:مصدر روسي .53
    

    :تقرير
 23   مؤتمر اقتصادي عالمي لدعم فياض سياسياً:مؤتمر فلسطين لالستثمار .54
    



  

  

 
 

  

            4 ص                                   1086:         العدد                  23/5/2008الجمعة : التاريخ

    :حوارات ومقاالت
 25  رنقوال ناص... التهدئة بين العدوان المبيت واالغتيال السياسي .55
 28  أمال شحادة"... تبادل األراضي" يحيي خطط "اسرائيل"نقاش في  .56
    

  32  :كاريكاتير
***  

  
 ال تهدئة دون وقف العدوان ورفع الحصار:  األزمة الداخليةإلنهاءهنية طالب برعاية عربية  .1

دعـا رئـيس الـوزراء       :رائد الفي ،  غزة نقالً عن مراسلها في    23/5/2008الخليج اإلماراتية   نشرت  
 األزمـة   إلنهـاء  دور عربي مماثل لما بذلته قطر والدول العربيـة           إلى هنية   إسماعيلالفلسطيني المقال   

 األزمة الداخليـة وتخفيـف      إنهاء حوار فلسطيني برعاية عربية، ما يكفل        بإطالقاللبنانية، وطالب هنية    
جاءت تصريحات هنية خالل كلمة أمام مؤتمر علماء فلـسطين فـي             .يين جراء الحصار  معاناة الفلسطين 

وجدد  .الذكرى الستين للنكبة، نظمته لجنة القدس ووزارة األوقاف والشؤون الدينية، أمس في مدينة غزة             
ـ                ر مباركته وترحيبه باتفاق الفرقاء اللبنانيين وانجاز المصالحة الوطنية بعد حوار احتـضنته دولـة قط

نؤكـد  "وقال   . أهمية الدور العربي في حل األزمات العربية الداخلية        إلىبرعاية الجامعة العربية، مشيراً     
مجدداً أن يدنا ممدودة لكل أبناء شعبنا ونحن نسعى الستعادة الوحدة الوطنية على طريق تحقيـق وحـدة                  

 كيان منفصل في قطـاع غـزة        إنشاء إلىأننا ال نسعى    "، مجدداً التأكيد    "حقيقية وتعزيز الشراكة السياسية   
  ". أن تتوفر األجواء الوطنية الستعادة الوحدةإلىرغم أننا ندير القطاع بكفاءة عالية 

الفصائل الفلسطينية لم ولن تعطي التهدئة عن ذلة، ولن تقدمها          "وفي خصوص التهدئة، شدد هنية على أن        
   ". ووقف العدوانلمطالب رفع الحصار وفتح المعابر" إسرائيل"ما لم تستجب 

اقتراح التهدئة جاء    "إن  هنية قال:  فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    23/5/2008الحياة  وأضافت  
 كوندوليزا رايس بعد فشل العمليات العسكرية اإلسـرائيلية  األميركيةبناء على طلب من وزيرة الخارجية     

يمكـن أن يحقـق مـصالح الـشعب         مـا   " رأت في العرض     ]حماس[ الحركة إنوقال  ". على قطاع غزة  
  ".الفلسطيني، خصوصاً في رفع الحصار ووقف العدوان، ومن دون ذلك لن تكون هناك تهدئة

ـ     : أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    23/5/2008القدس العربي   وجاء في    ن أ ىشدد هنيـة عل
في مقدمتها حـق عـودة      حركته ترفض التنازل عن الحقوق الفلسطينية، أو التنازل عن أي حق منها، و            

الالجئين وعدم التفريط بأي شبر من أرض فلسطين، ورفض االعتراف بدولة االحتالل اإلسرائيلي علي              
  .أرض فلسطين

  
 المسلحة ستنفتح وتتسع على الصعيدين العربي واإلسالميالمقاومة الفلسطينية : محسن صالح.د .2

 أن المقاومة الفلسطينية المسلحة     ،االستشاراتأكد الدكتور محسن صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات و        
تعد الجانب األقوى في تأريق المشروع الصهيوني سيما بعد انتقال مركزها من الخـارج إلـى الـداخل                  
المحتل في العشرين سنة الماضية، متوقعاً أن تنفتح المقاومة الفلسطينية وتتسع على الصعيدين العربـي               

 .واإلسالمي
 أن تزايد اإلمكانات القتالية لحماس وحزب اهللا والجهاد اإلسالمي وغيرها، تجعل            ال شك :" صالح.دوقال  

منها حالة تؤرق المشروع الصهيوني، خصوصاً أن هناك تطوراً كبيراً في نوعية المقاتلين الراغبين في               
 ".التضحية واالستشهاد
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تمد على عمودي األمـن     صالح في دراسة مطولة لمركزه، أن استقرار المشروع الصهيوني يع         . وأشار د 
واالقتصاد، الفتاً إلى أن المقاومة المسلحة تُمثل أحد أكثر الوسائل فعالية فـي هـز أو ضـرب هـذين                    

 .العمودين
مـن اإلسـرائيليين يبـدون       % 30- 25وأوضح كذلك أن فعاليات االنتفاضة والمقاومة جعلت ما بين          

 ألف إسـرائيلي خارجهـا وال يرغبـون         700و  فيما يعيش اآلن نح   " إسرائيل"رغبتهم في الهجرة وترك     
بالمجيء لذلك السبب، مبيناً أن هذه النسب تتزايد مع فقدان الشعور باألمان وتراجع االقتصاد وانخفـاض                

 .الدخل
  23/5/2008شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
  حصار غزة يزيد الكراهيةو... االستثمار في فلسطين استثمار في السالم: فياض .3

دعا رئيس حكومة    :منتصر حمدان ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    23/5/2008الخليج اإلماراتية   نشرت  
للتصرف بمسؤولية إزاء التزاماتها الدولية،     " إسرائيل"سالم فياض، أمس،    .  الفلسطينية، د  األعمالتسيير  

وطالب فـي   . مانمؤكداً أن حصارها المفروض على غزة لم يؤد سوى لزيادة الكراهية واإلحباط والحر            
بالتوقف فوراً عن كل ما يقـوض جهـود الـسلطة،           " إسرائيل"كلمته خالل مؤتمر بيت لحم لالستثمار،       

وطالبها باتخاذ قرار استراتيجي باالستجابة لرغبة األغلبية الساحقة من الشعبين الفلسطيني واإلسـرائيلي،    
ن الدولي وقرارات الـشرعية الدوليـة       وفق القانو " سالم عادل "بضرورة إنهاء االحتالل، والتوصل إلى      

يتضمن العمل من اجل إنشاء سوق       وأعلن فياض عن وجود توجه اقتصادي للسلطة      . ومرجعيات التسوية 
اقتصادية حرة تنافسية بقيادة القطاع الخاص الفلسطيني، كما أعلن عن مصادقة الرئيس محمـود عبـاس                

يل قانون تشجيع االستثمار بما يوفر تـسهيالت        على قانون جديد للشركات، ومواصلة العمل من أجل تعد        
" صـنع الـسالم   " االستثمار في فلسطين هو استثمار في        أنإضافية للقطاع الخاص والمستثمرين، معتبرا      

 أنوأكـد   . وشدد على حاجة الفلسطينيين الماسة للتغلب على قيود الحركة لألفراد والبضائع           .واالستقرار
 .ل الوطني سيوفر اإلمكانية الراسخة للتنميةإنهاء االحتالل وإنجاز االستقال

اعتبر سالم فيـاض    :  كفاح زبون  ،بيت لحم  نقالً عن مراسلها في    23/5/2008الشرق األوسط   وأضاف  
  ".رغم كل الصعوبات"أن االقتصاد الفلسطيني، يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو والتطور في المستقبل 

 مجـرد انعقـاد     أنكد سالم فيـاض      أ :23/5/2008طينية  األيام الفلس  في   كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   و
الـدعوة إلـى ضـرورة      "وجدد فيـاض     .مؤتمر فلسطين لالستثمار يمثل قصة نجاح لإلرادة الفلسطينية       

االستجابة الفورية للمبادرة التي أطلقناها منذ شهور، بضرورة إعادة فتح وتشغيل معابر قطاع غزة، وبما               
 ويضمن استمرار وحدة االقتصاد الفلسطيني، ويحرر حركة األفـراد          يحمي وحدة األراضي الفلسطينية،   

والبضائع والمواد الخام بين قطاع غزة والضفة الغربية من ناحية، وبين األراضي الفلسطينية والعالم من               
فاستعادة دورة الحياة االقتصادية وإنهاء حالة االنفصال المفروضة عليه تتطلب أساسا إعـادة     . ناحية ثانية 

  ". وتشغيل المعابرفتح
فياض علـى ضـرورة حـل القـضية         سالم  شدد  : بيت لحم من   23/5/2008الحياة الجديدة   وجاء في   

 على بناء دولته المـستقلة      لقد آن األوان لحرية شعب فلسطين، ليكون قادراً       "الفلسطينية بشكل عادل قائال     
والمؤسسات، وتحتـرم حقـوق      وعاصمتها القدس الشرقية، دولة ترسخ حكم القانون         67على حدود عام    

اإلنسان وتضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة، وتنشر مبادئ التضامن والتكافـل والقـيم               
اإلنسانية والتسامح الديني، وترتقي بمكانة شعبها وثقافته العربية الفلسطينية، دولة تقدمية تقيم العالقـات              

 مواطنيها وتوفر البيئة الالزمـة لنمـو وتطـور القطـاع     الودية مع كل دول العالم، تستجيب الحتياجات  
الخاص، وترتقي باإلبداع والمعرفة لمواردها البشرية، باعتبارها القوة المحركـة للتنميـة االقتـصادية،              
  ".وترسخ عناصر القوة لالقتصاد الفلسطيني المفتوح والقادر على المنافسة، وتحقيق أقصى معايير الجودة
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 في عملية السالم" مهم"بان بدور أوروبي عباس وكوشنير يطال .4

دعـا الـرئيس    : ردينة فارس  و غزة عبد القادر فارس    نقالً عن مراسليها في    23/5/2008عكاظ  نشرت  
في عملية السالم اإلسـرائيلية الفلـسطينية،       " دور سياسي مهم  " لعب   إلى أوروباالفلسطيني محمود عباس    

وقال عباس في   . ع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير      في رام اهللا م    أمس أجراهاوذلك اثر محادثات    
وروبـا ونـصر     أل  نريد دوراً  إننا نقول بصراحة    أنتناول الحديث عملية السالم ونحب      "مؤتمر صحافي   

   ".ن يكون لها دورأعلى 
فـي دعـم    " بلعـب دور الممـول     "األوروبـي  يكتفي االتحـاد     أن كوشنير انه ال يجب      أعلنمن جانبه   
 للمشاركة في تقدم عملية السالم لنكـون        أصدقائنا جانب   إلى نكون   أنيجب علينا    "وأضاف. الفلسطينيين

 ".لألميركيينايجابيين ومن اجل المساعدة وليس لنكون مناهضين 
اللقـاءات مـستمرة    "ن  إ محمود عبـاس  قال   :23/5/2008األيام الفلسطينية    في   كتب حسام عز الدين   و

 ال توجـد    اآلنلكن لغاية   : "وأضاف".  عنها لإلعالنل على نتائج    والمفاوضات مستمرة، وننتظر الحصو   
  ".نتائج

 جانـب   إلـى  بقيام دولة فلسطينية مستقلة      ]طروحاتهأ[طروحاتهأ"وقال كوشنير انه يشارك الرئيس عباس       
  ".دولة إسرائيل

يـرة   المعلومـات األخ   إنعباس  محمود   قال   : وفا نقالً عن وكالة   23/5/2008الحياة الجديدة   وجاء في   
 من األمل، وقد طالبنا األشقاء في مصر بالتدخل بكل جهدهم من أجل             بالنسبة إلى التهدئة ال تعطي كثيراً     

  .نشر التهدئة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
  . بالنتائج التي توصلت إليها األطراف اللبنانية في الدوحةعباسورحب 

  
   الصعباإلنسانيلى الوضع هنية تدعو كوشنير لزيارة غزة لالطّالع عحكومة  .5

 زيارة قطاع   إلىكومة هنية المقالة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير         حدعت  :  فتحي صباح  -غزة  
الحكومة تدعو كوشنير لزيـارة القطـاع        "إن" الحياة" وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو لـ         ،غزة

هاء الحصار الظالم والعقاب الجماعي المفروض      واالطالع على األوضاع اإلنسانية الصعبة، والتدخل إلن      
ورأب الـصدع   " التدخل إلنهاء حال االنقسام الداخلي الفلسطيني     "وحض فرنسا على    ". على سكان القطاع  

  .بين حركتي فتح وحماس
موقف سياسـي وأخالقـي     " بأنه    حماس ووصف النونو الموقف الفرنسي من إجراء اتصاالت مع حركة        

الحـذو حـذو     "إلىودعا االتحاد األوروبي والدول األوروبية كافة       ". لفلسطينيةمحترم في شأن القضية ا    
  ".فرنسا وإجراء حوار غير مشروط مع حماس والحكومة، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

  23/5/2008الحياة 
  

 قريع يبحث مع كوشنير سبل إنجاح عملية السالم .6
 مع برنارد كوشنير وزيـر  أمساقم المفاوضات للوضع النهائي     بحث احمد قريع رئيس ط     : وفا –رام اهللا   

وأشاد قريع بدور فرنسا في دعم عملية السالم واالقتـصاد           .الخارجية الفرنسي سبل إنجاح عملية السالم     
وأشار إلى أنه دعا كوشنير إلى العمل على إيقاف جميع االنتهاكات اإلسرائيلية على األرض،               .الفلسطيني

نرحب بكـل   : وقال أبو عالء  . ملية نجاح عملية السالم كاالستيطان، والحواجز وغيرها      والتي تحد من ع   
قوة بتحقيق السالم على المسار السوري، وبدء عمليات المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل،              
واستعادة سوريا أراضيها المحتلة، وأن يتحقق السالم بالتزامن مـع المـسار الفلـسطيني والمـسارات                

 .األخرى
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من جانبه أوضح كوشنير أن زيارته هذه المرة لألراضي الفلسطينية تختلف عن سابقتها لوجـود فـرق                 
عمل تعمل بكل جدية لقضايا الحل النهائي، معتبرا  أن اإلرادة المستمرة فـي العمـل والمثـابرة علـى                    

 .المفاوضات إشارة جيدة
 23/5/2008الحياة الجديدة 

  
 ون لقاء نتنياهو لتزايد حظوظه في خالفة أولمرتالقادة الفلسطينيون يريد .7

ذكرت مصادر مطلعة في القدس أن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض يحاول منـذ أسـابيع                : القدس
في موازاة ذلك، تجري محاوالت، يقوم بها مساعدو أحمد قريع والرئيس            .ترتيب لقاء مع بنيامين نتنياهو    

 .ياهومحمود عباس لترتيب لقاءات مع نتن
 .ولمرتأ لخالفة   األقوى أنه المرشح    إلىللقاء نتنياهو يعود    " الهجمة"وتقول المصادر نفسها إن سبب هذه       

 في استطالعات الرأي يليه باراك، في حين تخلفت ليفني فـي            األول نتنياهو صار في المركز      أنومعلوم  
ف توجهات نتنياهو مـن عمليـة        القادة الفلسطينيين يحاولون استشفا    إنوتضيف هذه المصادر     .التنافس

  .السالم، ومعرفة إمكان التعاون معه
  23/5/2008الجريدة الكويتية 

 
  "حماية المقاومة"كتلة حماس البرلمانية تُقر بالقراءة الثانية مشروع قانون  .8

أقر نواب كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة        :23/5/2008األيام الفلسطينية    في   كتب فايز أبو عون   
اس، أمس، في جلسة عقدت بمقر المجلس التشريعي المؤقت بمدينة غزة، بالقراءة الثانيـة مـشروع                حم

قانون حماية المقاومة، ومشروع قانون الجريدة الرسمية، كما أقروا بإجماع النواب الحاضرين ووكـالء              
يـة التـي يترأسـها      النواب المعتقلين تقرير لجنة شؤون األسرى التابعة للجنة التربية والقضايا االجتماع          

  .عبد الرحمن الجمل.النائب د
 أحالت كتلة حماس البرلمانية لرئيس الـسلطة        .):أ.ب.د(  نقالً عن وكالة   23/5/2008الدستور  وأضافت  

المقاومـة الفلـسطينية    "للمصادقة عليه، ونص القـانون علـى أن         " حماية المقاومة "محمود عباس قانون    
 اإلسرائيلي الغاصب عن أرض فلسطين وتقرير المصير هي حق          بأشكالها وصورها كافة لطرد االحتالل    

ثابت تكفله الشرائع السماوية والمواثيق واألعراف الدولية وواجب مقدس يقع على عاتق األمتين العربية              
كل من يتخابر مع إسرائيل على المقاومة الفلسطينية أو         " عتبر القانون او ".واإلسالمية والشعب الفلسطيني  

يتآمر عليها وعلى سالحها وبأي وجه كان يعد مرتكباً لجريمة الخيانـة ويعاقـب بالعقوبـات             يالحقها أو   
الجنائية والمدنية المقررة لهذه الجريمة، ويعزل من الوظيفة بقوة هذا القانون إن كان موظفـاً عامـاً أو                  

 ".مكلفاً بخدمة عامة
  

 افق على إجراء االنتخاباتحماس تعتزم المنافسة على الرئاسة إذا ما تم التو: "الجريدة" .9
لى كرسي رئاسة السلطة الوطنية، مع اقتراب مدة انتهاء والية الـرئيس     إ حركة حماس    أنظار تتجه   :غزة

احمد بحر رئـيس المجلـس      .وطالب د . يناير المقبل / األول كانونمحمود عباس المقررة في الثامن من       
 عدم قانونيـة تمديـد الفتـرة        ابات الرئاسية، مؤكداً   بااللتزام بالقانون في مسألة االنتخ     باإلنابةالتشريعي  

 . الرئاسية حتى االنتخابات التشريعية
 يـتم خاللهـا انتخـاب       وحسب الدستور الفلسطيني، يتولى رئيس البرلمان رئاسة السلطة مدة ستين يوماً          

 يؤيـدون    الفلـسطينيين  أغلبية أن إلىرئيس جديد للسلطة الوطنية، وتشير آخر نتائج استطالعات الرأي          
 لمرشح الرئاسة عن حركة فتح،      أصواتهم%  40.9 سيعطي   إذ انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة،      إجراء

 . لمرشح حركة حماس أصواتهم %18.8في حين سيعطي 
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وكثيرا ما دعا الرئيس عباس إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، لكن حماس ما زالت مصرة                
 . انتخابات جديدةأيلب بالحوار قبل الشروع في على رفض تلك الدعوة، وتطا

 موعـد االنتخابـات   إلـى  التالعب بموعد االنتخابات الرئاسية، وتأجيلها إمكانوتحذر حركة حماس من     
 .ال بد من الوفاء به" استحقاقا دستوريا وقانونيا" تعتبرها إذالتشريعية بعد عام، 

ـ        تعتزم المنافسة على الرئاسة الفلسطينية،      األخيرة إن" الجريدة"وقالت مصادر مقربة من حركة حماس ل
 . االنتخاباتإجراء على األطراف ما تم التوافق بين إذا

  22/5/2008الجريدة الكويتية 
  

  اتفاق الدوحة بأنه انتصار للبنانوالقدومي يصف ...  بالزعماء اللبنانيين مهنئاًيتصلهنية  .10
 هنية بـرئيس    إسماعيللحكومة الفلسطينية المقال     اتصل رئيس ا   :بيروت من   23/5/2008الحياة  نشرت  

 محمد رعد مهنًئا باسمه وباسم الشعب الفلسطيني باالتفاق الذي أنجز            اللبنانية النيابية" الوفاء للمقاومة "كتلة  
     التماسك اللبناني يعزز موقف الصمود والممانعة في وجه المخـاطر العدوانيـة            "في الدوحة، معتبراً أن

تفاؤالً بالتوصـل إلـى     "،  "حزب اهللا "وأبدى هنية بحسب بيان وزعه       ". وجه الخصوص  والصهيونية على 
، "عدم التفريط بالثوابت القومية فـي مواجهـة االحـتالل   "، مؤكدا  "اتفاق مماثل على المستوى الفلسطيني    

مقاومـة  السيد حسن نصر اهللا وقيـادة حـزب اهللا وال       " حزب اهللا "ومتمنياً نقل تحياته إلى األمين العام لـ        
  .اإلسالمية

وعقدت القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اجتماعاً برئاسة ممثـل اللجنـة التنفيذيـة                
 بيان هنأ اللبنانيين بانجاز اتفاق الدوحة إلنهـاء األزمـة،           إلىللمنظمة لدى لبنان عباس زكي، وخلصت       

 على الحياد االيجابي الداعم لنهج الحوار وحفظ أمـن          تمسكها في سياستها المبدئية القائمة    " القيادة   وأكدت
  ".لبنان وحل الخالفات بين اإلخوة لما فيه مصلحة الوطن والشعب

هنيـة  إسماعيل   ىأجر : أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    23/5/2008القدس العربي   وأضافت  
وبحـسب تـصريح     .ع اتفاق الدوحة  اتصاالت هاتفية مع عدد من الزعماء اللبنانيين، هنأهم خاللها بتوقي         

 اتصاالت مع كل من نبيه بري رئيس مجلـس النـواب            ىوصل القدس العربي من مكتب هنية فانه أجر       
، ومحمـد  واإلصـالح اللبناني، وفؤاد السنيورة رئيس الوزراء والعماد ميشال عون رئيس تيار التغييـر             

 فلـسطين فـي     إلى السنيورة   بإشارةأشاد  و .وأعرب هنية عن سعادته بـ االتفاق الوطني اللبناني        .رعد
كلمته أثناء التوقيع علي االتفاق وعبر عن تقديره للمواقف اللبنانية األصيلة التي برزت في هذا االتفـاق                 

 .الوطني
زار إسماعيل هنية قد مقر السفير القطري       : وكاالتنقالً عن ال   23/5/2008الخليج اإلماراتية   وجاء في   

تمنيات الشعب الفلسطيني أن تبذل     "ء الزيارة اتصاال مع أمير قطر معربا عن         في قطاع غزة وأجرى أثنا    
وقالـت مـصادر    . الجهود على صعيد األزمة الفلسطينية الداخلية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني          

  ".قريبا"فلسطينية مطلعة إن األمير القطري وعد هنية خالل االتصال ببذل هذا الجهد 
السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي باتفاق الدوحة بين الفرقـاء           رحب رئيس الدائرة    كما  

خرج "واعتبر في بيان وزعه الخميس بتونس أن لبنان         . اللبنانيين، ووصفه بأنه انتصار للبنان واللبنانيين     
 ويحمـي   قوياً بحكمة قادته المخلصين، ورجاله األوفياء، بحيث سيتمكن شعب لبنان من تحقيق طموحاته،            

  ".السلم المدني، والتآخي بين كل أطيافه
  

   متواصلة ولم تفشل "إسرائيل"جهود مصر لتحقيق تهدئة مع :  والحيةمرزوقأبو  .11
 موسى أبو مرزوق نائـب رئـيس المكتـب    .د أوضح :غزةمن  23/5/2008 صحيفة فلسطين ذكرت

 قـضية التهدئـة بـين       ورئيس وفدها إلى مصر، في تصريحات صـحفية، أن        " حماس"السياسي لحركة   
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األمور مازالـت قيـد   : "وقال أبو مرزوق .الفلسطينيين واإلسرائيليين لم تُحسم بعد لجهة الفشل أو النجاح
البحث، فقد نقل المصريون العرض اإلسرائيلي حول المشروع الذي تقدمت به مصر للتهدئـة، وكانـت                

ح المصري، ونحن ننتظـر اإليـضاحات       لدينا تساؤالت واستيضاحات حول الرد اإلسرائيلي على المقتر       
ورفض أبو مرزوق الحديث عن النقـاط التـي طلبـت     ".حتى يمكننا أن نقدم الرد النهائي حول التهدئة

من المبكر اآلن الحديث عن طبيعة هذه النقاط، بانتظار توضـيحها           : "استيضاحات بشأنها، وقال  " حماس"
  ".بالكامل ثم سنعرضها بالتأكيد على اإلعالم

أي مخاوف من إمكانية توصل السوريين    " حماس"صعيد آخر؛ نفى أبو مرزوق أن تكون لدى حركة          على  
بالتأكيد نحن يسرنا أن يستعيد اإلخوة في سورية أرضهم كاملة، وهم           : "إلى تسوية مع اإلسرائيليين، وقال    

روج أي طرف عربي من بالتأكيد نحن ال نرى بخ:"وتابع ."أيضاً وقفوا إلى جانبنا السترداد حقوقنا كاملة 
 ".دائرة الصراع ضد هذا المشروع الدخيل حتى يتم رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني

أمس استالمها   كدت حركة حماس   أ :مراسلها من غزة   حامد جاد عن   23/5/2008 الغد االردنية    ونشرت
 مـن الجانـب   رد اسرائيل حول التهدئة مشيرة الى انها بحاجة الى مزيد من التوضيحات ستحصل عليها   

  .المصري االسبوع المقبل
وقال خليل الحية القيادي في حركة حماس في تصريحات للصحافيين فور عودة وفد حماس من مـصر                 

استلمنا الرد االسرائيلي على التهدئة من الجانب المصري وسـلمنا الجانـب            : "عبر معبر رفح الحدودي   
 ".ر الرد عليها في مطلع األسبوع القـادم       المصري عدة استيضاحات واستفسارات بهذا الخصوص وننتظ      

) المدير العام للمخـابرات المـصرية     (الحوار بين وفد الحركة والوزير عمر سليمان        "واضاف الحية ان    
  ".والقيادة المصرية في القاهرة كان جادا ومعمقا

ي فـي  أكد القياد: القاهرة عن فتحي صباح من غزة وجيهان الحسيني من  23/5/2008 الحياة  وأضافت
ـ            " حماس" تسلمنا ": "الحياة"أيمن طه استمرار الجهود من أجل التوصل إلى تهدئة مع اإلسرائيليين، وقال ل

للحركة تساؤالت عن   ... من المصريين الرد اإلسرائيلي على المبادرة المصرية، لكننا لم نبلغهم بعد بردنا           
 موسـع، وعنـدما تـستكمل هـذه         نقاط محددة، واألمر يحتاج إلى بحث ومناقشات على مستوى قيادي         

  ".المشاورات سنرد، فحتى اآلن لم نقل نعم ولم نقل ال ألننا ما زلنا نبحث األمر جيداً
ال أريد الخوض في التفاصيل، لكن عندما نبلور موقفنـا          : "عن تلك النقاط العالقة، فأجاب    " الحياة"وسألته  

إسرائيل شن عملية عسكرية واسـعة ضـد        ورأى أن ما يتردد عن نية       ". بشكل نهائي سنبلغه للمصريين   
نوع من الضغط واالبتزاز العسكري لجعل حماس تتخذ مواقـف محـددة أو تتراجـع عـن      "قطاع غزة   

  ".مواقفها
ـ   " حماس"من جانب آخر، قال قيادي في        عدم شمول اتفاق التهدئة تشغيل     "إن  " الحياة"رفض كشف اسمه ل

إغالق معبر رفح هو عنوان للحـصار، وتـشغيله أمـر    : "، مضيفا "معبر رفح الحدودي هو إشارة سلبية     
المسؤولين المصريين أبلغوا الحركـة بـأن       "، مشيراً إلى أن     "أساسي بل جوهري في مسألة فك الحصار      

ولفـت المـصدر إلـى أن هنـاك          ".معبر رفح غير مشمول في اتفاق التهدئة، وليس له عالقة باالتفاق          
التهدئة في مقابل تهدئـة، وأن رفـع        "ته إسرائيل من أن     تساؤالت عن قضايا عدة، على رأسها ما طرح       

، غير  "ال نعلم ماذا تعني مرحلة تجريبية وما مدى استمراريتها        : "، وقال "الحصار سيتم بشكل تجريبي أوالً    
استمرار االتصاالت مع المصريين في خصوص التهدئة للحصول على مزيد مـن اإليـضاحات      "أنه أكد   

  ".قبل أن نبلور موقفنا
ر مصدر مصري رفيع من مغبة قيام إسرائيل بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة تقـسمها إلـى                  وحذّ

: ، مضيفا "ستكون لذلك انعكاسات سلبية وخطيرة وسترجعنا إلى الوراء       ": "الحياة"ثالث مناطق، وقال لـ     
المخـاطر ودرس  أبلغنا وفد حماس الذي اجتمعنا به في القاهرة بمخاوفنا هذه، ودعوناهم إلى تدارك هذه            "
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قلقة ومعنية باألمر تماماً وتضع الشأن الفلسطيني على        "، الفتا إلى أن مصر      "الوضع بشكل أشمل وأوسع   
  ".رأس أولوياتها، لكنها ال تتخذ قراراً بالنيابة عن الفلسطينيين الذين يجب أن يتحملوا مسؤولية قراراتهم

مـصادر مطلعـة علـى       أن   :غـزة سلها من   عن رائد الفي مرا    23/5/2008 الخليج اإلماراتية    وكتبت
التي نقلها الوزير   " االسرائيلية"كشفت أن الحركة رفضت الشروط      " حماس"المحادثات المصرية مع قيادة     

، مشترطة عدم كشف هويتها، ان الوفد الذي مثل         "الخليج"وقالت المصادر ل    . سليمان النجاز اتفاق تهدئة   
أمام الجهود المصرية، مطالباً الوسيط المـصري       " لباب موارباً ا"قيادة الحركة في الداخل والخارج ترك       

أبلغ الوزير سليمان   " حماس"وأشارت الى أن وفد      .واضحة على مجموعة استفسارات   " اسرائيلية"باجابات  
وال يمكن القبول بها، كونها تستند الى اتخـاذ الحركـة والمقاومـة             " تعجيزية" "االسرائيلية"بأن الشروط   
  .ى في انتظار حسن النوايا من جانب االحتاللالخطوة األول

تسعى من وراء شروطها الى انجاز اتفاق تهدئة يقوم علـى المرحليـة،   " اسرائيل"وبحسب المصادر فان    
. وهو ما يتيح لها فرصة التهرب من استحقاقات هذا االتفاق المتعلقة برفـع الحـصار وفـتح المعـابر                  

الث نقاط رئيسة تقوم على أن تبدأ التهدئـة بوقـف متبـادل             بث" االسرائيلية"ولخصت المصادر الشروط    
الطالق النار ووقف المقاومة لعمليات اطالق الصواريخ وكل أشكال المقاومة انطالقاً من غـزة، تنظـر                

  .بعدها دولة االحتالل في اجراءات فتح المعابر بناء على االلتزام الفلسطيني بالشروط
" حماس"حلة الثانية من اتفاق التهدئة المتعلق بفتح المعابر بافراج          ربطت بين المر  " اسرائيل"وأضافت أن   
األسير جلعاد شاليت مع امكان البحث في اطالق سراح أسرى فلسطينيين ضمن            " االسرائيلي"عن الجندي   
مبرراً ذلك  " االسرائيلية"بالرؤية  " حماس"ووفقاً للمصادر فان الوسيط المصري حاول اقناع         .هذه المرحلة 

" حمـاس "ورفـض القيـادي فـي        .ل على نزع أي مبررات قد تقود الى عدوان موسع على غزة           بالعم
ال "، وقـال    "الفشل"اسماعيل رضوان الحكم على المباحثات مع القيادة المصرية في خصوص التهدئة ب             

وأضاف أن الحركة ستنتظر رد الوسيط المصري على         ".نستطيع القول إن الحديث في هذا الملف انتهى       
  .عة االستفسارات والتساؤالت التي تقدمت بهامجمو

 "حماس"أسامه حمدان أحد أعضاء وفد      أن  : الوكاالتنقالً عن    23/5/2008 البيان اإلماراتية    وأوردت
 لتلفزيون األقصى التابع للحركة في غزة إن المحادثات وصلت لطريق مسدود ألن إسرائيل رفضت                قال

وقال إن إسرائيل كانت    . ض على قطاع غزة كجزء من الهدنة      برفع الحصار المشدد المفرو   " حماس"طلب  
  . فقط تريد ما يسمى التهدئة في مقابل التهدئة وهو يعني إنهاء الهجمات في مقابل إنهاء الهجمات

النقـاب  كشفت مصادر في حركة حماس   أن:23/5/2008عكـاظ   لـ عبد القادر فارس من غزة  وكتب
القليلة القادمة فشل جهود التوصـل الـى تهدئـة بـين الفـصائل           عن أن القاهرة ستعلن خالل الساعات       

 .الفلسطينية بغزة واسرائيل
  

  لتهدئةا على "سرائيلإ"الفصائل الفلسطينية تبدأ مناقشات حول شروط  .12
من المتوقع أن تبدأ الفصائل الفلسطينية التي أعطت موافقة سابقة على جهـود             :  من أشرف الهور   -غزة  

ل تهدئة مع اسرائيل مناقشة الشروط التي وضعها قادة تل أبيب على هذه الجهود              الوساطة المصرية الحال  
خالل األيام القليلة القادمة، قبل ابداء رأيها النهائي، في ظل معلومات تشير الى أن مستقبل التهدئة ربمـا                  

طـالع  وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس لـ القدس العربي ان حركته ستقوم بـ ا    .يبوء بالفشل 
الفصائل الفلسطينية على مباحثاتها في القاهرة مع المسؤولين المصريين، وعلى الرد االسـرائيلي علـى               

  .التهدئة
وقال انه بعد مناقشة األمر مع تلك الفصائل وفي أطر حركة حماس سيتم اتخاذ الموقـف النهـائي مـن                    

  .التهدئة
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في القاهرة من قبل الوسيط المصري، قال       وعن وجهة نظر حماس في المقترحات الجديدة التي قدمت لها           
أبو زهري من المبكر الحديث اآلن عن ردنا، ونحن بانتظار عودة الوفود لبدء المناقشات، والموضوع ال                

  .زال قيد الدراسة
وأكد نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد لـ القدس العربي ان حركته لم تبلغ رسمياً من قبـل الوسـطاء     

وقال ان حركته ستبدأ في سلسلة من المـشاورات، فـور            .شروط االسرائيلية الجديدة  المصريين بشأن ال  
وصول وفد حماس من القاهرة، وابالغ الفصائل بتلك الشروط من أجل اتخاذ قرار فلسطيني موحد للـرد         

وأتهم عزام اسرائيل بـ المماطلة ووضع الشروط التعجيزية الفشال أي جهد يقود الى              .على المقترحات 
  .يف االحتقانتخف

بدورها أكدت ألوية الناصر صالح الدين رفضها للشروط االسرائيلية على عملية التهدئة، والتي تـنص               
وقال أبو عطايا الناطق باسم األلوية ان موافقة فصيله على أي تهدئة مع اسرائيل              .على تهدئة مقابل تهدئة   

لى الهجمات االسرائيلية، وذكـر أن      وجدد موقف فصيله في حقه بـ الرد ع       .مرتبطة باستحقاقات وشروط  
  .ألوية الناصر لن تقف مكتوفة األيدي على هذه الجرائم 

  23/5/2008القدس العربي 
  

  يهنئون الشعب اللبناني على اتفاق قطر " الديمقراطية"مشعل والقدومي و .13
دوحـة بأنـه    وصف رئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي اتفاق ال          : وكاالت

 إن هـذا    1982وقال في بيان وزعه الخميس بتونس حيث يقيم منـذ العـام ،             .انتصار للبنان واللبنانيين  
جعل الغمامة تنقشع من سماء لبنان، وحواجز عدم الثقة تنكسر، باإلضافة إلى تقهقر قوى الـشر                "االتفاق  

  ".  وخلق الفتنة اآلثمةالتي حاولت الوقوف ضد رفاهية ورقي لبنان، وتمزيق نسيجه االجتماعي
ورحب مشعل باالتفاق الذي توصل إليه الفرقاء اللبنانيون، وقال بيان للحركة ان مشعل اجرى اتصاالت               
هاتفية مع كل من امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر                    

عبر خاللها عن تثمينه وتقديره للجهود التي       "موسى،  آل ثاني، واالمين العام لجامعة الدول العربية عمرو         
بذلوها جميعا في جمع االشقاء اللبنانيين وانجاز اتفاق الدوحة الذي وأد الفتنة واسس لمرحلة جديدة مـن                 

مشعل في البيان الذي صدر في مقر اقامته في دمشق الشعب اللبنـاني     " هنأ"كما  ". الوفاق الوطني اللبناني  
عن امله بان يكون هذا االتفاق خطوة نحو تحقيق االمن واالسـتقرار والرفاهيـة              "عربا  باتفاق الدوحة، م  
  ".واالزدهار للبنان

كما رحبت حركة فتح باالتفاق اللبناني، وقالت في بيان اصـدره المتحـدث الرسـمي باسـمها فهمـي                   
بـين األطـراف    حركة فتح ترحب بالتوافق اللبناني وعودة روح الوئام والوفـاق فيمـا             "الزعارير، إن   

وجدد الزعارير تثمين   ". السياسية المختلفة، لما يؤدي ذلك من تجنيب لبنان وشعبه الشقيق، كوارث الفتن           
 .   الحركة للدور العربي والجهد الجماعي الذي استطاع احتواء األزمة اللبنانية

  23/5/2008الخليج اإلماراتية 
  

 التحقيق معهم وتطالب بإعدامهمتسلّم خلية عمالء إلى حكومة هنية بعد " الجهاد" .14
ـ      :  سمية درويش  -غزة   ، عن تسليم خلية خطيـرة      "الجريدة"كشفت مصادر في حركة الجهاد االسالمي ل
 .إلى وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، بعد أن انتهت حركة الجهاد من التحقيـق معهـم  " العمالء"من 

 أشخاص، بطلهـا المـواطن صـالح        7ونة من   وقالت المصادر التي فضلت حجب اسمها، ان الخلية مك        
قائد لجان  " جمال أبو العطايا  " عاما، المتهم بالتورط في اغتيال عدد من قادة المقاومة، أبرزهم            60أبوزيد  

وأشارت المـصادر ذاتهـا    .المقاومة الشعبية، ومحمد الشيخ خليل قائد سرايا القدس في المنطقة الجنوبية
جهاز االمن واالستخبارات التابع لحركـة الجهـاد االسـالمي، كـشفت            ، الى ان تحقيقات     "الجريدة"لـ



  

  

 
 

  

            12 ص                                   1086:         العدد                  23/5/2008الجمعة : التاريخ

وتطالب حركـة   .، مبينة أن جلهم ارتبط تحت طائلة االغراءات المالية"الخونة"اعترافات ما وصفتهم بـ
الجهاد، الحكومة المقالة في غزة، بتنفيذ حكم االعدام بمجموعة العمالء المتورطة فـي تـصفية رؤوس                

التي طالما طالبت الحكومات السابقة بتنفيذ االعدام فـي         " حماس"ع غزة، اال ان حكومة      المقاومة في قطا  
 .، لم تنفذ منذ سيطرتها على غزة أي حكم إعدام"العمالء"

  22/5/2008الجريدة الكويتية 
  

 تعلن حالة االستنفار القصوى وتتوعد االحتالل بمفاجئات إذا اجتاح غزة " القسام" .15
 آخرون بجـراح ،     17استشهد مقاوم من حركة حماس وأصيب       . :االت االنباء  سمير حمتو، ووك   -غزة  

شارك فيها مئـات المـواطنين لكـسر الحـصار           نحوة معبر إيريز     اثر تصدي قوات االحتالل لمسيرة      
واعلنت حماس حالة االستنفار القصوى في صـفوف        . "حماس" والتي دعت إليها     المفروض على القطاع  

، وذلك استعداداً لمواجهة التصعيد اإلسرائيلي، المحتمل علـى         "كتائب القسام "ي  مقاتليها وجناحها العسكر  
وأشارت مصادر في الحركة إلى تجهيـز       . في حال دخول القطاع   " نوعية"قطاع غزة ، متوعدة بمفاجآت      

الفدائيين والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة واالستعداد إلطالق المئات من الـصواريخ           "العشرات من 
ـ   ".قذائف باتجاه المستوطنات في حال اجتياح القطاع        وال مفاجآت نوعية إلسـرائيل    "وتوعدت المصادر ب

بحمل األكفان الـسوداء  "وطالبت إياهم" في حال دخول القطاع و تحويل غزة إلى مقبرة لجثث جنود العدو       
 "".تل أبيب" للعودة بها إلى مقابر

  23/5/2008الدستور 
  

  ي الرئاسة تخشى خطف فياض كرس"فتح" .16
، أن يستغل رئيس وزراء حكومة تسيير األعمـال         "فتح"يخشى قياديون في حركة     : أحمد شاكر -رام اهللا   

سالم فياض وضعه الحالي والدعم الدولي والعربي الكبير الذي يحظى به للوصول إلى سدة الحكـم فـي               
 باستعدائها، وقطع رواتـب     فياض" فتح"وتتهم   .األراضي الفلسطينية، وانتزاع كرسي الرئاسة من الحركة      

اآلالف من عناصرها في غزة بدعوى اإلصالح المالي واإلداري، واالستفراد بالحكم في الضفة الغربيـة               
فيـاض  "، إن "األخبـار "وقال هؤالء لـ .التي تعد معقالً لها، واعتماد حكومته على وزراء تكنوقراط فقط  

 تح معه، وهو ما دفعهم إلى الطلـب مـن عبـاس           شكا لإلدارة األميركية واألوروبيين تصرفات حركة ف      
 عدم الضغط على فياض والوقوف بحزم أمام تدخالت فتح في حكومته حتـى ال               ]الرئيس محمود عباس  [

  ".تخسر السلطة الدعم المالي الكبير الذي تحظى به الحكومة
ا إذا لـم تـتم      إلى أن بعض نواب الحركة هدد بطرح الثقة بحكومة فياض ومساءلته          " فتح"وأشار قياديو   

وهددوا بالقيام بإجراءات احتجاجية أخرى إذا رفضت الحكومة االستجابة لمطالبهم،          . االستجابة لمطالبهم 
عـديلها مـن   وال أحد يستطيع تغييرها أو ت"لكنهم تراجعوا عن ذلك بعد تأكيد عباس أن الحكومة حكومته          

ون من أن فيـاض سيرشّـح نفـسه         ويقول مسؤولون في السلطة إنهم متأكد      ".دون رضى رئيسها فياض   
النتخابات الرئاسة المقبلة عقب انتهاء والية أبو مازن، وهو سيصل حتماً إلى كرسي الرئاسـة العتقـاد                 

ة الـدعم المـالي     الشعب الفلسطيني بأن يده نظيفة، وأنه يستطيع تسيير أمورهم أكثر من غيره من ناحي             
ـ   ويشير وزير في حكومة فياض، رفض      .والدولي والعربي  انتقـادات  "، إلـى أن     "األخبـار " ذكر اسمه ل

حركة فتح للحكومة هامشية وحزبية فقط، وال تلمس المخاطر االقتصادية التي أنقـذ فيـاض المجتمـع                 
، وقـال   "فـتح "ويوضح أن فياض رفض أكثر من مرة أن تطعم حكومته بقيادات مـن              ". الفلسطيني منها 

ولمح إلى أن فياض سيعلن استقالته إن تعرض        ". رنا غزة ال نريد خسارة الضفة الغربية كما خس      : "مازحاً
  .لتطعيم حكومته بقيادات منها" فتح"لضغوط إضافية من حركة 

  23/5/2008األخبار 
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  أبو العينين يؤكد حيادية الموقف الفلسطيني من األزمة اللبنانية  .17

موقف القيادة الفلـسطينية    "في لبنان سلطان أبو العينين في تصريح،        " فتح"وجدد أمين سر حركة     : بيروت
مصلحة الشعب  "، مؤكداً أن    "في لبنان ورام اهللا الذي يقف على مسافة واحدة من جميع األطراف اللبنانيين            

المخيمـات  "وأكـد أن     ".الفلسطيني أن يكون لبنان وطناً مستقراً ومزدهراً وموحداً خلف قيادته الشرعية          
وهنـأت الجبهـة     ".ة في وجه أي اتفاق بـين اللبنـانيين        الفلسطينية لم تشكل بأي حال من األحوال عقب       

الشعب الفلسطيني له مـصلحة  "، مؤكدة ان    "الشعب اللبناني وقواه السياسية   "الديموقراطية لتحرير فلسطين    
 ".فعلية في استعادة لبنان عافيته

  23/5/2008الحياة 
  

  ن الفلسطينيينمنير المقدح يطالب الرئيس اللبناني الجديد باصدار عفو عن المطلوبي .18
مخيم عين الحلوة   جال امس رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري في           :   محمد صالح  - صيدا

ثم عقد لقاء مع قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان العميد منير المقدح فـي منزلـه فـي                   في صيدا،   
ي، والقـوى االسـالمية ولجنـة       المخيم، بحضور ممثلي فصائل منظمة التحرير وقوى التحالف الفلسطين        

اثر اللقاء تحدث المقدح فهنأ الشعب اللبناني باتفاق         . المتابعة واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا      
وطالـب بـضرورة    . الدوحة، ورأى في وحدة لبنان وأمنه واستقراره قوة للقضية الفلسطينية ودعما لها           

ودعا الـرئيس اللبنـاني     . ية واالجتماعية واالنسانية والسياسية   اعطاء الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدن     
كذلك زار وفد اللجنة السياسية العليـا فـي التنظـيم           . الجديد الى اصدار عفو عن المطلوبين الفلسطينيين      

كما قام وفـد مـن      . الشعبي الناصري، المخيم والتقى القوى االسالمية فيه بحضور الشيخ جمال الخطاب          
  . في صيدا بزيارة المخيم والتقى ممثلين عن القوى الفلسطينية الوطنية واالسالمية" تيار المستقبل"

  23/5/2008السفير     
  

  في جنين" حماس" قيادي من تعتقل" إسرائيل" .19
احد قادة  "  عاما 45"اعتقلت قوات االحتالل أمس الشيخ ابراهيم حسين علي جبر           : أمين أبو وردة   - نابلس

خاصـة متخفيـة بـالزي      " اسرائيلية"وقالت مصادر متطابقة ان قوة      . الغربيةفي الضفة   " حماس"حركة  
 آليـة  15المدني تسللت لضاحية واد برقين جنوب غرب جنين وحاصرت منزل جبر ثم اقتحمت المنطقة        

  . عسكرية وحاصرتها
  23/5/2008الخليج اإلماراتية 

  
  بيع العربي اإلسرائيليمؤتمر فلسطين لالستثمار يهدف إلى تسهيل التط": حزب التحرير" .20

ـ         : غزة ، إن مـؤتمر فلـسطين      "الجريـدة "قال خالد سعيد المنسق اإلعالمي لحزب التحرير االسالمي لـ
لالستثمار المنعقد في مدينة بيت لحم، يهدف الى أن تكون السلطة الفلسطينية جسرا للتطبيع بين اسرائيل                

أن المؤتمر يهـدف  "وأكد حزب التحرير  .مؤتمروالعالم االسالمي، مطالبا في ذات السياق بإفشال هذا ال
تحت شعار االستثمار الى تمليك الكفار من كل نحلة وملة، وفي مقدمتهم اليهـود، فتـات االرض التـي                   

  ".تتواجد عليها السلطة
  23/5/2008الجريدة الكويتية 
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  "حماس"تشترط على سوريا قطع عالقاتها مع إيران وحزب اهللا و"  اسرائيل" .21
قالت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني في أول تعقيب لها على اإلعالن            :  أسعد تلحمي  –الناصرة

عن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وسورية، إن إسرائيل راغبة حقاً في الـسالم مـع                 
وحمـاس    لكن ينبغي على سورية ان تفهم أنه يتحتم عليها االنفصال عن ايـران وحـزب اهللا               "جاراتها،  

مسألة " إخراج سورية من دائرة العداء    "واعتبر وزير الدفاع ايهود باراك أن       ". وسائر التنظيمات اإلرهابية  
". لكن على إسرائيل أن تبقى واعية ومتنبهة إلى أن السالم يتحقق فقط من موقع قوة وثقة بـالنفس                 "مهمة  

ات مبالغ فيها من استئناف المفاوضات،      ودعت جهات أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى الى عدم خلق توقع         
في حين شككت أوساط في شعبة االستخبارات العسكرية في إمكانات إبعاد سورية عن عالقاتها مع ايران                

  .حتى في مقابل اتفاق سالم" حزب اهللا"و
  23/5/2008الحياة 

  
   سنجري مفاوضات موازية مع سورية والفلسطينييناولمرت .22

يس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت خالل لقائه وزير الخارجية الفرنـسي           أكد رئ :  وكاالت– تل أبيب 
برنارد كوشنير في القدس أمس، أن إسرائيل ستجري مساري مفاوضـات مـوازيين مـع الفلـسطينيين         

تعتزم إسرائيل إجراء مساري مفاوضات موازيين من دون أن يكـون أحـدهما             "وقال أولمرت   . وسورية
 .ا أن إسرائيل تتطلع إلى التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين خالل سنة، مضيف"على حساب اآلخر

  23/5/2008الجريدة الكويتية 
 

  مئات آالف الدوالرات على  سرية تثبت تورط اولمرت في تبييض األموال وحصولهوثائق .23
، أمس  "غيدي فايتس ") هآرتس(كشف المراسل للشؤون القضائية في صحيفة       : زهير اندراوس  -الناصرة  

الخميس النقاب عما أسماها أوراق زاكن، والقصد مساعدة اولمرت شوال زاكن منذ منتصف الـسبعينيات               
  . التحقيق مع رئيس الوزراء ايهود اولمرتىمن القرن الماضي، والتي أدت ال

وقد تم النشر بعد ان سمحت المحكمة المركزية في القدس الغربية بالنشر وألغت أمر منع النـشر الـذي                   
ه الشرطة منذ بداية التحقيق، وتبين أن مديرة مكتب أولمرت في وزارة الـصناعة والتجـارة                استصدرت

واألشغال، شوال زاكن، كانت قد وثقت في حاسوب في الوزارة مبالغ مالية مقترنة باسم المحـامي أوري                 
. ميسر، صديق وشريك وكاتم أسرار اولمرت ورجل األعمال اليهـودي األمريكـي موشـي طلنـسكي               

ـ               وأضاف  ىت الصحيفة أن الوحدة القطرية للتحقيق في االحتيال، التابعة للشرطة االسـرائيلية عثـرت عل
أما بالنسبة للمحامي    .المواد المذكورة قبل عدة أسابيع في كمبيوتر في وزارة الصناعة والتجارة واألشغال           

الـدوالرات  أوري ميسر، المقرب من رئيس الحكومة، وكذلك طلنسكي المـشتبه بتقـديم مئـات آالف                
ألولمرت فظهر اسمه في المذكرات الخاصة بمديرة مكتب ايهود أولمرت شوال زاكن، وذلك في أيلـول                

 جانب  ىوال. ، وكذلك ظهر اسم طلنسكي المشتبه بتقديم مئات آالف الدوالرات ألولمرت          2005) سبتمبر(
 1 لـدي ميـسر بتـاريخ        274,00اسميهما كتبت زاكن أرقاما تشير الي تواريخ ومبالغ مالية، جاء فيها            

 من طلنسكي، واألخيـر مـدين       23,950 أعطيت أوري    30.6.2005، وبتاريخ   2005) يونيو(حزيران  
  . من طلنسكي7,500 أعطيت أوري 12.8.2005، وفي تاريخ 6,500بـ

  23/5/2008القدس العربي 
  

  "شبح" مقاتلة 25إسرائيل تسعى لدى أميركا لشراء  .24
 أمس أن وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود بـاراك طلـب مـن اإلدارة              "هآرتس"ذكرت صحيفة   : يو بي آي  

وهـي األكثـر   " الشبح"المعروفة باسم " 35أف ـ  " مقاتلة من طراز 25األميركية قبل أسبوعين، شراء 
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، التـي  "35أف ـ  " مقاتلة 50كذلك طلب باراك أن تتمكن إسرائيل مستقبال من شراء  . تطورا في العالم
وتتوقع إسرائيل ان   . األميركية" لوكهيد مارتن " مليون دوالر، وتصنعها شركة      80منها  يبلغ ثمن الواحدة    

وتسعى الدولة العبرية ايضا الى أن تشتري ما بين           2014.تبدأ بالحصول على أول سرب منها في العام         
، وهي طـائرة الـشحن المتطـورة لطـراز     " ـ جي 130سي ـ  "ثالث إلى خمس طائرات من طراز 

  . "هيركوليس"
  23/5/2008السفير    

   
  من اإلسرائيليين يعارضون االنسحاب من الجوالن % 52: استطالع .25

 يعارضون االنسحاب من هضبة     % 52أظهر استطالع للرأي أن معظم االسرائيليين       :  د ب ا   -تل ابيب   
يـديعوت  " الذي نـشرت صـحيفة       -وكشف االستطالع   . الجوالن المحتلة مقابل اتفاقية سالم مع سوريا      

 في المئة من االسرائيليين يؤيـدون اعـادة هـضبة           48 عن أن ما يقرب من       - نتائجه امس    "احرونوت
وجاءت االغلبية المعارضة لالنسحاب من الجوالن في هذا االستطالع أقـل           . الجوالن كلها او جزء منها    

رائيلي امس االول ،    بكثير من تلك التي كشف عنها استطالع آخر بثت نتائجه القناة الثانية بالتلفزيون االس             
 فـي   22 في المئة من االسرائيليين يعارضون االنسحاب من الجوالن مقابل تأييد            70والذي أشار الى ان     

 في المئـة مـن االسـرائيليين    49ووفقا الستطالع الصحيفة فإن  .له ، فيما لم يحسم الباقي رأيهمالمئة 
ن تحقيق تجريه الشرطة حوله على خلفيـة        يعتقدون أن اولمرت أحيا هذه المحادثات ليصرف األنظار ع        

 فى المئة يرون ان قراره له عالقة        57احتمال تورطه في قضايا فساد فى حين كشف استطالع القناة أن            
 .بتحقيق الشرطة

  23/5/2008الدستور 
  

 الخناق يضيق على أولمرت بسبب التفاوض مع سورية .26
سرائيلية النار على رئيس الحكومة اإلسرائيلية      فتحت أحزاب وشخصيات سياسية إ    :  أماني سعيد  -رام اهللا   

ايهود أولمرت الذي يزداد الخناق عليه يومياً مع استعداده لجلسة جديدة للتحقيق مع الشرطة اليوم، عقب                
 .إعالنه إطالق التفاوض غير المباشر مع سورية بشأن الجوالن بوساطة وتنسيق تركيين

غلؤون أن حكومة أولمرت ليست مخولة أخالقياً صالحية دفع         ورأت رئيسة كتلة ميرتس البرلمانية زهافا       
. عملية سياسية مهمة مثل عملية التفاوض مع سورية، ذلك ألن أولمرت يخضع لخمسة تحقيقات شرطية              

وقالت غلؤون في حديث إذاعي إن أي خطوة يقوم بها أولمرت تفسر كأنها حيلة إعالمية إللهاء الـرأي                  
 .العام

 إن إعالن إجراء مفاوضـات بـين إسـرائيل          "ايلي مالكا "جلس جوالن اإلقليمي    من جهته، قال رئيس م    
وسورية جاء مفاجأة، متهماً رئيس الحكومة بأنه لم يِف بوعده بإحاطته علماً بالخطوات التي ينوي القيـام          

وأوضح مالكا في حديث اذاعي أن سكان الهضبة قلقون من أن رئيس الوزراء يتصرف على أساس  .بها
رات غريبة ويقوم بخطوات استراتيجية كبيرة وخطيرة لمستقبل دولة اسرائيل في الوقـت الـذي ال                اعتبا

 .يحظى فيه بدعم الجمهور
 في الكنيست انه يجب على      "اللوبي من اجل هضبة الجوالن    " رئيس   سوقال النائب الليكودي يسرائيل كات    

 في الكنيست تعارض االنسحاب مـن       رئيس الوزراء والرئيس السوري أن يعلما أن هناك أغلبية واضحة         
 . عضو كنيست وقعوا وثيقة بهذا المعنى61هضبة الجوالن وأن أكثر من 
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واعتبرت عضو الكنيست ليمور ليفنات من الليكود بدورها انه ليس ألولمرت صالحية اخالقية إلجـراء               
ات القضائية لتقديم   مفاوضات مع سورية وبيع مصالح اسرائيل ومستقبلها في الوقت الذي تستعد فيه الجه            

 .الئحة اتهام ضده على حد تعبير النائبة ليفنات
اريه الداد، البيان بمحاولة من جانـب أولمـرت         ) المفدال(ووصف عضو الكنيست عن االتحاد الوطني       

 .للتملص من الضغوط التي تمارسها عليه الجهات القضائية المكلفة بتطبيق القانون
الكنيست ران كوهين من ميرتس ببيان ديوان أولمرت ودعا ممثلـي  وفي اليسار اإلسرائيلي رحب عضو  

اسرائيل وسورية إلى مواصلة المسيرة بشجاعة، مما سيساهم في استتباب االستقرار في المنطقـة وفـي                
  .عزل ايران

  23/5/2008الجريدة الكويتية 
  

   طلقة في الدقيقة6000 المدافع الجديدة تطلق ما يقارب :تل أبيب .27
ـ   في تل أبيب، أمس الخميس، أنـه فـي   ىذكرت مصادر أمنية رفيع المستو: هير اندراوسز الناصرة 

اطار الجهود التي تبذلها األجهزة األمنية االسرائيلية في السنوات األخيرة لمواجهة الصواريخ والقـذائف              
هـا،  الصاروخية، وفي خطوة وصفت بالمفاجئة، ولم يعلن عنها، غيرت وزارة األمن االسـرائيلية موقف             

ـ  ىمؤخرا، وقررت استيراد المنظومة المدفعية من طراز فاالنكس، لفحص مد      اعتـراض  ى قـدرتها عل
قذائف الهاون والصواريخ التي تقوم المقاومة الفلسطينية باطالقها من قطاع غزة، منذ أكثر مـن سـبع                 

و بشكل جزئـي    سنوات، باتجاه جنوب الدولة العبرية، وحسب المصادر فان المنظومة الجديدة ستساهم ول           
  .في حل مشكلة الصواريخ الفلسطينية، التي باتت تقض مضاجع االسرائيليين، قيادة وشعبا

 ملـم وجهـاز     4 مدافع بقطر    4وأشارت المصادر االسرائيلية الي أن بطارية المدفع المذكور تتألف من           
فة، ثم يقوم بتفعيل المدافع     رادار يتابع تحليق الصاروخ أو القذيفة، ويقوم جهاز الرادار بتقدير مسار القذي           

  . كيلومتر1.5التي تطلق نيرانها عن بعد يصل الي 
 طلقة في الدقيقة، بسرعة تزيد عن سرعة الـصاروخ بأربعـة   6000وتطلق المدافع المذكورة ما يقارب  

باالضافة الي ذلك، أشارت الصحيفة، وتابعت المصادر قائلة ان هذا المدفع الرشـاش يتميـز               . أضعاف
 القليلة نسبيا، بالمقارنة مع مليار شيكل تم تخصيصها للبدائل األخري، وتصل تكلفته مـع جهـاز                 بتكلفته

  . مليون دوالر20 ماليين دوالر، في حين تصل تكلفة مدفعين سوية مع جهاز رادار الي 8الرادار الي 
  23/5/2008القدس العربي 

  
   الحربي اإلسرائيلي كاد يسقط طائرة بليرالطيران .28

 أن طائرة خاصة كانت تقل توني بلير في طريقه إلسرائيل اإلثنين الماضي كـاد               "التايمز"فة  صحيذكرت  
وتقول الصحيفة إن المراقبة الجوية لمحت على شاشـاتها طـائرة            .يسقطها الطيران الحربي اإلسرائيلي   

رج المراقبة  تتجه من جزيرة سيناء المصرية إلى إسرائيل، وإن قائد الطائرة الخاصة لم يستجب لنداءات ب              
المتكررة بتعريف نفسه، فانطلقت طائرتان مقاتلتان فوق الطائرة الخاصة لتعريف قائدها بأنها تعتبر هدفا              

 . مشبوها، وحينها فقط أبلغ الطيار بأن بلير على متنها
ونقلت الصحيفة عن صحيفة معاريف اإلسرائيلية أن التحقيقات األولية أشارت إلى أن خطأ فـي كيفيـة                 

ل كان السبب وراء الحادث وأن إسرائيل بدأت منذ أشهر استخدام أنظمة جديدة لتحديد الطيـران                االتصا
 .المشبوه

  23/5/2008بي بي سي 
  

  الف فلسطيني انتقلوا للسكن في منطقة القدس داخل الجدار50  هناك:سرائيليإبحث  .29
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 الـف   50ن حـوالي    أ ، شرغاي ڤسرائيلي ندا إلجراه الصحافي ا  أيتضح من بحث جديد     : القدس المحتلة 
 حيث. فلسطيني انتقلوا في السنوات االخيرة للسكن في الجانب الغربي من جدار الفصل في منطقة القدس              

حياء فلسطينية مثل شعفاط، بيت حنينا، الـشيخ جـراح، سـلوان، والبلـدة              أانتقل فلسطينيون للسكن في     
لـى  إ كما وصـل فلـسطينيون       .المساكنجور  أمر الذي زاد من االكتظاظ السكاني ومن رفع         القديمة، األ 

  نتيجـة  الهجرة فهـي  هذه  ما اسباب   أ .حياء يهودية، حيث اشتروا او استأجروا منازل من يهود        أطراف  أ
ماكن العمل والتي يتمتع بها سكان القدس       ألى  إامتيازات، وسهولة الوصول    أو  التخوف من فقدان حقوق،     

لـى  إحياء يهودية في القدس الـشرقية       أمكانية تحول   إ البحث   ويعرض .لكونهم سكان دائميين في المدينة    
  .لى مغادرة آالف من اليهود للمدينةإمر الذي سيؤدي حياء حدودية في حال تقسيم المدينة، األأ

  22/5/2008وكالة سما 
  

  ضد بيع األمالك العامة إلى جهات ذات مخططات استيطانيةفي عكا  توعية حملة .30
، على مدار األسبوعين الماضيين بإطالق حملة توعيـة ضـد بيـع             قامت مجموعة شبابية مستقلة   : ع.ح

البيوت واألمالك العامة واألوقاف في عكا القديمة إلى جهات ذات برامج ومخططات استيطانية، وذلـك               
وتعتمـد  . من خالل نشر وتوزيع بوسترات تظهر التهديد القائم ببيع اآلثار والمعـالم العكيـة الـشهيرة               

ها عدة أهداف، أهمها رفع الوعي حول المخاطر التي تهدد عكا القديمة وتعمد علـى       المجموعة في فعاليات  
إفراغها من سكانها، وحول ضرورة مساعدة السكان العرب على البقاء في بيـوتهم مـن خـالل مـنح                   

  .بيوت وتحسين الظروف السكنيةالوقروض لترميم 
  22/5/2008 48عرب

 
  قتل فلسطينياًي المنطار و معبرار قربطلق النار على مسيرة كسر الحصي االحتالل .31

 النار فـي   التي أطلقت   آخرون برصاص قوات االحتالل    17استشهد شاب وأصيب    :  فتحي صباح  -غزة  
دعت إليهـا حركـة حمـاس لكـسر         قرب معبر المنطار    اتجاه مئات المواطنين المشاركين في تظاهرة       

 وا بجروح خطيرة، نقل   وا الجرحى أصيب  وأفادت مصادر طبية أن عدداً من     . مسأ  غزة الحصار عن قطاع  
  .لى مستشفى الشفاء في مدينة غزةإعلى إثرها 

  23/5/2008الحياة 
 

  فلسطيني خالل عملية توغل إسرائيلية شرقي غزةشهيد .32
استشهد مواطن جراء إصابته بشظايا قذيفة مدفعية أطلقتهـا آليـة            : سمير حمتو، ووكاالت االنباء    -غزة  

كانت وحدات خاصة إسرائيلية تقدمت فـي المنطقـة          حيث   . الديك شرق غزة   إسرائيلية في منطقة جحر   
المذكورة في ساعة مبكرة من فجر أمس وتمركزت في عدة مبان، فيما تقدم عدد من اآلليات مسافة تزيد                  

  .عن كيلو متر وشرعت في أعمال تجريف واسعة في أراضي المواطنين المزروعة
  23/5/2008الدستور 

  
   اإلسرائيلي األسرى بوعكة صحية في سجن نفحةإصابة أحد عمداء .33

بوعكة صحية في سجن  مس، أأصيب األسير أحمد أبو حصيرة، أحد عمداء األسرى،: وفا - رام اهللا
نفحة الصحراوي ناجمة عن إصابته باألنفلونزا الحادة والتهابات في الصدر، فيما رفضت إدارة المعتقل 

  . على حياته مباشراًذي يشكل خطراًنقله للمستشفى لتلقي العالج، األمر ال
  23/5/2008الحياة الجديدة 

  



  

  

 
 

  

            18 ص                                   1086:         العدد                  23/5/2008الجمعة : التاريخ

  سرى القدسأيطالب المجتمع الدولي يوضع حد النتهاكات االحتالل ضد " اسرانا" مكتب .34
نحيـاز ومجلـس     دول عدم اإل   ،مسأ ،طالب المكتب اإلعالمي أسرانا في محافظة القدس      : القدس المحتلة 

جراءات التعسفية من قبل المحاكم اإلسـرائيلية إلنهـاء    وضع حد لإلاألمن الدولي وجامعة الدول العربية    
لـى  إعدد أسرى مدينة القدس ومحافظتها يتزايد        فيما تجدر االشارة إلى أن       . ضد أسرى القدس   هاانتهاكات

  . تحت السن القانونية140  من  منهم أكثر أسيرا650ًكثر من أ
  23/5/2008الحياة الجديدة 

  
   يوقف مجدداً تزويد قطاع غزة بالوقود اإلسرائيليحتاللاال .35

علّق الجانب اإلسرائيلي، أمس، عملية إمداد قطاع غزة بكمية الوقود التي كان مـن المقـرر                 :حامد جاد 
وأعلن رئـيس الهيئـة العامـة        .إدخالها الستكمال الحصة األسبوعية المقننة من مشتقات الوقود المختلفة        

ائيلي أغلق، أمـس، معبـر الـشجاعية  المخـصص لـدخول             للبترول مجاهد سالمة أن الجانب اإلسر     
  .المحروقات بحجة العملية العسكرية التي وقعت في معبر بيت حانون، صباح أمس

  23/5/2008األيام الفلسطينية 
  

  لتكريم الطالب المتفوقين في القدس تقتحم حفالًاالحتاللقوات  .36
 أقامته ، لتكريم طلبة المدارس المتفوقينمس حفالًأاالحتالل من اقتحمت قوات :  وفا- القدس المحتلة

نه يقام من مؤسسة تتبع لوزارة التربية أنه غير قانوني وأ التربية والتعليم في القدس، بذريعة يةمدير
قامت مخابرات االحتالل باستجواب مدير التربية والتعليم في القدس سمير  فيما .والتعليم الفلسطيني

  .جبريل
  23/5/2008الحياة الجديدة 

  
  مؤتمر بيت لحم في لى تجنيد استثمارات بقيمة بليوني دوالرتتطلع إ الفلسطينية السلطة .37

دشن مؤتمر االستثمار الفلسطيني المنعقد في مدينة بيت لحم عهداً جديـداً مـن         :  محمد يونس  -بيت لحم   
نية بقيمـة   مس عن مشاريع مشتركة عربية وفلـسطي      أعلن  أاالستثمار العربي في االراضي الفلسطينية، و     

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض المستثمرين العرب لالستثمار فـي            فيما   .نصف بليون دوالر  
علن عن مصادقة الرئيس محمود عباس على قـانون         كما أ .  تسهيل مهماتهم  االراضي الفلسطينية، متعهداً  

 بـين    مشتركاً  مشروعاً 12مس عن    في حين تم اإلعالن أ     .جديد للشركات لجذب المستثمرين من الخارج     
مع اإلشارة  . مستثمرين عرب وفلسطينيين في قطاعات البناء واالسكان وتكنولوجيا المعلومات والزراعة         

لى تجنيد استثمارات بقيمة بليوني دوالر إلحداث تنمية قادرة على خلق           تتطلع إ السلطة الفلسطينية   إلى أن   
عـرض رجـال   في هذا السياق، و .اضي الفلسطينيةفرص عمل لمعالجة مشكلة البطالة المتفشية في االر  

 رجل االعمال مـأمون     وأوضح. نها ممكنة تحت الحصار   إعمال من قطاع غزة مشاريع متواضعة قالوا        أ
عمال من قطاع غزة فـي  أن رجال ولفت إلى أ.  مليون دوالر180ن تكلفة هذه المشاريع تبلغ أابو شهال  

لى غزة لالستثمار بعـد     إن السماح لهم بالدخول     مبيناً أ بنوك،   بليون دوالر في ال    30الخارج يملكون نحو    
  .رفع الحصار يغني القطاع عن المساعدات الخارجية ويحدث فيه تنمية حقيقة

  23/5/2008الحياة 
  

   شهيدا161ًضحايا إلى الرفع عدد غزة يمريض بسبب حصار وفاة   .38
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فاع عدد الضحايا من المرضـى جـراء        ، ارت ةأعلنت مصادر طبية فلسطيني   : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
 وذلك بعد وفـاة     . مواطناً 161الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أحد عشر شهراً، إلى            

 ورفض قوات االحتالل    ،بعد معاناة من مرض عضال     من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة،      مواطن  
  .لخارجمنحه تصريحاً لمغادرة القطاع لتلقي العالج الالزم في ا

  22/5/2008 48عرب
  

  القاهرة تفضل إهداء شاليط إلى باراك لدعمه داخلياً: الكويتيةالجريدة  .39
حسني مبارك دعا نتنياهو إلى لقائـه فـي         المصري  ذكرت مصادر مطلعة في القدس أن الرئيس        : القدس

تقول المصادر  و . االسرائيلية -شرم الشيخ االسبوع الماضي، حيث تشاور معه في المستجدات الفلسطينية         
 للقاء نتنياهو يعود الى أنه المرشح االقوى لخالفة ايهود اولمرت، الذي باتت             "الهجمة"نفسها إن سبب هذه     

ومعلوم ان نتنياهو صار في المركز       .ايامه معدودة في رئاسة الوزراء بعد التحقيق معه في تهمة رشاوى          
 .يرة الخارجية تسيبي ليفني فـي التنـافس       االول في استطالعات الرأي يليه باراك، في حين تخلفت وز         

ولفتت الى ان المصريين يتريثون في       .وتضيف هذه المصادر ان الرئيس مبارك يفضل عليه ايهود باراك         
إنهاء موضوع االسير االسرائيلي جلعاد شاليط، ألنهم ال يريدون إعطاء ورقـة ألولمـرت الـذاهب أو                 

وأشارت الى ان اللقـاء      .ب العمل لدعم موقفه الداخلي    لوزيرة الخارجية، ويفضلون إعطاءها لزعيم حز     
يشار الى ان نقاشـا      .االخير بين مبارك وليفني شهد توترا شديدا، وسمعت خالله ليفني مالحظات قاسية           

حصل في الكنيست قبل أيام بقيت فيه مكبرات الصوت مفتوحة، عن طريق السهو أو الخطـأ، فـُسِمعت                  
  ."ص سيئ انسوهإنه شخ": ليفني تقول عن مبارك

  23/5/2008الجريدة الكويتية 
  

  وزير اإلعالم السوري يدين الشروط اإلسرائيلية المسبقة للسالم  .40
أدان وزير اإلعالم السوري، محسن بالل تصريحات وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني التي قالت              

زب اهللا وحماس، واعتبر أنها بمثابة      إن السالم مع سوريا منوط بتخلي األخيرة عن عالقاتها مع إيران وح           
وانتقد تصريحات وزير األمن إيهود     . وأعرب عن رفضه لتحديد مثل تلك الشروط      . تحديد شروط مسبقة  

التنـازالت  " وقـال إن اصـطالح      . من الطرفين " تنازالت مؤلمة "باراك الذي تحدث عن ضرورة تقديم       
ة الجوالن التي احتلت في الرابع من يونيـو         ال يسري على سوريا ألنها صاحبة حق على هضب        " المؤلمة

من جانبه أكـد    . تعهدت باالنسحاب من هضبة الجوالن    " إسرائيل"كما أكد بالل أن     . 1967حزيران عام   
وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، على أن دمشق لن تتقدم في المفاوضات دون ضـمان انـسحاب                 

  . إسرائيلي كامل من هضبة الجوالن
22/5/2008 48عرب  

  
  تجديد حبس المتهم الرئيسي في قضية التعاون بين اإلخوان وحماس: مصر .41

جددت نيابة أمن الدولة العليا بمصر حبس الدكتور عبد الحي الفرماوي وكيـل             : محمد مصطفى : القاهرة
 يوما علـى ذمـة      15كلية أصول الدين بجامعة األزهر والقيادي البارز بجماعة اإلخوان المسلمين لمدة            

 التعاون بين اإلخوان وحركة حماس، التي يعد الفرماوى المتهم الرئيسي فيها، كما جددت النيابـة                قضية
. حبس متهم آخر في نفس القضية هو بسام عادل محمود من أهالي مدينة العريش في صـحراء سـيناء                  

باإلفراج عن  إن النيابة رفضت طلبا لهيئة الدفاع       "وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة اإلخوان         
الدكتور الفرماوي نظرا لحالته الصحية السيئة، وكبر سنه، حيث تجاوز الستين عاما، وهو مـا اعتبـره                 

  ".تعنتا من قبل النيابة
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  23/5/2008الشرق األوسط 
 

  زيارة وفد من اليهود المصريين لتجديد المطالبة باستعادة ممتلكاتهم التي تركوها: مصر .42
ة إسرائيلية اعتزام اليهود ذوي األصول المصرية عقد مؤتمر في مـصر            كشفت مصادر صحافي  : القاهرة

العصر الذهبي لليهود في    "برعاية وتنظيم المركز األكاديمي بالسفارة اإلسرائيلية في القاهرة تحت عنوان           
، لتجديد مطالبهم باستعادة ممتلكاتهم التي تركوها في مصر عقب خروجهم بعد قيام الثـورة فـي                 "مصر

 -وتشير المعلومات أن المؤتمر سيعقد في برئاسة رئيسة جمعية الـصداقة اإلسـرائيلية              . ماضيالقرن ال 
المصرية ليفانا زامير، وهي عضو في جمعية حيفا ليهود مصر، والتـي سـبق أن زارت مـصر فـي                    

من جانب آخر، أشارت المصادر إلى التقاء وفـد مـن لجنـة             . الثمانينات إلقامة معارض للفن التشكيلي    
يات الدينية األميركية بأعضاء الطائفة اليهودية في القاهرة واإلسكندرية لبحث ملف أمالك اليهود في              الحر

 مصر، 
  23/5/2008الحياة 

  
  نواب إسالميون يشاركون في مؤتمر للدفاع عن القضية الفلسطينية .43

أعـضاء   حمزة منصور واثنان من       األردني شارك رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل اإلسالمي       : عمان
الكتلة محمد عقل وسليمان السعد في أعمال المؤتمر الثالث للرابطة الدولية للبرلمانيين المـدافعين عـن                

وشدد بيان أصدره المؤتمرون، الذين التقوا في العاصمة البلجيكية بروكـسل خـالل             . القضية الفلسطينية 
وبيـين ودبلوماسـيين عـرب      األسبوع الماضي، وشكلوا مزيجا من برلمانيين وإعالميين وناشطين أور        

حقـا  "وإسالميين، بمناسبة الذكرى الستين لنكبة فلسطين على حق الشعب الفلسطيني في العودة باعتباره              
كفلته المواثيق الدولية   "، كما طالب البيان جميع دول العالم بدعم هذا الحق الذي            "ثابتا غير قابل للتصرف   
  ". وقرارات األمم المتحدة

23/5/2008الغد االردنية   
  

  االولوية للمسار الفلسطيني االسرائيلي : رايس .44
قالت وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس، في مؤتمر صحفي مـع وزيـر             :  رويترز –واشنطن  

". سنرحب باي خطوات تؤدي الى سالم شامل في الـشرق االوسـط           "الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند،     
اية في المسار الفلسطيني االسرائيلي ونأمل في حدوث االفضل علـى           سنعمل جاهدين للغ  "واضافت قولها   

وعلى وجه  ". الجانب االسرائيلي السوري ونعتقد انه يجب أيضا بذل جهود بشأن القضايا العالقة مع لبنان             
الخصوص قالت رايس انه يجب على سوريا تعيين حدودها مع لبنان وايجاد سبيل لحل النـزاع بـشأن                  

وقال ديفيد ولش، وهو أعلى     ". اسرائيل"تفعات الجوالن التي يطالب بها لبنان وتحتلها        مزارع شبعا في مر   
دبلوماسي امريكي معني بالشرق االوسط، ان واشنطن سترحب باتفاق سالم اسرائيلي سوري لكنه اشار              
الى ان تحقيق هذا سيكون صعبا جدا وان تركيز الواليات المتحدة سـيبقى منـصبا علـى المحادثـات                   

 .رائيلية الفلسطينيةاالس
  23/5/2008الدستور 

  
  حماس هي أصل كل الشرور : ايطاليا .45

قال وزير الخارجية االيطالي فرانكو فراتيني، امس، ان بالده تعتبر ان حركة حمـاس              :  ا ف ب   -روما  
يـضعف الفلـسطينيين    "في الشرق االوسط، معتبرا ان االعتراف بهذه المنظمة         " اصل كل الشرور  "هي  

انا مقتنـع ان    "االيطالية  " ال ستامبا "وقال فراتيني في مقابلة مع صحيفة       ". اضلون من اجل السالم   الذين ين 
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اصل كل الشرور يتمثل في متطرفي حماس في غزة، حسب وصفه، وعلى االوروبيـين ان يفهمـوا ان                  
يين الذين  اتهام اسرائيل بممارسة العنف واضفاء الشرعية على حماس ال يؤديان اال الى اضعاف الفلسطين             

من الواضح جدا انه ينبغي عدم اعتبار       "واضاف  ". يناضلون، مثل الرئيس محمود عباس، من اجل السالم       
ان التحاور مع حماس بطريقة براغماتية، ميدانيا، عبر اجهزة اسـتخبارات مـن       . حماس محاورا سياسيا  

ياسـية عليهـا امـر      اجل تحسين الوضع العسكري كما تفعل مصر، هو امر جيد، لكن اضفاء شرعية س             
  ".مختلف تماما

  23/5/2008الدستور 
  

 يعيق امكانية تحقيق السالماالستيطان : كوشنير .46
وكان كوشنير اعلن معارضته لالجراءات االستيطانية االسرائيلية في االراضـي          : كتب حسام عز الدين   

سـؤال ان كـان ابلـغ       وفي رده على    . الفلسطينية، مشيرا الى ان االستيطان يعيق امكانية تحقيق السالم        
تحدثت مع الجانب االسرائيلي واعربنا عن      : موقف بالده هذا الى القيادة االسرائيلية خالل لقائه بهم، قال         

وقال كوشـنير انـه     . موقف فرنسا الذي لن يتغير بمعارضة االستيطان االسرائيلي الذي يجب ان يتوقف           
 قطاع غزة، وقال ان اسرائيل تعهدت بـأن         تحدث مع الجانب االسرائيلي عن الوضع االنساني السيئ في        

واكد كوشنير ان االتصاالت التي اجرتها فرنسا مع حركة حمـاس فـي             . تبقي توريد الوقود الى القطاع    
هناك اتصاالت من اجل االطالع على الوضع االنساني فـي          : "واضاف". لم تكن مفاوضات  "قطاع غزة،   

  ". فقط اتصاالت قصيرةقطاع غزة، ولم تكن مفاوضات سياسية، وما كان هو
واعرب كوشنير عن امله بأن ينجح مشروع تحلية وتنقية المياه في بيت الهيا، مشيرا الى انه سيتم قريبا                  

  .االنتقال الى المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع
 23/5/2008األيام الفلسطينية 

  
   تنفي الحديث مع اولمرت حول فرض حصار بحري على إيرانبيلوسي .47

نفت رئيسة مجلس النواب األمريكي نانسي بيلوسي، أمس، ان تكون تطرقت مع رئيس الوزراء              : ب.ف.ا
اإلسرائيلي ايهود اولمرت إلى فكرة فرض حصار بحري على إيران إلرغامها على تعليـق برنامجهـا                

 خالل اجتماعها على االفطار مع رئيس الوزراء، لم تطـرح "وقال المتحدث باسمها نديم الشامي   . النووي
  ".على اإلطالق مسألة فرض حصار بحري أمريكي على الموانىء االيرانية

  23/5/2008الخليج اإلماراتية 
  

  بتعويضات بسبب جدار الفصل محكمة الدولية اتاحت المطالبةال:  قانونيانمرجعان .48
ريقتين اكد استاذان في القانون الدولي في جامعتي لندن وكيمبردج البريطانيتين الع          :  سمير ناصيف  -لندن  

تملـك سـيطرة    " اسـرائيل "بأن غزة ما زالت، بحسب القانون الدولي، تحت االحتالل االسـرائيلي ألن             
عسكرية وأمنية على جوها ومرافقها البحرية والمداخل البرية منها واليها، وان الفلسطينيين في الـضفة               

بامكـانهم  ) بناء جدار الفصل  من اجل   (على اراضيهم ودمرت ممتلكاتهم     " اسرائيل"الغربية الذين استولت    
حالياً التقدم بطلبات تعويضات الى االمم المتحدة على ما خسروه استناداً الى الحكم الذي صد فـي عـام                   

لهذا الجدار برغم اعتراضات المحكمة     " اسرائيل" عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية بناء          2004
  .العليا االسرائيلية

  23/5/2008القدس العربي 
  

  تقول انني مسلم  وال تصدقوا اشاعات بسبب ان لدي اسم مضحكال تحكموا علي: اوباما .49
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قال باراك اوباما، المرشح النتخابات الرئاسة االمريكية، خالل زيارته لمعبد يهودي في واليـة فلوريـدا           
السـرائيل  ليس لدي اال المحبـة والـصداقة     " هدفت الى حشد دعم اليهود االمريكيين لحملته االنتخابية،         

، مضيفا امام جمهور الحاضرين اال يصدقوا الرسائل االليكترونية التي تقـول عكـس              "ولشعب اسرائيل 
". ال تحكموا علي بسبب ان لدي اسـم مـضحك         . احكموا علي بما اقوله وما افعله     " واضاف اوباما   . ذلك

ددوا الشائعات التي تقول انه     ، ور "اسرائيل"وكان عدد من منتقديه قد اثار شكوكا حول التزام اوباما تجاه            
كان مسلما والتي تربط بينه وبين الزعيم المسلم االمريكي لويس فاراخان المعروف بمواقفه المناهـضة               

اذا تلقيتم رسالة اليكتروينة تقول انني مـسلم        " وقال اوباما امام جمهور الحاضرين      . ولليهود" اسرائيل"لـ
 اسمه قال انه يحمل نفس جذور السم يهودي مشايه ومعنـاه            وعندما سأل اوباما عن   ".  فهذا غير حقيقي  

كما ذكر اوباما اسماء ثالثة من اصدقاه اليهود وذلك في اجابة عن سؤال طالبـه               ". الشخص الذي بورك  "
  ". اسرائيل"بذكر عدد من اسماء اصدقائه اليهود والمؤيدين لـ

  23/5/2008بي بي سي 
  

  الحباط والغضب في األراضي الفلسطينيةالعمل الدولية تحذر من مشاعر الياس وا .50
التـي تـسود    " الياس واالحباط والغـضب   "حذرت منظمة العمل الدولية من مشاعر        : ا ف ب   -جنيف  

واوضح تقريـر للمنظمـة، نـشرامس، بـان ثلـث            .االراضي الفلسطينية التي يعيش سكانها في بؤس      
. كامل او جزئي في غزة والضفة الغربية      لديهم عمل   )  سنة 15فوق  (الفلسطينيين البالغين سن العمل فقط      

ويخضع قطاع غزة لحصار اسرائيلي منذ حزيران الماضي ما يحول فعليا دون قيام اي نشاط اقتصادي،                
 من سكان غـزة     80%وقال المسؤول الكبير في المنظمة فيليب ادجير ان اكثر من            .كما اشارت المنظمة  

 .خابز وسيارات االجرة فان القطاع الخاص اختفى تماما       في حاجة الى مساعدة غذائية وباستثناء بعض الم       
وشدد ادجير على   . في الضفة الغربية  % 19 في غزة و   40%واوضح التقرير ان معدل الفقر الشديد بلغ        

السبب في هذه االزمة االقتصادية ليس العولمة او االعاصير او الجفاف او سـخونة الجـو وانمـا                  "ان  
في كـل اوجـه حيـاتهم، منـددا         " تمييز جماعي "فلسطينيين يعانون من    واكد ان ال   ".االحتالل العسكري 

 .بالمضايقات وفترات االنتظار الطويلة للفلسطينيين امام نقاط تفتيش الجيش االسرائيلي
  23/5/2008الدستور 

  
  منظمة الصحة العالمية تدين الممارسات اإلسرائيلية  .51

السلطة "فلسطينية، الدكتور فتحي أبو مغلي إن       قال وزير الصحة، في حكومة تصريف األعمال ال       : د ب أ  
الفلسطينية حققت انتصارا كبيرا بتصويت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية لـصالح قـرار يـدين                

وكانت الجمعية العمومية لمنظمة الصحة     ". إسرائيل وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني والقطاع الصحي      
ساء أول من أمس، بأغلبية ساحقة، حيث صوت إلى جانب القـرار            العالمية صوتت لصالح هذا القرار، م     

وأوضح أبو مغلي، في بيان صحافي      .  دولة بينما عارضته ثماني دول     11 دولة وامتنع عن التصويت      97
  . أمس، أن الجمعية أدانت في قرارها الحصار اإلسرائيلي الجائر على قطاع غزة

  23/5/2008البيان اإلماراتية 
  

  االقتصاد الفلسطيني مؤهل لنمو سريع اذا رفعت القيود:  الدوليالبنك .52
قال البنك الدولي، أمس، ان االقتصاد الفلـسطيني مرشـح          :  محمد السعدي، ريبيكا هاريسون    -بيت لحم   

القيود الخانقة وان المستثمرين األجانب المستعدين لخوض غمـار         " إسرائيل"لتحقيق نمو سريع اذا خففت      
ويأمل أصحاب األعمال الفلسطينيون أن يتعهـد أمثـال هـؤالء           . اسب كبيرة المخاطرة يمكنهم جني مك   

المستثمرين وكثيرون منهم من دول الخليج العربية التي تتمتع بثروات نفطية هائلة باسـتثمار مليـاري                
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دوالر في مؤتمر لالستثمار يعقد حاليا بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة لدعم خطـط أعمـال                  
  .السياحة الى التكنولوجيامحلية من 

  22/5/2008رويترز 
  

  من عتاد الجيش السوري متهالك، ويحتاج إلى إصالح وتحديث % 80: مصدر روسي .53
 90ن الجيش السوري المجهز بعتاد سوفياتي متقادم بنـسبة          أ الروسية   "إنترفاكس" وكالة   ذكرت: أ ف ب  

 مضادة للطائرات والدبابات، بالتعاون مع      في المئة، يدرس اقتناء أسلحة متطورة، وخصوصاً أنظمة دفاع        
 في المئة من عتـاد الجـيش الـسوري          80نقلت عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن         فيما  . روسيا

  .متهالك، ويحتاج إلى عمليات إصالح وتحديث
  23/5/2008السفير 

  
  مؤتمر اقتصادي عالمي لدعم فياض سياسياً : لالستثمارفلسطينمؤتمر  .54

عكست مشاركة شخصيات عربية ودولية مرموقة في جلسة افتتـاح اليـوم            : ة من بيت لحم   أسامة العيس 
الثاني لمؤتمر فلسطين لالستثمار، مقدار الدعم السياسي الذي تحظى به السلطة الفلسطينية، من المجتمـع               

 دوليا  الدولي، خصوصا الدكتور سالم فياض رئيس الحكومة الفلسطينية الذي بدا وكانه الشخصية المقبولة            
وفيما اعتبر لفتة، تتجاوز البعد الرمزي، تـولى تـوني بليـر، ممثـل              . ليكون الرئيس الفلسطيني المقبل   

الرباعية الدولية في الشرق األوسط، ورئيس الوزراء البريطاني السابق، عرافة الجلسة االفتتاحية، التـي              
اإلشادة بـصفاته مـن قبـل       تضمنت كلمة رئيسية ومطولة للدكتور سالم فياض، الذي حظي بكثير من            

المتحدثين، إلى حد توصيفه من قبل أحدهما بالرئيس األميركي األسطوري بنجامين فرانكلين، الـسياسي              
 .والمؤلف، والمخترع

وبدا ان المتحدثين يتكلمون عن بلد اخرى غير فلسطين، وهم يعرضون لما اسموها المزايا االسـتثمارية                
م انهم يعقدون اجتماعهم على بعد امتار من جدار الفصل الذي تبينه            فيها، متجاهلين وجود االحتالل، رغ    

ومن بين المتحدثين في هذه الجلسة، خـوان        . 1967اسرائيل على االراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام        
خوسي دبوب، المدير التنفيذي للبنك الدولي، وهو سلفادوري من اصل فلسطيني، الذي بدا حديثه قـائال                

هذه البلـد القريبـة إلـى       "ن يكون هنا من اجل أن يساهم في صنع جزء من تاريخ فلسطين              بأنه سعيد ال  
 .م1887، مشيرا إلى أن جذور عائلته تعود إلى مدينة بيت لحم، وهاجرت إلى السلفادور في عام "قلبي

ن في فلسطين الكثير من المنتجات الجيدة، وأنا على ثقة بأنه ال يدخل أي شخص إلـى دكـا                 "وقال دبوب   
وتحدث دبوب، عن دراسات آجراها البنك الدولي حول الوضع         ". فلسطيني، ويخرج دون أن يشتري شيئا     

االقتصادي في فلسطين، وتشير إلى أمور إيجابية كثيرة، رغم الصعوبات والعراقيل، ومن بينها األوضاع              
 إلى إيجاد حلـول     نحن نتطلع "، وقال دبوب    "الذي يمثل سكانه جزء من الشعب الفلسطيني      "في قطاع غزة    

 مليار دوالر، التي تم التعهد بها       7.8مستدامة، ونأمل من المجتمع الدولي أن يقوم بدوره، ويف بدفع مبلغ            
في مؤتمر باريس، ونأمل أن تستخدم هذه األموال في دعم الموازنة، وإزالة العقبات وتشجيع االسـتثمار                

 ".المنتج
بـدأ  "لي فان القطاع الخاص الفلسطيني الذي وصفه بالصامد         واشار دبوب، بأنه وفقا لدراسات البنك الدو      

 ".2007النهوض منذ النصف الثاني من عام 
لقد حلل البنك الدولي البنى التحتية في فلسطين، ووجد أمورا كثيرة إيجابية، منها أن فلسطين تحتل                "وقال  

 عالميا فيما يتعلق بـاألطر      33 على مستوى العالم من حيث التسهيالت الضرائبية، والمرتبة          22المرتبة  
الضفة وغزة من الدول األولى في العالم التي لهـا ترتيبـات     "واضاف بان   ". القانونية لحماية المستثمرين  

  ".جيدة مع دول االتحاد األوروبي، ودول العالم
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 ماليين فلسطيني يعيشون خارج الوطن،      5واشار إلى وجود سوق للمنتجات الفلسطينية في الخارج قوامه          
وقال بان كثيرا من المستثمرين الفلسطينيين عادوا       ). صنع في فلسطين  (ومتشوقين ألي منتج يحمل عبارة      

إلى ارض الوطن وحققوا نجاحات، في قطاعات مهمة مثل الحجر والرخـام، واألغذيـة، وتكنولوجيـا                
ه أن يساعد على    المعلومات، وبأنه توجد بضائع فلسطينية تصدر للواليات المتحدة وأوروبا، وهذا من شان           

  .االستثمار في فلسطين
وكشف عن أن تمويل البنك الدولي، للقطاعين العام والخاص في فلسطين، تـضاعف خـالل الـسنوات                 
الخمس الماضية، وعن وجود فرص استثمارية في قطاع اإلسكان، والقروض الطالبيـة علـى أسـس                

 .تجارية
ين هو استثمار في األمن االستراتيجي للمنطقة،       إن استثماركم في فلسط   "وخاطب دبوب المشاركين بالقول     

واختتم دبوب حديثة باإلشـارة     ". إن لديكم فرصة فريدة للوصول إلى هنا مبكرا، لالستثمار وتحقيق الربح          
هاجرت عائلتي من هنا، من مكان ال يبعد سوى شارعين عن هذا المكان الذي              "إلى جذوره العائلية قائال     

فادور من اجل التغلب على العقبات االجتماعية والثقافية واألمنيـة، حتـى            نجتمع فيه، وناضلت في السل    
وقدم توني بلير، عامر الحديـدي، وزيـر الـصناعة والتجـارة            ". حققت طموحاتها والكون االن بينكم    

 .األردني، الذي تحدث عن مزايا االستثمار في األردن
ر، مثل األمن واالستقرار، ونظام اتصاالت      وعرض الحديدي، في البداية ما راها عوامل لنجاح أي استثما         

 حديث ومتطور،  
تبنـى  "وقال الحديدي، الذي بدا وكأنه يستغل الفرصة للدعاية إلـى بلـده األردن              . ونظام قضائي شفاف  

األردن إصالحات لجذب المستثمرين من خالل سياسات اتخذتها الحكومة، وتقديم حـوافز للمـستثمرين،              
 ."وإيجاد مناطق صناعية حرة

ودعا الحديدي، الفلسطينيين إلى االستفادة مما فعلته الحكومـة األردنيـة، حتـى يتمكنـوا مـن جـذب                   
المستثمرين، وقال بان بالده تعتبر بان الموارد البشرية فيها هي األهم، لذا فان حكومتـه تـستثمر فـي                   

 .الحياةالتعليم، من خالل إصالح التعليم، والتركيز على التعليم المهني، والتعليم مدى 
وتحدث في الجلسة رونالد كوهين، وهو رجل أعمال بريطاني، رئيس مجلـس إدارة شـركة بورتالنـد                 

 . مليار دوالر35ترست، التي تدير أعماال في األسواق المالية بقيمة 
وكوهين ولد في مصر، ولذا فهو يتحدث العربية باللهجة المصرية، وقال بأنه غادر مصر مـع عائلتـه                  

". األجانب واليهود من مصر   "، بعد أن طرد الرئيس المصري األسبق جمال عبد الناصر            عاما 11وعمره  
كانت والدتي، لحسن الحظ، تحمل الجنسية البريطانية، لذا فإننـا وجـدنا مـالذا فـي                "واضاف كوهين   

ويبدو كوهين اكثر من كونـه رجـل        ". بريطانيا، وخضت غمار العمل حتى حققت ما وصلت إليه االن         
اإلسرائيلي، ويعمل بالشراكة مع السلطة والدكتور سالم فياض،        -ه اهتمامات بالصراع العربي   أعمال، ول 

 .في فلسطين، منذ أربع سنوات كما قال، في مشاريع ال يبغى منها الربح
اعتقد بان االقتصاد هو الذي يحقق السالم، ولناخذ مثال النزاع في ايرلندا الشمالية، بعد أن               "وقال كوهين   

". م هناك وتحسنت الظروف االقتصادية، وانخفضت معدالت الفقر والبطالـة، خـف العنـف             تحقق السال 
أنا ال أقول بان االقتصاد هو العامل الوحيد في هذا المجال، ولكنه العامل الجوهري، وأنا اعتقد                "واضاف  

 ".بوجود فرصا استثمارية كبيرة في فلسطين
االقتصاد الفلسطيني مثل الزنبرك،    " فلسطين قائال    وأبدى كوهين حماسة بخصوص المناخ االستثماري في      

 أضعاف مما هو عليه االن فقط       3مضغوط االن، ولكنه مستعد أن يقفز، وأنا أؤكد بأنه يستطيع أن يحقق             
وتحدث كوهين عن بعض القطاعات المهمة لالستثمار في فلسطين مثل          ". باإلمكانيات الموجودة والمتاحة  
وتطرق بالتفصيل، إلى بعض المشاريع التي يمكن       . سياحي، والقطاع المالي  قطاع المعلومات، والقطاع ال   

أن تحقق أرباحا مثل منظومة دعم القروض، ومشاريع اإلسكان لذوي الدخل المحدود، مـشيرا إلـى أن                 
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% 1.5استثمار مليار دوالر في قطاع اإلسكان، سيرفع من معدل الدخل السنوي للفرد الفلسطيني بنـسبة                
 .اتطوال خمس سنو

كان والدي وأنا صغير في مصر يقول لي بان الفلسطينيين يديرون مفاصل مالية واقتصادية            "وقال كوهين   
وتوجه كوهين إلى الـدكتور     ". هامة، وأنا واثق من قدرة الفلسطينيين على المشاركة الفعالة في االقتصاد          

". ي تحقيق آمـال شـعبك     لديك رؤية واضحة، أوضح من أي قائد وطني عرفته، وستنجح ف          "فياض قائال   
وحرص منيب المصري، رئيس مجلس إدارة شركة باديكو، على إرسال رسالة للمشاركين مفادها، كمـا               

فلسطين واقتصادها بخير، االقتصاد هنا ينمو ويتطور، وأنا كرجل أعمال أدعوكم           "قال في بداية كلمته أن      
على الصعوبات وبناء جـسور اسـتثمارية       لالستفادة من الفرص االستثمارية المتاحة هنا، ومعا سنتغلب         

تربط فلسطين بعمقها العربي والدولي، ولقد آن األوان لكي يف المجتمع الدولي بما التزم به في مـؤتمر                  
 ".باريس

وعرض لبعض المزايا االستثمارية في فلسطين، ومن بينها كما قال الموارد البشرية، حيث نسبة التعلـيم                
بعـد اتفـاق    "وقال المصري   . طقة، وكذلك وجود مناخ استثماري محفز     في فلسطين هي األعلى في المن     

أوسلو، عدنا لنجعل الحلم حقيقة، ونضع اللبنات األولى للدولة الفلسطينية بالتعاون مع الـرئيس الراحـل                
القطاع الخاص الفلسطيني يشكل سندا للقطاع العام، واننـا نـؤمن فـي             "واضاف  ". الرمز ياسر عرفات  
 ".همية الشراكة مع السلطة الوطنيةالقطاع الخاص بأ

بالرغم من كوننا رجـال أعمـال نـدير         "وتحدث عن دور القطاع الخاص الفلسطيني غير الربحي قائال          
شركات ربحية، إال أننا على استعداد، أن نقدم أي شيء من اجل ازدهار هذا البلد، واعلن باسم القطـاع                   

 ".جل إقامة مشاريع تقلل من حجم البطالة في فلسطينالخاص بأننا على استعداد لضخ أموال جديدة من ا
وكان آخر المتحدثين في الجلسة االفتتاحية والتر ايزاكسون، رئيس ومدير عام مؤسسة اسبن األميركيـة،            

األميركية التي قال بأنها أسست من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود           -مشيرا إلى الشراكة الفلسطينية   
يرة الخارجية األميركية كوندليزا رايس، وتهدف إلـى خلـق فـرص تعليميـة              ، ووز )أبو مازن (عباس  
ومن بين هذه المشاريع إقامة مركز لالتصاالت، يقدم خدمات للزبائن بعدة لغات، وسيخفف مـن       . للشباب

 . فرصة عمل600حجم البطالة بتوفيره 
بـرز مؤسـسي الواليـات      وقارن ايزاكسون، بين الرئيس األميركي بنجامين فرانكلين، وهو واحد من ا          

لقد أنجزت بحثا عن فرانكلين ووجدت انه اكثر الرؤساء         "المتحدة األميركية، والدكتور سالم فياض، قائال       
األميركيين إيمانا بالطبقة الوسطى، وبان تأخذ فرصتها ودورها، لذا فانه عمل مبادرات ومشاريع عديـدة               

لى ثقة بأنه عندما يكتب المؤرخون تاريخ الشعب         عام، وأنا ع   200من اجل ذلك، ونحن االن نذكره بعد        
 ".  عاما سيذكرون الدكتور فياض، باعتباره فرانكلين فلسطين200الفلسطيني، بعد 

  23/5/2008موقع ايالف 
  

  العدوان المبيت واالغتيال السياسيبينالتهدئة  .55
 نقوال ناصر

ناع المقاومة الفلسطينية بهـا، تـساعد        علها، بعد ان نجحوا في اق      "التهدئة"بينما المصريون منشغلون بـ     
 رئيـسها   "رؤية" نفسها القناع االدارة االميركية بالوفاء بوعدها لها بتحقيق          "تأهيل"الرئاسة الفلسطينية في    

، يخرج بوش على المأل، من الكنيست، اعلى منبـر فـي دولـة              "حل الدولتين "بوش حول   . جورج دبليو 
، فيعطي الـضوء االخـضر االميركـي        "ايام او شهور  "ماس خالل   االحتالل االسرائيلي، ليعد باختفاء ح    

لالحتالل كي ينفذ عدوانه المبيت على قطاع غزة، تحت اضواء عالمية وعلى ارفع مستوى، دون ان يجد                 
أي جدوى في اغتنام مناسبة زيارته لينقل الى االسرائيليين رسالته التي تعهد بها للفلسطينيين باقامة دولة                

لك على الجهود المصرية للتهدئة بالفشل وليبدد آخر امل للرئاسة الفلسطينية فـي ان يفـي                لهم، ليحكم بذ  
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بوعوده لها ويقضي على ما تبقى من مصداقية لنهج الرئاسة الفلسطينية السياسي ويوجه اكبـر ضـربة                 
عمليـة  " الفلـسطيني فـي      "الشريك"حتى اآلن إلضعاف الرئيس محمود عباس وهو الذي يقول عنه انه            

 ."سالمال
ومثل هذه المقدمات كان ينبغي ان تقود الى نتائجها المنطقية فلسطينيا فيوقف الرئيس عباس المفاوضات               
والتنسيق االمني مع دولة االحتالل، ويمتنع عن لقائه مع بوش في شرم الـشيخ ويـستبدلها باالسـتجابة                  

طيني سيكون موحدا في مواجهة     لدعوة حماس لزيارة غزة ليبعث رسالة وطنية فلسطينية بان الشعب الفلس          
 . لحماس حتى ال تكون غطاء وذريعة الجتياح القطاع"االغتيال السياسي"أي عدوان، وينهي حملة 

 بشأن االجتماع مع ممثلـي التنظيمـات        "مصدر امني رفيع المستوى   "ومما نشرته االهرام المصرية عن      
، وبداية تنفيذ التهدئة بين الجانبين الفلسطيني       الفلسطينية لالتفاق على أسس التحرك خالل المرحلة المقبلة         

واإلسرائيلي وتاكيد المصدر أن المباحثات االخيرة لرئيس المخابرات العامة الوزير عمر سـليمان فـي               
أسفرت عن تأييد وتفهم القادة اإلسرائيليين للرؤية المصرية بشأن التهدئة المتزامنة والمتبادلـة             "إسرائيل  

 ال يسع المراقب اال تسجيل حرص القاهرة على خلق اجواء متفائلة            "ي واإلسرائيلي   بين الطرفين الفلسطين  
تتناقض الدوافع واألهداف المصرية لخلقها مع كل التجربة التاريخية لدولة االحـتالل االسـرائيلي مـع                
اتفاقيات الهدنة مع العرب، سواء على المستوى الرسمي ام غير الرسمي، بقدر ما تتناقض مـع وضـع                  

 .لي واقليمي وحتى فلسطيني يشجعها على مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني وحصارهدو
فتصريحات رئيس وزراء دولة االحتالل ايهود اولمرت ووزير حربه ايهود باراك جميعها خالل االيـام               
االخيرة تشير في اتجاه معاكس تماما الي تهدئة، خصوصا بعد سقوط مقذوف فلـسطيني علـى مجمـع                  

 بينما قال الثـاني ان مثـل   "ال يطاق وغير مقبول  "في عسقالن، قال االول ان الوضع الناجم عنه         تجاري  
هذا الوضع ال يمكنه ان يستمر، مع حرص كليهما على التعتيم على شعبهما أوال ثم على الـرأي العـام                    

 التفاوض معهم   "وايقبل" و   "يطيقوا"العالمي انهما واسالفهما قد فرضوا على الشعب الفلسطيني ورئاسته ان           
وضـع  " الـى    1967بينما آلتهم العسكرية قد حولت الحياة اليومية للفلسطينيين تحت االحتالل منذ عـام              

 طويل االمد في كل مدينة وقرية ومخيم فلسطيني، وليس لمرة واحدة او اثنتين وكحالة معزولـة،                 "مماثل
اخضر اميركي وسلبية اوروبية وعربيـة       هذا الوضع يحظى بضوء      "تأبيد"وبينما التوجه االسرائيلي لـ     

غير بريئة تجد جميعها ذرائع لها في التناقض بين قول الرئاسة الفلسطينية وبين فعلها او عدم فعلها، مما                  
 .يقود عمليا الى استمرار الوضع الراهن في قطاع غزة

للـشعب الفلـسطيني،    واذا كان موقفا االحتالل االسرائيلي وراعيه االميركي غنيين عن البيان بالنـسبة             
ومثلهما الموقف العربي، فإن موقف االتحاد االوروبي ليس كذلك، اوال بسبب اختبائـه خلـف الموقـف                 

 االول للرئاسة الفلسطينية وثالثا الن مفاصل هامـة برلمانيـة واعالميـة             "المانح"االميركي وثانيا لكونه    
تقرير مصيره فيخطف تضامنها وتعاطفهـا      واكاديمية وثقافية تقف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في          

 لالتحاد الذي ال يستطيع فكاكا مـن التبعيـة الـسياسية            "الرسمي"االضواء الفلسطينية بعيدا عن الموقف      
للموقف االميركي لكي ينهي التناقض بين وزنه االقتصادي وبين فعله السياسي وبـين بياناتـه المؤيـدة                 

ستعمار االستيطاني االستئصالي االسرائيلي وبـين عجـزه عـن          النهاء االحتالل والوقف الكامل لكل اال     
وضع سيفه ويده حيث لسانه، ليتحول هذا العجز بدوره الى ضوء اخضر اوروبي لدولة االحتالل كي ال                 

 .ترتدع
ومناسبة هذه االطاللة على الموقف االوروبي ما نسبته اذاعة جيش االحتالل االسـرائيلي الـى وزيـر                 

 ميغويل موراتينوس، دون أي نفي من اية جهة لما نسبته اليه حتى االن من دعوته،                الخارجية االسباني، 
خالل حديث مع قادة االحتالل في اليوم السابق، الى مؤتمر دولي يضم االتحـاد االوروبـي والواليـات               

ان مثل هذا الضوء    !  في قطاع غزة     "اسقاط نظام حماس  "المتحدة واسرائيل واالردن ومصر يبحث كيفية       
الخضر االسباني، ان صح ما نسب الى موراتينوس، للعدوان الشامل على القطاع سوف يسقط الصورة               ا
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االيجابية المعروفة فلسطينيا عن الرجل كصديق للشعب الفلسطيني ورمزه الراحل ياسر عرفـات، لكـن               
ين االخطر ان هذا الضوء سيعطي دفعة اوروبية ترجح كفة ميـزان المغـامرين العـسكريين االميـركي                

واالسرائيليين الذين يتحينون فرصة او ذريعة او ضوءا اخضر مماثال الرتكاب مجـزرة جماعيـة فـي        
 ."التهدئة"القطاع تقضي على أي جهد مصري او غير مصري لـ 

اما موقف الرئاسة الفلسطينية من التهدئة فانه ايجابي لفظا لكنه سلبي عمليا فهي من جهة تصر علـى ان                   
، في االقل في القطاع، مما يدفع       "عدم التهدئة "دئة بالرغم من انها ليست شريكا في        تكون شريكا في أي ته    

المقاومة في غزة الى انتقادها بالقول ان من يحارب هو من يسالم اما من ال يحاربون فال يحق لهـم ان                     
معنيـة  يفاوضوا على التهدئة او يكونوا شركاء فيها، وهي من جهة اخرى تقف محايدة تماما وكأنها غير             

من اشتراط المقاومة ان تكون التهدئة، ان تم التوصل اليها، شاملة للضفة الغربية ايضا، حيث االحـتالل                 
يواصل عدوانه من جانب واحد بالرغم من التزام الرئاسة التزاما صارما بالتهدئة من جانب واحد ال بـل         

شجع االحـتالل فـي مفاوضـات       انها تنسق امنيا مع االحتالل لضمان استمرارها من جانب واحد، مما            
 في الضفة هي المعنية بالتهدئة فيها       "الشرعية"التهدئة على التذرع بموقف الرئاسة هذا ليجادل بان السلطة          

 .  غزة حول هذا الشرط"مرونة"وبالتالي فان غزة ليست مخولة للتفاوض عنها، ومن هنا 
بين الشعب الفلسطيني في القطاع التـي       ان عملية الفصل التعسفي المستحيل وغير الواقعي بين حماس و         

تعتمدها الرئاسة، وهو الموقف ذاته الذي تدعيه حكومة االحتالل، والتناقض بين اقوالها كما تـرد فـي                 
تصريحاتها وبيانات حكومتها واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها والتي تطالب برفع             

 "اغتيال سياسـي  "عليه وبين مواقفها الفعلية العملية التي تمثل عملية         الحصار عن القطاع ووقف العدوان      
 يمكن فرض العقوبات    "كيانا معاديا "يتذرع بها االحتالل وراعيه االميركي ليسوغا من جهة اعالن القطاع           

 .الجماعية عليه ثم تصفية هذا الكيان عسكريا من جهة أخرى
 اقدام الرئاسة على حظر الجناح المقاوم لحماس باعتباره         "سياالغتيال السيا "واال كيف يمكن التفسير بغير      

 قادته حركته   "انقالب"، واعتبار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الشرعية المقالة زعيم          "خارجا على القانون  "
التي حازت على اصوات تفوق كل تلك التي حصلت عليها كل فـصائل منظمـة التحريـر الفلـسطينية           

االخيرة النه حسم فلتانا امنيا كانت الرئاسة تشكو منه قبله، ورفض التعامل مـع              مجتمعة في االنتخابات    
ادارة االمر الواقع التي اقامها في القطاع مكرها ال مختارا ورفض الحوار مع حركته قبل تلبية شـروط                  

ـ             -اسرائيلية   ة اميركية صاغتها الرئاسة بلغة عربية موشاة بزخارف لفظية فلسطينية، وتكرار تغذيـة آل
الدعاية الضخمة لالحتالل باقتباسات فلسطينية على ارفع مستوى لمقوالت هي فـي االصـل صـناعة                
اسرائيلية انتجت في مطابخ الحرب النفسية واالعالمية لمخابرات االحتالل واستخباراته، مثل الحديث عن             

تهمهـا التحـالف     الى القطاع وخدمة اجنـدات خارجيـة لـدول ي          "القاعدة"البيئة الحمساوية التي ادخلت     
 الدفاعي الذي تمارسه جميع الفصائل الفلسطينية       "العنف"، وادانة   "االرهاب" االميركي بدعم    -االسرائيلي  

 مع دولة االحتالل في تحميل المقاومـة        "مصادفة"دون استثناء لمقاومة ارهاب الدولة االسرائيلية لالتفاق        
تصريح الرئاسي المشهور عـن ان اسـر جنـدي          ويمكن هنا تذكر ال    ("االرهاب"المسؤولية عما تسميه    

، وعدم  )االحتالل كلف الشعب الفلسطيني مئات الشهداء مع ان آالف الشهداء الفلسطينيين سقطوا قبل ذلك             
االقدام على أي اجراء عملي لرفع الحصار عن القطاع ووقف العدوان المتواصل عليه يمكن ان يفـسر                 

جندة السياسية للرئاسة وحكومتها، مثل تعليق التنسيق االمني مع         بان هذين المطلبين يمثالن اولوية في اال      
االحتالل لحين تلبيتهما او اشتراط تلبيتهما لمواصلة المفاوضات او تنظيم حملة دولية موازية في االقل ال                
بديلة لحملة الرئاسة من اجل حشد اموال المانحين والمستثمرين لسلطة الحكم الذاتي تضع المطلبين على               

 . للرئاسة، الخ"الصديقة"اول اعمال المنتديات االقليمية والدولية جد
ان دولة االحتالل تبيت عدوانا على القطاع وهي غير معنية اال بتهدئة فلسطينية من جانب واحد تمليهـا                  
بشروطها واذا لم تستطع ذلك دبلوماسيا فبآلتها العسكرية وهذه هي خالصة التجربة الفلسطينية مع دولـة                
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الل منذ نجحت الرئاسة الفلسطينية في انتزاع تهدئة من المقاومة وحماس تحديدا منذ اتفاق القـاهرة                االحت
 حماس على مقاليـد     "سيطرة"، فماذا كانت النتيجة خالل العامين التاليين قبل         2005الفلسطيني اوائل عام    

لغربية، مقر الرئاسة، شاهدا    االمور في غزة التي يتذرع االحتالل بها االن ؟ أال يكفي الوضع في الضفة ا              
على نوايا االحتالل حيث يواصل عدوانه من جانب واحد بالرغم من التزام الرئاسة ايضا من جانب واحد                 

 وعناصره وثقافته واي حاضنة شعبية له حتى لـو          "العنف"بالتهدئة حد التنسيق االمني مع االحتالل ضد        
 الذي يريدون اسـتمراره فـي القطـاع         "ع الراهن الوض"ان  ! كانت روضة اطفال تديرها جمعية خيرية       

ينتظر موعدا لتنفيذ ما سبق لباراك ان قال انه خطة جاهزة الجتياح القطاع بانتظار موافقة اولمرت عليه                 
مـسعدة  "وفي هذه الحالة ستدفع المقاومة الى وقفة تاريخية تصنع ملحمة فلسطينية معاصرة السـطورة               

يهودية ان الجيش الروماني حاصر القلعة المطلة على البحر الميت حتـى             التي تقول الرواية ال    ")ماسادا(
، الذي يمجده اليهـود واالسـرائيليون باعتبـاره         "االنتحار الجماعي "اجبر المحاصرين اليهود فيها على      

 حظيت بمبادرة الرئيس االميركي بوش لتخليدها بدوره بزيارة لما يقـول اصـحابها انـه                "بطولة خالدة "
 بما وصفته غريمته    "احتفاله"ثناء زيارته لدولة االحتالل نهاية االسبوع الماضي، غير مكتف بـ            ا "اثارها"

 رئيسة مجلس النواب في الكونغرس نانسي بيلوسي بأنه اعظم انجاز للبشرية في             "الديموقراطية"السياسية  
عيان الى امـالء القبـول       ويس "يهوديتها"القرن العشرين الماضي، اي انشاء الدولة التي يؤيد كالهما اآلن           

 .بيهوديتها على العرب وبخاصة الفلسطينيون منهم
لكن الفوارق ستكون أساسية بين الملحمة المحتملة وبين اسطورة مسعدة فعرب فلسطين في القطاع، الذين               
يحرم دينهم الحنيف االنتحار، لن ينتحروا ال افرادا وال جماعة ولن يقتلوا اطفالهم ونساءهم ثـم يقتلـون                  
بعضهم كما فعل اصحاب االسطورة حسب ما يقول رواتها اليهود، بل سيقاتلون الغازي رجاال واطفـاال                
ونساء حتى يندحر او يستشهدون، اقتداء بتراث اسالفهم في تاريخهم الوطني والعربي واالسالمي، فـي               

د مثـل نتيجـة      اال مصغرا لها ولن تكون نتيجتها بالتأكي       2002ملحمة لن تكون معركة مخيم جنين عام        
الماسادا اليهودية، لينتهي وجودهم ويزول اثرهم، بل لتفجر عاصفة وطنية ستكون بالتأكيد اعتـى مـن                

 "الكرامـة "لمن ما زالوا يتـذكرون       ،1968 التي فجرتها معركة الكرامة في غور االردن عام          "العاصفة"
  .وثقافتها ومرجعياتها الوطنية

  23/5/2008الوطن القطرية 
  

  "تبادل األراضي" يحيي خطط "اسرائيل" فينقاش  .56
  أمال شحادة

انشغل اإلسرائيليون في السنة األخيرة في سبل تذليل العقبات المتعلقة بمسألة الحـدود، وبـرزت فكـرة                 
 التي حظيت منذ فترة باهتمام خبراء وأوساط إسرائيلية من مختلـف التيـارات والتـي                "تبادل األراضي "

  .لة في المنطقةتهدف الى التوصل الى تسوية شام
جهات متطرفة رأت ان الحل األفضل يكمن بطرد العرب وجعل إسرائيل دولة يهودية لكل سكانها فيمـا                 

  . ان الحل يكمن بتسوية إقليمية ترتكز على تبادل األراضي"معتدلون"يرى 
يـصرون  هذه المقترحات أعدت قبل األحداث األخيرة في لبنان والتي ال يتجاهل اإلسرائيليون نتائجها و             

على ان إيران تلعب فيها دوراً مركزياً يمتد أيضاً الى قطاع غزة، ويرى بعض معدي اقتراحات التسوية                 
النمو اإليرانـي فـي     "ان الحاجة الضرورية اليوم تكمن في اتخاذ خطوات حاسمة تمنع ما يطلقون عليه              

راً كبيراً ليس فقط علـى    ، ويرى عوزي آراد رئيس مركز هرتسليا لألبحاث ان إيران تشكل خط           "المنطقة
  .إسرائيل، إنما على دول العالم وان هناك مهمة غير سهلة أمام الجميع لمواجهة هذا الخطر قبل استفحاله

وآراد هو واحد من مجموعة باحثين من مركز هرتسليا يرون ان تسوية النزاعات اإلقليمية ال تحدث إال                 
أساسـاً  ) 1949أو   (1967ى ان تكون خطوط عام      باتفاق بين جميع األطراف عبر تبادل األراضي، عل       



  

  

 
 

  

            29 ص                                   1086:         العدد                  23/5/2008الجمعة : التاريخ

ويرى آراد وشريكاه في البحث غدعون بـايغر وراحيـل مختيغـر، ان             . تنطلق منه التسويات والحلول     
السالم بين إسرائيل واألردن خير مثال على صحة هذا االقتراح وعلى إمكان تنفيذه في نطـاق تـسوية                  

 وبين إسرائيل وسورية ولبنان بحيث يضمن مصالح مثل األمن          النزاع اإلقليمي بين إسرائيل والفلسطينيين    
ويؤكد أصحاب هذا االقتراح على أهمية      . والمياه والموارد الطبيعية والبيئة إضافة إلى التنمية المستقبلية         

تناوله بجدية من قبل المسؤولين بعد ستين سنة من النزاع فشلت خاللها كل المحـاوالت لتـسوية فـي                   
  .المنطقة
ة التي يعرضها اإلسرائيليون تستند الى مبدأ يضمن حق كل طرف بالتصرف الكامل في المـساحة                الفكر

  .التي يحصل عليها
  لماذا فكرة تبادل األراضي؟

رداً على هذا السؤال يؤكد أصحاب الفكرة، بداية، ان الحاجة تتطلب بديالً بعيداً عما طرح ويطـرح اآلن               
 سنة من التوصل الى تسوية إقليمية، خصوصاً مع الفلسطينيين          بعد ان فشلت المحاوالت على مدار ستين      

وينطلق معدو بنود اتفاقات التسوية من ان زيادة عدد الالعبين في الساحة توفر هامشاً أكبر               . والسوريين
ويرى هؤالء ان مثـل هـذه       . للمناورة مما يتيح تجاوز العقبات التي ال يمكن تذليلها في ظل قلة عددهم            

ليمية الشاملة، المستندة إلى تبادل أراٍض في إطار متعدد األطراف، ستكون بمثابة أول تغيير              التسوية اإلق 
  .جوهري في الحدود السياسية في الشرق األوسط

يتناول أصحاب فكرة تبادل األراضي مواقف دول الجوار التي سيكون من الصعب بموجبها التوصل الى               
  :سالم معها وفق المعطيات اآلتية

 من دون   67يعتبرون ان اإلصرار السوري على العودة الى خطوط الرابع من حزيران عام             :  سورية -
تغيير او تعديل يشكل عقبة أمام إحراز تقدم في المفاوضات التي جرت فـي عهـد رؤسـاء حكومـات                    

وبالنسبة الى اإلسرائيلي فـإن مطلبـاً       . مختلفين مثل اسحق رابين وايهود براك وايهود أولمرت وغيرهم        
  . يعني المساس بالمصالح اإلسرائيلية وفقدان مكاسب استراتيجية مهمةكهذا

المطلب األساس هو االنسحاب الى الخط األخـضر، ولكـن قـادة فـي الـسلطة                :  السلطة الفلسطينية  -
أما .  كيلومتراً مربعاً  150الفلسطينية أعربوا عن استعدادهم إلجراء تبادل أراض بمدى يصل إلى حوالى            

قدس والضفة الغربية فإن إسرائيل تسعى الى االحتفاظ بأجزاء واسعة في منطقـة القـدس               بالنسبة الى ال  
  . في الضفة الغربية"الكتل االستيطانية"الشرقية وبـ 

هناك مطلب لبناني يتم طرحه في كل مناسبة ُيجرى الحديث فيها عن الحدود باستعادة سبع قرى                :  لبنان -
 عند انسحاب إسرائيل من جنـوب  2000ف بالخط الذي ُرسم عام في منطقة الجليل كما ان لبنان ال يعتر      

  . التي تسيطر عليها إسرائيل في هضبة الجوالن"مزارع شبعا"لبنان ويطالب باستعادة 
وفي سياق تعزيز فكرتهم أي تبادل لألراضي يعرضون حقيقة نجاح السالم مع مـصر واألردن حيـث                 

الدولتين، وجرى حرص في االتفاق مع مصر على العودة         وقعت إسرائيل اتفاقاً لرسم الحدود مع كل من         
أما مع األردن فقد أقيم خط حدودي جديد استند إلى خـط الحـدود         . الدقيقة إلى حدود االنتداب البريطاني    

االنتدابي لكن جرى تبادل أراٍض على امتداد وادي عربة األمر الذي لبى مـصالح إسـتراتيجية لكـال                  
  . البلدين

قات السالم مع إسرائيل يتطرق هؤالء الباحثون الى عدد من االتفاقات وقعت في منطقـة                وبعيداً من اتفا  
الشرق األوسط وجرى في نطاقها إعادة رسم الحدود من جديد مع تبادل أراٍض، كتلـك المبرمـة بـين                   

، 1957، وبين إيران والعـراق عـام        1982، وبين األردن والعراق عام      1965األردن والسعودية عام    
  .2005 وبين اليمن والسعودية عام 2004ألردن وسورية عام وبين ا
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 الحدود القائمة وأدت إلى إعادة رسم الحدود من جديد فـي شـكل              "قدسية" عملياً   "كسرت"هذه االتفاقات   
في إزالة  ) ما عدا في حال إيران والعراق     (وقد نجح ذلك    . يستجيب الحتياجات ومصالح الطرفين المعنيين    

  . محتمل في شبكة العالقات بين دول متجاورةأسباب توتر قائم أو
  االقتراحات اإلسرائيلية

االقتراحات المعروضة تتضمن تبادل األراضي في إطار ثنائي أو متعدد األطراف مع الفلسطينيين ولبنان              
  .وسورية واألردن وإسرائيل

رة جنيف واقتراح ايهود    في اإلطار الثنائي يشمل االقتراح إسرائيل والسلطة الفلسطينية ويعتمد على مباد          
 عندما شغل منصب رئيس الحكومة وبموجبـه تـضم إسـرائيل كـتالً              2000باراك الذي عرضه عام     

  .استيطانية مقابل أراض إسرائيلية تنقل إلى الدولة الفلسطينية
 لمصلحة إسـرائيل، وهنـاك      6=7 و 1=3 و 1=1نسبة تبادل األراضي في هذه المقترحات تراوحت بين         

  . واستعداد إسرائيلي لبحث الموضوع"مبادرة جنيف"ية على مبادئ موافقة فلسطين
  . محمود عباس– إلى إسرائيل مقابل أراٍض في منطقة النقب، وفقاً لوثيقة بيلين "كتل استيطانية"ضم > 
 "المثلث" خصوصاً في منطقة     48 إلى إسرائيل مقابل نقل مناطق يسكنها فلسطينيو         "كتل استيطانية "ضم  > 

  . وتهدف الخطة الى تقليص عدد الفلسطينيين داخل الخط األخضر"أم الفحم أوالً"ت عنوان وفق خطة تح
  :وفي اإلطار المتعدد األطراف

اتفاق يشمل إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، ويرى معدو االقتراح ان وجود مصر يـؤدي الـى                > 
ع غزة ومدينـة العـريش الـى        بموجب االتفاق تنقل مصر أراضي بين قطا      . تعزيز الثقة بين األطراف   

الفلسطينيين، وفي مقابل ذلك تضم إسرائيل تجمعات استيطانية وأراضـي فـي منطقـة غـور األردن                 
  . جنوب شرق الضفة الغربية"يهودا"وصحراء 

 التي رفـضتها مـصر، غيـر ان         " ايالند –خطة بن ارييه    "هذا االقتراح مبني وفق الخطة المعروفة بـ        
ينيين ومسؤولين أميركيين يؤيدونها ويبذلون جهوداً إلقناع األطراف بها، مـن           سياسيين أوروبيين وفلسط  

  .دون نجاح حتى اآلن
في هذا الجانب تكمن المشكلة في إصرار سـورية علـى           : اتفاقات بين إسرائيل وسورية ودول أخرى     > 

ه المـشكلة   وفي محاولة لتذليل العقبات إزاء هـذ       . 1967اتفاق في مقدمه انسحاب إسرائيلي إلى حدود        
طرحت في السنوات األخيرة أفكار مختلفة لتبادل أراٍض بين إسرائيل وسـورية ودولـة ثالثـة أو دول                  

ومن وجهة نظر اإلسرائيليين فإن تعدد الجهات المشاركة في هذه التسوية يوسع هامش المناورة              . إضافية
  :نب طرح اكثر من اقتراحفي هذا الجا. وبالتالي يثبت التزاماً واهتماماً لجميع أطراف االتفاق

تقوم إسرائيل بضم جزء من هضبة الجوالن، ويقوم األردن بنقل منطقة           :  األردن - سورية   -إسرائيل  > 
وفـي المقابـل تقـوم      ) سورية واألردن (مماثلة في مساحتها إلى سورية على طول الحدود بين البلدين           

  .إسرائيل بنقل أراض في وادي عربة إلى األردن
تُبقي إسرائيل سيطرتها، في نطاق هذه الخطة، على أجزاء مـن هـضبة             :  لبنان -سورية   -إسرائيل  > 

 تلبي احتياجاتهـا اإلسـتراتيجية إضـافة إلـى          "حزام أمني "الجوالن، بحيث تبقى في يد إسرائيل منطقة        
 فـي   في المقابل ينقل لبنان إلى سورية منطقة مماثلة       . التجمعات االستيطانية اليهودية في هضبة الجوالن     

مساحتها لتلك التي ستبقى تحت سيطرة إسرائيل في هضبة الجوالن بموجب المطالب الـسورية بتعـديل                
 بينها وبين لبنان، وتعوض إسرائيل لبنان بإعطائه أراض في نقاط مختلفة على امتـداد               1920حدود عام   

 الى ضـرورة اسـتعادتها      "حزب اهللا " اللبنانية مثل القرى الشيعية السبع التي ألمح         -الحدود اإلسرائيلية   
 في غرب هضبة الجوالن، على أن تتحول منطقـة جبـل            "مزارع شبعا "وكذلك الدولة اللبنانية، ومنطقة     

  .الشيخ إلى منطقة تطوير وسياحة مشتركة للدول الثالث
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 "خـط المنحـدرات  "بحسب هذه الخطة تنسحب إسرائيل حتـى  :  األردن- لبنان   – سورية   –إسرائيل  > 
طرة على مناطق في هضبة الجوالن، فيما يقوم األردن بتعويض سورية على امتداد الحدود              وتحتفظ بالسي 

المشتركة بين البلدين، وبالمثل يعوض لبنان سورية على حدودهما المشتركة، بينما تعوض إسرائيل لبنان              
ها لبنان واألردن   واألردن على امتداد الحدود المشتركة في منطقة مساوية تقريباً لمساحة المنطقة التي ينقل            

  .إلى سورية، وتتحول منطقة جبل الشيخ إلى منتجع سياحي مشترك
  تسوية شاملة في الشرق األوسط

انطالقاً من أن دول الشرق األوسط غير بعيدة عن النزاع العربي اإلسرائيلي ومن أن استمرار النـزاع                 
العالقات مع الدول األخرى فـي      على جانبي الحدود بين إسرائيل ودول الجوار يؤثر بصورة سلبية على            

الشرق األوسط، يعلق اإلسرائيليون أهمية على دراسة اقتراحات تبادل األراضي بهدف قيام تسوية شاملة              
  .في الشرق األوسط لتكون سابقة لحل نزاعات في مناطق أخرى

جـراء  جوهر االقتراح إعادة رسم خطوط الحدود بين دول المنطقة استناداً إلى خطوط الماضـي مـع إ                
  .التعديالت الضرورية والتي تقتصر على خطوط الحدود بين الدول

 كيلومتر مربع مـن منـاطق الـضفة         200بموجب هذا االقتراح تواصل إسرائيل السيطرة على مساحة         
وفي المقابل تنقل إسرائيل الى السلطة الفلسطينية مساحات في منـاطق           . الغربية إضافة الى غور األردن    

  . الخطر األخضر المتاخمة لمناطق الضفة الغربية وقطاع غزةمختلفة على امتداد
 كيلومتر مربع مـن الجـوالن الـسوري المحتـل تـشمل             200تواصل إسرائيل السيطرة على مساحة      

  .المستوطنات وخط المنحدرات الواقعة غرب الهضبة فيما تعيد بقية الهضبة الى سورية
 بها في الجوالن والضفة تنقل الى لبنـان نقاطـاً           وكتعويض للمساحات التي ستواصل إسرائيل االحتفاظ     

مختلفة على طول الحدود الشمالية بمساحة خمسين كيلومتراً، كما تنقل الى مصر مساحات مـن النقـب                 
بحجم تلك التي ستواصل السيطرة عليها في الضفة الغربية، إضافة الى منطقة تتيح المرور الحـر بـين                  

 األردن منطقة صغيرة في وادي عربة في مقابل المنطقـة التـي             كما تنقل إسرائيل إلى   . مصر واألردن 
  .سيحصل عليها المصريون من إسرائيل وذلك إلتاحة ممر مباشر بين مصر واألردن

وفي االقتراح الخاص بالتسوية الشاملة يتم نقل أراض من لبنان الى سورية في مقابل تلك التي سـتحتفظ                  
 سورية على أراٍض من لبنان إلى الغرب من خط حدود عام            بها إسرائيل في هضبة الجوالن فيما تحصل      

  . الذي رسمته فرنسا1920
وفي مقابل األراضي التي سيتنازل عنها لبنان لسورية يتم نقل أراض من إسرائيل الى لبنان فـي نقـاط                   

ة أما سورية فتحصل على مساحات من المناطق الواقع       . على امتداد الحدود المشتركة بين إسرائيل ولبنان      
، ويحصل األردن فـي     1970على الحدود الشمالية لألردن والتي كان السوريون يتواجدون فيها في عام            

المقابل على منطقة صغيرة في الجانب اإلسرائيلي من وادي عربة، متاخمة للمنطقة التي ستحصل عليها               
  .قب اإلسرائيليمصر من إسرائيل، إضافة إلى حق استخدام الممر المباشر بين األردن ومصر عبر الن
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