
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ومبادرة التهدئةتالحكومة وكل الفصائل ترفض الربط بين اإلفراج عن شلي: أحمد يوسف
  مةالزهار يحذّر من أن البديل هو المقاو.. تهدئةلل "إسرائيل" تتوقعان قبول "الجهاد"و"حماس"

  جنوب القدس" جيلو" وحدة سكنية جديدة في حي ١٥٠مخطط لبناء 
  االتفاق النهائي مع عباس لن يطبق: الرئيس السابق للموساد

  لقدسيمفتي القدس يستنكر المصادقة على جسر باب المغاربة المؤدي للحرم ا
  "حزب اهللا" في األردن يؤيدون "اإلخوان": "الحياة"

  ناهض حتر.... صفقات بيع مشبوهة: نهب األردن

 تعرقل اتفاق التهدئة"إسرائيل"
 توتشترط التطرق لقضية شلي   

 تستعد الجتياح غزةو
  

 ٤ص ... 

 ١٣/٥/٢٠٠٨١٠٧٦الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٧٦:         العدد                  ١٣/٥/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

    :السلطة
 ٦  ة التهدئة ومبادرتالحكومة وكل الفصائل ترفض الربط بين اإلفراج عن شلي: أحمد يوسف .٢
 ٦  إلى التجاوب مع المساعي المصرية للتهدئة إسرائيلهنية يدعو قادة االحتالل  .٣
 ٧  "غير مشّجعة"ية إسرائيلتلحظ إشارات و بالجهود المصرية للتهدئة في غزة تشيدالسلطة  .٤
 ٧   حق العودة غير قابل للتصرف ويؤكد أن أيار يوماً للوحدة١٥ ألن يكون ودعيويك الد .٥
 ٨  ال حل دون عودة الالجئينو... باقية" إسرائيل: "صالح رأفت .٦
 ٨   من أفراد الشرطة في قطاع غزة في انفجار غامض٣إصابة  .٧
 ٨  مليون دوالر وتقدم رزمة مساعدات للقدس١٦,٥ الحكومة تقر مشاريع طارئة بـ .٨

    
    :المقاومة

 ٩  الزهار يحذّر من أن البديل هو المقاومة.. تهدئةلل "إسرائيل" تتوقعان قبول "الجهاد"و"حماس" .٩
١٠  تدعو إلى النفير في يوم النكبة لكسر الحصار عن غزة وتؤكد أن صبرها نفد" حماس" .١٠
١٠  إهمال وزراء الخارجية العرب لغزة يعطي فرصة الستمرار العدوان: "حماس" .١١
١٠  ومين وسالحهم في الضفةال نمانع في فرض النظام ولكن ال يجوز التعرض للمقا: نافذ عزام .١٢
١١  شكّل مجلس طلبة بيرزيت إثر فشل الشبيبة الفتحاوية بتشكيلهي "حماس"الذراع الطالبي لـ .١٣
١١  السلطة في الضفة زوجات األسرى على يد أجهزة باعتقالتنديداً " حماس"مسيرة لـ : جباليا .١٤
١١  القوى الوطنية واإلسالمية في غزة تناقش المستجدات السياسية وإحياء ذكرى النكبة .١٥
١٢ على حق العودة" منظمة التحرير"واآلغا يؤكد إصرار .. محافظ غزة يطالب بالوحدة الوطنية .١٦
١٢  ية في شرق قطاع غزةإسرائيلمقتل   صاروخ أدى إلى إطالق نىبتت" الجهاد" .١٧
    

    :إسرائيلالكيان 
١٢  جنوب القدس" جيلو" وحدة سكنية جديدة في حي ١٥٠مخطط لبناء  .١٨
١٢  التوصل إلى اتفاق سالم قريبا" الصعب جدا"من : بيريز .١٩
١٣  مع الفلسطينيين" اتفاق سالم خطير "إلىحزب شاس يهدد باالستقالة في حال التوصل  .٢٠
١٣   جسر للمستوطنين في باب المغاربةإقامة ى تصادق علإسرائيلبلدية االحتالل  .٢١
١٣  لنهائي مع عباس لن يطبقاالتفاق ا: الرئيس السابق للموساد .٢٢
١٤   مستوطنون يسدون مدخل الخليل احتجاجاً على إزالة حاجز .٢٣
١٤   يوّدع سالح الجو بالتفاخر بالغارة على سورياإسرائيلقائد سالح الجو  .٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٤  الصانع يتهم المجتمع الدولي بإهمال قرارات األمم المتحدة بشأن الفلسطينيينطلب  .٢٥
١٥  الجئون فلسطينيون يزورون منازلهم المسلوبة في القدس  عاما٦٠بعد  .٢٦
١٥  لقدسيمفتي القدس يستنكر المصادقة على جسر باب المغاربة المؤدي للحرم ا .٢٧
١٥  جامعات غزةفي الحصار يهدد المسيرة التعليمية  .٢٨
١٥  إدخال كمية محدودة من الوقود إلى قطاع غزة .٢٩
١٦  يإسرائيل أصيب بها خالل توغلاستشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجراح  .٣٠
١٦   مواجهات ضد الجدار في رام اهللاأربعة جرحى في .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٧٦:         العدد                  ١٣/٥/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

   
   :اقتصاد
١٦  األخيرإسرائيل مليون دوالر جراء العدوان ٢تكبدنا خسائر قدرها : رئيس بلدية عبسان .٣٢
   

   :صحة
 ١٦  شهيداً ١٥٠لى إ رضى قطاع غزة من المارتفاع ضحايا حصار .٣٣
   

   :رياضة
 ١٦  الرجوب يتعهد بحماية الكرة الفلسطينية من التجاذبات السياسيةجبريل  .٣٤
   

   : األردن
١٧  "حزب اهللا" في األردن يؤيدون "اإلخوان": "الحياة" .٣٥
١٧   األردنية تؤكد التمسك بحق العودة لالجئينالمعارضة .٣٦
١٧  تطالب بالعمل الستعادة حقوق الفلسطينيين: العربية لحقوق اإلنسان .٣٧
١٨  تواصل فعاليات رابطة الكتاب إحياء للذكرى الستين للنكبة .٣٨
١٨ ناهض حتر.... صفقات بيع مشبوهة: ننهب األرد .٣٩
   

   :لبنان
٢٠   بقاء ديموقراطية لبنان مصلحة إسرائيلية :لدعم السنيورة" تجنيد العالم"بوش يريد  .٤٠
٢١   البديل اتفاق سالم مع سوريا ": حزب اهللا"امتحان سيطرة " إسرائيل" .٤١
٢١  لبنان إخفاق جديد لبوش والمعارك كسرت الجمود السياسي: الغارديان .٤٢
٢٢  "إسرائيل"مليشيات المواالة تتدرب في : المنار الفلسطينية .٤٣
٢٢  ة للمقاومةالمواجهات في لبنان تهدد تأييد السن: الشيخ فيصل مولوي .٤٤
٢٣  تحفُّظ إسرائيلي منع أميركا من تسليح الجيش اللبناني .٤٥
٢٣ لقاء أمني سري في عاصمة عربية لبحث سبل مواجهة حزب اهللا: المنار الفلسطينية .٤٦
   

   :عربي، إسالمي
٢٣  التحاد المتوسطي لن يكون مطية للتطبيع مع الكيان الصهيوني ا: الجزائر .٤٧
٢٣  رئيس البرلمان العربي يدعو إلى التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة .٤٨
٢٤   غلق معبر رفح ألجل غير مسمى وتمصر تعثر على نفقين لتهريب الوقود إلى غزة .٤٩
   

   :دولي
٢٤  يةإسرائيلويثير احتجاجات ... بوش يقدم دعمه ألولمرت  .٥٠
٢٤  أبو مازن وأولمرت يودان التوصل إلى صفقة جيدة: بوش .٥١
٢٥  يةسرائيل اإللتصفية القضية الفلسطينية أمام الكنيست" وعد بوش"بوش يطلق  .٥٢
٢٥  اس.بي.يقاضون بنك يو" إسرائيل"ضحايا أمريكيون لهجمات على  .٥٣
٢٥  البابا يشكر اهللا المتالك اليهود أرض أجدادهم  .٥٤
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    :حوارات ومقاالت
٢٥  فهمي هويدي... يقالقضية الفلسطينية في نهاية الطر .٥٥
٢٨  مصطفى البرغوثي...  تتقّدم إلى الوراءإسرائيل... بعد ستين عاماً .٥٦
٣٠  ياسر الزعاترة... مسؤولية من؟.. غزة والظالم من جديد .٥٧
٣١  أحمد الحيلة... ة المصريةالتهدئة وفتح معبر رفح في عهدة القياد .٥٨
٣٢  نواف الزرو... الفلسطيني" الهولوكوست"عولمة ثقافة  .٥٩
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
 تستعد الجتياح غزةو ت تعرقل اتفاق التهدئة وتشترط التطرق لقضية شلي"إسرائيل" .١

ية سـرائيل أعلن رئيس الحكومة اإل   :  أسعد تلحمي   عن مراسلها  الناصرةمن   ١٣/٥/٢٠٠٨ الحياة   ذكرت
، أن   في القـدس أمـس     رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان     بإيهود أولمرت عقب اجتماعه     

 تصر على أن يكون اإلفراج عن الجندي األسير في غزة غلعاد شاليت، مـدرجاً فـي التـسوية           إسرائيل
" حمـاس " معنية بالتوصل إلى تسوية، لكنها تطالب بـأن توقـف            إسرائيلف أن   وأضا. الخاصة بالتهدئة 

وأصـر علـى    . تهريب الوسائل القتالية من سيناء إلى قطاع غزة وتتوقف عن التزود بمزيد من األسلحة             
وقال المسؤول المصري إنه سينقل هذا الموقف إلى الجانـب          . االحتفاظ بحرية العمل في الضفة الغربية     

ونقلت اإلذاعة العامة عن مصادر سياسية رفيعة قولها إنه في حال لم يـتم              . ي وسيعود باألجوبة  الفلسطين
  ".فلن تكون هناك تهدئة "إسرائيلالقبول بمطالب 

ي في عدم الرد سلباً على المبادرة المصرية لتجنب إحراج القـاهرة وكـي ال     سرائيلويتلخص الموقف اإل  
 لكنها في المقابل عرضت على سليمان تحفظاتها الكثيـرة عـن             بمظهر الرافض للتهدئة،   إسرائيلتظهر  

  .االتفاق على نحو ينذر بعدم دخوله حيز التنفيذ
والتقى سليمان فور وصوله وزير الدفاع إيهود باراك في مقر إقامة األخير في تل أبيب، ثم التقى رئيس                  

ي يشاي الذي جدد استعداده لقـاء       الحكومة وبعده وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ونائب رئيس الحكومة إيل         
  .للتفاوض على قضية الجنود األسرى في غزة ولبنان" حزب اهللا"و" حماس"قادة حركة 

 معنية بأن يكون اإلفراج عن الجندي شـاليت         إسرائيلوقالت مصادر صحافية إن باراك أبلغ سليمان بأن         
وتابعت أن  ". ة في أقرب وقت ممكن    ونحن معنيون بحل هذه القضي    "جزءاً من أي اتفاق تهدئة في القطاع        

من سيناء إلى غزة، كما     " ناشطين إرهابيين " وقف تهريب األسلحة وتسلل      إسرائيلباراك شدد على طلب     
  . لن تقيد نشاطها العسكري في الضفة الغربية المحتلةإسرائيلأكد أن 
ف الفلسطيني لجنـوب    أن باراك قال أيضاً لضيفه المصري إنه في حال لم يتوقف القص           " هآرتس"وأفادت  
  ".ية في القطاعسرائيلفلن يكون هناك مناص من توسيع العملية العسكرية اإل "إسرائيل

التي بعث بها المكلف " الرسالة شديدة اللهجة"في عنوانها الرئيس أمس " يديعوت أحرونوت"وأبرزت 
فاع، وطالبهما فيها يين عوفر ديكل إلى رئيس الحكومة ووزير الدسرائيلالتفاوض في ملف األسرى اإل

استغالل "ودعا قطبي الحكومة إلى . ال يتضمن مسألة اإلفراج عن شاليت" حماس"برفض أي اتفاق مع 
  .للضغط على مصر الستئناف جهودها للتوصل إلى صفقة التبادل" اللحظة

مل ال يخطر على بالي أن ال تش"وقال لوسائل اإلعالم العبرية إنه . وانضم والد الجندي إلى ديكل
وناشد ". التفاهمات مع حماس اإلفراج عن ابني الذي أدى اختطافه إلى اشتعال األوضاع في القطاع

وأعرب عن خشيته من أن يؤدي قبول . الحكومة إطالق سراح أسرى فلسطينيين مقابل اإلفراج عن ابنه
 ."حماس" مهمة على "رافعة ضغط "إسرائيل التهدئة من دون تضمينها اإلفراج عن ابنه إلى افتقاد إسرائيل
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وضع وزير الدفاع ايهود :  صالح النعاميعن مراسلها من غزة، ١٣/٥/٢٠٠٨ الشرق األوسط ونقلت
اإلفراج عن شليط، وضمان مصر بعدم :  شروط ال تتضمنها المبادرة المصرية للتهدئة، وهي٣باراك 

ن الضفة الغربية وقطاع غزة السماح بتهريب السالح لحركات المقاومة في قطاع غزة، وأال يتم الربط بي
 الحق في مالحقة حركات المقاومة الفلسطينية ونشطائها سرائيلفي كل ما يتعلق بالتهدئة، بحيث يكون إل

  .هناك بكل حرية
ثمة مبادئ اساسية  "،من ناحيته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية واألمن في الكنيست تساحي هانغبي

ثانيا على اي اتفاق تهدئة ان : "واضاف". مبادئ هي االفراج عن شليط؛ وأول هذه الإسرائيلتحكم تحرك 
وشدد على ان . باالسلحة انطالقا من سيناء" ينص على ان حماس ال يمكن ان تستمر في تعزيز صفوفها

  .اي اتفاق للتهدئة يجب ان يفصل األنشطة التي يتوجب على حركات المقاومة الفلسطينية التوقف عنها
: برهوم جرايسي وحامد جـاد    عن مراسليها    - غزة -الناصرةمن   ١٣/٥/٢٠٠٨الردنية   الغد ا  وأشارت

ي الرافض لالتفاق منذ الجلسة األولى التي عقدها على انفـراد مـع             سرائيلأن سليمان سمع عمليا الرد اإل     
ـ      .ية بحضور باراك  سرائيلباراك، في تل أبيب، ثم مع ممثلي األجهزة األمنية اإل          ه وبعد ذلك اللقـاء توج

 المبـادرة المـصرية   إسرائيلسليمان إلى القدس المحتلة لمقابلة أولمرت، الذي أبلغه رسميا بقرار رفض     
إن الدفع باتجاه إطالق سـراح شـليط        "وقال أولمرت لضيفه،     .ومشترطا قبولها بقضيتي شليط واألسلحة    

ولمرت الحـصول   ، كذلك اشترط أ   "يجب أن يكون جزءا من أي اتفاق يتم التوصل إليه حول قطاع غزة            
األسلحة من مصر إلى قطاع غزة عبر األنفـاق         " عمليات تهريب  "إسرائيلعلى تعهدات بوقف ما تصفها      

  .تحت الحدود
 إسـرائيل إن حرية حركة    "ية،  سرائيلوقال أولمرت في اللقاء، حسب ما نشرته مختلف وسائل اإلعالم اإل          

  .حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق مع قطاع غزة، سيتواصل، )الضفة الغربية المحتلة(في يهودا والسامرة 
 يجب أن تـضمن قـدرة       إسرائيلإن  "وهذا الموقف سمعه سليمان أيضا من باراك، الذي قال في اللقاء،            

، حسب تعبيـره،    "إسرائيلفي الضفة الغربية بشكل يضمن أمن مواطني        ) عسكري(تحرك وحرية عمل    
  . في ترتيب األمور األمنية في قطاع غزةوأضاف أن إطالق سراح الجندي شليط هو بند مركزي

 سراح أسرى   إسرائيلإال أن وزير المواصالت شاؤول موفاز، فاجأ أمس بإعالن موافقته على أن تطلق              
إذا توصلت حركة حماس إلى اسـتنتاج       "وقال أمس،    فلسطينيين أدانهم االحتالل بعمليات قتل فيها يهود،      

وقت نعرف من المصريين أن شليط سيعود، فأعتقـد أن هـذا            بأن عليها أن توقف االرهاب، وفي نفس ال       
) مقاتلين فلسطينيين (ية، وأنا من ناحيتي مستعد إلطالق سراح مخربين         سرائيلسيكون إنجاز قوة الردع اإل    

  ".بمن فيهم قتلة، من أجل إعادة شليط
مـصادر  ، أمس عن    "يديعوت أحرونوت "صحيفة   " هنقلت الى ما   ١٣/٥/٢٠٠٨ صحيفة فلسطين    ولفتت

ـ    : "سياسية كبيرة قولها    دون توجهـات    –على ما يبـدو    –لن تحول   ) إسرائيل(إن زيارة الوزير سليمان ل
وأشارت المصادر إلى أن أولمرت تعهد للمـستوطنين         ".لشن حملة عسكرية واسعة على غزة     ) إسرائيل(

سـيتوقف  "عليهم  في محيط غزة خالل جلسة الحكومة، أول من أمس، بأن إطالق الصواريخ الفلسطينية              
كمـا   ".يةسـرائيل يمثل مؤشرا واضحا على النوايا اإل     "، معتبرة أن هذا التعهد      "بكل السبل، وبكل الوسائل   

اعتبر المراسل السياسي للصحيفة روني سوفير، أن قرار أولمرت حصر مناقـشة سـبل الـرد علـى                  
منع تـسرب   "ة، يستهدف   مقترحات التهدئة في مجلس الوزراء المصغر لشئون األمن، وليس في الحكوم          

  ".الحقيقية تجاه الفلسطينيين) إسرائيل(معلومات حول نوايا 
بدوره، اعتبر وزير اإلسكان زئيف بويم، أحد أبرز المقربين من أولمرت، أن القبول بتهدئة لمـدة سـتة                  

عسكريا فـي ظـروف     ) إسرائيل(أشهر يعني تمكين حركة حماس من تعظيم قوتها، ثم العودة لمواجهة            
، "يجب تدمير قوتهم فورا، ومنعهم من مفاجأتنا      "وشدد بويم، في اجتماع الحكومة األخير، على أنه          .لأفض

  .فيما دعا وزير المواصالت الجنرال شاؤول موفاز إلى تصفية القيادة السياسية والعسكرية لحماس
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 وأجهزة  برغم ما أشيع عن خالفات في أوساط الحكومة       : حلمي موسى عن   ١٣/٥/٢٠٠٨ السفير   وقالت
وأوضـحت  . ية حول رفض التهدئة أو قبولها، فإن الميل العام هو الموافقة عليها بشروط            سرائيلاألمن اإل 
ـ   إسرائيلمصادر    هي محاولة اللحظة    سرائيلزيارة سليمان إل  "أن  " يديعوت أحرونوت "ية رفيعة المستوى ل

ر أن هذا الموقف يخفي حقيقة      غي". يةإسرائيلاألخيرة إلنهاء الصراع حول غزة من دون ضربة عسكرية          
ية جدية في تصعيد الموقف هناك، في ظل االقتناع بال جدوى الحسم العسكري مـا               إسرائيلأن ال مصلحة    

 يدور حول وجوب السعي لمنـع       إسرائيلغير أن الخالف في     . ية عليا إسرائيليجعل من التهدئة مصلحة     
اس، والعمل من أجـل منعهـا مـن         ضد حكــومة حــم  " مكاسب الحصار "التهــدئة من تــبديد    

  . تحـقيق مكسب سياسي من التهدئة
وبدا واضحا أن العديد من وزراء الحكومة وقادة األجهزة األمنية، يرفضون التهدئة بالمفهوم المـصري،               
معتبرين أن أي تهدئة مع حماس تعني تقديم خدمة لها لتعزيز صفوفها قبل أن تعـاود عملياتهـا ضـد                    

ضهم ذهب إلى حد اعتبار أن أي تفاهم مع حماس، حتى بهـذه الحـدود، يـضرب                 كما أن بع  . إسرائيل
  . أرضية العالقة المراد تعزيزها مع السلطة الفلسطينية في رام اهللا

وفي المفاوضات التي جرت باألمس في تل أبيـب بـين وزيـر المخـابرات المـصري والمـسؤولين                   
ع شاليت قبل التهدئة، معلنا أن التهدئة هي مقدمـة          ية لوض سرائيليين، رفض سليمان المحاولة اإل    سرائيلاإل

يون قد طلبوا منه، كخطوة أولى، السماح بنقل شـاليت          سرائيلوكان اإل .إلنجاز صفقة شاليت وليس العكس    
  . إلى مصر في إطار التهدئة تمهيدا لإلفراج عنه في إطار صفقة تبادل الحقة

  
   ومبادرة التهدئةتإلفراج عن شليالحكومة وكل الفصائل ترفض الربط بين ا: أحمد يوسف .٢

رفضت حكومة هنية المقالة أن يتم الربط بين المبادرة المصرية للتهدئة واإلفراج            :  صالح النعامي  - غزة
أحمد يوسف المستشار السياسي إلسـماعيل هنيـة إن         .وقال د . تاألسير جلعاد شلي   إسرائيلعن الجندي   

الربط بين القضيتين، معتبراً أن الحديث يـدور عـن          الحكومة وحماس وكل الفصائل الفلسطينية ترفض       
ـ  . مسارين مختلفين  أن الفصائل الفلسطينية لن تقبل بفـرض أي شـروط          " الشرق األوسط "وأكد يوسف ل

تخطئ في حال اعتقدت     "إسرائيلة في اللحظة األخيرة، محذراً من أن        إسرائيلمن قبل الحكومة    " تعجيزية"
 فـي زمـن   توأشار إلى أنه من الممكن حل مشكلة شـلي ". من الفلسطينيين أنه باإلمكان ابتزاز تنازالت     
، واإلفراج عـن    ت للشروط التي وضعتها المقاومة لإلفراج عن شلي       "إسرائيل"قصير، في حال استجابت     

وشدد على أن الفصائل تلقت وعداً واضحاً من مصر بإعادة فتح معبر رفـح فـي                . األسرى الفلسطينيين 
، " لمـصر   سيادياً حقاً" مبادرة التهدئة المصرية، على اعتبار أن فتح المعبر يمثل           "إسرائيل"حال رفضت   

إلى جانب ان مصر تعي التداعيات الخطيرة لتواصل الحصار وردة الفعل الشعبية الفلسطينية فـي كـل                 
واشار الى أن الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم الحزبية والفكرية مجمعون علـى رفـض أي              . االتجاهات

واكد يوسف أن الحكومـة     ". استراحة محارب "، مشدداً على أنها تمثل      "إسرائيل"مع  " دئة مجانية مهينة  ته"
 قد تحاول كسب الوقت من اجل تهيئة الظروف         "إسرائيل"المقالة والفصائل تنطلق من افتراض؛ مفاده أن        

 ٦٠ بمناسبة مـرور     لشن حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة بعد االنتهاء من االحتفاالت التي تقيمها            
  . في حال تشبثت بهذا الخيارإسرائيلستحل ب" كوارث"وحذر من . عاماً على قيامها

  ١٣/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  إلى التجاوب مع المساعي المصرية للتهدئة إسرائيلهنية يدعو قادة االحتالل  .٣

 تتكلل مهمـة الـوزير      ، أمس، عن أمله أن    ]المقال[أعرب إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني      :غزة
وقـال فـي     .عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، الذي يزور تل أبيب لتقديم مقترح التهدئة بالنجاح            
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أتمنى للوزير عمر سليمان النجاح في مهمته، وأدعو قادة االحتالل إلى التجاوب مـع              : "تصريح صحفي 
  ".المساعي المصرية وإنهاء الحصار وفتح المعابر

  ١٣/٥/٢٠٠٨ صحيفة فلسطين
  
  "غير مشّجعة"ية إسرائيلتلحظ إشارات و بالجهود المصرية للتهدئة في غزة تشيدالسلطة  .٤

أشادت السلطة الفلسطينية بالجهود المصرية من أجل تحقيق تهدئة في قطاع غزة، إال أنها أبدت               : القاهرة
استقبل بهـا أركـان     ، مشيرة إلى الشروط التي      إسرائيلمن الجانب   " إشارات غير مشجعة  "مخاوف من   

وقال السفير الفلسطيني فـي القـاهرة        .الدولة العبرية رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان       
جهود التهدئة تسير في شكل جدي على الجانبين المصري والفلسطيني، لكن يظل الخوف             "نبيل عمرو إن    

نحن "لجامعة العربية عمرو موسى أمس إن       وأضاف عقب لقائه األمين العام ل     ". إسرائيلدائماً من الجانب    
مستمرون في دعم جهود مصر في هذا االتجاه، وننتظر أن يحضر الوزير سليمان مواقف مشجعة مـن                 

  ". للمضي قدماً في التهدئة بما يخدم العملية السياسية والمصالح الحقيقية للشعب الفلسطينيإسرائيل
أن تكلل الجهود المصرية بالنجاح فـي       "كي عن أمله في     وأعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المال     

وأبدى قبل مغادرته القاهرة أمـس،      ". أقرب وقت لمصلحة الشعب الفلسطيني، خصوصاً أبناء قطاع غزة        
  ".آثار سلبية على جهود التهدئة"تخوفاً من أن يؤدي التحقيق مع أولمرت في فضيحة مالية إلى 

  ١٣/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
   حق العودة غير قابل للتصرف ويؤكد أن أيار يوماً للوحدة١٥ن يكون  ألودعيالدويك  .٥

عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المختطف في سجون االحـتالل، فـي      . شدد د  :الخليل
سيكون الصخرة التي تـتحطم     "الذكرى الستين للنكبة على أن حق العودة غير قابل للتصرف، وعليه فإنه             

م االحتالل التي تنافي وتسقط أو تعدل هذا الحق، والمتوافق عليه أممياً والذي تدعمه كافة               عليها كل أحال  
ورأى الدويك في الوقت نفسه أهمية وضع أجندة وطنية شاملة إلحياء ذكـرى              ".قرارات الشرعية الدولية  

ابلة أجرتها معـه  جاء ذلك خالل مق . مايو يوماً للوحدة الوطنية/النكبة، وجعل يوم الخامس عشر من أيار   
  .الدائرة اإلعالمية بمكتب النائب سميرة الحاليقة، عبر محامية الدويك

ومن جانب آخر أكد الدويك وجود مبادرة جديدة تبلورها الحركة الفلسطينية األسـيرة إلعـادة اللحمـة                 
ا األسرى مـن    وأشاد الدويك بالعالقات االجتماعية والوطنية المتينة التي يتمتع به        . الوطنية ورأب الصدع  

ودعا كافة األطـراف الفلـسطينية وخاصـة القيـادات، السـتخدام             .كل الفصائل في سجون االحتالل    
  .مصطلحات وحدوية لدعم الحوار كي يتهيأ الجو الستيعاب مبادرة األسرى

وبشأن تقييمه للجهود المصرية في إنجاح التهدئة، وما هو المطلوب من مصر في حال أفشلها االحتالل؛                
على مصر أن تستمر في مساعيها الخيرة لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في             " الدويك بالقول    أجاب

غزة، فإن أصر االحتالل على تعنته وجب على مصر أن تطبق خارطة الطريق التي رسـمها الـرئيس                  
نية ال  مبارك والتي أعلن من خاللها أن مصر لن تسمح بتجويع الشعب الفلسطيني، فهذه قضية قومية إنسا               

الحد األدنى من هذا التعاطي هو فتح معبر رفح لفك الخنـاق    "، وأضاف   "تملك مصر إالّ أن تتعاطى معها     
  ".عن شعبنا الفلسطيني الصابر، ودائماً تبقى العزة ألمر اهللا في غزة

            فلسطين جوهر الصراع فـي     "وبعث الدويك رسائل عدة، كانت األولى للزعماء العرب حيث ذكّرهم بأن
طقة العربية في حاجة ماسة إلى جهد كل زعيم عربي ومسلم كي يدعم شـعب فلـسطين وتطلعاتـه                   المن

              عـدما يعانيه الشعب الفلسطيني من حصار وإنكار لحقوقه من قبل االحـتالل، ي للحرية واالستقالل، وأن
داً علـى أن    مؤك" ناقوس خطر للزعماء بأن عليهم أن يضاعفوا جهودهم إلنقاذ ثوابت هذا الشعب الصابر            

وناشد في رسالة أخرى األمـة العربيـة         .الجميع مسؤول أمام اهللا عن أي خطر يتهدد القضية الفلسطينية         
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واإلسالمية أن تزيد الضغط الشعبي من أجل إحقاق الحقوق الفلسطينية، وجمع شمل أبناء فلسطين، داعياً               
  ". عليه وسلمعاشت فلسطين أرض مسرى رسول اهللا صلى اهللا"أن يكون شعار الجميع 

  ١٢/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ال حل دون عودة الالجئينو... باقية "إسرائيل": صالح رأفت .٦

عضو اللجنة التنفيذية في " فدا"قال األمين العام لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني :  صبا أبو فرحة-عمان
ال يمكن أن تقع تسوية " :إنه"  برسقدس"منظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت في حديث خص به 

 وجوهره القضية الفلسطينية بدون تحقيق هدف العودة وتأمين عودة الالجئين إسرائيلللصراع العربي 
الفلسطينيين إلى أرضهم وفق ما جاء في الشرعيات الدولية، بدون هذا الشرط لن تقع تسوية بيننا وبين 

  .ينإسرائيل
مضاد لن يؤدي إلى مزيد من الضحايا في الوسط الفلسطيني تفوق ما استخدام العنف ال"ونوه إلى أن 

المواجهة المسلحة ال تخدم القضية الفلسطينية، ولكن "، مشدداً على اعتباره أن "ينإسرائيلوصل إليه عند 
 هي ما يحقق شيئاً ما على إسرائيلالمحاورات والتفاوضات الجادة التي تقوم بين الطرفين الفلسطيني و

  .على حد اعتقاده ،"واقعأرض ال
، منوهاً إلى أن ٦٧دولة على حدود الـالواعتبر أن كل القوى الفلسطينية مقتنعة في الوقت الراهن قيام 

ضرب من الوهم تقع فيه بعض "فكرة إقامة دولة فلسطينية على الحدود التاريخية في الوقت الراهن هو 
 بحق العودة لالجئين إسرائيلإقناع "ن هو ، خاصة بحسب اعتقاده أن المهم اآل"القوى السياسية

الهدنة التي هي مطلب "ورأى أن األولى في الوقت الرهن هو  ".الفلسطينيين في دول الشتات في العالم
وشدد رأفت أن السلطة ملتزمة بحل الدولتين وإقامة  ".دولي، للبدء بمسيرة المفاوضات الحل النهائي

ة الشديدة على إقامة إسرائيلمن الرغبة "دس العربية، على الرغم ، وعاصمتها الق١٩٦٧دولة على حدود ال
دولة فلسطينية في قطاع غزة، وكنتونات في الضفة الغربية محاصرة بمجموعة من المستوطنات 

  .، وفق قوله"ةإسرائيل
توسعية ورأى أن الدولة العبرية مستمرة في وجودها المكاني، نافياً أن تنتهي قريباً، وذلك ألن العمليات ال

التي تقوم بها اآللة العسكرية والدعم الدولي لها يشير إلى عكس األقاويل التي تطلقها بعض األلسن 
  .ه، على حد تعبير"العربية والصادرة عن بعض المحللين أو السياسيين

   ١٢/٥/٢٠٠٨ قدس برس
  
   من أفراد الشرطة في قطاع غزة في انفجار غامض٣إصابة  .٧

، االثنين، إصابة ثالثة مـن      ]أمس[أعلنت مصادر طبية فلسطينية صباح اليوم     : يألفت حداد ورأفت الكيالن   
  .أفراد الشرطة في انفجار غامض في المركبة التي كانوا يستقلونها شرقي مدينة غزة

إن المصابين بحالة جيدة وتم نقلهم      "معاوية حسنين مدير عام االسعاف والطوارئ بوزارة الصحة         .وقال د 
 التابعة بـالتحقيق فـي مالبـسات        األمنيةوشرعت األجهزة    ".ء واألمل لتلقي العالج   إلى مستشفيي الوفا  

 .االنفجار
  ١٢/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  مليون دوالر وتقدم رزمة مساعدات للقدس١٦,٥ الحكومة تقر مشاريع طارئة بـ .٨

ـ      ]الفلسطيني[ أقر مجلس الوزراء   : وفا –  منتصر حمدان  -رام اهللا     ٢٢٦ذ   في جلسته األسبوعية أمس تنفي
 مليون ونـصف المليـون دوالر       ١٦مشروعاً طارئاً جديداً في عدد من محافظات الضفة بقيمة تزيد عن            

أميركي، تشمل مشاريع خدمات عامة من إمداد كهرباء، وفتح وتعبيد طرق، حيث تحصد مدينة القـدس                
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ـ                . اس ونـابلس  العدد األكبر من هذه المشاريع وتليها الخليل وأريحا وبيت لحم وسـلفيت وجنـين وطوب
 مسبقاً، وتندرج جميعها على بند المشاريع الطارئـة         إقرارها مشروعاً تم    ٩٣وتضاف هذه المشاريع إلى     

 .المدرجة في خطة اإلصالح والتنمية
 ١٣/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  الزهار يحذّر من أن البديل هو المقاومة.. تهدئةلل "إسرائيل" تتوقعان قبول "الجهاد" و"حماس" .٩

 محمـود الزهـار    .د" حمـاس "قال القيادي في    : غزة عن فتحي صباح من    ١٣/٥/٢٠٠٨لحياة   ا ذكرت
الدكتور محمد الهندي، إنه يتوقع أن تنقل مصر اليوم         " الجهاد"خالل مؤتمر صحافي عقده مع القيادي في        

ـ   "وأضاف أن   ". ي الرسمي من التهدئة   سرائيلالموقف اإل "الثلثاء إلى الفصائل     ون إليهـا   قادة االحتالل يميل
ورأى أن   ".، لكنهم لن يعلنوا تنفيذ بنودها حين يعلن الجانب المصري سـاعة الـصفر لبـدئها               )التهدئة(

فتح المعابر ورفع الحصار ووقف العدوان كي ال يظهر ذلك هزيمتها أمام الـشعب      " ستماطل في    إسرائيل
ي فيوقف عدوانه، وكـل     يلسرائيسود صوت العقل لدى الجانب اإل     "وأعرب عن أمله في أن      ". الفلسطيني

أشكال الحصار الذي فشل في ثني إرادة الشعب الفلسطيني عن المقاومة التي تقربنا أكثر مـن أي وقـت         
  ".مضى من العودة إلى ديارنا وأرضنا المحتلة

ـ         . فرصة للتهدئة  ":يينسرائيلإن أمام القادة اإل   الزهار   وأكد ن إن قبلوا بها فأهالً، وإن لم يقبلوا فليتوقعوا م
أبلغـت الجانـب    " حماس"وأوضح أن   ". هذا الشعب المرابط أن يستمر في المقاومة للوصول إلى أهدافه         
 التهدئة، متوقعاً استجابة مصر لهذا      إسرائيلالمصري بضرورة فتح معبر رفح الحدودي في حال رفضت          

العقالء في العـالم،    الحصار فشل فشالً ذريعاً بشهادة كل المؤسسات الدولية و        "واعتبر الزهار أن     .الطلب
أبناء الشعب الفلسطيني ليـسوا طـالب       "وشدد على أن    ". وآخرهم الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر     

أونـروا  ) وكالة األمم المتحدة لغـوث الالجئـين الفلـسطينيين        (مساعدات إنسانية وال يقفون على أبواب       
  ".يتسولون الرغيف، وهم يأملون بفك الحصار االقتصادي

محمد الهنـدي قـال     . د أن   :غزة عن مراسلها محمد الدلو من     ١٣/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين    وأضافت
نحن ال نستجدي تهدئة، وهذه التهدئة هي مشروع مـصري تـم بحثـه              : "خالل المؤتمر الصحفي نفسه   

والتوافق فيما بين الفصائل الفلسطينية عليه، لكن الخيارات المقاومة مفتوحة والشعب الفلسطيني من حقه              
على األرجح سيكون هناك تهدئة، االحتالل سيقبل بسبب أوضاعه الداخلية         : "وأضاف ". يدافع عن نفسه   أن

حتى إن لم تكن معلنة، ثم تلتقي الفصائل الفلسطينية التي تحدثت عن التهدئة وترى مـا هـو الموقـف                    
". وحـة ومتعـددة   المناسب في الوقت المناسب، ولكل حادث حديث، ولكن بالتأكيد الخيارات المقاومة مفت           

إن هناك عوامل كبيرة تقول إن االحتالل في اتجاه التهدئة، لكن في كل األحوال الـشعب                : "وقال الهندي 
، مشيراً إلى أن من جاء ليحتفل بقيام الدولة العبرية ال يرى معاناة             "الفلسطيني من حقه أن يدافع عن نفسه      

في أوروبا التي أعطـتهم     ) إسرائيل(ين معاناة   هل يستطيع احد أن يقارن ب     : "وتساءل .الشعب الفلسطيني 
تقتـل  ) إسرائيل(من وجهة نظرهم مبرر لسرقة فلسطين وبين المناطق الفلسطينية اليوم، ال احد يتحدث،              

  ".المرضى وتمنع سفرهم، وتحاصر بشكل جماعي كامل قطاع غزة
رباً وسلماً، وأن حـدودها     وشدد الهندى على أن مشروع الدولة اليهودية تراجع أمام مشروع المقاومة ح           

انكمشت لتصبح مجموعة من األسوار في عمق األراضي الفلسطينية، مؤكداً أن هذا تحقق بفعـل قـوة                 
  .الردع التي تميزت بها المقاومة

سامي أبو زهري شكك فـي جديـة        " حماس"المتحدث باسم   أن  : غزةمن   ٦/١/٢٠٠٨قدس برس  وقالت
حركة حماس قدمت كل التسهيالت إلنجاح الجهد       "تهدئة، وقال إن     للتعامل مع الجهود المصرية لل     إسرائيل

المصري، ولكن واضح أن االحتالل غير معني بهذا الجهد، ونحن غير مكترثين بطريقة الرد وال نرهن                
 بالتهدئة فهذا هو المطلوب، وإذا لم تلتزم فإن كل الخيارات           إسرائيلأنفسنا أو شعبنا لهذا الرد، إذا التزمت        
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 لن نرهن موقفنا لتأخر االحتالل في الرد، وسنلجأ لكل الوسائل لمواجهة األزمـة               مامنا، ونحن مفتوحة أ 
  .، على حد تعبيره" نحن جاهزون الراهنة وحينما تتوفر الجاهزية لدى االحتالل

: على صعيد آخر نفى أبو ز هري أن يكونمعبر رفح مفتوحا أمام حركة المواطنين من وإلى غزة، وقال
 لم يفتح والزال مغلقا، وما حدث هو فتح استثنائي ومحدود إلدخال بعض المرضى والعالقين، معبر رفح"

وهذا ال ي عالج ولو جزءا يسيرا من األزمة علما بأن المعبر قد فتح أكثر من مرة سابقا بشكل 
  ".استثنائي

  
  تدعو إلى النفير في يوم النكبة لكسر الحصار عن غزة وتؤكد أن صبرها نفد" حماس" .١٠

جماهير الشعب الفلسطيني للتوجه إلى البوابة الرئيسية لمعبر بيـت حـانون            " حماس"دعت حركة   : غزة
، كخطوة تصعيدية   )١٥/٥(، الخميس المقبل  ١٩٤٨الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام        ." إيريز"

يـة  وطالـب أشـرف أبود     .لكسر الحصار الصهيوني المفروض على أهالي قطاع غزة منذ نحو عامين          
المركز الفلسطيني لإلعـالم نـسخة      "في تصريح له تلقى     " حماس"الناطق باسم العمل الجماهيري لحركة      

منه، جماهير محافظتي غزة والشمال التوجه إلى بوابة معبر بيت حانون الـذي تـسيطر عليـه قـوات                   
فعالياتهـا  ضـمن   " حمـاس "ووصف أبو دية الفعالية التي تنظمها        .االحتالل، وذلك ظهر الخميس المقبل    

الهبة جماهيرية غاضـبة، والنفيـر العـام لكـسر          "للنكبة وكسر الحصار بـ     ) ٦٠(إلحياء الذكرى الـ    
كافـة الخيـارات أصـبحت      "وجدد أبودية التأكيد على أن       .الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة     

 معانـاة   مفتوحة أمام الجماهير الفلسطينية لكسر الحصار بعـدما اشـتدت وطـأة الحـصار وتزايـدت               
، محذراً من كارثة إنسانية قد تكون األكبر في التاريخ في حال استمرار الحـصار والـشلل                 "الفلسطينيين

  .الكامل لكافة القطاعات
  ١٣/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  إهمال وزراء الخارجية العرب لغزة يعطي فرصة الستمرار العدوان: "حماس" .١١

ما أسماه بـ " قدس برس"سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ " حماس"انتقد المتحدث باسم : غزة
حركة : "، وقال"تجاهل وزراء الخارجية العرب ألوضاع غزة التي حولها االحتالل إلى قبر معتم"
تنظر بكل أسف إلى إهمال اجتماع وزراء الخارجية العرب لألزمة الحالية في غزة، فلم ترد أي " حماس"

ب الفلسطيني، مما يشير إلى أن غزة ليست واردة في حسبان النظام العربي إشارة إلى معاناة الشع
واعتبر أبو زهري أن هذا اإلهمال يعطي االحتالل مبررا لالستمرار في عدوانه على الشعب  ".الرسمي

      .الفلسطيني، وطالب بضرورة اتخاذ موقف عربي جاد ومسؤول تجاه هذه المحنة
 ١٢/٥/٢٠٠٨قدس برس

  
  ال نمانع في فرض النظام ولكن ال يجوز التعرض للمقاومين وسالحهم في الضفة: عزامنافذ  .١٢

نحن ال نمانع أبدا في فرض النظام وفي منع أي ": قال الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد: غزة
شكل من أشكال التسيب والفوضى، فنحن مع هذا األمر، لكن ال يجوز بحال أن يتم التعرض للمقاومين 

لألسف حصلت بعض األحداث وكان هناك مالحقة ": "قدس برس"وأضاف عزام لوكالة  ".الحهموس
لبعض إخواننا وكوادرنا في منطقة جنين تحديدا، هذا األمر نحن مستاؤون منه جدا، ولكننا حريصون 

 من على عدم زيادة التوتير في الساحة الفلسطينية، وبالتالي نجري اتصاالت مكثفة من اجل منع أي شكل
أشكال الصدام هناك، وتمنى أن تثمر الجهود الن الساحة الفلسطينية ليست بحاجة إلى مزيد من التوتر 

  ."ومزيد من االحتقان
 ١٢/٥/٢٠٠٨قدس برس
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  شكّل مجلس طلبة بيرزيت إثر فشل الشبيبة الفتحاوية بتشكيلهي "حماس" الطالبي لـالذراع .١٣

 ]أمـس  [في جامعة بيرزيت بالضفة المحتلة اليـوم االثنـين        " فتح"فشل الجناح الطالبي لحركة     : رام اهللا 
 مقعداً، وذلك نتيجة لخالفات حادة نـشبت        ٢٥في تشكيل مجلس طالب الجامعة بعد فوزها بـ         ) ١٢/٥(

 التي  "حماس"بين أعضاء شبيبة فتح، األمر الذي أدى إلى تكليف الكتلة اإلسالمية الذراع الطالبي لحركة               
وأكـدت   ..الكتل الطالبية حصلت على ستة مقاعد     ، وكانت باقي    كيل المجلس  بتش  مقعداً ١٩حصلت على   

مصادر طالبية من جامعة بيرزيت أنه تم رسمياً تكليف الكتلة اإلسالمية بتشكيل مجلس طالب جديد بعد                
  .انتهاء المدة القانونية التي من المفترض أن تقوم الشبيبة بتشكيل المجلس فيها

  ١٢/٥/٢٠٠٨ المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  السلطة في الضفة زوجات األسرى على يد أجهزة باعتقالتنديداً " حماس"مسيرة لـ : جباليا .١٤

في مخـيم جباليـا     ) ١٢/٥ (]أمس [مسيرة جماهيرية حاشدة، مساء االثنين    " حماس"نظمت حركة   : جباليا
مـرة رئـيس    بشمال قطاع غزة، تنديداً باختطاف زوجات األسرى على أيدي قوات األمن الخاضـعة إل             

وشارك في المسيرة جماهير حاشدة من محافظة شمال غزة وقيادات من حركـة              .السلطة محمود عباس  
" حمـاس "القيادي في   وتحدث في المسيرة الجماهيرية الحاشدة       .وأعضاء من المجلس التشريعي   " حماس"

واصل قوات امن   يواصل االحتالل الصهيوني فرض حصاره الظالم على غزة وت        : "محمد أبو عسكر قائالً   
: وأضـاف  ".عباس فياض جرائمها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وباالشتراك والتنسيق مع العدو الصهيوني           

اليوم تغلق أجهزة السلطة في رام هللا أبواب الزنازين على زوجات األسرى الذين يذوقون اشد العـذاب                 "
ة الغربية بعدم الرضـوخ ألجهـزة       وطالب أهالي الضف   ".على أيد االحتالل وعلى أيدي أجهزة الطيرواي      

 ". والتحرك لرفع ظلم هذه األجهزة عنهم وتخليص النساء من هذه السجون الظالمة"امن عباس 
  ١٣/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  القوى الوطنية واإلسالمية في غزة تناقش المستجدات السياسية وإحياء ذكرى النكبة .١٥

نية واالسالمية اجتماعها الدوري، وبحثت اخر مـستجدات الوضـع          عقدت قيادة القوى الوط   : ألفت حداد 
 .السياسي وقضايا الوضع الداخلي والتحضيرات الجماهيرية والشعبية إلحياء فعاليات ذكرى النكبة الستين           

وحذرت القوى من خطورة استمرار سياسة العدوان والجرائم التـي ترتكبهـا حكومـة االحـتالل فـي            
حتلة، وخاصة ما تقوم به في قطاع غزة من احكام للحصار واغـالق المعـابر               االراضي الفلسطينية الم  

وأكدت القوى على إدانتها واسـتنكارها للـدول         .ومنع المواد والكهرباء والوقود من الوصول الى شعبنا       
 في الوقت الذي يستمر االحـتالل       إسرائيلوالشخصيات التي ستشارك في مايسمى احتفاالت تأسيس دولة         

ادة والتنكر للقوانين الدولية واالنسانية، ويعكس مدى نفاق هذه الدول التي تدعي الديمقراطيـة              بحرب االب 
  .وحقوق االنسان

وبينت القوى ان الفلسطينيين في لبنان ال يتدخلون في هذا النزاع الداخلي، ويقفون على مسافة واحدة من                 
ا الموقف، معتبرة كل فلسطيني يخرج عـن        جميع األطراف، مطالبة جميع ابناء شعبنا في لبنان التقيد بهذ         

ودعت كافة الفصائل وقيادات المناطق والمخيمات لعقد       .هذا التوجه بأنه يضر بالمصلحة الفلسطينية العليا      
  .اجتماعات عاجلة واتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ هذا التوجه كل في منطقته

  ١٢/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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 على حق العودة" منظمة التحرير" واآلغا يؤكد إصرار .. غزة يطالب بالوحدة الوطنيةمحافظ .١٦
 دعوته لكل الفصائل وجماهير شعبنا واجنحة المقاومة  محافظ غزةالقدوة محمد دجد:  نفوذ البكري-غزة 

 "االنقالب"وكلمتها ومواقفها ليس بالشعارات وانما بحسن النوايا وتراجع حماس عن  الى توحيد صفوفها
 جاء ذلك .اصة وانه ال يمكن المضي قدما لتحقيق االنتصار في ظل حالة التشرذموالعودة الى الحوار خ

 للنكبة بحضور حشد كبير من ٦٠خالل الندوة السياسية التي اقامتها محافظة غزة امس في الذكرى الـ 
 زكريا اآلغا عضو. من جهته اكد د .الفعاليات السياسية والجماهيرية وذلك في قاعة السنابل بالمحافظة

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان النكبة فتحت باب الصراع على مصراعيه لفترة تجاوزت 
النصف قرن تميز شعبنا خاللها بعزيمة وصالبة وصمود واسقط كل محاوالت الشطب واالحتواء وطمس 

منظمة التحرير االغا ان . واكد د .الهوية ورفض كل اشكال التوطين والخيارات البديلة عن فلسطين
الفلسطينية لن تقبل بأي بديل عن العودة وترفض كافة مخططات التوطين والتهجير والتعويض وتؤكد 

 وسيتواصل العمل والنضال جيال بعد ٤٩١دوما على ان الحل العادل لقضية الالجئين هو تطبيق القرار 
 .جيل النجاز حقنا المقدس والمشروع بالعودة الى ارض االباء واالجداد

 ١٣/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  ية في شرق قطاع غزةإسرائيلمقتل   صاروخ أدى إلى إطالقنى بتت" الجهاد" .١٧

ية مصرعها وأصيب آخر بحالة من العلع اليوم اإلثنين، جراء انفجار صـاروخ             إسرائيللقيت  : ألفت حداد 
لنت سـرايا القـدس،     من جهتها أع   .شرق قطاع غزة  " اشكول"في المجلس اإلقليمي    " يشاع"في مستوطنة   

ية إسـرائيل أدى إلـى مقتـل مـستوطنة    "الذراع المسلح لحركة الجهاد ، مسؤوليتها عن إطالق صاروخ         
  .وأكدت السرايا في بيان لها أن القصف يأتي تأكيداً منها على مواصلة نهج المقاومة ".وإصابة آخر

  ١٢/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  جنوب القدس" جيلو" وحدة سكنية جديدة في حي ١٥٠مخطط لبناء  .١٨

 وافقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية القـدس امـس االول علـى               - زكي ابو الحالوة   –القدس  
  .جنوب المدينة) جيلو( وحدة سكنية جديدة في حي ١٥٠مخطط لبناء 

جنة وافاد الناطق بلسان البلدية جيدي شمرلينغ ان هذا المخطط سيتم تحويله ونقله قريبا من اجل موافقة الل                
 طابقا وثالثة مباني اخـرى      ١٢ بناءاً مكونا من     إسرائيلويشمل المخطط    .اللوائية للتخطيط والبناء عليه   

 الى ان هذا المشروع     إسرائيلواشار المتحدث    .متر مربع  ٢٠٠٠٠ طابقا على ارض مساحتها      ١٤ تشمل
 وحـدة  ٤٠٠٠٠ بنـاء  جزء من مخطط واسع بادر اليه رئيس بلدية القدس اوري لوبليانسكي الذي يعتزم         

سكنية جديدة في القدس من شأنها ان تمنح االزواج الشابة الفرصة لشراء شقق بأسـعار معقولـة فـي                   
  .القدس

  ١٣/٥/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  التوصل إلى اتفاق سالم قريبا" الصعب جدا"من : بيريز .١٩

من "رت امس انه  شمعون بيريز في مقابلة صحفية نشإسرائيلاعتبر الرئيس :  ا ف ب-واشنطن 
للخالفات " العاطفي"ين والفلسطينيين بسبب الطابع إسرائيلالتوصل حاليا الى اتفاق سالم بين " الصعب جدا

ان الخالفات في المفاوضات السياسية ليست "وقال بيريز في المقابلة مع صحيفة واشنطن بوست  .القائمة
صعب جدا وضعها على الورق الن كل طرف سيكون من ال"، مضيفا " هائلة ، لكنها مشحونة بالعواطف

وتابع ان المسائل العالقة حتى اليوم  ".يكترث لرأيه العام وحريص على عدم الظهور في مظهر الخاسر
ال يمكن المقارنة "واضاف  .على درجات متفاوتة من التعقيد داعيا الى السعي لحلها الواحدة تلو االخرى
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واذا . اذا امكننا االتفاق على الحدود ، فلنفعل"ومضى يقول  . "مثال بين مسالة القدس ومسألة الحدود
 ".هذا سيستغرق وقتا. امكننا االتفاق على الالجئين ، فلنفعل

  ١٣/٥/٢٠٠٨الدستور 
 

  مع الفلسطينيين" اتفاق سالم خطير "إلىحزب شاس يهدد باالستقالة في حال التوصل  .٢٠
" شـاس "ان  " واي نيـت  "ليهودي المتشدد لموقع    ا" شاس"صرح ايلي ايشاي زعيم حزب      " القدس المحتلة 

شاس لن تكـون    : "وقال ايشاي . مع الفلسطينيين " اتفاق خطير "ة اذا تحقق    إسرائيلسينسحب من الحكومة    
ان الحاخـام   : "واضـاف    ".جزءا من حكومة ستقلص ارض دولة الشعب اليهودي وتملؤها بـالالجئين          

 ".نحن لن ندعم ايه محاولة لتسليم ارضنا لحركة حماس        عوفاديا يوسف قال انه لن يدعم انفصاال آخر، و        
  ".ان تسليم األراضي البو مازن يعني تسليمها لحماس: "وقال ايشاي

واضاف انه اذا تحقق    ". السعي غير المقيد التفاق فعلي سيؤدي الى تدهور في األمن         "وحذر ايشاي من ان     
 يملي المسار السياسي للحزب، بأن يـأمروا        مثل هذا االتفاق، فانني سأوصي مجلس حكماء التوراة، الذي        

  " شاس بمغادرة الحكومة
  ١٢/٥/٢٠٠٨وكالة سما  

  
   جسر للمستوطنين في باب المغاربةإقامة ى تصادق علإسرائيلبلدية االحتالل  .٢١

 في القدس اقامة جسر للمـستوطنين فـي بـاب           إسرائيلقررت بلدية االحتالل    :  وليد عوض  -رام اهللا   
ويتيح الجسر الذي تنـوي سـلطات        .ب المسجد االقصي رغم االعتراضات الفلسطينية     المغاربة احد ابوا  

 شرطي احتاللي دفعة واحدة الـي سـاحة الحـرم           ٣٠٠االحتالل اقامته في منطقة باب المغاربة دخول        
القدسي الشريف، ويؤدي كذلك الي أحداث تغير في مالمح المسجد األقصي ويتيح دخول اليهود بأعـداد                

  .باحات الحرم القدسيكبيرة الي 
وصادقت بلدية االحتالل علي اقامة الجسر عند باب المغاربة بعد رفضها كافة االعتراضات التـي تـم                 

وكان رئيس بلديـة     .ية وجمعية حماية األقصي   إسرائيلتقديمها من قبل أعضاء الكنيست العرب وجمعيات        
في باب المغاربة العام الماضـي بعـد      االحتالل في القدس اوري لوبلباتسكي قرر وقف أعمال الحفريات          

 وفـي مدينـة   ٤٨موجة االحتجاجات الفلسطينية في القدس التي نظمها الفلسطينيون داخل أراضي عـام       
  .القدس لتهدئة األجواء

وادعي حينها أن النقاش الموسع مع الفلسطينيين سيؤدي الي اقناعهم بان اقامة الجسر لن تمس المـسجد                 
  .نهاألقصي أو تضم مساحات م

  ١٣/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  االتفاق النهائي مع عباس لن يطبق: الرئيس السابق للموساد .٢٢

 عن تـشاؤمه لمـستقبل      "بي بي سي  " مع   عبر الرئيس السابق للموساد في حديثه     : أحمد البديري  -القدس
م التوصـل   وقال افرايم هاليفي و حتى لو ت       . ة، وما يمكن أن تسفر عنه     إسرائيل -المفاوضات الفلسطينية   

ين يعلمون أنه لـن     إسرائيلإلى اتفاق نهائي ال أرى أنه سيطبق فحتى الذين يتفاوضون االن من العرب و               
يطبق وسيبقى على الرف ونحن ال نعيش على الرفوف بل في الواقع وعلى االرض ولهذا يجب أن يكون                  

  ". مد هناك فهم عملي لكيفية ادارة الحياة اليومية على االرض وهذا حل طويل اال
وقد اقترح هاليفي في السابق الدخول في حوار مع حركة حماس والقبول بهدنة طويلة االمد معهـا لمـا                   

  . تحمله من احترام عند الفلسطينين
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 جاهزة ولكنني لست متأكدا أن الفلـسطينيين        إسرائيلأعلم أن   " لسالم أجاب   لسألته عن العائق الحقيقي     و
لكي يكونوا قادرين علـى حكـم       , خل الحركة الفلسطينية يكون فاعال    جاهزون فعليهم اقامة نظام حكم دا     

الشعب اليهودي في هذه االرض حكم نفسه قبل سنوات         . أنفسهم بأنفسهم قبل أن يحصلوا على استقاللهم        
  ." من حصولنا على االستقالل ولوال ذلك ما كنا لننجح في عام ثمانية وأربعين 

متبادل بالحقوق لحل االزمة وألن الوضع ليس كذلك االن فهاليفي          رؤيته للحل االن تتركز على اعتراف       
علينا العمل للوصول إلى تفاهم للحل طويل االمد وخالل ذلك يكون للطرفين أحـالم ومـع الوقـت          " قال

 ولالسف ذلك لم يحدث بعد عند الجانب العربي         إسرائيلهذا حدث ب  , تتالشى االحالم ونصل إلى الواقعية      
  ." و الفلسطيني

 تخيله ألن ذلك يعني أن الدولة الفلسطينية المستقلة هو آخر ما ينصح             نللفلسطينييهذا أسوأ سيناريو يمكن     
 .به الرئيس السابق للموساد

  ١٢/٥/٢٠٠٨بي بي سي 
  
  مستوطنون يسدون مدخل الخليل احتجاجاً على إزالة حاجز .٢٣

 بسد المدخل الجنوبي لمدينة الخليل      ين أمس إسرائيلقام العشرات من المستوطنين     :  سامي سعيد  -رام اهللا   
 إزالة الحاجز العسكري المنـصوب فـي        إسرائيلشمال الضفة الغربية احتجاجا على نية سلطات الجيش         

إن هناك خطة لبناء جسر بدال من الحـاجز ممـا يـسهل             ", ةإسرائيلوقال المستوطنون لإلذاعة     . المكان
كن السلطات المختصة تفتقر إلى االعتمادات الالزمـة        عملية تحرك الفلسطينيين مع الحفاظ على األمن ول       

إن الحاجز المذكور سيتم إزالته في إطار بوادر        "وبدوره أكد مصدر عسكري لإلذاعة       ".لتنفيذ هذه الخطة  
  ".حسن النية تجاه الفلسطينيين التي تم االتفاق عليها مع وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس

  ١٣/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
   يوّدع سالح الجو بالتفاخر بالغارة على سورياإسرائيلقائد سالح الجو  .٢٤

، الذي تنتهي واليته اليوم، اللواء اليعازير شكيدي، عن قلقه الكبير مـن             إسرائيلأعرب قائد سالح الجو     
قبلية وأضاف، ملمحاً إلى المهمات المـست     ". بجدية كبيرة جداً  "الموضوع اإليراني، وأوضح أنه ينظر إليه       

وأوضح شكيدي، الذي يحل بدالً منه      ". مستعد لكل مهمة تلقيها الدولة على عاتقه      "لسالح الجو بالقول، إنه     
ورجال سالح الجو يوفرون رداً على المشاكل المختلفة        . أنه ال يوجد أمر مستحيل    "اللواء عيدو نحوشتان،    

كيف يطورون قـدراتهم فـي مجـال        "قب  ولفت إلى أنه يرا   ". بما فيها المواجهة على المسافات الطويلة     
الطائرات، والصواريخ الجوالة وقدراتهم البرية، وأنا أعتقد بأننا ينبغي أن ننظر بجدية كبيرة إلـى هـذه                 

كان لي شرف كبير جـداً      " في سوريا في أيلول الماضي       إسرائيلواكتفى بالتلميح فقط للهجوم     ". المقوالت
  ".بما كان ينبغي القيام به"وعبر عن شعوره بأنه قام ". في قيادة سالح الجو في فترة خاصة

  ١٣/٥/٢٠٠٨األخبار 
  
  الصانع يتهم المجتمع الدولي بإهمال قرارات األمم المتحدة بشأن الفلسطينيينطلب  .٢٥

طـار عمـل    إالصانع الذي كان يتحدث خالل مؤتمر صحافي عقده في رام اهللا، في             طلب  قال   :رام اهللا 
إن الهدف من الحملة وضع هيئة األمم المتحدة أمام مسؤولياتها وفرض           " العودة   الحملة الوطنية لتنفيذ حق   

أكد رئيس الحملة زياد أبو عين، أن الفكرة خرجـت مـن             فيما   .التحدي بينها وبين ذاتها لتنفيذ قراراتها     
 هـذا   في  مشيراً ،١٩٤قرار  النطاق المبادرة التي بدأت بالقلم لتصل لمرحلة الحملة واإلصرار على تنفيذ            

 مع فلسطين   لى أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان أكدوا مشاركتهم بالمسيرة نحو الحدود           الصدد إ 
كد من جانبه أن     فقد أ   جمال الفي   الغربية رئيس المكتب التنفيذي لالجئين في الضفة      أما   .في ذكرى النكبة  
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 ألف فلـسطيني    ٨٠٠كثر من   أ تهجير    قرية ومدينة فلسطينية تم تدميرها، وأنه تم       ٥٣١ تعني أن    ٤٨نكبة  
  .من بيوتهم وممتلكاتهم

  ١٣/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  الجئون فلسطينيون يزورون منازلهم المسلوبة في القدس  عاما٦٠بعد  .٢٦
 بمسيرة احتجاج "إسرائيل" على قيام  عاما٦٠ًفلسطيني ذكرى مرور الجيء  ٣٠٠أحيا حوالي : القدس
 سوداء  ارتدوا قمصاناًحيث . لكثير من العرب وطناًس الغربية التي كانت يوماًحياء الراقية بالقدفي األ

  .تعبيراً عن تمسكهم بحق العودة" هذا بيتي"طبع على ظهورها عبارة 
  ١٣/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  مفتي القدس يستنكر المصادقة على جسر باب المغاربة المؤدي للحرم القدسي  .٢٧

المفتـي العـام للقـدس      أن  : رام اهللا  مراسلها من     سامي سعيد  عن١٣/٥/٢٠٠٨العرب القطرية   نشرت  
والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين استنكر قيام اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلديـة القـدس                

 .بالمصادقة على خطة بناء وإقامة جسر على تلة باب المغاربة أحد المداخل الرئيسية للمسجد األقـصى               
هذه الخطة تهدف إلى تسهيل دخول المتطرفين المستوطنين إلى المسجد األقصى إضافة إلـى              واعتبر أن   

  .ذلكطمس المعالم األثرية اإلسالمية في هذا الموقع، محمالً سلطات االحتالل النتائج المترتبة على 
س عدنان الحسيني، مستشار الرئيأن : وفا نقال عن القدس من ١٣/٥/٢٠٠٨ الحياة الجديدة وأضافت
ن بناء أعمدة الجسر العلوي في منطقة باب المغاربة سيهدم ما تبقى  اعتبر أ،عباس لشؤون القدسمحمود 

من حي المغاربة الممتد منذ ألف وخمسمائة عام، الذي هدمته سلطات االحتالل عقب احتالل القدس 
 لشؤون فياض حذر حاتم عبد القادر مستشارمن جهته و .مباشرة وشيدت مكانه وحدات سكنية يهودية

ي احتاللي للمسجد األقصى، سوف تنجم إسرائيلالقدس من أن يكون قرار بلدية االحتالل مقدمة الجتياح 
بما فيها القانونية، لالعتراض على بناء  ولفت إلى أنه سيتم استخدام كافة الوسائل، .عنه عواقب وخيمة

  .هذا الجسر
  

 جامعات غزةفي الحصار يهدد المسيرة التعليمية  .٢٨
لى التدخل إمس المؤسسات الدولية ذات العالقة أناشد رؤساء الجامعات في قطاع غزة :  د ب أ-غزة  

 . المتواصل منذ عشرة أشهرإسرائيللوضع حد لمعاناة الجامعات الفلسطينية في القطاع جراء الحصار 
هودها في دولة اإلمارات على جإلى  رسالة شكرعلي أبو زهري رئيس جامعة األقصى وجه  من جهتهو

 تجدر . منحة دراسية لكافة الجامعات في غزة٥٤٠٠دعم المسيرة التعليمية، والتي كان أخرها تقديم 
في جامعات ومعاهد يدرسون حوالي خمسين ألف طالب وطالبة اإلشارة في هذا السياق إلى أن نحو 

 . حسب إحصائية وزارة التربية والتعليم العاليوكليات قطاع غزة حالياً
  ١٣/٥/٢٠٠٨ر الدستو

  
  إدخال كمية محدودة من الوقود إلى قطاع غزة .٢٩

الدكتور أحمد علي رئـيس     أن  : ألفت حداد ورأفت الكيالني    ١٢/٥/٢٠٠٨ ٤٨عربذكر مراسلي موقع    
 الف لتر من السوالر الالزم لتـشغيل        ٨٠إدخال  سمحت ب  "إسرائيل " أكد أن  ،هيئة البترول في قطاع غزة    

  . صهاريج غاز طهي٨سوالر الصناعي لمحطة توليد الكهرباء ولف لتر من الأ ٤٥٠السيارات، و
ن ضخ أاللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، رأت أن : غزةمن  ١٣/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة وأضافت 

االحتالل شحنات من الوقود لقطاع غزة كل عدة أسابيع تكفي ليوم واحد في الوضع الطبيعي، تالعب 
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 واستهتار بالمطالبات الدولية الداعية لوقف هذه واطن يقطنون القطاع،ي بمليون ونصف المليون مإسرائيل
ن الوضع أو  غير كافية، المقلصةن هذه الكمياتأ رامي عبده، الناطق باسم اللجنة، على  وشدد.المهزلة

 ما زال كارثياً، وينذر باالنفجار في كل  غزةفي كافة المجاالت والقطاعات وخاصة الصحية في قطاع
  .لحظة

  
  يإسرائيل أصيب بها خالل توغلستشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجراح ا .٣٠

علنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني جنوب قطـاع غـزة             أ:  أشرف الهور  -غزة  
 . في تلك المنطقـة    متأثراً بجراح أصيب بها قبل أربعة أيام من قبل قوات االحتالل التي كانت تنفذ توغالً              

رفع عدد الـشهداء الـذين       استشهاده   نأ ،سعاف والطوارئ بوزارة الصحة    مدير اإل  وقال معاوية حسنين  
ة الموجودة  إسرائيلالدبابات   ومن جهة أخرى ذكر شهود عيان أن         . سبعة شهداء  ىلإقضوا خالل التوغل    

 محيط مطار غزة الدولي، وبلدة الشوكة الحدودية،        ت بقصفها  حدود مدينة رفح جنوب القطاع استهدف      ىعل
  . السكانىصابات في األرواح خلق حالة من الهلع والخوف الشديد لدإوا أن القصف الذي لم يحدث وأكد

  ١٣/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  في مواجهات ضد الجدار في رام اهللاجرحى  أربعة .٣١
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن إصابة أربعة فلسطينيين بجـروح خـالل            :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

 ة التي جرى تنظيمها ضد جدار الفصل العنصري في قرية نعلين غربي رام اهللا، احتجاجاً              المسيرة السلمي 
وحسب ما أكده منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار، عاهـد الخواجـا، فـإن               .على مصادرة أراضيهم  

من دونم تعود ملكيتها لمائة وعشرين أسرة، وفيها أكثر          ٢٥٠٠لم األهالي إخطارات بمصادرة     االحتالل س 
  . شجرة زيتون٥٠٠٠

  ١٣/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   األخيرإسرائيل مليون دوالر جراء العدوان ٢تكبدنا خسائر قدرها : رئيس بلدية عبسان .٣٢
أكد عبد الرؤوف عصفور رئيس بلدية عبسان الجديدة شرق محافظة خان يونس، أن البلدة               :أيمن أبو ليلة  

 أن االحـتالل قـام       موضحاً وذكر . األخير إسرائيل العدوان    مليون دوالر جراء   ٢تكبدت خسائر قدرها    
دونم مزروعة بأشجار الفواكه والحمضيات والزيتون واللوزيات، ودمر         ٥٠٠بتجريف وتخريب أكثر من     

دمر بشكل مقصود البنية التحتيـة      كما   منزل،   ١٠٠ جزئية بحوالي     منازل بشكل كلي، وألحق أضراراً     ٤
  . من الطرق العادية والزراعية في المنطقة الشرقية للبلدةوشبكات الطرق، وأغلق الكثير

  ١٣/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  شهيداً ١٥٠لى إ  قطاع غزة من المرضىارتفاع ضحايا حصار .٣٣
ثالثة مرضى بينهم رضيع فـي      عن وفاة   أعلنت مصادر طبية واللجنة الشعبية لمواجهة الحصار،         :غزة

السفر للعالج بالخارج ونقص الدواء الالزم لهـم فـي القطـاع،    مستشفيات قطاع غزة، جراء منعهم من  
  . شهيدا١٥٠ًإلى من المرضى  يرتفع عدد شهداء الحصار تهموبوفا. إسرائيلبسبب الحصار 

  ١٣/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  

 الرجوب يتعهد بحماية الكرة الفلسطينية من التجاذبات السياسيةجبريل  .٣٤
جبريل الرجوب، الرئيس الجديد التحاد كرة القدم الفلسطيني  تعهد اللواء :عوض الرجوب -الخليل 

 رفضه ن عوالحفاظ على منظومة رياضية وطنية واحدة، معبراً بحماية االتحاد من التجاذبات السياسية،



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                   ١٠٧٦:         العدد                  ١٣/٥/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

أنه سيتوجه لغزة إذا انتهت مشكلة االنتخابات التي لم تعقد فيها وأكد في هذا السياق، . لتسييس الرياضة
  .ةألسباب سياسي

 ١٣/٥/٢٠٠٨ .الجزيرة نت
  
  " حزب اهللا" في األردن يؤيدون "اإلخوان": "الحياة" .٣٥

، عبر رسالة تضامنية أرسلت الى      "حزب اهللا "عبرت شخصيات وأحزاب أردنية عن تضامنها مع        : عمان
ئب  النا "التيار الوطني الحر  "األمين العام للحزب السيد حسن نصر اهللا والرئيس السابق اميل لحود وزعيم             

سيطرة أي جهة على    "، لكنها رفضت    "حزب اهللا "وأعلنت جماعة اإلخوان المسلمين دعمها      . ميشال عون 
 من الوزراء والنواب السابقين والنقبـاء       ٦٣واعتبرت الشخصيات الموقعة على الرسالة وعددها        ."لبنان

دوراً تاريخيـاً لتكـون     "ان  وقادة األحزاب والكتّاب والصحافيين والفاعليات النسائية، إن للمقاومة في لبن         
القائـد  "وأطلق المتضامنون على السيد نصر اهللا لقب         ."قاعدة وقائدة المقاومة الواحدة في الوطن العربي      

  ."الذي اختاره الشعب العربي قائداً لمقاومته
يونايتـد بـرس    " في األردن همام سعيد لـ       "جماعة اإلخوان المسلمين  "من جهته، قال المراقب العام لـ       

نرفض سيطرة أي جهة أو حزب على الساحة اللبنانية، ونقدر لحـزب اهللا وقوفـه فـي                 ": "نترناشونالإ
  ."مواجهة العدو الصهيوني، كما نقدر حقه في المحافظة على سالحه

يه الوضع فـي    ، رافضاً تشب  "ه لبنان من مشاكل   يدخل األميركي السبب الرئيسي لما يعان     الت"واعتبر سعيد   
ما حدث في غزة أمر مختلف عما يحـصل اآلن          ": وقال. زة العام الماضي  على غ " سحما"البلد بسيطرة   

ة للقضاء على الحركة، وأمام هـذه       رات األميركي استيالء حماس على غزة جاء نتيجة للمؤام      ... في لبنان 
الحقيقة كان عليها أن تتحرك لحماية نفسها، ونحن نعتـقد أن سيـطرة الحـركة على غزة هو أمر لـه                  

  ."ررهما يب
  
  المعارضة األردنية تؤكد التمسك بحق العودة لالجئين .٣٦

اكدت لجنة التنسيق العليا الحزاب المعارضة االردنية ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية            : عمان
في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وضرورة التمسك بحـق              

ودعت في بيان لها في الذكرى الستين لنكبة الشعب الفلسطيني الـى وحـدة              . الفلسطينيينالعودة لالجئين   
الصف العربي في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب مطالبة بإلغاء الدول العربية للمعاهدات التي وقعت              

  .مع الكيان وعدم اقامة أي نوع من العالقات معه
  ١٣/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تطالب بالعمل الستعادة حقوق الفلسطينيين: وق اإلنسانالعربية لحق .٣٧

طالبت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في األردن، الدول العربية والمنظمات والهيئـات     :  الرأي –عمان  
الدولية األمم المتحدة، بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه كاملة باعتبار ذلك حق من               

وأكدت، في بيان صادر عنها بمناسبة مرور ستين عاما على نكبة فلسطين، أن فلـسطين               . حقوق اإلنسان 
وشدد البيان  . ستظل أرض عربية مغتصبة، وأن من حق الشعب الفلسطيني العودة إليها مهما طال الزمن             

أن حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثابتة المتمثلة في حق العودة والقدس والمقاومة ورفـض التـوطين                
والتهجير وإقامة الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين، هي حقوق شرعية معترف بها ال تسقط بالتقـادم                

  .وال يجوز التنازل عنها
  ١٣/٥/٢٠٠٨الرأي األردنية 
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  تواصل فعاليات رابطة الكتاب إحياء للذكرى الستين للنكبة .٣٨
ي، فعاليـات أسـبوعها إلحيـاء       واصلت رابطة الكتاب ولليوم الثالث على التـوال       :  ماجد جبارة  -عمان  

وألقى كل من الباحثين نـواف      . الذكرى الستين للنكبة، من خالل عقد المحاضرات والندوات واألمسيات        
الزرو وعوني صادق محاضرتين، أشارا فيهما إلى أن الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلـسطيني لـم                

سك بحقوقه، وعدم التنازل عنها مهما طـال        وبينا أن إصرار الشعب على التم     . يسبق له مثيل في التاريخ    
  .الزمن هو إحد أهم الثوابت التي تركز عليها ثقافة المقاومة

  ١٣/٥/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  صفقات بيع مشبوهة: نهب األردن .٣٩

  ناهض حتر
فالنواب الذين فاز معظمهم بالتزوير أو      . مايو، أشبه بالصدمة  /  أيار ٨كانت جلستا البرلمان األردني يوم      

التدخل األمني المباشر تحولوا فجأةً إلى ناطقين باسم الغضب الشعبي على أكبر عمليـة نهـب يـشهدها                  
لكـن مـن    . حجم الغضب في الشارع هو من القوة بحيث ال يستطيع النواب تجاهله           . األردن في تاريخه  

برالية الجديدة، تلك   الواضح أن جهاز االستخبارات ربما يكون أِذن بهذه الهجمة النيابية على سياسات اللي            
، فـي  "كوهين آخر"التي كانت ذروتها اتهام نائب لرئيس الديوان الملكي ومهندس الصفقات الغامضة بأنه        

إشارة إلى الجاسوس اإلسرائيلي إيلي كوهين الذي اخترق نخبة الحكم في سوريا، قبل أن يكـشف أمـره                  
  .ويعدم في ستينيات القرن الماضي

الدستورية في عهد الملك حسين، التي كانت تعتـرف للحكومـة بـصالحيات             بخالف هيكلية الحكم شبه     
الوالية العامة في الشؤون الداخلية، دون الخارجية، فإن الحكومات تحولت، في عهـد الملـك عبـد اهللا                  

ّل غامضة وغير مسؤولة دستورياً، مؤلَّفة مـن عـدد          الثاني، إلى هيئات موظّفين تنفّذ قرارات حكومة ظ       
قليل من الليبراليين الجدد المتنفّذين وصقور رجال األعمال، ممن يتّخـذون القـرارات فـي المجـاالت                 

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -ويقود هذه المجموعة باسم عوض اهللا وهو في الثانية واألربعين من العمر، ومـن أصـل فلـسطيني                   

أميركي، قدم إلى األردن مطلع التسعينيات، وعمل موظفاً بسيطاً في رئاسة الوزراء والديوان الملكي، ثم               
أصبح رغم الهجمات العنيفة التي تعرض لها من خارج النظام وداخله، أقوى رجل في عهد الملك عبـد                  

  .اهللا الثاني، ويحتّل منصب رئيس الديوان الملكي، ويرافق الملك كظلّه
حيثية سياسية أو عـشائرية أو اجتماعيـة فـي األردن،                   ويسب ب صعود عوض اهللا، الذي ال يحظى بأي

وفيما تردد دائمـاً أن     . تساؤالت عن مصدر قوته وثرائه حيث تقدر ممتلكاته وأعماله بمئتي مليون دوالر           
ذا ال يـستطيع    لمـا : الملك يستخدم عوض اهللا واجهة للسياسات غير الشعبية، فإن التساؤل المطروح هو           

الملك استبداله بشخص آخر يؤدي المهمات نفسها، كما كان األمر دائماً في سياسة النظام التي تستخدم ثم                 
  تحرق المستَخدمين؟

. مطلع العام الجاري، قرر الحزب الليبرالي الحاكم تحرير أسعار المشتقّات النفطية والـسلع والخـدمات              
ورافقت هذا القرار، حسب الوصفة المعتادة،      . بوق في ارتفاع األسعار   وعانت البالد للتو انفجاراً غير مس     

 في المئة، بينما تـدّل الدراسـات        ٢٥زيادة أجور الموظفين الحكوميين والعسكريين بنسب ال تزيد على          
حول كلفة سلّة العيش على أن الزيادة الالزمة للحفاظ على مستوى المعيشة السابق ينبغي أال تقـّل عـن                   

  .لمئة في ا٢٠٠
ويعود ذلك إلى مخـاوف النخـب واألوسـاط         . ومع ذلك، استوعب المجتمع األردني الصدمة المعيشية      

الشعبية من تحول االحتجاج االجتماعي العنيف إلى مدخل لتغيير سياسي يطيح الكيان األردني ويفتح باب               
  .الفوضى األمنية
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ف، ورأى أنه يستطيع، بعد تمريـر قـرارات         إال أن الحزب الحاكم في الديوان الملكي أساء تقدير الموق         
تحرير األسعار بسالم، أن يصعد سياساته في خصخصة شاملة للمرافق والممتلكـات الحكوميـة، فـي                

  .صفقات غامضة وسرية، سرعان ما انكشفت لتخلق جواً سياسياً متوتراً
ه إلـى تنفيـذ مـشروعات       فقد صدم األردنيون المتضورون من الفقر، بأن الحزب الليبرالي الحاكم يتّج          

  . مع رأسماليين أجانب، ال تدخل في باب األولويات"استثمارية"
كما أن الشائعات، التي تبين أن معظمها صحيحة، عن بيع ممتلكات ومرافق عامة طرحت تساؤالت عن                

روع مستقبل الكيان األردني، وعما إذا كان البيع يمثل القرارات األخيرة للنظـام قبـل التـسليم بالمـش                 
إذ يبدو األمر لدى الشارع كما لـو        .  اإلسرائيلي الخاص باألردن، أي مشروع الوطن البديل       -األميركي  
  . للموجودات العامة قبل الرحيل"تكييش"أنه عملية 

بلد في حـوض    ":  الموقف كله بسخرية مرة، فيقول     "بلد للبيع "ويختصر نص كاريكاتوري منتشر بعنوان      
عاصمة ماسـتر سـوبر ديلـوكس تحـت         . محافظات على شارعين  .  للبيع المتوسط مقابل نهر األردن   

تسوية سلمية وثغر باسـم     . بلوط فاخر .  طوابق مستورة  ٤) المعدنية الشهيرة (حمامات ماعين   . التشطيب
  ."البيع فقط من خالل الوسطاء. مع شعب طيب بحالة متوسطة

دوائر الحكومية فـي غـرب عمـان بـألف          مجمع لل : بدا األمر أوالً شائعة مغرضة أو نكتة ثقيلة الظلّ        
ثم يوضح أمين العاصمة أن إنشاء      . وخمسمئة مليون دوالر، بالتعاون مع المستثمر اللبناني نجيب ميقاتي        

 سوف يحصل أثناء فترة     "المستثمر"، وهو أسوأ من االقتراض، ذلك أن        "بوت"المجمع سيكون على نظام     
 أي  "المـستثمر "وال يواجه   .  كلفة التمويل الفوائد، زائداً األرباح     العقد الطويلة على كلفة اإلنشاءات، زائداً     

مغامرة على اإلطالق؛ فالزبون مضمون، الحكومة األردنية، وهي ملزمة باستئجار كامل األبنية المنـشأة              
  .وتسديد اإليجارات

لعـام وعلـى الرقابـة      لقد نبه هذا المشروع إلى اللعبة الليبرالية اآلتية، وهي االلتفاف على قانون الدين ا             
  .النيابية والمعارضة والصحافة، عن طريق نظام البوت

إنّه أمر ال يصدق أن يفكّر مسؤول أردني في إنشاء مجمع للدوائر يرتّب على الخزينة التزامات تتجـاوز            
اجه المليار ونصف مليار دوالر، في بلد يتضور أبناؤه جوعاً، ويئن ثلثهم تحت وطأة الفقر والبطالة، ويو               

  .اقتصاده أزمة االرتفاع المستمر في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، ومأزق الشح في موارد المياه
فللدوائر والوزارات مقار تراوح بين كونهـا       . ال ضرورة ملحة إلنشاء مجمع دوائر ووزارات في عمان        

. ها مملوك مـن الخزينـة     وهي موزعة بصورة معقولة على أنحاء العاصمة، ومعظم       . جيدة جداً وممتازة  
 في عمان كالتي يستخدمها     "منطقة خضراء "وقد دفع المشروع الجديد بمواطنين للتساؤل عما إذا كنا إزاء           

بمعنى أن التجميع هدفه سياسي وأمني يتمحور حول تأمين مقـار           . المحتّل األميركي وحكومته في بغداد    
  .لحكومة منفصلة عن شعبها ومجتمعها

وتم تحويل مبلـغ    . الن عن بيع ميناء العقبة إلى مستثمر أجنبي كعقار بحري ال كميناء           فجأةً، جرى اإلع  
وسوف يتم تحويل الميناء، بعـد نـسف        .  في المئة من قيمة األمالك البحرية      ٢٠إلى الخزينة ال يساوي     

ـ               اء موجوداته التي تكلفت استثمارات عامة ضخمة، إلى منتجع سياحي، بينما سيحال مشروع إقامة المين
الجديد في الشاطئ الجنوبي إلى مستثمر، حسب نظام بوت، يشغله لحسابه عدداً من السنوات تكفـل لـه                  
استرداد كلفة البناء والفوائد واألرباح، مما سيحرم الخزينة عوائده، ويرتّب عليها أعباء المساهمة في دعم               

  ."االستثمار"هذا 
 أموال البيع، وهو سؤال مشروع بـالنظر إلـى          ووسط ذلك، يبقى السؤال عن مصير القسم األساسي من        

 "المـستثمر "الغموض الذي اكتنف بيع وسط عمان إلى آل الحريري، ومنح رخصة الخلوي الثالثة إلـى                
  !اللبناني مايكل داغر، بمبلغ خمسة ماليين دينار تمكّن من بيعها بعد سنة بخمسمئة ضعف
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الجماعية، وهي ترى فيها شأناً بال قيمة بما أنه ال يمكـن            الليبرالية الجديدة ال تهتم بالمشاعر، الفردية أو        
لكن المشاعر الوطنية هي جزء من الرأسمال الرمزي الوطني، تظهر ضرورتها في            . "كاش"ترجمته إلى   

وتلك التضحيات يبذلها المواطنون دائماً بدفع من       . األزمات المفصلية التي تتطلب تضحيات غير مأجورة      
  .مشاعرهم الوطنية

 هذه النقطة هي األكثر إثارة في بيوعات قائمة أو محتملة لمرافق عامة لها طـابع رمـزي عنـد                    ولعّل
وهنـاك  . األردنيين، مثل المدينة الطبية والرياضية والجامعة األردنية والقيادة العامة للقـوات المـسلحة            

أميركية، ألن المقر المجهـز     مصادر تقول إن بيع مقر القيادة تلك ربما تم أو يتم لجهة أمنية أو عسكرية                
تجهيزاً حديثاً بمنظومة مالجئ وغرف قيادة محصنة واستحكامات ومطارات سمتية وشـبكة اتـصاالت              

ومن المفروغ منه أن المرافق ذات البعـد الرمـزي ال تبـاع             . فائقة، ال يمكن استخدامه ألغراض مدنية     
  .عادة، حتى في الدول الرأسمالية العريقة

. الشتعال المشاعر الشعبية إزاء البيوعات هو انتقال ملكية عقارات وطنيـة إلـى أجانـب              السبب الثاني   
فاالستثمارات العقارية األجنبية في بلد هو منبت الرأسمالية كبريطانيا، تقوم على أسلوب التأجير طويـل               

  .المدى ال التمليك الذي يمس شعورياً، وأحياناً سياسياً، بالسيادة
 ثالثاً، ال يتمان وفقاً آلليات شفافة، وعلى أساس اإلجراءات المعتادة العلنية، بل في              والبيوعات والتسعير، 

وهناك، رابعـاً،   . صفقات مغلقة يعرف عنها المواطنون من الشائعات التي سرعان ما يظهر بأنها حقائق            
القلق والتـوتر   تجاهل وتهميش للرأسمال التقليدي المحلي في عمليات البيع والمشاريع الكبرى، مما يثير             

لدى هذه الفئة، ويدفعها إلى المشاركة في الغضب الشعبي، وإلى االستثمار خارج البالد، فيعرقـل نمـو                 
  .رأسمالية وطنية حديثة ودينامية

وأغلب الصفقات، خامساً، ال تجريها هيئة مخولة قانونياً، تسير وفـق صـالحيات وإجـراءات محـددة                 
وهناك، سادساً وهو األهم،    . ا على التقصير أو التفريط نيابياً أو قانونياً       ومعروفة، ويمكن بالتالي محاسبته   

تضارب في المعلومات حول استخدام األموال الناتجة من البيوعات، وإلى أين تذهب، ومن يستفيد مـن                
  .الفروق بين أسعار البيع البخسة واألسعار الحقيقية

لخجولة وغير الواثقة، هو استخدام حصيلة البيوعات       وإذا ما كان القصد، كما في التصريحات الحكومية ا        
في إغالق المديونية العامة وتحرير الموازنة من تكاليفها الباهظة، فما الذي يمنع رئيس الـوزراء مـن                 

  .إعالن هذه الخطة بوضوح وبالتفصيل وبالمدى الزمني المقرر
فمعلوماته عـن   . ، ال يستطيع ذلك   لقد ظهر بوضوح أن رئيس الوزراء، صاحب الوالية العامة الدستورية         

والمطلوب منه، في النهاية، هو توقيـع       . البيوعات واالستثمارات األجنبية ال تزيد عن معلومات الصحافة       
ولذلك، دعاه العديد من النـواب إلـى        . صفقات تتم خارج الحكومة، من دون أن يرى أو يسمع أو يتكلم           

  .بلد، ال يعلم عنها شيئاًاالستقالة، فال يتحمل وزر أكبر عملية نهب لل
  ١٣/٥/٢٠٠٨األخبار 

  
  بقاء ديموقراطية لبنان مصلحة إسرائيلية :لدعم السنيورة" تجنيد العالم"بوش يريد  .٤٠

قدم الرئيس االميركي جورج بوش امس، دعما قويا الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة              :السفير، وكاالت 
ته، معتبرا ان ما يجري في لبنـان حاليـا هـو مـسألة              لمساعد" تجنيد العالم "، ورأى انه يجب     "الشجاع"
وفي مقابلة مـع قنـاة      . هذه الديموقراطية " تبقى"، ومن مصلحة إسرائيل ان      "ديموقراطية تحاول العيش  "
، لكنـه اضـاف     "لست راضيا عن الجيش   "وقال  . ، وجه بوش انتقادا مباشرا الى الجيش اللبناني       "العربية"
انا بقيت على   "وتابع  ". مها حتى تتمكن من حماية البالد وحماية الحكومة       سنقوم بتدريب هذه القوات ودع    "

وسئل بوش عـن     ".وسنقدم له الدعم بشكل اساسي من خالل تعزيز قواته المسلحة         .. اتصال مع السنيورة  
وعلـى  .. تبحث في جميع الخيـارات    "الوضع االمني لقادة المواالة في لبنان، فاكد ان الواليات المتحدة           
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)". النائب سعد الحريري والنائب وليد جنبالط والـرئيس الـسنيورة         (ماية هؤالء القادة في لبنان      الجيش ح 
فحزب اهللا كان   .. الصورة انقلبت "، معتبرا ان    "ان يتمتع حزب اهللا بحس وطني اكبر      "وقال انه كان يأمل     

  ".يقول انه يريد حماية لبنان من إسرائيل لكن المسألة تغيرت
انها جزء  "الى قبالة الشواطئ اللبنانية، فقال      " يو اس اس كول   "المدمرة االميركية   وتحدث بوش عن توجه     

من التدريبات الروتينية وتمثل في الوقت ذاته الطريقة األمثل لدفع الديموقراطية في لبنان والضغط على               
  ". سوريا الى حين يستطيع الجيش اللبناني حماية البالد والحكومة

، اكد بوش أن الواليات المتحدة أرسلت المدمرة كـول إلـى المنطقـة              " بي سي  بي"وفي مقابلة مع شبكة     
لمساندة الجيش اللبناني ومساعدة الحكومة اللبنانية في أن تكون حكومة فاعلة بشأن ما هي عازمة علـى                 "

بصدد إرسال أحد كبار قاداتها العسكريين إلى لبنان لتقييم حجم الدعم الـذي             "واعلن ان واشنطن    ". عمله
السنيورة رجل طيب ومصلحة بالده في قلبه وبحاجة إلى تجهيزات عسكرية للتعامـل             .. حتاج اليه لبنان  ي

  ".مع عناصر عازمة  على زعزعة االستقرار في بالده وذلك هو ما ستمثله تلك المساعدة العملية
راني يمثل بالنـسبة    النظام االي "وقال بوش في مقابلة مع القناة العاشرة الخاصة في التلفزيون اإلسرائيلي            

  ". إلي اكبر تهديد للسالم في الشرق االوسط بسبب برنامجه النووي ودعمه لحزب اهللا
  ١٣/٥/٢٠٠٨السفير 

  
  اق سالم مع سوريا البديل اتف":حزب اهللا" وامتحان سيطرة "إسرائيل" .٤١

هو صـراع   الصراع في لبنان    "قال وزير المواصالت اإلسرائيلي شاؤول موفاز إن         :السفير، يو بي إي   
ما يحـدث فـي     "، مضيفا ان    "بين السنة والشيعة، وما زال احتمال تدخل إسرائيل عسكريا في لبنان بعيدا           

واقـع  "في افتتاحيتها ان    " هآرتس"وكتبت صحيفة   ". لبنان هو امتحان للدول الغربية والعربية في المنطقة       
مـسألة لبنانيـة    "ر بعد اآلن مجـرد      ان حزب اهللا جعل لبنان على حافة الحرب األهلية، ال يمكن ان يعتب            

ال تحكم لبنـان    ) اللبنانية(ال خيار سوى اإلقرار بأن هذه الحكومة        "، مضيفة ان    "كما تدعي سوريا  " داخلية
انها خاضعة ألهواء حسن نصر اهللا، الذي تحركه حوافز شخـصية ومذهبيـة، إضـافة               . في واقع االمر  

 تلك، فإنه يشكل تهديدا خطيـرا للغايـة بالنـسبة الـى             وبصفته. بالطبع الى كونه ممثل ايران في لبنان      
  ". إسرائيل

حزب "، ان سيطرة    "الخيار السوري "تحت عنوان   " يديعوت احرونوت "أما يارون لندن، فكتب في صحيفة       
ورأى لندن ان التوصل الى معاهدة سالم مـع         ". سيطرته على البالد بأسرها   "على بيروت ترمز الى     " اهللا

بعـد زوال الهيمنـة     "وكتب انه   ". حزب اهللا " عن خوض حرب جديدة مكلفة أكثر مع         سوريا، يشكل بديال  
  .المسيحية على لبنان، سيتبدد االهتمام اإلسرائيلي القديم بالحفاظ على لبنان مستقال

  ١٣/٥/٢٠٠٨السفير 
  
  لبنان إخفاق جديد لبوش والمعارك كسرت الجمود السياسي: الغارديان .٤٢

حزب اهللا وإيـران انتـصرا فـي        "بريطانية عن النائب وليد جنبالط قوله إن        ال" الغارديان"نقلت صحيفة   
معركة بيروت، لقد اختار حزب اهللا اللحظة التي شعر فيها بضعف واشنطن في الشرق األوسط، وتغيـر                 

اآلن .. ونحن ننتظر اآلن القواعد التي سيضعها حزب اهللا وإيران وسـوريا          . ميزان القوى تماما في لبنان    
  ". ان السوريين مقايضة لبنان مع األميركيين، لقاء المحكمة الدوليةبات بإمك

القضاء على سيطرة قوى المواالة في الجبل مثّل ضـربة أخـرى للحكومـة              "أن  " الغارديان"واعتبرت  
بـين المـواالة    " المعـارك "، مشيرةً إلـى أن      "أكثر ضعفاً مما كانت عليه سابقاً     "، التي تبين أنها     "اللبنانية
  . ، عمر األزمة السياسية اللبنانية" شهرا١٧كسرت الجمود الذي دام "رضة، والمعا
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أما الكاتب السياسي فرانكلين المب فنقل عن مسؤول في الجامعة األميركية في بيروت قوله إن الهيمنـة                 
ة المستقبل سيبقى غير مشجع، إلى أن تقرر اإلدار       "، محذّراً من أن     "تترنّح"األميركية في الشرق األوسط     

حل مشاكل المنطقة، وعلـى رأسـها      "، بهدف   "األميركية الدخول في حوار مفتوح وصريح مع حزب اهللا        
  ". القضية الفلسطينية

تيـار  "التـي أنـشأها     " الميليشيا الـسنية  "األميركية عن   " لوس انجلس تايمز  "من جهتها، تحدثت صحيفة     
 كالمها بتأكيدات مـن مـسؤولين       ، معززة "شركات أمنية خاصة  : المستقبل، على مدى عام، تحت ستار     

لم "قوله إن مسلحيه    " رئيس شركة أمنية خاصة في بيروت     "ونقلت الصحيفة عن    . وخبراء أمنيين لبنانيين  
حافز، وأن يؤمنوا بشيء ما، وان يكونـوا        ) المسلحين(يتعين أن يكون لديهم     "، إذ   "يكونوا مستعدين تماماً  

نقلت الصحيفة عن   و".  الدوالرات لبناء جيش في عام واحد      وال يكفي أن تنفق ماليين    . مستعدين من أجله  
) مقـربين (مقاتلين  "، تضم   "التيار أسس فعالً ميليشيا سنية    "بأن  " سيكيور بلوس "موظفين في شركة تدعى     

  ". من فكر القاعدة، ورجال ميليشيات فلسطينية
  ١٣/٥/٢٠٠٨السفير 

  
 "ائيلإسر"مليشيات المواالة تتدرب في : المنار الفلسطينية .٤٣

أن دفعة جديدة من عناصر المليشيات التابعة لزعيم حزب المستقبل " المنار"كشفت مصادر مطلعة لـ
اللبناني سعد الحريري وزعيم الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط عادت الى لبنان بعد ان انهت 

وات اللبنانية تدربت تدريبات عسكرية في معسكرات إسرائيلية، ويذكر أن العديد من عناصر مليشيا الق
أن وفدا من مستشاري الفريق الحاكم في " المنـار"وقالت المصادر لـ. وما تزال في معسكرات إسرائيلية

االسبوع الماضي قادمين من الواليات المتحدة عبر " إسرائيل"لبنان يضم سبعة اشخاص وصلوا الى 
الخدمات مع أجهزة األمن اإلسرائيلية، العاصمة الفرنسية لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل 

 ايام، وتتواصل في الوقت نفسه ٤وكان هذا الوفد قد زار في وقت سابق دولة عربية خليجية ومكثف فيها 
وفرنسا وامريكا الى " إسرائيل"عمليات شحن االسلحة بطرق شتى وعبر معابر شرعية وسرية من 

  . ل الخليجية التي تستعد الرسال المزيد من االسلحةمليشيات هذا الفريق الحاكم بتمويل من هذه الدو
  ٧/٥/٢٠٠٨المنار الفلسطينية 

  
  المواجهات في لبنان تهدد تأييد السنة للمقاومة: الشيخ فيصل مولوي .٤٤

في تصريحات للجزيرة نت قال األمين العام للجماعة الشيخ فيصل مولوي إن :  بيروت–أواب المصري 
ربية في البحر المتوسط عملية استعراضية هدفها تأجيج نار الفتنة ال وجود المدمرات األميركية والغ

المقاومة خسرت بالمعارك األخيرة جزءاً كبيراً من رصيدها الشعبي، "وأضاف مولوي أن . إخمادها
عندما دخلت في صراع مع أهل بيروت، وبالتحديد مع أهل السنّة منهم، ولم يكن مقنعاً للناس أن المقاومة 

سالحها في الداخل من أجل حماية هذا السالح، فقد كان ممكناً تحقيق هذا الهدف بوسائل استخدمت 
أخرى، كما أن مشاركة أطراف من المعارضة ليست جزءاً من المقاومة أعطت المعركة بعداً سياسياً 

لية، رغم أنهم المقاومة طالما افتقدت تأييد جمهور أهل السنّة لمطالبها السياسية المح"وأشار إلى أن  ".آخر
أما اآلن، وفي ". كانوا دائماً طليعة المقاومة أو جزءا منها، ويتبنّونها بالكامل في مواجهة العدو الصهيوني

ضوء ما حدث، فإننا نخشى أن تخسر المقاومة تأييدهم حتى في مجال الصراع ضد العدو الصهيوني، 
ة واقعة إذا استمر الوجود المسلّح للمقاومة وهذا ما سعى العدو له باستمرار وفشل، لكنه قد يصبح حقيق

وقعت في الفخ المنصوب لها، واستعملت سالحها رغم تكرار إعالنها "واعتبر أن المقاومة ". في بيروت
لقد كان " وأضاف أمين الجماعة اإلسالمية ". سابقاً أن سالحها لن يستخدم إالّ ضد العدو الصهيوني
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مة في هذا الفخّ أكبر من ابتهاجها بانقضاء ستين عاماً على إنشاء دولتها بوقوع المقاو" إسرائيل"ابتهاج 
  ".العدوانية

  ١٣/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  تحفُّظ إسرائيلي منع أميركا من تسليح الجيش اللبناني .٤٥

أمس عن أن الواليات المتحدة امتنعت خالل السنة الماضية عن تزويد الجـيش             " هآرتس"كشفت صحيفة   
وأضافت الصحيفة نفسها أن هذه المعلومـات       .  قتالية متطورة، بناء على طلب إسرائيلي      اللبناني بوسائل 

، مشيرة إلى أن    "مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة المستوى على دراية بما يحصل في لبنان          "استقتها من   
باإلضافة الطلب اإلسرائيلي أتى رغم أن هذه الوسائل كانت تستهدف مواجهة القوة العسكرية لحزب اهللا               "

  ".إلى منظمات مسلحة أخرى
  ١٣/٥/٢٠٠٨األخبار 

 
 لقاء أمني سري في عاصمة عربية لبحث سبل مواجهة حزب اهللا: المنار الفلسطينية .٤٦

أن لقاء سريا عقد قبل أيام قليلة من اندالع األحداث األخيرة في بيروت " المنار"كشفت مصادر مطلعة لـ
 وبحضور مدير محطة "إسرائيل" من دول عربية واقليمية واستمر ساعتين وشارك فيه ضباط أمن كبار
وقالت المصادر أن جنراال إسرائيليا كان أول المتحدثين في  .استخبارية امريكية في احدى  دول المنطقة

اللقاء ووضع أمام المشاركين ما اسمته المصادر بالمعلومات المثيرة حول قوة حزب اهللا والسيناريوهات 
اجهة اية أحداث في الساحة اللبنانية وقدرته خالل ساعات قليلة على السيطرة على كل التي يمتلكها لمو

 .المرافق في بيروت، وبالتالي فشل اية خطط تضعها الجهات المعادية له
 ١١/٥/٢٠٠٨المنار الفلسطينية 

  
  توسطي لن يكون مطية للتطبيع مع الكيان الصهيونيماالتحاد ال: الجزائر .٤٧

، وقال وزير "إسرائيل"جددت الجزائر، أمس، موقفها الرافض ألي تطبيع مع : دف رابح هوا-الجزائر 
مشروع االتحاد المتوسطي لن يكون مطية ألي تطبيع بين الجزائر ودولة "خارجيتها مراد مدلسي إن 

وبدا واضحاً أن الزيارة الخاطفة التي قادت وزير الخارجية ". الكيان الصهيوني، ذاك أمر مفروغ منه
رنسي برنار كوشنير إلى الجزائر، أمس، لم تنجح في تفادي الالءات الجزائرية تجاه الموضوع، الف

/  تموز١٣وإصرار الجانب الجزائري على استبعاد تل أبيب من المشروع المرتقب إعالن ميالده في 
  .يوليو المقبل

  ١٣/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ق الشعب الفلسطيني العادلة البرلمان العربي يدعو إلى التمسك بحقورئيس .٤٨

دعا رئيس البرلمان العربي االنتقالي محمد جاسم الصقر إلى ضرورة التمسك بحقوق الشعب : القاهرة
الفلسطيني العادلة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق 

ة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومبادرة السالم العودة والتعويض، وتأكيد قرارات الشرعية الدولي
ي الكامل من جميع األراضي العربية التي سرائيلالعربية القائمة على السالم التام مقابل االنسحاب اإل

 لتهنئتها إسرائيلإن زيارة الرئيس األميركي جورج بوش إلى : وقال الصقر. ١٩٦٧جرى احتاللها عام 
 من ممارسات بما فيها إعالن إسرائيلها تعد تكريسا واعترافا بما ترتكبه بمرور ستين عاما على قيام

 . يهودية الدولة في سابقة هي األولى من نوعها
  ١٣/٥/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
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  غلق معبر رفح ألجل غير مسمى  وت تعثر على نفقين لتهريب الوقود إلى غزةمصر .٤٩

افظة شمال سيناء، أمس، على نفقين يستخدمان عثرت أجهزة األمن المصرية بمح:  يسري محمد-رفح 
وقالت مصادر أمنية مصرية إنه تم العثور على النفق  .لتهريب الوقود على الحدود بين مصر وغزة

األول داخل إحدى المنازل الخالية بمنطقة مخيم كندا القريبة من خط الحدود مع غزة وتم العثور بداخله 
أة داخل جراكن بالستيكية، فيما تم العثور على النفق الثاني قرب على كميات من السوالر والبنزين معب

إلى ذلك، . ، وهو يستخدم لتهريب الوقود أيضا٤بوابة صالح الدين الحدودية عند العالمة الدولية رقم 
تغلق السلطات المصرية ابتداء من اليوم وإلى أجل غير مسمى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بعد 

  .لمدة ثالثة أيام بصورة مؤقتةأن ظل مفتوحا 
  ١٣/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  يةإسرائيلويثير احتجاجات ... بوش يقدم دعمه ألولمرت  .٥٠

تحدث الرئيس األميركي جورج بوش في المقابالت التي أجراها مع معظم وسائل اإلعالم             : حلمي موسى 
ة المتهم بها أولمرت، لكنه أيـد        وقضية الرشو  إسرائيلية للمرة األولى عن الوضع السياسي في        سرائيلاإل

، وقال إن هـذه     "دولتين لشعبين "ومع ذلك رفض الربط بين أولمرت ورؤية        . يةسرائيلرئيس الحكومة اإل  
وبذلك حاول نفي اإليحاءات التي أشارت إلى أن غياب أولمرت سيقضي           .  أيضا إسرائيلفكرة آخرين في    

إنـسان يـسهل    " ألنه   "ممتازة"القات مع أولمرت    وأكد بوش أن الع   . على فرصة السالم وفق هذه الرؤية     
  . "الحديث معه وهو صاحب فكر استراتيجي

واعتبر بوش في مقابالته أن أولمرت شخص نزيه ومستقيم، وأعرب عن أمله أن يواصل تطوير العملية                
ا، أقمت عالقات رائعة مع رئيس الحكومة وأنا أرى فيه شخصا مستقيم          "وأضاف  . السلمية مع الفلسطينيين  

  . "إسرائيلمنفتحا، يمكن التباحث معه وهو يفهم الرؤية اإللزامية ألمن 
 إلـى   إسـرائيل كما دعا عدد من الحاخامات اليهود الرئيس األميركي جورج بوش عشية وصوله إلـى               

رئيس الحكومـة   "وقالوا له في رسالة بعثوا بها إليه إن         . االمتناع عن لقاء رئيس الحكومة إيهود أولمرت      
ووقـع علـى الرسـالة الحاخامـات        . "خيانة وطنه وشعبه من أجل اإلفالت من سلطة القـانون         مستعد ل 

المعدودون على التيار االستيطاني وعلى رأسهم الحاخام دوف ليئور، إضافة إلى دافيد دروكمان ويعقوب              
  . يوسف وشموئيل إلياهو وشالوم دوف، وهم قادة مدارس دينية في المستوطنات في الضفة

  ١٣/٥/٢٠٠٨السفير 
  
  أبو مازن وأولمرت يودان التوصل إلى صفقة جيدة: بوش .٥١

في تصريحات لبي بي سي العربية، اتهم الرئيس األمريكي جورج بوش من يطلقـون الـصواريخ مـن               
وأكد بوش أن إدارته     ". يريدون وقف تقدم تحقيق قيام الدولة الفلسطينية      "بانهم  " إسرائيل"قطاع غزة على    

 قبل نهاية واليته في      لتحقيق هدف التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة الدولة الفلسطينية         ستنبذل قصارى جهدها  
وأقر الرئيس األمريكي بأن هذا أمر صعب للغاية وعبر عن تفهمه لما يشعر             . يناير المقبل / كانون الثاني 

 إلـى   أبو مازن وأولمرت يودان التوصل    "وقال بوش إن    . به الرئيس الفلسطيين محمود عباس من إحباط      
موضحا أنه يرسل وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بشكل متكرر إلـى منطقـة الـشرق               " صفقة جيدة 

 . األوسط لتشجيع الجانبين على التوصل إلى اتفاق جيد
  ١٣/٥/٢٠٠٨بي بي سي 
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  يةسرائيللتصفية القضية الفلسطينية أمام الكنيست اإل" وعد بوش"بوش يطلق  .٥٢
وى للمنار، أن الرئيس االمريكي سيعلن في خطابـه أمـام الكنيـست             ذكرت مصادر مطلعة رفيعة المست    

ـ    سرائيلاإل عن نقاط هامة وخطيرة تشكل في مجملها وعـدا يحمـل           " إسرائيل"ية خالل زيارته المرتقبة ل
وأضافت المصادر للمنار،    .١٩١٧اسمه شبيها من حيث المعنى والدالالت واالنعكاسات بوعد بلفور عام           

 وعده امام الكنيست المتمثل بيهودية الدولة والتأكيد بقوة على رسالة الـضمانات             أن جورج بوش سيطلق   
وتشير المصادر الى أن وعد بوش يعني ضرب حق         . السابق" إسرائيل"التي كان قد منحها لرئيس وزراء       

العودة، وشطب المسائل الجوهرية للصراع، واثباتا جديدا لكذب الرئيس االمريكي فـي دعمـه لعمليـة                
  .ي قبل رحيله عن الحكم نهاية الشهر الجاريسرائيل اإل-م، وانجاز حل للصراع الفلسطيني السال

  ٧/٥/٢٠٠٨المنار الفلسطينية 
  
  اس.بي.يقاضون بنك يو" إسرائيل"ضحايا أمريكيون لهجمات على  .٥٣

دعوى قضائية علـى  " إسرائيل" رفع أمريكيون كانوا ضحية تفجيرات وهجمات صاروخية في: نيويورك
مليون دوالر متهمين البنك بالمساعدة فـي   500 اس السويسري للمطالبة بتعويضات تزيد عن.بي.يوبنك 

وتطالب الـدعوى القـضائية اكبـر بنـك      .تعامالته مع ايران تمويل مسلحين دبروا الهجمات من خالل
 فـي  أمريكيا أصيبوا أو أقارب قتلى سقطوا في تفجيرات  مواطنا٥٠سويسري بدفع تعويضات الكثر من 

 وذكروا ان الهجمات نفذتها منظمـات مثـل حـزب اهللا    ٢٠٠٦الى  ١٩٩٧ في الفترة من عام إسرائيل
 .وحركة حماس وحركة الجهاد االسالمي

  ١٣/٥/٢٠٠٨رويترز 
  
  البابا يشكر اهللا المتالك اليهود أرض أجدادهم   .٥٤

ي سـرائيل د الـسفير اإل   دعا البابا بندكت السادس عشر، لدى تسلمه أوراق اعتما        : ا ف ب، رويترز، ا ب     
وقـال  . ي الفلـسطيني  سرائيل اإل "سالم عادل يحل النزاع   "الجديد لدى الفاتيكان مردخاي لوي، أمس، إلى        

مرة جديدة اعبر عن أمنياتي الـصادقة لمناسـبة الـذكرى           "ي الجديد،   سرائيلالبابا، خالل لقائه السفير اإل    
سولي ينضم إليكم ليشكر اهللا على تحقيق تطلعـات     إن الكرسي الر  "وأضاف  . "إسرائيلالستين إلقامة دولة    

يأمل في أن يحل فرح أعظم      "وتابع البابا إن الفاتيكان     . "الشعب العبري بامتالك منزل على ارض اجداده      
 إسـرائيل حاجـة   "وأشـار إلـى     . "سريعا حين يعم سالم عادل يقود إلى تسوية النزاع مع الفلـسطينيين           

وطلـب  . "لكل شعب الحق في امتالك فرصة باالزدهـار "ددا على أن ، مش"المشروعة إلى األمن والدفاع  
 إسـرائيل ، وان تـسمح     "حض حكومته على السعي لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلـسطيني         "من السفير   
  . "باالنتقال إلى أماكن صالتهم"للفلسطينيين 

  ١٣/٥/٢٠٠٨السفير 
 
  القضية الفلسطينية في نهاية الطريق .٥٥

  فهمي هويدي
ام الستين للنكبة مناسبة إللقاء نظرة فاحصة على مشهد الصراع، لكي نفتش عما تبقى لنا مـن                 حلول الع 

  .أوراق وخيارات، وما يلوح لنا من آفاق
)١(  

 التـي   ١٩٣٠ بقضاء يافا في سـنة       "سيدنا علي "قرأت قصة الحاجة جميلة أبو عبية التي ولدت في قرية           
 انتقلـت  ،١٩٦٧وبعد حـرب  .  شمال جنين  "المقيبلة" إلى قرية    ١٩٤٨هجرت مع أسرتها بعد حرب عام       

  ."سيدنا علي"إلى العيش في نابلس، وظلت طول الوقت تحتفظ بمفتاح بيت أسرتها في قرية  
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ومع المفتاح احتفظت بكافة األوراق الرسمية التي تثبت ملكية البيت، كما أنها لم تفرط في بندقية قديمـة                  
اشتهرت الحاجـة جميلـة بقـوة ذاكرتهـا         . ١٩٤٨أرضها في عام    مما اقتنته أسرتها لتدافع عن بيتها و      

وحجتها، حتى أصبح بيتها في نابلس مقصداً لمختلف الزائرين والباحثين المهتمين بالقضية، الذين كـانوا               
يعتبرونها شاهداً حياً للتاريخ، ال يريد أن ينساه، وال يريد أن يفرط في حق العودة إلى داره التـي طـرد                    

ن لها انها استقبلت ذات يوم المسؤول األول عن وكالة الغوث الدولية، الذي سألها عمـا إذا             منها، ويذكرو 
وفر ": فكان ردها . "سيدنا علي "كانت تقبل مليون دوالر تعويضاً لها عن أرض أسرتها ومنزلها في قرية             

ذلك لـم   . "ياتيمليونك وأعطني بدالً من ذلك خيمة أقيمها فوق تراب بيتي الذي هدم، أقضي فيها بقية ح               
 بزيارة لبعض أهلها فـي      ٢٠٠٥يحدث بطبيعة الحال، ولكن الذي حدث أن الحاجة جميلة قامت في سنة             

سـيدنا  " ثم دفعها الحنين إلى زيارة مسقط رأسها فـي           ،٤٨ الذين هاجروا معها في سنة         "المقيبلة"قرية  
ة القرية هي آخر ما وقعـت       ، وهو ما ظلت تحلم به طول الوقت، وشاءت المقادير أن تكون صور            "علي

  .ألنها ماتت بعد ذلك بأربعة أيام. عليها عيناها من فلسطين
 اضطرت عائلته إلى الهجرة من قـريتهم        ٤٨أبو السعيد فلسطيني آخر من جيل الحاجة جميلة، في عام           

دوا إلى نزحوا إلى مدينة الخليل في الضفة أمالً في ان يعو         .  التي تطل على البحر قرب عكا      "مجد الكروم "
 "ينإسـرائيل "لكـن   . فاستقر بهم المقام في الخليـل     . مرت السنوات سراعا ولم يعودوا    . قريتهم بعد ذلك  
ومن عمان ذهب إلى    .  فهاجر الرجل مرة ثانية إلى عمان ليستقر في مخيم الوحدات          ٦٧،احتلوها في عام  

مرة أخرى إلـى األردن،      اضطره للهجرة    ٩٠لكن احتالل العراق للكويت في عام       . الكويت للعمل هناك  
مجـد  " سنة فقد األمل في العودة إلى قريته         ٧٥وال يزال يقيم هناك إلى اآلن، إال أنه بعدما بلغ من العمر             

، لكنه واثق من أن واحداً من احفـاده         "ةإسرائيل"، التي محيت من الخريطة الفلسطينية في طبعتها         "الكروم
  .كل يوم سيعود في يوم ال يعرفه، لكنه يحلم به ٢٥ال
)٢(  

ليست هذه قصة اثنين من فلسطين، ولكنها قصة أكثر من ستة ماليين شخص من أمثالهما يعيشون فـي                  
هناك ثالثة ماليين آخرين نصفهم يعيشون في قطاع غزة والنـصف اآلخـر ال              (الشتات منذ ستين عاماً     

تي طردوا منها وأوراقهم التـي      وال يزال كبار السن يحملون مفاتيح بيوتهم ال       . "إسرائيل"يزال باقياً داخل    
  . ضيعة ونجعا٦٦٢ً مدينة وقرية، ومن ٥٣٠ من ٤٨تثبت ملكيتهم لها، وهؤالء هم الذين طردوا في عام 

رحلة الستين عاماً يوزعها الدكتور علي الجرباوي استاذ العلوم السياسية بجامعة بير زيت بـين ثـالث                 
مـن ارض فلـسطين     % ٧٨ينة بالقوة المسلحة علـى       التي اقترنت باستيالء الصها    "النكبة": مراحل هي 

 سيطرتها علـى كامـل      "إسرائيل" التي أتمت فيها     "النكسة" وأقاموا عليها دولتهم، و    ٤٨وأقاموا عليها عام    
 "الوكـسة "أفضل تسميتها    (٩٣ التي بدأت باتفاق أوسلو عام       "المهلكة" و ٦٧،االراضي الفلسطينية في عام   

والتي عملت فيها علـى     . ، وهي المستمرة إلى اآلن    )ة على الخيبة الكبرى   التي تطلق في العامية المصري    
  .٦٧تقنين اخضاع الفلسطينيين وإضفاء الشرعية على االراضي التي احتلتها في عام 

االول، استمرار التفاوض مع    .  على أربعة مستويات   "إسرائيل"خالل الخمس عشرة سنة االخيرة تحركت       
ب الوقت والحصول على المزيد من التنازالت  الثـاني، تـدمير المقاومـة              قيادة السلطة الفلسطينية لكس   

الفلسطينية من خالل التصفية الجسدية واالجتياحات الثالث، التمدد على األرض من خـالل االسـتيطان               
واقامة السور الذي ابتلع المزيد من األراضي  الرابع، اختراق العالم العربي من خالل التطبيـع المعلـن                  

  .معلنوغير ال
طوال الخمس عشرة سنة هذه تعددت المشاريع والمبادرات والخطط التـي طرحـت لتـسوية الموقـف                 

 "خريطة الطريـق  "، وكانت آخرها    "ينإسرائيل" للقضايا العالقة بين الفلسطينيين و     "نهائي"والبحث عن حل    
قامـة الـدولتين    التي تبنت فكرة ا   ) ٢٠٠٤( ورؤية بوش    ٢٠٠٣التي طرحتها االدارة األمريكية في عام       

  .موعدا القامة الدولة الفلسطينية) ٢٠٠٨(، وتحددت نهاية العام الحالي "ةإسرائيل"الفلسطينية إلى جانب 
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أولها، االعالن الرسمي عـن اعتبـار       . خالل الفترة ذاتها حدثت ثالثة تطورات مهمة في الساحة العربية         
  خياراً وحيداً ان شئت الدقة  وثانيها، اعـالن           "إسرائيل"السالم خيارا استراتيجيا للعرب في تعاملهم مع        

التي عرض فيها القادة العرب االعتراف والتطبيع الكامل مـع          ) ٢٠٠٢(المبادرة العربية في قمة بيروت      
  ثالثها، إعـادة اصـطفاف الـدول         ٦٧ في مقابل انسحابها من االراضي التي احتلتها في عام           "إسرائيل"

، "إسرائيل"االولى تعتبر ان إيران هو العدو وليس        . عتدلة وأخرى متطرفة  العربية وانقسامها إلى اقطار م    
وألن الدول األولى هي األكبر عدداً      .  العدو الحقيقي وليس إيران    "إسرائيل"والثانية على العكس ترى في      

تها ، فإن ذلك أدى إلى تهميش القضية الفلسطينية وتراجع أولوي         "إسرائيل"واألقرب إلى الواليات المتحدة و    
  .عربياً

)٣(  
 استراتيجياً، إذ لم يعد يقلقها في العالم العربي سوى حـزب اهللا             "إسرائيل"الموقف العربي أدى إلى طمأنة      

فحكاية السالم كخيار اسـتراتيجي     . والمستضيف لقيادات المقاومة  ) حتى اآلن (والموقف السوري الممانع    
دول التي تبنتها، وحين انطلت على العرب حكايـة         أراحتها كثيراً، ورفضها للمبادرة العربية لم يغضب ال       

الدول المعتدلة والمتطرفة فإن ذلك بعث اليها برسالة تقول، إن بعض العواصم العربية لم تعد ترى فـي                  
  . الخطر األول"إسرائيل"

وعندما انضاف إلى ما سبق انقسام الصف الفلسطيني بين فتح وحماس، فإن ذلك وفّـر لهـا فرصـة ال                    
مماطلة الطرف الفلسطيني المفاوض لها، الذي صار أضعف ولـم يعـد يمثـل إجماعـاً                تعوض سواء   

فلسطينياً، أو لالستفراد بعناصر المقاومة في غزة ومحاولة تدميرها من خالل الحـصار واالجتياحـات               
  .والغارات المستمرة

ن مجمل هذه العوامل    وألنها كانت مطمئنة أيضاً إلى ان االدارة األمريكية مؤيدة لها على طول الخط، فإ             
وأكثر .  اجتماعاً بين أبو مازن وأولمرت     ٢٠إذ بعد اكثر من     . شجعها على التمادي في المراوغة والتشدد     

 لقاء بين أبو قريع رئيس الفريق الفلسطيني المفاوض وبين تـسيبي ليفنـي وزيـرة الخارجيـة                  ٥٠من  
 بهدف تحريك مفاوضات الـسالم، كـان         زيارة قامت بها كوندوليزا رايس للمنطقة      ١٥، وبعد   "ةإسرائيل"

  : للحل النهائي كالتالي"إسرائيل"العرض 
 ١٩٦٧، تم ضمه اليها عـام "إسرائيل"، مستثناة من التفاوض، وهي جزء من دولة )منطقة القدس الكبرى (

  .وهي تمتد من أطراف رام اهللا إلى اطراف مدينة بيت لحم
مة في القدس، وحي سـلوان، تكـون الـسيادة عليهـا            ، التي تشمل البلدة القدي    )منطقة الحوض المقدس  (
  .، مع ادارة فلسطينية أو إسالمية للمسجد األقصى واألوقاف اإلسالمية"يةإسرائيل"
ويحق لهذه الكتل أن تتوسع أفقيـاً       . "إسرائيل"في الضفة الغربية، يتم ضمها كلها إلى        ) الكتل االستيطانية (

ا االراضي الفلسطينية المقطعة فمسموح لها فقط أن تتواصل من          لتحقيق التواصل الجغرافي فيما بينها، أم     
  .خالل الجسور واألنفاق

 مع مستوطناتها، وهي تشمل منطقـة واسـعة         "ةإسرائيل"، تبقى تحت السيطرة     )منطقة غور نهر األردن   (
  . كلم تمتد من نهر االردن إلى اطراف منطقة طوباس١٧بعمق 

، وتوافق على لم    "إسرائيل"عودة أي الجئ فلسطيني إلى دولة       ، ترفض حكومة أولمرت     )قضية الالجئين (
  .شمل لعشرة آالف شخص فقط

هذه المقترحات الصادمة أعدها مكتب أولمرت وابلغت إلى أبو مازن، كما عرضتها تسيبي ليفني علـى                
ـ  "إسـرائيل " على الكتل االستيطانية، وسيطرة      "إسرائيل"سيطرة  : أحمد قريع ولخصتها بثالث نقاط     ى  عل

  . على غور األردن"إسرائيل"منطقة القدس، وسيطرة 
)٤(  
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هذه النقاط الخمس نقلتها عن مقال كتبه بالل الحسن الصحافي والسياسي الفلسطيني البارز فـي جريـدة                 
 الحالي، ليس فقط ثقة في اطالعه ومصادره، ولكن أيضاً ألنها تعبر بدقة عـن               ٤/٥ في   "الشرق االوسط "

 المهمين في كتابين صدرا هذا العام، وعرضها        "ينإسرائيل"اثنان من الباحثين    المضمون الذي خلص إليه     
، "لندن ريفيو اوف بوكس   "نيسان من مجلة    / إبريل ١٠هنري سيجمان وهو باحث يهودي محترم في عدد         

 لمؤلفـه جيرشـوم   "امبراطوريـة الـصدفة  "والكتابان هما  . وقد أشرت إلى هذين الكتابين في مقام آخر     
 لم تكن جادة في     "إسرائيل"والكتابان يقوالن بصراحة إن     .  لمؤلفته ايديث زرتال   "اسياد البالد "جورنبرج و 

أي وقت في مناقشتها لموضوع الدولة الفلسطينية المجاورة، لكنها عملت طول الوقت على استحالة قيـام                
بح نهـر االردن    تلك الدولة من الناحية الجغرافية، عن طريق تكثيف اقامة المستوطنات في الضفة، ليص            

وغاية ما تقبل به في ظل الخلل الحالي في موازين القوة هو اقامـة حكـم ذاتـي                  . هو الحد الشرقي لها   
  . الكاملة"ةإسرائيل"فلسطيني تحت السيطرة االستراتيجية 

االحباط الذي عبر عنه أبومازن أكثر من مرة في اآلونة األخيرة يدل على أن الرجل أدرك فـي نهايـة                    
فإذا لم يستطع أن يطلق أسيراً فلسطينياً واحـداً         .  لن تقدم له شيئاً يحفظ ماء الوجه       "إسرائيل" المطاف أن 

 لتعذيب الفلسطينيين وشّل حـركتهم،      "إسرائيل" حاجز التي وضعتها     ٦٠٠ولم ينجح في إزالة شيء من ال      
ه في موضـوع    وفشل في ان يوقف غول االستيطان الزاحف، فلن يكون بوسعه أن ينجز شيئاً مما وعد ب               

وبعد أن تواترت التصريحات والتعليقات الفلسطينية التي تحدثت عن الفشل          . الدولة التي عاصمتها القدس   
 "األيـام "تلو الفشل في المفاوضات، وجدنا المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبوردينـة يـصرح لـصحيفة                  

 اذا لم يستطع    "رارات دراماتيكية ق"أيار الحالي بأن أبو مازن سوف يضطر التخاذ         / مايو ٦الفلسطينية في   
  . في المفاوضات الجارية"ينإسرائيل"التوصل إلى اتفاق مع 

ليس معروفاً على وجه الدقة ما هي طبيعة هذه االجراءات لكن القرائن التي بين أيـدينا تـدل علـى أن                     
اً علـى   وان المفاوضات صارت عبئ   .  في سيره وراء خريطة الطريق     "نهاية الطريق "أبومازن وصل إلى    

القضية وليس عوناً أو حالً لها، وان التقدم نحو حل الدولتين لم يحقق أي خطوة إلى االمام خالل الخمس                   
  ."الوكسة"عشرة سنة التي حلت فيها 

الدكتور علي الجرباوي ال يرى مخرجاً من المأزق إال باعالن حل السلطة الفلـسطينية والعـودة إلـى                  
وقـد أخبرنـي ان     . احتشاد الجميع وراء النضال إلقامة الدولة الواحـدة        مرة ثانية، و   "إسرائيل"االحتالل  

من الفلسطينيين يؤيدون هذا الحل، الذي يبدو       % ٣٠استطالعاً أجري مؤخراً في األرض المحتلة بين أن         
وكـان  . ان أنصاره يتزايدون بين المثقفين الفلسطينيين الذين يقف الدكتور عزمي بشارة فـي مقـدمتهم              

الحياة (تب الفلسطيني ماجد كيالي الذي كتب مقاالً قبل أيام دعا فيه إلى التفكير في حل السلطة                 أحدثهم الكا 
ان وصول الجميع إلى نهاية الطريق يتطلب إعادة التفكير بصورة جذريـة فـي البـدائل                )  ٥/٥اللندنية  
 .المتاحة

  ١٣/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  لوراء تتقّدم إلى اإسرائيل... بعد ستين عاماً .٥٦

  مصطفى البرغوثي
هناك مفارقة بارزة تشد األنظار في الذكرى الستين لما اصطلح الفلسطينيون على تـسميته بالنكبـة، أو                 
الكارثة، وما يصدق عليه أكثر تعبير التطهير العرقي في فلـسطين، إال وهـو الـسباق المحتـدم بـين                    

  .لألرقام القياسية" نيسغي"ين على تسجيل إنجازات تدخل موسوعة إسرائيلالفلسطينيين و
فقد صنع الفلسطينيون في بيت لحم اكبر مفتاح في العالم ليرمزوا به إلى حـق العـودة إلـى فلـسطين،      
وصنعوا أضخم علم ليرمزوا به إلى حق تقرير المصير المصادر، وكتبوا أطول رسالة احتجاج مناصرة               

  .آلالف األسرى
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مص في العالم، في إشارة رمزية إلى تـصميمهم علـى           ون فصنعوا ما أرادوه اكبر صحن ح      إسرائيلأما  
سرقة الحمص والفالفل من التراث الشعبي الفلسطيني بعد أن صادروا معظم األرض، أي سرقة التاريخ               

  .بعد أن أتموا سرقة الجغرافيا
 لكل طريقته في االحتفال أو استذكار هذه الذكرى، ولعل خير ما يمكن قراءته في هذه المناسبة، الكتـاب                 

، والـذي يفـضح بمنهجيـة علميـة         "التطهير العرقي في فلـسطين    " إيالن بابي،    إسرائيلالقيم للمؤرخ   
، ويقدم توثيقا دقيقـا ال  ١٩٤٨ - ١٩٤٧وموضوعية دقيقة، زيف الرواية الصهيونية لما جرى في أعوام  

يين ضـد المـدن   " شـتيرن "و" أرغـون "، و "الهاغانـا "يقل عن ثالثين مجزرة مروعة نفذتها عـصابات         
وبذلك يضيف بـابي تتويجـا      . الفلسطينيين، والسياسة المنهجية التي اتبعت لترحيل اكبر عدد ممكن منهم         

  .قيما لمجموعة أعمال تاريخية شارك فيها افي شاليم ووليد الخالدي وادوارد سعيد وآخرون
إن جريمة أطـول    وإذا كانت سابقة التطهير العرقي األسرع في التاريخ أخفيت معالمها لسنوات طويلة، ف            

 للضفة الغربية بما فيها القدس وقطـاع غـزة،          ١٩٦٧احتالل في التاريخ البشري الحديث، الذي بدأ عام         
 قبل خمس سنوات سابقة أطـول احـتالل         إسرائيلليست بحاجة إلى بحث أو إثبات، إذ تجاوز االحتالل          

  .معروف في عصرنا الحديث، وهو احتالل اليابان لكوريا
 بتحويل االحتالل إلـى نظـام   إسرائيلقياسي الفريد في نوعه من دون منازع فهو ما أنجزته           أما التميز ال  

ويعود فـضل اسـتعمال هـذا الوصـف     ... األبشع في التاريخ البشري ) الفصل العنصري " (االبارتهايد"
ني للرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، وللوزير اليهودي األصل في حكومة جنوب إفريقيا الحالية رو             

ة إسرائيلوكالهما رأيا ما رأيناه على ارض الواقع، ولم تفلح ماكنة التخويف واإلرهاب الفكري              . كاسولتر
في ردعهما عن قول الحقيقة من منطلق الوالء لحقوق اإلنسان والصدق مع النفس بعد تجربـة النـضال                  

  .ضد نظام الفصل العنصري الجنوب إفريقي
كي الحالي جورج بوش وكثيرين غيـره مـن قـادة دول الغـرب              نحن نعرف بالطبع أن الرئيس األمير     

 احتفاالتها، مغمضين أعينهم عما يجري للفلسطينيين، ولكننا نعرف أيـضا أن            إسرائيليتسابقون لمشاركة   
 واالنطباع عنها قد تغيرا سلبيا بشكل جذري على مستوى الشعوب، التي تفلح الحقيقة في               إسرائيلصورة  

ونعرف كذلك نماذج أخرى للنفاق الـسياسي       . ةإسرائيلياز أدوات اإلعالم للرؤية     الوصول اليها، رغم انح   
في عصرنا منها أن نيلسون مانديال، الشخصية األكثر تبجيال واحتراما في العالم، ما زال موجودا علـى                 

ب قائمة اإلرهاب التي يحددها الكونغرس األميركي، مثله مثل المؤتمر الوطني اإلفريقي الحاكم في جنـو              
  .إفريقيا

 حققت لنفـسها موقعـا      إسرائيلوبغض النظر عن النفاق، وتشويه الحقيقة، وخداع النفس، فإن حكومات           
قياسيا في التاريخ الحديث، بجمعها بين أسرع عملية تطهير عرقي وأطول احتالل، وأسوأ نظام للفـصل                

ل ولليهود أنفسهم، ولمعاناتهم    العنصري، وبذلك فإنها أساءت إساءة ال تغتفر ليس فقط للشعب الفلسطيني ب           
  .واضطهادهم على يد النازية وما سبقها

وحين يناضل الفلسطينيون ضد الفصل واالضطهاد العنصري، فإنهم أيضا يناضلون من اجل حق أبنائهم              
المشردين في العيش في وطنهم بكرامة كسائر شعوب األرض، ويناضلون في الوقت نفسه من اجل حق                

  .وب منهمتقرير المصير المسل
 التي يحكمها اليوم جنراالت الحروب وأساطين المجمع        -ة  إسرائيلوبعد ستين عاما ال تستطيع المؤسسة       

 العسكري األمني، مهما حاولت أن تبطل مشروعية نضال الفلـسطينيين مـن اجـل الحـق     -الصناعي  
ة وفـي الحريـة     اإلنساني البسيط والمعترف به في كل مكان وفي كل تشريع دولي، الحق في المـساوا              

  .والحقوق والواجبات أسوة بكل شعوب األرض
كما لن تتمكن، مهما لقيت من دعم، من إبطال المقولة المشهورة لنيلسون مانديال، بأن نـضال الـشعب                  

 عـن   إسـرائيل وال يتوقف مؤيـدو االحـتالل       . الفلسطيني هو قضية الضمير العالمي األولى في العالم       
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الرضوخ على رغم ما تلقوه من ضربات، كما يواصلون التعجب من قوة            االستغراب لرفض الفلسطينيين    
االندفاع المتجددة لمناصرة الحقوق الفلسطينية لدى األجيال الفلسطينية الجديدة بمن فيها من ولدوا وعاشوا              

  .في الشتات، والذين ال يزيد مرور الوقت إال عمق إحساسهم بالظلم وانعدام العدالة
ساماتنا وأخطائنا، وقسوة العالم القريب والبعيد علينا، نسير نحن الفلـسطينيين إلـى             على رغم تعثرنا وانق   

. األمام، محاولين إبقاء جذوة الثقة بالنفس واألمل بالمستقبل، واإليمان بقيم العدالة اإلنسانية، حية ومضيئة             
وصانعة حروب   رأس نووي    ٤٠٠ التي أصبحت رابع اكبر مصدر للسالح في العالم ومالكة           إسرائيلأما  

ال تتوقف ومالكة القتصاد انتفخ بنهب أراضي ومياه وعرق جبين اآلخرين، فإنها تتقدم ولكن إلى الوراء                
بمعايير العدالة اإلنسانية ومنطق التاريخ الذي لم تستطع لي عنقه قوى استعمارية أكبـر وأعـرق مـن                  

  .طينوبالتأكيد في فلس... ، في الهند والجزائر وجنوب إفريقياإسرائيل
  ١٣/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  مسؤولية من؟.. غزة والظالم من جديد .٥٧

  ياسر الزعاترة
 ونتابع أنباء ومشاهد المستشفيات التي تعاني من نفاد رصيدها ،مرة أخرى يغرق قطاع غزة في الظالم

 وأقله تتراجع في ظل تقدم أنباء ، مع فارق أن األزمة تكاد تختفي،من الوقود الالزم لتشغيل معداتها
 فذلك يعني ببساطة أن ، خطر نفاد الوقود إلى المستشفيات،وحين يصل الخطر. لحرب اللبنانية عليهاا

  .مختلف أشكال الحياة قد تعطلت بالفعل
قبل هذا التطور الجديد كانت الحياة في القطاع قد دخلت منحنى البؤس الشديد في ظل استمرار الحصار 

 إلى جانب قيادة السلطة ، بل تتواطأ معه، وال تخففه مصرونإسرائيل والذي يفرضه ،الذي طال كل شيء
نعم الوسيط مع شديد (حدث ذلك رغم برنامج التهدئة الذي منحته الفصائل للوسيط المصري . في رام اهللا

 ال من ، وال عن رفع الحصار، ال عن وقف عمليات القتل اليومية، والذي لم يسفر إلى اآلن،)األسف
  .ون التهدئةإسرائيلالطرف المصري الذي قيل إنه وعد برفعه في حال رفض  وال من إسرائيلالطرف 

 تبدو المعاناة التي يعيشها ، فضالً عن التطورات السودانية الجديدة،وفيما ينشغل العرب بالوضع اللبناني
ون تحت وطأة الضغوط الدولية إلى إمداد القطاع إسرائيل حتى لو بادر ،أهالي القطاع مرشحة للتواصل

  .ما دون الحد األدنى من الوقودب
 وإن تخللتها مخاوف ،ينإسرائيليحدث ذلك بينما تتواصل المفاوضات المحمومة بين السلطة وبين 

 كما يحدث أيضاً في ظل استمرار الحملة على ،الطرف األول من تداعيات التحقيق مع الشريك أولمرت
 ، في سابقة خطيرة،ت في األيام األخيرة والتي طال،حركة حماس وقوى المقاومة في الضفة الغربية

 كما وقع لزوجتي األسيرين رياض النادي وأحمد أبو العز من مخيم العين بمدينة ،زوجات األسرى
 ، فضالً عن حملة االعتقاالت الشرسة التي يشنها االحتالل إلكمال مهمة القضاء على المقاومة،نابلس

ة الشريك الفلسطيني على الوفاء بالتزاماته بحسب المرحلة  أم لمساعد،أكان تطبيقاً لسياسته التقليدية
  .األولى من خرطية الطريق

 وهو ما ،ون التهدئةإسرائيلقلنا من قبل إن مصر لن تبادر إلى فك الحصار عن القطاع في حال رفض 
على  ربما كي ال تؤثر ، بل حتى األيام الثالثة التي منحت للحاالت اإلنسانية لم تلبث أن ألغيت،كان

  .زيارة مدير المخابرات المصرية لتل ابيب تحت الفتة مناقشة التهدئة
 ثم يتراجع ، والذي يصعد ليصل حدود قطع الكهرباء،هكذا يتواصل الحصار على هذا النحو الخانق

 األمر الذي تتواطأ عليه األطراف ، بينما هو يمس مختلف أشكال الحياة،بعض الشيء ليوحي بالتخفيف
 وهي تراجعات ، وبالطبع من أجل فرض مزيد من التراجعات السياسية على حماس،من قبلالتي ذكرنا 

 بقدر ما ،ال تطلب من أجل الموافقة على فك الحصار أو القبول بواقع بقاء القطاع تحت قيادة الحركة
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ان تطلب بهدف التشويه تمهيدا لمحطة انتخابات مبكرة أو غير مبكرة تعيد الوضع الفلسطيني إلى ما ك
 األمر الذي يعتمد في التنفيذ والتوقيت على تطور لعبة المفاوضات ،٢٠٠٦عليه قبل انتخابات مطلع 

 ال سيما بعد أن ثبت أن وعود األشقاء ،لكن حماس ال ينبغي أن تستسلم لهذه اللعبة البائسة. الجارية
  .المصريين مجرد تخدير للمحاصرين

 بؤس المعادلة التي وجدت حماس فيها نفسها إثر ،هةمن ج: هذه المعادلة التي نحن بصددها تؤكد
هي األهم :  لكنه يؤكد من زاوية أخرى، وبعد ذلك الحسم العسكري،مشاركتها في انتخابات سلطة أوسلو

 وسرقة حركة فتح من ، أن القضية بعد اغتيال الشيخ ياسين والرنتيسي وبعدهما عرفات،في واقع الحال
دخلت منحنى ) أي القضية( يؤكد أنها ،ب التراجع المزري للوضع العربي إلى جان،قبل رافضي المقاومة

بائساً عنوانه فرض االستسالم على الشعب الفلسطيني تحت الفتة التسوية الجديدة بعد الفشل المزعوم 
  . معطوفاً على شعار إنقاذ ما يمكن إنقاذه أو وقف معاناة الشعب الفلسطيني،لخيار المقاومة المسلحة

 فهذه الجبهة التي تريد فرض االستسالم على الفلسطينيين وعلى األمة عموما لم ،لن يمر بحالكل ذلك 
 . وهي لن تنجح هذه المرة أيضا،تنجح في أية خطوة من خطواتها السابقة

  ١٣/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
  التهدئة وفتح معبر رفح في عهدة القيادة المصرية .٥٨

  أحمد الحيلة
، بعدما أبدت جميـع     إسرائيللبحث التهدئة مع االحتالل     ) ١٢/٥(دس  وصل الوزير عمر سليمان إلى الق     

  .الفصائل الفلسطينية المقاومة موافقتها عليها، بعد التشاور مع القيادة المصرية
وفي الموقف الصهيوني من التهدئة، ظهر مؤخراً تباينات في وجهات النظر حول شروط التهدئة ولـيس                

  . على إبداء الصهاينة المزيد من التشدد أو الحذر في التعامل معهاحول مبدئيتها، إلى أن استقر األمر
فاألجواء السياسية التي سبقت زيارة الوزير سليمان إلى القدس تشي بعـدم االسـتقرار الـسياسي فـي                  

وكما يبدو فإن التحقيق في هذه المرة       . ، بعدما فُتح التحقيق مع أولمرت حول تلقيه رشاوى مالية         إسرائيل
إلى توجيه اتهام رسمي له، مما يعني انتهاء مستقبله السياسي بتقـديم اسـتقالته مـن رئاسـة                  قد يفضي   
  . أو التوجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة،- وذلك كما أعلن في مؤتمر صحفي سابقاً -الحكومة 

وفي كال الحالتين، فالقراءة تشير إلى أن رئيس الوزراء الصهيوني يعـاني اآلن مـن ضـغوط داخليـة      
ففي آخـر اسـتطالع     . ، فإن شعبية أولمرت في تراجع شديد      إسرائيلمتعاظمة؛ فعلى صعيد الرأي العام      

ين يرون أن على أولمـرت      إسرائيلمن  % ٥٩، أشارت النتائج إلى أن      )١٢/٥يديعوت أحرونوت   (للرأي  
مـن  % ٦٠ هذا في الوقت الذي أشار فيه نحو      . أن يستقيل في ظل فتح التحقيق حول تلقيه لرشاوى مالية         

  .ين، بأن أولمرت غير قادر على قيادة خطوات سياسية أثناء التحقيق ضدهإسرائيل
من جانب آخر، أولمرت يتعرض لضغط سياسي من حلفائه في الحكومة، وخاصة من وزير الدفاع الذي                

وقف يزايد عليه في المواقف من المقاومة الفلسطينية التي يتوعدها بالمزيد من الضربات العسكرية حتى               
إطالق الصواريخ، هذا ناهيك عن ازدياد حجم الضغوط من داخل حزب كاديما، حيث ترى العديد مـن                 
الشخصيات الكبيرة في الحزب بضرورة استقالة أولمرت انقاذاً لكاديما من التراجع في الساحة الـسياسية               

  .الداخلية
راز نوع من المواقف الـصقرية      ، والضعيف إلى إب   "المتهم"وهذا بدوره قد يدفع رئيس الوزراء أولمرت        

 وذلـك حـسب     -المتبجحة ضد الفلسطينيين، في محاولة منه لترميم صورته المكسورة أمام الرأي العام             
 مما قد ينعكس سلباً على قبوله للتهدئة، رغم أن فيها مصلحة سياسية لـه               ،-ة الصهيونية   إسرائيلالعقلية  

 الـذي   إسرائيلالفلسطينية الضاغطة على الرأي العام      يكونها تمنحه الفرصة للتخلص من آثار الصواريخ        
  .يبدى مؤخراً تذمراً شديداً، وقلقاً متعاظماً من إمكانية العيش في البلدات المحيطة بقطاع غزة
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ولكن، وكما أسلفنا، فإن توقيت التحقيق المتزامن مع عرض التهدئة، قد يدفع أولمرت بفعـل الـضغوط                 
يوني للبحث عن حلول عسكرية، أو إبداء المزيد مـن التحفظـات، أو             الداخلية وخاصة من اليمين الصه    

التشدد حيال الوساطة المصرية للتهدئة، بفرض المزيد من الشروط على المقاومة الفلسطينية، وذلك كمـا               
حدث عندما طالب أولمرت الوزير سليمان في القدس بضرورة األخذ ببعض الشروط الجديدة، كجزء أو               

  :ة، وذلك كما يليكمدخل الزم للتهدئ
  .إطالق سراح الجندي األسير جلعاد شاليط: أوالً
  .األسلحة إلى قطاع غزة" لتهريب"وقف حماس وفصائل المقاومة األخرى : ثانياً
  .رفض تطبيق التهدئة على الضفة الغربية الحقاً: ثالثاً

ت وتردده، فهل يمكـن     وإذا تذكرنا أن صفقة األسرى لم تر النور منذ عامين تقريباً بسبب ضعف أولمر             
  !اآلن وفي غضون أيام أو أسابيع إنجاز ما لم ينجز في سنوات؟

ة الجديدة، تشير إلى أن أولمرت غير جاهز اآلن للتهدئة، بسبب التهديـد الـذي               إسرائيلإذن تلك الشروط    
ـ             . يحيط بمستقبله السياسي   سطينية ومن هنا فإن رفض أو تردد أولمرت في قبول التهدئة مع المقاومة الفل

بوساطة مصرية، إضافة إلى تعثر مسار المفاوضات السياسية مع الرئيس أبو مازن، وانعدام الخيـارات               
السياسية، يضع القيادة المصرية أمام استحقاقات سياسية، وقومية، وإنسانية اتجاه غزة المحاصرة، خاصة             

تح معبر رفح في حـال رفـضت        مع السلطات المصرية على أهمية ف     ) المقاومة(بعدما اتفق الفلسطينيون    
  . مصرية مشتركة- التهدئة التي تم نسج خيوطها بأيد فلسطينية إسرائيل

ويقرأ في فتح مصر لمعبر رفح لثالثة أيام متتالية قبل زيارة الوزير عمر سليمان إلى القدس، بأنها رسالة                  
لوساطة المصرية وللتهدئة مع    أن فتح المعبر سيكون البديل الطبيعي لرفض االحتالل ل        : لالحتالل، مفادها 

  .المقاومة الفلسطينية، ولعل هذا ما يصبر الفلسطينيين في غزة، الذين منحوا ثقتهم للقيادة المصرية
  ١٢/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب 

  
  الفلسطيني" الهولوكوست"عولمة ثقافة  .٥٩

  نواف الزرو
ام، بينما تحتفل في هـذه       قبل أي  إسرائيلالذي أحيته   " الهولوكوست اليهودي "مرة أخرى نتوقف أمام قصة      

ونحـن أمـام     " - المزعـوم    -هولوكوستهم  "ومرة أخرى نتوقف أمام     .األيام أيضاً بعيد قيامها الستين      
أن الـشعب العربـي الفلـسطيني       : الذكرى الستين للنكبة الفلسطينية واغتصاب فلسطين لنتذكر ولنـذكر        

 يد االحـتالل الـصهيوني، وأن هـذا     مفتوح على " هولوكوست"يتعرض منذ ستة عقود كاملة وأكثر إلى        
  ...! إنما يطبق على أرض فلسطين بالبث الحي والمباشر على مدار الساعة" الهولوكوست"

اليهودية على مدى أكثر من ستة عقود مـضت قـصة           "  المحرقة - الكارثة   -الهولوكوست  "كانت قصة   
 بعامة، وألمانيا بخاصة، ابتزازا ماليا      ية بامتياز، وكانت ذريعة ووسيلة البتزاز العالم      إسرائيل -صهيونية  

" المحرقـة  -الكارثـة   "ة المتعاقبة باستثمار    إسرائيلومعنويا حيث نجحت الحركة الصهيونية والحكومات       
  . استثمارا شيلوكيا وعنصريا واستعماريا تجاوز كل حدود العقل والمنطق والعدل واالنصاف

ي ذروة لم تأت في أحالم الصهيونية، تصل إلى حـد           وقد وصل االستثمار الشيلوكي للهولوكوست اليهود     
بتعميم دراسته كمنهاج على العـالم، فقـد        " إسرائيل"كما كانت طالبت    " عولمة ثقافة الهولوكوست  "محاولة
 خالل اجتماعات ألعضاء األمم المتحدة ال سيما الدول الفاعلة في منظمة العلوم والتعليم              إسرائيلنشطت  
  . ن أجل تمرير منهاج دراسي أعدته يؤرخ للهولوكوست، م)اليونيسكو(والثقافة 

 نجحت في الحصول على موافقة عدد كبير مـن الـدول            إسرائيلوحسب مسؤول في األمم المتحدة فإن       
يتعدى السبعين لتمرير المنهاج لتدريسه لطالب العالم، بما في ذلك دولة عربية وحيـدة وافقـت علـى                  

 لليونيـسكو والتـي بـدأت جلـساتها الثالثـاء           ٣٤ة الــ    التصويت لمصلحة هذا المنهاج في الـدور      
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 من يناير من    ٢٧ نجحت مجدداً بعد تمريرها قراراً أممياً باعتبار         إسرائيل، وبذلك تكون    ٢٠٠٧/١٠/١٦
  . كل عام عيداً إلحياء ذكرى للهولوكوست

امنا تجاوز  إن إجر : "قال في ذكرى الهولوكوست في هآرتس     " يسرائيل شامير " المعروف   إسرائيلالكاتب  
إجرام روسيا في الشيشان، وأفغانستان، وإجرام أميركا في فيتنام، وإجرام صـربيا فـي البوسـنة، وان                 

: ، ويؤكد الكاتب في ختام مقاله     " ليست اقل انتشاراً من عنصرية األلمان      - ضد الفلسطينيين    -عنصريتنا  
  ". نار الفلسطينيين وكبريتهمان آالم اليهود حول الهولوكوست مزيفة، فإما أن نتوب أو نحترق ب"

 الذي ما زال يدور حول صحته الجـدل         - المزعوم   -الهولوكوست اليهودي   " على خالف حالة     -ولكن  
حقيقية وقائمة وملموسة وموثقة ومعززة بكم هائل ال حـصر          " الهولوكوست الفلسطيني "الدولي، فان حالة    

ية علـى سـبيل المثـال،       إسرائيلومنها شهادات   له من الوقائع والمعطيات والوثائق والشهادات الدامغة        
في سلسلة مـن    " وبني موريس "،  "التطهير العرقي في فلسطين   "في" ايالن بابيه "وخاصة شهادات الدكتور    

  ...! ، وغيرهما١٩٤٨/كتاباته البحثية حول مجازر عام
وست الفلسطيني  الهولوك"فحينما نتوقف اليوم بعد ستين عاما على النكبة واغتصاب فلسطين لنتحدث عن             

حتـى لحظـة    " إسرائيلدولة  "الذي اقترفته الحركة والتنظيمات اإلرهابية الصهيونية، وتواصله      " المفتوح
  . كتابة هذه السطور، فهذا ليس من قبيل المبالغة والتهويل

 لم يسبق له مثيل     - محرقي   -فقد ارتقت الجرائم الصهيونية المتنوعة والشاملة إلى مستوى هولوكوستي          
التاريخ، فنحن نعرف عن محارق هنا وهناك اقترفت، ولكن لم يحـصل فـي التـاريخ ان تواصـل                   في  

الهولوكوست المفتوح على مدى عقود من الزمن، ومرشح أيضا لالستمرار إلى أفق زمني مفتوح، كهذا                
  . الهولوكوست المقترف على أيدي الدولة الصهيونية 

نأي كما تذكرون على سبيل المثال من تهديد غـزة بــ             متان فيل  إسرائيلفلم يخجل نائب وزير الحرب      
 حينما نتوقف أيضا أمام ذكرى النكبة واغتصاب فلسطين دائما وفي كل مناسبة، فإننا              -، ولذلك   "المحرقة"

في الحقيقة نتوقف أمام قضية فلسطين برمتها، منذ بداياتها األولى وعلى مدى عقودها الماضية، وصوالً               
  . إلى لحظتها الراهنة

الصهيوني بكافة عناوينه ومراحله وتطوراته، ونتوقف باألسـاس         -ونتوقف كذلك أمام الصراع العربي      
أمام الملفات الضخمة واالستحقاقات األضخم التي تمخضت عن الصراع بعواملـه المختلفـة المتـشعبة               

  . الصهيونية والفلسطينية والعربية والدولية
حتى اليوم، رغم مرور ستة عقود على نكبة فلـسطين وإقامـة            ذلك أن تلك الملفات التي فتحت لم تغلق         

الدولة الصهيونية، فملف الالجئين الفلسطينيين وحق العودة، ما زال مفتوحاً بقوة، وكذلك ملـف الـوطن                
  .العربي الفلسطيني السليب والمهود من بحره إلى نهره، وملف األرض والممتلكات المغتصبة

ن ملف القدس والمقدسات، وعالوة على ملف التحرير واالستقالل وبناء          مازال مفتوحاً وسيبقى، فضالً ع    
الدولة العربية الفلسطينية المشروعة، وقبل وفوق كل ذلك، ملف اللجوء والتـشرد والعـذابات والـدماء                
الفلسطينية المتراكمة، وأيضا ملف التعويضات المادية والمعنوية واألخالقية والحقوقية المركبة المتراكمة           

  ...!  النكبةمنذ
 الـصهيونية المفتوحـة ضـد الـشعب         - المحارق   -الهولوكوست  "واالهم واألخطر نتوقف أمام ملف      

نحن نتوقف أمام ملفات جرائم الحرب الصهيونية المتراكمة بال حصر ضد الفلـسطينيين،             ...! الفلسطيني
متمثلـة بأدبيـات وخطـاب      وأمام استراتيجيات التدمير الشامل للوجود العربي الفلسطيني في فلسطين، ال         

وتطبيقات اإلرهاب والدم والحرق والتجريف والمصادرة والتهويد واالقتالع والتهجير واإلحالل واقتراف           
  . المجازر الدموية الجماعية المروعة
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ة شاملة لم يفلت منها ال اإلنسان وال الشجر وال الحجر العربي            إسرائيل -فكانت جرائم الحرب الصهيونية     
 ولم ينج منها ال مدينة وال بلدة وال قرية، وكذلك لم تترك مجاالً من مجاالت الحياة العربيـة                   الفلسطيني،

  . في فلسطين إال وألحقت به األذى
الفلسطينية المفتوحة في هيئات المنظمـة      "  النكبة - الكارثة   -الهولوكوست  " أين   -ونتساءل في الخالصة    

فـي الوقـت     " - تحت الجدل    -الهولوكوست اليهودي   "ثقافة  ؟، ولماذا يوافق العالم على عولمة       ..الدولية
  ! ؟...الذي يغمض أعينه عن الهولوكوست الفلسطيني المفتوح والمرئي بالبث الحي والمباشر

  ١٣/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
  
  :كاريكاتير .٦٠

  

  
  ١٣/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 


