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  هنية وصالح في مؤتمر كوبنهاجن يجددان التمسك بحق العودة .1

شـدد رئـيس الـوزراء       : رائد الفـي   ، غزة ينقالً عن مراسلها ف    4/5/2008الخليج اإلماراتية   نشرت  
وقال، في كلمة    الفلسطيني المقال إسماعيل هنية على التمسك بحق العودة وغيره من الحقوق الفلسطينية،           
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 إن  ، كوبنهـاجن  الدانمركيـة  العاصمة    في مسجلة أمام المؤتمر السنوي إلحياء النكبة في أوروبا، أمس،        
المتجدد وهذا األلم الحاضر يؤكد على المظلومية الكبيرة التـي        سنة على مأساتنا وهذا الجرح       60مرور  "

أخاطبكم من وسط   : "وقال ".وقعت على شعبنا ويظهر بشاعة الظلم واالغتصاب لشعب وأرض ومقدسات         
الحصار الظالم الذي مضى عليه عامان وال يخفى عليكم أن دوافعه سياسية؛ فهم يريـدون أن يـدفعونا                  

لقد : حقوق شعبنا وفي مقدمها حق العودة؛ ولكن نقول بعد عامين من الحصار         لتقديم تنازالت على حساب     
 ".فشلت كل المحاوالت وسقطت الرهانات على صخرة الصمود األسطوري لشعبنا في غـزة وفلـسطين              

وجدد التأكيد أن حق العودة ال يملك أحد التنازل عنه، موجهاً التحية لالجئين الذين عانوا التشرد مجـدداً                  
 . نهر البارد وفي العراقفي مخيم

أعرب إسماعيل هنية، عن ثقته البالغة بـأن الـشعب          : نجكوبنها من   3/5/2008 قدس برس وجاء في   
يحدونا األمل بأن الذكريات القادمـة سـتكون        "، وقال   "لن يظّل مشرداً في المنافي والمخيمات     "الفلسطيني  

وخلص هنية إلى    ".مسك به اآلباء واألجداد   أفضل، ألن ذلك ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ذلك ما ت          
المستقبل هو لنا، االحتالل إلى زوال، فاالحتالل باطل والباطل إلى زوال، ولن يتمكن أحد في هذا                "القول  

نحن على موعد   "، وختم بالقول    "العالم مهما تمكن من القوة والسطوة من أن يزهق الحق الذي نتمسك به            
  ".ر والعودة واالستقالل، وأشكركم مجدداً على هذا الجهد الكبيرإن شاء اهللا مع النصر والتحري

  أكد  إسماعيل هنية   إلى أن   محمد جمال  ،غزة نقالً عن مراسلها في    4/5/2008الشرق القطرية   وأشارت  
 أوروبا وما تقوم بـه مـن        فيوأشاد هنية بجهد الجالية الفلسطينية      .  لن تدوم  الفلسطينيأن حالة االنقسام    

  . دول لها تأثير فيما يحدث بالمنطقة كلها فيفعاليات 
خاطب الشيخ رائـد صـالح، جمـاهير        : نجكوبنها من   3/5/2008 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأورد

يـا  "ن للمشاركة في أعمال مؤتمرهم السادس، وقال        جفلسطينيي أوروبا التي احتشدت باآلالف في كوبنها      
كة، التي تقول لكم، أنا على العهد معكم، فهل أنتم على العهـد           أهلنا، جئناكم لننقل إليكم نداء أرضنا المبار      

يا أهلنا، بيوتكم فـي     "وتابع الشيخ رائد صالح،      ".معي، أنا في شوق لعودتكم، فهل أنتم في شوق لرؤيتي         
  ."ال عودة عن حق العودة"انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وشدد قائالً 

عاهدنا أرضنا عهداً ال رجعة فيـه، إمـا أن نعـيش    " بالقول 1948ح عن فلسطينيي   وتحدث الشيخ صال  
جئناكم نطمئنكم أن لكم أهالً في الداخل الفلسطيني، في الجليل، في النقب،            "، وقال   "عليها أو أن نُدفن فيها    

 ، عما قريب سيصل عددهم إلى مليون ونصف مليـون فلـسطين، وال            )من فلسطين (في المدن الساحلية    
  ".إنّا باقون، إنا باقون، إنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون: يزالون يرددون

إن حق العودة من القضية الفلسطينية من       : نقول مؤكدين "وبشأن حق العودة؛ تابع القيادي الفلسطيني قوله        
مر على رأس   إن الذي يتآمر على حق العودة، إنما يتآ       : الرأس إلى الجسد، لذلك نؤكد مرة بعد مرة ونقول        

إن كّل حديث عـن     : نقول مؤكدين في نفس السياق    "ومضى الشيخ صالح مستطرداً      ".القضية الفلسطينية 
  .، وفق تأكيده"تعويض مهما كان كبديل عن حق العودة؛ إنما مكانه الطبيعي في سلّة المهمالت

 ال تمنعـوا خيـركم عـن    باهللا عليكم ال تمنعوا خيركم عن قلعة غزة،"وأطلق الشيخ صالح نداء قال فيه  
  ".الضفة الصابرة، ال تمنعوا خيركم عن القدس الشريف وأكناف القدس الشريف

 إلى الرئيس محمود عباس أبو مـازن، وإلـى           قال فيه،  ووجه الشيخ صالح نداء وحدوياً فلسطينياً هاماً،      
الً، حواراً حراً، من أجـل      الرئيس إسماعيل هنية أبو العبد، نتمنى عليكم أن تجددوا حواراً فلسطينياً مستق           

ي، حتى  سرائيلوحدة البيت الفلسطيني، من أجل الوقوف مع قلعة غزة المحاصرة، حتى كنس االحتالل اإل             
  .قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
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  تؤكد عدم أهليتها" واشنطن بوست"و شرطي في جنين 600السلطة تنشر  .2
 مدينة جنـين    إلى وصل   :يوسف الشايب ،  رام اهللا  الً عن مراسلها في   نق 4/5/2008الغد األردنية   نشرت  

 لالنتشار في المدينة والبدء بحملـة أمنيـة         ، الفلسطيني األمن عنصر من قوات     600ظهر أمس أكثر من     
وأعلن اللواء ذيـاب     ."إسرائيل"و، بموجب اتفاق بين السلطة الفلسطينية       "البسمة واألمل " عليها اسم    أطلق

 جنين ستقوم بحملـة     إلى إدخالهاقوات األمن الوطني في محافظات الشمال أن القوات التي تم           العلي قائد   
 أن هذه القوات ستعمل بالتعـاون مـع قـوات األمـن             إلى مشيرا   ،لفرض القانون والنظام في المحافظة    

ل خدمـة   ستنفذ هذه القوات تعليمات الرئيس عباس من أج       "وقال اللواء العلي     .المتواجدة في جنين أصالً   
المواطنين وحمايتهم وإنهاء ظاهرة الفلتان األمني في المحافظة وصوالً إلى إنهاء هذه الظاهرة في عموم               

أن حملة البسمة واألمل تكتمل بالتعاون بين رجال األمن وأهالي محافظة           "وأضاف   ".األراضي الفلسطينية 
سـالح أجهـزة أمـن الـسلطة        (حيد  جنين لفرض النظام والقانون الواحد والسالح الشرعي الواحد والو        

وأكد أن هذه الخطة األمنيـة هـي خطـة           ".، وان هذه الحملة ستتواصل حتى تحقق أهدافها       )الفلسطينية
 .سالم فياض وبتمويل منها.الحكومة الفلسطينية برئاسة د

 األميركيـة قالـت     "واشنطن بوست " صحيفة    إلى أن  وكاالتنقالً عن ال   3/5/2008وكالة سما   وأشارت  
وم السبت إن الفئة األولى من قوات األمن الفلسطينية المدربة بتمويل أميركي في األردن بهدف تعزيز                الي

بدون عتاد ودون أدوات حمايـة الزمـة مثـل          " خطورة"السلطة الفلسطينية، تنتشر اآلن في أكثر المدن        
ة إن النقص فـي     وقالت الصحيف  . شحن تلك اإلمدادات   "إسرائيل"الخوذات والكاشفات، وذلك بسبب حظر      

اإلمدادات الممولة أميركيا يهدد قدرة الحكومة الفلسطينية على بسط األمن في الضفة الغربية، وهـو مـا                 
كما أن ثمة مشاكل كبيـرة       . شرطا ألي سحب لجنودها من األراضي الفلسطينية المحتلة        "إسرائيل"تعتبره  

 ".فشل ذريع"ترك في البرنامج بأنها تتعلق بالتدريب، خاصة الجولة األخيرة التي وصفها أميركي اش
مسؤول أمني غربي مطلع على برنامج المساعدات قال إن قائمة المطالب من العتاد قد تم تقـديمها قبـل              
عدة أشهر ولم تكن تتضمن أشياء قاتلة، ولكن النتيجة كانت أن مئات من قوات األمن الفلسطينية تـصل                  

قال المقدم نضال أبـو   و.ها أو حتى طواقم اإلسعافات األوليةإلى جنين بدون البزات العسكرية المتفق علي  
إذا ما تعرضنا لهجوم، فسنواجه الرصاص بصدورنا غيـر  "دخان قائد الكتيبة التي تنتشر في مدينة جنين         

 ".يين ال يوافقون عليهاسرائيلالمحمية، إذ إننا ال نملك خوذات أو دروعا ألن اإل
برنامج تـدريب   -ي الشرطة الدولية، قد استقال من هذه المهمة         وكان ستيف سميث وهو من قدامي مدرب      

التدريب غير المناسب، وقلة العدة والعتاد التي تسلم لقوات         " احتجاجا على أنه حسب وصفه       -الفلسطينيين
إن المتدربين يتلقـون تـدريبا علـى        "وفي رسالة كتبها للنائبة نيتا لووي، قال سميث          ".األمن الفلسطينية 

 ".ون أجهزة اتصال، وإن السائقين يتدربون على القيادة بدون عرباتاالتصال بد
  

  التهدئة"إسرائيل" رفضت إذابحر يدعو لفتح معبر رفح  .3
 فتح  إلى أمسأحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، الحكومة المصرية         . دعا د  :).أ.ب.د( -غزة  

ريحات صحفية في غزة إلى أن الفـصائل         التهدئة، وأشار بحر في تص     "إسرائيل"معبر رفح إذا رفضت     
قدمت مرونة كبيرة في موضوع التهدئة وأنها أعطت القيادة المصرية الموافقة على تهدئة متفـق عليهـا                 

جاءت أقوال بحر خالل زيارة لميناء الصيادين في غـزة           .فلسطينيا، وأبدى المصريون موافقة وتفهم لها     
 .برئاسة وفد برلماني

  4/5/2008الرأي األردنية 
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 ض خيار الدولتيناالستيطان يقّو: عريقات .4
جدد صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية           : )أ.ب.د( -رام اهللا   

صباح أمس تأكيده على أن مواصلة النـشاط االسـتيطاني          ،  ي اتصال هاتفي مع إذاعة صوت فلسطين      ف
 .يةسرائيلسطينيين يقوض خيار الدولتين الفلسطينية واإلي ونهب أراضي المواطنين الفلسرائيلاإل

  4/5/2008الغد األردنية 
  

   يوماً للوحدة الوطنيةمايو/ زكريا األغا يدعو ألن يكون يوم الخامس عشر من أيار .5
زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائـرة شـؤون             . أكد د  :خان يونس 

ية لن ينسى أرضه التي طرد منها، ولن يتنازل عـن حقـه             سرائيلعبنا رغم المؤامرات اإل   الالجئين أن ش  
األغا في كلمتـه     وشدد .194 طبقاً للقرار    1948المشروع في العودة إلى دياره التي شرد منها في العام           

ية للعـام    للفائزين بجائزة العودة الـسنو     أمسالتي ألقاها في المهرجان التكريمي الذي نظمه مركز بديل          
 في خان يونس، على ضرورة أن يكون يوم الخامس عشر من أيار الذي يصادف الذكرى الستين                 2008

 انقالبهـا   بإنهـاء وطالب األغا حركـة حمـاس        .للنكبة يوماً للوحدة الوطنية والوفاق الوطني الفلسطيني      
اتها اإلعالمية التـي    العسكري وعودة األمور إلى ما قبل الرابع عشر من حزيران، وإثبات جدية تصريح            

تخرج على لسان قادتها باستعدادها الكامل بتنفيذ المبادرة اليمنية والعمل على ترجمة هـذه التـصريحات     
  .على األرض إلنهاء حالة االنقسام وإعادة اللحمة لشطري الوطن

  4/5/2008الحياة الجديدة 
  

  كفوا أيديكم عن القضية: أبو مرزوق للمفاوضين .6
" الـشرق "أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح خاص لـ             قال موسى    : دمشق

على هامش اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العربية الدولية إلحياء الذكرى الستين لنكبة احتالل فلسطين              
الرسالة المناسبة في هذا الوقت هي ألولئـك        : "حول الرسالة التي توجهها حركته في ذكرى نكبة فلسطين        

ن يتفاوضون مع العدو الصهيوني وكادوا ينتهون من الملف إما بإطار أو باتفاقية نهائية ولم يبق لهـم                  الذي
إال رتوش بأنه ال يحق لهم ال بيع األقصى وال التنازل عن فلسطين، وإن جموع الالجئين المنتظرة حول                  

ـ               وع سـتقول ال لكـل      فلسطين على الحدود ال خيار لها سوى العودة إلى أرضها ومقدساتها فهـذه الجم
األوراق التي وقعت أو التي ستوقع أو التي مزقت وستقول ال لكل هذه المفاوضات التي ال توصلها إلـى                   

ما دام هناك تفاوضات سرية واعتراف بالكيان الصهيوني فهم ال يمتلكـون            "وأضاف  . "ديارها وإلى حقها  
ل األراضي وارتضوا بأن يكون هناك كيان       شرعية هذا التنازل وال التمثيل، هذه رسالة للذين رضوا بتباد         

  . "يسرائيلفلسطيني جزئي على ارض الضفة الغربية وقطاع غزة وإنهاء الصراع العربي اإل
هذه رسالة ألولئك الذين تنازلوا عن القدس ويتفاوضون حـول المـسجد األقـصى،              "وقال أبو مرزوق    

  . "ألقصى ليس القدس، القدس كل فلسطينوارتضوا بالقدس الغربية عاصمة للكيان الصهيوني، المسجد ا
كيف يعترفون بالقدس الغربية عاصمة للكيان الذي ال شرعية له ومنذ ستين عاما لم              "وتساءل أبو موسى    

مضيفا نقولها باختصار ألولئك الذين يتفاوضون كفوا أيـديكم عـن القـضية    . يجرؤ أحد على االعتراف  
 الفلسطيني فال أحد يعترف بهـذه األوراق التـي تريـدون            الفلسطينية وارفعوا أيديكم عن تمثيل الشعب     

توقيعها أو التي تريدون إمالءها علينا، فال رؤية بوش ستوصلنا إلى الحـق الفلـسطيني وال تفاوضـات                  
أولمرت ستجعلنا نحصل على حقوقنا فالحقوق ال تأتي إال من خالل الثقة بشعبنا واالعتماد على النـضال                 

 ."لمقاومة وهذا حاصل إن شاء اهللاوالجهاد وتحرير األرض با
  4/5/2008الشرق القطرية 
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  تتخّوفان من استهداف المقاومة" الجهاد"و" حماس: " األمني في جنيناالنتشار .7
قال فوزي برهوم الناطق باسم     : رام اهللا  عن مراسلها كفاح زبون من     4/5/2008 الشرق األوسط    ذكرت

إن أي انتشار لألجهزة األمنية بموجب الشق األمنـي         "،  نسخة منه " الشرق االوسط "حماس في بيان تلقت     
اللـذين يقـرران    " دايتون"و" فرايزر"لخارطة الطريق كما هو حاصل في الضفة الغربية، وتحت إشراف           

ي علـى حـساب     سـرائيل سياسة األجهزة األمنية ويشرفان على أدائها، هو بمثابة حفظ أمن االحتالل اإل           
المساس بالمقاومة الفلسطينية وسالحها    "وحذرت حماس من    ". ن الفلسطيني التوافقات الوطنية وامن المواط   

الشرعي وكذلك بالمقاومين الفلسطينيين في إطار نشر هذه القوات بموجب التنسيق األمني الخطير الـذي               
  ".دمر شعبنا ويهدف إلى تصفية المقاومة الفلسطينية

سـرايا  "قال المتحدث باسم    : رام اهللا  عيد من عن مراسلتها أماني س    4/5/2008الجريدة الكويتية   ونشرت  
ـ   "القدس ـ      " الجهاد اإلسالمي "، الذراع العسكرية ل ، إن  " الجريـدة "في الضفة، أبو مجاهد في تصريحات ل

السرايا ال يمكن أن تقف في وجه أي مشروع فلسطيني يستهدف القضاء على الفـساد وضـبط األمـن                   "
 يكون االنتشار محاولة الجتثاث المقاومـة، خـصوصاً فـي           والنظام في الضفة الغربية، لكنها تخشى أن      

 ".نابلس وجنين
  

  يإسرائيلوأذرع المقاومة جاهزة لصد أي عدوان " القسام": برهومفوزي  .8
ـ  " حماس"أكد المتحدث باسم    : ووكاالت ، سمية درويش  -غزة   مـشروعية  "،  "الجريـدة "فوزي برهوم ل

، "إسـرائيل ادوات المقاومة لخلق موازنة الرعب مع       تطوير حركة حماس وأذرعها العسكرية، أساليب و      
وقـال   . مبـادرة التهدئـة    إسرائيلفي حال رفضت    " حماس"مهددا في ذات السياق، بخيارات قد تتخذها        

، "لم نعلن التهدئة بالمطلق، نحن تحدثنا مع الجانب المصري وقمنا بمناقشة بعـض المعطيـات              : "برهوم
ولفت الى الجهود المـصرية المبذولـة، ومـا قدمتـه           . يسرائيل اإل مشيرا إلى أن الكرة االن في الملعب      

من مضمون التهدئة والتزامها بالمبادرة، اال انه اكد عدم تسلم حركته أي رسالة، او رد حـول                 " حماس"
، عن مـدى    "الجريدة"وفي معرض رده على سؤال       . من التهدئة، عبر الوسيط المصري     إسرائيلموقف  

ـ  استعدادات االذرع العسكر   ي للتهدئـة، وتلـويح االخيـرة       سرائيللما بعد الرفض اإل   " حماس"ية التابعة ل
بعملية عسكرية واسعة في القطاع، اكد برهوم جاهزية كتائب القسام مـع فـصائل المقاومـة لـصد أي        

  . عدوان
  4/5/2008الجريدة الكويتية 

  
  دةرسالة لعباس بأنه ال يملك التفريط بحق العو" كوبنهاجن"مؤتمر ": حماس" .9

خالل المـؤتمر   ،  رحب بدعوة الشيخ رائد صالح    نحماس  إسماعيل رضوان القيادي في حركة      قال  : غزة
 فلسطيني دون شروط ألجل توحيد      -  للبدء في حوار فلسطيني    ،السنوي السادس الفلسطيني في كوبنهاجن    

ـ    .الصف والرد على العدوان ووقف مسلسل التنازالت في المفاوضات العبثية          ى أنهـم   وأكد رضوان عل
جاهزون إلنجاح أي مبادرة للحوار، داعياً رئيس السلطة محمود عباس إلى أن يستجيب لهذه الدعوة دون                

وأشاد رضوان بالجماهير الفلسطينية التي تحيي ذكرى النكبـة فـي الـشتات،             .أن يضع شروطاً للحوار   
 يملك أي إنسان التفريط     مشيرا إلى أنهم بإحيائهم هذه الذكرى يؤكدون على أن حق العودة حق مقدس وال             

 60هذه الفعاليات رسالة لعباس أنه ال يملك أي إنسان التفريط بحق العودة رغـم مـرور                 "وأضاف   .فيه
عاماً على النكبة، فهم مصممون على العودة لديارهم، ولذلك فإن المفاوضات العبثية التي يجريها الرئيس               

  ".حقا الي ال يمكن أن تلغي هذسرائيلعباس مع االحتالل اإل
  3/5/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  "غير المسبوق"فالتصعيد ..  بضعة أيام للموافقة على الهدنة وإال"إسرائيل"حماس تمهل  .10
اذا ما تواصلت " غير مسبوق"هددت حركة حماس بتصعيد  :رام اهللا 4/5/2008الشرق األوسـط   ذكرت  

وقالت الحركة انها تستعد للتعامل     . هرة للتهدئة في غزة   في الرد على مقترحات القا    " يةسرائيلالمماطلة اإل "
ـ       . التهدئة او التصعيد  : مع احد االحتمالين   الـشرق  "واكد سامي ابوزهري الناطق الرسمي باسم حماس ل

وتستعد حماس لهذا االحتمـال     . ان حركته تنتظر ردا رسميا مصريا نهائيا، خالل عدة ايام فقط          " األوسط
يعـد  " كتائب القـسام  "در عسكرية في الحركة، واكدت ان جناحها العسكري         أيضا، بحسب ما قالت مصا    

ية تقدر  سرائيلية، بان اجهزة االمن اإل    إسرائيلوقالت مصادر امنية     . العدة لمواجهة جديدة وعنيفة محتملة    
ي سينطلق بـشكل شـبه      سرائيلأنه في حال فشلت مساعي الوساطة المصرية لوقف النار، فإن الجيش اإل           

تأسـيس  "و حملة برية واسعة في قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من االنتهاء من احتفـاالت                 مؤكد نح 
  .وزيارة الرئيس األميركي جورج بوش للمشاركة في هذه االحتفاالت" إسرائيل
أيمـن  " حماس"رجح القيادي في حركة  :وكاالت وعن الغزة من  4/5/2008 اإلتحاد اإلماراتية   ونشرت

 يوم غد االثنين، لنقل العـرض       إسرائيلاالستخبارات المصرية عمر سليمان إلى      طه أمس، وصول مدير     
المصري بالتهدئة في قطاع غزة، الذي وافقت عليه الفصائل الفلسطينية في المحادثات التي جـرت فـي                 

ي بخصوص التوصل إلى    سرائيلالكرة باتت في الملعب اإل    "وشدد طه على أن      .القاهرة األسبوع الماضي  
، مؤكـداً أن حركتـه جـاهزة        "تهدئة، ونحن بانتظار الرد على المقترح عبر الوسيط المـصري         اتفاق ال 

ونفى طه إجراء حركته أي اتصاالت مباشرة سـرية أو           .يسرائيلللخيارات كافة لمرحلة ما بعد الرد اإل      
  . حول التهدئة أو قضية تبادل األسرىإسرائيلعلنية مع 

سامي أبو زهري أن هناك جهداً مصرياً لتحقيق تهدئـة مـع            " حماس"إلى ذلك، أكد الناطق باسم حركة       
. االحتالل، وأن هذه التهدئة تأتي في سياق تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وليس وقف المقاومـة               

إن التصريحات التي نسبت إلى وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط          : وقال في تصريح صحفي أمس    
ال أعتقد أنها تعبر عن حقيقة الموقـف        "بإلقاء السالح   " حماس"ام، وطالب فيها    قبل أي " األهرام"في جريدة   

  ". المصري، وذلك ألن سالحنا مرتبط بوجود االحتالل
  

  حصار خطوة غير كافية ال دعوة الرباعية إلى وقف االستيطان وتخفيف ":حماس" .11
 إلى وقـف    إسرائيل أمس األول،    أن دعوة اللجنة الرباعية الدولية    " حماس"أكدت   :االتحاد، وكاالت  -غزة

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم     ". خطوة غير كافية وتفتقر إلى الجدية     "االستيطان وتخفيف حصار غزة     
ليس المطلوب الوقوف عند تصريحات أو بيانات أو دعوات، بل المطلوب هو قـرارات              : "الحركة أمس 

فك فوري للحصار على غزة، واعتمـاد آليـات         من اللجنة الرباعية ملزمة لالحتالل بوقف االستيطان، و       
لتوصيل أشكال الدعم كافة لكل الشعب الفلسطيني، وتحديداً بعد أن ُأحكم الحـصار علـى قطـاع غـزة         

، في حين أعلن العالم أجمع، غزة منطقة منكوبة يجب إعانتها وفـك             )الرباعية(بموجب شروط وقرارات    
 ".الحصار عنها

  4/5/2008اإلتحاد اإلماراتية 
  

 ناطلق شاليط قبل تحقيق مطالبنلن و... نستبعد أن تنجح التهدئة": الناصرألوية " .12
أبـو    صالح الدين في قطاع غـزة       الناصر استبعد الناطق الرسمي باسم ألوية    : سيد عبد العال   -القاهرة  

 فـي  واكـد   تريد القضاء على كافة أشكال المقاومة،إسرائيلعبير أن تنجح التهدئة أو تستمر طويال ألن      
تصريحات لعكاظ أن المقاومة لن تتوقف عن إطالق الصواريخ قبل ساعة الـصفر التـي تلتـزم فيهـا                   

ونفى ابو عبير لعكاظ     . بالتهدئة طبقا لمبدأ التزامن الذي تم االتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية           إسرائيل
 وبعض األطراف الفلسطينية    إسرائيلاي وجود لتنظيم للقاعدة في غزة وقال إن هذه االتهامات من جانب             
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 لـن تقـدم     إسـرائيل  ضد المقاومة، واعتبر أن المفاوضات مع        إسرائيلغير المسؤولة هدفها إطالق يد      
للفلسطينيين أي شيء، وحول استعداد ألوية الناصر الطالق سراح شاليط في الفترة القادمة قال إن الهدف                

 االلتـزام   األلويـة  وأنه من هذا المنطلق قبلـت        الرئيسي للمقاومة هو تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني،      
بالتهدئة بعد االتفاق عليها، ولنفس السبب تسعى مع شركائها الذين يحتفظون بشاليط إلى الحصول علـى                
أكبر قدر من المكاسب عن طريق إطالق سراح أكبر عدد من األسرى والسجناء مؤكدا أن شاليط لن يتم                  

ووصف أبو عبير الخالفات بين حماس وفتح بأنها        . ة لشروط المقاومة  إطالق سراحه قبل االستجابة الكامل    
 .األخطر على مسيرة الشعب الفلسطيني وقال ال بد من الحوار وبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني

  4/5/2008عكاظ 
  

   أشهرستة للتهدئة في غزة لفترة "حماس" ال يعنينا قبول :"الجبهة الديمقراطية" .13
كشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ناصر صالح          : العالسيد عبد    -القاهرة  

وقـال فـي     .النقاب عن رفض الجبهة االلتزام بورقة حماس للتهدئة مشيرا الى ان لديهم مبادرة شـاملة              
تصريحات لعكاظ إن الجبهة الديمقراطية قدمت للوزير عمر سليمان مبادرة تدعو لـضرورة أن تكـون                

ال يعنينا قبول حمـاس     “ة شاملة للضفة الغربية وقطاع غزة وأن تكون متزامنة ومتبادلة، واضاف            التهدئ
معتبرا أن قبول حماس للتهدئة في القطاع دون الـضفة يعنـي تجزئـة              . ” أشهر 6للتهدئة في غزة لفترة     

في تكريس هذا   ية  سرائيلالموقف الفلسطيني ودعم االنقسام السياسي والجغرافي وهو ما يدعم االهداف اإل          
االنقسام وتحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية الى قضية إنسانية يقتصر حلها على دخول االغذية               

 .والمواد التموينية
  4/5/2008عكاظ 

  
  بإقالته ومطالب أولمرت في وضع خطير جداً :مصدر قضائي .14

أفـادت تقـارير     :حمد جمال  م ،القدس المحتلة  نقالً عن مراسلها في    4/5/2008الشرق القطرية   نشرت  
ية أن التحقيق العاجل الذي أجري مع رئيس حكومة إيهود أولمرت، تناول قضية رشوة جديـدة،                إسرائيل

. وقد تم فرض منع النشر على الشبهات الجديـدة        . غير مرتبطة بالقضايا السابقة التي يجري التحقيق فيها       
أولمـرت فـي وضـع    "صدر قضائي كبير قوله إن ونقلت القناة التلفزيونية األولى، مساء الجمعة، عن م       

  ". خطير جدا، وهناك شك في إمكانية أن يستمر في البقاء في منصبه
وطالبت عضوة الكنيست   . وقد أدى التحقيق العاجل مع أولمرت إلى ارتفاع أصوات جديدة تطالب بإقالته           

 الكنيست زهافا غلـؤون     كما طالبت عضوة  . أولمرت بتنحية نفسه فورا   ) حزب العمل (شيلي يحيموفيتش   
المستشار القضائي للحكومة بإصدار تعليمات ألولمرت بتنحية نفسه إلى حين تتضح الـشبهات             ) ميرتس(

 إلـى كما دعا عضو الكنيست اوفير بينس من حزب العمل المستشار القانوني للحكومـة              . الموجهة ضده 
أما النائب يوئيل حـسون     . ت ممكن  أولمرت بأسرع وق   إلىالكشف عن طبيعة الشبهات الجديدة المنسوبة       

 إعالميـة  أن العديد من عمليات التحقيق مع شخصيات عامة بدأت وسط ضجة             إلىمن كتلة كديما فأشار     
كبيرة ولكنها انتهت دون أي نتيجة خاصا بالذكر عملية التحقيق مع رئيس الـوزراء فـي قـضية بنـك                    

 .ليئومي
قضائي للحكومة، ميني مزوز، مساء اليوم السبت،       قال المستشار ال  : 3/5/2008 48عربوجاء في موقع    

ويأتي ذلك  . في بيان خاص إنه ال تجري مناقشة طلب تنحية رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، من منصبه              
وبعـد التحقيـق سـارع      . في أعقاب التحقيق الذي أجري صباح الجمعة مع أولمرت في قضية جديـدة            

  .مشاورات خاصةالمحققون إلى مكاتب النيابة العامة إلجراء 
  



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1069:         العدد                  4/5/2008األحد : التاريخ

  في الكنيست" المتقاعدين"التحقيق مع أولمرت يعجل من انقسام كتلة  .15
في الكنيست كانت قد تناقلتـه وسـائل        " المتقاعدين"رغم أن الحديث عن احتمال حصول انشقاق في كتلة          

اإلعالم في وقت سابق، إال أنه على ما يبدو فإن التحقيق الجديد مع أولمرت، قـد سـارع مـن عمليـة                      
وقد أبلـغ عـضو الكنيـست إلحنـان غيلـزر            .النقسام، بذريعة أن أيام الحكومة الحالية باتت معدودة       ا
 ماروم شلو ينضمان    -، اليوم السبت، رئيس الحزب رافي إيتان، بأنه وعضوة الكنيست سارة          )المتقاعدين(

وبذلك ". تقاعدينالعدل للم "لتشكيل كتلة جديدة تحت اسم      ) المتقاعدين(إلى عضو الكنيست موشي شاروني      
   . أعضاء كنيست4األصلية " المتقاعدين"يبقى في كتلة 

ومع انشقاق كتلة المتقاعدين في الكنيست فسوف ينشأ بالفعل حزب رجل األعمال المليـاردير أركـادي                
إنه بموجب االتفاق الذي تبلور بين أعضاء الكنيست المذكورين، وبـين           " هآرتس"وقالت صحيفة    .غيدمك

، والذي سيغير اسمه لدى مسجل األحـزاب  "العدل االجتماعي"م سيمثلون في الكنيست حزبه      غيدمك، فإنه 
  ". العدل للمتقاعدين-العدل االجتماعي"إلى 

  3/5/2008 48عرب
  

  اتفاقية مرحلية مع الفلسطينيينإلىموفاز يؤيد التوصل  .16
 اعتقـاده بأنـه يجـب        شاؤول موفاز عن   يسرائيلاإلأعرب نائب رئيس الوزراء     .): ا.ب.د( – أبيبتل  

 ال يمكن التأكد في المرحلـة       ألنه اتفاقية مرحلية مع الفلسطينيين يجري تنفيذها على مراحل          إلىالتوصل  
ن تـصريحات   أ يةسـرائيل اإل اإلذاعةوذكرت  . الراهنة من قدرة القيادة الفلسطينية على تطبيق االتفاقات       

أمام أعضاء لجنة رؤسـاء المنظمـات اليهوديـة          الليلة قبل الماضية     ألقاهاموفاز جاءت في سياق كلمة      
 اتفاق على قـضايا     إلىوقال موفاز انه ال يمكن التوصل حتى نهاية العام الحالي           . األميركية في نيويورك  

.  تقديم تنازالت تتعلق بالقـضايا الجوهريـة       إلى إسرائيل تضطر   أنالوضع النهائي مع الفلسطينيين دون      
 تتأكد من كون حدودها قابلة للدفاع في أي سيناريوهات مستقبلية، داعيا             أن إسرائيلوأكد أنه يتعين على     

 .  رفع قضية القدس عن طاولة المفاوضاتإلى
  4/5/2008الدستور 

  
 يطالب باإلفراج عن البرغوثيو مع حماس بوساطة مصرية بيرتس يدعم حواراً .17

 دعمه إلجراء حـوار     أمستس  ي عمير بير  سرائيل أعلن النائب عن حزب العمل اإل      .):ا.ب.د( –تل أبيب   
ية عن بيرتس قوله إنه يتعين اإلفـراج عـن          سرائيلونقلت اإلذاعة اإل  . مع حركة حماس بوساطة مصرية    

 كاشفاً عن أنه عقد     إسرائيلالقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في             
ي، وزير الدفاع إيهود    سرائيلس حزب العمل اإل   ضاف في منتدى ثقافي في بئر السبع، إن رئي        أو. لقاء معه 

 .يسرائيلباراك أصبح ينتهج خطاً يمينياً ما أفقده مكانه كقائد لمعسكر السالم اإل
  4/5/2008الدستور 

  
  تحت أعالم دول أخرى"متخفية"ية تعبر السويس إسرائيلسفن  .18

 إلـى    لجـأت أخيـراً    "لإسـرائي " قالت مصادر مالحية مصرية إن       : شادي محمد  -) مصر(اإلسماعيلية  
استخدام سفن ترفع أعالم دول أخرى هرباً من التعقيدات األمنية التي تتعرض لها هذه النوعية من السفن                 

 .عند مرورها في الممرات والموانئ المالحية العربية
 إال علـى    "الـسويس "ية بالمرور عبر    سرائيلكشفت المصادر أن السلطات المصرية ال تسمح للسفن اإل        و

 .لقافلة ما يضطر أي سفينة تصل بورسعيد إلى االنتظار لليوم التالي في حالة وصـولها متـأخرة                رأس ا 
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 71 حيث بلـغ عـددها   4.8%ية المارة بقناة السويس ارتفعت بما نسبته   سرائيلوكانت حموالت السفن اإل   
  . ألف طن660سفينة حمولتها مليونين و

  4/5/2008العرب القطرية 
  

  نجفي كوبنها" مؤتمر فلسطينيي أوروبا السادس "البيان الختامي لـ )نص( .19
، بحـضور   )3/5( السبت   كوبنهاجن، الذي انعقد في     "مؤتمر فلسطيني أوروبا السادس   "اختتم  : نجكوبنها

، مؤكداً على   "وللعودة أقرب .. ستون عاماً   "أكثر من عشرة آالف مشارك ومشاركة، أعماله، تحت شعار          
وفيما يلـي نـص البيـان الختـامي      .ينيين في جميع أماكن تواجدهم    التمسك بحق العودة لالجئين الفلسط    

  :للمؤتمر
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  "وثيقة الستينية"
  2008مايو / ، في الثالث من أياركوبنهاجنالمنعقد في  البيان الختامي لمؤتمر فلسطينيي أوروبا السادس

  "وللعودة أقرب.. ستون عاماً "تحت شعار 
ة الستين، لنكبة شعبنا الفلسطيني، وبكل ما تستدعيه هذه الذكرى من آالم عاشها الشعب              في الذكرى السنوي  

الفلسطيني عبر تلك الكارثة التي جرى إيقاعها عليه، وبكلِّ ما جرته عليه النكبة من محن متالحقة ومآٍس                 
  متواصلة؛

حـضور مؤسـساتهم    وتأسيساً على ما ورد في مقررات مؤتمرات فلسطينيي أوروبا، التـي انعقـدت ب             
، ومـالمو   )2005(، وفيينـا    )2004(، وبـرلين    )2003(وجمعياتهم واتحاداتهم وجماهيرهم في لنـدن       

  ؛)2007(، وروتردام )2006(
وانطالقاً من المداوالت والمشاورات التي تخللتها أعمال مؤتمر فلسطينيي أوروبا السادس، الـذي انعقـد               

، والذي نظّمتـه األمانـة العامـة        2008مايو  / الثالث من أيار  ، اليوم السبت،    كوبنهاجنبنجاح كبير في    
لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، ومركز العودة الفلسطيني، والمنتدى الفلسطيني في الدانمرك، باالشتراك مـع             

  المؤسسات الفلسطينية العاملة في الدانمرك وخارجها؛
: الذكرى السنوية الستين للنكبة الفلسطينية    وتمثّالً للشعار الذي رفعه مؤتمر فلسطينيي أوروبا السادس، في          

  ؛"ستون عاماً وللعودة أقرب"
فقد خلص فلسطينيو أوروبا في مؤتمرهم السادس، الذي حضره ما يقارب عشرة آالف مشارك يتوزعون               
على وفود جاءته من شتى أرجاء القارة األوروبية، وبحضور شخصيات وقيادات فلسطينية بارزة وفاعلة              

  :محتل وخارجه؛ إلى المقررات التاليةمن الوطن ال
1 /               د الفلسطينيون في أنحاء القارة األوروبية، على أنّهم جزء من الشعب الفلسطيني بعمقه التـاريخييشد

وإرثه الحضاري وبهويته العربية واإلسالمية، وعلى أن الشعب الفلسطيني في شتى مواقع انتشاره هـو               
  . تقبل التجزئةوحدةٌ واحدة، ال تنفصم عراها وال

يعلن الفلسطينيون في أوروبا، استمرارهم في التشبث بهويتهم الوطنية الفلـسطينية، وخـصوصيتهم             / 2
الثقافية، وأنهم يعايشون الهم الفلسطيني المشترك، وينافحون عن الحقوق الفلسطينية العادلة التي ال تقبـل               

  .التفريط أو التجزئة، وال المساومة أو اإلرجاء
 يواصل الفلسطينيون في أوروبا، شأنهم شأن أبناء شعبهم جميعاً، التشديد على حقِّهم في العـودة إلـى      /3

أرضهم وديارهم التي هجروا منها، مؤكدين رفضهم لكل المحاوالت الرامية إلى المساس بهذا الحـق، أو           
  .لم يخولوا أحداً للتنازل عنهتجاوزه، أو المساومة عليه، ومشددين على أنهم لن يتنازلوا عن حق العودة و

يطالب الفلسطينيون في أوروبا، المجتمع الدولي بالمسارعة إلى تفعيل حق العـودة، بتمكـين أبنـاء                / 4
الشعب الفلسطيني أينما كانوا من العودة إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها قسراً، مع التعويض إلـى       
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عنوية والمادية التي لحقت بهم وبأجيالهم جراء ذلك التهجيـر          جانب ذلك عن كافة الخسائر واألضرار الم      
  .وطوال سنوات اللجوء والشتات وما تخللها من معاناة مركّبة وأضرار جسيمة

يستهجن الفلسطينيون في أوروبا، بأقصى العبارات، الخطوات التي اتخذتها بعض الجهات الرسـمية             / 5
تفال بتأسيس دولة االحـتالل، رغـم مـا تعنيـه هـذه             وغير الرسمية في أوروبا، في التساوق مع االح       

؛ وبكل ما تضمنته مـن      1948االحتفاالت من استخفاف جسيم بالنكبة التي حلّت بالشعب الفلسطيني سنة           
مجازر جماعية وتطهير عرقي وطرد منهجي للسكان وتدمير لمئات القـرى وتزويـر لهويـة األرض                

  .الفلسطينية وتاريخها
 في أوروبا، بإكبار واعتزاز، أن حلول الذكرى السنوية الستين للنكبة يأتي بينمـا              يالحظ الفلسطينيون / 6

يواصل الشعب الفلسطيني التمسك بحقوقه الوطنية والتطلّع إلى تحقيق آماله المشروعة، رغم التـضحيات       
ود وذاك  الجسيمة والمتواصلة التي ما زال يتكبدها هذا الشعب المصابر على هذا الدرب، وإن هذا الصم              

اإلصرار، إنما يعزز البشرى بقرب تمكّن الشعب الفلسطيني من حقوقه ونيل حريتـه وتحقيـق مطالبـه                 
  .المشروعة أسوة بشعوب العالم

يثمن الفلسطينيون في أوروبا، باعتزاز كبير، صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته الكبيرة التي قدمها             / 7
ء والجرحى واألسرى والمعتقلين، دفاعـاً عـن وطنـه وديـاره            عبر قرابة قرن من الزمن، من الشهدا      

ومقدساته، وذوداً عن حقوقه وحريته وكرامته، وهو ما مكّن هذا الشعب الذي تمسك بحقه المشروع فـي                 
مقاومة االحتالل؛ من العبور بقضيته إلى آفاق تنفتح على عودته الكريمة وتقريره لمصيره، والخـالص               

  .دة على أرضه الفلسطينيةمن االحتالل والسيا
يحذِّر الفلسطينيون في أوروبا من خطورة التهديدات المتعاظمة التي تحدق بمدينة القـدس الـشريف،               / 8

عاصمة فلسطين وقلبها النابض، جراء سياسات التهويد المنهجي، وتبعاً لمحاوالت طمس هويتها والتعدي             
افية، وينبهون إلـى خطـورة المـساس بالمـسجد          على معالمها التاريخية وخصوصيتها الحضارية والثق     

  .األقصى المبارك أو انتهاك حرمة المقدسات واألوقاف اإلسالمية والمسيحية في المدينة
يجدد الفلسطينيون في أوروبا، إدانتهم الشديدة لنهج الحصار الجائر المفروض على أبناء شعبهم فـي               / 9

 منهجية، بكل المقاييس اإلنسانية واألخالقيـة، وتعبيـراً         قطاع غزة، ويعتبرون استمرار الحصار جريمةً     
. فاضحاً عن حالة مهيمنة من غيبة الضمير تستمرئ قطع شرايين الحياة عن مليون ونصف مليون إنسان               

ويطالب الفلسطينيون في أوروبا بالرفع الفوري، بدون إبطاء أو تلكؤ، لهذا الحصار، ووقـف العـدوان                
لسطين من رفح حتى جنين، ونطالب االتحاد األوروبي باتخاذ موقف أكثـر            المتواصل على مدن وقرى ف    

حزماً لرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، ويعتبرون وقف الحصار اختباراً جدياً للموقف األوروبي من               
حقوق اإلنسان، فضال عن مطالبتنا للعالم العربي واالسالمي بالوفاء بالتزاماته وفي مقدمتـه جمهوريـة               

  .لعربية بضرورة العمل باتجاه كسر الحصار وفتح معبر رفحمصر ا
ي ولسياساته المتفاقمة على األرض،     سرائيليؤكد الفلسطينيون في أوروبا إدانتهم الشديدة لالحتالل اإل       / 10

كاالستيطان المتعاظم، وإقامة جدار الفصل العنـصري الـذي يلـتهم األرض الفلـسطينية، واسـتهداف        
 بالنهب والمصادرة، ومواصـلة هـدم البيـوت         1967 أو سنة    1948محتلة سنة   األراضي سواء منها ال   

بذرائع شتى، فضالً عن إقامة مئات الحواجز وإغالق المعابر وتقطيـع أوصـال التجمعـات الـسكانية                 
  .الفلسطينية

، مما  "ةالدولة اليهودي "يحذّر الفلسطينيون في أوروبا، من المرامي الكامنة في التلويح المتزايد بتعبير            / 11
ية بتـصعيد   سـرائيل يعني تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، خاصة وأن ذلك يجري في ظّل التهديدات اإل            

، 1948الحمالت العنصرية الرسمية بحق الفلسطينيين الـذين يعيـشون فـوق األرض المحتلـة سـنة                 
  .ومحاوالت المساس الدؤوبة بحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم
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 يبعث الفلسطينيون في أوروبا، برسائل اإلكبار واالعتزاز، إلى قرابة اثني عشر ألف أسير قـابعين                /12
ي، يقاسون فيها صنوف التعذيب والبطش اليومي، ويلفت الفلسطينيون فـي           سرائيلفي سجون االحتالل اإل   

ليه من مظـالم    الشتات األوروبي أنظار كافة األطراف إلى خطورة تجاهل هذه القضية بكل ما تنطوي ع             
جسيمة وانتهاكات بالغة، وهو ما يفرض التدخّل الدولي إلنهاء معاناة األسرى وذويهـم بـدفع سـلطات                 

  .االحتالل إلى إطالق سراحهم والكف عن الزج اليومي بالفلسطينيين في سجونها
المتجـدد،  يؤكد الفلسطينيون في أوروبا، أن الوحدة الوطنية هي خيار الشعب الفلسطيني ومطلبـه              / 13

وأنها مرتكزة في مواجهة الظروف القاهرة المسلّطة عليه، وأن هذه الوحدة هي رصيد لهذا الشعب فـي                 
مواجهة االحتالل وحماية ثوابته الوطنية ورعاية مصالحه العليا، وأن الحوار الجاد هو اآلليـة الوحيـدة                

  .داخلية المطروحةالتي ينبغي أن تسود البيت الفلسطيني في معالجة كل المسائل ال
يؤكد الفلسطينيون على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثالً شرعياً للفلسطينيين علـى أسـاس              / 14

إعادة تشكيلها على أسس ديمقراطية وانتخابات حرة بمشاركة كافة شرائح الشعب الفلسطيني في الـداخل               
ف مالبسات جريمة اغتيال الرئيس ياسر      كما ويطالب الفلسطينيون في أوروبا بتحقيق جاد لكش       . والشتات
  .عرفات

يذكِّر الفلسطينيون في أوروبا، بأن قضية الشعب الفلسطيني، في العودة وتقرير المصير والتحـرر              / 15
من االحتالل؛ تبقى في الذكرى الستين للنكبة جديرةً بإسناد كل الواقفين في خانة العدالة، وكل المـدافعين                 

ن لإلنسانية، ويعربون عن تثمين الشعب الفلسطيني لكافة المواقف التـضامنية           عن الحق، وكل المناصري   
  .مع قضيته في الساحة األوروبية، واعتزازه بها، بكل ما تمثله من أهمية وتأثير

وفي الختام؛ يبعث الفلسطينيون في أوروبا، بتحياتهم إلى أبناء شعبهم الفلسطيني في شتى مواقع االنتشار،               
، وخارجه مـن المـوزعين    1967 وسنة   1948من المنزرعين في األراضي المحتلة سنة       داخل الوطن؛   

على مخيمات الالجئين ورقاع الشتات، مؤكدين لهم جميعاً، وللعالم بأسره أن الشعب الفلسطيني بإرادتـه               
  .العمالقة وعزيمته الشامخة؛ قد أصبح بجدارة في ستينية النكبة؛ للعودة أقرب

  3/5/2008لإلعالم المركز الفلسطيني 
  

  أهمية بالغة النعقاد مؤتمر فلسطينيي أوروبا بالنسبة لحقوق شعبنا: عادل عبد اهللا .20
أكد األمين العام لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، عادل عبد اهللا، أهمية انعقاد المؤتمر السادس : كوبنهاجن

الفلسطينية والتعريف بها، لفلسطينيي أوروبا، الذي يحضره عشرة آالف شخص، بالنسبة للتمسك بالحقوق 
والحظ األمين العام للمؤتمر  .معرباً عن ثقته في تمكّن الفلسطينيين من حقهم في العودة وتقرير المصير

وعقّب  .في ظل تحديات متزايدة مفروضة على شعبنا الفلسطيني في شتى أماكن تواجده"أن انعقاده يأتي 
يي أوروبا، منذ انطالق مسيرِتها في لندن عام ألفين وثالثة، قد ردت مؤتمراتُ فلسطين"عبد اهللا بالقول 

بوضوح على تلك المحاوالت المحمومة، وكانت رسالة أبناء شعبنا في الشتات األوروبي، موحدةً مع 
بأنّنا متشبثون بحقوقنا، وسنواصل الجهود النتزاعها بكل ما أوتينا من إمكانات، : أبناء شعبنا أينما كانوا

ومضى األمين  ".راء جيل، وبأننا مؤمنون أن النصر مع الصبر، وأنه ما ضاع حق وراءه مطالبجيالً و
إننا في مؤتمر فلسطينيي أوروبا السادس، إذ نجدد العهد كما فعلنا في كل موسم "العام للمؤتمر إلى القول 

  .أطيافهمن مواسمنا الفلسطينية؛ لنشدد على ضرورة صون الوحدة الوطنية لشعبنا بشتى 
  3/5/2008قدس برس 

  
  الزير يؤكد في ستينية النكبة أّن الفلسطينيين عبروا بقضّيتهم إلى المستقبلماجد  .21

أعلن المدير العام لمركز العودة الفلسطيني، ماجد الزير، أن الشعب الفلسطيني بات أقرب : كوبنهاجن
كداً أن انعقاد المؤتمر السادس لتحقيق إرادته في العودة إلى فلسطين والخالص من االحتالل، مؤ
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لفلسطينيي أوروبا وبحضور حشود باآلالف تدفقت عليه من أرجاء القارة هو تعبير متجدد عن قرب 
ووصف المدير العام لمركز العودة الفلسطيني، انعقاد مؤتمر فلسطينيي   .تفعيل حق العودة الفلسطيني

وأكد أن فلسطينيي أوروبا يقومون اآلن بإسماع العالم ، "يوم مشهود من أيام فلسطين"أوروبا السادس بأنه 
 ندعو كل الصهاينة "وقال الزير  ".كل المؤامرات على حق الشعب الفلسطيني قد باءت بالفشل"أجمع بأن

ومضى الزير  ."على أرض فلسطين إلى أن يذهبوا إلى قبر بن غوريون، وأن يقولوا إنه كذب في نبوءته
آن لميزان عدلكم المختل أن "بية التي رعت االحتالل في فلسطين، بقوله مخاطباً األطراف األورو

  ".يصحح، آن لكم أن تعيدوا النظر في دعمكم
 منظمة "وبشأن مدى حضور الشتات الفلسطيني في أوروبا في القرار الفلسطيني الرسمي، قال الزير إن

، "كلتها على أسس ديمقراطية سليمةالتحرير الفلسطينية ممثل شرعي للشعب الفلسطيني إذا ُأعيد هي
  .مستهجناً استمرار استبعاد هذه الجماهير الفلسطينية في أوروبا وفي خارج أوروبا من صنع القرار

وأعلن القيادي الفلسطيني عن بشرى إقامة المتحف الفلسطيني في العاصمة البريطانية لندن، مشيراً إلى 
هذا الصرح الذي هو من إنجاز "، حاكم الشارقة، وقال إن أنه مكرمة من الشيخ الدكتور سلطان القاسمي

) الفلسطيني(صمود هذا الشعب "وعبر رئيس مركز العودة الفلسطيني عن قناعته بأن  ".فلسطينيي أوروبا
هذا الصمود؛ هو الذي حطّم كلَّ المراهنات التي سقطت تباعاً، "وتابع ماجد الزير  .طوى مسافاِت الزمن

وختم الزير بالتحية  .على أن ننسى، أن نتنازل، أن نقايض الحقَّ بأثماٍن بخْسةوراهن أصحابها 
، وكررها "نحن بعد كل هذا أقرب إلى فلسطين"لفلسطينيي العراق وللشتات الفلسطيني أينما كان، وقال 

  .ثالثاً
  3/5/2008قدس برس 

  
  العودة مشروع شعبنا الفلسطيني ولن نتنازل عنه: أمير مخول .22

العودة "، إن "اتجاه"أكد القيادي الفلسطيني أمير مخول، المدير العام التحاد الجمعيات العربية : اجنكوبنه 
جاء ذلك  ".هذا مشروعنا وملك لشعبنا"، وقال "ولن نتنازل عنه) الشعب الفلسطيني أينما كان(مشروعنا 

 تحت شعار كوبنهاجند في في الكلمة التي ألقاها مخول، في مؤتمر فلسطينيي أوروبا السادس، المنعق
هناك قضية فلسطينية ولن تكون هناك قضايا "على أن  وشدد مخول". وللعودة أقرب.. ستون عاماً "

 48لن تكون هناك قضية الداخل والخارج، ولن تكون هناك قضية "، وأوضح ذلك بالقول "فلسطينية
نحن نحيي شعبنا في "خول متابعاً ومضى م". 1967القضية لم تبدأ منذ "، مشدداً على أن "67وقضية 

لن تحل قضيتنا  " لتحصيل الحقوق الوطنية الفلسطينية، وقال" غزة الذي يؤكد أن المقاومة هي الطريق
  ".المفاوضات

كيف نصمم : سؤالنا هو"في الداخل الفلسطيني، أن " اتجاه"ورأى المدير العام التحاد الجمعيات العربية 
، مؤكداً في سياق كلمته جملة من المعاني األساسية "يف نحمل مشروع العودة؟نحن الشعب الفلسطيني؟ ك

المستقبل لنا، لعودتنا إلى "وختم أمير مخول كلمته التي قوبلت باهتمام كبير، بقوله  .في هذا الصدد
  ".فلسطين، وعودة فلسطين إلينا

  3/5/2008 قدس برس
  

  رَّجاً بالدماء وحافالً بالدمارحصار غزة جريمة ترُسم واقعاً مض: أمين أبو راشد .23
، على المضي قدماً في "رئيس الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"أكد أمين أبو راشد،  :كوبنهاجن

الفعاليات واألنشطة الضاغطة من أجل إنقاذ قطاع غزة وكسر الحصار عنه، ال سيما وأن مليون ونصف 
وقال أبو راشد في  ".يوم مرارةَ الحصار بكلِّ أبعاده الكارثيةيتجرعون اليوم وكلَّ "المليون إنسان هناك 

نقول للجميع، ومعنا هذا "، كوبنهاجنخطاب ألقاه باسم الحملة في مؤتمر فلسطينيي أوروبا السادس في 
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لن ندعها تنطَِفئ، وسنواصل مسيرتَنا .. لن ندع غزةَ تموت : "المؤتمر الذي يتأجج باإلرادِة والتصميم
وشدد أبو راشد في كلمته على أن  ".نكِسر الحصار ومعنا أصحاب الضمائر في كل بلد أوروبيحتى 

ما "جريمة الحصار اليومية تتواصل لترسم واقعاً مضرجاً بالدماء وحافالً بالدمار، واعتبر أبو راشد أن "
ت اإلنسانية يفوقُ يجري في غزة من حصاٍر مشدٍد وتجويٍع مبرمج وقتٍل بطيٍء للمرضى والحاال

  . الوصف
  3/5/2008قدس برس 

  
 موتى ومرضى وحوامل ُينقلون على عربات الكارو: غزة تحتضر ببطء .24

 جراء تفاقم أزمة الوقـود التـي        "قاتمة ومخيفة ومرعبة  "الصورة في قطاع غزة     :   ردينة فارس   - غزة
موتون موتاً بطيئاً وباتت حيـاتهم      طالت مختلف نواحي الحياة وألقت بظاللها على الجميع، السكان باتوا ي          

محطات ضخ مياه الصرف الصحي توقفت عن العمل بعد نفـاد            .مهددة بسبب انتشار األوبئة واألمراض    
المرضى ال يجدون أي وسيلة نقـل       .. تطفح في شوارع المدن الفلسطينية    " أنهار المجاري "الوقود وباتت   

حتى النـساء الحوامـل اللـواتي       .. لى المستشفيات سوى الكارات التي تجرها الحمير واألحصنة لنقلهم ا       
من جهته قال أبو القمبز مدير إدارة الصحة والبيئة في بلدية            .يفاجئهن المخاض ينقلن على عربات الكارو     

 الدفاع المدني أصـابه  .غزة إن البلدية باتت عاجزة عن التعامل مع سبعة آالف طن من القمامة المتكدسة             
من طاقته الطبيعيـة بـسبب نقـص الوقـود والزيـوت            % 30تصل إلى    حيث قلص خدماته ل    ،الضرر

  .والمعدات
  4/5/2008عكاظ 

  
  فلسطينيا الشهر الماضي363االحتالل يعتقل : الكالب الشرسة والضرب المبرحيستخدم  .25

ي اعتقـل   سـرائيل أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى امس، أن جيش االحتالل اإل          :  د ب أ   -غزة  
وأشار المركز في بيان صحفي له، إلى استخدام قوات          . مواطنا فلسطينيا  363سان الماضي   خالل شهر ني  

يين سـرائيل ي الكالب البوليسية الشرسة أثناء عمليات االعتقال، مشددا على أن الجنود اإل           سرائيلالجيش اإل 
افـة المواثيـق    المبررة والتي تتنافى مع ك     استخدموا القوة والضرب المبرح أثناء عمليات االعتقال غير       

وأوضح المركز أن عمليات االعتقال لم تتركز على فئة عمرية معينة ، أو              .والقوانين والمعاهدات الدولية  
وبين المركز أن أكثر محافظة شـهدت عمليـات          .جنس محدد ، بل شملت جميع المواطنين الفلسطينيين       

وضحا ان عدد المختطفـين فـي       اختطاف من قبل قوات االحتالل هي محافظة نابلس بالضفة الغربية، م          
 . فلسطينيا128نابلس بلغ خالل نيسان 

  4/5/2008الدستور 
  

   بمعسكرات النازيةأشبه 1948 معسكرات اعتقال عام أقامت "إسرائيل": قراقع .26
كشف النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى فـي المجلـس التـشريعي، ان              :  اسامة العيسة  -بيت لحم 

 معسكرات اعتقال للسكان المدنيين الذين القي القـبض         1948ت خالل حرب    العصابات الصهيونية، اقام  
عليهم بعد طردهم وتهجيرهم من قراهم، وهذه المعسكرات أشبه بمعسكرات النازيـة األلمانيـة خـالل                
الحرب العالمية الثانية فلسفتها قائمة على أساس فرز األسرى ما بين الطرد إلـى خـارج فلـسطين أو                   

ودعا قراقع إلى إعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية األسيرة والكشف عن حقائق             .منهمإعدامهم والتخلص   
كثيرة حدثت خالل سنوات الحرب والتي تعتبر جرائم حرب وفق القانون الدولي اإلنساني وأهمية توثيقها               

 .ية المضللة والمخادعةسرائيلية والرواية اإلسرائيلللرد على االدعاءات اإل
  4/5/2008 الحياة الجديدة
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   األسرى على ارتداء لباس شبيه بمعتقلي غوانتاناموإلجبارية إسرائيلمحاوالت  .27

ي المؤسسات الحقوقية واإلنسانية    سرائيلاإل "ريمون"ناشد األسرى الفلسطينيون في سجن      :  د ب أ   -جنين  
وأكـد   .ليالدولية، بالتدخل لمنع إدارة السجن من إجبار األسرى على ارتداء لباس خاص لونـه برتقـا               

أن األسـرى   "الناشط في قضايا األسرى في جنين ثائر أبو بكر، في بيان وزع على الصحفيين امـس،                 
أشاروا في رسالة سربت من السجن، أن عمليات قمع وتعسف تمارس بحـق األسـرى منـذ أسـبوع                   

رضـى  ية رفضت عالج الم   سرائيلونقل أبو بكر عن األسرى، أن إدارة السجن اإل         ".إلجبارهم على ذلك  
 .وإخراج الحاالت المرضية للعالج في الخارج وأن عدداً من األسرى بحاجة ماسة للعالج

  4/5/2008الدستور 
  

  استعدادات إلحياء الذكرى الستين وفشل مشروع التسوية: لجنة إحياء ذكرى النكبة .28
ي قطاع غزة،   أكدت اللجنة العليا إلحياء الذكرى الستين للنكبة ف        :غزة رائد الفي، دمشق يوسف كركوتي     

أمس، أن مشروع التسوية فشل في تجاوز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العـودة،                
في حين عقدت اللجنة العليا العربية والدولية في دمشق اجتماعا في دمشق، أقرت فيـه برنـامج عملهـا       

منظمي مؤتمر فلسطيني أوروبـا     وأشارت اللجنة الى أنها دعت في رسالة وجهتها، إلى           .إلحياء المناسبة 
السادس الذي عقد، أمس، في كوبنهاجن إلى دعم حق العودة في كل المحافل والمناسبات علـى صـعيد                  

التمسك بخيار المقاومة، كخيار اسـتراتيجي لتحريـر فلـسطين،          "الساحة األوروبية، وأكدت اللجنة على      
  .ريرمشددة على أن الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد نحو التح

وفي دمشق عقدت لجنة المتابعة العربية والدولية إلحياء الذكرى الستين للنكبة اجتماعا موسـعاً، أمـس،                
وأقرت مشروع برنامج عمل لمناقشة خطة عمل إلحياء الذكرى بمجموعة واسعة من الفعاليات السياسية              

ى عمل اللجان داخل كل بلـد       والفكرية والثقافية والفنية على مستوى اللجنة التحضيرية الموسعة، ومستو        
  .عربي

  4/5/2008الخليج اإلماراتية 
  

  مسيرة عمالية حاشدة في رام اهللا تدعو الى انتخابات فورية للنقابات .29
نظمت كتلة الوحدة العمالية، أمس، مسيرة عماليـة وجماهيريـة حاشـدة            :  ابراهيم ابو كامش   -رام اهللا   

من اجل حرية الوطن وكرامـة المـواطن،        " تحت شعار     عيد العمال العالمي،   -لمناسبة األول من أيار     
 الخبز والعمل والتعليم والعـالج حـق لكـل          -الطبقة العاملة طليعة النضال من أجل العودة واالستقالل         

ورددوا الهتافات التي طالبت بتأمين وتوفير الخبز والعمل والتعليم والصحة باعتبارها حقا لكل              ،"مواطن
اع العام ومطالبهم المشروعة، منددين بالغالء الفـاحش للمـواد التموينيـة            مواطن، وبدعم موظفي القط   

وطالب المشاركون بوحدة الحركة العماليـة والنقابيـة،         .االساسية، وارتفاع نسب البطالة ومعدالت الفقر     
وباجراء انتخابات فورية للنقابات، وبتعديل برنامج الحكومة االجتماعي، مؤكـدين أن البطالـة والفقـر               

  .غالء هي نتائج طبيعية للخلل القائم في برامج الحكومةوال
  4/5/2008الحياة الجديدة 

  
  اإلعالم الفلسطيني أسير الحزبية":الجريدة الكويتية" .30

يعاني الصحافيون في االراضي الفلسطينية اسوة بشرائح المجتمع المختلفة، جراء االنقسام السياسي            : غزة
وشهدت االشهر االخيرة في الضفة الغربيـة والقطـاع،          .مؤسساتهمالحاد، واالعتداءات المتواصلة على     

عدة اعتداءات مست المراسلين، والمصورين، حيث منعت شرطة الحكومة المقالة في اكثر من مناسـبة               
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المصورين من التقاط صور لتظاهرات فتح، وصادرت كاميراتهم، في المقابل تُقيد حكومة فتح، حريـة                
 .، وتمنع توزيع الصحف التابعة لالخيرة»حماس«المراسلين المحسوبين على 

وقـال مركـز     وقد فشلت عدة مبادرات أطلقها اعالميون، بهدف التخفيف من حدة التـوتر االعالمـي،             
ـ       » الميزان« الفلسطينية التي فاقـت مـن حيـث        » االنتهاكات«لحقوق االنسان، في تقرير له ما وصفه ب

 والربع االول من عام     2007حرية الرأي والتعبير خالل عام      ية الموجهة ضد    سرائيلعددها االنتهاكات اإل  
 56، فقد بلغت حصيلة االنتهاكات الفلسطينية لحرية الـرأي والتعبيـر            »الميزان«، ووفقا لمركز    2008

  . جريحا، كما استهدفت العشرات من المؤسسات االعالمية27 قتلى و4اعتداء، مخلفة 
  4/5/2008الجريدة الكويتية 

  
  إذاعة تربوية فلسطينية في رام اهللاإطالق أول  .31

أعلن أمس، في مدينة رام اهللا عن اطالق أول إذاعة تربوية متخصصة ومستقلة في فلـسطين،                 :رام اهللا 
البيـان  "وحسب المدير العام للمحطة المهندس محمد الحديدي، فإن انطالق           ."إذاعة البيان التربوي  "باسم  

  .حلي يمثل إضافة نوعية لإلعالم الم"التربوي
  4/5/2008الخليج اإلماراتية 

  
  "منتدى األعمال الفلسطيني األوروبي"ن إلقامة جمشاورات في كوبنها .32

منتـدى األعمـال    "بية عدة، إلى إقامـة      بادر رجال أعمال فلسطينيون يقيمون في بلدان أورو       : نجكوبنها
وجـاءت هـذه     .، ليكون نواة تجمع رجال األعمال الفلسطينيين على امتداد القـارة          "الفلسطيني األوروبي 

الخطوة بناء على توصية من رئاسة منتدى األعمال الفلسطيني بلندن، ليجمع رجال وسيدات األعمال في               
إطار قاري.  

  3/5/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  "إسرائيل"أي تقدم في التسوية كافياً للتطبيع العربي مع عّد اهللا الثاني ي عبد: يوسي بيلين .33
 تحقيق تقدم في المسيرة السياسية حتى قبل تسوية         أناهللا الثاني    ي الملك عبد  األردنرأى العاهل   : )ا.ب.د(

ـ      إلىوالفلسطينيين سيؤدي فوراً    " إسرائيل"جميع القضايا العالقة بين      مبـادرة  "ـتطبيق جزئي أو كامل ل
اهللا   عبـد أنونقلت اإلذاعة العبرية عن عضو الكنيست يوسي بيلين من حزب ميـرتس        ".السالم العربية 

اهللا الثـاني أن     وتوقع عبد  .الثاني أدلى بهذه التصريحات خالل اجتماعه به في العقبة الليلة قبل الماضية           
" إسـرائيل " إعادة عالقاتها مع     إلىمن الدول العربية واإلسالمية     يدفع مثل هذا التطور عدداً ال يستهان به         

  .أو إقامة عالقات معها
ي سـرائيل ي عن أمله في أن يكون من الممكن سد الفجـوات بـين الطـرفين اإل               األردنوأعرب العاهل   

والفلسطيني، مشدداً على ضرورة إدراكهما لحقيقة أن فشال آخر ستكون له انعكاسـات هدامـة بالنـسبة                 
  .لمنطقة بأسرهال

  4/5/2008الخليج اإلماراتية 
  

   عاما من النكبة60المقاومة جعلت االحتالل يتخبط بعد : إسحاق الفرحان .34
 في سبعينيات العقد األردن الفرحان، الذي شغل عدة مناصب وزارية في إسحاققال البروفيسور : عمان

عب الفلسطيني ذو تاريخ عميق لن يهزه أبرزت أن الش" عاما 60الماضي، أن القضية الفلسطينية وبعد 
بشائر خير إذ "، معتبرا ذلك بأنه "ومازال حلم العودة والتحرير على كامل األرض هو غايته.. احتالل

إرادة الفلسطينيين هي "وشدد في حديث مع قدس برس، على أن  ".سيهزم العدو الصهيوني ولو بعد حين
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ية التوراتية بإقامة دولة يهودية سرائيل، معتبرا أن المطامع اإل"النواة األساسية التي ستقوم بتحرير األرض
ي من السهل سرائيلباءت بالفشل، خاصة وأن المقاومة برهنت أن الجيش اإل"من النيل إلى الفرات 

، منوهاً إلى أن ما "سرائيلأدت إلى زيادة في الهجرات المعاكسة إل"وأشار إلى أن المقاومة  ".هزيمته
 الهروب من بعقالئهمسل واللبن، ليست أكثر من أرض يدفن فيها اليهودي، مما أدى بأرض الع"يسمى 

  ".ي، ال ينتمي لهذه األرضسرائيلهذه األرض الوباء عليهم، وهذا إن دل، فإنه يدل على أن اإل
وعلى النقيض فإن األمر مغاير بالنسبة للفلسطينيين إذ أن األرض حاضرة في قلبه وعقله " وأضاف يقول 

، معتبرا أن ما تفاوض "تنازالت"يين بأنها سرائيلووصف الفرحان، المفاوضات مع اإل ".رثها ألبناءهويو
وفق "  بالتضحيات والدماء الزكيةالمليءأفراد حاولوا هدم التاريخ الفلسطيني "ي هم سرائيلمع الجانب اإل

  ".قيام دولة فلسطينية حقيقية بالتفاوض لن يتم أبدا"تعبيره، مشددا على أن 
 في حماية القضية الفلسطينية، اعتبر الفرحان أن دورها في األردنوعن دور الحركة اإلسالمية في 

في "الوقت الراهن ترشيدي، توعوي، يصب في حماية األجيال المقبلة من نسيان فلسطين، منوهاً إلى أنه 
 في المقدمة، وتتولى سدة ، فإن الحركة اإلسالمية ستكونإسرائيلية الجهاد ضد األردنحال إعالن الدولة 

  ".الجهاد للقضاء على االحتالل
 3/5/2008قدس برس

  
  الحل لقضية فلسطين مرادفاً في الجوهر لحق العودة: سليم الحص لفلسطينيي أوروبا .35

قال رئيس الوزراء اللبناني األسبق سليم الحص، مخاطباً عشرة آالف من فلسطينيي أوروبا : نجكوبنها
إن حق العودة إنما يختصر قضية فلسطين برمتها، أما إغفال هذا الحق أو "ن، جالمتجمعين في كوبنها

تجاهله أو إنكاره في مشاريع التسوية التي تُطرح لقضية لفلسطين؛ فأمر أقل ما يقال فيه أنه تنكّر ألبسط 
حص جاء ذلك في خطاب وجهه ال ".حقوق اإلنسان، وخرق للقيم اإلنسانية والحضارية في أبسط معانيها

وقال مخاطباً المؤتمر الذي لم يتمكن من  .، إلى مؤتمر فلسطينيي أوروبا السادس3/5/2008اليوم السبت 
نحن نرى أن التمسك بحق العودة هو صنو الحرص على قضية فلسطين، "حضوره بسبب وعكة صحية، 

، "ستوى العربيباعتبارها قضية إنسانية وقضية وطنية على المستوى الفلسطيني وقضية قومية على الم
 عن العودة إلى بيته ووطنه، مع نأما مسخ هذا الحق بترجمته كماً من الدوالرات تغني الالجئي"وتابع 

ضمان إقامته في أي بقعة من العالم إال في مسقط رأسه، فمقاربة تنم عن استخفاف بحق شعب في تقرير 
 وال عوض عنها في منظور المشردين ال بديل من العودة"وقال ". مصيره، ال بل حقه في حياة كريمة

أننا نرى الحل لقضية فلسطين مرادفاً في الجوهر لحق " على الحصوشدد  ". وديارهم وذويهمأرضهمعن 
  ".العودة، ونراهن على تشبث الشعب العربي به في وجه كل الطروحات البديلة

 3/4/2008قدس برس
  

  ية لحزب اهللاإسرائيلطت ضربة صدفة أحب: ولمرتضابط في المكتب العسكري التابع أل .36
ي أيهـود   سـرائيل قال ضابط في المكتب العسكري التابع لرئيس الـوزراء اإل         : عبد القادر فارس   -غزة  

 بأن عملية ضخمة تم إحباطها الخميس الماضي عن طريق الصدفة كانت ستحقق ضربة كبيـرة                أولمرت
عن اسمه أن جهـدا مـشتركا مـع         وأعلن الجنرال الذي رفض الكشف       .وقاصمة لحزب اهللا في بيروت    

أجهزة أمنية لبنانية خاصة وأخرى دولية كاد ينجح في توجيه ضربة قاتلة كانت ستقلب األمور األمنيـة                 
وحسب مقال كتبه البروفيسور إيليـا بنـي سـيمون فـان             . رأسا على عقب   سرائيلإلوالسياسية بالنسبة   

سربت إلى الصحافة ومنعت نـشرها الرقابـة        ي رفض التعليق حول المعلومات التي ت      سرائيلالجنرال اإل 
ية وفي  سرائيلي في الشمال وعلى الحدود السورية اإل      سرائيلالعسكرية والتي تحدثت عن وضع الجيش اإل      
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الضفة الغربية في حالة تأهب من الدرجة األولى ما يعني تجهيز االحتيـاط السـتدعاء قريـب سـوف                   
 .يحصل، وحجز الجنود ومنع اإلجازات

  4/5/2008عكاظ 
  

  يين والفلسطينيينسرائيلمفاوضات سرية متقدمة بين اإل: أبو الغيط .37
عـن   "الـشرق " الغيط في تصريحات لـ      أبوكشف وزير الخارجية المصري احمد       : جمال شاهين  -لندن

" الـشرق "الغيط في تصريحات لــ      أبو  يين، وطالب   سرائيلمفاوضات سرية متقدمة بين الفلسطينيين واإل     
يين باطالع األطراف الدولية خصوصا الوسطاء على نتائج سير المباحثات التـي            ائيلسرالفلسطينيين واإل 

 مؤكدا أن مصر على علم بأن هناك مباحثات بين الجانبين، وأحرزت تقدما كبيرا في العديـد              ،تدور بينهم 
ـ .  لكنها سرية وال يريد الطرفان الكشف عنها وهو ما اعتبره الوزير أمرا غير جيـد               اهاتجاالتمن   ا كم

 لتعـديل   إسرائيلأبدى الوزير تشاؤمه من إمكانية أن يلعب مؤتمر لندن للمانحين دورا في الضغط على               
  . سياستها وان الضمان الوحيد للوصول التفاق سالم هو رفع الحصار عن الجانب الفلسطيني

ال ،بل نريد   وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك استياء من طبيعة هذه المفاوضات قال الوزير بالطبع                 
ان نعرف ما وصلت إليه األمور بين الجانبين حيث اننا وسطاء وشركاء بشكل كبير في هـذه العمليـة                   

  . ونحن نحاول المساعدة قدر المكان
  4/5/2008الشرق القطرية 

  
  سليمان سيؤكد لتل أبيب عدم جدوى سياسة تكسير العظام وتوسيع االستيطان: مصادر .38

اسية مصرية رفيعة المستوي إن مهمة الوزير عمر سليمان مدير المخابرات قالت مصادر دبلوم: القاهرة
عقب التوصل التفاق بين كل الفصائل ) 4/5(] اليوم[المصرية، التي ستبدأ في تل أبيب غدا األحد 

 علي تهدئة في غزة، تهدف إلى نقل رسالة محددة لتل أبيب، تؤكد عدم جدوى سياسة 14الفلسطينية الـ 
  ".يين ويرفعونها شعارا للتعامل مع حماسسرائيلالتي يتشدق بها بعض المسؤولين اإل"م تكسير العظا

سوف تتركز علي إبالغ المسئولين بالحكومة "وشددت تلك المصادر، على أن مهمة الوزير عمر سليمان 
سة ية موقف مصر الذي يتمسك بالحوار والمفاوضات باعتبارهما السبيل الوحيد للحل وأن سياسرائيلاإل

وأشارت إلي أن مهمة المبعوث المصري التي تواجه بصعوبات تحتمل ". القتل وتكسير العظام ثبت فشلها
يين إلى ضبط سرائيل ستركز على دعوة اإل - إذا ما وقعت عمليات هنا أو هناك -تأجيلها أو إلغائها 

  ".النفس ووقف لغة التهديد واإلصرار على فرض الهدوء
 3/5/2008قدس برس

  
   "إسرائيل" إلىيدينون تصدير غاز بالدهم "  مصرنإخوا" .39

رفضها وانزعاجها جراء بدء    "في مصر امس عن     " اإلخوان المسلمين "أعربت جماعة   :  د ب أ   -القاهرة  
وقف ضخ الغاز إلى    "، مطالبة بـ    "  وبسعر أقل من األسعار العالمية     إسرائيلوصول الغاز المصري إلى     

وقالت الجماعة في بيان رسـمي   ".لسطينيين المحاصرين في قطاع غزة وتوجيهه باألولى الى الفإسرائيل
اإلخوان المسلمون وهم يعيشون مشاكل وهموم الشعب المصري ومعاناته من جـراء الفـساد المـالي                "

واإلداري قد هالهم وأزعجهم اإلعالن عن وصول الغاز المصري إلى العدو الصهيوني وبأسعار ال تزيد               
األسعار العالمية في الوقت الذي يقترف فيه هذا العدو الغاصب كل أنـواع  " رةواحد على عش  "على عشر   

وأكد البيان  ". العدوان والحصار والضغط والتقتيل إلخواننا الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة المحاصر          
ثروات مصر الطبيعية يجب أن تكون ألبنائها وهى ملك لكل المصريين ولألجيال القادمة وال يجـوز                "أن  
ولفـت  ". حد كائنا من كان أن يعبث بها أو أن يتصرف فيها طبقا لهواه أو لتحقيق مصالحه الخاصـة                 أل
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اتفاقية الدفاع العربي المشترك تلزم الحكومة المصرية إن كان لديها فائض في الغـاز، أن               "البيان إلى أن    
 حياتهم وهم يعانون مـن      تصدره إلى األشقاء في فلسطين لتزويدهم بالطاقة والوقود الالزم إلدارة شئون          

 ".العدوان عليهم
  4/5/2008الدستور 

   
   في العودةم وحقهالفلسطينيينمسلمو أوروبا يؤكدون وقوفهم إلى جانب : مؤتمر كوبنهاجن .40

أعرب رئيس اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا، شكيب بن مخلوف، عن وقوف الجاليات : نجكوبنها
كلنا "وروبية مع الشعب الفلسطيني، وإسنادها لحق العودة، قائالً اإلسالمية على امتداد القارة األ

جاء ذلك في خطاب ألقاه القيادي األوروبي المسلم في افتتاح مؤتمر فلسطينيي أوروبا  ."فلسطينيون
ها نحن معكم في هذا "بحضور عشرة آالف فلسطيني ) 3/5(، السبت كوبنهاجنالسادس الذي التأم في 

يوم وفي كّل يوم، حتى تستكملوا مسيرةً عادلة ستُوِصُل صاحب الحقِّ إلى حقِّه، صاحب المؤتمر، معكُم ال
  ."األرضِِ إلى أرِضه، صاحب الداِر إلى داره

ها نحن معكم اليوم، نبضكم نبضنا، صوتُكم صوتُنا، فاليوم في ستينيِة النكبة؛ "وأضاف شكيب بن مخلوف 
 بحق هذا الشعب؛ نعلنُها باسِم كلِّ نصيٍر للحقوق وكلِّ مناهٍض للظلم؛ في ستينيِة الكارثة التي مورست

  ."كلّنا فلسطينيون: نعلنها من أعماِق ضمائرنا ونقول لكم
؛ علّق رئيس اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا "ستون عاماً وللعودِة أقرب"وبشأن شعار المؤتمر 

المؤتمر، لنِجد أنفسنا أمام حقيقٍة جليٍة عنوانُها اإلرادة ووقودها يستوقفُنا هذا الشعار الذي يرفعه "قائالً 
التصميم، فهذا الشعب حمل قضيته على عاِتِقه، سار بها من منفى إلى آخر، تناقلها من جيٍل إلى جيل، 

  ."إنه للعودِة أقرب: وهو اليوم يقوُل للجميع حتى من هنا من بالد الشمال
 3/5/2008قدس برس

  
 "إسرائيل" مصري ينوي اللجوء إلى قاٍض .41

ر القاضي المصري السابق أسامة صالح، الذي أحيل إلـى الـصالحية            فج:  محمد عبد الحفيظ   -القاهرة  
وترك القضاء في أكتوبر الماضي، أمس مفاجأة من العيار الثقيـل عنـدما قـال فـي اتـصال هـاتفي                     

وأضاف . إسرائيل طلب اللجوء السياسي إلى      من العاصمة الفرنسية باريس، إنه يرتب أوراق      " الجريدة"لـ
 في باريس، وذلك بعد يأسه مـن أن يـرد المجلـس             إسرائيلالقاضي أنه سيتوجه خالل أيام إلى سفارة        

األعلى للقضاء إليه اعتباره ويعيده إلى عمله أو حتى يفتح تحقيقاً في المذكرة التي تقدم بها قبل أسبوعين                  
التي يعمل بها، الذي ضغط عليه منذ أكثر من عـام ليـصدر حكمـا               للمجلس يشكو فيها رئيس المحكمة      

بالحبس ثالث سنوات على رئيس نادي الزمالك األسبق مرتضى منصور لكنه رفـض، فأحـال رئـيس                 
  .المحكمة القضية إلى دائرة أخرى على حد تعبيره

  4/5/2008الجريدة الكويتية 
  

  في الضفةنيةالقوة الفلسطي" تقويض" على عدم "إسرائيل"رايس تحث  .42
وصلت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليسا رايس إلى القدس مـساء الـسبت فـي              :  وكاالت - القدس

أؤمن بأنـه ال   : " ، وقالت رايس للصحفيين   الزيارة الخامسة عشرة لها منذ توليها منصبها قبل ثالثة أعوام         
وحثـت   ."نسعى إليه ونعمل على تحقيقه يزال لدينا الفرصة لتوقيع االتفاقية نهاية العام الجاري وهذا ما 

 على عدم تقويض قوات االمن الفلسطينية وهي تنتشر في الضفة الغربية وتساءلت عما اذا               إسرائيلرايس  
وقالت رايس انها تزمع مراجعـة مـا اذا كانـت           .  أوفت بتعهداتها بازالة حواجز الطرق     إسرائيلكانت  
وقالت أيضا انها تزمع عقد اجتماعـات       .  الفلسطينيين  اتخذت خطوات على االرض لتسهيل حياة      إسرائيل
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أين نحن من   "وقالت رايس ان أهم جزء في محادثاتها سيكون مراجعة          .. ثالثية مع كبار مفاوضي السالم    
ليست كل حواجز الطرق لها     "وقالت رايس    ."حيث الموقف على االرض وتحسن حياة الشعب الفلسطيني       

  ."أهمية متساوية
  4/5/2008موقع ايالف 

  
  "معاداة السامية وإنكار الهولوكوست"نواب أمريكيون يعدون إلدانة العرب بـ  .43

 إلى مجلس النـواب     27/1قدم مشرعون أمريكيون مشروع قرار حمل الرقم         : حنان البدري  - واشنطن
مشاعرهم المعادية للسامية وانكـارهم لمحرقـة        "ـإلدانة العرب، حكومات ووسائل إعالم ورأياً عاماً ل       

وتضمن مشروع القرار الذي تمت الموافقة على ادراجه أمام الكونجرس باالجمـاع مـن               ".ولوكوستاله
اللجنة كتعبير عن رأي المجلس إدانة لما وصف بالقيود على الحريات الصحافية، وانتشار المواد المعادية               

لعنف فـي وسـائل     والتحريض على ا  " الهولوكوست"وانكار  " لدى الرأي العام  "للسامية والتعبير الشعبي    
االعالم والصحف العربية، وحث المسؤولين األمريكيين على أن يسلطوا الضوء ويكشفوا ما تقـوم بـه                
حكومات عربية تقيد حريات الرأي بينما تحث على المشاعر المعادية للسامية باستخدام وسائل اإلعـالم               

ها الدولة لنـشر خطـاب مـسموم        المملوكة للدولة أو المصرح بها من قبل الحكومة أو التي تسيطر علي           
واليهود في الوقت الذي تطلب فيه الحكومة األمريكية مـن تلـك الـدول        " إسرائيل"وملتهب وخبيث ضد    

، مما يزيد من صعوبة الجهـود األمريكيـة فـي حـل             "يسرائيلاإل"مساعدتها لحل الصراع الفلسطيني       
 .الصراع

  4/5/2008الخليج اإلماراتية 
  

   "إسرائيل"بين الواليات المتحدة و" الحساسة"ما للرحالت مبنى جديد في مطار رو .44
التـي تحـاط   " الحساسة"أعلنت شركة مطارات روما بدء تشغيل مبنى جديد للرحالت  : ا ف ب-روما 

" 5المبنى  "واقيم  .  فيوميتشينو - أمس في مطار روما      إسرائيلبتدابير امنية عالية الى الواليات المتحدة و      
 والواليات المتحدة ويتضمن جناحـا خاصـا        إسرائيلالمنية الخاصة بالرحالت الى     استجابة للمتطلبات ا  

واوضـحت الـشركة ان    .الستجواب المسافرين من قبل اجهزة االمن قبل تسجيل امتعتهم على الرحلـة 
المبنى يقع على مقربة من المطار الرئيسي وتربطه به حافالت وسيكون في وسعه استقبال خمسة ماليين                

 .السنةمسافر في 
  4/5/2008الدستور 

  
  "إسرائيل"يشعرون بمسؤولية تجاه  األلمان ال: استطالع للرأي .45

أظهر استطالع للرأي في ألمانيا أن أغلبية األلمان ال يعتبرون أنفسهم مسؤولين بـشكل              : د ب أ   -برلين
كليف مـن  بت" االنتخابات"وتبين من خالل االستطالع الذي أجرته مجموعة أبحاث  .إسرائيلخاص تجاه 

من الذين شملهم االستطالع ال يـرون       % 53القناة الثانية بالتلفزيون األلماني التي أعلنت نتيجته أمس أن          
مـن  % 40 فـي حـين أجـاب        إسـرائيل أن تاريخ بالدهم يفرض عليهم مسئولية من نوع خاص تجاه           

هم واجبات خاصة تجـاه     المستطلعة آراؤهم باإليجاب على سؤال بشأن ما إذا كان تاريخ ألمانيا يملي علي            
  .إسرائيلويأتي ذلك قبيل حلول الذكرى الستين لقيام . إسرائيل

  4/5/2008الغد األردنية 
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  يعطل االتفاق حول مؤتمر العنصرية" إسرائيل"الخالف بشأن  .46
أنهت حكومات الدول أسبوعين من المفاوضات التصادمية في مدينة جنيف السويسرية من دون             : )أ.ب.د(

ى اتفاق حول موعد ومكان انعقاد مؤتمر متابعة آخر لألمم المتحدة حول العنصرية، بعـد أن                التوصل ال 
وكانت المفاوضات التي انتهت الجمعة تهدف       .فشلت الوفود اإلسالمية والغربية في التغلب على خالفاتها       

لعنـصري  العنـصرية والتمييـز ا    " حـول    2001الى تنظيم مؤتمر لتقييم التقدم المحرز منذ مؤتمر عام          
ومما أثـار    .الذي عقد بمدينة دوربان بجنوب افريقيا     " وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من عدم تسامح       

 االتهام الذي وجه الى حكومة جنوب افريقيـا وبعـض           2المشكالت خالل التحضيرات لمؤتمر دوربان      
  .مأثناء مؤتمر التقيي" إسرائيل"الحكومات العربية برغبتها في إلقاء الضوء على 

  4/5/2008الخليج اإلماراتية 
  

  يين والفلسطينيين إدراك أن أحالمهما التاريخية غير ممكنةسرائيلعلى اإل: رايس .47
الـشرق  " حوار خاص اجرته معهـا        في وزيرة الخارجية األميركية كوندليزا رايس     دعت: مأمون فندي 

ع الـدول الخمـس دائمـة       في لندن بعد يوم من حضورها اجتماعات الرباعية الدولية واجتمـا          " األوسط
ي والفلسطيني الى أن يقدما التنازالت عن       سرائيلالعضوية في مجلس األمن اضافة الى المانيا الجانبين اإل        

وتوقعت أن تكون الدولة الفلسطينية دولة كاملـة الـسيادة،          . بعض أحالمهم من أجل تحقيق الحلم الكبير      
ية التي تجري   سرائيل اإل -اوضات السالم السورية    عن مف  و .مؤكدة أن االعتراف بها لم يعدا محط تساؤل       

نحن ال نريد بأي شـكل أن نقـف     : بوساطة تركية، بدت متشككة في رغبة سورية في السالم لكنها قالت          
األمر الذي يجب   "ايضا شددت على أن     ".  وكل جيرانها  إسرائيلحائال دون أي محاولة لتحقيق السالم بين        

عن ايران قالت إنها تقـف وراء        و ". في السالم متجاهلين أمر لبنان     أال يحدث، هو أن نتحدث مع سورية      
ـ        في لبنان وتعطيل عملية اختيار رئيس للبنان،       " حزب اهللا "كل مشاكل المنطقة سواء فيما يخص دعمها ل

اضـافة إلـى    . في غزة " حماس"في العراق، أو في دعمها لحركة       " جيش المهدي "أو في دعمها لميليشيا     
وكانت بداية الحوار عن نشأتها في      . متالك التكنولوجيا التي تؤهلها لصناعة أسلحة نووية      سعيها الحثيث ال  

  .الجنوب األميركي وتأثير ذلك في رؤيتها للعالم
 كيف أثرت نشأتك في الجنوب األميركي الذي عانى سابقا من سياسة الفصل العنصري، في رؤيتـك                 *

  لمعنى العدالة في القضايا الدولية؟
قة، أثر ذلك علي بطريقتين مهمتين، أوال أنا أتحدر من عائلة كانت تعقد اآلمـال علـي فـي                    في الحقي  -

لقـد كنـت    . النجاح، وهذا ما دفعني الحقا إلى التركيز على قضية توفير التعليم للجميع كوسيلة للنجـاح              
ى كثيرا مـن    وهذا جعلني أدعم وأتبن   . محظوظة بالطبع ألن والدي كانا مدرسين ويقدران جيدا قيمة العلم         

التعليم يمـنح   ). في والية كاليفورنيا  (البرامج التي تحفز على التعلم عندما كنت أترأس جامعة ستانفورد           
المرء األفق األرحب الذي يمكنه من ممارسة طموحه وتحقيق أهدافه، مهما كانت الصعوبات والظروف              

ي أن تحقيق الديمقراطية والمـساواة      كما أن نشأتي في الجنوب وتجربتي قد علمتان       . القاسية التي تواجهه  
ليس باألمر السهل، وأن تحقيقها يحتاج إلى جهد كبير دائم ومستمر، حتى في المجتمعات التـي تعتبـر                  

فقضايا العدل تتطلب كفاحا يوميا، وسـاعة بـساعة،         . نفسها مجتمعات ديمقراطية مثل الواليات المتحدة     
 أنظر تحديدا إلى الوضع الفلسطيني، أتفهم كيف أن األسر          وعندما. والصراع ألجل تطبيقها ال ينتهي أبدا     

ولكن . الفلسطينية ال تستطيع أن تمنح أبناءها األمل في مستقبل ناجح، في ظل أفق سياسي ضيق ومحدود               
إن ما نطمح إليه أن يأتي اليوم الذي        . ال بد أن يأتي اليوم الذي يعيش فيه الفلسطينيون في دولتهم المستقلة           

كما أننـي   . هذا ما نطمح إليه حقيقة    . فل فلسطيني بأن يصبح رئيسا لدولة فلسطين عندما يكبر        يحلم فيه ط  
. ية التي تؤوي صغيرها إلى الفراش وهي تخشى قنبلة قد تنفجر به في الليل             سرائيلأتفهم أيضا قلق األم اإل    

القات الدولية ال تقـوم     فالع. تجربتي هذه خلقت لدي تعاطفا أكبر مع الجانب اإلنساني في القضايا الدولية           
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على مؤسسات ودبلوماسية وقيادات فقط، وإنما من المهم أيضا في العالقـات الدوليـة أن يكـون لـدينا               
  .إحساس بالجانب اإلنساني

 سؤالي هذا من شقين، تصريحاتك األخيرة تشير في معظمها إلى أن الوقت بدأ ينفد بالنسبة إلـى حـل                 *
فهل تعتقـدين   . أن نافذة الفرصة لتحقيق حلم الدولتين قد بدأت تضيق         الفلسطيني، و  -يسرائيلالصراع اإل 

أنه في ظل هذا الوقت الضيق لإلدارة األميركية الحالية، ما زال هذا الهدف ممكن التحقيق؟ الشق الثـاني   
يين القيام  سرائيلمن السؤال، إذا كان هناك أمر واحد على الفلسطينيين أن يقوموا به، وأمر واحد على اإل               

  ه لتحقيق رؤية الدولتين قبل نهاية العام، فما هو برأيك؟ب
ي والفلسطيني أن يدركا بأن أحالمهما التاريخية غير ممكنة، وأن عليهما القيام            سرائيل على الطرفين اإل   -

أعـرف أن لـدى كـل مـن         . بتنازالت صعبة، وأن الحل يكمن في التوصل إلى نقاط التقاء وتوافـق           
ن معتقدات تاريخية تركز على أن هناك نصرا خالصا لطـرف علـى حـساب               يين والفلسطينيي سرائيلاإل

هذا أمـر غيـر     . هزيمة كاملة تلحق بالطرف اآلخر، أي معادلة صفرية فيها رابح مطلق وخاسر مطلق            
ي والفلسطيني أن يقدما التنازالت عن بعض أحالمهم من أجل تحقيق الحلم            سرائيلعلى الجانبين اإل  . ممكن

  .ية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنبإسرائيل دولتين الكبير، وهو قيام
ي والفلسطيني لديهما النية الفعلية للتوصل إلى اتفاق، وبـذال جهـدا            سرائيل إذا افترضنا أن الطرفين اإل     *

حقيقيا من أجل تحقيق التسوية التاريخية، ولكن بقيت هناك عقبة أو أكثر لم يتمكنا مـن تجاوزهـا قبـل                    
  فما الحل إذن؟.  الحاليةركيةاألميذهاب اإلدارة 

الـدرس  .  سأقوم إما أنا أو الرئيس جورج بوش بإعطاء الطرفين تلك الدفعة األخيرة التي يحتاجانهـا               -
يين والفلسطينيين، أننـي أحيانـا      سرائيلالذي تعلمته من خالل المفاوضات الثالثية التي كانت تجمعني باإل         

وفـي  . ين في الخالف والمشكلة، وكنت أوضـحها لهـم        أرى نقاطا إيجابية تغيب عن الطرفين المنغمس      
اعتقادي أن هذا هو دور رئيس الواليات المتحدة ودور وزيرة الخارجية األميركية، أن نـسلط الـضوء                 

هناك اعتقاد خـاطئ يـصل     . على النقاط الغائبة عن ذهن الطرفين من أجل بناء أرضية مشتركة للحوار           
يين والفلسطينيين النتهت   سرائيلواليات المتحدة حال جاهزا على اإل     إلى حد الخرافة يقول بأنه لو فرضت ال       

على الطرفين نفسيهما أن يتوصال إلى صيغة توافقية ويجـدا نقـاط          . هذا اعتقاد خاطئ ولن يفيد    . المسألة
وإذا رأينا في المستقبل بعـض العقبـات التـي ال يـستطيع             . التقاء بينهما ويقدما تنازالت في سبيل ذلك      

تجاوزها أو بعض الثغرات التي لم يستطيعا مألها، فإن الواليات المتحدة لن تتردد في أن تتدخل                الجانبان  
  . وتسد هذه الثغرات

 بصفتك مفكرة استراتيجية، ماذا تقولين للعالم العربي المنقسم اليوم بين متفـائلين بالـدور األميركـي                 *
ومشككين في هذا الدور؟ لقد قمـت، وكـذلك   وقدرته على إيجاد حل للمشكلة الفلسطينية، وبين متشائمين    

الرئيس جورج بوش، بزيارات متكررة إلى المنطقة، والرئيس األميركي قادم قريبا للمرة الثانيـة إلـى                
المنطقة، فما الذي ستقدمه الواليات المتحدة لترجيح كفة المتفائلين بالدور األميركي وإمكانية الحل، سواء              

  رئيس القادمة؟في زيارتك هذه أو في زيارة ال
. ـ نستطيع إقناع المشككين والمتشائمين في العالم العربي، فقط عندما ننجح في التوصل إلى اتفاق وحل               

لقد قـال   . المتشككون سيبقون متشككين، ولكن يجب أال نحكم على األمور من خالل هذه الزيارة أو تلك              
وهذا سـيكون   .  اتفاق في نهاية العام    الرئيس جورج بوش، واألطراف المعنية التزمت، بأنه سيكون هناك        

لذا يجـب   . إنجازا تاريخيا عظيما، إذا ما أخذنا في االعتبار السنوات العديدة التي استغرقها هذا الصراع             
أال نحكم على المباراة قبل انتهاء مدتها الزمنية، فال تمكن معرفة نتيجة المباراة من نتائج الـشوط األول                  

كثيرا مـا يـسألونني إذا      . ككين، فهذا صراع استمر لعقود طويلة من الزمن       أنا أتفهم مخاوف المتش   . فقط
كانت هذه المعضلة التاريخية قد استعصى حلها على كثيرين، فلماذا تظنين أنك قادرة على حلها؟ السؤال                

لماذا تظن أنك قادر على حل      : "نفسه وجه أخيرا إلى الرئيس جورج بوش من قبل أحد أصدقائه، قائال له            
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الحقيقة هي أن الواليات المتحدة ال تستطيع حل الـصراع، ولكنهـا تـستطيع أن               " الصراع المزمن؟ هذا  
ي والفلـسطيني اليـوم     سـرائيل الطرفان اإل . ي والفلسطيني في التوصل إلى حل     سرائيلتساعد الطرفين اإل  

  .يدركان أن الفرصة لقيام الدولتين لن تكون متاحة لهما إلى األبد، فالوقت يداهم الجميع
 عندما زار الرئيس جورج بوش المنطقة في المرة السابقة، احتفى به القادة العرب فـي الـدول التـي               *

  اآلن شعوبهم تسألهم ما الذي قدمه الرئيس األميركي لنا ليستحق هذا االستقبال؟. زارها
أن األوضاع علـى    ثانيا،  . ال بد أوال أن يعرف الجميع بأن لدينا اليوم عملية حقيقية للسالم           .  أتفهم ذلك  -

وعودا على سؤالك، إذا    . األرض ستتحسن، خصوصا في الضفة الغربية، وسأمارس ضغوطا لتحقيق ذلك         
كان هناك شيء واحد أستطيع فعله اآلن، هو أن أعمل على توفير مناخ أفضل للحياة في الضفة الغربيـة                   

س بتغيـرات فـي حيـاتهم       إذا ما أحس النـا    . وبشكل ملموس يشعر به الناس هناك في حياتهم اليومية        
ولكن مرة ثانية أقول، إن تحقيق الـسالم        . ومعيشتهم نحو األفضل، فإنهم بالتأكيد سيراهنون على السالم       

. عمل شاق وتراكمي ال يحكم على نتائجه بزيارة أو عدة زيارات، إنه جهد متواصل يتطلب االستمرارية               
مر عن حل، وهذا هو الهدف من زيـاراتي أو          في لحظة ما أو عند نقطة ما، ستلتقي كل هذه الجهود لتث           

  .زيارات الرئيس بوش
ـ          *  " االستقالل تحـت اإلشـراف الـدولي      " لقد طرحتم في قضية استقالل كوسوفو، ما اصطلح عليه ب

Supervised Independence .   إذا ما أخذنا في االعتبار ضيق الوقت المتاح إلدارتكم، فهـل يمكـن
  ي الفلسطينية؟تطبيق نموذج كوسوفو على األراض

كوسـوفو كانـت محكومـة      .  في اعتقادي، أننا تجاوزنا نموذج كوسوفو فيما يخص الدولة الفلسطينية          -
بظروف خاصة جدا، أما الدولة الفلسطينية فإنني أتوقع بأن تكون دولة كاملة السيادة، وقيامها واالعتراف               

هناك الكثير من القضايا العالقة التي لـم        في كوسوفو،   . بها لم يعودا محط تساؤل، ربما فقط من قلة قليلة         
تحل بعد، أما فيما يخص الدولة الفلسطينية فلو بقيت هناك قضايا عالقة، فإننا والمجتمع الدولي سـنتدخل                 

  .لحلها
 قد تأتي اللحظة التي يضيق فيها الوقت لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة في نهاية العام، فهـل تحـت    *

كن تصور سيناريو تقولون فيه، سواء أنتم أو الرباعية الدولية، لنعتمـد نمـوذج              ضغط عامل الزمن، يم   
  كوسوفو أو كوسوفو معدلة؟

 أعرف أن حل الدولة بحدود مؤقتة كان مطروحا، ولكنني أقول بثقة أننا قد تجاوزنا ذلك بمراحل، وأننا                  -
ص مفهـوم عناصـر الـسيادة       بالطبع هناك رؤى مختلفة فيما يخ     . اليوم في صدد دولة فلسطينية حقيقية     

بالنسبة إلى بعض الدول، وأعرف أيضا بأن الفلسطينيين قالوا بأنهم ال يريدون دولة ذات طابع عسكري،                
وإذا ما اختارت الدولة الفلسطينية ذات السيادة قرارا كهذا، فإنه سيكون قرارا سياديا اختـاروه بأنفـسهم                 

. لكنني ال أتصور بأن نعود إلى سيناريو الدولة المؤقتـة         ربما هذه بعض التنازالت الممكنة، و     . وبإرادتهم
ي والفلسطيني بأن نموذج كوسوفو هو الذي يريدانه، فلن يكون لـدينا            سرائيلولكن إذا ما قرر الطرفان اإل     

  .رغم أنه باعتقادي أن الطرفين قد ذهبا إلى أبعد من هذا النموذج. اعتراض على ذلك
   فعله لدعم تحقيق حل الدولتين، غير الدعم المالي؟ ما هو المطلوب من الدول العربية*
ألن الفلسطينيين يحتاجون المال في بناء مؤسساتهم الوطنية، بما فيها مؤسساتهم           .  الدعم المالي مهم جدا    -

حتى يتحسن الوضع االقتصادي في األراضي الفلسطينية، فإن الفلسطينيين يحتاجون          . االقتصادية واألمنية 
تمنى أن تكون الدول كافة كريمة في دعمها المالي للفلسطينيين، خصوصا فـي دعـم               وأ. إلى كل الدعم  

 إلى أفق للسالم، لـيس بعـد    إسرائيلكذلك تحتاج   . الميزانية الفلسطينية، وليس مجرد دعم لبرامج إنمائية      
ن يجـب أ  .  أن تقدم تنـازالت مؤلمـة      إسرائيلتحقيقه ولكن أثناء العملية السلمية حين يكون مطلوبا من          

ودعني أكرر  . أوسطي بأن تقديمها لهذه التنازالت يعني قبولها كدولة في محيطها الشرق            إسرائيلتطمئن  
  . أثناء المفاوضات وليس بعدهاسرائيلبأن هذه الطمأنة يجب أن تقدم إل
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 هل يمكننا الحديث عن تسوية قانونية تعترف بقيام الدولة الفلسطينية قبل الحديث الفضفاض عن سـالم        *
، إسـرائيل في اتجـاه    " حماس"يين، أي بمعنى توقع استمرار صواريخ حركة        سرائيل الفلسطينيين واإل  بين

هذا إذا كنتم ترغبـون     . ولكن في اإلطار الجديد سيكون هذا صراعا بين دولتين يحكمهما القانون الدولي           
طـرف وانتـشار     تتمثل في تحالف يجمعكم مع الدول العربية كافة ضد أخطار الت           إستراتيجيةفي جائزة   

  األسلحة الفتاكة؟ 
 في تصوري، نحن نتجه لمعالجة القضايا في الشرق األوسط بشكلها األوسع، بما فيها سورية ولبنـان،                 -

وعلى األطـراف   . وأنا أدرك بأنه لن يكون سالما سهال، لكنه في النهاية سالم          . كي يتحقق السالم الشامل   
بمرور الزمن، بالطبع، سيكون هناك أطر قانونيـة        . يما بينها جميعا أن تتأقلم مع الوضع الجديد وتتفاهم ف       

  .لهذا السالم، ولكن األمر األهم هو أنه في نهاية كل هذه الصراعات المختلفة، سيكون لدينا سالم
يين سرائيل على ذكر سورية، هل تبارك الواليات المتحدة مفاوضات السالم الجارية بين السوريين واإل             *

  بوساطة تركية؟
 حليف  إسرائيلبالطبع تركيا هي حليف جيد للواليات المتحدة، وكذلك         . د قرأت تقارير عن هذا الشأن      لق -

 وكـل   إسـرائيل نحن ال نريد بأي شكل أن نقف حائال دون أي محاولة لتحقيق السالم بـين                . جيد أيضا 
الواليات المتحـدة   وإذا أراد الطرفان أن يبذال جهودا من أجل السالم، فإن           . جيرانها، بما في ذلك سورية    
المشكلة أن سورية لم تظهر حتى اآلن رغبة في سالم شرق أوسطي، تحديدا             . ستبارك وتدعم هذه الجهود   

واألمر الذي يجب أال يحدث، هو أن نتحدث مع سورية في الـسالم متجـاهلين أمـر                 . فيما يخص لبنان  
 1701تطبيق قرار األمم المتحـدة      قطعا، ال بد أن يرسم السوريون حدودهم مع لبنان، وال بد من             . لبنان

بخصوص مزارع شبعا، وعلى السوريين أن يرسلوا سفيرا إلى لبنان، وأن يتوقفوا عن التعامل مع لبنان                
والحديث مع السوريين عن السالم يجب أال يتعارض أيضا مع المسار الفلسطيني            . وكأنه مقاطعة سورية  

المسارات باتجاه السالم، فإن الواليات المتحدة لن يكون        ولكن إذا أمكن التحرك على كافة       . باتجاه السالم 
  . لديها اعتراض

 مرتفعات  إسرائيل، أي أن تعيد     "الجوالن مقابل لبنان  " هل يمكن التفاوض مع سورية من خالل معادلة          *
  الجوالن إلى سورية، ويعيد السوريون جنوب لبنان إلى لبنان؟

ولكنني متأكدة بأن هناك العديد مـن القـضايا         . سنصل إليها  ال أعرف إذا كانت هذه هي المعادلة التي          -
فمثال، منذ زمن طويل كان على سورية أن ترسم حدودها مع لبنان، وأن تتبادل              . التي يجب أن تحل أوال    

نحن نـود أن تحـل كـل        . الدولتان السفراء، وتلك قضية مستقلة عما سيتم التوصل إليه بشأن الجوالن          
وهناك إجراءات وقرارات دولية واضحة فيما يخـص        .  لكي يتحقق السالم   عناصر الصراع في المنطقة   

  .1701ترسيم الحدود وقضية مزارع شبعا، خصوصا القرار 
  4/5/2008الشرق األوسط 

 
  حكم ذاتي واستمرار االحتالل:  النهائي"إسرائيل"عرض  .48

  بالل الحسن
 تضع  إسرائيلاإلشارات تؤكد أن    . ، تستحق وقفة لما تنطوي عليه من دالالت       إسرائيلإشارات قادمة من    

  .نفسها في موقف هجومي يطغى على كل إشارات السالم
، اتفاق التهدئة بين الفصائل الفدائية، وتبرع الرئيس حـسني مبـارك أن             إسرائيلالقاهرة أطلقت، باتجاه    

الوزاري يتصل شخصيا بوزير الدفاع إيهود باراك ليبلغه بجهوده، ولكن الجواب جاء من المجلس األمني               
وبدأت بعد الرفض حملة مضادة قال فيها       . المصغر قائال إن أغلبية أعضاء هذا المجلس يرفضون التهدئة        

آفي ديختر، وزير األمن، إن مصر تبشرنا بالتهدئة بينما هي تتغاضى عن تهريب السالح عبر األنفـاق                 
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ر االجتمـاع األمنـي     وساهم ايهود باراك بالحملة المضادة من خالل استنكافه عـن حـضو           . إلى غزة 
  .المخصص لبحث التهدئة، وبهذا تكون التهدئة قد فشلت في لحظة والدتها

ي من  سرائيل مستعد لمفاوضات تبحث االنسحاب اإل     أولمرتتركيا أبلغت سوريا أن رئيس الوزراء ايهود        
ويقـول إن   الجوالن، بينما كان وزير الدفاع نفسه يجري في اليوم التالي مناورات عسكرية في الجوالن               

  .هذه المناورات هي استعداد لحرب محتملة مع سوريا
 إلى هجوم مماثل، فقد رفض تقديم اعتذار عن مقتل          أولمرتوحتى على صعيد اإلشارات اإلنسانية بادر       

. ، وكان أقصى ما قاله إنه يأسف لهـذا الحـادث          )24/4/2008يوم  (أم وأبنائها األربعة في بيت حانون       
  .ا أن حركة حماس هي التي تتحمل مسؤولية هذا القتل الشنيعوزاد الطين بلة معتبر

ية غير عدوانية، فهي تواصل جو المواجهـة،        إسرائيلال تترك هذه اإلشارات أية فسحة للحديث عن نيات          
ية، وبخاصـة بعـد عـودة       ميركألنها تبيت أمرا يخص المنطقة، وهو بالتأكيد أمر يرتبط بالتوجهات األ          

ي على مجرد وعد    ميركطا من واشنطن، بعد فشله في الحصول من الرئيس األ         الرئيس محمود عباس محب   
 فورا أن موقف الـرئيس      إسرائيلوتفهم  .  لكي تلتزم بما وافقت عليه في أنابوليس       إسرائيلبالضغط على   

ثم تتجمع هذه اإلشارات كلها لتصب في       . ي هو تشجيع لها على مواصلة سياسة التوتير والعدوان        ميركاأل
 ترفض، بشكل منهجي ومدروس، البحـث فـي   إسرائيللفلسطينية، حيث يتضح يوما بعد يوم أن    البؤرة ا 

ويتضح يوما بعد آخر، وجلسة بعد أخـرى،        . تسوية سياسية مع الفلسطينيين تقود إلى إنشاء دولة مستقلة        
وهي ال  . يةسرائيل هو قيام حكم ذاتي فلسطيني يبقى خاضعا للسيطرة اإل         إسرائيلأن أقصى ما تسعى إليه      

 مع عباس، أو حـين تلتقـي        أولمرتتقول ذلك علنا، ولكنها تضعه موضع الممارسة الفعلية، حين يلتقي           
 خرائط تكشف طبيعة الحكم الـذاتي الـذي         إسرائيلففي تلك اللقاءات تقدم     . تسيبي ليفني مع أحمد قريع    

". رسم مالمح الدولة   "اسم ، وأحيانا أخرى تحت   "دولة "اسمتقترحه على المفاوض الفلسطيني، أحيانا تحت       
، وعرضت على محمود عباس     أولمرتية؟ الخريطة التي أعدها مكتب      سرائيلفماذا تقول هذه الخرائط اإل    

  :قبل سفره مستنجدا إلى واشنطن، تطرح القضايا التالية
 تم ضمه إليهـا عـام       إسرائيل، مستثناة من التفاوض، وهي جزء من دولة         )منطقة القدس الكبرى  : (أوال

  .، وهي تمتد من أطراف رام اهللا إلى أطراف مدينة بيت لحم1967
، التي تشمل البلدة القديمة في القدس، وحي سلوان، تكون السيادة عليهـا             )منطقة الحوض المقدس  : (ثانيا

فلسطينية لألماكن المقدسة، أو إدارة عربيـة ـ   " إدارة"ية، ويمكن في إطار هذه السيادة أن توجد إسرائيل
  .مسجد األقصى واألوقاف اإلسالميةإسالمية لل

ويحق لهذه الكتل أن تتوسـع      . إسرائيلفي الضفة الغربية، يتم ضمها كلها إلى        ) الكتل االستيطانية : (ثالثا
أما األراضي الفلسطينية المقطعة، فال يحق لها أن تتواصـل          . أفقيا لتحقيق التواصل الجغرافي فيما بينها     

  . من خالل الجسور واألنفاقأفقيا، ومسموح لها فقط أن تتواصل
ية مع مستوطناتها، وهي تشمل منطقـة       سرائيل، تبقى تحت السيطرة اإل    )األردنمنطقة غور نهر    : (رابعا

  . إلى أطراف منطقة طوباساألردن كلم تمتد من نهر 17واسعة بعمق 
 وتوافـق   ،إسرائيل عودة أي الجئ فلسطيني إلى دولة        أولمرت، ترفض حكومة    )قضية الالجئين : (خامسا

وقد عرضت وزيرة الخارجية تسيبي ليفنـي الخريطـة نفـسها           . على لم شمل لعشرة آالف شخص فقط      
 إسرائيلسيطرة  : المقترحة للحل النهائي على أحمد قريع رئيس طواقم المفاوضات، ولخصتها بثالث نقاط           

  .األردنور  على غإسرائيل على منطقة القدس، وسيطرة إسرائيلعلى الكتل االستيطانية، وسيطرة 
وبينما كان محمود عباس وأحمد قريع يتلقيان صدمة الخارطة، كل على حدة، كان وزير الـدفاع ايهـود                  

ية للحل النهائي، ويقول إن التالل القائمة في وسط الضفة الغربية،           سرائيلباراك، يوسع نطاق الخرائط اإل    
نت هناك تسويات، فيتعـين لـدى       ، وهو منطقة حيوية، وإذا كا     )في اللد (تشرف على مطار بن غوريون      
  .1967ية داخل المنطقة بأسرها، أي داخل أراضي سرائيلإبرامها إبقاء السيطرة األمنية اإل
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ثم . وعلى ضوء هذه الصورة التي ترسمها الخرائط، فإن الجغرافيا تصبح عاجزة عن إنشاء دولة مستقلة              
ية الطريق، وال يعود هناك من مجال مفتوح     ي الذي يجب أن يبقى ويسيطر، ليكمل بق       سرائيليأتي األمن اإل  

وحين يأتي الـرئيس    . ية، اقتصاديا وأمنيا  سرائيلإال لقيام حكم ذاتي يخضع تماما للسيطرة االستراتيجية اإل        
، فهو إنما يـأتي     إسرائيلي جورج بوش إلى المنطقة بعد أيام، ليحتفل بالذكرى الستين لقيام دولة             ميركاأل

اصة بعد أن تم اإلعالن عن أن زيارة بوش لن تشهد لقاء ثالثيا يـضمه مـع                 ليبارك هذه الخريطة، وبخ   
، أوال ضد الرئيس الفلسطيني، وثانيا ضد الـدول         ولمرتأي أن الزيارة ستوفر دعما أل     .  وعباس أولمرت

ـ وبهذا يصبح الموقف األ   . العربية التي سيزورها بعد ذلك     ي داعمـا أساسـيا لـسياسة العـدوان         ميرك
  .اعما أساسيا لسياسة رفض التهدئة سواء مع الفلسطينيين أو مع سورياية، ودسرائيلاإل

ية، والموقف الداعم لها، قد تم تسجيلها رسـميا فـي           سرائيلومن المفيد أن نتذكر هنا، أن هذه الخرائط اإل        
، 2004، وقدمها مكتوبة إلى رئيس الوزراء األسبق آرييل شـارون عـام    )وعد بوش  (اسمرسالة حملت   
 فـي أن ال     إسرائيليا بحق   أميركيا بالمستوطنات، واعترافا    أميرك الرسالة في حينه اعترافا      وتضمنت تلك 

ية ميركوسجلت اإلدارة األ  . يا برفض عودة الالجئين الفلسطينيين    أميرك، واعترافا   1967تعود إلى حدود    
هذا الوعد حتـى    بهذا الوعد أكبر وأخطر إخالل بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية، وهي تواصل تنفيذ             

  .اآلن
  :يطرح هذا الوضع على القيادات الفلسطينية واحدا من أمرين

  . المقاومة لالحتاللإستراتيجيةأ ـ التخلي عن المفاوضات والعودة بصورة جماعية إلى 
ب ـ قبول نظرية توني بلير مندوب اللجنة الرباعية الدولية، والتي تركز فقـط علـى تلقـي قـروض      

ويطرح هذا  . سين الشؤون المعيشية للفلسطينيين، مع قبول منطق الرضوخ لالحتالل        ومساعدات هدفها تح  
 ترفض وبشكل نهائي مبادرة السالم      إسرائيلالوضع على القيادات العربية أمرا واحدا فقط، خالصته أن          

العربية، وهو رفض من شأنه أن يدفع بالعرب، فرادى ومجتمعين، إلى البحث في النتائج المترتبة علـى                 
  .يسرائيلهذا الرفض اإل

وكما أن الخيارات الفلسطينية المتاحة تستدعي كلها إعادة النظر بالوحـدة الوطنيـة الفلـسطينية، فـإن                 
الخيارات العربية المتاحة تستدعي كذلك إعادة النظر بعالقات التضامن العربية، حماية لكل بلـد عربـي                

د دارت القضايا العربية سنوات طويلة، وها هي تعود         لق. يةسرائيلعلى حدة، من خطر النوايا العدوانية اإل      
يـة  أميرك يتهدد الجميع، وهو خطر مدعوم بـسياسة         يإسرائيلإذ ثمة خطر    . من دورانها إلى نقطة البدء    

وإذا كانت الجامعة العربية قد لمحت في آخـر قراراتهـا        . صريحة تستدعي سياسة عربية من نوع جديد      
ية من على الطاولة، فإن الكل يتحمل مسؤولية مواجهة ما يترتـب علـى             إلى إمكان سحب المبادرة العرب    

مع ضرورة التأكيد على أن الخطوة األولى في هذا السبيل مطلوبة أوال من الفلسطينيين،              . ذلك من نتائج  
كما لم يراهن أحد من قبل، وها هـي         " التفاوض"ومطلوبة بشكل خاص من القادة الذين راهنوا على مبدأ          

  .تحداهم، فإما قرار سياسي من نوع جديد، وإما إقرار نهائي بالفشل ستترتب عليه نتائج خطيرةالنتائج ت
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  حمادة فراعنة
ـ  يسمعه، ألن القلق     أن في عمان، ويسمع ما هو مطلوب        أولمرت يكون ايهود    أنليس غريباً    ي، ال  األردن

 ومفردات  إشاراتق الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس علنا في           يقل تأثيراً وانفعاال عن القل    
 مـن  األمـل ذات داللة تعكس الجو والمناخ الذي ساد مباحثاته في واشنطن وعودته خالي اليدين وفاقـد      

، وتـؤدي   يسرائيلاإل تسوية واقعية مشرفة للصراع الفلسطيني       إلىتحقيق خطوات خريطة الطريق تؤدي      
  .1967 حزيران 5 الفلسطينية يوم األراضيي الذي وقع على سرائيلحتالل اإل االإنهاء إلى
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 المقبول والمتفق عليـه مـن قبـل كافـة           األدنىفالتسوية المطلوبة هي تلك التي توفر للفلسطينيين الحد         
اع، ي من الضفة والقدس والقط    سرائيلوالً باالنسحاب اإل  أ الفلسطينية والعربية والدولية والمتمثلة      األطراف

  .194وثانياً حل مشكلة الالجئين على أساس القرار الدولي 
ـ األ الرئيس محمود عباس لم يجد لدى الـرئيس          أني المستند للقلق الفلسطيني     األردنسبب القلق     يميرك

 يتـضمن عـاملين؛     يأميرك موقف   إعالن األقل على   أو إسرائيل االستعداد للضغط على     أوبوش القبول   
 التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية وفق مشروع الدولتين والقائمـة  األرضغرافية  أولهما تحديد ماهية وج   

وثانيهمـا وقـف االسـتيطان      . ي عنها سرائيل واالنسحاب اإل  1967 حزيران   4قانونيا وواقعيا في حدود     
ن مـا   ماز أبوي كامال ونهائيا بما في ذلك في مدينة القدس الشرقية، وفي كال االتجاهين لم يجد                سرائيلاإل

 لجعلها قابلة للتجاوب    إسرائيل ممارسة النفوذ على     أو لممارسة الضغط    يأميركيدلل على وجود استعداد     
 المتحـدة بمـا فيهـا       األمممع هذه االستحقاقات الشرعية التي تتفق مع رؤية الرئيس بوش ومع قرارات             

  .1515 و1397 و242القرار 
م المطالب الواقعية والشرعية الفلسطينية، وجد بدال من        ، بدال من تفه   يينميركاأل مازن لدى    أبووقد لمس   
 مكتوبـا يتمثـل     ياأميرك هناك وعداً    أن أولهماي القائم على عاملين؛     سرائيل للموقف اإل  ياأميركذلك تفهما   

، وثانيهما الخشية مـن سـقوط       4002 بوش لشارون في نيسان      أعطاها التي   يةميركاألبورقة الضمانات   
  . على التجاوب مع الحقوق والمطالب الفلسطينيةأولمرت أقدم  فيما لوأولمرتحكومة 

 يـدفع ثمـن الوعـد    أن عليه إن مازن في جلساته الخاصة والمغلقة لمستمعيه       أبوبوضوح أكبر كما قال     
 يعمل علـى حمايـة حكومـة        أن من حساب وحصة الحقوق الفلسطينية، وان عليه         سرائيل إل يميركاأل

ه وحقوق شعبه، وهو ال يستطيع ذلك وال يملك رصيداً كافياً للمغـامرة              والحفاظ عليها من رصيد    أولمرت
يا وغـدت خريطـة     إسـرائيل  و ياأميرك طريق مسدود    إلى مازن   أبوبفعل ذلك وتحقيقه، ومن هنا وصل       

 مـساعدته وتقـديم اسـتحقاقات       إلىمازن ال يجد طرفا يسعى       أبوالطريق ممزقة وعديمة الجدوى، وان      
 شعبه المعـذب والمـصلوب      أماموذا جدوى وتجعل منه صامداً ومرفوع الرأس        تجعل من رهانه مقبوال     

  .على مذبح االحتالل وعقوباته الجماعية المدمرة
 أبو الطريق المسدود، الن الفشل لن يدفع ثمنه         إلىمازن   أبولدينا في عمان قلق وامتعاض جراء وصول        

سالم والتعايش لمصلحة المتطـرفين فـي        واالستقرار في المنطقة وخيار ال     األمنمازن وحده بل مجمل     
  .الجانبين
 القول بعدم رغبته لترشيح نفسه للرئاسة الفلسطينية مرة         إلى مازن باإلحباط وعدم اليقين دفعه       أبوشعور  
 يكون عام الدولـة     أن بعد انتهاء واليته في كانون الثاني القادم مع نهاية هذا العام الذي وعد بوش                أخرى

 ارتباط القدس فعليا وعمليا     وإنهاء بناء الجدار العازل     إسرائيلنه سيكون عام استكمال     ويبدو ا . الفلسطينية
 الذي سيخلق وقائع استيطانية وديموغرافية جديدة تتطلب        األمر،  1967 الفلسطينية عام  باألراضيوواقعيا  
ت المـستجدة    النظر بمجمل البرنامج الوطني الفلسطيني ليكون برنامجا جديدا يتناسب مع المعطيـا            إعادة

  .ويتعامل معها من موقع التصدي والتصادم
 التوسعية االستيطانية واالستعمارية، وتجاوبها مـع       إسرائيل إجراءاتي سوى وقف    األردنلن يبدد القلق    

  .استحقاقات التسوية وخطواتها المتمثلة بخطوات خريطة الطريق وتنفيذ مراحلها
  4/5/2008األيام الفلسطينية 
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  نقوال ناصر
 دولـة االحـتالل     إلنشاءمن يتابع االستعدادات القائمة على قدم وساق لالحتفال بالذكرى السنوية الستين            

 اثنين من آل بوش سيقودان هـذه االحتفـاالت احـدهما            أن مالحظة   إالي في فلسطين ال يسعه      سرائيلاإل
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 في الواليات المتحدة والثاني الرئيس الحالي بوش االبن في          باأل جورج بوش    األسبق يميركاألالرئيس  
يا تاريخيا  أميرك يالحظ بان واشنطن تحتفل بالمناسبة باعتبارها انجازا         أن وال يسعه كذلك سوى      إسرائيل

 دولة فلسطينية مجرد نكتة سمجة تستهتر ليس        إقامةي عن   أميركوبطريقة وفي ظروف تجعل أي حديث       
ة في فلسطين وبالطموحات الوطنية المشروعة لضحايا النكبة في حقهـم فـي تقريـر               فقط بالنكبة العربي  

 بعقول ومشاعر من ما زالوا في المنطقـة         أيضا دولة لهم على ترابهم الوطني بل تستهتر         وإقامةالمصير  
  . عادل وشاملإقليمي سالم إحالليراهنون على واشنطن للمساهمة في 

اس، بالضد من كل الحقائق المحبطة إلـى حـد اليـأس، متمـسك      الرئيس الفلسطيني محمود عب   أنغير  
 سـالم   إحالل يساهم في    أني يمكن   ميرك الموقف األ  أن في   أمل بان يستمر في منح شعبه بارقة        بإصرار

 وبين السراب الخـادع  األمل حل الدولتين، لكنه في الوقت نفسه يحرص على عدم الخلط بين    أساسعلى  
 عاد من قمته مع الـرئيس بـوش بخفـي حنـين ليقـول         بأنه يعترف علنا    أنوبالتالي فانه لم يتردد في      

ـ     ، في مقابلة استغرقت خمس عشرة دقيقة بجناحـه         "المتشائمة"لالسوشيتدبرس، بلهجة وصفتها الوكالة ب
  . أي تقدم في محادثاته مع بوشإحرازفي " فشل"الفندقي بواشنطن، انه 

الن الواليـات المتحـدة ال     " أملـه خيبة  " عن   وأعرب،  " لم يتحقق شيء   اآلنبصراحة، حتى   : "قال عباس 
 لوقف نشاطاتها االستيطانية، ونقلت الوكالة عن مـساعديه انـه خـرج             إسرائيلتمارس أي ضغط على     

من لقائه مع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، ليقول لالسوشيتدبرس في ختام زيارته لواشنطن             " مستاء"
 أي تقدم في أي من القضايا الجوهريـة         إحرازحات جديدة، وانه لم يتم      يين لم يقدموا أي مقتر    ميركان األ 
، ليضيف فيمـا وصـفته الوكالـة        " واحد منها  أيكل الملفات ما زالت مفتوحة ولم يتم االنتهاء من          "وان  
أي ( مـنهم    أيـاً ) لكـن  (1967 يتحدثوا عن حدود عام      أنلقد طالبناهم   : "قائال" ومضة غضب نادرة  "بـ

  ".1967ال يتحدث عن حدود ) ان الذين قابلهمييركمالمسؤولون األ
 عباس انه سوف يواصل لقاءاته الدورية مع رئيس وزراء دولة االحـتالل ايهـود               أعلنبالرغم من ذلك    

 فـي مـشاركة   األخير وسوف يلتقي بوش ثانية في شرم الشيخ بعد يومين ونصف اليوم يقضيها  أولمرت
 الشهر، مما دفع الكثير من المحللين       أواسط دولتهم   إلقامةية الستين   يين احتفاالتهم بالذكرى السنو   سرائيلاإل

 عباس على مواصلة هذا النهج بـالرغم        إصرار التساؤل عن السر الكامن وراء       إلىالفلسطينيين والعرب   
 فلـسطيني فـي هـذا       أمـل  ألي بقي   أدنىي التي تصفع دون رحمة أي حد        ميركمن حقائق الموقف األ   

  .الموقف
ابلة عباس نفسه مع االسوشيتدبرس هي احدث هذه الحقائق فان ما كشفه تقرير للواشـنطن                كانت مق  وإذا

. 1967ي الحديث عن حـدود      أميركبوست عشية قمته مع بوش يقدم تفسيرا واضحا لرفض أي مسؤول            
 2005 في ربيع عـام      إسرائيلبين بالدها وبين    " اتفاق سري  "إلى رايس توصلت    أنفقد كشفت البوست    

 إلـى  2004 ابريل عـام     14في  " سلمها الرئيس بوش شخصيا   "كيد على رسالة الضمانات التي       التأ أعاد
 حدود  إلىي  سرائيل شارون التي اعتبرت عودة قوات االحتالل اإل       أرييلي السابق   سرائيلرئيس الوزراء اإل  
، وعـودة  ، وتفكيك المستعمرات االستيطانية اليهودية الكبرى في الضفة الغربيـة        1967الرابع من يونيو    

، مما يفسر تماما لماذا يرفض بوش الحديث عن حـدود عـام             "غير واقعية  "أموراالالجئين الفلسطينيين   
  . لوقف االستيطانإسرائيل رفضه لممارسة أي ضغط على أيضا ويفسر 1967

لدى عباس يدحض نفـي رايـس ووزارتهـا         " ومضة غضب نادرة   "أثاري الذي   ميرك هذا الرفض األ   إن
يـة  ميرك كل التـصريحات األ    أنطن بوست ال بل انه يؤكد صحته في الوقت الذي يكشف            لتقرير الواشن 

 نوفمبر العام الماضي عن االلتـزام       27 في   أنابوليسالرسمية، وخصوصا تصريحات رايس، منذ مؤتمر       
 بوقف النـشاطات االسـتيطانية وكـذلك        إسرائيل إلزامي بخريطة الطريق وبما تنص عليه من        ميركاأل

 إالي وبخاصة في القدس ومحيطها المباشر لم تكن         سرائيلايس ووزارتها للتوسع االستيطاني اإل    انتقادات ر 
 عمليـة   إجـراءات  بـأي ذرا للرماد في العيون الفلسطينية ومناورات عالقات عامة لفظية غير مقرونة            
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يـة، بحيـث يـصعب التمييـز بـين هـذه            ميرك األ لإلدارةتسندها وتتناقض تماما مع الموقف الرسمي       
  .التصريحات وبين الكذب الصريح على القيادة الفلسطينية وشعبها

 كانت دعوته سوف تتمخض فقـط عـن تجديـد           إذا واشنطن   إلى يدعو بوش نظيره الفلسطيني      إذنلماذا  
" تعريفا"ي على ما اسماه     إسرائيل - مسودة اتفاق فلسطيني     أو مجرد اتفاق    إلىالغامضة بالتوصل   " رؤيته"

ي فـي صـياغة     أميرك تدخل غير    بأي تسمح واشنطن    أن ودون   يأميرك" تدخل" أي   بدولة فلسطينية دون  
 المتحدة مرجعية الستخالص    األمم تسمح باعتماد شرعية القانون الدولي وقرارات        أوالمأمول  " التعريف"

  !تعريف للدولة المرجوة 
أي ضغط   ورفضه ممارسة    1967 كان عباس قد سجل على بوش رسميا رفضه الحديث عن حدود             وإذا

" يسرائيلاإلاالحتالل  " يسجل على بوش عدم استخدامه لعبارة        أنلوقف االستيطان فان المراقب ال يفوته       
ولو لمرة واحدة طوال ثماني سنوات خالل واليتيه، ولم يستخدم أي عبارات غيرهـا لوصـف تواجـد                  

 تعـاملوا   وإدارتهتالي فانه    الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وبال      األراضيية في   سرائيلالقوات اإل 
 وبين الفلسطينيين يتم تسوية النزاع      يينسرائيلاإلبين  " متنازعا عليها " باعتبارها مناطق    األراضيمع هذه   

 هذه المناطق الفلسطينية الخاضعة     أنحولها بالطرق السلمية عبر مفاوضات ثنائية فقط، بينما االتفاق على           
 هي مناطق واقعة تحت االحتالل هو شرط مسبق للتوصـل           1967ي منذ عام    سرائيلللحكم العسكري اإل  

  . دولة فلسطينية موعودةأليذي مصداقية " تعريف" أي إلى
 تعريـف للدولـة     إلـى ي الثنـائي    سرائيل بوش الذي يعتبر التوصل الفلسطيني اإل      أنوالمفارقة المفجعة   

 ال يـرى أي     وإدارتـه ريخيا لرئاسته    هذه الدولة انجازا سلميا تا     إلقامةعمليا  " يتدخل "أنالفلسطينية قبل   
 القدس المحتلة لالحتفال بمرور ستين عامـا علـى تأسـيس الدولـة              إلى ينتقل   أن تناقض في    أوضير  

 وحدودها والتي ما زالت بال دسـتور لهـذا الـسبب            إلقليمهاية التي ما زالت دون أي تعريف        سرائيلاإل
 الذي تنص عليه كل دساتير الـدول        األمرهو   تقف حدودها و   أين تعريف   إلىبالذات، أي لكي ال تضطر      

  .في العالم
 غيره من قادة    أو من بوش    أبدا كان هذا العربي فلسطينيا، ال يتوقع        إذا لم يكن أي عربي، وخصوصا       وإذا
ـ       أن الالحقين   أو السابقين   أوا الحاليين   أميرك فإن أي عربي   " النكبة" يشاركه يوما ما في الذكرى السنوية ل

 هذه النكبة فيمـا هـي       إلى االحتفال رسميا بالمناسبة التي قادت       إلى تبادر واشنطن    أن قط   لم يخطر بباله  
 الرئاسـة   بإمكـان بين ضحايا النكبة وبين من تسببوا في النكبة، وكـان           " عملية سالم "ما يسمى   " ترعى"
 إذلية الـسالم     ما بعد ما قد تتمخض عنه عم       إلى الستينية   إسرائيلية تأجيل مشاركتها في احتفالية      ميركاأل

 دولة المـشروع الـصهيوني فـي        أنمن المؤكد حسب المعطيات الدولية والعربية والفلسطينية الراهنة         
 علـى   أوية للمشاركة فيها،    ميرك األ اإلدارةفلسطين سوف تحتفل بمئويتها وبالتالي فان المناسبة لن تفوت          

 ما بعد انكفاء قوات االحتالل      إلىية  سرائيلإل تأجيل مشاركتها في االحتفالية ا     اإلدارة كان يمكن لهذه     األقل
  .يةسرائيلمعترف بها للدولة اإل" دستورية" حدود إلىي سرائيلاإل
 اإلقليمـي ي مدٍو باحتاللها وبتوسعها     أميرك الستينية هي اعتراف     إسرائيل مشاركة بوش في احتفاالت      إن

 كامل للنكبة العربية في فلسطين بل        في تجاهل  اآلن كل مساعي السالم حتى      أحبطوبنهجها العدواني الذي    
دولـة  " كــ    إسـرائيل ية مقرونة باعتراف بوش المعلن ب     ميرك هذه المشاركة األ   إنموافقة عليها، ال بل     

ولن يخفف من كون هذه المشاركة زيتا يصب على نـار           .  ينذر بنكبة جديدة لعرب فلسطين     إنما" يهودية
 محاولة بوش تجنب المزيـد مـن االسـتفزاز للعـرب            ةواإلسالمي العربية   األوساطا في   ميركالعداء أل 

 أووالمسلمين بعامة وللفلسطينيين منهم بخاصة بتحاشيه زيارة هضبة الجوالن العربي السوري المحتـل              
  . زيارته المقبلةأثناء في الضفة العربية أوزيارة معالم يهودية في القدس 

 انـه   اإلعـالم  المشترك مع عباس مع وسائل        خالل لقائه  إعالنهومما يزيد في تخبط بوش التناقض بين        
ية وبين رفضه لقاء الرئيس عبـاس       سرائيلمن اجل عملية السالم الفلسطينية اإل     " األوسط الشرق   إلىعائد  "
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فقمة شـرم الـشيخ التـي     .  الفلسطينية المحتلة واختياره شرم الشيخ المصرية لهذا الغرض        األراضيفي  
 انعقـدت، علـى     إن ستنعقد،   ألنهاملية السالم ال عالقة لها بذلك       يجري الترويج لها كمحطة مقبلة لدفع ع      

 الذي يستضيفه المنتجع المصري علـى البحـر         األوسطهامش المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق       
والدعوة لقمة كهذه هي رغبة للرئاستين      .  الشهر الحالي وليست مقررة في حد ذاتها       20 و 18 بين   األحمر

بـسبب التحفظـات    " رغبـة " هذه القمة المقترحة قد وئدت وهي ما تزال          أن ويبدو   الفلسطينية والمصرية 
 دعوة  أولمرتية رفض ايهود    إسرائيلية و أميركوطبقا لمصادر   . ي لها سرائيلية عليها والرفض اإل   ميركاأل

  .الرئيس المصري حسني مبارك له لحضورها
راتيجية والدولية بواشنطن على ذلـك       في مركز الدراسات االست    األوسطعلق جون الترمان خبير الشرق      

 إلـى  ويضطر الفلسطينيون للسفر     إسرائيل إلى الجرح عندما تسافر     إلىانك بالتأكيد تضيف الملح     : "قائال
  " ! مصر كي يروك

 أوسـع ية  أميرك جزء فقط من احتفاالت      إال الستينية ما هي     إسرائيل مشاركة بوش في احتفاالت      أنغير  
 أنية قبـل    أميرك المناسبة   أنية لهذه المناسبة سيكتشف     ميركيل االستعدادات األ   المراقب بتفاص  أحاط وإذا

 من كونه انجازا    أكثريا تاريخيا   أميرك باعتباره انجازا    إسرائيل بإنشاءية وان واشنطن تحتفل     إسرائيلتكون  
  . يهودياأويا إسرائيل

بعـد  : "ي بقوله ميرك الدور األ  بيريزفي مقابلة له مع االسوشيتدبرس لخص رئيس دولة االحتالل شمعون           
  ".اأميركشكرا لك : ستين عاما نريد ان نقف ونقول

ـ  مجلسا الشيوخ والنواب في الكونغرس األ      أجازوفي الثاني والثالث والعشرين من ابريل        ي علـى   ميرك
 مشروع قرار مجلـس     أن غير العادي    واألمر.  بعيدها الستين  إسرائيلقرارين يهنئان   " باإلجماع"التوالي  

 إن غير العـادي فـي مجلـس النـواب     األمروكان .  المائة جميعهم دون استثناءاألعضاءلشيوخ قدمه   ا
 الجمهورية  األقليةمشروع القرار قدمته رئيسة المجلس الديموقراطية نانسي بيلوسي باالشتراك مع زعيم            

 سـرائيل إ الرئيس بـوش لمـشاركة       إلى سوف تنضم    أنها بيلوسي   أعلنتوقد  . المعارضة جون بويهنر  
" باإلجماع"في بيان بالقرارين و   " ايباك"ية للشؤون العامة    سرائيل اإل -ية  ميركورحبت اللجنة األ  . احتفاالتها

  .بين الحزبين عليهما
 يشارك في رئاستها الرئيسان السابقان جورج       إسرائيل لالحتفال بستينية    يةأميرك" لجنة قومية  "أنشئتوقد  

 كنواب لرئاستها المرشـحون الرئيـسيون الثالثـة للرئاسـة           إليها وبيل كلينتون، وقد انضم      األببوش  
كمـا  . أوباماية في يناير المقبل الجمهوري جون ماكين والديموقراطيان هيالري كلينتون وباراك            ميركاأل

ية اليهوديـة   ميركمؤتمر رؤساء المنظمات األ   " اللجنة التي نظمها     إلى األحياءانضم كل وزراء الخارجية     
  .ية كافةميركي ستغطي احتفاالتها العديدة المتنوعة الواليات المتحدة األوالت" الكبرى

 بزيـارة قـصيرة رمزيـة       األقل لوازنها في    وإالان زيارة بوش المقبلة ال عالقة لها البتة بعملية السالم           
ز لبعض الناجين من النكبة في احد مخيمات لجوئهم بالضفة الغربية ولها كل العالقة باحتفال بوش بانجـا                

 وإجماعاوكل الحقائق المرتبطة بهذه الزيارة تظهر تصميما        " إسرائيل"ي تاريخي في فلسطين اسمه      أميرك
يين على حماية هذا االنجاز بكل الوسائل بطريقة كأنما تقول لعرب فلسطين انه ال تاريخ لكم هنـا                  أميرك

  . الجحيمإلى فليذهب أواز  يخدم هذا االنجأن وجودكم الحاضر فإما أما له أهميةوماضيكم القريب ال 
وما يزال عرب فلسطين تحت االحتالل يتساءلون عن السر الذي يحتفظ بـه الـرئيس عبـاس ليـسوغ                   

 !اإلطالقاستمرار مراهنته على بوش وواشنطن، هذا إذا كان هناك أي سر كهذا على 
  3/5/2008الوطن القطرية 

  
  
  



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1069:         العدد                  4/5/2008األحد : التاريخ

  :ةرصو .51
  

  
  4/5/2008شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 


