
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمراقبة تطبيق أي اتفاق سالم بقيادة أمريكية السلطة تطالب بقوات دولية :هآرتس
  مقابل التقدم في مسألة الحدود" مصالحها األمنية" تشترط الحفاظ على "إسرائيل"

  التهدئةبرفض الربط و شليت صفقة إلتمام تؤكد التمسك بشروطها حماس
  القاهرة تؤكد وجود خالفات مع حماس بشأن معبر رفح

  ن كانوا األكثر عرضة للخطرون الفلسطينيوالالجئ: 2008 في تقريرها لعام العفو الدولية
  سمعنا وشاهدنا في غزة ما يكفي للبكاء: ديزموند توتو

باراك يدعو أولمرت لالستقالة
ويهدد بانتخابات مبكرة واألخير 

  يرفض
  

 4ص... 

1092 29/5/2008الخميس 



  

  

 
 

  

            2 ص                                   1092:         العدد                  29/5/2008الخميس : يخالتار

    :السلطة
 5  لمراقبة تطبيق أي اتفاق سالم بقيادة أمريكية السلطة تطالب بقوات دولية :هآرتس .2
 5   لكننا نريد دولة قادرة على الدفاع عن نفسهاةسلحاألالسلطة مستعدة لقيود على : عريقات .3
 5   على المفاوضاتأولمرتلقضية " آثارا سلبية"الرئاسة تتوقع و في القيادة الفلسطينية إحباط .4
 6  م االقتصادي والمالينية سياسياً استكماالً للدعفلسطيلدعم السلطة اليدعو أمريكا فياض  .5
 6  نتمنى اإلسراع في إدخال الوقود المصري وسنقدم كافة التسهيالت:  تشكر مصرةهنيحكومة  .6
 6  يطالب بحماية دولية للفلسطينيين" الوطني الفلسطيني" .7
 7   بعد انتهاء تدريبهااألردنة تعود من كتيبة فلسطيني .8
 7   عرض البحرفي للصيادين "إسرائيل"وزارة األسرى تستنكر اعتقال  .9

    
    :المقاومة

 7  التهدئةبرفض الربط و شليت صفقة إلتمام تؤكد التمسك بشروطها حماس .10
 9  في غارة وتوغل شرق رفح" 7 "وإصابةاستشهاد مقاومين  .11
 9  اللتزام باتفاق مكةبا لحل األزمة بين فتح وحماس قطر ترد على دعوة هنية": عكاظ" .12
 9  التصعيد اإلسرائيلي استهتار بجهود التهدئة: الجهاد .13
 10  تاالحتالل ال ينتهي إال بالمقاومة ال بالمفاوضا: حمدان .14
 10   البارد مخيمأبناءطالب بمعالجة ملف االعمار وتسهيل عودة كافة يملوح  .15
 11   في فتح الداخليةاألزمة السليم لحل األسلوبالخيار الديمقراطي هو : عمرونبيل  .16
 11  ندوة للديموقراطية في البارد، لمناسبة الذكرى األولى ألزمة المخيم .17
 12  التفاح حي في منزل على محلي صاروخ سقوط: غزة .18
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 12  مقابل التقدم في مسألة الحدود" مصالحها األمنية " تشترط الحفاظ على"إسرائيل" .19
 12  إلسرائيل الضفة أراضي من% 11ر5 وتضم القدس تستثني الدائم للحل أولمرت خارطة .20
 13  ال يصدقون تبرير أولمرت لتهمة الفساد % 70: استطالع .21
 13  جهود دولية لتحريم القنابل العنقوديةب "إسرائيل"يندد بعدم مشاركة  عربي بالكنيست عضو .22
 13  48من المدن الساحلية ألراضي الـ   لتهجير الفلسطينيين إسرائيلية حملة .23
 13   "رهاباإل" دول تتعاون لمكافحة 9: "إسرائيل" .24
 14    السفر للخارج لمتابعة الدراسةنالكنيست يرفض السماح للطالب الفلسطينيي .25
    

    :األرض، الشعب
 14   بنشر الكراهية"سرائيلإ" المسيحية للدفاع عن القدس تتهم اإلسالميةالجبهة  .26
 14  عدالة يطالب بالسماح للعائالت الفلسطينية من سكان غزة زيارة أبنائهم األسرىمركز  .27
 14  عميد أسرى غزة يدخل عامه السادس والعشرون في السجون اإلسرائيلية .28
 15  س ومحيطهااالحتالل يكشف عن أمر عسكري بفرض طوق أمني على مدينة نابل .29
 15   في غزة شهد أعلى معدالت الزواج وانخفاض في حاالت الطالق2007: إحصائية .30
   



  

  

 
 

  

            3 ص                                   1092:         العدد                  29/5/2008الخميس : يخالتار

   :اقتصاد
 15 2007في قطاع النقل غير المنظم في األراضي الفلسطينية العام امالً  ع10919: اإلحصاء .31
   

   :صحة
  16  شهيداً 169ارتفاع عدد ضحايا حصار غزة من المرضى إلى  .32
   

   : األردن
 16    الشهر المقبل لمواصلة النظر بقضية خلية حماس 11امن الدولة تحدد : األردن .33
 16 سالم متهم من فتح اإل11تخفيض األحكام بحق : األردن .34
   

   :لبنان
 16   للعالقة األخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني نموذجاًمخيم نهر البارد نريد: السنيورة .35
 17   "اسرائيل"المانيا تكثف جهودها من اجل انهاء صفقة االسرى بين حزب اهللا و .36
   

   :عربي، إسالمي
 17  اإلمارات تطالب بحماية المدنيين الفلسطينيين من سياسة العقاب الجماعي اإلسرائيلية .37
 17  القاهرة تؤكد وجود خالفات مع حماس بشأن معبر رفح .38
 18  طينيةوصول قافلة مساعدات أردنية الى االراضي الفلس .39
 18  استثمار الزخم العربي لحل القضية الفلسطينية بعد لبنان : موسى .40
 18  فتى مصري يحاول التسلل إلى غزة لالنضمام للمقاومة .41
   

   :دولي
 18  في للبكاءسمعنا وشاهدنا في غزة ما يك: ديزموند توتو .42
 19  ن كانوا األكثر عرضة للخطرون الفلسطينيوالالجئ: 2008 في تقريرها لعام العفو الدولية .43
 19   بروتوكول لبناني ايطالي لدعم الشعب الفلسطيني .44
 20  "اإلسرائيلية"قاش حول مقاطعة الجامعات أكاديميون بريطانيون يجددون الن .45
 20  مثيرة للقلق" اإلسرائيلية"تأكيدات كارتر حول الترسانة  :التايمز .46
 20  مليون دوالر1,2بقيمة فلسطينية الوكالة األميركية للتنمية تعلن عن منح لخمس مؤسسات  .47
 20   ماليين دوالر لتنفيذ رزمة مشاريع تنموية في جنين3منحة أميركية بقيمة  .48
   

    :مختارات
 21  الناطق السابق بلسان البيت األبيض يتهم بوش بالكذب المتعمد لغزو العراق .49
  21   أسلحة دمار شامل لمهاجمة الغربموقع للمتطرفين يحض على استخدام .50
    

    :حوارات ومقاالت
 21  جهاد الخازن... ال يبدو الفارق كبيراً .51
 22  أحمد الحيلة... فرص نجاح المفاوضات على المسار السوري .52
 24  مصطفى الصواف... أولمرت واالتجاهات األربعة .53



  

  

 
 

  

            4 ص                                   1092:         العدد                  29/5/2008الخميس : يخالتار

 25 عبد الباري عطوان... الجياع العرب ومليارات النفط .54
    

  27  :كاريكاتير
***  

   
  ة واألخير يرفضباراك يدعو أولمرت لالستقالة ويهدد بانتخابات مبكر .1

قـال وزيـر الـدفاع     : حسن مواسي عن مراسلها نقالً–القدس المحتلة  29/5/2008الدستور أوردت 
 يتعين على رئـيس الحكومـة     ": اإلسرائيلي ايهود باراك أمس في مؤتمر صحفي عقده في مقر الكنيست          

علـى ضـوء    " :وقال باراك في المؤتمر الصحفي    . "أن يستقيل أو يعلق مهامه    اإلسرائيلية ايهود أولمرت    
قيقة التي تمر بها، ال أعتقد أن باسـتطاعة رئـيس الـوزراء             التحديات التي تواجه إسرائيل والمرحلة الد     

 على إدارة شؤون الدولة وإدارة شؤونه الشخصية في ذات الوقت، لذلك يتعين علـى أولمـرت أن       القدرة
تجميـد عملـه، تعليـق      : ينأى بنفسه عن إدارة شؤون الدولة، يمكنه القيام بذلك بأي طريقة متاحة أمامه            

ونقلت مراسلة الشؤون السياسية فـي      ". االستقالة، ليس نحن من يحدد ذلك      ة،مهامه، الحصول على إجاز   
القناة األولى اإلسرائيلية اياال حاسون، عن أحد المشاركين في سلسلة المشاورات التي أجراهـا بـاراك،                

 وطنيـة، يتنـاوب علـى       طوارئالليلة قبل الماضية أن من بين االقتراحات التي طرحت تشكيل حكومة            
  . بينامين نتنياهو" الليكود"أيهود باراك وزعيم حزب رئاستها 
طالب باراك حزب    :زهير اندراوس  نقالً عن مراسلها     –الناصرة   29/5/2008القدس العربي    وجاء في 

 لم يتحرك حزب كديما ولم تتشكل حكومة        إذاقائال  أولمرت  كديما بالسعي لتنصيب زعيم جديد يحل محل        
وفي حالـة   .  سنتحرك باتجاه تحديد موعد متفق عليه ومبكر لالنتخابات        ننافإخالل دورة البرلمان الحالية     

 حين استكمال التحقيقات فمن شبه المؤكد أن تتولي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني             إلىتنحي أولمرت مؤقتا    
ومن .  يوم بوصفها نائبة له في حزب كديما وفي مجلس الوزراء          100مهام المنصب لفترة مؤقتة تستمر      

  . انتخابات مبكرةإلجراءمؤكد أن يؤدي انسحاب حزب العمل من الحكومة شبه ال
وقالـت كوليـت أفيتـال    . وطالب أعضاء في الكنيست يمثلون أحزاب اليسار واليمين أولمرت باالستقالة         

بعبارة أخـري   . قال بالضبط ما كنا سنفعله    . عضو الكنيست عن حزب العمل اعتقد أن الكلمات واضحة        
 .لوزراء أن يتخذ قراره ويرحل رئيس اىيتعين عل
ايهـود   إلـى أن      برهـوم جرايـسي    ،الناصرة نقًال عن مراسلها في    29/5/2008الغد األردنية   وأشارت  
 أعلن مساء أمس، رفضه دعوة باراك له باالستقالة من رئاسة الحكومة، وقال فـي تـصريحات                 أولمرت

ال يعمـل وفـق     "نه يرفض االستقالة، وإنـه      منه إ " مقربين"نقلتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على لسان       
يزال ملتزما بما أعلنه سـابقا، بأنـه     ماأولمرتوقالت المصادر إن  ". الجدول الزمني الذي يضعه باراك    

  .سيستقيل من منصبه في حال تقرر تقديم الئحة اتهام ضده
ة أعضاء كنيـست،    ، إذ وقع أربع   "كديما"هذا وقالت مصادر سياسية، إن حراكا بدأ أيضا في داخل حزب            

 باتخاذ خطوة جدية وإقصاء نفسه عن       أولمرت، على رسالة تطالب     "كديما" عضوا في كتلة     29من أصل   
  ".كديما" "من أجل إنقاذ"مهامه، 

إلى ذلك ألمح المستشار اإلعالمي ألولمرت، طال زلبرشتاين، إلى باراك، متورط هو أيضا كغيره مـن                
وتنبع أهمية هذه التصريحات، لكـون زلبرشـتاين         .ألولمرتوجه  السياسيين في فضائح شبيه بتك التي ت      

، وواجـه شـبهات بالفـساد       1999كان أيضا مستشارا إعالميا لباراك حين كان رئيس حكومة في العام            
إن "وقال زلبرشتاين لإلذاعة اإلسـرائيلية،       .بإقامته جمعيات وهمية لجمع أموال تمول حمالته االنتخابية       

، وهو يعرف عما أتحدث عنه، وحين أسـمعه أن          أولمرت له الحديث عن قضية      باراك هو آخر من يحق    
، أقـول إن هنـاك      أولمرتيعرب عن امتعاضه مما سمعه من رجل األعمال موشيه تاالنسكي في قضية             



  

  

 
 

  

            5 ص                                   1092:         العدد                  29/5/2008الخميس : يخالتار

أن ينظر إلى المرآة، فلدى الكثير مـن الـسياسيين فـي            ) في إسرائيل (حدا لالستهتار، على كل سياسي      
  ".مثال تاالنسكيإسرائيل أشخاص من أ

  
  السلطة تطالب بقوات دولية بقيادة أمريكية لمراقبة تطبيق أي اتفاق سالم :هآرتس .2

 اإلسرائيلية في عددها الصادر أمس األربعاء النقاب        "هآرتس"كشفت صحيفة   :  زهير اندراوس  -الناصرة  
 مفاده أنه في حال التوصل       لإلسرائيليين عن أن الوفد الفلسطيني المفاوض مع الجانب اإلسرائيلي قدم طلباً         

 قوات متعددة الجنسيات بقيادة الواليات      إدخال ىن الفلسطينيين يصرون عل   إ أي اتفاق بين الطرفين، ف     إلى
.  في حـال أقيمـت الدولـة الفلـسطينية         وحتىالمتحدة األمريكية لمراقبة تنفيذ االتفاق من كال الجانبين         

 . منطقة نفوذهاإلى قوات دولية بقيادة أمريكية خالبإدن الفلسطينيين يطالبون إوأضافت الصحيفة، ف
  29/5/2008القدس العربي 

  
   لكننا نريد دولة قادرة على الدفاع عن نفسهاةسلحاألالسلطة مستعدة لقيود على : عريقات .3

قال المفاوض الفلسطيني صائب    :  محمد هواش  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    29/5/2008النهار  نشرت  
السلطة ستكون مستعدة   " الوطني في تل أبيب، أن       األمنين في نقاش مغلق في معهد بحوث        عريقات االثن 

 مفهوم الفلسطينيين لدولة منزوعة السالح      وأوضح".  االتفاق إطار لديها في    األمنلقيود على تسليح أجهزة     
 واضح للجميع انـه     . الدبابات أو الطائرات، لكننا لن نتنازل عن كرامتنا الذاتية         إلىنحن ال نحتاج    : "قائال

  ". لن يكون ممكنا تطبيق االتفاق من دون دور أميركي بارز كطرف ثالثاألمنيةفي المسألة 
قال صائب عريقـات    :  كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    29/5/2008الشرق األوسط   وأوردت  

ـ         أنمن المهم   "سابق، انه   في وقت   " الشرق األوسط "لـ م نبحـث هـذه      نصل التفـاق حـول الدولـة ث
لكننا نريد دولة فلسطينية قادرة على الـدفاع عـن          " انه استطرد    إال". ]األمنتسليح أجهزة   مثل  [التفاصيل

  ".أخرى دولة أينفسها مثل 
 الفلـسطيني  جولة للمحادثات عقدت الثالثاء بين طاقمي المفاوضـات     آخر ال جديد في     أنوقال عريقات،   

". المسائل تواجه صـعوبات حقيقيـة     "وتابع  . حول مختلف القضايا  واإلسرائيلي، مؤكداً وجود هوة كبيرة      
 "إسـرائيل " السالم ممكن، إذا اقتنعت      أنمعتبرا  ". ن السالم الذي ننشده لن يكون بأي ثمن       إ"وقال عريقات   

وهذه مسألة بحاجة إلى قـرارات      . 1967 يونيو   / حزيران 4بأنه ملح لها، وان عليها االنسحاب إلى خط         
 ". منها إلى مفاوضاتإسرائيلية أكثر

 إنقال عريقـات  :  زهير اندراوس،الناصرة نقالً عن مراسلها في   29/5/2008القدس العربي   وجاء في   
، وأضاف أنه ال يريـد      2001الوضع اليوم في المفاوضات هو كما كان عليه في محادثات طابا في العام              

 دولتـين لإلسـرائيليين     إقامـة مهـا    عدد من المبـادئ وأه     ى اتفاق ينص عل   إنما من ألف صفحة،     اتفاقاً
 . حد تعبيرهى بالنسبة للمفاوضات، عل أن السنة الحالية هي سنة حرجة جداًىلإ وللفلسطينيين، الفتاً

  
  على المفاوضاتأولمرتلقضية " آثارا سلبية"الرئاسة تتوقع و في القيادة الفلسطينية إحباط .4

كد الـرئيس الفلـسطيني     أ: حمد رمضان أ ،اهللارام   نقالً عن مراسلها في    29/5/2008المستقبل  نشرت  
) وفا(ونقلت وكالة   ".  ما يجري اآلن بين الحكومة والمعارضة في إسرائيل شأن داخلي          أن"محمود عباس   

  ".نتعامل مع أي حكومة إسرائيلية تلتزم بعملية السالم"عنه قوله 
 هو وجود رئيس وزراء ملتـزم       ئماًما يعنينا دا   "أن ردينة   أبوواعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل       

  ". ما يجري سيترك آثاره السلبية على سير المفاوضاتأنال شك : "، لكنه قال"عملية السالم
وضـحت مـصادر     أ : وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    29/5/2008القدس العربي   وجاء في   
ولمـرت  أتيجة تـسارع انهيـار حكومـة        حباط ن ن القيادة الفلسطينية برام اهللا تشعر باإل      أمس  أفلسطينية  
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 بات من   بأنه قناعة   ىوحسب المصادر فان القيادة الفلسطينية باتت عل      .  العملية التفاوضية  ىوانعكاسها عل 
 أمـس  معدودة بعد دعوة باراك      أيامها وبأن   أولمرت اتفاق سالم مع حكومة      إلىشبه المستحيل الوصول    

 . لالستقالةألولمرت
  

  نية سياسياً استكماالً للدعم االقتصادي والماليفلسطيم السلطة اللدعيدعو أمريكا فياض  .5
 دعا رئيس الوزراء سالم فياض الواليات المتحـدة األميركيـة،    : عاطف أبو الرب ومهند جدوع     -جنين  

لدعم السلطة الوطنية سياسياً، استكماالً للدعم االقتصادي والمالي المميز، الذي تقدمه واشنطن للـسلطة،              
جاء ذلـك خـالل      .1967يونيو  / إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود الرابع من حزيران       على طريق   

مؤتمر صحفي مشترك مع القنصل األميركي العام جاك واليص، ومدير عام الوكالة األميركيـة للتنميـة                
 هاورد سومكا، ومحافظ جنين قدورة موسى، لإلعالن عن حزمة مشاريع مقدمة من الواليـات المتحـدة               

 بالـدعم   فيـاض وأشاد  . لدعم محافظة جنين بقيمة ثالثة ماليين دوالر، عقد أمس في قاعة محافظة جنين            
  .االقتصادي الذي تقدمه الواليات المتحدة للحكومة الفلسطينية

على رأس أولويات السلطة تثبيت المواطنين في األرض، وهذا لن يتحقق إال في ظـل               : أضاف فياض و
من هنا اعتبر أن ما تقوم به الحكومة من نـشاط يهـدف             .  للحياة الكريمة  األمن، وفي ظل وجود فرص    

 .وعبر عن رضاه للحالة األمنية التي تسود األراضي المحتلة .بالدرجة األولى لتحقيق هذه األهداف
 29/5/2008الحياة الجديدة 

  
  يالتنتمنى اإلسراع في إدخال الوقود المصري وسنقدم كافة التسه:  تشكر مصرةهنيحكومة  .6

من أجل إدخـال    " كل التسهيالت " أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة أنها على أتم االستعداد لتقديم            :غزة
الوقود المصري إلى القطاع المحاصر، كما أعلن عنه وزير البترول المصري سامح فهمي، وكان فهمي               

 يعاني من أزمة الوقود     كشف عن وجود برنامج متكامل من أجل إمداد قطاع غزة بالغاز والوقود حتى ال             
  .التي يعانيها

وشكرت حكومة هنية على لسان وزير االقتصاد الوطني زياد الظاظا، مصر لهذا الموقـف، مؤكـدة أن                 
ذلك ينم عن موقف ايجابي، معربة عن أملها أن يترجم ذلك على أرض الواقع كي يشعر بـه المـواطن                    

اليوم قبل  " يتم إدخال الوقود المصري إلى غزة        أن "قدس برس "وتمنى الظاظا في تصريح لـ       .الفلسطيني
ال توجد هناك أي إجراءات أو أي اتصاالت فـي          "حتى اآلن    ، عبر معبر رفح، لكنه أشار إلى أنه         "الغد

 ".هذا المجال، ونأمل أن تترجم هذه التصريحات فورا حتى يشعر الفلسطيني بالمساندة المتوقعة من مصر              
قبال البترول المصري، وتسهيل المهام لذلك، وفتح المعبر، ونحن نطلع          نحن على استعداد الست   : "وأضاف

إلى اللحظة التي ينفتح فيها االقتصاد الفلسطيني على االقتصاد العربي عبر بوابة مصر ويتحـرر مـن                 
  ".االقتصاد اإلسرائيلي ويرتبط باالقتصاد المصري في كل المجاالت سيما في مجال الطاقة والبترول

  28/5/2008 قدس برس
  

  يطالب بحماية دولية للفلسطينيين" الوطني الفلسطيني" .7
 دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى تحرك فلسطيني واسع لحث المجتمع الـدولي علـى تـأمين                 :عمان

 بوقف عدوانها وفك حصارها، مطالباً بتنفيذ قـرارات         "إسرائيل"الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام      
 44وطالب المجلس في بيان أصدره أمس بمناسبة مرور          .العالقة بالقضية الفلسطينية  األمم المتحدة ذات    

بتحرك المجتمع   "1964 مايو   /عاماً على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في الثامن والعشرين من أيار          
الدولي ألخذ دوره وتحمل مسؤولياته عبر الضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي وتمكـين الـشعب               

ممارسة الضغط المطلوب مـن أجـل       "ودعا إلى    ".لفلسطيني من تحقيق تطلعاته في الحرية واالستقالل      ا
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اإلسرائيلي يقوم على تنفيذ قرارات األمـم المتحـدة          - التوصل إلى حل نهائي وفوري للصراع العربي      
ة والعربية   القاضية بزوال االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطيني      194 و 338 و 242وخاصة القرارات   
 الدولة الفلسطينية المستقلة وحق عـودة الالجئـين         وإقامة بما فيها القدس المحتلة      1967التي احتلت عام    

  ".1948الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي تهجروا منها على يد قوات االحتالل عام 
لباً حماس بالتراجع عـن     ، مطا "ترسيخ الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الداخلي      "وشدد على ضرورة    

ـ    الفصل بين جناحي الوطن لتعزيز عناصر القـوة والثبـات   وإنهاءفي قطاع غزة   " االنقالب"ما وصفه ب
القضية الفلسطينية تدخل مرحلـة دقيقـة       "وقال إن    .وتعبئة طاقات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات      

تصعيد العدوان اإلسرائيلي ضـد الـشعب       اإلسرائيلية و  - وخطيرة في ظل تعثر المفاوضات الفلسطينية     
الفلسطيني من خالل الحصار والحواجز والقتل واالعتقال إلى جانب استمرار االستيطان مما يثير تساؤالً              

  ".حول جدية الجانب اإلسرائيلي بشأن العملية السياسية
  29/5/2008الغد األردنية 

  
  بعد انتهاء تدريبهااألردنكتيبة فلسطينية تعود من  .8

 إلـى  أمـس عـادت  : وليـد عـوض  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 29/5/2008القدس العربي رت  نش
 ضـمن   بـاألردن  التي جري تدريبها خالل الشهور الماضية        األمن الفلسطينية كتيبة من قوات      األراضي

 األجهـزة  تأهيـل    إلعادة لدي السلطة الجنرال كيث دايتون       األمريكي األمنيالخطة التي وضعها المنسق     
 وبإشـراف  أردنيـين ووصلت الكتيبة الفلسطينية التي تلقت تدريبها علي يد ضـباط            . الفلسطينية األمنية
سالم فياض واللواء ذياب    . حفل استقبال لها بحضور رئيس الوزراء د       أقيمريحا حيث   أ إلى أمس أمريكي

 .العلي قائد القوات وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الدول والقناصل
أكثـر  " صرح مسؤولون غربيون بأن      :رويترزنقالً عن وكالة     29/5/2008بيان اإلماراتية   الوجاء في   

) جسر اللنبي ( فرد من قوات األمن الوطني التابعة للرئيس الفلسطيني عبروا جسر الملك حسين              600من  
  ". أريحا قاعدتهم في مدينة إلىالذي تسيطر عليه إسرائيل وعادوا 

 الكتيبة تخريج حفل أمام أمس فياض سالم  أكد :29/5/2008لفلسطينية  األيام ا بالص في    محمد وكتب
 األمـن  تـوفير  عنصري على قائمة للحكومة األمنية الخطة إن "األردن من عادت والتي الثانية، الخاصة

 الفلسطينية السلطة إن" : وقال ".الفلسطيني الوطني للمشروع الحماية وتوفير المناطق، جميع في للمواطنين
 أفراد وخاطب" السالح لحمل الوحيد العنوان وهي غزة، وقطاع الغربية الضفة في الفلسطينيين يتب تمثل
 وإشـاعة  للمواطن األمن وتوفير االنضباط، وشرف العسكرية، الخدمة شرف صون عليكم "قائالً الكتيبة
 يكمن االحتالل ءإلنها األول المربع أن تذكروا وأضاف منكم، المتوقع هو فهذا الوطن، أرجاء في األمان
 " يقـول  ومـضى  والبقاء، الصمود مقومات وتوفير أرضه، على الموطن لتثبيت الممكن الجهد بذل في

 ".األمن مقدمتها وفي الخدمات كل توفير يعني أرضه على المواطن تثبيت
  

   عرض البحرفي للصيادين "إسرائيل"وزارة األسرى تستنكر اعتقال  .9
محررين الفلسطينيين إقدام سلطات االحتالل على اعتقال ستة صيادين          استنكرت وزارة األسرى وال    :غزة

  . قبالة شواطئ محافظة رفح فجر يوم أمس الثالثاء إثناء قيامهم بالصيد في عرض البحر
  28/5/2008 قدس برس

  
 التهدئةبرفض الربط و شليت صفقة إلتمام تؤكد التمسك بشروطها حماس .10

قالت مصادر فلسطينية : جيهان الحسيني,  فتحي صباح -هرة القا, غزة من 29/5/2008 الحيـاة    ذكرت
وافقت على إجراء مفاوضات ماراثونية غير مباشرة مع إسـرائيل          " حماس" حركة   إن" الحياة"موثوقة لـ   
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في القاهرة شرط أن تكون في مرحلة متقدمة من البحث في صفقة لمبادلة الجندي اإلسـرائيلي األسـير                  
  . الفلسطينيين بمئات األسرىشليتغلعاد 

وافقت على اقتراح مصري بإجراء مفاوضات مكثفة غير مباشرة مع " حماس"وأضافت المصادر ان 
.  صفقة لتبادل األسرىإلى التوصل إلى سعياً شليتعوفر ديكل المبعوث اإلسرائيلي المكلف ملف 

 الحركة الذي  أن الحركة رفضت إجراء هذه المفاوضات في فندق واحد، بل أن يقيم وفدإلىوأشارت 
سيبحث مع المسؤولين المصريين تفاصيل المفاوضات في فندق منفصل عن ذلك الذي سيقيم فيه الوفد 

كما اشترطت دعوة وفدها لهذه المفاوضات غير المباشرة في حال وصلت المفاوضات عبر . اإلسرائيلي
  . نقطة متقدمةإلىالوسيط المصري 

وافقت أخيراً على خفض العدد الذي كانت حتى اآلن تطالب " حماس "إنوفي هذا السياق، قالت المصادر 
 أسيراً من ذوى األحكام العالية، وممن أمضوا سنوات 450باإلفراج عنه من األسرى الفلسطينيين من 

  . أسير300 نحو إلىطويلة في السجن، وقادة الفصائل والشخصيات البارزة، 
ترفض بشدة الموافقة على تهدئة في القطاع ال " حماس"وعن الجهود المصرية للتهدئة، قالت المصادر إن 

 تتضمن إعادة فتح معبر رفح الحدودي، وأوضحت أن مصر تحاول تضييق الهوة في ملفي التهدئة وشلي
 التصعيد العسكري في القطاع في حال فشلت إلىفي وقت تقدر فيه السلطات المصرية أن إسرائيل ستلجأ 

  .شليت صفقة تتيح إطالق ىإلجهود التهدئة ولم يتم التوصل 
فـي  ) هآرتس(ذكرت صحيفة   :  أشرف الهور   عن مراسلها  غزة من   29/5/2008 القدس العربي    وقالت

 حركة حماس تعد قائمة سجناء جديدة تطالب أن تطلق إسرائيل سراحهم مقابـل              أنعددها الصادر أمس    
الصحيفة أن هذه القائمة سيقوم     وذكرت   . شليت سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد         إطالقها

 . بوقف النار وفتح معبر رفح شليت إسرائيل من أجل ربط تحرير جلعاد إلىالوسطاء المصريون بنقلها 
حركة حماس شككت في صحة التقرير، وأكد سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة لــ القـدس       إال أن   

 أن أبو زهـري     ىونف . التعنت اإلسرائيلي    العربي أنه ال جديد في موضوع صفقة تبادل األسري، بسبب         
.  الفلـسطينيين  ى سراح األسـر   بإطالق الشروط اإلسرائيلية والمعايير الخاصة      ىتكون حركته وافقت عل   

 الفلسطينيين الذين تطالب    ى سراح األسر  إطالق بالده، طالما ترفض إسرائيل      إلى لن يعود    شليت إنوقال  
 إنهما، والتهدئة، وقال    شليت رفض حركته الربط بين صفقة       ىلوأكد أبو زهري ع    .بهم الفصائل اآلسرة    

 .موضوعان منفصالن، مؤكداً أن الكرة ال زالت في الملعب اإلسرائيلي 
، تقوم علـي    شليت صفقة   إلتمامويأتي هذا الحديث اإلسرائيلي، بعد أيام من الحديث عن مبادرة مصرية            

لحديث معهم علي انفراد خالل حوار قد يطـول،         دعوة القاهرة لمسؤولين من حماس وتل أبيب، بهدف ا        
 ترفض أن تتم صفقة تبادل األسري مع        إنها أن حركة حماس قالت      إال.  الصفقة إنهاء إلىبهدف الوصول   

 .إسرائيل من خالل مفاوضات ماراثونية
 مفاوضات ماراثونية   بإجراء حركته رفضت صيغة إسرائيلية تطالب       إنوقال أيمن طه القيادي في حماس       

ن خالل احتضان القاهرة لوفدين قياديين من حماس وإسرائيلي في فنادق منفردة بالقاهرة النجاز صفقة               م
 المعايير التي تحكمها هذه المفاوضـات، وأسـماء         ى حركته تطالب باالتفاق مسبقاً عل     أنوذكر   . التبادل
  . عنهماإلفراج الذين يتوجب ىاألسر

 فـي   أمسصرح إسماعيل رضوان القيادي بحماس      : ا د ب    -غزة   من 29/5/2008 الدستور   وأضافت
تلقى ردا الخميس على االستفسارات والتساؤالت التي قـدمتها الحركـة           ننتوقع أن   : "اتصال هاتفي قائال  

وأشـار إلـى أن     ". للجانب الصهيوني تمهيدا إلبرام اتفاق التهدئة برعاية ووساطة مصرية        ) عبر مصر (
 "ن الرد سيكون على األرجح الخميسعلى هذا الصعيد وقد ابلغنا بأاالتصاالت بيننا وبين مصر مستمرة "

وفيما يتعلـق بمـا     ". أن تكون الحركة قد تلقت عرضا جديدا بخصوص التهدئة        "ونفى القيادي في حماس     
هذا غيـر   : " بندا ، قال   11 بأن مصر أعدت مبادرة جديدة مكونة من         أمسذكرته تقارير صحفية نشرت     
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وجدد رضوان تأكيده بأن الردود اإلسرائيلية بخصوص التهدئة مـا          ".  المبادرة صحيح ولم نتلق مثل هذه    
 ".غير مشجعة"زالت 

ال عالقة بين التهدئة والجنـدي  : "وقال.  والتهدئةشاليتوأكد رضوان ضرورة الفصل بين قضية الجندي      
د قائمـة    بأن حركته تع   أمسكما نفى رضوان ما ذكرته صحيفة هآرتس        .. األسير ونحن نصر على ذلك    

ليس هناك جديد بخصوص هـذا الموضـوع        : "وقال. معدلة باألسرى الذين تريد أن تفرج إسرائيل عنهم       
ونحن نصر على القائمة التي قدمتها الفصائل اآلسرة للجندي لكن العدو الـصهيوني ال يـزال يماطـل                  

 ".والمشكلة عنده ، وليست عندنا
  

  ق رفحفي غارة وتوغل شر" 7 "وإصابةاستشهاد مقاومين  .11
 مقاومان في غارة إسرائيلية اسـتهدفتهم       أمساستشهد  :  سمير حمتو، جمال جمال    -غزة، القدس المحتلة    

بمنطقة الفخاري شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والشهيدان من كتائب القسام الذراع المسلح لحركـة    
في جنوب قطاع غـزة   مشاإلى حيث وصال اإلسالميحماس وسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد    

 انه تم التعرف علـى هويـة        إلى ممزقة نتيجة االستهداف المباشر من قبل قوات االحتالل مشيرة           أشالء
  ). القسام( الغوطي وأسامة) سراياال" ( عاما30البالغ من العمر "الرازق أبو معمر  الشهيدين وهما عبد

اح أمس في منطقة صوفا والفخاري شـرق      وكانت عدة آليات ترافقها أربع جرافات إسرائيلية توغلت صب        
رفح ، وسط إطالق نار كثيف، وبتغطية من طائرات االستطالع وشرعت اآلليـات بتجريـف مـزارع                 

ان الجيش اإلسرائيلي توغل فجر أمس قرب معبر صوفا شرق          "وأفاد شهود عيان    . وممتلكات المواطنين 
 ".الزيتون شرق مدينة غزةرفح جنوب قطاع غزة ، كما توغل الجيش اإلسرائيلي شرق حي 
 العملية التي جرت بـالقرب مـن        أثناءوأكد الجيش اإلسرائيلي أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة          

عـن تـصديها لعمليتـي      "كما أعلنت كتائب عز الدين القسام       . الحاجز األمني بين قطاع غزة وإسرائيل     
 قذيفـة   13متوغلة شرق رفح ، وأطلقـت        قذيفة هاون على اآلليات ال     26التوغل حيث أطلقت أكثر من      

، فيما أعلنت فصائل أخرى عن وقوع اشتباكات مـسلحة مـع            " هاون على اآلليات المتوغلة شرق غزة     
الريش الجناح المسلح لحركة     وأعلنت كتائب الشهيد احمد أبو    . الجيش اإلسرائيلي الذي يتوغل في المنطقة     

من جهتهـا أعلنـت     ". 2عمرو  "خ مطور من نوع      مسؤوليتها عن قصف النقب الغربي بصارو      أمسفتح  
 أنها تمكنـت مـن      أمسكتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين            

  . ملم 90قصف الموقع العسكري اإلسرائيلي في ناحل عوز شرق الشجاعية بقذيفتي هاون من عيار 
  29/5/2008الدستور 

  
  اللتزام باتفاق مكةبا لحل األزمة بين فتح وحماس هنيةقطر ترد على دعوة ": عكاظ" .12

من مصدر فلسطيني مطلع ومقرب من حركـة        " عكاظ  "علمت  :  عبد القادر فارس، ردينة فارس     - غزة
 هنيـة إلـى     إسماعيلأن دولة قطر ردت على الدعوة التي وجهها رئيس حكومة حماس المقالة             " حماس"

بأنه علـى   , حل األزمة القائمة منذ يونيو الماضي بين فتح وحماس        قطر وللجنة الوزارية العربية للتدخل ل     
وقال المصدر إن رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية         . الحركتين االلتزام باتفاق مكة المكرمة    

  .الشيخ حمد بن جبر أرسل هذا الرد إلى هنية عبر مسؤول في حركة حماس التقى به مؤخرا
  29/5/2008عكاظ 

  
  تصعيد اإلسرائيلي استهتار بجهود التهدئةال: الجهاد .13

 أن التصعيد العسكري اإلسرائيلي المتواصل علـى        أمساعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي     :  د ب ا   -غزة  
قطاع غزة والضفة الغربية هو استهتار واستخفاف إسرائيلي بالجهود المبذولة للتوصل للتهدئـة برعايـة               
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إن التصعيد الصهيوني الجديد على     " عزام في تصريح صحفي      وقال القيادي في حركة الجهاد نافذ     . مصر
شعبنا الفلسطيني، يأتي تأكيداً على استمرار العدوان المتواصل ضد أبناء شعبنا، وإننا نعتبر هذا التصعيد               
هو بمثابة رسالة واضحة موجهة للعالم بأسره مفادها بأن السياسية الصهيونية لم تتغير بل أنها تقوم على                 

 ".لقتل ضد شعبنا الفلسطينيالعنف وا
أن الهدف من هذه السياسة العدوانية هو التضييق على شعبنا إلجباره على تقديم المزيـد مـن                 "وأضاف  

التنازالت والرضوخ لإلمالءات الصهيونية، ومن جانب آخر يوجه هذا التصعيد رسالة ثانية للفلسطينيين             
 بالعودة لطاولة الحوار الشامل والمباشر بهـدف        للتوحد ورص الصفوف وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني،      

تماسك جبهتنا الداخلية والخروج من المأزق الراهن الذي يعيشه شعبنا بفعل االنقـسام الحاصـل علـى                 
 ".ساحتنا الفلسطينية

  29/5/2008الدستور 
  

 االحتالل ال ينتهي إال بالمقاومة ال بالمفاوضات: حمدان .14
وقـال  ". االحتالل ال ينتهي إال بالمقاومـة     "لبنان أسامة حمدان، أن     في  " حماس"أكد ممثل حركة     :بيروت

إن طـرد  : "حمدان في احتفال خطابي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت في ذكرى النكبة الـستين أمـس             
الشعب الفلسطيني ال ينتهي إال بالعودة إلى فلسطين ومن يتصور حال سوى ذلك هو خارج دائرة تحمـل                  

إن إقامة كيان صهيوني على أرض فلسطين ال بد وأن يكون هدف التحرير إنهاء              : "فوأضا ".المسؤولية
 ". هذا الكيان، ال البحث عن مخارج لبقائه أو اإلقرار بحق له في الوجود على أرضنا

إن إدارة الصراع وليس إدارة سالم أو       : "وحول الوضع الراهن الذي يعيشه الشعب الفلسطيني قال حمدان        
لصراع كل شيء، يجب أن يكون في خدمة معركة التحرير، ال أن تكون المعركة فـي                مفاوضات وفي ا  

ِوشدد على أنه في إدارة الصراع هناك قرارات عديدة بتـصعيد            ".خدمة موائد التفاوض وتقديم التنازالت    
 المقاومة وبشكل المقاومة، لكنها كلها تخدم الهدف األساسي وهو التحرير، وال تحرير إذا حصل اعتراف              

إن أميركا دولة عظمى يسير وراءها ويتبعها العالم وبعـض          : "وقال حمدان . بالعدو أو قدمت له تنازالت    
دول المنطقة وكلهم يدعمون الكيان الصهيوني لكنهم جميعا ليسوا قادرين على منحـه األمـن أو إنهـاء                  

  ". المقاومة أو القضاء على شعبنا
  29/5/2008صحيفة فلسطين 

  
   البارد مخيمأبناءة ملف االعمار وتسهيل عودة كافة طالب بمعالجيملوح  .15

 االحـتالل في أول زيارة له إلى مخيمات الشمال بعد خروجه من سـجن             : شمال لبنان /  البارد ،البداوي
الصهيوني، جال نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح في مخيمي البداوي               

  . اسية وفعاليات اجتماعية واطلع منهم على فيها إلى شرح واف معاناة الالجئينوالبارد والتقى قيادات سي
واقامت قيادة الجبهة في الشمال حفل استقبال شعبي للزائر عند المدخل الشمالي لمخيم البداوي، حـضره                

ـ  أعقبه الرياضية،   واألندية اللبنانية والجمعيات الكشفية     واألحزابممثلو الفصائل الفلسطينية     ة فـي    جول
  .  الشهداء واختتمت بلقاء في مقر الجبهةأضرحة من الزهر على أكليلشوارع المخيم ووضع 

خاصة ما يتعلق بالشأن الفلـسطيني،      "وقد ثمن ملوح في كلمة ألقاها خطاب القسم للرئيس ميشال سليمان            
ة ان يتـضمن بيانهـا       عنه، كما ننتظر من الحكومة اللبناني      اإلعالن يتم االلتزام وتطبيق ما تم       أنونأمل  

كما جال ملّوح في القسم الجديد من مخيم البـارد، حيـث طالـب               ". الوزاري ما ورد في خطاب القسم     
  .  المخيمأبناءبمعالجة ملف االعمار وتسهيل عودة كافة 

تحيات الشعب الفلـسطيني وأبنـاء      " زار ملوح عائلة األسير سمير القنطار، ونقل ملوح          أخرىمن ناحية   
أن سمير القنطار يشكل أنموذجا لألسير المتمـسك       "، مشيرا إلى    "شعبية إلى عائلة األسير القنطار    الجبهة ال 
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كما زار ملوح األمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الدكتور خالد حدادة في حـضور              ". بمواقفه ومبادئه 
  . وفد من قيادة الحزب وعدد من قادة الجبهة في لبنان

  29/5/2008السفير 
  

  الداخلية في فتحاألزمة السليم لحل األسلوبالخيار الديمقراطي هو : مروعنبيل  .16
 نبيل عمرو عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أكد : وسام الشويكي ومراد ياسين- طولكرم ،الخليل

 الداخلية في حركة األزمة السليم لحل األسلوب الخيار الديمقراطي هو أنسفير دولة فلسطين في القاهرة 
 أعلن الحركة ويدعمها ويطورها، فيما أزر يشد أن عقد المؤتمر السادس من شأنه أنضحا فتح، مو
 هأقوالجاءت  . االنتحارإلى االستقالل وليس إلى السيئة للصراع وتأييده لتبني تجربة تقود لإلدارةرفضه 

 .األولمس أ وأمسهذه في سياق ندوتين سياسيتين نظمتهما حركة فتح في طولكرم والخليل 
أشار عمرو إلى اجتماع المجلس الثوري مؤخراً معتبراً أن الرهان هو على القواعد التنظيمية وليس و

على البيروقراطية ما يستدعي االستمرار في عقد المؤتمرات في األقاليم وصوالً إلى المؤتمر السادس 
يدة عن الفئوية لكي يكون تتويجاً ألنشطة تنظيمية سبقت المؤتمر حتى نحصل على نتائج ايجابية بع

والمحورية التي أضعفت فتح في السنوات األخيرة خصوصاً بعد الفراغ الذي تركه القائد أبو عمار، 
مؤكداً أن فتح هي ضمانة لحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني الحريصة على الوحدة الوطنية وعلى 

ب صراعنا الداخلي ما أدى حرمة الدم الفلسطيني، وقد ابتليت فتح بخسارة االنتخابات التشريعية بسب
 بالتضحيات ودماء الشهداء وكان نتيجة ذلك مجيء فئة ال تؤمن إليهلخسارة موقعنا الذي وصلنا 

 .بالمشروع الوطني ولم نستخلص العبر فكانت خسارة قطاع غزة بعد االنقالب الدموي الذي قادته حماس
لداخلي باألبعاد اإلقليمية من خالل  تداخل البعد اإلى وحول موضوع الحوار بين فتح وحماس أشار 

 األجنبية، وقد اقترحنا على حماس حال ينهي انشقاق غزة بينما طرحت األجنداتالتدخالت الخارجية و
 أننا جاهزون لحل فوري وليس لحوار طويل وأكدحماس البدء بحوار ال ينتهي يرسخ الوضع القائم، 

 .األمد مع حماس
 المفاوضات استحقاق دولي مؤكدا أننا مع المفاوضات أن عمرو وحول المفاوضات مع إسرائيل أشار

  .ولكننا ضد التنازالت
 التهدئة التي تسعى لها حماس هي مقابل السماح بتوفير أمور حياتيه وليس انطالقاً من أنواعتبر عمرو 

ء  بدالأنفسهم حماس يعتبرون أعضاء أنموقف تفاوضي إليجاد حل مقبول للقضية الفلسطينية مؤكداً 
لن ينفعكم إال الشرعية الفلسطينية وليس :  حماسإلىوليس شركاء للقوى الوطنية الفلسطينية ووجه حديثه 

 وعلينا مواصلة النضال لتحقيق مطالبنا بالوسائل التي يرتضيها العالم اإلقليميةالمراهنة على القوى 
 .الم وقرارات الشرعية الدوليةوسقفنا في المفاوضات هو السقف العربي من خالل المبادرة العربية للس

 انه ال مكان في الوطن الستئثار فئة لوحدها في السلطة بل يجب ترسيخ الوحدة الوطنية وتوجيه كل وأكد
 .الطاقات لتحقيق المشروع الوطني

،  مشددا على انه ال "حضن الشرعية "إلىوبخصوص الوضع في غزة، فقد طالب عمرو حماس بالعودة 
 . تتشارك في قيادة الشعب جميع حركات التحرر والنضالأنلبلد بمفرده، بل يجب  يقود اأنأحد يجب 

 29/5/2008الحياة الجديدة 
  

  ندوة للديموقراطية في البارد، لمناسبة الذكرى األولى ألزمة المخيم .17
نظمت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين قيادة منطقة الشمال ندوة في مخيم نهـر البـارد، لمناسـبة                 

كرى األولى ألزمة المخيم، حضرها مئات من النازحين العائدين، وشارك فيهـا مـسؤولو الفـصائل                الذ
وتحدث في الندوة عضو المكتب السياسي وأمين إقليم لبنان للجبهـة الديموقراطيـة علـي               . والمؤسسات
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 محمـالً    عائلة تقيم في الوحدات السكنية المصنوعة من الحديد،        225 معاناة أكثر من     إلىفيصل، فأشار   
 أمـاكن اإليـواء     إلىاألونروا مسؤولية هذه الظروف الالإنسانية التي يرزح تحتها أبناء البارد العائدون            

ضرورة اإلسراع في إنهاء    "وشدد فيصل على    . المؤقت ومطالباً بخطة طوارئ جدية على كافة األصعدة       
يم عبر تـوفير األمـوال الالزمـة        ملف نهر البارد ومعاناة أبنائه بالشروع الفوري في إعادة إعمار المخ          

  ". إلعادة اإلعمار
  29/5/2008السفير 

  
 التفاح حي في منزل على محلي صاروخ سقوط: غزة .18

 على أمس سقط الصنع محلي صاروخاً أن اإلنسان لحقوق الميزان مركز ذكر: عون أبو فايز - غزة
 على الصاروخ سقوط أن المركز  وأضاف.التفاح حي في بالسكان مأهول منزل من الرابع الطابق
 والدتهما وإصابة المتناثر، الزجاج بشظايا طفلين إصابة إلى أدى الجرو، لعائلة ملكيته تعود الذي المنزل
 .والهلع الخوف من بحالة

  29/5/2008األيام الفلسطينية 
  

  مقابل التقدم في مسألة الحدود" مصالحها األمنية" تشترط الحفاظ على "إسرائيل" .19
المجلس  أن     اإلسرائيلية في عددها الصادر أمس      ) هآرتس( صحيفة    ذكرت : ير اندراوس  زه -الناصرة  

 ناقش أمس األربعاء ، القضايا االسـتراتيجية        أولمرتالوزاري األمني والسياسي المصغر برئاسة ايهود       
التفاق علي  التي تخص الدولة العبرية، والتي من المقرر أن تقوم الحكومة اإلسرائيلية بتأمين تنفيذها في ا              

  .قضايا الحل النهائي مع الفلسطينيين، كما قال مصدر سياسي رفيع للصحيفة اإلسرائيلية
 هذا االجتماع هو من أهم االجتماعات التي يعقدها المجلس الـوزاري            إن الصحيفة اإلسرائيلية    وأضافت

وأضـافت المـصادر    المصغر، بسبب المستجدات األخيرة علي الساحة السورية واللبنانية والفلسطينية،          
السياسية اإلسرائيلية قائلة للصحيفة انه في األشهر األخيرة قاد قـسم التخطـيط فـي جـيش االحـتالل                   
اإلسرائيلي عمل الحكومة فيما يتعلق بالمتطلبات األمنية اإلسرائيلية من الجانب الفلسطيني، وقـام قـسم               

، والي وزير   أشكنازيلجيش، الجنرال غابي     قائد هيئة األركان العامة في ا      إلىالتخطيط بتقديم التوصيات    
 األمن ايهود باراك، والي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، 

 وزيرة الخارجية ليفني قامت بتقديم استعراض حول وضعية المفاوضات مـع            إنوتابعت الصحيفة قائلة    
 من أهم المواضـيع     الفلسطينيين في مجالي الحدود والترتيبات األمنية، وهما الموضوعان اللذان يعتبران         

بالنسبة للدولة العبرية، وحولهما تجري في هذه األيام في هذه المرحلة، ووفق مصدر سياسي إسـرائيلي                
 كل تنازل   أن معادلة   إلىمقرب جدا من المفاوضات الثنائية فان الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني توصال           

 . الترتيبات األمنية، علي حد قولهإسرائيلي في قضية الحدود يقابل بتنازل فلسطيني في مسألة
  29/5/2008القدس العربي 

  
  إلسرائيل الضفة أراضي من% 11ر5 وتضم القدس تستثني الدائم للحل أولمرت خارطة .20

 له مقرا المتحدة الواليات من يتخذ الذي ،"األوسط الشرق في السالم معهد " نشر:أرناؤوط الرؤوف عبد
 مع الغربية الضفة في الحدود لحل أولمرت ايهود سرائيلياإل الوزراء رئيس خارطة إنها قال ما

 .الفلسطينيين
 مساحة من%  8.9مساحته  بما االحتفاظ تريد إسرائيل فان القدس، مدينة تستثني التي للخارطة، وطبقا
 أقامته الذي الفصل جدار من الغرب إلى الواقعة اإلسرائيلية المستوطنات تضم التي الغربية الضفة
 .األردن غور من الشرق إلى الواقعة المنطقة من%  2.6  إلى باإلضافة الغربية الضفة في إسرائيل
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 المستوطنات أما الغربية الضفة داخل في إسرائيل منها ستنسحب التي المستوطنات الخارطة وتظهر
 وكدوميم لارئي االستيطانية الكتلة فتشمل بها االحتفاظ أولمرت يريد والتي الجدار من الغرب إلى الواقعة
 االستيطانية والكتلة عتصيون غوش االستيطانية والكتلة لرئيل وبيت عيليت وموديعين منشيه والفيه
 .ادوميم معاليه

  29/5/2008األيام الفلسطينية 
 

  ال يصدقون تبرير أولمرت لتهمة الفساد % 70: استطالع .21
" هآرتس"ي نشرته صحيفة أظهر استطالع للرأ: عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت: القدس المحتلة

% 14وقال . من اإلسرائيليين ال يصدقون تبرير أولمرت للتهمة التي يواجهها% 70اإلسرائيلية أمس أن 
 .رأيهم في المسألة% 16من المشاركين في االستطالع إنهم يصدقون أولمرت فيما لم يحسم 

  29/5/2008الوطن السعودية 
  

  جهود دولية لتحريم القنابل العنقوديةب "إسرائيل"يندد بعدم مشاركة  عربي بالكنيست عضو .22
 عبـد اهللا  عـدم       إبـراهيم " اإلسرائيلي"لم يستغرب العضو العربي في الكنيست        :أمين ابو وردة   -نابلس

إلى الجهود التي تهدف إلى بلورة اتفاقية دولية بخصوص منع إنتاج وحيازة واستعمال             " إسرائيل"انضمام  
أيار، لبلـورة اتفـاق     /مايو19بعد انعقاد مؤتمر دبلوماسي في ايرلندا، بتاريخ        القنابل العنقودية، وخاصة    

  .2008دولي يحظر بصورة تامة استعمال الذخائر العنقودية لغاية نهاية 
ومنذ نشأتها تتصرف بعنجهية وتـضرب      " إسرائيل"على  ليس غريباً،   " اإلسرائيلي"هذا التصرف   : "وقال

في استعمال القنابـل العنقوديـة بـشكل        " إسرائيل" مؤكداً   استمرار      بعرض الحائط كل المواثيق الدولة،    
 ".مكثف خاصة في حرب لبنان األخيرة التي راح ضحيتها المئات من األبرياء اللبنانيين

  29/5/2008الخليج اإلماراتية 
  

  48من المدن الساحلية ألراضي الـ   لتهجير الفلسطينيين إسرائيلية حملة .23
 المحتلة عـام    األراضيصعد اليمين اإلسرائيلي المتطرف حملته ضد فلسطينيي         : حسن مواسي  -الرملة  
، حيث دعا النائب أوري ارئييل إلى ضرورة وضع برنامج تفصيلي لدفعهم الى الهجرة من المدن                1948

  .الساحلية وباقي التجمعات العربية، وإثارة الرأي العام اإلسرائيلي وتجنيده لتحقيق هذا الهدف
ين عقد مؤتمره العنصري األول من نوعه في مدينة الرملة، بمبادرة عضو الكنيست رئيس كتلة              وكان اليم 

اللـد  (أوري أرئييل، بهدف تشجيع العرب على الهجرة من المدن الـساحلية  " االتحاد القومي ـ المفدال "
  .48أساساً، ومن باقي أرجاء فلسطين المحتلة عام ) والرملة ويافا وحيفا وعكا

 المدن المختلطة تشهد هجرة سلبية لليهود، وبالتالي، يجب تطويرهـا مـن      إنيل خالل المؤتمر    وقال ارئي 
تثبيت اليهود فيهـا مـن      "خالل مشاريع اقتصادية، وإيجاد أماكن سكن لألزواج الشباب والطالب، بهدف           

لحكومـة  وطالب ا ". خالل تقويتهم ودعمهم لمحاربة البناء غير المرخص، واإلجرام المتفشي لدى العرب          
  .بتخصيص الميزانيات للمشاريع المذكورة لتقوية اليهود وإعادتهم إلى المدن المختلطة

  29/5/2008المستقبل 
  

  " اإلرهاب" دول تتعاون لمكافحة 9: "إسرائيل" .24
أعلن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي افي ديختر، أمس، أن تسع دول تتعاون من أجل إنشاء شبكة                : ا ب 

كالم ديختر جاء قبيل بدء مؤتمر، في القدس المحتلة اليوم، لوزراء داخلية             .والجريمة" باإلرها"لمكافحة  
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سبع دول هي الواليات المتحدة وألمانيا وفرنسا واسبانيا وبولندا وايطاليا وانكلترا، باإلضافة إلى الـسلطة               
  . الفلسطينية وإسرائيل

يستهدف تعزيز التعاون بين هذه الدول فـي        " ليالتحديات التي تواجه األمن الداخ    "وقال ديختر إن مؤتمر     
وأشار إلى أن إسرائيل ستقدم بعض خبرتها،       ". اإلرهاب"مواجهة الجريمة، كما تتعاون في قضية مكافحة        

  . وكيفية إحباط عملية اختطاف طائرة" للمفجرين االنتحاريين"ضمنها فهمها النفسي 
  29/5/2008السفير   

   
   في غزة السفر للخارج لمتابعة الدراسةنب الفلسطينييالكنيست يرفض السماح للطال .25

رفض السماح للطالب الجامعيين في غـزة       " اإلسرائيلي"بحثت لجنة التربية والتعليم في الكنيست       : نابلس
تقريرها األخير عن   " مسلك مركز للدفاع عن حرية الحركة     "وقدمت جمعية   .  الخارج للدراسة  إلىبالسفر  

  . طالبا670ًلطلبة الجامعيين في غزة والذي يصل عددهم نحو الحصار المفروض على ا
، ساجي جريسبين، أن القانون الـدولي ال        "اإلسرائيلية"وادعى المستشار القضائي لما تسمى وزارة األمن        

جمال زحالقة، رئـيس كتلـة التجمـع الـوطني          .لكن النائب د  . يلزمها ضمان التعليم العالي للفلسطينيين    
حرمان الطالب من الدراسة الجامعية هو عقوبة جماعية        "للجنة، رد خالل الجلسة بأن      البرلمانية وعضو ا  

 ".اإلنسانوخرق ألبسط حقوق 
  29/5/2008الخليج اإلماراتية 

  
  بنشر الكراهية"سرائيلإ" المسيحية للدفاع عن القدس تتهم اإلسالميةالجبهة  .26

 ىن العالم اليوم يـسع    ، أ  المسيحية اإلسالميةقال حسن خاطر األمين العام للجبهة       :  وليد عوض  -رام اهللا   
بـراز  إ، و اإلنسانية حثيثة نحو ترسيخ أسس الحوار بين أتباع الديانات السماوية وأبناء الحضارات             ىبخط

غالقها إ من خالل مواصلة عزل القدس و      "سرائيلإ" في حين تعمل  القواسم المشتركة والعمل علي تنميتها،      
 تأجيج األحقاد الدينية، وتوجيه ضربة قاسمة للتوجهات الدولية نحـو           ىلفي وجه المسلمين والمسيحيين ع    

  .الحوار
  29/5/2008القدس العربي 

  
 عدالة يطالب بالسماح للعائالت الفلسطينية من سكان غزة زيارة أبنائهم األسرىمركز  .27

لفوري من أجل السماح     بالتماس تمهيدي مطالبا إياها بالتدخل ا       اإلسرائيلية توجه مركز عدالة للنيابة العامة    
لعوائل األسرى من سكان غزة بزيارة أبنائهم في السجون اإلسرائيلية، الذي يصل عددهم إلى ما يقـارب       

 أنه في حالة عدم استجابة النيابـة  المركزعلن أو . أسير، والمحرومين من الزيارة منذ سنتين1000ألـ 
  .المحكمة العليا قريباإلى العامة لمطلبه فسيقوم بالتماس 

  28/5/2008 48عرب
  

  عميد أسرى غزة يدخل عامه السادس والعشرون في السجون اإلسرائيلية  .28
أعلن مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، اليوم، أن األسير             : رام اهللا 

دخل غدا عامه الـسادس والعـشرون        الكيال والذي يعتبر عميد أسرى  قطاع غزة سي         إبراهيمسليم علي   
لى قائمة األسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر مـن          إبشكل متواصل، وهو بذلك ينضم رسمياً وقسرياً        

 أسير منهم ثمانية أسرى من الضفة الغربية، وثالثة من المنـاطق التـي              14 لىإربع قرن ليرتفع عددهم     
 من قطاع غزة، باإلضافة الـى األسـير سـمير           ، وأسير واحد من القدس ، وأسير واحد       48احتلت عام   

، وأمضى خاللها ما    76ن الكيال سبق وأن اعتقل ألربع مرات أولها كان عام           أوأوضح فروانة   . القنطار
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مجموعه أربع سنوات تقريباً، وقد تزوج قبل اعتقاله األخير، ليترك زوجته وهي حامل فـي شـهورها                 
زوجها دون حضور والدها، وهي ال زالت محرومة من رؤيتـه            بيت   إلىاألولى، لتنجب له بنتاً قد تُزف       

  .وزيارته منذ سنين
  29/5/2008فلسطين خلف القضبان 

  
  االحتالل يكشف عن أمر عسكري بفرض طوق أمني على مدينة نابلس ومحيطها .29

سرائيلي أمس عن أمر عسكري صادر عن قائـد         كشف جيش االحتالل اإل   :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
قرية  15و فرض طوق أمني على منطقة مدينة نابلس          يعلن فيه رسمياً   2007 أيار   1الحتالل يوم   قوات ا 

 المـواطنين  نقاط تفتيش رئيسة تسيطر على حركة دخول وخروج          6كما تم تحديد    . فلسطينية في محيطها  
  .ةمحافظال لسياسة اإلغالق والحصار الممنهجة على تعزيزاً. لى منطقة الطوقإ من ونالفلسطينيي

  29/5/2008الدستور 
  

   في غزة شهد أعلى معدالت الزواج وانخفاض في حاالت الطالق2007: إحصائية .30
 2007كشفت إحصائية رسمية عن ارتفاع ملحوظ في معدالت الزواج خالل عـام              : رامي رمانة  - غزة

وجـو،  ووضح الدكتور حسن الج   . مقارنة باألعوام الماضية، إضافة النخفاض واضح في حاالت الطالق        
رئيس محكمة االستئناف العليا الشرعية، أن عدد حاالت الزواج في محافظات قطاع غزة بلغـت العـام                 

 إلى زيادة   هذه الظاهرة وأرجع   .2006 حالة عن عام     1277 حالة، أي أنها تزيد بنحو       13148المنصرم  
شباب المقبل على الزوج،    التكافل االجتماعي، ومراعاة أولياء األمور للظروف االقتصادية التي يمر بها ال          

مشيراً إلى أن نسبة المهور لم تختلف عن بقية السنوات الماضية التي شـهدت تحـسناً فـي األوضـاع                    
 حالة عن عـام  51 انخفضت بـ2007كما أظهرت اإلحصائية أن عدد حاالت الطالق عام  .االقتصادية

ر رجـال اإلصـالح التـابعين       نسبة إلى دو  هذه ال  انخفاض   اًيزاع،   حالة طالق  1569 الذي شهد    2006
يجابي في المصالحة بين الزوجين المتخاصمين، وكذلك إلى        إلرابطة علماء فلسطين الذين يقومون  بدور        

 إلـى أن     في هذا السياق   وأشار .التشديد من قبل الجهات األمنية في الدفاع عن المرأة، وإنصاف حقوقها          
زواج وتناقصاً تدريجياً في أعداد الطالق، حيث وصلت        العام الحالي يشهد هو اآلخر ارتفاعاً في حاالت ال        

  . حالة كإحصائية أولية700حاالت الزواج إلى 
  29/5/2008صحيفة فلسطين 

  
 2007في قطاع النقل غير المنظم في األراضي الفلسطينية العام امالً  ع10919: اإلحصاء .31

 الدورة الثانية عشرة لمسح النقـل     حول نتائج   في بيان له    أوضح جهاز اإلحصاء المركزي، أمس،      : البيرة
، أن عدد المشتغلين في هـذا القطـاع بلـغ           2007في األراضي الفلسطينية للعام     ) القطاع غير المنظم  (

يعملون بأجر، فيما بلغـت التعويـضات       % 20.8منهم يعملون بدون أجر، و    % 79.2 مشتغالً،   10919
 مليون دوالر، حيث سـاهمت      170.8اع بلغت   وأشار إلى أن قيمة اإلنتاج لهذا القط      .  مليون دوالر  11.4

، أمـا   %20، تلتها مركبات نقل الركاب الخصوصية بنـسبة         %77مركبات نقل الركاب العمومية بنسبة      
 مليـون دوالر،    93.5، فيما بلغ االستهالك الوسيط      %3مركبات النقل البري للبضائع فقد ساهمت بنسبة        

  . مليون دوالر77.3القيمة المضافة بلغت ما بين
  29/5/2008األيام الفلسطينية 
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  شهيداً 169ارتفاع عدد ضحايا حصار غزة من المرضى إلى  .32

األربعاء، عن ارتفـاع عـدد       أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، ظهر     : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
 بينما  .ن من العمر شهري   ، أحدهما رضيع يبلغ    حالة بعد وفاة حالتين مرضيتين     169ضحايا الحصار إلى    
الـسفر  ب اإلسـرائيلي    االحتاللسلطات  ، ولم تسمح له     مصاب بالسرطان في النخاع   كان المريض اآلخر    

  .للخارج لتلقي العالج الالزم
  28/5/2008 48عرب

  
    الشهر المقبل لمواصلة النظر بقضية خلية حماس 11 تحدد الدولةامن : األردن .33

 الحادي عشر من الشهر المقبل موعدا جديدا لمواصلة قررت محكمة امن الدولة تحديد:  الدستور–عمان 
حيث استمهل وكالء الدفاع رئاسة المحكمة لتمكينهم من تقديم بيناتهم " خلية حماس"النظر في قضية 

وبحسب الئحة اإلدعاء، فان خمسة متهمين مرتبطين بحركة حماس قاموا بتصوير السفارة . الدفاعية
ونفوا في جلسات سابقة . ة لمصلحة حركة حماس، بهدف تنفيذ هجماتاإلسرائيلية ومواقع عسكرية أردني

الحصول على أشياء ومعلومات يجب أن تبقى سرية حرصاً على سالمة الدولة، وحيازة سالح "تهمتي 
وحسب  ".غير مذنبين"اللتين وجههما لهم المدعي العام، مؤكدين أنهم " ناري من دون ترخيص قانوني

كانوا يمارسون نشاطهم في الحركة من خالل "و " حماس"الخمسة هم أعضاء في الالئحة، فإن المتهمين 
تلقي الدورات العسكرية واألمنية على مختلف صنوف األسلحة والمتفجرات، وكذلك تلقيهم عدداً من 
الدورات األمنية في إحدى الدول المجاورة، ومنها دورات في أمن المعلومات والتستر وكشف التعقب 

تمكنوا من تجنيد العديد من العناصر "وأكدت الالئحة أن المتهمين ". حقيق وأمن االتصاالتومقاومة الت
على الساحة األردنية، كما تمكنوا أيضاً من رصد وتصوير بعض المواقع العسكرية الحدودية على جانبي 

 يفرغون عمليات واشارت إلى أنهم كانوا. نهر األردن، وكذلك منطقة العقبة األردنية وإيالت اإلسرائيلية
الرصد والتصوير للمواقع العسكرية والحدودية األردنية على ذاكرة تخزين يتم إرسالها إلى أعضاء 

 .حركة حماس خارج البالد
  29/5/2008الدستور 

   
  من فتح اإلسالم11 األحكام بحق تخفيض: األردن .34

 محكوما 11حكاما شملت خفضت محكمة أمن الدولة األردنية أمس أ:  عبد الجبار أبو غربية-عمان 
ينتمون لتنظيم فتح االسالم بعد ادانتهم بحيازة اسلحة اوتوماتيكية من دون ترخيص قانوني والحبس سنتين 

ولم يشمل قرار المحكمة . لكل واحد من المحكومين حضوريا بعد تخفيض االحكام من ثالث سنوات
 الذي حكم عليه باالشغال الشاقة مدة تخفيض االحكام عن كل من علي شاكر العبسي زعيم فتح االسالم

وكذلك عن كل من الفارين حسين قديسات وبهاء العجاوي , خمس سنوات غيابيا لفراره من وجه العدالة
بعد ان جرمتهم المحكمة بتهم حيازة سالح اوتوماتيكي والقيام باعمال لم , واحمد قرمول وجمال الدغيدي

  .دائيةتجزها الحكومة تعرض األردن لخطر اعمال ع
  29/5/2008عكاظ 

  
   للعالقة األخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني نموذجاًمخيم نهر البارد نريد: السنيورة .35

تال رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، على أثر تكليفه تشكيل الحكومة، بيانا من القصر الجمهوري، 
 عرفناه من انقسامات وحمالت ولجوء إلى إلى المساهمة في بلسمة الجراح وتجاوز ما"دعا فيه الجميع 

. "العنف، ومعالجة مشكالتنا كلِّها بروح تعلي من شأن مصلحة الوطن والمواطنين وأمنهم واستقرارهم
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مواصلة العمل ومتابعة إزالة آثار العدوان اإلسرائيلي وكذلك استكمال الجهود للحصول على ودعا إلى 
بارد الذي نريده نموذجا للعالقة األخوية بين الشعبين اللبناني الدعم الالزم إلعادة بناء مخيم نهر ال

والفلسطيني واحترام سيادة الدولة اللبنانية ومواصلة الدفاع عن إخواننا الفلسطينيين في العودة إلى 
 . "ديارهم

  29/5/2008السفير 
  

   "اسرائيل" جهودها من اجل انهاء صفقة االسرى بين حزب اهللا وتكثفالمانيا  .36
 ان المانيا لم تستطع لغاية االن "برلينا تسايتونغ" الصحيفة االلمانية ذكرت:  بسام عويضة -ن برلي

وحزب اهللا، لكن الخطوط العريضة باتت االن اقرب بين الطرفين من " اسرائيل"التوصل الي اتفاق بين 
ط االلماني السيد واكدت العديد من وسائل االعالم االلمانية ان الوسي. اجل التوصل الي هذا االتفاق

 قبل الحكومة االسرائيلية، وبحسب هذا العرض "العرض االخير"جيرهار كونراد سلم حزب اهللا اللبناني 
قدمت اطالق سراح وتسليم جثامين عشرة لبنانيين من مقاتلي حزب اهللا اللبناني، وفي " اسرائيل"فان 

الداد ريجيف وايهود غولدفاسر، لكن العرض المقابل يقوم حزب اهللا باطالق سراح الجنديين االسرائيليين 
.  فلسطينيين او عربرائيلية لم يتضمن اطالق سراح اسرىاالخير الذي تقدمت به الحكومة االس

 سرائيلية علي عدم اطالق سراح اسرى ان اصرار الحكومة االشارت وسائل االعالم االلمانية الىوا
 حزب اهللا قد يكون العقبة الرئيسية التي الى" ائيلاسر"فلسطينيين او عرب ضمن العرض الذي تقدمت به 

" اسرائيل"تعترض الوسيط االلماني كونراد، مبينة ان حزب اهللا طلب من الوسيط االلماني ان تقوم 
  .  الفلسطينيين والعرب من سجونهاباطالق سراح االالف االسرى

  29/5/2008القدس العربي 
  

  نيين من سياسة العقاب الجماعي اإلسرائيلية تطالب بحماية المدنيين الفلسطياإلمارات .37
دعت دولة اإلمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحمايـة              : وام

علـى  " إسـرائيل "المدنيين الفلسطينيين من سياسة العقاب الجماعي والعنف اليومي المفرط الذي تفرضه            
يهم، بما في ذلك فرض الضغوطات الالزمة عليها لحملها على االمتثـال            المدنيين الفلسطينين داخل أراض   

الكامل اللتزاماتها المنصوصة في اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحمايـة المـدنيين وممتلكـاتهم أثنـاء                
جاء ذلك خالل البيان الذي أدلى به السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم لإلمارات               . النزاعات

 األمم المتحدة أمام الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس األمن حول البند المعني بحماية المدنيين أثناء                 لدى
وطالب بضرورة العمل على إزالة الحصار غير اإلنساني أو القـانوني والمتواصـل            . النزاعات المسلحة 

  .على األراضي الفلسطينية وبصفة خاصة على معابر قطاع غزة
  29/5/2008الخليج اإلماراتية 

  
   تؤكد وجود خالفات مع حماس بشأن معبر رفحالقاهرة .38

أكدت القاهرة وجود خالفات مع حركة حماس بشأن قضية تـشغيل معبـر رفـح،               :  رويترز -عواصم  
وشددت على أن حماس تتعامل مع هذه القضية ببعد سياسي وبأفق تحقيق مكاسب سياسية، األمر الـذي                 

يكرس فصل القطاع عن الضفة الغربية ويقدم       " الخليج"مصرية لـ   ترفضه مصر ألنه، كما قالت مصادر       
وأضافت أن أغلب الصعوبات التي تواجه التوصـل إلـى          . الذريعة لفصل القطاع اقتصاديا   " إسرائيل"لـ  

إذا كانت هنـاك    "، لكن حماس عليها أيضا إبداء مرونة كافية، وأضافت          "إسرائيل"اتفاق التهدئة مصدرها    
تبر أن فشل التهدئة سيفرض على مصر تشغيل المعبر عبر تفاهم مع حماس فـذلك               قيادات في حماس تع   

وحذرت المصادر من لعب بعض قيادات حماس على عنصر الوقت حتى شـهر كـانون               ". رهان خاسر 
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ديسمبر المقبل حيث تنتهي والية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويصبح المجلـس التـشريعي              / األول
  .، هو الرئاسة األولى"اسحم"حيث الغالبية فيه لـ

  29/5/2008الخليج اإلماراتية 
  

   قافلة مساعدات أردنية الى االراضي الفلسطينيةوصول .39
وصلت قافلة مساعدات جديدة من المملكة االردنية الى االراضي الفلسطينية :  الحياة الجديدة-رام اهللا 

نية يحيى القرالة ان القافلة التي وأوضح السفير األردني باالراضي الفلسطي. الضفة وقطاع غزة، امس
سيرتها الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية بالتعاون مع مركز إدارة األزمات في القوات المسلحة األردنية 

 7 طن من المواد الغذائية واالدوية والمستلزمات الطبية ، 200 شاحنة محملة بـ 15تتكون من  
 حيث سيتم توزيع القافلة على مستحقيها من ابناء الشعب  شاحنات للضفة،8شاحنات منها لقطاع غزة، و

  .الفلسطيني بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية ووكالة الغوث الدولية
  29/5/2008الحياة الجديدة 

  
   استثمار الزخم العربي لحل القضية الفلسطينية بعد لبنان : موسى .40

وسى، أمس، عن مساع السـتثمار الـزخم العربـي    تحدث األمين العام للجامعة العربية عمرو م      : ا ش ا  
بعد النجاح في التعامل مـع      .  الفلسطينية -الحالي، للتعامل مع القضية الفلسطينية، والعالقات الفلسطينية        

المـشاورات  "وقال موسى، بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك في القـاهرة، إن             .  األزمة اللبنانية 
م العربي الحالي، الذي نجح في التعامل مع أزمة خطيرة كـادت تـودي              تجري اآلن الستثمار هذا الزخ    

  ". بدولة عربية وشعب عربي، انتهت بمساع عربية، وبعمل جماعي عربي، يجب البناء عليه
  29/5/2008السفير 

      
 فتى مصري يحاول التسلل إلى غزة لالنضمام للمقاومة  .41

شـرق  (ية فتى من محافظـة اإلسـماعيلية        ضبطت أجهزة األمن المصر   :  شادي محمد  - مصر   –رفح  
وقالـت   .أثناء محاولته التسلل إلى قطاع غزة عبر إحدى نقاط الحدود الدولية برفح المـصرية             ) القاهرة

 عاما أثناء محاوالتـه اجتيـاز األسـالك         14مصادر أمنية مصرية إنه تم ضبط الفتى البالغ من العمر           
وأضافت أن الفتى اعترف أنه كان في طريقـه          .فلسطينيةالشائكة التي تفصل بين رفح المصرية ورفح ال       

إلى غزة للجهاد ضد قوات االحتالل اإلسرائيلي بعد مشاهدته المجازر التـي ترتكبهـا إسـرائيل ضـد                  
وقالت المصادر إن النيابة قررت اإلفراج عن الفتي وتسليمه لوالـده            .الفلسطينيين على شاشة التليفزيون   

 .نظرا لصغر سنه
 كيلو غرام من المتفجرات فـي مخـزن         500أخرى قالت المصادر إنه تم العثور على نحو         ومن ناحية   

سرى وسط الصحراء بالقرب من الحدود الدولية برفح، وكانت معبأة في أجولة وجاهزة للتداول ولم يـتم                
  .ضبط أحد من المتهمين فيها

  29/5/2008العرب القطرية 
  

  كفي للبكاءسمعنا وشاهدنا في غزة ما ي: ديزموند توتو .42
قال رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في مجزرة عائلة العثامنة في بلدة بيت حانون األسقف ديزموند : غزة

توتو انه تأثر مما رآه وسمعه في قطاع غزة الى حد ذرف الدموع، بعدما التقى عدداً من الناجين 
 إفريقي، الحاصل على جائزة وأجرى األسقف الجنوب. والشهود ورئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية

نوبل للسالم تحقيقاً، امس، في بلدة بيت حانون في شأن المذبحة التي ارتكبتها قوات االحتالل االسرائيلي 
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واستمع توتو الى شهادة عدد من الناجين وذوي . 2006نوفمبر عام / في الثامن من تشرين الثاني
ما : "نياً جلهم من عائلة العثامنة، وقال بتأثر بالغ فلسطي19الضحايا وشهود للمذبحة التي راح ضحيتها 

ووصف الحصار المحكم الذي تفرضه سلطات ". رأيناه وسمعناه أكثر من قدرة البشر على االستيعاب
الحادث الذي "وقال توتو ان ". غير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً«االحتالل االسرائيلي على القطاع بأنه 

بالنسبة إلينا، ما يحدث في قطاع «: ، وأضاف"وق االنسان ألن مدنيين استهدفواتحقق فيه يشكل خرقاً لحق
زيارتنا تهدف : "وقال". غزة أمر غير مقبول، لقد سمعنا وشاهدنا من األمور ما يكفي كي نذرف الدموع

ر ال الى رفع تقرير لمجلس األمم المتحدة لحقوق االنسان، لكننا نريد التعبير عن تأثرنا الشديد، انه أم
  ".يتمناه أحد أللد أعدائه

  29/5/2008الحياة 
  

  ن كانوا األكثر عرضة للخطر ون الفلسطينيوالالجئ: 2008في تقريرها لعام  العفو الدولية .43
أن األمينة العامـة لمنظمـة العفـو        : من ا ف ب، رويترز، اب، يو بي أي         29/5/2008 السفير   ذكرت

عتذار عن ستين عاما من اإلخفاق، وبالتحرك لسد الفجـوة          الدولية ايرين خان طالبت حكومات العالم باال      
لبنانياً، انتقد التمييز بحق الفلسطينيين في مخيمات الالجئين، وال سيما تعرض           . المتسعة بين الوعد واألداء   

العشرات منهم للتهديد واإليذاء على أيدي الجنود اللبنانيين، في أعقاب عملية نهر البـارد، حيـث لجـأ                  
واتهمت المنظمة، في تقريرها لعـام      .. بناني وجماعة فتح اإلسالم إلى تعريض المدنيين للخطر       الجيش الل 

 دولة، الحكومات في الشرق األوسط وشمالي أفريقيا باستغالل الحـرب علـى             150، الذي يشمل    2008
 مواصـلة   أما فلسطينياً، فانتقد التقريـر    . اإلرهاب لقمع المعارضة، مستخدمةً االعتقال السري والتعذيب      

بناء جدار الفصل وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الـضفة الغربيـة، وهـدم منـازل                " إسرائيل"
 حاجز عسكري يقيد حركة     500الفلسطينيين في القدس الشرقية ووادي األردن وسواهما، وظل أكثر من           

أما سـوريا   .  على السكان  الفلسطينيين محذّرةً من أن للحصار اإلسرائيلي على غزة تأثيرا كارثيا متزايدا          
فواصلت اعتقال كبار الموقعين على إعالن دمشق، حسبما ذكر التقرير، خالصاً إلى أن منتقدي الحكومة               
ودعاة اإلصالح ظلوا يتعرضون للسجن أو االعتقال في ليبيا وتـونس والـيمن والـسعودية والجزائـر                 

  .والمغرب وغيرها
في تقريرها العفو الدولية، قالت منظمة  : يو بي آي-لندن من  29/5/2008 القدس العربي وجاء في

 أن الالجئين الفلسطينيين كانوا األكثر عرضة للخطر وتُرك المئات منهم في أوضاع ،2008السنوي لعام 
فظيعة في مخيم النطف المقام في شريط ضيق في المنطقة المحايدة التي تفصل بين الحدود العراقية 

 الجانب العراقي من ى الجئ منهم في مخيم الوليد المقام عل2000 عن والسورية كما ظل ما ال يقل
  . حيث تتسم األوضاع المعيشية بقسوة بالغة ،الحدود مع سورية

  
   لبناني ايطالي لدعم الشعب الفلسطيني بروتوكول .44

الى النائب السابق عبد اهللا قصير، بزيارة " رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسطين"قام امين سر  
، التقى خاللها برئيس المركز " الصداقة–المركز االيطالي العربي "العاصمة االيطالية روما، بدعوة من 

العربي كلوديو باساريتي الذي استقبله في المطار الى جانب نائب الرئيس غيليسبي الداغونا وامين عام 
قضايا الشعب الفلسطيني في وتم توقيع بروتوكول يدعو الى السعي لدعم وتبني . المركز طالل خريس

  .كل المحافل االوروبية والعالمية
  29/5/2008السفير 
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  "اإلسرائيلية" بريطانيون يجددون النقاش حول مقاطعة الجامعات أكاديميون .45
يفجر أكاديميون بريطانيون من جديد جدالً ساخناً منذ فترة حول مطالبة المدرسين : لندن، نابلس

اذ قرار بوقف االتصاالت مع الجامعات االسرائيلية احتجاجاً على السياسات الجامعيين ببحث إمكان اتخ
وأوضحت وسائل االعالم البريطانية أن األكاديميين من . االسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني

أعضاء اتحاد الجامعات والمعاهد العليا سيسلطون الضوء خالل اجتماعهم السنوي الذي انطلقت أعماله، 
على قطاع غزة والكارثة " اسرائيل" في مدينة مانشستر شمال انجلترا، على الحصار الذي تفرضه أمس،

  .االنسانية التي نتجت عنه
  29/5/2008الخليج اإلماراتية 

  
  مثيرة للقلق" اإلسرائيلية"تأكيدات كارتر حول الترسانة  :التايمز .46

، من أن "إسرائيل"اً بدعمها الواضح لـ، المعروفة تقليدي"التايمز"حذرت صحيفة :  عمر حنين-لندن 
وجاء ذلك في تعليق . مثيرة للقلق" اإلسرائيلية"تأكيدات الرئيس األمريكي جيمي كارتر حول الترسانة 

لبرونين مادوكس المتخصصة في الشؤون الدولية أكدت فيه أن استعداد كارتر للحديث بهذه الصراحة 
ر على رغبته في أن يقول ما ال يجرؤ رجال السياسة في أمريكا يعتبر الدليل األخي" إسرائيل"المطلقة عن 

  ".إسرائيل"على الحديث عنه، وهو سياسة أمريكا في الشرق األوسط التي تنحاز دائماً لـ
  29/5/2008الخليج اإلماراتية 

  
  مليون دوالر1,2بقيمة فلسطينية  األميركية للتنمية تعلن عن منح لخمس مؤسسات الوكالة .47

، امس، من خالل برنامج "USAID"احتفلت الوكالة األميركية للتنمية الدولية :  وفا–رام اهللا 
"SMART " مليون دوالر، لخمس 1,2المنفذ من قبل أكاديمية التطوير التربوي، بإطالق منح مقدارها 

وكانت الوكالة وقعت من خالل برنامج . مؤسسات فلسطينية تعمل على برنامج اإلقراض الصغير
SMARTمليون دوالر مع كل 1,2منفذ من قبل أكاديمية التطوير التربوي خمس اتفاقيات مقدارها   ال 

، وشركة بيسان ألنظمة المعلومات، وبرنامج اإلقراض ودائرة التمويل الصغير )أصالة(، و)فاتن(من 
لمنح وبحسب الوكالة االميركية فان هذه ا". CHF"التابعة لوكالة الغوث، ومؤسسة اإلسكان التعاوني 

ستساعد المؤسسات على تطوير واطالق قروض جديدة تهدف الى الوصول الى مقترضين جدد، أتمتة 
األنظمة لتحسين األداء اإلداري وتقديم الخدمات، وكذلك مساعدات فنية في مجال تطوير الموارد 

  .البشرية
  29/5/2008الحياة الجديدة 

  
  مشاريع تنموية في جنين ماليين دوالر لتنفيذ رزمة 3 أميركية بقيمة منحة .48

قال القنصل العام األمريكي في القدس جاك واالس، خالل مؤتمر صحافي عقده في  :كتب محمد بالص
سالم فياض وهوارد سومكا، مدير الوكالة األميركية للتنمية الدولية في .محافظة جنين أمس مع د

ن المشاريع والمساعدات ألهالي إننا هنا اليوم لإلعالن عن رزمة م"، )USAID(األراضي الفلسطينية 
 ماليين دوالر، سيتم استخدامها في مشاريع تنفذها الوكالة األميركية للتنمية الدولية، 3جنين بقيمة 

وتستهدف خدمة المواطنين، وتقوية القطاع الخاص، وإعادة تأهيل وإعمار عدد من المدارس والعيادات 
م توفير هذا الدعم، من خالل الشعب األميركي، وبجهود ت: "وقال واالس ".والمستشفيات في هذه المنطقة

السلطة برئاسة محمود عباس، ورئيس وزرائه فياض، وهما شريكان حقيقيان للسالم، وملتزمان بتحسين 
 .مستوى المعيشة للفلسطينيين، وإرساء أسس الدولة الفلسطينية
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 29/5/2008األيام الفلسطينية 
  

 ض يتهم بوش بالكذب المتعمد لغزو العراقالناطق السابق بلسان البيت األبي .49
كتب سكوت مكليالن، السكرتير الصحفي السابق للبيت األبيض، فـي مذكراتـه الجديـدة أن الـشعب                 

قادها الرئيس بوش وكان الهدف     " حملة دعائية سياسية متطورة   "األميركي خُدع بحرب العراق من خالل       
 مكليالن  وصفقد  و ".ية السبب األساسي لخوض الحرب    تقليل أهم "و" التالعب بمصادر الرأي العام   "منها  

سمى نائـب الـرئيس ديـك تـشيني         فيما  وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بالرشاقة في تحويل اللوم،         
  .الذي أدار السياسة من وراء الكواليس بينما لم يترك أي بصمات" الرجل الساحر"بـ

  28/5/2008 48عرب
  

  أسلحة دمار شامل لمهاجمة الغربموقع للمتطرفين يحض على استخدام  .50
 التلفزيونية األميركية أمس، أن موقعاً للمتطرفين يستعد        "نيوز. سي. بي. أي"بثت شبكة   : كابول واشنطن،

ونقلت الشبكة عـن شـركة      . لبث شريط فيديو يحضهم على استخدام أسلحة دمار شامل لمهاجمة الغرب          
ن الشريط المذكور يتضمن مقاطع مـن تـسجيالت         أ  المتخصصة في مراقبة مواقع اإلنترنت     "انتل سنتر "

 لمراقبـة   "سـايت "كذلك أعلن مركز    . مصورة جمعها أحد أنصار المتطرفين، وليس من جماعة معروفة        
أقـصى  : الحـرب النوويـة  " الشهر الجاري شريط فيديو بعنوان      25حدها بث في    أن  أالمواقع اإلسالمية   

 ومـن   .ر شامل وتفجيرها في الواليات المتحدة وأوروبـا       لى تطوير أسلحة دما   إ، دعا المتشددين    "الرعب
 اكتسبت القدرة على استخدام أسـلحة       "القاعدة" ال دليل على أن      أنأي،  . آي. أعلن مسؤول في سي   جهته  

  ."ن ذلك مقصدهم، وهو ما يجب أن ندركه ونهتم بهألكن الواضح "للدمار الشامل، 
  29/5/2008الحياة 

  
  الفارق كبيراًيبدوال  .51

 د الخازنجها
مصر قلقة من عملية عسكرية اسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة لضرب حماس وإضعاف قدرتها 
العسكرية، ومصر تشعر بأن مثل هذه العملية سيوقع ضحايا كثيرين ويزيد التطرف، ويمنع أبو مازن من 

  .ي عملية السالماالستمرار في التفاوض، كما يضيع فرصة الضغط األميركي على اسرائيل للسير ف
تحدثت في القاهرة األسبوع الماضي مع عدد من الوزراء المصريين، بمن فيهم المسؤولون عن الشؤون 
الخارجية والملف الفلسطيني تحديداً، وهم حذّروا من ان عدم التقدم في مفاوضات التهدئة، واستمرار 

  .لية السالم الى المربع االولإطالق الصواريخ، قد يعطي اسرائيل عذراً الجتياح كبير يعيد عم
هذا األسبوع روجت الصحف اإلسرائيلية لفكرة انتكاس مفاوضات التهدئة، فممثل وزارة الدفاع 
اإلسرائيلية اموس جيالد عاد من القاهرة خالي الوفاض وقال إنه سيزورها ثانية بعد أسبوع، وبعد 

اما يوفال ديسكين، . اك والقيادة العسكريةالتشاور مع رئيس الوزراء ايهود أولمرت ووزير الدفاع بار
رئيس األمن الداخلي، فقال ان إمكانات التهدئة ضعيفة وحماس تستعد لجولة أخرى من التصعيد، 
وصواريخها قد تصل الى كريات غات وعسقالن، وهو طالب بموقف من تنامي قوة حماس، أي انه 

  .طالب بضربة استباقية
لرؤية المصرية ليست وساطة، وإنما هي مشاركة مع الفلسطينيين في المسؤولون المصريون أكدوا ان ا

والوحدة هذه تبدأ بالتهدئة في قطاع غزة، ثم . العمل إلعادة وحدة الصف الفلسطيني وتدعيم عملية السالم
، فالرئيس محمود عباس ال يستطيع الوصول الى اتفاق 2009اإلعداد النتخابات في وقت مبكر من عام 

  . قطاع غزة، وال يريد ذلكسالم من دون
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أبو مازن طالب بعودة األوضاع الى ما كانت عليه في القطاع كشرط لالتفاق مع حماس، غير ان 
اسرائيل اعترضت على هذا، فهي ال تريد عودة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة اسماعيل هنية، وإنما 

م تضرب حماس في غزة إلنهاء قوتها بين تعتقد أنها تستطيع الوصول الى تفاهم مع الرئيس الفلسطيني، ث
  .غير ان الجانب المصري وأبو مازن أكدا أنهما يرفضان هذا الموقف اإلسرائيلي. الفلسطينيين

الرؤية المصرية تقوم على أساس هدنة متزامنة مباشرة، وفك حصار تدريجي، وفتح المعابر، انتهاء 
  .سطينيين واإلسرائيليين واألوروبيين بين الفل2005بمعبر رفح عندما تتوافر شروط اتفاق 

وأعطاني اإلخوان المصريون خريطة لقطاع غزة والمعابر التي تبدأ في الشمال بمعبر اريز الخاص 
بمرور العمال الفلسطينيين وموظفي جماعات الغوث، ثم ناحال أوز وهو لمرور الوقود السائل، وبعده 

وفي الجنوب . لعربي المنطار من اسم جبل مجاوروقربه معبر كارني لالستيراد والتصدير، واسمه ا
معبر صوفاه لمواد البناء، وبعده في أقصى الجنوب عند نقطة التقاء الحدود المصرية والفلسطينية 

المخصص للبضائع من مصر، وأخيراً معبر رفح على ) كرم أبو سالم(واإلسرائيلية معبر كرم شالوم 
  .الحدود مع مصر لتنقّل السكان

ون اقترحوا خطاً مستقيماً يمر تحت رفح وينتهي فوق صوفاه، ما يجعل المطار كله ضمنه، األوروبي
ويأخذ شكل مثلث يضم معبري كرم أبو سالم ورفح، وتخرج منه حماس، فيتولى حرس الرئاسة 
  .الفلسطيني اإلشراف على معبر رفح لتسهيل انتقال الناس، اال ان حماس وإسرائيل رفضتا هذا االقتراح

ئيل لم تعترض على رؤية مصر عن تهدئة متزامنة وفك المعابر تدريجاً، اال أنها طالبت بزيادة اسرا
غير ان المفاوضين المصريين قالوا انهم لن يدخلوا في . الجندي األسير جيالد شاليت على الصفقة

وهم . صفقات، وإنما هم يتكلمون في وضع سياسي، الخروج منه في مصلحة اسرائيل مع الفلسطينيين
قالوا ان االتفاق على التهدئة سيساعد على الوصول الى اتفاق لإلفراج عن شاليط في مقابل أسرى 

  .فلسطينيين في السجون اإلسرائيلية
التي تقبل » الجرائم«تفاصيل الخالف على عدد األسرى الذين سيفرج عنهم وعلى أسمائهم، ونوع 

» الحياة«أصبحت معروفة، وقد نشرت ) ريمةاسرائيل في قاموسي ج(اسرائيل العفو عن مرتكبيها 
  .معلومات موثقة عنها وأكدت مصادري المصرية صحة ما نشر

غير ان الفصل بين التهدئة وقضية الجندي األسير، ال يلغي الخالف على بعض الشروط األخرى، 
 أيام أو أربعة قبل فحماس تريد فتح المعابر فور إعالن التهدئة، إال ان اسرائيل تقول إنها تريد مهلة ثالثة

  .بدء فتح المعابر، باستثناء رفح، الذي سيكون موضع مفاوضات أخرى بين مصر وحماس
وفي حين ال يبدو الفارق كبيراً بين فتح معبر اليوم أو بعد يومين أو ثالثة، فإن نقاطاً أخرى في مشروع 

  .وأكمل غداً. التسوية ال تزال موضع جدال متبادل
  29/5/2008الحياة 

  
  رص نجاح المفاوضات على المسار السوريف .52

  أحمد الحيلة
شهدت األيام الماضية سجاالً إعالمياً بعد إعالن كل من سوريا وإسرائيل عن وجود مسار تفاوضي غير 
مباشر بوساطة تركية، خاصة بعدما صدرت تصريحات ومواقف إسرائيلية متشنجة جاءت على لسان 

على سوريا أن تدرك أن عليها أن تنأى "..فني التي أكدت بأن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي لي
، األمر الذي استدعى رداً سورياً .."بنفسه وبشكل تام عن إيران، وحزب اهللا، وباقي التنظيمات اإلرهابية

جاء على لسان وزير اإلعالم محسن بالل، عندما أدان تصريحات ليفني، واعتبرها شروطاً مسبقة 
كتبت صحيفة تشرين السورية، رداً على تلك ) 24/5(وفي وقت الحق . لسوريمرفوضة من الجانب ا
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سوريا ال تريد شروطاً مسبقة تضع العربة أمام الحصان، وسوريا ال تساوم على "التصريحات بأن 
 .."عالقاتها مع الدول والشعوب

ادر إعالمية، ومن رغم هذا السجال في وسائل اإلعالم بين الطرفين، إال أن المعلومات الواردة من مص
الجانب التركي تشير إلى إمكانية استئناف المحادثات قريباً استناداً إلى إيجابية اللقاء األول الذي تم في 

هل هذه اللقاءات تعبر عن رغبة حقيقية في : األسبوع الماضي بين الطرفين، األمر الذي يستدعى السؤال
  مكاسب آنية وظرفية؟، أم أنها مجرد مناورة وتكتيكاً لتحقيق..السالم

على الجانب السوري، فالرغبة في استعادة كامل الجوالن مقابل السالم، وفقاً لمبادئ مؤتمر مدريد، 
 .وللمبادرة العربية، واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية مسألة واضحة من حيث المبدأ

اع إسرائيل عن تنفيذ قرارات أما على الجانب اإلسرائيلي، فالمسألة بحاجة إلى نقاش، في ظل امتن
الشرعية الدولية، ورفضها للمبادرة العربية للسالم، وفي ظل تباين وجهات النظر بين أقطاب الحكومة 

 ..اإلسرائيلية
وفي هذا السياق، يمكن اإلضاءة على عدة نقاط مشككة في نوايا الجانب اإلسرائيلي، متعلقة بتوقيت 

 :وري، وذلك كما يلياإلعالن عن التفاوض على المسار الس
توقيت اإلعالن عن هذه المحادثات، جاء عقب اإلعالن عن التحقيق مع أولمرت على خلفية تلقيه • 

رشاوى من رجل أعمال يهودي أمريكي، ورجحان توجيه التهمة إليه، مما يعني أن اإلعالن عن هذه 
 القضائية، والخوف من انهيار الخطوة قد يكون تكتيكياً من اولمرت للهروب إلى األمام من المالحقات

 .حكومته االئتالفية
من اإلسرائيليين % 59أيضاً توقيت اإلعالن جاء عقب االنخفاض الشديد في شعبية أولمرت، فـ • 

يؤيدون استقالة أولمرت من منصبه عقب اتهامه بالفساد، كما أن اإلسرائيليين يضعون أولمرت في أسفل 
من المستطلعة آراؤهم بعد نتانياهو وباراك % 10راء، حيث نال تأييد قائمة المالئمين لمنصب رئيس الوز

 ).12/5يديعوت (
األمر اآلخر أن توقيت اإلعالن، جاء عقب تعثر المفاوضات على المسار الفلسطيني، األمر الذي قد • 

 االئتالفية، يشير إلى أن أولمرت المتهم بالفساد، والمتراجعة شعبيته، والذي يواجه إمكانية انهيار حكومته
يحاول ترميم صورته أمام الرأي العام كرجل دولة قادر على صنع السالم مع األعداء، ومن ثم الحفاظ 

أمام استحقاق التفاوض الذي يدعمه ) شريكه في االئتالف(على حكومته من االنهيار، بوضع حزب العمل 
فكر في االنسحاب من الحكومة، حزب العمل كسياسة حزبية، وبالتالي أولمرت يضع باراك في حرج إذا 

هذا ناهيك عن أن باراك قلق أيضاً من مغبة صعود نتانياهو إلى رئاسة الحكومة في حال الذهاب إلى 
 .انتخابات مبكرة

وإذا تجاوزنا المسألة الداخلية اإلسرائيلية ـ على أهميتها ـ فإن عقدة الثمن المطلوب لصناعة السالم، 
 السوري كما اإلسرائيلي، فأولمرت يدرك أن سوريا تصر على استعادة كامل تقفز إلى األمام على الجانب

عنها، فحسب آخر استطالع للرأي نشرته صحيفة " للتنازل"الجوالن، في وقت يتعاظم فيه رفض اليهود 
هذا . من اليهود يرفضون التنازل عن أي أرض من هضبة الجوالن% 57، فإن )22/5/2008(يديعوت 

يات المتعلقة باالستيطان في الجوالن، واالستفادة من مياه بحيرة طبريا، ومسألة األمن ناهيك عن اإلشكال
 ..على جانبي الحدود

أما على الجانب السوري، فالمسألة ال تقل تعقيداً، عندما يطالب الصهاينة بأن تنأى سوريا بنفسها عن 
راتيجيتها السياسية الوطنية أي مطالبة سوريا بتغيير إست. العالقة مع إيران، وحزب اهللا، وحماس

والقومية، في وقت ما زال فيه الشعب الفلسطيني، الشقيق والعزيز على سوريا، يعاني من اللجوء، وعدد 
، إضافة إلى إشكالية قبول التطبيع مع ) ألف فلسطيني450نحو (كبير منه الجئ على األراضي السورية 

 ..تر النور، والقدس أسيرة التهويداالحتالل في وقت ما زالت الدولة الفلسطينية لم 
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المفاوضات والبحث عن السالم على المسار السوري ليس سهالً، فسوريا حذرة وحريصة على حقها، 
دون المساس بهيبتها كدولة، أو المساس بسياساتها ومصالحها اإلقليمية، وليس أدل على ذلك من زيارة 

، وإعالنه من هناك بأن سوريا وإيران )25/5(ان وزير الدفاع السوري العماد حسن توركماني إلى طهر
وفي ذلك رسالة واضحة بأن ". تيار المقاومة"متحالفتان في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تواجه 

سوريا لن تقايض على عالقاتها ومصالحها اإلستراتيجية في اإلقليم العربي واإلسالمي، وأنها لن تنتقل 
والممانعة الذي أثبت قدرته على حفظ مصالح األمة في مواجهة مشاريع من موقعها في تيار المقاومة 

 .الهيمنة والسيطرة الصهيوأمريكية
يبقى القول، أنه من السابق ألوانه االستعجال أو اإلفراط في التفاؤل حول إمكانية تحقيق السالم بين 

أي أن . سورياسوريا وإسرائيل في عهد الرئيس األمريكي بوش المتحفظ على المفاوضات مع 
المفاوضات الجادة والعملية ـ إذا لم تسقط حكومة أولمرت ـ حول المسائل الجوهرية والحساسة، لن 
تبدأ إال في عهد الرئيس األمريكي الجديد، وفي ظل معطيات أمريكية دولية جديدة، من الصعب التكهن 

وبالتالي فكل طرف . قة لهااآلن حول طبيعتها، وإذا كانت داعمة للمفاوضات ولفرص السالم أم معو
التي قد يكون لها انعكاسات " الظرفية"سيحاول استثمار هذه اللقاءات، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب 

  .مستقبلية على السالم، إذا كتب للمفاوضات على المسار السوري أن تستمر
  28/5/2008 48عرب

  
  واالتجاهات األربعةأولمرت .53

  مصطفى الصواف
زراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت يشعر في هذه األيام بحالة من القلق والخوف الشديدين             يبدو أن رئيس الو   

على منصبه كرئيس للوزراء اإلسرائيلي نتيجة التحقيقات التي تجريها النيابة اإلسرائيلية العامة معه حول              
راك له عبـر    قضايا الفساد والرشاوى في الماضي والحاضر، وزاد الطين بلة دعوة وزير حربه أيهود با             

) إسـرائيل (المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس وطالبه فيه بضرورة تقديم استقالته حفاظا علـى مـصلحة             
  .العليا

أو في الخارج عبر فتحه     ) إسرائيل(هذا الخوف دفع أولمرت إلى محاولة حرف وسائل اإلعالم سواء في            
ة، في خدعة جديدة يريد أن يـسوقها        الجهات األربعة دفعة واحدة وهي سوريا وحزب اهللا وشاليط والتهدئ         

على الجميع يهدف منها في األساس أن يحرف األنظار عن موضوع التحقيق الذي يجري معه، وإن كنت              
عند موقفي أن المحكمة في نهاية المطاف ستبرئ ساحته لعـد كفايـة األدلـة، ألن المـصلحة العليـا                    

ازية سمة لدى اليهود، في استقالة أولمرت، ولكن        ليست كما يراها االنتهازي باراك، واالنته     ) إسرائيل(لـ
أن ال تضرب في كرامتها عبر رأس الهرم وهو رئيس الوزراء، فحتى لو كانت كـل                ) إسرائيل(مصلحة  

األدلة ضد أولمرت فلن يجرم اولمرت، ألن تجريمه يعني تجريم للنظام وللكيان لذلك ال نعتقد أن أولمرت            
شارون الذي لوحق عبر النيابة العامة ووصل التحقيق معه إلى ما وصل            سيدان، ومثالنا من سبقه أريئيل      

 .مع أولمرت اليوم،إال أن المحكمة برأت ساحته
لكن أولمرت أراد أن يشغل الناس من خالل قبوله بفتح الملفات األربعة التي أشرنا إليها قبل قليل، ونراه                  

 أجل حل قضية الجوالن وعقد اتفاق سالم مع         قبل بالوساطة التركية لتكون وسيطا بينها وبين سوريا من        
سوريا، وهو غير مؤمن بنجاح المهمة التركية ليس ألن سوريا ال تريد عودة الجوالن إلى سيادتها ولكن                 

، وتريد أن تعيد الجوالن منزوعة الـسالح        67ال ترغب بإعادة الجوالن التي احتلتها عام        ) إسرائيل(ألن  
طبريا ولصالح حماية مصادر المياه، وهو استمرار لنفس النهج الـذي  ومنزوعة جزء منها لصالح بحيرة     

اتبعته مع كل العرب في اتفاقياتها، فأبقت على طابا تحت سيطرتها على األقل أمنيا، وأبقت على أجـزاء                  
من شرق غور األردن تحت مسمى االستئجار، وهي تستقطع ما تريد من أراضي الضفة الغربية لصالح                
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يلي قبل التفاوض مع الفلسطينيين وبعد التفاوض، وما مسألة استقطاع أراض واستبدال            المشروع اإلسرائ 
  .أراض وسيطرة أمنية على غور األردن كل ذلك يأتي تحت نفس السياق

وفي نفس الوقت الذي يفتح فيه أولمرت قضية التفاوض مع سوريا، يفتح ملفين مهمين لدى الرأي العـام                  
سورون لدى حركة حماس وحزب اهللا، ألن اليهود يحرصون على أن يعـود             اإلسرائيلي وهما الجنود المأ   

ثمنا مقابل ذلـك،    ) إسرائيل(الجنود إلى أسرهم ويأملون أن يكونوا على قيد الحياة، وهم يقبلون أن تدفع              
وهذه القضية بالنسبة للجمهور اإلسرائيلي أهم من فساد أولمرت وسوء أخالقة، ألن الجمهور اإلسرائيلي              

  .انتهى، ومن تبقى هم على شاكلة أولمرت ) إسرائيل(أن عصر الكبار في يدرك 
وإلى جانب الجنود يريد أن يصل إلى تهدئة مع الفلسطينيين ولكن وفق الشروط اإلسرائيلية التي يعلم أن                 
الفلسطينيين لن يقبلوها وها هو يراوغ ويماطل مع الجانب المصري عبر الشروط المختلفـة والتالعـب                

ظ والموافقة، ثم إعادة طرح قضايا جديدة ومحاولة خلط األوراق ما بين التهدئة مقابل الهدوء، ثـم                 باأللفا
الحديث عن التهريب والتعهد بوقفه، ومطالبته بأن تكون حماس هي المسؤولة عن فرض التهدئـة، ثـم                 

دتـه الزمنيـة    مطالبته بقضية التدرج ووضع الفلسطينيين تحت االختبار، دون تحديد معيار االختبار وم           
وربط ذلك بفتح المعابر، دون تحديد المواد المسموح بإدخالها، هل فقط المواد الغذائية والدعم الوارد من                
الخارج؟ وهل مواد تأهيل البنى التحتية كالحديد واألسمنت ومواد التصنيع والتشغيل وغيـر ذلـك مـن                 

ن أجل الوصول إلى بر األمان بخصوص       القضايا الجدلية والتي يريد من خاللها أولمرت تقطيع الوقت م         
التحقيقات ألنه يدرك أن نهاية المطاف لن تكون هناك إدانة ولكن حتى يصدر قرارات المحكمة بتبرئتـه                 

  .البد أن يخفف الضغط الواقع عليه، وخلق حالة رأي عام على األقل غير خانقة له
 على يقين أنه لن يصل فيها إلى حل ألنه          ألجل ذلك كله فتح أولمرت االتجاهات األربعة سابقة الذكر وهو         

غير مهيأ لذلك، وأن وضع حكومته ال يحتمل الوصول إلى اتفاق حتى لو كان مع أبي مازن، فلب الفكرة                   
 .لديه هو تجاوز أزمة تحيط بمستقبله الشخصي

  29/5/2008صحيفة فلسطين 
  

  العرب ومليارات النفط الجياع .54
 عبد الباري عطوان

 مليار دوالر الي الحكومة المغربية لمـساعدتها فـي          300رات العربية المتحدة بمبلغ     تبرعت دولة االما  
المغـرب يـستورد جميـع      (تغطية نفقات فاتورة الوقود بسبب ارتفاع اسعار النفط الي معدالت قياسية،            

كما ارسلت نصف مليون طن من القمح الي الـيمن لمـساعدة الـشعب              ) احتياجاته من االسواق العالمية   
 .ني علي تجاوز ازمة الغذاء وارتفاع اسعارهاليم

هذه المبادرة تستحق التنويه النها تعكس موقفا مسؤوال تجاه االشقاء الفقراء، ولكنها ليست كافية، النها ال                
تنطلق من عمل مؤسساتي مؤطر ينطلق من استراتيجية خليجية او عربية، مؤطرة وموحدة، تملك رؤية               

 .وتتسم بالديمومة
الجزائـر  (فادت المعدالت القياسية السعار النفط الدول المنتجة، سواء كانت خليجية او مغاربية    فبقدر ما ا  

، من حيث زيادة عوائدها الي ارقام فلكية، فانها الحقت اضرارا كبيرة بالدول العربية واالسـالمية                )وليبيا
وعجزا كبيرا في ميزانيات    غير المنتجة، انعكست فقرا ومعاناة علي المستويات الشعبية المسحوقة اصال،           

 .حكوماتها
 مليـار   450 الي ما يقارب     2007 مليار دوالر عام     280دخل دول الخليج من العوائد النفطية ارتفع من         

وحتي نشرح اكثر،   .  مليار دوالر يوميا   1.3 حسب التوقعات العالمية، اي ما يعادل        2008دوالر في عام    
، سيرتفع الـي    2007 مليار دوالر عام     235السعودية الذي بلغ    وبلغة االرقام، فان دخل المملكة العربية       

 90 مليار دوالر العام الماضي الي ما يقـارب      60 مليار دوالر بنهاية هذا العام، والكويت        350اكثر من   
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 مليار  82مليار دوالر هذا العام، اما دولة االمارات العربية المتحدة فوصل دخلها في العام الماضي الي                
اما دخل ليبيا فيفـوق الـستين مليـار         . مرشح للزيادة بنسبة خمسين في المئة مع نهاية العام        دوالر وهو   

واذا اضفنا الي هذه االرقام الدخول الخليجيـة مـن الـصناعات            . دوالر حسب احصاءات العام الماضي    
 .البترولية األخري فإن الصورة تبدو اكثر وضوحا

بيرة في اسعار النفط علي المنتوجات الغذائية والصناعية في         واذا حاولنا معرفة انعكاس هذه الزيادات الك      
 Fertiliser(البلدان الفقيرة، فان اآلثار ستبدو مرعبة، فالمخصبات الصناعية المستخلصة مـن الـنفط   

Produced Petro Chimically ( في عام واحد فقط، مثلمـا ارتفعـت   % 70ارتفعت اسعارها بمعدل
وقود التراكتورات واآلالت الزراعية، والشيء نفسه ينطبق علي سلسلة مـن           بالنسبة نفسها تقريبا اسعار     

 .الخدمات المرتبطة باالنتاج الزراعي مثل التبريد والنقل والتوزيع والشحن
وألن نصف دول العالم الثالث تقريبا هي من الدول العربية واالسالمية، فان علينا ان نتخيل حجم المعاناة                 

ل، وما قد يصاحبها من احقاد وربما كراهية للدول العربية المنتجـة للـنفط،              في اوساط شعوب هذه الدو    
 Sovereign(خاصة اذا جري نشر وتوزيع حجم الصناديق المالية االدخارية لهذه الدول او ما يـسمي  

Funds (         حيث تحتل دولة االمارات المرتبة الثانية بعد اليابان)250(وبعدها الكويت   )  مليار دوالر  875 
والمملكة العربية السعودية التي انضمت حديثا اي في شهر         )  مليارا 40(وليبيا  )  مليارا 50(وقطر  ) رامليا

  .وهذه االرقام مرشحة لالرتفاع شهريا)  مليار5.2(الماضي ) ابريل(نيسان 
المنطق يقول بضرورة االستفادة من هذه الثروة الهائلة في تحسين الظروف المعيـشية لـشعوب الـدول     

 اوال، من حيث استثمارها بشكل جيد في اقامة مشاريع منتجة توفر الوظائف، وتطور قطاعـات                النفطية
الخدمات العامة من صحة وتعليم ومواصالت، فمن المؤسف ان معظم شعوب الدول العربيـة المنتجـة                

 فـي   للنفط ال تجد الرعاية الصحية االساسية، حيث المستشفيات تعاني من االهمال المطلق والنقص الحاد             
األدوية االولية ناهيك عن الخبرات الطبية، األمر الذي ادي الي ازدهـار الخـدمات الطبيـة الخاصـة،               
واستغاللها البشع للمواطنين بالتالي، ومن يزر مستشفيات وعيادات لندن وبرلين وفيينـا يجـد المأسـاة                

مراض من المفتـرض ان     مجسدة في طوابير من المرضي القادمين من الدول العربية الثرية للعالج من ا            
 .يكون متوفرا عالجها في مستشفياتها الوطنية

وفي الوقت نفسه ال بد من االلتفات الي دول الجوار العربي واالسالمي، وحتي دول العالم الثالـث مـن                   
خالل خطة مساعدات مدروسة، وتشكيل صناديق ومؤسسات خيرية لمساعدة هذه الدول، عبـر تمويـل               

ن الخدمات االساسية، شريطة ان تقدم هذه المساعدات بعيدا عن اساليب التمـنن             مشاريع انتاجية، وتحسي  
والمعايرة، واذاعة وبث االرقام عبر الصحف ومحطات التلفزة، مثلما حدث ويحدث في الماضي، وابرز              
االمثلة علي ذلك ما حدث للفلسطينيين، ففي كل مرة كان يطرأ خالف في العالقات معهم او مع منظمتهم                  

نجد الحكومات تصدر بيانات عن حجم الدعم الذي قدمته لهم، بما في ذلـك              ) ما كانت منظمة تحرير   عند(
نحن ال نحـسد الـدول    .فاتورة اقالم الرصاص لمدارسهم، وال نريد ان نفتح جروحا وهي كثيرة لألسف

نا ان نحذر مـن     العربية النفطية علي ثرواتها الهائلة، بل ونتمني لها ان تتضاعف، ولكننا نجد لزاما علي             
خطورة نهج األنانية الذي نراه حاليا، او التطنيش حسب التوصيف الشعبي، تجاه معاناة اآلخرين، خاصة               

 .في منطقة متوترة اساسا، وتتنافس علي قصعتها امم كثيرة
فموقف الحكومتين السورية والمصرية علي وجه الخصوص، حيث مستودع هائل من الفقر، قدم تغطيـة               

وشـاهدنا الحكومـة    . ة لالستعانة بالقوات االمريكية الخراج القوات العراقية من الكويت        شرعية ضروري 
الكويتية ترسل وفودا سياسية واعالمية الي معظم الدول العربية، وغير النفطية خصوصا من اجل شرح               

 .وجهة نظرها، وكسب التأييد لقضيتها
 عندما تحدث عن التوزيع العـادل للثـروة         الرئيس الراحل صدام حسين كسب تعاطفا شعبيا عربيا هائال        

ومن الالفت  . العــــربية علي الشعـــوب العربية جميعا، فقراء واغنياء، قبل عشرين عاما تقريبا          



  

  

 
 

  

            27 ص                                   1092:         العدد                  29/5/2008الخميس : يخالتار

ان التاريخ يوشك ان يعيد نفسه، وبدأت المنطقة تزحف نحو حرب اقليمية جديدة ربما تصبح دول الخليج                 
  .احد ابرز ضحاياها
 مليـار   21بنفسها في تقديم مساعدات سنوية للفقراء في العالم، فالواليات المتحدة تقدم            الدول الغنية تبادر    

 مليـار،   3.3 مليـار، والنـرويج      8.8 مليارات، وبريطانيا    9 مليارا، وفرنسا    11دوالر سنويا، والمانيا    
 .الكثر كرما مليار دوالر، ونتمني ان نجد الدول العربية في طليعة الدول المانحة بل وا2.3والدنمارك 

وما نقوله عن الدول والحكومات، نقوله ايضا عن المليارديرات العرب، الذين يتكاثرون كاألرانب هـذه               
ومن المؤسف ان كرام القوم     . االيام، وال نري منهم غير العقوق، والشره لتكديس المليارات في حساباتهم          

 لشراء المثقفين، وغالبا ما تكون مرفقة       من هؤالء ينفقون الفتات علي المشاريع الخيرية، او رصد جوائز         
 .بالتمنن ومن اجل الدعاية االعالمية لهم ولنسلهم

ـ             مليار دوالر من ثروته الخاصة      43.5فلم نر ثريا عربيا واحدا مثل وارن بافيت الملياردير الذي تبرع ب
 مليـار دوالر    30لمؤسسة ميليندا وبيل غيتس الخيرية، او حتي مثل بيل غيتس نفسه الذي تبرع بمبلـغ                

لالعمال الخيرية، وال ننسي تيد تيرنر الذي كان الرائد في هذا المجال وتبرع بمبلـغ مليـار دوالر، اي                   
 .2006نصف ثروته لتمويل مشاريع لمنظمات االمم المتحدة في العالم الثالث عام 

و السباب طبقية وانما    مرة اخري نؤكد اننا ال نكتب هنا من منطلق الغيرة او الحسد، او طلبا لمساعدة، ا               
من منطلق محاولة اصالح ظاهرة مؤسفة في وطننا العربي، حيث يزداد االغنياء غني والفقـراء فقـرا،                 

 .دون ان يتحرك احد لمعالجة هذا الخلل غير االخالقي وغير االسالمي
  29/5/2008القدس العربي 
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