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-8بعد انقطاع اضطراري استمر ليـومي الخمـيس والجمعـة           " فلسطين اليوم "يصدر هذا العدد من     

ولـذلك، فـال   . 10/5/2008-8ميس والجمعة والسبت ويغطي هذا العدد ثالثة أيام هي الخ    . 9/5/2008

  .غرابة أن يكون حجمه أكبر من المعتاد

في اليومين الماضيين، بسبب األوضاع االستثنائية التي شهدتها بيروت         " فلسطين اليوم "لم يصدر عددا    

سلحة ؛ حيث لم يتمكن موظفو المركز من الوصول إلى عملهم، بسبب االشتباكات الم            )ولبنان بشكل عام  (

  .بين أنصار المواالة والمعارضة التي شهدتها شوارع بيروت، وبسبب توقف العمل وإغالق الطرق

في ظرف استثنائي أيضاً، إذ لم يتمكن معظـم العـاملين مـن             " فلسطين اليوم "ويصدر هذا العدد من     

لقيام بترتيبـات   غير أن اإلصرار الرائع من الزمالء على إنجاز هذا العمل، مكّننا من ا            . الوصول للمركز 

وبالتأكيد فإن اإلخوة الزمالء يـستحقون شـكراً خاصـاً،          . عبر االنترنت، ساعدت في إنجاز هذه النشرة      

والشكر موصول للمشاركين والمهتمين، ممن يتابعون هذه النشرة، ويشجعوننا دائماً على المـضي فـي               

  .إصدارها
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 فإننا نسأل اهللا أن تتوحـد جهـود أبنـاء           وبينما نقترب من الذكرى الستين إلعالن الكيان الصهيوني،       

فلسطين والعرب والمسلمين للقيام بواجبهم لتحرير أرضهم ومقدساتهم؛ كما نسأل اهللا أن يلطـف بلبنـان                

وأهله وأن يعينه على تجاوز محنته، وأن ينهض من جديد ليكون نموذجاً للحرية والكرامـة، وللتوافـق                 

  .االجتماعي والتعايش الحضاري

  ريررئيس التح

  
  يتوعد بأسر جنود آخرينو يدعو إلى مصالحة وطنية ويطالب مصر بفتح معبر رفح" مشعل" .1

دعا رئيس المكتـب الـسياسي لحركـة         : وكاالت  عن دمشقمن   10/5/2008 صحيفة فلسطين    ذكرت
المقاومة اإلسالمية حماس خالد مشعل، أمس حركة فتح والرئاسة الفلسطينية إلى مصالحة وطنية برعاية              

" 60"وقال في مهرجان أقيم بدمشق بمناسـبة مـرور           ،  "ال يهزم فيها أحد وإنما يهزم فيها العدو        "عربية
وال نهزم نحن وإنمـا     ) أي فتح (أدعوكم إلى مصالحة وطنية ال تهزمون فيها        ": عاما على نكبة فلسطين     

ـ                 ة لهـذه   يهزم عدونا وندعوكم إلى حوار إلعادة اللحمة لشطري الوطن وذلك من خـالل رعايـة عربي
  ".المصالحة

وطالب مشعل الدول العربية وعلى رأسها مصر بفتح المعابر السيما معبر رفح ورفـع الحـصار مـن                  
هـذا الجهـد    ) إسـرائيل (إذا رفـضت    ": طرف واحد إذا رفضت إسرائيل التهدئة المطروحة، وأضاف       

صر أن تبادر إلـى أخـذ       المصري في التهدئة وفق المعايير التي قدمتها القوى الفلسطينية فإننا نطالب م           
قرار رفع الحصار وفتح المعابر خاصة معبر رفح من طرف واحد، وال عذر ألحد مـن العـرب إال أن          

  ".يفعل ذلك
وهدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في ذات الوقت بدعوة الشعب الفلسطيني إلى كسر الحـصار                

الحصار، وعرج مـشعل علـى موضـوع        المفروض عليه بالوسائل المتاحة لديه في حال لم يرفع هذا           
  ".عن أسرانا فإن شاليط لن يكون األسير األخير) إسرائيل(إذا لم تفرج ":الجندي األسير في غزة بالقول

أدعو اللبنانيين إلى الوحـدة والحـوار الوحـدوي وأن          ": وتطرق مشعل إلى ما يحصل في لبنان بالقول       
  ". طرفا في أي خالفالفلسطينيين في لبنان يحبون لبنان موحدا وليسوا

 فلسطينيي غزة إلى التحلي بمزيد من الصبر والصمود          دعا مشعلأن   10/5/2008وأضافت الجزيرة نت    
كما دعا من وصفهم بالشرفاء في       ".ورد العدوان اإلسرائيلي بجهودهم الذاتية    "والعمل على كسر الحصار     

في فتح  " البعض"، مشيرا إلى أن     "ركةمن سطا على قرار الح    "إلى وقف التدهور الذي سببه      ) فتح(حركة  
الحصار سيكسر حماس ويكسر المقاومة وأن الدبابة اإلسرائيلية ستأتي بالمقاومة          "والسلطة راهن على أن     

  ".إلى بيت الطاعة
ما بقي من أحالم المفاوضات العبثية مع إسرائيل تعرض لضربة قوية بعد فضائح الفساد              "وقال مشعل إن    

يس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت والتي جعلت منه قائدا مجروحا غير قـادر             المالي التي طالت رئ   
  ".على التوقيع على أي شيء

دعا مشعل اللبنانيين بكل قواهم إلى االنحياز لوحدتهم ومصالحهم الوطنية والحفاظ على استقالل البلـد               و
يلية وأميركية، كمـا دعـا      وتنوعه الحضاري وعدم السماح باستغالل هذا الوضع من قبل أطراف إسرائ          

  .الفلسطينيين في هذا البلد إلى عدم االنحياز إلى أي طرف والوقوف إلى جانب لبنان ككل
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  وحماس تنفي... غزةل دايتونمساعد زيارة   يكشفون عنمسؤولون فلسطينيون .2
 أنبرس  منيون فلسطينيون الجمعة لوكالة فرانس      أكشف مسؤولون   :  ا ف ب   -) الضفة الغربية (رام اهللا   

 كيث دايتون زار قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركـة حمـاس             األمريكي األمنياحد مساعدي المبعوث    
وقال المسؤولون الفلـسطينيون     . امنيا سابقا في السلطة الفلسطينية      مسؤولين من الحركة ومسؤوالً    ىوالتق
 األمنيـة  األجهـزة   من ثالث مرات تحت حماية     أكثر المستشار وهو كولونيل كندي زار قطاع غزة         إن

  .والشرطة التابعة لحركة حماس خالل الشهرين الماضيين
 الكولونيل الكندي يعمل كذلك في مكتب الملحق العسكري         إن الملف   ىوقال مسؤول غربي كبير مطلع عل     

 ليس لذلك   :وقال هذا المسؤول الغربي    . غزة بصفته هذه   إلى وانه توجه    "إسرائيل"في السفارة الكندية في     
  .قة بمهمة دايتون عالأي

 ى مرة قبل شهرين وقال المسؤولون الفلسطينيون انه في كل الزيارات التق           أولوزار مساعد دايتون غزة     
 لحماس  األمنية األجهزةمني كبير سابق في السلطة في منزله في غزة وقامت           أالكولونيل الكندي مع قائد     

 مـن حمـاس     آخرين أشخاصاً الكندي التقي     المسؤول إنوتابعوا   . منزل المسؤول وحمايته   إلى بإيصاله
 األمنيـة  في غزة مـن الجوانـب        األوضاع ى خان يونس ورفح وزار معبر رفح واطلع عل        إلىرافقوه  

وتفقد مساعد دايتون وفق المصادر نفسها شارع صالح الدين في غزة            . والحياتية واالقتصادية  واإلنسانية
  . رفحإلىالذي يربط شمال غزة بجنوبها من بيت حانون 

 علم بكل الزيارات التي قام بها مساعد دايتون سيما انـه            ى عل يسرائيلاإل الجانب   إن المصادر   وأضافت
ن هذه الزيارات تأتي في ظل الحـديث        أ إلى شمال غزة، مشيرين     يسرائيلاإليمر من خالل معبر ايريز      

  . في غزة بوساطة مصريةإسرائيلو تهدئة بين حماس إلىعن التوصل 
 وحماس التي توفر له     إسرائيل لغزة بالتنسيق مع     ى زيارة مسؤول بهذا المستو    أن إلىصادر   الم وأشارت

الحماية والحراسة، له بالتأكيد مدلوالت حيث انه ال احد يستطيع دخول غزة والتجول بهـا بـدون علـم                   
ر في غزة    هناك خطة لتسليم السلطة الفلسطينية المعاب      أنواعتبر المسؤولون    .وموافقة قيادة حركة حماس   

 هذه  أنوشدد المسؤولون    .ن الزيارات كانت تصب في هذا االتجاه      أ فاألغلبعقب تحقيق التهدئة وبالتالي     
 امن السلطة الفلـسطينية علمـت بهـا مـن           أجهزةالزيارات لم يتم تنسيقها مع السلطة الفلسطينية ولكن         

  .مصادرها في قطاع غزة
 ملفقة وعاريـة عـن      أخبار هذه   إنل لوكالة فرانس     رضوان قا  إسماعيلولكن القيادي في حركة حماس      

 األمريكيـة  واإلدارة حماس في ظل العداء من دايتـون         ىلإ اإلساءةالصحة جملة وتفصيال والقصد منها      
 التـضييق   ألجلالتي تعمل ضد حماس وتعادي وتحاصر مليونا ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة              

  .علي حماس
  10/5/2008القدس العربي 

  
  "إسرائيل" السياسية في األزمة جراء  تصعيداًىخشن: تعريقا .3

 "إسـرائيل " إقدام السلطة الفلسطينية الجمعة عن مخاوفها من        أعربت:  قنا - رويترز   - ا ف ب     -القدس  
 السياسية الناجمة عن االشتباه بضلوع      األزمة عن   األنظار الفلسطينية لتحويل    األراضي التصعيد في    ىعل

 داخلية ال نتدخل فيهـا      يةإسرائيل قضية   إنها :صائب عريقات لوكالة فرانس برس    وقال   . بالفساد أولمرت
 . تكثيـف االسـتيطان    أو بتصعيد العمليات العسكرية ضـد الفلـسطينيين         األزمة تترجم   أن نخشىلكننا  

غير  . تهدئة إلى المحادثات الجارية بوساطة مصرية للتوصل       ى حاليا عل  األزمة تؤثر   أن نخشى :ضافأو
  .مفاوضاتال الذي يزداد يوما بعد يوم سيجمد "إسرائيل" االنتخابات المبكرة في إجراء احتمال أن أكدانه 

  10/5/2008القدس العربي 
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   اليوم هو مصير األرض وليس العملية السلميةالمطروح: عبد ربه .4
م هـو   المطروح اليو : "أمس قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض ياسر عبد ربه          : محمد يونس  -رام اهللا   
ذا اسـتمر   إ: " الفلـسطينية الرسـمية    لإلذاعة، مضيفا في تصريح     " وليس العملية السلمية   األرضمصير  

ضـاف عبـد   أو ". طريق مسدودإلى ستنتهي وإنها العملية السياسية قد قضي عليها،   أناالستيطان فمعناه   
والتـضليل،   الخـداع والمنـاورة      أسـاليب  من طرف واحد عبر      األرض تقرر مصير    إسرائيلن  إ :ربه

 إسـرائيل  أنلـى   إشار  أو ". منخرطة في عملية سلمية    إنها وتقول للعالم    األرض تبتلع   إسرائيل: "موضحاً
ريحا، أالواقعة على مشارف    " معاليه ادوميم "تكثف االستيطان في المنطقة الفارغة بين القدس ومستوطنة         

  ." قسمينإلى القدس وشق الضفة إغالق إلىسيؤدي " ذلك أن إلىمشيرا 
  8/5/2008 الحياة

  
  ية في القدسإسرائيل تدين إقامة قيادة أمنية التحريرمنظمة  .5

 األخير القاضي بنقل جـزء      إسرائيل أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار          :رام اهللا 
 ألراضـي ا ابتالع هذا الجـزء مـن        إلىفي القدس المحتلة، يهدف      " E1"من قيادتها األمنية إلى منطقة      

االسـتيطان فـي هـذه      "ن  إمس في بيان صادر عنها      أوقالت اللجنة    .المحتلة وضمها الى الدولة العبرية    
لى تقسيم الضفة إلى قسمين، وتاليا فإنه ينسف جذرياً قيام دولـة            إالمنطقة الحيوية من مدينة القدس يهدف       

ية الجديد يفـضح بـصورة ال       سرائيلإلقرار القيادة ا  "ن    إضافت  أو". فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافياً   
ية الحقيقية التي تقود كلها باتجاه إفشال مشروع التسوية السياسية على أسـاس             سرائيللبس فيها النيات اإل   

قرارات الشرعية الدولية ورؤية الرئيس جورج بوش لقيام الدولة الفلسطينية، كما يعرض الجهود لتسوية              
  ".الصراع للفشل

ية الرسمية عن إحراز تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين وقرب          سرائيلحات اإل ووصفت اللجنة التصري  
ـ 1967التوصل إلى اتفاق ينهي االحتالل الذي بدأ عام          ذر للرماد في العيون وخداع كبيـر للمجتمـع         " ب

 تستخدم المفاوضات غطـاء لنهـب األرض        إسرائيل إنوقالت  ". الدولي والراعين الدوليين لعملية السالم    
ية الخادعة والتي تفـضحها     سرائيل نيات السالم اإل   أن"لى    إوخلصت  . لسطينية وإفشال مشروع التسوية   الف

الممارسات اليومية على األرض ستؤدي إلى انهيار المفاوضات وفتح الصراع على احتمـاالت باهظـة               
  ".ومكلفة 

  9/5/2008 الحياة
  

   القدستيسير خالد يحذر من نقل مقر شرطة االحتالل في الضفة إلى .6
حذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجنة              :نابلس

 نقل مقـر    "يةسرائيلاإل"الديمقراطية لتحرير فلسطين من المخاطر الكبيرة التي تترتب على قرار الحكومة            
محتلة، باعتبـاره الخطـوة الحاسـمة        العيزرية وأبو ديس شرق القدس ال      إلىشرطتها في الضفة الغربية     

وأكد  . بمدينة القدس  "معاليه أدوميم "لوضع اليد على المنطقة وتحويلها إلى هدف استيطاني لربط مستعمرة           
ي، سـرائيل أن القرار لم يفاجئ أحداً من الذين يتابعون شؤون المفاوضات بين الجـانبين الفلـسطيني واإل   

 احتمال أن تقدم حكومته على خطوة من هذا النوع في           إلىبة   من مناس  أكثرخاصة وأن أولمرت أشار في      
تنافسه المحموم مع لوبوليانسكي، رئيس ما يسمى بلدية القدس على توسيع النشاطات االسـتيطانية فـي                

 .مدينة القدس
  10/5/2008 الخليج اإلماراتية
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  ت فلسطينيون يوجهون استثماراتهم وفق معلوماتهم عما تحرزه المفاوضامسؤولون .7
يوجه بعض المسؤولين الفلسطينيين المطلعين والمتنفـذين فـي الـسلطة حاليـا              : وليد عوض  -رام اهللا   

 تحرزه المفاوضات الجارية ما بـين       أن ويمكن   أحرزتهاستثماراتهم وفق ما يرشح لهم من معلومات عما         
وتتركز  .ي الصراع  اتفاق سالم ينه   أي للفلسطينيين ضمن    األخيرة تمنحه   أن، وما يمكن    إسرائيلوالسلطة  

 إمكانيـة  األمـل مـن   أصـحابها  التي فقد األراضي شراء  ىاستثمارات المسؤولين الفلسطينيين حاليا عل    
 أواستعادتها من االحتالل وخاصة المصادرة من قبل االحتالل منذ عقود والقريبة من بعض المستوطنات               

  .1967ل منذ عام  المناطق الحساسة التي تسيطر عليها قوات االحتالأوالمعسكرات 
 في محيط مطار قلنـديا      األراضي شراء   ىوعلمت القدس العربي بعد التقصي والتحري بأن المنافسة عل        

 المفاوضات الجارية ما بـين      ىمنصبة حاليا بين سماسرة مسؤولين كبيرين احدهما من المطلعين جدا عل          
لطة رغـم غيابـه عـن الواجهـة         ، واآلخر من الفارين من قطاع غزة والمتنفذين بالس        إسرائيلوالسلطة  

  . غزةأحداثالسياسية الفلسطينية بعد 
  10/5/2008القدس العربي 

  
  بشن حملة تطهير عرقي ضد الفلسطينيينإسرائيلمستشار فياض لشؤون القدس يتهم  .8

سالم فياض لـشؤون    .اتهم حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني د        :  وليد عوض  -رام اهللا   
ـ   . بشن حملة تطهير عرقي في المدينة ضد الفلسطينيين        "ائيلإسر"القدس   ن الحملـة تهـدف     أ ىوشدد عل

 الوسـائل   ىهالي القدس بشت  أ تالحق   يسرائيلاإلن سلطات االحتالل    أ ىلإشار  أو . الهجرة ى عل إلرغامهم
 ودعا عبد القادر المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته      .  األرض في القدس صعب جدا     ى الوضع عل  إنوقال  

 ويواجهـون حملـة     يسـرائيل اإلوتوفير حماية حقيقية للمواطنين المقدسيين الذين يقبعون تحت االحتالل          
 .مسعورة في ظل غياب فاعل ألي موقف دولي من أجل وضع حد لهذه الممارسات ضد المقدسيين

  8/5/2008القدس العربي 
  

  رية ثالثة منهم في موقع للبح...خمسةارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى  .9
استشهد خمسة فلسطينيين في الساعات األولى من فجر اليوم، السبت، ثالثة           : ألفت حداد ورأفت الكيالني   

منهم في موقع للبحرية التابعة للحكومة المقالة غرب مدينة خانيونس، فيما استشهد فلسطينيان آخران في               
وبذلك يرتفع عدد الـشهداء   . رفحقصف طائرات االحتالل لمقر األمن والحماية التابع للشرطة المقالة في     

  . شهداء8الذين سقطوا في الساعات األخيرة إلى 
  10/5/2008 48عرب

  
  لى عدم االنحياز ألي طرففي لبنان إعباس يدعو الالجئين الفلسطينيين  .10

 لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في       طارئاً  ترأس الرئيس محمود عباس أمس اجتماعاً      : وفا –رام اهللا   
وتم االتفاق على   . رئاسة برام اهللا، تقرر خالله تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة الوضع القائم في لبنان            مقر ال 

وتم التأكيد مجـددا    . إبقاء االجتماع في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع الخطير الذي يمر به لبنان الشقيق             
حوار من أجل وأد الفتنة، والحفـاظ       على ما تضمنه بيان الرئيس، الذي دعا فيه كافة األطراف اللبنانية لل           

وفي نفس الوقت تم التأكيد على أن الشعب الفلسطيني في لبنان وقواه السياسية             . على أمن واستقرار لبنان   
  .عامل توحيد وليس طرفا في الشأن الداخلي اللبناني
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ـ             أمس دعا   عباسوكان   ا، إلـى    أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، ممن يقيمون فـي المخيمـات وخارجه
وحذر الـرئيس مـن أيـة محاولـة مـشبوهة للـزج             . االمتناع عن االنحياز ألي طرف من األطراف      

  .بالفلسطينيين أو ببعضهم في األحداث المؤسفة التي يشهدها لبنان الشقيق
 10/5/2008 ةاأليام الفلسطيني

  
  هنية يدعو اللبنانيين إلى الحوار والحفاظ على الوحدة والمقاومة .11

س الوزراء إسماعيل هنية، الفرقاء اللبنانيين إلى العودة للحوار والحفـاظ علـى الوحـدة               دعا رئي  :غزة
وأعرب في تصريح مكتوب صدر عنه، أمس، عن أمله في أالّ يعـود لبنـان إلـى                  .الوطنية والمقاومة 

دتهم ودعا هنية إلى عودة الفرقاء إلى الحوار، مؤكداً ضرورة محافظة اللبنانيين على وح             .الحرب األهلية 
  .ومقاومتهم

  10/5/2008صحيفة فلسطين 
  

   السلطة جاهزة للتحرك الفوري والعمل لدرء الفتنة وحماية وحدة لبنان وسيادته:المالكي .12
رياض المالكي، وزراء الخارجية العرب لعقـد       . د الفلسطيني دعا وزير الشؤون الخارجية      : وفا –رام اهللا   

قت ممكن، استجابة لدعوة المملكة العربيـة الـسعودية         االجتماع الطارئ في قلب مدينة بيروت بأسرع و       
 أن الحكومة والسلطة الفلـسطينية جـاهزة للتحـرك          أمسوقال في تصريح صحفي     . والمملكة األردنية 

وكان المالكي أعرب في     ".الفوري والعمل بكل اإلمكانات المتاحة لدرء الفتنة وحماية وحدة لبنان وسيادته          
لسلطة الوطنية والحكومة من التدهور السريع الذي وصلت إليه األوضاع          وقت سابق أمس عن بالغ قلق ا      

وعبر عن أمله في أن تسود الحكمة والتعقل والمسؤولية بين كافة القيادات اللبنانية لدرء               .في لبنان العزيز  
 العمـل   الخطر عن لبنان وحمايته من أتون الفتنة، مناشداً، ومن منطلق المسؤولية، كافة القيادات اللبنانية             

  .على تجنيب لبنان األبي االنزالق نحو االقتتال الداخلي
 10/5/2008الحياة الجديدة 

  
  اتفقنا على رفض التوطين في لبنان: زكي يلتقي عون .13

 " واإلصالحالتغيير  " ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي مع رئيس تكتل             أثار: بيروت
 فلـسطينية بـالرفض     -اتفقنا على مقاربات لبنانية     : " زكي وأعلنن،  ميشال عون موضوع التوطي    النيابي

ـ            يـضاً  أ: "، وقال " للنكبة 60العملي للتوطين عبر تصعيد صوتنا في حق العودة وخصوصاً في الذكرى ال
 الجنرال عون سيضع كل ثقله بهدف وحـدة الـصف           أنهناك قضايا تخص الوحدة الفلسطينية، ووجدنا       

يضاً اتفاق على أننا نعمل على المسافة نفسها مع الجميـع بعيـداً مـن أي                أاك  هن: "وأضاف ".الفلسطيني
 أن سياسي للفلسطينيين في لبنان، ألن لبنان له أهله وقادته ورجاالته، ونتمنـى للبنـان                أومشروع أمني   

 مهاجرين ننتظـر    أوقتين  ؤيكون موحداً وتحت سيادة القانون وقادراً على حل مشاكله، ونحن كضيوف م           
فكار أن هناك اتفاقاً مشتركاً بقناعات مشتركة        فلسطين بفارغ الصبر، ووجدنا بعد نقاش كل األ        إلىودة  الع

مرفـوض فلـسطينياً    " التوطين   أنوكرر زكي    ".على ضرورة تحييد الفلسطينيين عن التجاذبات الداخلية      
وقال  ". في الديموغرافية    خالالًإ يقول نريد التوطين، ألن هناك       أنولبنانياً كمسلّمات، وال احد يجرؤ على       

 مايو في اتجاه حدود فلـسطين، وسـنحمل         / أيار 14نريد تثبيت حق العودة والمسيرات ستبدأ في        : "زكي
  ". لتثبيت حق العودة وتأكيده194 المتحدة وعليها القرار األممرايات 

  7/5/2008 الحياة
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  ليون دوالر منذ بداية العام م700موازنة تجاوزت التحويالت المانحين لدعم : وزير التخطيط .14
سمير عبد اهللا وزير التخطيط أن تحويالت المانحين لـدعم خزينـة الـسلطة              . كشف د  :كتب حامد جاد  

إن ذلك  ": األيام"وقال في حديث لِـ   .  مليون دوالر منذ بداية العام الحالي حتى اآلن        700الوطنية تجاوزت   
مانحون في مؤتمر باريس، ويتوافق كلياً والجدول الزمنـي          ال أعلنهايعكس التزاما ايجابيا بالتعهدات التي      "

التـي  " لمواعيد تحويل التعهدات المالية الالزمة لسد العجز في موازنة السلطة وتمويل نفقات المـشاريع             
  .تضمنتها الخطة

  10/9/2008األيام الفلسطينية 
  

  منذياب العلي يحذّر بعض األطراف في حماس من مواصلة التحريض على قوات األ .15
، قائد قوات األمن الوطني في محافظات الضفة،        "أبو الفتح "حذّر اللواء ذياب العلي     :  محمد بالص  -جنين  

بعض األطراف في حركة حماس من مخاطر التطاول على قوات األمن وقيادتها، في حين أكد استمرار                
قال في مؤتمر صحافي عقده     و.  بسط سيادة القانون وفرض األمن والنظام      إلىتنفيذ الخطة األمنية الرامية     

إن هناك أطرافاً في حماس تحاول اإلساءة إلى قوات األمـن           : في مقر قيادة قوات األمن في جنين، أمس       
أين كانت هذه األطـراف التـي       : "وتساءل .بشكل يعكس حقداً دفيناً لدى هذه األطراف على قوات األمن         

ء والرجال قوات األمن فـي جنـين بـالورود          تعمل لصالح أجندة خارجية عندما استقبل األطفال والنسا       
عن استهجانه تصريحات بعض الجهات في حماس المناهـضة         " أبو الفتح "وعبر   ".والحلوى والزغاريد؟ 

 وقف حمالت التحريض واالبتعاد عن لغة الحقد والكراهيـة فـي            إلى إياهالقوات األمن وقيادتها، داعيا     
  .التعامل مع قوات األمن

  10/5/2008 األيام الفلسطينية
  

  من في سجن االستخبارات العسكرية الفلسطينية برام اهللاأوفاة رجل  .16
 24 بعد اقل من     أمستوفي احد عناصر جهاز االستخبارات العسكرية الفلسطينية         :وليد عوض  - رام اهللا 

وأكدت مصادر فلسطينية أن الرائد حسن جمعة حسن طالب          . توقيفه في سجن الجهاز برام اهللا      ىساعة عل 
 واإلعـالن  المستشفي الليلة قبل الماضية      إلىان يقبع في سجن االستخبارات العسكرية برام اهللا قبل نقله           ك

  . في ظروف غامضةأمسعن وفاته صباح 
ومن جانبه أكد مدير عام جهاز االستخبارات العسكرية العميد ماجد فرج، أن الرائد طالـب قـد تـوفي                   

وأوضح العميد فرج أن طالب كان موقوفا بنـاء         . ه من السجن   رام اهللا بعد نقل    ىألسباب طبية في مستشف   
 اإلجـراءات  قرار قضائي، ولم يخضع ألي استجواب أو تحقيق، موضحا أن الجهاز قام بعمل كافة                ىعل

 بإحالـة القانونية المطلوبة واالتصال مع النائب العام وذوي المرحوم، وقد أصدر النائب العـام قـرارا                
ما أعلن مدير عام الجهاز احترامه لهذا القرار وطلـب مـن النائـب العـام                المرحوم للطب الشرعي، في   

  .  يشارك منتدب عن عائلة المرحوم بتشريح الجثةأنضرورة 
  10/5/2008القدس العربي 

  
   دون االعتراف بإسرائيل67الالفصائل توافق على دولة فلسطينية ضمن حدود ": مشعل" .17

الفـصائل  " الروسـية أن  "غازيتـا " لـصحيفة  ،كة حمـاس  رئيس المكتب السياسي لحر  ،قال خالد مشعل  
 عاصمتها القدس، لكن من دون      1967الفلسطينية أقرت أن توافق على دولة فلسطينية ضمن حدود العام           

وحول سعي الرئيس بوش إلى التوصل لتسوية تقوم بموجبها دولة فلسطينية قبـل              ."االعتراف بإسرائيل 
هذه اإلدارة األميركية تريد الوصول إلى اتفاق بأي ثمن،         "ال مشعل إن    نهاية واليته مطلع العام المقبل، ق     

من أجل تحسين صورة أميركا في نظر العالم وتحقيق النجاح في االنتخابات األميركية ألنها لم تحرز أي                 
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ومن أجل ذلك يسعون إلى منع االتفاق بين الفلسطينيين وإبقاء الحصار المضروب على             . نجاح دولي بعد  
  ."زل حماسغزة وع

  8/5/2008السفير 
  

   توتر في لبنانأي  من المستفيد الوحيداإلسرائيلي هواالحتالل : حماس .18
مـن  " المـستفيد الوحيـد   "اعتبرت حركة حماس ان اسرائيل هـي        :  ا ف ب ، د ب ا       -رام اهللا ، غزة     

ميركية الغراق  امام مساعي االدارة اال   " قطع الطريق "االضطرابات الحاصلة في لبنان ، ودعت لبنان الى         
اي تـوتر   "وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس في تصريح للصحفيين             ".الفتنة"لبنان في   

من الطبيعـي ان تتـضرر      "واضاف ابو زهري     ".في لبنان المستفيد الوحيد منه هو االحتالل االسرائيلي       
سطيني وندعو الجميع الى تجـاوز      القضية الفلسطينية الن الساحات العربية وتماسكها هي قوة للشعب الفل         

التهدئـة الميدانيـة وعـودة    "كما دعا المتحدث باسم حماس الى  ".هذه المرحلة وقطع الطريق على الفتنة   
  ".االشقاء اللبنانيين الى طاولة الحوار بما يحمي وحدة لبنان ومصالحه والمقاومة

  10/5/2008الدستور 
  

  ئج إيجابية في المفاوضات مع إسرائيل من المبكر الحديث عن نتا: أحمد عبد الرحمن .19
 إنه من المبكر الحديث عـن نتـائج         ، الناطق باسم فتح   ،أحمد عبد الرحمن   قال: رام اهللا  - يوسف الشايب 

إيجابية تلمس على أرض الواقع في المفاوضات التي تجريها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل في الوقـت                
أو " انابوليس"بطة بالتزام إسرائيل باالتفاقيات التي وقعت عليها في         وأكد أن النتائج االيجابية مرت     .الراهن

الحكومة اإلسرائيلية ما زالت تجد هامشا واسعا بذلك،        "التزامها بقرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلي أن        
أن على إسرائيل أن تنـسحب مـن        "وأضاف   ".وإنها حاولت فرض وقائع استيطانية جديدة على األرض       

، مؤكـداً أن    "وفي المقدمة القـدس دون أوهـام أو أطبـاع توسـعية           1967راضي المحتلة عام    كافة األ 
  .وال يمكن إلسرائيل أن تحقق األمن والسالم معا" قنبلة موقوتة"المستوطنات 

  8/5/2008الغد االردنية 
  

   حول بيان اتهامي لحركة حماس في لبناننفي وتوضيح من حركة فتح .20
  :فتح بياناً توضيحياً لجريدة السفير جاء فيه ما يليركة  اإلعالم المركزي في حأصدر

قد أصدرت بيانا   » فتح« على الصفحة الخامسة خبر يفيد بأن حركة         6/5/2008ورد في جريدتكم اليوم     "
 في لبنان أسامة حمدان بإطالق النار على مقرات وأعضاء قيـادة مـن              ومسئولهاتتهم به حركة حماس     

 ستجدون أنه بال توقيع سواء لجهة المـصدر أو لجهـة المراسـل، وقـد             وبمراجعتكم للخبر . حركة فتح 
وإننا في هذا الصدد وباسم حركـة التحريـر الـوطني           . انفردت جريدتكم من دون باقي الصحف بنشره      

لـى  إالفلسطيني فتح ننفي نفيا قاطعا صدور أي بيانات أو تصريحات من قيادة الحركة في لبنان تـشير                  
   . جريدتكممضمون الخبر الوارد في

نتمنى على جريدتكم الغراء أن تحاذر في نشر أخبار أو معلومات دون التدقيق في مصدرها، لما في ذلك                  
لـى رأب   إمن إسـاءة لكم وإساءة للعالقات الفلسـطينية الداخلية، في وقـت نحـن أحوج ما نكون فيه               

علـى أمـن الجـوار      الصدع وتضييق شقة الخالف حرصــا على أمن شعبنا في المخيمات وحرصا            
  .اللبناني وصيانة السلم األهلي

ويبدو أنها وقعت في فخ     .  توضح أنها تلقت البيان المنوه عنه عبر الفاكس ممهورا بتوقيع فتح           "السفير" *
  .لذلك يقتضي االعتذار. مرسليه، وكان األجدر التأكد من مصادره

  8/5/2008السفير 
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  ة بوشحماس تحذر من تمرير اتفاق تسوية قبل زيار .21

حذرت حركة حماس، على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، السلطة الفلسطينية من محاولة               :غزة
يجرى التوصل له قبل زيارة الرئيس األمريكي جورج بوش المتوقعـة           " إسرائيل"تمرير اتفاق تسوية مع     

في " حماس"بعة ل   وعبر أبو زهري في تصريحات نشرتها مواقع تا        .إلى المنطقة منتصف الشهر الحالي    
غزة، عن قلق الحركة من حقيقة أهداف الدعوة الجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية               

   .التي انطلقت الثالثاء الماضي في رام اهللا
تأتي "إن الحملة األمنية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية            " حماس"من جهة أخرى قالت     

 خطة أمريكية للقضاء على المقاومة وتطبيق خارطة الطريق التي تسلب حق الشعب الفلسطيني              في سياق 
  ".في الدفاع عن حقوقه وأرضه المسلوبة

  9/5/2008 الخليج اإلماراتية
  

  على المقاومة أميركيةالخطة األمنية في الضفة مؤامرة : حماس .22
بات مـن الواضـح لـدى       "،  كتلة حماس  النائب في التشريعي عن      ،قال مشير المصري  :  د ب أ   -غزة  

الجميع أن ثمة خالفا في الساحة الفلسطينية والمنطقة بين مشروع المقاومة والحفاظ على الثوابت وبـين                
مشروع التسوية والتخلي عن الحقوق، وأصحاب المفاوضات والتنسيق األمني مع العدو االسرائيلي الذين             

إن تسليم المدن لألجهزة االمنية الفلسطينية يأتى في سـياق           "وأضاف ".ينفذون األجندة األميركية بامتياز   
 ". هذه المؤامرة

  9/5/2008الدستور 
  

  توحيد المقاومة على برنامج سياسي مقاوم إلسرائيلتدعوان ل والقيادة العامةألوية الناصر  .23
 والجبهـة    الجناح العسكري للجان المقاومة الـشعبية،      ،طالبت كل من ألوية الناصر صالح الدين      : دمشق

 القيادة العامة الدول العربية والسلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهما تجاه اسـتمرار الحـصار              -الشعبية  
أن "إنهمـا اتفقـا علـى        قب مشاورات بينهما في دمـشق     عوقال الفصيالن   . المفروض على قطاع غزة   

حتلة حق مقـدس غيـر      الالجئين قضية تمثل جوهر الصراع مع االحتالل وحق عودة شعبنا، ألرضه الم           
المقاومة بكافة أطرهـا وتـشكيالتها      "على ضرورة توحيد    الفصيالن  وشدد  ". قابل لالستفتاء أو االنتقاص   

  ".بأنها غير جدية"على أرضية برنامج سياسي مقاوم إلسرائيل ومشاريع التسوية التي وصفتها 
  9/5/2008الدستور 

 
   الشعب الفلسطيني وفك الحصارحماس تهدد بفتح كافة خيارات المقاومة للدفاع عن .24

ليست هنالك تهدئة سـارية      "،عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس     ،  قال مشير المصري  : غزة
المفعول بيننا وبين العدو الصهيوني، ونحن نتعامل معه بأن لكل حماقة ثمنها، ونؤكد أن المقاومة ستبقى                

ر طويال أمام مماطلة العدو في الرد علـى المبـادرة           سيدة الموقف طالما لم تبرم التهدئة، ونحن لن ننتظ        
، "المصرية، وبالتأكيد ستفتح المقاومة كافة الخيارات والوسائل للدفاع عن الشعب الفلسطيني وفك الحصار            

  .على حد تعبيره
  9/5/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  لمفاوضات في االعملية السياسية لم تحقق أي تقدم عملي ملموس: عزام األحمد .25
 رئيس كتلة فتح البرلمانية، إن العملية السياسية لم تحقـق أي تقـدم عملـي                ،قال عزام األحمد  : رام اهللا 

 أثنـاء ،  األحمد وأكد. ملموس، مطالبا بمراجعة شاملة لمختلف الوضع الفلسطيني لبحث الخيارات المتاحة         
لمقبلة يجب أن تتركـز علـى ترتيـب          نابلس، أن األولويات في المرحلة ا      إلىزيارة وفد فتح البرلماني     

  .الفلتان واستعادة هيبة السلطة وسيادة القانون األوضاع الداخلية بما يشمل وضع حد للفوضى و
  9/5/2008الشرق األوسط 

  
  المقاومة تقصف ناحل عوز والمجدل ومقتل مستوطنة في سديروت .26

 أنها قصفت موقعـا     أمسلفلسطينية  أعلنت كتائب المقاومة ا    : محمد جمال  – وكاالتال –فلسطين المحتلة   
شرق مدينة غزة بقذائف الهاون ومدينة المجدل بصاروخ من طـراز           " ناحل عوز "للجيش اإلسرائيلي في    

 هجوما فلسطينيا بقذائف المورتر من قطاع غزة الذي قتـل           أنواعترف متحدث باسم الشرطة     . 4ناصر  
  . جراحه خطيرة احدهما آخرين مستوطنين وإصابة أمسمستوطنة في سديروت 

وقالت في بيـان    .  أعلنت كتائب األقصى التابعة لحركة فتح مسؤوليتها عن عملية عين يبرود           ،من جهتها 
  . صحفي إن منفذي العملية عادوا بسالم

  10/5/2008الشرق القطرية 
  

   والمقاومة تتصدىقطاعالتوغل إسرائيلي جنوب من سرايا القدس في استشهاد ناشط  .27
ستشهد ناشط ينتمي لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد اإلسـالمي يـدعى    ا:  حامد جاد  -غزة  

 آخرين من بينهم مدنيون بجراح متفاوتـة فـي سلـسلة            15 عاماً وأصيب أكثر من      22محمد أبو مسلم      
وأعلنت كتائب القسام أنها اطلقت ست       .شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة      إسرائيلية  غارات جوية   

تجاه القوات اإلسرائيلية فيما تبنت سرايا القدس المسؤولية عن تفجير عبوة ناسفة باتجاه مجموعة              قذائف با 
من جهتها أعلنت ألوية الناصر صـالح الـدين أن           .من جنود االحتالل واالشتباك معها باألسلحة النارية      

طـالق قـذيفتي    عناصرها تصدوا للقوات اإلسرائيلية المتوغلة شرق عبسان وتمكنوا من قنص جندي وإ           
 .هاون تجاه تجمع لآلليات المتوغلة بالمنطقة

  8/5/2008 األردنيةالغد 
  

   حماس يطالبون النشطاء بأسر جنود اسرائيليين واجراء صفقات تبادل ىأسر .28
 حركة حماس في السجون االسرائيلية أمـس الفـصائل الفلـسطينية    ىطالب أسر:غزة ـ أشرف الهور 

وجاء في بيـان لهـؤالء      . ود اسرائيليين لمبادلتهم باألسري الفلسطينيين    المسلحة بتنفيذ عمليات ألسر جن    
 تلقت القدس العربي نسخة منه لقد أصبحت صفقة التبادل المرتقبة بـين االحـتالل والمقاومـة                 ىاألسر

 وخاصة أصحاب المحكوميات العالية     ىالفلسطينية اآلسرة للجندي جلعاد شليط في غزة أمل غالبية األسر         
 الـذين   ى أن هناك حالة من االحباط تسري في أوساط األسـر          ىوأكد األسر . باالفراج عنهم   والمؤبدات  

بذلوا كل ما يملكون من جهد نضالي ووطني نصرة لقضيتهم وفي سبيل الحرية، بعد أن أصـبح جليـا                    
وأشاروا الي أنه من غيـر المعقـول ان         . أمامهم أن قضيتهم ال مكان لها في فلك المفاوضات الالمنتهية         

يملك جنود االحتالل الحق المحمي بالقوة في التجول في شوارع مدننا وقرانا ومخيماتنا فيما يغيب أبطال                
  . شعبنا في غياهب السجون

 10/5/2008القدس العربي 
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   أولمرت وواشنطن تعتبر األزمة شأنا داخلياالستقالةية إسرائيل دعوات .29
يون معارضون أمس رئيس الـوزراء      إسرائيلون  طالب برلماني : )وكاالت( - برهوم جرايسي   -تل أبيب 

إيهود أولمرت بأن يقدم استقالته على الفور بسبب االشتباه في تقاضيه رشاوى تقدر بمئات اآلالف مـن                 
وأعلن البيت االبيض ان الصعوبات القضائية التي يواجهها رئـيس           .الدوالرات من رجل أعمال أميركي    

وقضت ". ي وهي شأن داخلي   سرائيلاختصاص النظام القضائي اإل   من  "ي ايهود اولمرت    سرائيلالوزراء اإل 
ية برفع حظر التغطية االعالمية جزئيا على التحقيقات الجديدة التي تجري مـع اولمـرت               إسرائيلمحكمة  

وفي بيـان خـاص      .والتي أثارت تكهنات واسعة منذ استجوابه اول مرة بشأن الشبهات التي تحوم حوله            
دس ليل أول من أمس أمام وسائل اإلعالم قال أولمرت إن االموال التي حـصل               أدلى به في منزله في الق     

عليها من موريس تاالنسكي كانت تبرعات لحملته االنتخابية عندما ترشح لمنصب عمدة القدس وزعامـة    
 وقال إنه سيستقيل إذا تحولت الشبهات إلى        2002 و 1993حزب الليكود الذي كان ينتمي إليه بين عامي         

إنني أنظر إليكم جميعا وأقول إننـي      "وقال أولمرت الذي يرأس حزب كاديما الحاكم         .توجه ضده اتهامات  
  ". إذا قرر المدعي العام توجيه اتهامات ضدي سأستقيل من منصبي"وأضاف  ".لم أتلق رشوة مطلقا

  10/5/2008  األردنيةالغد 
  

   مع سوريانجاد يشبه هتلر والسالم مع الفلسطينيين أهم من التسوية: بيريز .30
ي شيمون بيريز في تـصريحات نـشرت أمـس أن نظيـره     سرائيلاعتبر الرئيس اإل:  د ب أ-تل أبيب 

اإليراني محمود أحمدي نجاد يمثل ظاهرة شبيهة بالزعيم النازي أدولف هتلر وأن العالم ال يأخذه كالمـه            
أرصـد ظـاهرة   : " بيريـز  اليومية قال " هاآرتس"وفي مقابلة مع صحيفة     . على محمل الجد بالقدر الكافي    

ال أستطيع أن أقول على نحو يقيني أن الـرئيس   .. مشابهة لظاهرة هتلر والعالم غير مكترث مرة أخرى         
وأكد بيريز أنه يعتبر عمليـة الـسالم مـع          ". االيراني سيتصرف مثل هتلر ولكن العالم يأخذه باستخفاف       

قضية السورية تبدو في ظاهرها أسهل فـإن        رغم أن ال  "وقال  . الفلسطينيين أهم من العالقات مع سوريا       
 ".األولوية للقضية الفلسطينية

  8/5/2008الدستور 
  

  ي قابل للحل ومبادئ التّسوية ليست بعيدة كثيراسرائيل اإل-الصراع العربي : أولمرت .31
 -ية ايهود اولمرت أمس إن الـصراع العربـي          سرائيلقال رئيس الحكومة اإل   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

بل ان المبادئ العامة للتسوية، وأقول      "ي ليس غير قابل للحل رغم المصاعب ومخلّفات الماضي          يلسرائاإل
بين جيراننا زعماء يفهمون    "وأضاف أن   ". ذلك بمسؤولية تامة، ليست بعيدة مسافة كبيرة عن متناول اليد         

لك ضد التحـالف    وتحقيق السالم مرهون بالتقاء كل الراغبين في ذ       ... ذلك ونجري معهم محادثات جدية    
غير المقدس الذي يشكل محور اإلرهاب ويعمل على تأجيج الكراهية وتغذية العنف، ونعرف من يقـف                

  ". في رأسه
وأضاف اولمرت الذي كان يتحدث في مراسم إحياء ذكرى قتالها في الحـروب والعمليـات المـسلحة                 

 مـع   1948 عام   إسرائيلجيران  ، أنه لو تجاوب     1948منذ تأسيسها عام    )  مدنياً 1643 جنديا و  22437(
موارد كثيرة ُأهدرت باسم    : "وتابع. ألنقذت حياة كثيرين من الضحايا من الجانبين      " يدها الممدودة للسالم  "

، وباسم هذا الوهم    إسرائيلالوهم الذي ما زال يراود أطرافاً معينة في الشرق األوسط للقضاء على دولة              
وعن القضاء علـى الفقـر      ) الفلسطينيين(هيل مخيمات الالجئين    تم التخلي اإلجرامي عن احتمال إعادة تأ      

  ".واستئصال الجهل واألمية وحل الضائقات وتوسيع المعرفة وبناء مستقبل إنساني وقومي أفضل للجميع
في العمليات التفجيرية التي شهدتها مدينة القدس قبـل سـنوات،           " المشاهد الفظيعة "وأضاف أنه لن ينسى     

لذلك يحظى موقفنـا  ... عتي عدم التفكير في الهوة األخالقية السحيقة بين قيمنا وقيمهم   ليس باستطا : "وقال
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". بمنع منح الشرعية لمنظمة مسؤولة عن قتل مواطنين أبرياء عن سبق إصرار، باعتراف عالمي واسع              
 نحن ال نلغي حق أي دولة في العيش بسالم ونقاتل فقط من أجل الـدفاع عـن أنفـسنا وإحبـاط                    : "وزاد

ونتعهد عبر األفعال السياسية ومن     ... السالم ال الحرب هو رجاؤنا وقمة طموحنا      : "وختم". هجمات ضدنا 
 إسرائيلمن جهتها، قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إن طموح          ". خالل استعدادنا لتقديم تنازالت حيوية    

يين وقـت   سـرائيل  اإل إنما هو مصدر قوتها واألساس المشترك الـذي يجمـع         "للسالم ال ينم عن ضعف      
أيضاً في الوقت الذي يبدو أمل السالم بعيداً ويفلت من أيدينا، علينا مواصلة الـسعي      : "واضافت". الحرب

  ". وبقاءها بيتاً قومياً للشعب اليهوديإسرائيلإلنهاء الصراع كي نحقق أمن 
  8/5/2008 الحياة

  
  ة يخططون لتنظيم حملة إقامة بؤر استيطانية جديدالمستوطنون .32

، والتي تعارض أي تسوية بشأن البؤر "إسرائيلالمخلصين ألرض "تخطط الحركة االستيطانية المسماة 
وفي إطار الحملة سيحاول شبيبة الحركة . االستيطانية، اليوم الخميس، إلى حملة إقامة بؤر جديدة

ذلك من أجل إقامة االستيطانية المذكورة االستيالء على خمس تالل تم إخالؤها في السابق عدة مرات، و
  .بؤر استيطانية جديدة

وأعلنت الحركة االستيطانية أنها تنوي العمل على تخريب المناسبة المركزية التي ينظمها ما يمسى 
وذلك بادعاء أن المجلس . المعدة لإلخالء" مغرون"في البؤرة االستيطانية " المجلس االستيطاني"بـ

البؤرة المذكورة في ظروف معينة، وتوطين المستوطنين فيها االستيطاني المذكور على استعداد إلخالء 
  .شمال القدس" أودم"من جديد في مستوطنة 

  8/5/2008 48عرب
  

  ال يعتقدون بحدوث تسوية مع الفلسطينيين في المستقبل القريب) يونسرائيلاإل: (استطالع .33
ي سـرائيل غالبية الجمهور اإل  إن  :" العبرية" معاريف"قال استطالع للرأي أجرته صحيفة       : وكاالت/القدس

ال تعتقد بحصول تسوية مع الفلسطينيين في المستقبل القريب، وأن الغالبية ترى في مناحيم بيغين أفـضل            
 هي أكثر حـدث أثـر علـى         1967رئيس حكومة، وموشي ديان أفضل رئيس هيئة أركان، وأن حرب           

  .يةإسرائيلالدولة، وأن الوقاحة هي السمة األكثر 
إن الهايتك أفضل إنجاز، في     % 63.1ي يبعث على الفخر، قال      إسرائيلال حول أكثر إنجاز     وردا على سؤ  

  . وإقامة الدولة هي أفضل إنجاز48بأن حرب % 52بأنه الجيش وعملياته، ورأى % 60.1حين أجاب 
بأن الفساد السلطوي هو أكثر ما يخيب األمل، مقابل         % 79.4وعن أكثر ما يدعو إلى خيبة األمل، أجاب         

بأن جهاز التربية والتعلـيم هـو       % 55.7أجابوا بأنه الفقر والفجوات االجتماعية، في حين قال         % 56.1
  .أكثر ما يخيب األمل

" اعتمد علـي  "بأنها ثقافة   % 58.9بأنها الوقاحة، وقال    % 62.2، أجاب   "يةإسرائيل"أما عن الصفة األكثر     
  .يةإسرائيل وقلة الصبر هي الصفة األكثر بأن ضيق الصدر% 50.7، في حين قال "سيكون على مايرام"و

أن دافيد  % 28.6ية األفضل، في حين رأي      سرائيلإن مناحيم بيغين هو رئيس الحكومة اإل      % :31.4وقال  
  .قالوا بأنه يتسحاك رابين% 17.5بن غوريون هو األفضل، مقابل 

، %19.1يتان بنـسبة    ، ورفائيل إ  %20.3أما رئيس هيئة أركان الجيش األفضل فهو موشي ديان بنسبة           
  %.16.8ويتسحاك رابين بنسبة 
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% 34ية خالل السنوات العشر القادمة، قـال        سرائيلوعن احتماالت وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة اإل       
إن االحتماالت متوسطة، في حين أجاب بأن االحتماالت عالية         % :31.2إنه احتمال ضئيل، في حين قال       

  %.13.8ما نسبتهم 
بأنهم ال يعتقدون بأنه    % 42.8حول التسوية مع الفلسطينيين في المستقبل القريب، أجاب         وردا على سؤال    

بأنهم متأكدون من عدم التوصـل إلـى        % 30.2سيكون هناك تسوية في المستقبل القريب، في حين قال          
  .فقط% 17.9تسوية، بينما أجاب باإليجاب 

  10/5/2008صحيفة فلسطين  
  

  في لبنان لم تنجح األزمة" مذهبة" مربكة وتأسف ألن "إسرائيل" .34
، أمس، باهتمام وقلق ما يجري فـي لبنـان، وتراوحـت            إسرائيلتابعت الدوائر السياسية والعسكرية في      

األزمة لم تـنجح، ودعـوة العـالم        " مذهبة"اإليراني، واألسف الن    " الخطر"المواقف ما بين التحذير من      
ع واشنطن لتنسيق المواقف دعما للسلطة اللبنانية وقـوى          نفسها الى التدخل، والتواصل الدائم م      إسرائيلو

وعلى  ! بأال تشتعل حرب أهلية بين اللبنانيين     ...  آذار، وصوال الى التعبير المثير للسخرية عن األمل        14
 بشأن التطورات على الساحة اللبنانيـة، إال        إسرائيلالرغم من المواقف المتنوعة التي صدرت من داخل         

يجمعها هو االرتباك واإلحساس بالمفاجأة الممزوجة بخيبة أمل، والرهان الـدائم علـى             أن الالفت في ما     
  . وضربه" حزب اهللا"الرغبة باستغالل األحداث إلضعاف 

ما يحدث في لبنـان  "ي شمعون بيريز إن سرائيلية، قال الرئيس اإلسرائيلوفي مقابلة مع اإلذاعة العامة اإل     
، "ن المعركة التي تقودها إيران للسيطرة على كل الـشرق األوسـط           ليس مفاجئا فعال، إنه فصل جديد م      

   حـزب اهللا   "وأضاف  ".  بهذه المأساة الجديدة الجارية في لبنان    سرائيلال صلة إل  "مؤكداً أن كلنا نعلـم أن
، ومأسـاة   )في لبنان (مأساة لهم   "، معتبراً أن ما يحدث      "يتجه نحو تقسيم البالد وأخذها إلى الحرب األهلية       

  ". لنا جميعاً، وآمل في أن يتمكنوا من حماية أنفسهم من حرب أهلية دموية
  10/5/2008السفير 

  
  إسرائيل مليون نسمة عدد سكان 7.3 .35

 إسـرائيل  المركزي أمس عشية الذكرى الستين النشاء        اإلحصاءاتأفاد مكتب   :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
 ماليـين   7.282 إسـرائيل ويبلغ عدد سكان    . مة ماليين نس  7.3ان عدد سكان الدولة العبرية يصل الى        

 طفل ولدوا خالل السنة الفائتة ، اي اكثر بتسع مرات من عددهم لدى قيام الدولـة                 156400نسمة بينهم   
ـ  % 8.1وزاد عدد السكان بنسبة      1948, ايار   14العبرية في     االخيرة بفضل الوالدات    12في االشهر ال

 مليون من فلسطينيي    1.5 ماليين نسمة في مقابل      5.5 اليهود   ويبلغ عدد .  الف مهاجر جديد   18ووصول  
  .في منطقة تل ابيب%) 53( وتقيم غالبية من السكان 48,

  8/5/2008الدستور 
  

  بالتوقيع على وثيقة عهد لالجئينفي رام اهللا النكبة ذكرى انطالق فعاليات إحياء  .36
النكبـة فـي    ذكرى  حياء فعاليات   حتفال إل موقع اال  أن   :رام اهللا  من   9/5/2008 الخليج اإلماراتية  نشرت

هليـة فـي    مدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية، شهد مشاركة مختلف المستويات الشعبية والرسـمية واأل             
لى مشاركة العديد من أبناء زوجات وأوالد الالجئين، وسط التأكيد          إضافة  إعالن انطالق هذه الفعاليات،     إ

حرص العديد من القيـادات     قد  و .ة محاوالت للمس بهذا الحق    على أهمية حل قضية الالجئين ورفض أي      
حياء فعاليات النكبـة علـى       اللجنة الوطنية إل    التي نصبتها  على التوقيع على وثيقة العهد والوفاء لالجئين      
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المدخل الرئيسي لموقع االحتفال، والتي تؤكد المضي بكل أشكال الكفاح الوطني لممارسة حـق العـودة                
من بين الموقعين رئيس    كان  و .قرارات والمواثيق الدولية، وباعتباره حقاً ال يسقط بالتقادم       لى ال إباالستناد  

همية تكريس المزيد من الوحدة والتمسك بالمـشروع        أحكومة تسيير األعمال سالم فياض الذي شدد على         
حـدة الـشعب     االب عطا اهللا حنا على و      من جهته أكد  و .الوطني بكافة مكوناته، بما فيها قضية الالجئين      

ن تكـون مناسـبة لكـي يتوحـد فيهـا           أن ذكرى النكبة يجـب      أ رأىالفلسطيني بمسلميه ومسيحييه، و   
  .الفلسطينيون
  رمزياً مخيماًأقامتاللجنة العليا أن : رام اهللا مراسلها من  محمد يونس عن9/5/2008  الحياةوأضافت

ن  أوقال منسق اللجنة عمر عساف ."دةمخيم العو"طلقت عليه اسم أيمثل حياة الفلسطينيين في اللجوء 
لى إلى تذكير كل فلسطيني بحق الالجئين في العودة إلى حياة وقضية اللجوء، وتهدف إقامة المخيم ترمز إ

سماء مدن وقرى فلسطين قبل أوزعت اللجنة نحو نصف مليون مطوية تحتوي  كما .مدنهم وقراهم
وفي بيت لحم، عرض في مسيرة جماهيرية  .المالنكبة، ومعلومات عن الالجئين وتوزيعهم حول الع

نهم أقال المنظمون قد و. لى بيوتهمإلى حق الالجئين في العودة إمتار يرمز أحاشدة مفتاح بطول عشرة 
 .رقام القياسية كأكبر مفتاح في العالمسجلوا المفتاح الذي يزن طنين من الحديد في سجل غينس لأل

  
  إحياًء لذكرى النكبةغزة قطاع والغربية حداد عام في الضفة  .37

علن الحداد العام في جميع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية فـي الـضفة             أ:  أحمد رمضان  - رام اهللا 
ورفعت في هـذه المناسـبة أعـالم        . لذكرى الستين لنكبة الشعب الفلسطيني    ل إحياء،  الغربية وقطاع غزة  

لمنازل، إضافة إلى تنظيم اعتصامات في مراكز       فلسطين والرايات السود فوق أسطح المؤسسات العامة وا       
في مدينة القدس المحتلة، اعتصم المئات من أبناء المدينة وزوار وحجـاج             و .المدن، والساحات الرئيسية  

  .المدينة المقدسة في باحة كنيسة القيامة، إحياء للذكرى، حيث أضيئت الشموع ورفعت الصلوات
  9/5/2008المستقبل 

  
  ون الذكرى الستين للنكبة يحي48فلسطينيو  .38

ـ أ 48 يفلـسطيني أن  : الناصرة مراسلها من     برهوم جرايسي  عن 8/5/2008الغد االردنية   نشرت    واحي
الذكرى الستين لنكبة الشعب الفلسطيني، وذلك بمسيرة حاشدة نحو قرية صفورية، وهـي أكبـر القـرى            

 8، وكان يعيش فيها حوالي      "إسرائيل "امية، بعد شهرين على قي    سرائيلالفلسطينية التي دمرتها السلطات اإل    
 48مـن فلـسطينيي     % 25فإن    لجنة المهجرين في وطنهم،    ب تجدر االشارة إلى أنه وبحس     .آالف نسمة 

 من قراهم   هم الجئون في وطنهم، وغالبيتهم الساحقة تعيش في قرى ومدن قريبة جداً           )  ألف 300حوالي  (
  .األصلية

  في الكنيستالنائبأن : الناصرة مراسلها من ر اندراوس زهيعن 8/5/2008القدس العربي وذكرت 
 ىعنصرية ضد الحشود الفلسطينية التي ستحيي الذكرالمجموعات ال اتمحمد بركة، حذر من استفزاز

كانت عصابات يمينية يؤازرها عضو الكنيست يسرائيل حسون من حزب  وذلك بعد أن .الستين للنكبة
  .ل شي لحوم في أحراش صفورية، وذلك في خطوة استفزازيةقامة حفإ ىلإ، دعت " بيتناإسرائيل"

النائب واصل طه أن : رامي منصور ومجد حمدان عن مراسليه 8/5/2008 48 عربوأورد موقع
 5أصيب في اعتداء الوحدات الخاصة على المشاركين في مسيرة العودة في صفورية، كما تم اعتقال 

من جهته أكد جمال و .ذلكإثنين من الضباط أصيبا خالل ادعت الشرطة أن فيما مشاركين في المسيرة، 
، حيث من  عاما60ً يعيشه الشعب الفلسطيني على مدى  ذكرى بل واقعاًتأن نكبة فلسطين ليسزحالقة 
وأشار إلى أن قضية مهجري الداخل  .العمل على تصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بهذا الشعبالواجب 
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يضاً سيطرة على الجغرافيا أ، بل "إسرائيل" كما تدعي  ديموغرافياًزناًن القضية ليست فقط تواأتثبت 
  .واالرض

  
  حق العودة من الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف :  القدسمفتي .39

 قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين في خطبـة صـالة              : وفا - القدس  المحتلة  
وحث  . إن العودة حق شرعي من الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف          ،كالجمعة بالمسجد األقصى المبار   
 ولألمة العربية واإلسالمية لتوحيد الصف وجمع الكلمـة     الفلسطيني شعبل ل على جعل ذكرى النكبة حافزاً    

  .وإنهاء الخالفات ليكونوا جديرين بحمل هذه القضية المقدسة العادلة
  10/5/2008الحياة الجديدة 

  
  نهاء معاناتهم وعذابات عائالتهم إ  عباسة المهد يناشدون كنيسمبعدو .40

يصادف اليوم مرور سبع سنوات على ترحيل مبعدي كنيسة المهد الى غزة حيـث              :  نفوذ البكري  -غزة  
شـيخ   وقـد ناشـد      .نجاب شخص بعد الزواج واإل    101  حالياً ، بينما يبلغ   شخصاً 26كان عددهم آنذاك    

طفالهم الرئيس محمود عبـاس وكافـة       أباسم كافة المبعدين وزوجاتهم و    المبعدين ياسين الهريمي باسمه و    
و ألى بيت لحم    إنهاء معاناتهم لتأمين عودتهم     إنهاء عذاباتهم و  الجهات االنسانية والوفد المفاوض التدخل إل     

لى حين موافقة   إريحا  ألى سجون رام اهللا و    إو ترحيلهم   ألى غزة   إتسهيل عملية زيارة عائالتهم من الضفة       
  .ي على قضيتهم مثل قضية المطاردينسرائيلالجانب اإل

  10/5/2008الحياة الجديدة 
  

  يهدد بكارثة صحية وبيئية  في غزة مركباتاللمحركات   زيت الطبخاستخدام .41
ن بعض المناطق أنسان قالت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار ومؤسسة الضمير لحقوق اإل: غزة

و اقتصادي، بسبب أزمة أيشبه مدن أشباح خالية من أي حراك اجتماعي لى ما إفي قطاع غزة تحول 
 . في المئة من المركبات ووسائل المواصالت90الوقود وصعوبة إيجاد مواصالت بعد توقف أكثر من 

وضح منسق الحملة الدكتور إياد السراج ومدير مؤسسة الضمير خليل ابو شمالة في مؤتمر صحافي أو
أرغم سائقي النقل العمومي على استخدام زيت الطبخ كوقود " الوقود من القطاع ن نفادأعقداه في غزة 

لمحركات مركباتهم، ما أوقع كارثة صحية وبيئية تشكل تهديداً حقيقياً على الصحة العامة للمواطن 
 في المئة من المرافق الحيوية ذات العالقة بالمياه 90 عن خشيتهما من توقف اأعرب كما ."الفلسطيني

 في 70، خصوصاً في ظل حقيقة انخفاض كفاءة شبكات المياه من  غزةلصرف الصحي في قطاعوا
  . مضخة للصرف الصحي جراء نفاد احتياطي الوقود37 في المئة والتوقف النسبي لنحو 50المئة الى 

  8/5/2008 الحياة
  

  االحتالل من جنوب قطاع غزةقوات  على جثمان شهيدة بعد انسحاب العثور .42
 داخل منزلها في بلدة عبسان، شرقي خانيونس، وذلك بعد امرأة فلسطينيةدر طبية على جثة عثرت مصا

وقال شهود عيان إن منزل الشهيدة كان  .األربعاءالمنطقة مساء في  تتوغلتي انسحاب قوات االحتالل ال
 إلى قد تعرض لقصف مدفعي من دبابات االحتالل، حيث لم تستطع الطواقم الطبية واإلسعاف الدخول

  .المنطقة إلنقاذها مع أطفالها السبعة الذين لم يصابوا
  8/5/2008 48عرب
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  يةإسرائيل فتى فلسطيني نتيجة قصف قذيفة من دبابة استشهاد .43
ي إسرائيلاستشهد فتى فلسطيني في ساعٍة متأخرة، مساء الخميس، متأثراً بجراح أصيب بها في قصف 

وقال  . عبسان الجديدة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة بلدةفيي سرائيلاإلتوغل العلى منزله خالل 
وضح أنه أو .مصدر طبي فلسطيني، أن الفتى أصيب بقذيفة دبابة سقطت على منزله خالل عملية التوغل

  . اخرين بجراح20بذلك يرتفع عدد الشهداء لثالثة فلسطينيين، وإصابة ما اليقل عن 
  9/5/2008 48عرب

  
  بنيران المستوطنين قرب رام اهللا بالضفة الغربية فلسطيني وإصابة آخر استشهاد .44

 استشهد بنيران المستوطنين، في حـين       ن فلسطينياً أ قالت مصادر فلسطينية،     :ألفت حداد ورأفت الكيالني   
ومن جهتهـا    .تم اعتقال آخر بعد إصابته، وذلك في منطقة عين يبرود الواقعة بالقرب من مدينة رام اهللا               

المستوطنين كانوا مسلحين، مـا     من   فلسطينيين أطلقا النار، باتجاه مجموعة       ية أن إسرائيلادعت مصادر   
عن صـيادين كانـا     هو  ن الحديث   ، أ وفي المقابل نقل عن شهود عيان      .أدى إلى وقوع تبادل إطالق نار     

  .يصطادان في المنطقة عندما وقعت المواجهات مع المستوطنين
  9/5/2008 48عرب

  
  ن السلمية في ذكرى النكبةجيش االحتالل يقمع مسيرة بلعي .45

مس بحاالت اختنـاق وبالرصـاص المعـدني المغلـف          أأصيب عدد من الفلسطينيين     :  د ب أ   -رام اهللا   
نظمها أهالي قرية بلعين القريبة من      األسبوعية التي   مسيرة  الي على   سرائيلبالمطاط الذي أطلقه الجيش اإل    

 مجموعة مـن المتـضامنين      هاشارك في التي  و. نكبةرام اهللا في الضفة الغربية بمناسبة الذكرى الستين لل        
  .يينسرائيلالدوليين واإل

  10/5/2008الدستور 
  

  قرب بيت لحم مواطنين في المسيرة األسبوعية ضد الجدار 4 إصابة .46
أصيب أربعة مواطنين بينهم طفالن بجروح ورضوض خالل تظـاهرة ضـد جـدار               :حسن عبد الجواد  

نظمتهـا اللجنـة الـشعبية      ،   الريف الجنوبي لمحافظة بيت لحم     الفصل العنصري في قرية المعصرة في     
رفـع المـشاركون    قـد   و .يينإسرائيلجانب و أ متضامنين   ةمشاركبلمقاومة الجدار والتوسع االستيطاني     

لى التمسك بحق   إ داعين ،ستيطانيةعالم الفلسطينية والشعارات المناهضة للجدار العازل والسياسات اإل       األ
  .ديارهم وأمالكهم وقراهم المدمرةلى إعودة الالجئين 

  10/5/2008األيام الفلسطينية 
  

   للذكرى الستين للنكبةبدو إحياًءقرية مسيرة أطفال في  .47
شارك العشرات من أطفال قرى شمال غرب القدس، أمس، في مسيرة حاشدة نظمـت               : فادي العاروري 

ى الثقافي، واتحاد الشباب الـديمقراطي      بدعوة من مركز المنتد   ،  في قرية بدو إحياء للذكرى الستين للنكبة      
 صوب موقع بناء جدار الفصل العنصري شرق القرية، قبالـة مـستوطنة             المسيرةتوجهت   و .الفلسطيني

  .جفعات زئيف المتاخمة
  10/9/2008األيام الفلسطينية 

  
  ي مسؤولية مقتل عائلة أبو معتق فـي بيت حانونسرائيلبتسيلم يحمل الجيش اإل مركز .48
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م أي في ظـروف مقتـل       سرائيلجراه الجيش اإل  أنسان نتائج التحقيق الذي     كز بتسيلم لحقوق اإل   فض مر ر
  .قطاع غزةفي بو معتق في بيت حانون، أطفالها من عائلة أ  منربعةأو
  

، ي الرئيسي، بفتح التحقيق في القضية من قبـل الـشرطة العـسكرية            سرائيلوطالب النائب العسكري اإل   
  .اجرته اللجنة التي عينها الجيشعزل عن التحقيق الذي مب

  10/5/2008  األردنيةلرأيا
  

   الماضينيسان ومعاق خالل  وصحفياً طفال17ً بينهم  فلسطينيا82ًاالحتالل قتل : تقرير .49
  فلسطينياً مواطنا82ًأكد تقرير صدر عن منظمة التحرير الفلسطينية، أن قوات االحتالل، قتلت  :رام اهللا
. ، خالل عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية ومعاق حركياً وصحفياً طفال17ًبينهم 

 في عملياته العسكرية التي وأضافت أن االحتالل ارتكب جرائم حرب واستخدم األسلحة المحرمة دولياً
أن عدد الجرحى  كما بين التقرير . في قطاع غزة، والتي كان معظم ضحاياها من المدنيين العزلهانفذ

ونوه إلى أن قوات االحتالل اعتقلت خالل عملياتها  .سيدات 3 و طفال21ً بينهم  مصابا305ًبلغ 
 580العسكرية في القطاع، وخالل المداهمات الليلية في الضفة الغربية وعلى الحواجز العسكرية، 

 . أسير11.500الحتالل نحو  من أبناء القطاع، ليصل عدد األسرى في سجون ا معتقال160ًمواطنا بينهم 
 منزال آخر إلى 22 منازل وحولت نحو 7وأكد التقرير أن قوات االحتالل هدمت خالل الشهر نحو 

  . دونما في محافظة رام اهللا لصالح بناء جدار الضم والتوسع18ثكنات عسكرية، وصادرت 
  8/5/2008 قدس برس

  
   خالل االنتفاضة ينيل فلسطكثر من ستة آالف طفأ اعتقلت "إسرائيل: "تقرير .50

 طفل  6200 اعتقلت   "إسرائيل" إن   ،مس في تقرير له   ألدفاع عن األسرى    لفلسطيني  المركز  القال  : رام اهللا 
ن األسـرى   أوضـح   أو.  ما زالوا قيد األسر    350فلسطيني منذ بداية انتفاضة األقصى حتى اليوم، منهم         

 ب وترويع وضغط جسدي ونفسي، مشيراً     سرى الكبار من تعذي   لى ما يتعرض له األ    إاألطفال يتعرضون   
سـن  يحـدد   ي  سـرائيل القانون اإل  فيما تجدر اإلشارة إلى أن       .يهملى اآلثار الخطيرة التي يتركها ذلك عل      إ

ـ  ـ  ، بينما تحدده األ    عاماً 16الطفولة ب لـى أن   إ  من جهة أخـرى،    شار التقرير أو . عاماً 18مم المتحدة ب
 ولدوا  ن هناك أطفاالً  أ كما ذكر .  أسيرة ضمن سن الطفولة    20نهن   امرأة فلسطينية، بي   98 تعتقل   "إسرائيل"

  .داخل السجون في ظروف صحية بالغة الصعوبة واإلذالل واإلهانة لألم
 10/5/2008الحياة 

  
   مع الكيان"أسمنتية" األردنية تحذر من شراكة "مقاومة التطبيع" .51

 في األردن، الحكومـة مـن مغبـة     " التطبيع التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة    "حذرت اللجنة    :عمان
. السماح بعقد شراكة بين مستثمرين محليين ومستثمرين صهاينة إلقامة مصانع لالسمنت جنـوب األردن             

تلقـت  "وقالت اللجنة في مذكرة وجهها رئيسها حمزة منصور الى رئيس الوزراء نادر الذهبي أمس إنها                
تلحق األذى باإلنسان األردنـي والبيئـة       "مثل هذه الشراكة    وشددت اللجنة على ان     .  تفيد بذلك  "معلومات

األردنية، وتؤمن الكمية الكافية من مادة االسمنت ليستخدمها العدو في بناء المستعمرات علـى حـساب                
  ."الشعب الفلسطيني

  10/5/2008 الخليج اإلماراتية
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  ة فلسطين نكبىالسلطات األردنية ترفض السماح لإلسالميين بتنظيم مهرجان في ذكر .52
قال حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني امس األربعاء إن الحاكم اإلداري لعمان : عمان ـ يو بي آي

 الستين لنكبة ىرفض منح الحزب تصريحاً بتنظيم مهرجان تضامني مع الفلسطينيين بمناسبة الذكر
سؤول الملف الفلسطيني وأصدر الحزب بياناً قال فيه ان م .فلسطين كان من المقرر إقامته يوم الجمعة

في المكتب التنفيذي للحزب حكمت الرواشدة استهجن رفض تنظيم المهرجان خاصة في مثل هذا الوقت 
 .الذي تزداد فيه المؤامرة علي حق عودة الالجئين الفلسطينيين 

 تناقض موقف الحكومة هذا مع تصريحاتها التي طالما أكدت من خاللها علي التمسك بحق ىوشدد عل
وتابع البيان ان رفض إقامة مثل هذه الفعاليات .ة الالجئين الفلسطينيين والوقوف في وجه التوطين عود

 .يخدم العدو وال يسهم في التصدي لمخاطر التوطين 
  8/5/2008القدس العربي 

  
   وحزب اهللا"حماس"ن أقطع العالقات مع إيران و ولإسرائيلمستعد للسالم مع : األسد .53

 إسرائيللرئيس السوري بشار االسد ان دمشق لن تقبل ضمن اي اتفاق محتمل مع              اكد ا ): آكي (-روما  
مجـددا اسـتعداده    .  وحـزب اهللا   "حماس"بالطلب العقيم المتمثل في قطع العالقة مع ايران و         "بما وصفه   
 "اسبرسـو "وقال االسد في مقابلة اجرتها معه مجلة         . مقابل استعادة مرتفعات الجوالن    إسرائيلللسالم مع   
مع ذلك فنحن بحاجة الـى الوجـود        ", واضاف, نحن نبني المقدمات من اجل مفاوضات حقيقية      "االيطالية  

مشيرا الى انه بانتظار الرئيس االميركي الجديد الذي سـيحل فـي البيـت              , "االميركي من اجل اطالقها   
  .االبيض مطلع العام المقبل

  9/5/2008السياسة الكويتية 
  

  "إسرائيل" قيام ى عاما عل60بمرور  مبارك يهنئ بيريز .54
ـ   إسرائيلاكدت مصادر : رام اهللا ـ وليد عوض   ىية امس ان الرئيس المصري حسني مبـارك بعـث ال

ـ   60رسالة تهنئة بمناسبة مرور       شمعون بيريز  إسرائيلرئيس الدولة في     وحـسب  .  قيامهـا  ى عاما عل
 وباقي االطراف العربية مـن   ضرورة تحقيق السالم مع الفلسطينيين     ىالمصادر فان مبارك حث بيريزعل    

  .اجل مستقبل المنطقة ورفاهية شعوبها
  10/5/2008القدس العربي 

  
  جرذ ميت وصل الى نهايته" إسرائيل: "نجاد .55

ان الذين يتـصورون بـأن تنظـيم        : "أكد الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد      : ستار ناصر   - طهران
سيبث الروح في الجثة النتنة لهذا الكيان الغاصب هم         االحتفاالت بمناسبة ذكرى تأسيس الكيان الصهيوني       

على خطأ كبير، وعلى المشاركين في هذه االحتفاالت أن يدركوا بأن أسـماءهم سـتدرج علـى قائمـة                   
هناك اليوم تساؤالت مثارة حـول فلـسفة وجـود الكيـان            : "واضاف نجاد، أمس   .المجرمين الصهاينة 

واكد نجـاد ان    . صطنع والغاصب في طريقه للزوال واالنهيار     مشددا على ان هذا الكيان الم      ".الصهيوني
الكيان الصهيوني أداة للهيمنة بيد القوى المتغطرسة ضد الشعوب، موضحا ان االسـتكبار زرع الكيـان                
الصهيوني المصطنع في قلب العالم االسالمي بعد هجومه على فلسطين اال ان هذا الكيان كالجرذ الميت                 

  .ن بعد الهزيمة التي مني بها على  يد الشعب اللبنانيقد وصل الى نهايته اآل
  9/5/2008 الخليج اإلماراتية

  
  موسى يستبعد اتفاق سالم في نهاية العامعمرو  .56
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قال األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن موسكو لم تعد متحمسة :  محمد سعيد-واشنطن 
 .يةسرائيلشجيع استئناف مفاوضات التسوية العربية اإللعقد مؤتمر لمتابعة قرارات مؤتمر أنابوليس لت

 اشترطت لمشاركتها أن يقتصر جدول إسرائيلرأيه إلى أن " لدستور"وعزا موسى في حديث خاص ل
أعمال مؤتمر موسكو على بند استئناف المفاوضات متعددة األطراف ، لبحث قضايا التسلح والمياه 

 والسلطة الفلسطينية بنهاية إسرائيلالتوصل إلى اتفاق سالم بين واستبعد امين عام الجامعة،   .والبيئة
ليس هناك أي مؤشرات للتوصل " واضاف .العام الحالي وقبل انتهاء والية الرئيس األميركي جورج بوش

 ." إلى اتفاق سالم في الموعد الذي حددته اإلدارة األميركية
يين والفلسطينيين ينطوي على سلبيات سرائيلن اإلوحذر موسى من أن التكتم على ما يتم التفاوض عليه بي

إال أن "وقال أن الجانب الفلسطيني يضع الجامعة العربية في الصورة فيما يتعلق بما يحدث . وإيجابيات
 ." التقارير التي تسلمناها حتى األسبوع الماضي التشير إلى إحراز أي تقدم

  9/5/2008الدستور 
  

  هذا الكيان سينفجر من الداخل: "يلإسرائ" ذكرى إقامة في رفسنجاني .57
اكد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني ان القوى الكبرى لم تعتبـر مـن                : طهران

 مليونا، وذلـك فـي معـرض        40التاريخ الدموي للحرب العالمية التي اسفرت عن مقتل ما ال يقل عن             
 توصيفه للظلم الذي لحق بالشعب الفلـسطيني        وبعد. إسرائيلحديثه عن الذكرى الستين العالن قيام دولة        

هذا الكيـان   "، اعتبر رفسنجاني ان     ) عاما 60( خالل هذه المرحلة     "الواهية التي اعطيت لليهود   "والوعود  
ي سـرائيل ، مشددا على ان الشيء الوحيد الذي يدفع الـشعب اإل          "سينفجر من الداخل بسبب افتقاره للعدالة     

  .لتهديدات العالم االسالميلالتحاد هو اعتقاده بأنه عرضة 
  10/5/2008الحياة 

  
  "إسرائيل"بدء المرحلة الثانية من تدفق الغاز المصري إلى  .58

 خالل  إسرائيلبدأت المرحلة الثانية وقبل األخيرة من تدفق الغاز المصري إلى           :  محمد المتولي  -القاهرة  
 عن بـدء تـدفق الغـاز الطبيعـي           قد أعلنت مطلع مايو    إسرائيلكانت شركة كهرباء    . الفترة التجريبية 

وجاءت عملية توريد الغاز بعد توقيع اتفاق مع شركة غاز شرق            .المصري عبر خط أنابيب للمرة األولى     
وتـضمنت   . مليار متر مكعب سنويا لمـدة عـشرين عامـا   1.7المتوسط لتوريد كمية غاز طبيعي تبلغ  

 مدينتي تل أبيب وأشدود وسيمكن ذلك شركة        المرحلة األولى تسليم الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في        
وتقـول   . من إنتاجها  20%الكهرباء من زيادة إنتاجها الكهربائي المولد بالغاز الطبيعي الذي تبلغ نسبته            

 من الكهرباء التي ستنتج في العقد المقبل ستكون معتمـدة           20% إن ما يزيد على      إسرائيلشركة كهرباء   
  .على الغاز الطبيعي المصري

 .إسـرائيل مت شركة غاز شرق المتوسط خط أنابيب تحت الماء لنقل الغاز الطبيعي من مصر إلـى     وأقا
ويتولى إدارة الخط والشركة مشروع مشترك لمستثمرين منهم رجل األعمال المـصري حـسين سـالم                

  .ي يوسف ميمانسرائيلورجل األعمال اإل
عارضين والمستقلين ونشطاء في مصر،     إلى ذلك، أطلق عدد من المثقفين وأعضاء مجلس الشعب، من الم          

ووصـف الـدكتور إبـراهيم      . حملة شعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني         
 تريليون متر مكعب بأنـه  ٧٥ االدعاء بأن احتياطي الغاز المصري يبلغ        -خبير البترول الدولي  -زهران  

 تريليون متر مكعـب، مـستغربا أن يـتم          ٣٦ و ٢٨، مشيراً إلى تقديرات دولية بتراوحه بين        "عشوائي"
  . حسب االتفاقيةسرائيل تريليون متر منها إل١٨تصدير 

  9/5/2008العرب القطرية 
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   معبر رفح لثالثة أيام بإشراف مصريتشغيل: القاهرة .59
ات في  يبدأ معبر رفح في العمل اليوم ولمدة ثالثة أيام من أجل مرور الفلسطينيين أصحاب اإلقام              : القاهرة

الخارج والمرضى في اتجاه مصر والسماح بعودة الفلسطينيين العالقين في األراضي المصرية إلى قطاع              
  .غزة، على أن يعمل المعبر خالل هذه األيام تحت إشراف مصري

ـ       إن المعبر سيعمل خالل هذه األيام تحت إشراف مصري ومن           "الحياة"من جانبه، قال مصدر مصري ل
ن األوروبيين او حرس الرئاسة، غير أنه أشار إلى تنسيق مع السلطة الفلسطينية قبل              دون وجود المراقبي  

وأوضح أنه ال توجد أرقـام محـددة        . "حماس"اتخاذ القرار الذي جاء نتيجة اتصاالت مصرية مع حركة          
  .سلفاً وال قوائم بأسماء من سيسمح لهم بالمرور في االتجاهين

  10/5/2008الحياة 
  

  ن أطفال مخيمات لبنانأطباء مصر يغيثو .60
وقعت لجنة اإلغاثة بنقابة أطباء مصر أمس بروتوكولي تعاون مع مؤسستين :  حازم عبدو-القاهرة 

خيريتين في لبنان لتقديم الدعم اإلغاثي والطبي ألبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان في إطار مشروع 
عبد القادر . وقع البرتوكولين عن اللجنة دو .جديد تنفذه اللجنة إلغاثة أطفال المخيمات الفلسطينية

 ومقرها العاصمة اللبنانية -" تكافل" حجازي األمين العام للجنة ، وعن مؤسسة التكافل الرعاية الطفولة
 رياض الخطيب المدير التنفيذي للمؤسسة، وعن وقفية رعاية األسرة الفلسطينية واللبنانية -بيروت 

 .المدير العام للمؤسسةومقرها بيروت عصام خشان " وفرة"
  8/5/2008الدستور 

  
  أمام الكنيست" الدولة اليهودية"بوش يطلق وعده بقيام  .61

قالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى إن الرئيس االمريكي جورج : عبد الجبار أبو غربية -عمان 
مة وخطيرة بوش سيعلن في خطابه أمام الكنيست خالل زيارته المرتقبة لدولة االحتالل عن نقاط ها

يحمل اسمه شبيها من حيث المعنى والدالالت واالنعكاسات بوعد بلفور عام ) وعدا(تشكل في مجملها 
وقالت المصادر إن كبار أركان االدارة االمريكية اجروا اتصاالت مع حلفائهم في المنطقة . 1917

ة الحرج الشديد وأطلعوهم على بعض نقاط الخطاب المرتقب للرئيس بوش، الذي سيضعهم في دائر
وأضافت أن جورج بوش سيطلق وعده ). وعد بوش(عرضة النعكاسات وتأثيرات سلبية قد تترتب على 

والتأكيد بقوة على رسالة الضمانات التي كان منحها لرئيس وزراء ) بيهودية الدولة(امام الكنيست المتمثل 
عودة، وشطب المسائل الجوهرية وتشير المصادر الى أن وعد بوش يعني ضرب حق ال.  السابقإسرائيل

للصراع، وإثباتا جديدا لعدم مصداقية االدارة االمريكية في دعمها لعملية السالم، وانجاز حل للصراع 
 .ي قبل رحيله عن الحكمسرائيل اإل-الفلسطيني 

وأكد ستيفن هادلي مستشار الرئيس األمريكى لشؤون األمن القومي في مؤتمر صحفي مقتضب عقده في 
 بأن هذه الجولة للرئيس األمريكى تنطوي على قدر من الرمزية والمحادثات الجوهرية ،ت األبيضالبي

وليعكس التزام الواليات المتحدة المستمر بأمن ، معا، وذلك إلبقاء عملية السالم تسير قدما إلى األمام
 . إسرائيل

  9/5/2008عكاظ 
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  وماالوضاع تتدهور يوما بعد ي: في غزة" االونروا"مدير  .62

في قطاع غزة جون جينغ من استمرار تدهور االوضاع فـي           ) اونروا(حذر مدير وكالة    :  د ب أ   -غزة  
الحقيقة هي أن حصار قطاع غزة والحـد مـن          "وقال جينغ في مقابلة مع وكالة االنباء االلمانية          .القطاع

 برفع حصارها   رائيلإسوطالب  ". تلقي بظاللها على جميع مناحي الحياة     ) للقطاع(عمليات دخول البضائع    
 كيلومترا  40عالم الناس في قطاع غزة طوله       "وأضاف  .  شهرا بشكل سريع   11المستمر على القطاع منذ     

، مشيرا إلى أن قطاع غزة لم يشهد مطلقا مثل هذه العزلة خالل الـسنوات               " وعرضه عشرة كيلومترات  
  . إسرائيل االخيرة منذ اقامة 60الـ

ية الحدودية انطالقا   سرائيل الدولي، حركة حماس بوقف قصف المدن اإل       وفي الوقت نفسه طالب المسؤول    
ي إلـى أن نحـو      سرائيلوتشير بيانات الجيش اإل   ". يجب وضع نهاية فورية للعنف    "من قطاع غزة وأكد     

  . من القطاع منذ بداية العامإسرائيل من صواريخ القسام محلية الصنع وقذائف الهاون أطلقت على 1750
ن أن يكون الحل هو فرض عقوبة جماعية على الشعب فهو أمر لن يحـل علـى المـدى                   ال يمك "مضيفا  

كما أكد بأن الناس في القطاع بحاجة لفـتح المعابرالحدوديـة حتـى             ". سرائيلالطويل المشكلة االمنية إل   
ألف شخص لم يغادروا قطـاع غـزة مطلقـا وهـم ال     " 700يتمكنوا من الدراسة والعمل ، موضحا أن       

  ". ، باستثناء الجنودائيلإسريعرفون 
  10/5/2008الدستور 

  
  "إسرائيل"إلى " رسالة صداقة"الروسي الجديد مدفيديف يستهل عهده بـ الرئيس  .63

رسالة "استهل الرئيس الروسي الجديد ديمتري مدفيديف عهده أمس، بتوجيه :  رائد جبر-موسكو 
ي سرائيليدفيديف برسائل إلى الرئيس اإلففي اليوم األول له في الكرملين، بعث م ،إسرائيلإلى " صداقة

وأفاد الديوان الرئاسي بأن رسالتي الرئيس تضمنتا تهنئة . شمعون بيريز ورئيس الوزراء إيهود أولمرت
تطوير التعاون البناء مع القيادة "، وأعرب فيهما عن أمله بـ "إسرائيلالذكرى الستين لقيام "لمناسبة 

بدء نشاطه في الكرملين "موسكو عن سبب حرص مدفيديف على وتساءلت أوساط في ". يةسرائيلاإل
  ".برسالة صداقة إلى تل أبيب، حتى قبل موعد احتفاالت الدولة العبرية بذكرى تأسيسها

  9/5/2008 الحياة
  

  حماس مشكلة للسالم العالمي: بوش .64
ما "بيض،  ، في مؤتمر صحافي في البيت األ      س قال الرئيس األميركي جورج بوش ام      :رويترز ، ا ف ب    

مـشكلة مهمـة    "معتبرا أن حماس تمثّل     " زلت آمل أننا سنتوصل الى اتفاق بحلول نهاية واليتي الرئاسية         
واتهم بوش، الـذي     ".وهذا ما يدعوني الى عدم محاورتها     . للسالم العالمي، أو للسالم في الشرق األوسط      

ن الشهر الحالي، سوريا بـدعم       م 18 و 13 ومصر والسعودية بين     إسرائيليقوم بجولة في المنطقة تشمل      
لذا حين تريد التحـدث عـن       "وقال  . بأن إيران أيضا تساند الحركة    " شائعات"حماس، مشيرا الى أن ثمة      

صعوبة إحالل السالم في الشرق األوسط، فسيكون األمر صعبا، لكن منظمات كحماس سـتجعله أكثـر                
  ".صعوبة

  8/5/2008السفير 
  

  من أجل إقامة دولة فلسطينية"راقات تاريخيةاخت" لتحقيق إسرائيلفرنسا تدعو  .65
 أمس إلى تحقيـق     إسرائيلدعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير       :  يوسف الشايب  -رام اهللا -باريس

، وذلك في رسالة الى نظيرتـه       2008من اجل قيام دولة فلسطينية مستقلة قبل نهاية         " اختراقات تاريخية "
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كي تنتهـي المحـن التـي يعـاني منهـا           "وقال كوشنير    .إسرائيلام  تسيبي ليفني في الذكرى الستين لقي     
يون والفلسطينيون منذ سنوات طويلة، اتمنى ان تتحقق خالل االشهر المقبلة اختراقات تاريخيـة              سرائيلاإل

" اعرف تمسككم بهذا الواجـب الملـح      "واضاف   ".في المفاوضات الجارية بهدف التوصل الى حل نهائي       
االن العمل جميعا على قيام دولة فلسطينية مستقلة ديموقراطية قابلة للحياة تعـيش             يجب  "مشددا على انه    

  ".2008 قبل نهاية إسرائيلبسالم وامن الى جانب 
  8/5/2008 األردنيةالغد 

  
  يينسرائيلالعالم ال يصدق حصول تقدم بين الفلسطينيين واإل: رايس .66

 ارتياحا لطلب وزيرة الخارجية األمريكية  والسلطة الفلسطينيةإسرائيللم تبد :  د ب أ-تل ابيب 
كوندوليزا رايس منهما توقيع مذكرة تفاهم حول التقدم الذي أحرزاه في مفاوضات الوضع النهائي قبل 

" هاآرتس"وذكرت صحيفة . الزيارة المرتقبة للرئيس األمريكي جورج بوش إلى المنطقة األسبوع المقبل
 لم تذكره إن الوزيرة رايس إسرائيل عن مصدر حكومي في ية في عددها الصادر أمس نقالسرائيلاإل

 .أرادت الحصول على مثل هذه الوثيقة لكي توضح للمجتمع الدولي أن المفاوضات تحرز تقدماً بالفعل
وأوضحت أنه نتيجة عدم صدور وثيقة رسمية عن نتيجة المفاوضات ، إلى جانب عدم إحراز تقدم 

العالم ال يتشجع على " اليومية للفلسطينيين المقيمين في الضفة ، فإن دراماتيكي على صعيد تحسين الحياة
يون والفلسطينيون الذين التقت بهم سرائيلوأبدى المسؤولون اإل". التصديق وهذا يقوض مسيرة المفاوضات

 .رايس تحفظات على موقفها
  8/5/2008الدستور 

  
  "إسرائيل"ع يميون يحاولون تقييد العالقة مأكاد: ابريطاني .67

، ودعـوا   إسـرائيل  جدد أكاديميون بريطانيون مساعيهم إلى فرض مقاطعة أكاديميـة ضـد             :يو بي أي  
الكارثة اإلنسانية التـي    "المحاضرين إلى مراجعة الروابط التي يقيمونها مع معاهد الدولة العبرية، بسبب            

بـة الجامعـات   أمس أن المـؤتمر الـسنوي لنقا    " الغارديان"وذكرت صحيفة   ". تسببت بها في قطاع غزة    
سيناقش اقتراحاً يختلف قليالً عن الدعوة إلى فرض مقاطعـة شـاملة،            "والكليات البريطانية، هذا الشهر     

يطالب األعضاء بمراجعة المضامين السياسية واألخالقية للروابط التعليمية التي يقيمونها مع المؤسـسات             
  ".يةسرائيلاإل

  10/5/2008السفير 
  

  "إسرائيلأطردوا العرب من  ":في كندا... يهود متطرفون .68
" المتطـرفين المحليـين   "كمجموعـة مـن     " اف بي أي  " التي صنفها    "رابطة الدفاع عن اليهود   "استهلت  

 آذار  27، أنشطتها مجدداً في تورنتو في       إسرائيلالمتصلين بجماعتين مناهضتين للعرب محظورتين في       
  .في المعبد اليهودي شاريي تيفااله مشاركاً، احتفاء بفيغلين 150الماضي، عبر حفل حضره نحو 

في حزب الليكود موشى فيغلـين، بتجديـد        " الزعامة اليهودية "في الحفل، لم يكتِف زعيم الجناح المتشدد        
، ويعني الفلسطينيين، بقوة المال، بل عبر عن استيائه مـن           "العرب"من أسماهم   " طرد"دعوة الرابطة إلى    

.. العرب ليسوا المـشكلة   "، معتبراً أن    "العدو"تهمها باالنهيار أمام عنف     ية الحالية، التي ا   سرائيلالقيادة اإل 
، تـصفيقاً   إسـرائيل ، أي الهجمات الصاروخية على      "لن نعتادها : واستدعى هتافه ". اليهود) بعض(وإنما  

  ".المتطرفين.. "حاداً من مستمعيه
  8/5/2008السفير 
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  2008دول أوبك ستجني تريليون دوالر في  .69
رجحت إدارة معلومات الطاقة األميركية، أمس، أن أعضاء منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط             : رويترز

 بفـضل االرتفـاع     2008 سيجنون على األرجح أكثر من تريليون دوالر من صادرات النفط خالل العام           
  .القياسي ألسعار الخام

 8/5/2008السفير 
  

  غزة بين الجوع والتجويع .70
  نقوال ناصر

وبينما قرر األمين العام لألمم المتحدة      . جوع وتجويع   : لم واحد، لكنه اثنان في قطاع غزة      الجوع في العا  
مون انشاء قوة طوارئ أممية حول أزمة الغذاء العالمية، فان أي برامج اغاثة لهذه القـوة لـن                  -بان كي 

لم جريمـة   يشاهد العـا  "تطال القطاع بسبب سياسة التجويع المنظم والمبرمج ألهله عبر الحصار، حيث            
حقوق انسان يجري فيها سجن مليون ونصف المليون انسان دون أي منفذ الى العالم الخارجي بحـرا أو                  

، كما كتب الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر        "جوا أو برا، وحيث تجري معاقبة وحشية للسكان كافة        
فـي  " االشـقاء "العرب وال   " نالجيرا"يوم األربعاء الماضي، دون ان تحرك ساكنا ال األمم المتحدة وال            

  .الفلسطينية المعترف بها من كل المشاركين في الجريمة او الصامتين عنها " القيادة الشرعية"
لقوة طوارئ اإلغاثة الجديدة، وعقد في      " منسقا"مون نائبه للشؤون اإلنسانية، جون هولمز،       -لقد عين كي  

رة المدراء التنفيذيين لنظام األمم المتحدة في بيرن        الثالثين من الشهر المنصرم اجتماعا طارئا لمجلس إدا       
بسويسرا، كما عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رؤساء برنامج الغذاء العالمي ومنظمة األغذية والزراعة              

، والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لكي يبعث برسالة رمزية قوية بأن هذه المنظمـات تقـف                 "فاو"
الجوع العـالمي، كمـا قـال       " تحدي"ل المشترك المتكامل والشامل لمواجهة      موحدة ومصممة على العم   

المنظم يجعل هذا التحدي تحديين في القطاع، لكن بدال من منح غزة األولويـة              " التجويع"هولمز، غير أن    
الدولي عن تجاهلها تماما او عن ترتيبها في آخر         " التصميم"في أي برامج دولية لإلغاثة يتمخض كل هذا         

بعد اجتماعها بلندن في الثاني من الشهر الجاري، اعربـت رباعيـة األمـم               .ويات  المجتمع الدولي     أول
فـي  " األوضاع اإلنسانية "حول  " قلقها العميق "المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا عن        

 علـى العمـل معـا       والسلطة الفلسطينية ومـصر   ) إسرائيل(تشجع بقوة   "القطاع، لكنها اكتفت كحل بأن      
، وعلى األرجح ان تتدهور األزمة الى كارثة انسانية حقيقيـة قبـل ان              "لصياغة مقاربة جديدة حول غزة    

، ناهيك عن وضعها موضع التنفيذ، وهي التي ال تتفق على شـيء             "صياغة"تتفق األطراف الثالثة على     
ـ  سوى التعاطي مع الوضع الذي وصفه مدير عمليات األونروا في غزة ، ج             ، كأمر  "المعيب"ون غينغ، ب

  .واقع من صنع القدر، وبالتالي فإنها والرباعية ال تستطيع حياله شيئا 
 الذي يعتبر خبيرا في قطاع غزة، تناقلت وكاالت األنباء تصريحاته المتكـررة عـن               --وحتى هولمز   

ة الذي يرأسـه بـدور      الكارثة واألزمة اإلنسانية الوشيكة فيه، والذي يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنساني          
قـضية  "الجوع باعتباره   " تعميم"بارز في تنوير الرأي العام العالمي بتطور أوضاعه المأساوية، قد اختار            

إن : فيه بقولـه  " المضاعفة"القطاع عندما سأله صحفي في بيرن عن األزمة         "تخصيص  "ورفض  " عالمية
والر أميركي يوميا، وان استدرك قـائال       عندما يقل دخل الفرد عن د     " حياة او موت  "الجوع يصبح مسألة    

  !في اوضاع مثل قطاع غزة " جيوب احتياجات خاصة"انه سيكون هناك 
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ربما اختار هولمز هذا الموقف بعد ان اطلع على احدث تقرير مشترك لبرنامج الغذاء العـالمي والفـاو                  
واطمـأن بـأن    ) ر الجـاري  اقتبست منه صحيفة االينديبندنت البريطانية في الثاني من الشه        (واألونروا  

عـن دوالر يوميـا،     " بعد"، ألن دخل الفرد اليومي لم يقل        "مسألة حياة او موت   "الوضع في القطاع ليس     
" فقط"مدقع  " فقر عميق "حيث قال التقرير إن سبعين في المائة من عرب فلسطين في القطاع يعيشون في               

يتم انفاقه على الغذاء، بينمـا المعـدل        " خلالد"من هذا   %) 66(دوالر للفرد يوميا، مع ان      ) 1.20(على  
  %) !61(المماثل للصومال هو 

وبالتالي فإن الجوع المضاعف بالتجويع في القطاع لن يكون على األرجح على جدول اعمـال المجلـس              
االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة في نيويورك خالل األسبوع الثالث مـن الـشهر الجـاري،                

واذا كانت اليابان قد اقترحت وضع الجوع العالمي علـى جـدول            .  لبحث الجوع العالمي   والذي سينعقد 
اعمال القمة المقبلة للدول الثماني الصناعية األكبر في العالم، المتخمة شبعا بغناها تخمة تعمي ابـصارها                

وضـع  وبصائرها، فإن جوعى غزة ومجوعيها ال بواكي فلسطينيين او عربا او مسلمين لهم يقترحـون                
  .محنتهم المضاعفة على أي جدول اعمال

وذلك ليس مستغربا طالما لم يوضع الجوع والتجويع في القطاع على أي جدول اعمال عربي سواء على                 
مستوى القمة ام ادنى، إذ لماذا يكون لمليون ونصف المليون فلسطيني في القطاع وضع خاص يميـزهم                 

جوع، وتبدو هذه حال مسيطرة على عقل الحاكم العربي منـذ           عن الماليين العربية التي يسحقها الفقر وال      
سأل رئيس الوكالة اليهودية رئيس الوزراء المصري األسبق في العهد الملكي محمود فهمـي النقراشـي                

عـن  ) 1951 – 1947ية المفرج عنها للفترة من      سرائيلخالل لقاء سري كشفت النقاب عنه الوثائق اإل       (
يغـرق سـنويا مـن      ) قبل بناء السد العالي   (سطينيين، فأجابه بأن نهر النيل      رأيه في مصير الالجئين الفل    
  !المصريين اعدادا اكبر منهم 

افضل مع ان رئيس االتحاد العالمي لعلماء المـسلمين    " عمليا"ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ال تبدي اهتماما       
يف يحرم على المـسلمين ان      الشيخ يوسف القرضاوي ذكر المسلمين كافة الشهر الماضي بأن الدين الحن          

  .يبذخ بعضهم بينما اآلخرون ال يكادون يجدون قوت يومهم
وليس مستغربا ايضا ان يتنصل المجتمع الدولي والعربي واإلسالمي من المسؤولية اإلنسانية واألخالقية             

األشـقاء فـي القيـادة الـشرعية        "والسياسية، طالما جوع غزة وتجويعها ليسا في رأس جدول اعمـال            
المنشغلة في تنظيم تدفق مليارات المانحين، المشروطة بعدم وصولها الـى القطـاع ، الـى                " لفلسطينيةا
، ناهيك عن انشغالهم بالمفاوضات مع      "القطاع الخاص "وتنظيم مؤتمر لجذب مستثمرين الى      " القطاع العام "

مفاوضات او سقطت   المسؤولين المباشرين عن جوع غزة وتجويعها، وبدراسة خياراتهم ان فشلت هذه ال           
حكومة االحتالل شريكتهم فيها، هذه المفاوضات التي تحولت عمليا الـى غطـاء دبلوماسـي وسياسـي       

  .واعالمي للموت البطيء والتدريجي جوعا وتجويعا في القطاع
ذات "اليس من العار على القيادات الفلسطينية والعربية واإلسالمية، رسمية وشعبية ، حيـث الحكومـات      

تتكـاثر كـالفطر بفـضل تمويـل      " منظمات المجتمع المدني غير الحكوميـة     " بالعشرات وحيث    "السيادة
تمهيـدا  " كيانا معاديا "اياهم، ان ال يخرج من بينها، منذ قررت حكومة االحتالل اعالن القطاع             " المانحين"

ليمي لتجويعه، من يتقدم بطلب رسمي عاجل لوضع جوع غزة وتجويعها على جدول اعمال أي منتدى اق               
الفلسطينية كي  " ية لهدم المنازل  سرائيلاللجنة اإل "ية مثل   إسرائيلاو دولي، وان يتركوا هذه المهمة لمنظمة        

مون لعقد مجاس األمـن الـدولي لبحـث         -سبتمبر العام الماضي الى كي    / تتقدم بطلب عاجل في ايلول      
 بصفتها مسؤولة عن تطبيق ميثاق      ي وبطلب مماثل للجنة الدولية للصليب والهالل األحمر       سرائيلالقرار اإل 
  جنيف ؟

. مون الى الجوقة اإلقليمية والدولية المتناقضة بين تصريحاتها وبين افعالها حيـال غـزة               -لقد انضم كي  
ان اإلجراءات  : قائال" قلق جدا "بأنه   ) 21/9/2007في  (فعندما اتخذت دولة االحتالل قرارها ذاك حذرها        
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 تجاه الـسكان    إسرائيلتتعارض مع التزامات    "لقانون اإلنساني الدولي، و   المترتبة على القرار تعد خرقا ل     
بموجبه ، واليوم يكتشف جائعو غزة ومجوعوها ان تحذير المسؤول األول عن تطبيق القـانون               " المدنيين

  .الدولي لم يكن سوى جعجعة دون طحن
قسام الفلسطيني ودوليـا بالتـصنيف      ان تسويغ هذه السلبية القاتلة المعيبة فلسطينيا وعربيا واسالميا باالن         

لالستمرار في تجاهل العقوبة الجماعيـة المفروضـة        " ارهابية" اإلميركي لحماس كمنظمة     –ي  سرائيلاإل
  .على القطاع جوعا وتجويعا، يكاد يدرج اصحابها جميعا في خانة المشاركين فيها

من المواجهة العسكرية األهلية التـي      ان تجويع غزة اقدم من ازمة الجوع العالمية الراهنة، واقدم كثيرا            
 1993يونيو الماضي، اذ بدأ تجويعها باتفاقيات اوسلو عام         / تولت حماس مقاليد األمور فيها في حزيران        

ية امام عمالها، وتفاقم بتشديد قبـضة االحـتالل مـع انـدالع             سرائيلباإلغالق التدريجي لسوق العمل اإل    
ع احكام الحصار على القطاع اثر اعادة نشر قوات االحـتالل           ، ثم تسارع م   2000انتفاضة األقصى عام    

، قبل ان يصل تجويعها الى كونه مسألة حياة         2005ومستوطنيه من داخل القطاع الى حدوده ومنافذه عام         
  .او موت بعد الحسم العسكري لحماس قبل اقل من سنة

 ان معـدالت    2002مية اوائل عـام     وعلى سبيل المثال ال الحصر، ذكر تقرير لبرنامج األمم المتحدة للتن          
، وبعد عامين كتـب بيتـر       %) 66(قبل عامين الى    %) 21(الفقر تضاعفت ثالث مرات في القطاع من        

اعتاد العالم على فكرة ان الجوع يظهر نفسه فـي الوجنـات            : "2004هانسن مفوض عام األونروا عام      
قطاع غزة اليوم وقـع فـي       ... لسطيني في   الغائرة والبطون الخائرة للمجاعة االفريقية، لكن الشعب الف       

 حمل صائب عريقات رئـيس      2006، ثم بعد عامين ايضا وفي الشهر الثالث من عام           " قبضة جوع مقيم  
دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية دوف فايسغالس مستشار رئيس وزراء حكومة االحتالل             

) إسـرائيل (انه اعلن صـراحة نيـة       : "هها القطاع بقوله  التي كان يواج  " األزمة اإلنسانية "المسؤولية عن   
فهل هناك ممن يحملون حماس المسؤولية اليوم من يريد ان          ". فرض حمية غذائية على شعبنا الفقير اصال      

  !يتذكر او يذكر اين كانت الحركة أنذاك
  10/5/2008صحيفة فلسطين 

 
  جريمة في حق اإلنسانية في غزة .71

  جيمي كارتر
 مليون إنسان داخل    5.1اآلن جريمة بشعة في حق اإلنسانية على أرض غزة، حيث يعيش            إن العالم يشهد    

إنه عقاب جمـاعي وحـشي ألهـل        . سجن كبير، وال سبيل أمامهم للخروج، سواء بحراً أو جواً أو براً           
  .المنطقة بالكامل

، على نحـو غيـر       في تصعيد إساءاتها البالغة واضطهادها للفلسطينيين من أهل غزة         "إسرائيل“لقد بدأت   
مسبوق وبدعم من الواليات المتحدة، منذ فاز مرشحون سياسيون يمثلون حماس بأغلبيـة المقاعـد فـي                 

 وكان كافة المراقبين الدوليين قد أجمعوا على نزاهة         2006برلمان السلطة الفلسطينية في انتخابات العام ،      
  .وصحة االنتخابات

 حق الفلسطينيين في تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حماس           والواليات المتحدة قبول   "إسرائيل“ثم رفضت   
 "إسرائيل“وتستضيف سجون   . وفتح، واآلن وبعد نزاع داخلي، أصبحت حماس وحدها تسطير على غزة          

 الذين فازوا باالنتخابات والذين كانوا يعيشون في الـضفة الغربيـة،            43 من مرشحي حماس ال    41اآلن  
  .المناصب في مجلس وزراء حكومة االئتالف التي لم تدم طويالًعالوة على عشرة آخرين تقلدوا بعض 

بصرف النظر عن االختيار الشخصي ألي طرف من طرفي النزاع الحزبي الدائر بين فـتح وحمـاس                 
داخل فلسطين المحتلة، فالبد وأن نتذكر أن العقوبات االقتصادية والقيود المفروضة على تـسليم الميـاه                
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 الكهربائية والوقود إلى غزة كانت سبباً في المعاناة الشديدة التي يعيشها األبرياء             والمواد الغذائية والطاقة  
  .في غزة، علماً بأن ما يقرب من المليون من سكان غزة من الالجئين

 بشكل دوري منتظم هذه المنطقة المعزولة المحاصرة، فتوقـع          "يةسرائيلاإل“وتضرب القنابل والصواريخ    
.  في األرواح واإلصابات، وال تفرق بين المقاتلين واألبرياء من النساء واألطفال           عدداً هائالً من الخسائر   

قبل مقتل أٍم وأطفالها األربعة في األسبوع الماضي، وهي الواقعة التي حظيت بتغطية إعالميـة مكثفـة،                 
، قـد    الرائدة في مجال حقوق اإلنسان     "يةسرائيلاإل“، وهي المنظمة    )BiTselem ("بيتسليم“كانت منظمة   

 فلسطينيين قتلـوا فـي      106أشارت إلى هذا النمط الوحشي من القتل في تقرير سابق لها، والذي أكد أن               
 من  54آذار، وأن   /شباط إلى الثالث من مارس    /غضون بضعة أيام فقط، من السابع والعشرين من فبراير        

 منهم كانوا تحت سن الثمانية      25هؤالء القتلى كانوا من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال الدائر، وأن             
  .عشر عاماً

وكانت إحـدى   . أثناء زيارتي األخيرة إلى الشرق األوسط حاولت أن أتوصل إلى فهم أفضل لهذه األزمة             
، والتـي   "إسـرائيل “زياراتي إلى سيدروت، عبارة عن تجمع سكاني يضم عشرين ألف نسمة في جنوب              

ولقد دنـت هـذه الهجمـات       .  صوبها من غزة القريبة منها     تتعرض دورياً للصواريخ البدائية التي تُطلَق     
باعتبارها عمالً إرهابياً بغيضاً، ألن أغلب الضحايا الثالث عشرة الذين سقطوا نتيجة لهذه الهجمات أثناء               

  .السنوات السبع الماضية كانوا من غير المقاتلين
. ين الرسميين في دمشق بـسوريا     وفيما بعد التقيت بعدد من قادة حماس، ووفد من غزة، وكبار المسؤول           

ولقد أكدت لهم إدانتي لتلك الهجمات، وناشدتهم أن يعلنوا عن وقف إطالق النار من جانب واحـد، أو أن                   
 للتوصل إلى اتفاق متبادل يقضي بوقف كافة األعمال العسكرية داخل وحول غـزة              "إسرائيل“ينسقوا مع   
  .لمدة مطولة

ات من جانبهم في الماضي لم تُقابل بأي تحرك مماثل مـن جانـب              ولقد ردوا علي بأن مثل هذه التحرك      
، ثم ذكروني بأن حماس كانت فيما سبق قد أصرت على وقف إطـالق النـار فـي فلـسطين                    "إسرائيل“

ثم قدمت حمـاس اقتراحـاً   . "إسرائيل“بالكامل، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما رفضته          
  . أيضاً"إسرائيل“لنار في غزة فقط، وهو ما رفضته عاماً بوقف متبادل إلطالق ا

كثيراً ما نستمع إلى األصوات المتحمسة من كل من الجانبين، والتي تدين االفتقار إلى السالم في األرض                 
 واستعمرت الضفة الغربية الفلسطينية، والتي تشكل تقريباً ربع مساحة دولة           "إسرائيل“لقد احتلت   . المقدسة

 في  "إسرائيل“ الدينية حق    "يةسرائيلاإل“وتزعم بعض الطوائف    . عترف بها المجتمع الدولي    كما ا  "إسرائيل“
 والتـي   205األرض على كل من جانبي نهر األردن، ويزعم آخرون أن المستوطنات التي بلغ عددها ،              

  ."األمن“يسكنها حوالي نصف مليون نسمة تشكل ضرورة لضمان 
 إذا ما التزمت بـالقرارات األساسـية        "إسرائيل"عتراف الكامل ب  ولقد وافقت كل الدول العربية على اال      

كما وافقت حماس على قبول أي تسوية سلمية يتم التوصل إليها بالتفـاوض             . الصادرة عن األمم المتحدة   
 إيهود أولمرت، بشرط موافقـة      "يسرائيلاإل“بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء         

  .لى هذه التسوية في استفتاء عامالشعب الفلسطيني ع
وهذا في الحقيقة يِعد بتقدم في العملية السلمية، ولكن على الرغم من الجعجعة والتـصريحات اإليجابيـة                 

تشرين الثاني الماضـي فـي أنـابولس بواليـة          /التي شهدها مؤتمر السالم الذي انعقد في شهر نوفمبر        
 عن تشييد تسعة آالف وحدة سكنية       "إسرائيل“ فقد أعلنت    .ماريالند، إال أن العملية تراجعت إلى حد خطير       

 القائمة على األراضي الفلسطينية، كما تزايد عدد حـواجز الطـرق            "يةسرائيلاإل“جديدة في المستوطنات    
  .المقامة داخل الضفة الغربية، وأصبح حصار غزة أشد إحكاماً
ات المتحدة فيما يتصل بمفاوضات الـسالم       قد يكون من المقبول أن يذعن بقية زعماء العالم لموقف الوالي          

لقـد  . الحاسمة، ولكن ال يجوز للعالم أن يقف ساكناً بينما يلقى األبرياء مثل هذه المعاملة الوحشية القاسية               
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 وغيرها إلدانـة هـذه      "إسرائيل"حان الوقت لكي تعلو األصوات القوية في أوروبا، والواليات المتحدة، و          
  .عرض لها الشعب الفلسطينيالمأساة اإلنسانية التي يت

  10/5/2008 الخليج اإلماراتية
  

   أولمرت نعمة للفلسطينييناستقالة .72
  القدس العربيرأي 

قلق بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية تجاه التحقيقات الجارية مع إيهود أولمرت رئـيس الـوزراء       
ولمرت لم يكن الـشخص القـوي        اإلطالق، ألن أ   ىي بتهم الفساد وتلقي رشاوي غير مبرر عل       سرائيلاإل

الحريص علي تحقيق السالم مع الفلسطينيين، بل إن عهده كان األسوأ علي صعيد االستيطان وارتكـاب                
  .المجازر في الضفة والقطاع
 أولمرت جدية، والتحقيقات بشأنها دخلت مرحلة متقدمة، األمر الـذي قـد             ىصحيح أن التهم الموجهة إل    
 انتهاء عملية المفاوضات الحالية، ولكن الصحيح أيضا أن هذه المفاوضـات،            ينتهي باستقالته، وتجميد أو   

 جـدول   ىوباعتراف المسؤولين الفلسطينيين أنفسهم لم تحقق أي تقدم علي صعيد القضايا المطروحة عل            
  .أعمال المباحثات، مثل حق العودة والمستوطنات والقدس والحدود والمياه

ة الرئيس محمود عباس في رام اهللا، أن يقدم أولمرت استقالته مـن             التطور األسوأ الذي تتخوف منه سلط     
ـ             ىرئاسة الحكومة، والدعوة إل     ى إجراء انتخابات عامة قد تأتي بحزب ليكود بزعامة بنيامين نتنيـاهو إل

  . اإلطالق، بل إنه األكثر ترجيحاىسدة الحكم مجددا، وهذا السيناريو غير مستبعد عل
ا يكون في محله لو أن أولمرت جاد فعال في عملية التفاوض، وتجاوب مع              التخوف من هذا التطور، ربم    

مطالب اللجنة الرباعية الداعية للعملية السلمية مثل تفكيك المستوطنات، وإزالة الحواجز، ورفع الحصار             
الخانق عن المناطق المحتلة، ولكنه لم يفعل، واتبع أساليب المماطلة والوعود الكاذبة للتهرب مـن هـذه                 

  .الستحقاقاتا
وعلينا ان نتذكر أن أولمرت جاء من رحم ليكود، وكان أكثر مسؤوليه شراسة في التوسع االستيطاني في                 

 هدف تهويدها، ويعتبر التلميذ المخلص في مدرسة آرييل شارون، وهـذا مـا              ىالقدس المحتلة وصوال إل   
ـ  يفسر ارتكابه أبشع المجازر في حق الفلسطينيين، وفرض حصار نازي الط            مليـون ونـصف     ىابع عل

  .المليون فلسطيني في قطاع غزة
استقالة أولمرت ستضع الفلسطينيين أمام خيارين، األول أن يأتي نتنياهو رئيسا للوزراء، في حال فـوز                

.  االستمرار في الحكومة ونيل الثقة في الكنيـست        ىليكود، أو تنجح تسيبي ليفني في قيادة حزب كاديما إل         
ـ        . تطرف هو النهج المتبع   وفي الحالين سيكون ال     األرض، وألن   ىخيار التفاوض ثبت فـشله عمليـا عل

 تلبية شـروطهم    ىيين ال يريدون السالم، وال يثقون بالسلطة الحالية في رام اهللا كشريك قادر عل             سرائيلاإل
األمنية، فإن أولمرت ماطل طوال العامين الماضيين وقاوم كل الضغوط الدولية لرفع الحصار عن الضفة               

  .القطاعو
ـ          ى تريد سلطة فلسطينية قادرة عل     إسرائيل  خيـار  ى توفير األمن لها، وسحق أي فصائل فلسطينية تلجأ إل
وفي ظل االنقسام الفلسطيني الحالي، وتصاعد أعمال المقاومة، ورفض الرئيس محمود عبـاس   . المقاومة

 الـصعب تـصور حـدوث أي         هذه اللحظة، فإنه من    ىالقيام بدور المفجر للحرب األهلية الفلسطينية حت      
  .اختراق جديد في العملية التفاوضية

ـ                 وجـه   ىتعطل عملية التفاوض في حال حدوثها هو مشكلة أمريكية، وإلدارة الرئيس جورج بـوش عل
الخصوص، أما الطرف الفلسطيني المفاوض فربما تكون استقالة أولمرت بعد إدانته عجلة إنقاذ له مـن                

ـ  ىقيق أي إنجاز يقدمه للشعب الفلسطيني، حت      مأزقه الحالي، حيث لم يستطع تح       صـعيد األمـور     ى عل
  .الحياتية البسيطة مثل تسهيل عمليات التنقل وتخفيف الحصار
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  10/5/2008القدس العربي 
  
  
 

   كوندوليزا رايس من دون جدوىديبلوماسية .73
  باتريك سيل

نية ما ال يقّل عن خمس  واالراضي الفلسطيإسرائيلزارت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس 
فعملها الديبلوماسي كان .  وهي فعليا لم تحرز أي تقدم-عشرة مرة خالل األشهر الخمسة عشر األخيرة 

  .ضرباً من العبث
 - وبعيداً عن اإلسهام في بلورة حّل للنزاع، أظهرت عن غير قصد تراجع التأثير األميركي بشكل الفت 

  . وبهذا، لم تفلت أيضاً من اإلذالل على الصعيد الشخصي.إسرائيلأقله تأثيرها على حليفتها 
 نطاق مستوطناتها، إسرائيلوعندما كانت تتململ، كما سبق أن فعلت خالل زياراتها السابقة، من توسيع 

 -ي إيهود أولمرت، يقابل تململها بأمر فوري لبناء وحدات سكنية إضافية سرائيلكان رئيس الوزراء اإل
ومع ان هذا األمر ليس أقل من صفعة مباشرة لها، . ئرتها من مطار بن غوريونحتى قبل أن تقلع طا

  .فإنها عادت دائماً لتلقي المزيد منها
من المرجح أنه لم يسبق ألي وزير خارجية أميركي أن خصص هذا القدر من الوقت وبذل هذا القدر من 

يبدو أن كوندوليزا . ة إلى هذا الحدي ولم تأت جهوده بنتيجسرائيل اإل-الجهد لحل النزاع الفلسطيني 
رايس بحاجة ماسة إلحراز ذرة تقدم، مهما كانت أبعاده ضئيلة، كي يتمكّن الرئيس جورج بوش االبن 

  .إسرائيلمن اإلشادة به خالل زيارته الى المنطقة للمشاركة باحتفاالت الذكرى الستين لتأسيس دولة 
 عباس، وبشكٍل كئيب بعد لقائه الرئيس بوش في واشنطن عن وقد عبر الرئيس الفلسطيني المعتدل محمود

إنه يستخلص العبرة المؤلمة من تعليق آماله . "بصراحة، لم يتم تحقيق أي نتيجة حتى اآلن": ذلك قائالً
  .على الواليات المتحدة األميركية

ور الذي لعبه جيمس ولن يقاوم أصحاب الذاكرة الطويلة مقارنة عجز كوندوليزا رايس وعدم كفاءتها بالد
بيكر وزياراته المؤثرة إلى الشرق األوسط والتي أدت الى جمع قيادات المنطقة، ومن ضمنهم سورية 

ي بتردد ولكنه شكّل سرائيل، الذي ذهب اليه رئيس الوزراء اإل1991، حول مؤتمر مدريد سنة إسرائيلو
  .انطالق عملية السالم منذ سبعة عشر عاما

وندوليزا رايس؟ ال بد من إلقاء المسؤولية الكبرى على الرئيس بوش بالطبع، الذي ما سبب عدم فاعلية ك
من الواضح أنه لم يمنحها الوسائل أو السلطة لتتصرف بشكٍل حاسم، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى إدراكه 

،  من قبل نائب الرئيس ديك تشيني-الضعيف للموضوع وإلى التأثيرات المتعددة التي تمارس عليه 
وإليوت أبرامز، أحد رموز المحافظين الجدد الذي يتولى ملف الشرق األوسط في مجلس االمن القومي، 

لقد ولّى الزمن . إسرائيلومن مجموعات الضغط المتعددة في واشنطن ومراكز االبحاث الملتزمة بقضية 
  .الذي كانت فيه الواليات المتحدة األميركية وسيطاً صادقاً

 فلسطينيا بحلول نهاية -يا إسرائيل أن الرئيس بوش يعلن من جهة انه يريد اتفاقا ويكمن التناقض في
 بشأن أي مسألة يمكن أن تؤدي إلى إسرائيلالسنة، في حين ال يبدو مستعداً من جهة أخرى للضغط على 

  .تحقيق هذا االتفاق
 إسرائيلانت ستضغط على وعندما سأل أحد المراسلين كوندوليزا رايس خالل زيارتها األخيرة ما إذا ك

ولكن، كيف . بشأن مسألة المستوطنات، أجابت أن األمر ال يتعلّق بممارسة ضغط إنما بحّل المشاكل
  .تتوقع حّل المشاكل من دون اللّجوء إلى وسيلة الضغط؟ األمر محير حقاً
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ي الفلسطينية  ببناء المستوطنات في األراضإسرائيلوبعيدا عن أي شكل من الضغط األميركي، استمرت 
وقد فشلت في إزالة أي من النقاط العسكرية غير القانونية في الضفة . في الضفة الغربية والقدس الشرقية

الغربية التي تزيد عن المئة، وفي وقف الغارات العسكرية القاتلة التي تشنها على المدن والقرى 
يد عددهم عن عشرة آالف معتقل، أو الفلسطينية، وفي إطالق أي من المعتقلين الفلسطينيين الذين يز

وفي هذه األثناء يبقى .  حاجز على الطرقات تجعل حياة الفلسطينيين حياةً بائسة500تفكيك ما يزيد عن 
  .حصار غزة قائماً من دون رحمة

وفي الوقت نفسه، أهملت إدارة بوش بشكٍل فاضح المسائل األساسية في النزاع على غرار الحدود 
 والدولة الفلسطينية المستقبلية، وإعادة توطين الالجئين الفلسطينيين أو التعويض عليهم يلسرائالنهائية إل

 ال ينص على السيادة إسرائيلوال يمكن ألي زعيم فلسطيني أن يوقّع اتفاقاً مع . ومصير القدس
  .الفلسطينية على الحرم الشريف أو جبل الهيكل
لواليات المتحدة على إدارة بوش، ثمة أسباب محددة أكثر وبعيدا عن القيود التي تفرضها القوى داخل ا

  .لفشل كوندوليزا رايس
 -فبدالً من العمل من اجل تحقيق اتفاق عربي . ويكمن خطأها الفادح في تحديدها ألهداف محدودة جدا

 عمدت إلى صب جهودها على - وهو اتفاق تريده المنطقة وتحتاج إليه بشكل ملح -ي شامل إسرائيل
 البرام اتفاق بين شخصيتين تفتقران الى القدرة على تمثيل مجتمعيهما بشكل واسع كما ال تتمتعان السعي

ي إيهود أولمرت، الذي يواجه مجددا هذا األسبوع سرائيلببريق سياسي واسع، وهما رئيس الوزراء اإل
وهذه . شبه المحتضرةاتهامات خطيرة باالحتيال، ومحمود عباس، الرئيس القليل الحظ للسلطة الفلسطينية 

  .األهداف المحدودة كافية للحكم على جهود رايس بالفشل
ال داعي ألن يكون المرء خبيراً إلدراك أنه ال مكان لسالم في الشرق األوسط يستثني طرفين كبيرين 

إال أن رايس تدافع عن السياسة التي، بدالً . ، التي تسيطر على قطاع غزة"حماس"هما سورية وحركة 
، التي "حماس" تواصل مع سورية، تقوم بمعاقبتها وتسعى إلى عزلها، في حين أنها تتعامل مع من أن

، على 2006) يناير(فازت في االنتخابات الفلسطينية التي جرت بصورة ديموقراطية في كانون الثاني 
  ."منظمة إرهابية"أنها 

 وهو خطأ - " بالوكالة عن إيرانالمحاربين" بـ "حماس"وبلغت كوندوليزا رايس حداً وصفت فيه رجال 
 كما - كما أن أهدافها فلسطينية "اإلخوان المسلمين"مضحك ال سيما وأن للحركة جذوراً في جماعة 

  ."بناء بنية تحتية إرهابية" و "اخذ مواطني غزة رهائن" بـ "حماس"اتهمت رايس حركة 
 وهو أمر أساسي - "فتح"حركة  ومحمود عباس من "حماس"وبدالً من السعي إلى تحقيق مصالحة بين 

ي بإمكانية إخضاع سرائيل تريدهما رايس أن يتقاتال، معززة بذلك الوهم اإل-ألي تقدم مهم نحو السالم 
 يستبعدها إسرائيلويبدو أنها ال تدرك أن استخدام اللّغة التي يعتمدها قادة األمن في .  بالقوة"حماس"

  .ت المتحدة األميركية أمام الفلسطينيين والرأي العام العربي ويشوه مصداقية الواليا-كوسيط مقبول 
 -ي سرائيلواألخطر هو فشل كوندوليزا رايس في تحديد تصور أميركي لما قد يكون عليه االتفاق اإل

. ويقضي موقف بوش المتقاعس بأن المسؤولية تقع على األطراف انفسهم للتوصل إلى اتفاق. الفلسطيني
 وال حتى خطوط عريضة للتسوية، على - ينوي تقديم توجيهات باتجاه حّل النزاع ومن الواضح أنه ال

 القوية إسرائيلإال أن غياب المساواة بين . غرار ما فعله بيل كلينتون في األسابيع األخيرة من رئاسته
اق من والفلسطينيين المنقسمين والمغلوبين على أمرهم بلغ حداً انعدم معه أي أمل في التوصل إلى اتف

  . يؤدي الى فشل اكيد"ترك األمر لألطراف"فـ . دون إسهام أميركي الفت
أما الميزة االستثنائية لديبلوماسية كوندوليزا رايس فهي أنها ال تسعى إلى أي اتفاق أو أوتعهد من كال 

مر ، وهو أ"اتفاق مع وقف التنفيذ"الطرفين، يشمل التزامات واضحة وإطاراً زمنياً، إنما حصلت على 
  .غير معهود حتى اليوم في سجالت عمليات إرساء السالم
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؟ هو، كما يشير اسمه، اتفاق يوضع على الرف إلى حين ترى األطراف "االتفاق مع وقف التنفيذ"ما هو 
  . وال شك أن الوقت المناسب لم يحن حتى اآلن وربما لن يحين أبداً-الموقعة أن الوقت قد حان لتنفيذه 

جورج بوش االبن التاريخ باعتباره ألحق ضرراً فادحاً بالعالم العربي والواليات سوف يدخل الرئيس 
وفي إحدى المرات، . وسيتطلب إصالح األضرار عقودا. المتحدة األميركية بسبب حربه في العراق

الحت بارقة أمل أنه، وبمساعدة كوندي المخلصة، سيسعى إلى تبرئة نفسه من خالل لعب دور مهندس 
  .إسرائيل العرب وتسوية بين

 إال أنه بغياب التحرك الحازم، فإن - "الدولة الفلسطينية" وذكر أن الهدف هو قيام -نطق بوش الكلمات 
  .الكلمات وحدها ال تجدي نفعاً

  9/5/2008 الحياة
  

  نمخاطر التوطي .74
  بهيج طبارة

جاالت الـسياسية   أصبح موضوع التوطين، في اآلونة األخيرة، مادة جديدة خصبة دخلت في قاموس الس            
  .التي نعيشها في لبنان

فمن قائل ان توطين الالجئين الفلسطينيين واقع ال محالة، وان السلطة غافلة عنه بما يشبه التواطـؤ مـع                
 يستحضرها البعض، في هذا الظـرف       "فزاعة"الى قائل ان التوطين     .. الساعين اليه، والعاملين من اجله    

  .تعمله في معاركه الداخلية الصغيرةبالذات، ليجعل من الوهم سالحا يس
وقد بات المراقب المتجرد يخشى، ان هو مال في تحليله الى احد هذين الموقفين، ان يتهم بأنه انحاز الى                   

  !الفريق اآلخر، وان يصنَّف، في السياسة، على هذا االساس
ـ              ور تسييـسا، وأكثرهـا     للنقيب العزيز، االستاذ رمزي جريج، قول يطيب له تكراره، مفاده ان اشد االم

حساسية، ما ان تلج باب نقابة المحامين حتى تتجرد من طابعها السياسي المتشنج، كي تُنـاقش وتعـالج                  
  .بالمنظار الوطني العام، المترفع عن زواريب السياسة الضيقة

وال شك في ان هذا المؤتمر الذي يطرح للتفكير الجدي موضوع حق الالجئين الفلسطينيين، المـشردين                
، بالعودة الى ديارهم، وما يترتب على حرمانهم هذا الحق من نتائج لجهة توطينهم         إسرائيلمنذ اقامة دولة    

  .في الخارج، ان هذا المؤتمر يطمح الى ان يسير على الخط وضمن االطار الذي رسمه حضرة النقيب
ريطاني في حينه اللورد     عندما وجه وزير الخارجية الب     1917لست بحاجة الى العودة بالذاكرة الى العام        

بلفور كتابه الشهير الى اللورد روتشيلد الذي تضمن وعد حكومته بأن تنظر بعين العطف الـى تأسـيس                  
وعندما تقرر  . وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وبأن تبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذا الهدف             

رج وعد بلفور في حيثيات قرار عـصبة         اخضاع فلسطين النتداب بريطانيا العظمى، ُأد      1922في العام   
  .األمم

نشأت قضية الالجئين الفلسطينيين كنتيجة ألعمال العنف والتهجير التي رافقت وتلت قرار األمم المتحـدة             
 لذلك، بـادرت    1948. أيار   15 نفسها دولة مستقلة في      إسرائيل بتقسيم فلسطين واعالن     1948في العام   

 11 تاريخ   194هذه القضية، فقررت الجمعية العامة في قرارها الرقم         األمم المتحدة الى وضع يدها على       
  :ما يلي) 11الفقرة  (1948كانون االول 

وجوب السماح بالعودة، في اقرب وقت ممكن، لالجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بـسالم                "
  ."... الى ديارهممع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة

ان هذا القرار الذي عارضته، في حينه، كل الدول العربية االعضاء في منظمة االمم المتحدة، انطالقـا                 
من موقفها المبدئي المعارض للتقسيم، كان منذ البدء موضع تحفظات عديـدة مـن جانـب المـسؤولين                  

  .يينسرائيلاإل



  

  

 
 

  

            34 ص                                   1072:         العدد                  7/5/2008 األربعاء: التاريخ

ون، افاد لجنة التوفيق الدولية المعينة من قبل االمـم          وبالفعل، فإن رئيس الحكومة آنذاك، دايفيد بن غوري       
  ."ال يستبعد امكان القبول بعودة عدد محدود من الالجئين العرب"المتحدة بأنه 

 تعتبر أن الحل الحقيقي للقسم االكبر من مسألة الالجئين يكمـن فـي              إسرائيلان حكومة   "اال انه اوضح    
  ."..اعادة توطينهم في دول عربية

ة الى الشروحات االضافية المقدمة من بن غوريون الى اللجنة يتبين ان اعادة الالجئـين الـى                 ومن العود 
االماكن التي نزحوا منها من شأنها، في رأيه، ان تخلق مشكلة اقليات غير منسجمة مع محيطها ال فـي                   

  .اللغة وال في الثقافة وال في الدين وال في المؤسسات االجتماعية او االقتصادية
ك بأن لُب مشكلة الالجئين تكمن هنا، ما حمل لجنة التوفيق على ان تستخلص في تقريرهـا الـى                   وال ش 

 المتعلق بعودة الالجئين    194 غير مستعدة لتطبيق هذا الشق من القرار         إسرائيلاالمم المتحدة أن حكومة     
  .الراغبين في ذلك الى ديارهم

ية بقولهم ان   سرائيلض الباحثين ومراكز الدراسات اإل    وقد عبر عن هذا الموقف القديم، بصراحة اكثر، بع        
  . بعودة الالجئين يشكل انتحارا، وانه ال يعقل ان تتخذ اي دولة قرارا بتدمير نفسهاإسرائيلقبول 

 نجده بالتفصيل في مستندات االمم المتحدة الرسمية، وهو ينطلـق           194ي من القرار    سرائيلان الموقف اإل  
دة الالجئين ال يخرج عن كونه توصية غير ملزمة ألحد، فضال عن ان قرارات              من ان الشق المتعلق بعو    

  .الجمعية العمومية، بحد ذاتها، ليس لها طابع الزامي
  : عبارة عبارة، ولفظة لفظة194ي هذا الشق من القرار سرائيلوقد تناول الموقف اإل

ى العرب، بل تشمل كل الذين نزحوا        ال تقتصر عل   -ي  سرائيل في المفهوم اإل   -لفظة الالجئين، اوال، فهي     
، فهي ليست خيارا يمارسه االفراد كحق، بل انه، بما ينطوي           "الراغبين في العودة  "أما عبارة   . من ديارهم 

عليه من تأثير على مصير بلدان وشعوب، ال بد من ان تُراعى في تطبيقه ضرورة الحفاظ على التجانس                  
 في حينه الى قبول عودة عدد من       إسرائيلوقد المحت   . أقلياتالديموغرافي وان ال يؤدي الى خلق مشكلة        

  .الالجئين ال يزيد على ثمانين الف الجئ
 نازعت منذ البدء في ان يكون المقصود منها عودة          إسرائيل، فإن   )العودة الى ديارهم   ("ديارهم"أما لفظة   

يد اماكن العودة، وفق ما تـراه       الالجئين الى المنازل التي كانت لهم قبل التهجير، محتفظة بحقها في تحد           
  .مناسبا

وقـد  :  الواردين فـي القـرار     "في اقرب وقت ممكن   " وعبارة   "العيش بسالم مع جيرانهم   "واخيرا، شرط   
 الشرط بأنه يعطيها حق الرفض بالنسبة لكل الجئ معين يرغب في العودة، كما فـسرت                إسرائيلفسرت  
  .ء حالة الحرب القائمة للعودة بأنها تعني انها"الوقت الممكن"عبارة 

ي من حق العودة كان واضحا منذ البدء، فإن الممارسة علـى االرض             سرائيلوبالرغم من ان الموقف اإل    
 على طابعها اليهودي، ما يفسر التضييق الذي تخص به          إسرائيلجاءت اكثر صراحة للتعبير عن حرص       

ت في الضفة الغربية وفـي ضـواحي   العرب من رعاياها بقصد ترحيلهم، واالسراع في اقامة المستوطنا  
  .القدس، كما يفسر الى حد كبير اعمال العنف الدامية التي نشهد مآسيها يوما بعد آخر

 1948, لقبول عودة ولو عدد محدد مـن الجئـي           إسرائيليضاف الى ذلك اننا لم نعد نسمع عن استعداد          
بح فكرة تجميع العائالت لدواع انسانية      علما بأن انقضاء هذه الفترة الطويلة من الزمن كفيل وحده بأن تص           

  .من دون موضوع
 وصوتت ضده، انسجاما مع موقفها      194أما الدول العربية التي سبق لها، كما رأينا، ان عارضت القرار            

الرافض تقسيم فلسطين، فقد اصبحت اليوم تتذرع به كمرجع اساسي من مراجع الشرعية الدوليـة التـي                 
  .تكرس حق العودة
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ارات جامعة الدول العربية عديدة في هذا الصدد التي ما زالت تدعو الى حل دائم وعادل لقـضية                  ان قر 
 ورفض المشاريع الهادفة لحل   194 من القرار    11الالجئين باعادة توطينهم في ديارهم على اساس الفقرة         

  .القضية من خالل توطينهم نهائيا خارج فلسطين
بية المتعاقبة، كانت دوما تتطرق الى هذا الموضوع، وآخرها القمـة           وان البيانات الصادرة عن القمم العر     

التي انعقدت هذا العام في دمشق والتي دعت الى التوصل الى حل عادل لمشكلة الالجئـين الفلـسطينيين            
  . ورفض كل اشكال التوطين1948 لعام 194وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الرقم 

ي، بل ان االتفاقات التـي      سرائيلعربية لم تقترن بتدابير عملية لمواجهة الرفض اإل       اال ان هذه المواقف ال    
شاركت فيها بعض الدول العربية كانت دوما ترجئ موضوع الالجئين الـى المراحـل االخيـرة مـن                  

  .المفاوضات، وكأن الحل مرتبط الى حد كبير بإنشاء الدول الفلسطينية
 والعربي، ثمة مؤشرات حديثة مقلقة في موقف الواليات المتحـدة،           يسرائيلالى جانب هذين الموقفين، اإل    

ال يكفي ان ننسبها الى قرب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، والحـرص علـى كـسب ود اللـوبي                   
  .يسرائيلاإل

ففي العاشر من شهر كانون الثاني المنصرم، وبنهاية زيارته لألراضي المقدسة، عقد الـرئيس جـورج                
يا في القدس حثَّ فيه على متابعة المفاوضات بين الفريقين للتوصل الى اتفاق بـشأن               بوش مؤتمرا صحاف  

واضاف ان االتفاق   .  وفلسطين، تعيشان جنبا الى جنب بسالم وامان       إسرائيلاقامة دولتين ديموقراطيتين،    
 هي وطن قومي للـشعب اليهـودي،        إسرائيليجب ان يقيم فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني، كما          

  .وانه يقتضي النظر الى ايجاد آليات دولية جديدة، بما فيها التعويض، لحل قضية الالجئين
وقد تولى مستشار االمن القومي ستيفن هادلي، اثر انتهاء المؤتمر، اعطاء بعض التوضيحات للصحافيين              

ـ              . الحاضرين رة سئل عما اذا كانت تصريحات الرئيس بوش تنطوي على مواقف جديدة، فأجاب بأن فك
ايجاد آلية دولية، بما فيها التعويض، لالسهام في حل قضية الالجئين انما وردت فـي المباحثـات التـي                   

واضاف انـه   . اجريناها مع الفريقين، ومن المباحثات التي اجراها الفريقان في ما بينهما منذ شهر تقريبا             
  .قينينبغي النظر الى اآلليات الدولية التي سوف تدعم المفاوضات بين الفري

وقد يكون من المفيد مقارنة تصريح الرئيس بوش في مطلع هذا العام بتصريح سلفه الرئيس كلينتون في                 
 بأن حل قضية الالجئين هو بالسماح لهم بالعودة الى دولة فلسطينية، وان كل الالجئين               2001مطلع العام   

  . هذا الحقالفلسطينيين الراغبين في العيش في هذا الوطن القومي يجب ان يكون لهم
أما الباقون الراغبون في البحث عن منازل جديدة، سواء حيث هم متواجدون أم في دول اخرى، فيجـب                  

  .، من قرارات سياديةإسرائيلان يكون ذلك خاضعا لما يمكن ان تتخذه هذه الدول، بما فيها 
جيـة الواليـات    ان هذه التصريحات تذكرني بالعبارة التي يروي فؤاد بطرس انه سمعها من وزير خار             

  : عندما دار الكالم بينهما على حل عادل لمشكلة الالجئين في لبنان1992المتحدة عام 
Where do you want them to go?? 

  ."الى اين تريدهم ان يذهبوا"
وسوف يكون مفيدا متابعة ما قد يصدر في هذا الصدد من مواقف وتصريحات خالل األيام القليلة المقبلة                 

  .إسرائيلرى الستين القامة بمناسبة الذك
هذا، وقد جرى التداول، في اآلونة األخيرة، بإنشاء صندوق دولي برأسـمال قـدره مئـة مليـار دوالر                 
اميركي، يمول بصورة اساسية من بعض الدول العربية ومن اليابان والمجموعة االوروبيـة، علـى ان                

ديم حوافز مالية واقتـصادية للبلـدان المعنيـة         تُستعمل االموال المتوفرة فيه للتعويض على الالجئين وتق       
  .بالالجئين واستيعابهم ودمجهم
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اما المؤشر االخير، فهو القرار الذي اتخذه باالجماع مجلس النواب في الكونغرس االميركـي فـي اول                 
نيسان الماضي، والذي يطلب فيه من رئيس الجمهورية أن يحرص على تضمين أي قرار يتخـذ بـشأن                  

  .لسطينيين قرارا مماثال بشأن النازحين من الدول العربية، اليهود والمسيحيينالالجئين الف
 850.000 بحـوالى    1948 عـام    إسرائيلان القرار المذكور الذي يحدد عدد النازحين منذ اعالن دولة           

 سنة، أي، كما    2500يهودي، يؤكد في حيثياته أن اليهود عاشوا كأقليات في الشرق االوسط منذ اكثر من               
  .د في متن القرار، منذ أكثر من الف سنة قبل ظهور االسالمور

 بأنه كمـا  1977,ويستشهد القرار بما ورد على لسان الرئيس جيمي كارتر بعد اتفاقات كامب دايفيد عام            
للفلسطينيين حقوق فإن لالجئين اليهود حقوقا ايضا، وبما ورد على لسان الرئيس بيل كلينتون اثر كامـب            

 بأنه كما سوف يكون ثمة صندوق دولي لالجئين، ينبغي ان يكون هناك صـندوق دولـي                 دايفيد الثاني، 
  .للتعويض على اليهود الذين اصبحوا الجئين بفعل الحرب

 منذ بضعة اسابيع، علَّق االستاذ محمود المبارك بسخرية على هذا القـرار متـسائال،               "الحياة"في جريدة   
  أجراس العودة؟.. اآلن اآلن وليس غدا.. سوف تُقرع.. منعلى وقع نشيد فيروز، وكلمات سعيد عقل، ل

أم تُرى يجب ان نستعيد كلمات الشاعر، مقاطعا فيروز، ومعتذرا منها، ألن العودة، في رأيـه، تحتـاج                  
لمدفع:  

  !"أجراس العودة لن تُقرع... عفوا فيروز ومعذرة"
]]]  

ازنات التي يقوم عليها النظام السياسي فـي        لو لم يكن خطر التوطين جديا، ولو لم يكن انعكاسه على التو           
  .لبنان بالغ االهمية، لما كان الدستور قد ساواه بالتجزئة والتقسيم، ونص، في مقدمته، على رفضها جميعا

اال انه ينبغي ان ال يغيب عنا ان مسألة الالجئين الفلسطينيين هي فرع من قضية اكبر، ال تعني اللبنانيين                   
التالي فإنه ال يكفي ان يجمع اللبنانيون على رفض التوطين وان يسجل ذلـك فـي                والفلسطينيين فقط، وب  

كذلك، ال يكفي ان تُعلن منظمة التحرير الفلسطينية في         . الدستور كي نعتبر ان صفحة التوطين قد طويت       
ك فـي  الوثيقة التي اعلنتها في مطلع هذه السنة، او في الوثيقة التي سلَّمها ممثل المنظمة الـى البطريـر         

بكركي منذ أيام بأن الفلسطينيين يتمسكون بحق العودة، كي نعتبر ان العقبات التي تحول دون ممارستهم                
  .هذا الحق قد زالت وتالشت

لغيري في هذا المؤتمر ان يتحدث عن اساليب المعالجة وعن الوسائل التي يجـدر اعتمادهـا للتـصدي                  
  .للتوطين

 هو نتيجة القفال باب العودة امام الالجئين الفلسطينيين، هو امـر            أكتفي هنا بالقول ان التوطين، بقدر ما      
لذلك، فإن مواجهة المخاطر الناجمة عنه ينبغي ان تكون عامـل     . يعني اللبنانيين والفلسطينيين بالقدر ذاته    

توحيد للجهود التي سوف تبذل من قبلهم لدرء هذه المخاطر، باعتبار انهم، جميعا، ضحايا خطيئـة مـا                  
ومن الخطأ طرح مسألة التوطين على انها مشكلة بـين اللبنـانيين            . ثارها تتفاعل منذ ستين عاما    زالت آ 

  .والفلسطينيين
ومن جهة أخرى، فإن من شروط نجاح المواجهة هو ان يكون كل من الجسم اللبناني والجسم الفلسطيني                 

  . فيه وتمرحسليما، موحدا ومحصنا، ال ان يكون جسما فاقد المناعة تسرح الجراثيم
ال يختلف اثنان اليوم على ان المشهد، لهذه الجهة، على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، مؤسـف وغيـر                 

  .مشجع على االطالق
وانه يصعب علـى    . فقد بلغت الخصومة بين المجموعات واالحزاب الفلسطينية حد التقاتل وسفك الدماء          

  .ني ومتى يمكن لهذه المأساة ان تنتهيالمراقب معرفة هل يمكن ان يتوحد الصف الفلسطي
فال رئيس للجمهورية منذ    : أما في لبنان، فإننا نشهد منذ سنتين انهيار مؤسسات الدولة، واحدة بعد اخرى            
  .اكثر من خمسة اشهر، وال حكومة تحكم، وال مجلس نواب يراقب او يشرع
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رخ بـين المـواطنين     ام ويوسع الـش   سوان ما نسمعه من تصريحات يومية، من هنا وهناك، يغذِّي االنق          
متوسال الطائفية حينا، والمذهبية حينا آخر، ويفتح ابواب الوطن واسعة امام التدخل الخـارجي، ويحـول      

  .دون التقاء اللبنانيين على ما يجمع في ما بينهم، وهو اكثر بكثير مما يفرق
 بعد آخر، وسط احباط يحمـل المـواطنين         ينعقد هذا المؤتمر والوطن يعاني من حالة اهتراء تتفاقم يوما         

  .على اليأس والتساؤل بقلق عما قد يخبئه المستقبل من مفاجآت، ويدفع الشباب منهم الى الهجرة
ان انعقاد المؤتمر في نقابة المحامين، هذا الصرح الذي تُمارس فيه الديموقراطية بأنبل معانيهـا حيـث                 

 مناسبة للتعبير عن رغبة اللبنانيين وآمالهم بالـدعوة الـى           يحترم الرأي والرأي اآلخر، ينبغي ان يكون      
بالدعوة الى  . التعالي عن خالفاتنا التي تبدو، أياً كانت أهميتها، صغيرة إزاء ما يتهدد الوطن من مخاطر              

ايجاد الحلول التي تحفظ االستقرار في الداخل خالل هذه الفترة الدقيقة من تاريخنا، وتسمح للبنـان بـأن                  
 بالضرر االقل، العواصف التي تحيط بالمنطقة والتي قد ال يكون التوطين اشدها عبئا وأكثرهـا                يتجاوز،
  .خطورة

  8/5/2008السفير 
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