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  شاليطب هارفض ربطون ..التهدئة تتطلّب رفع الحصار ووقف العدوان :حماس .1

:  محمود الزهـار   "حماس"قال القيادي في    :  رائد الفي   عن مراسلها  غزةمن   14/5/2008األخبار   نشرت
التهدئة تتطلّـب رفـع     "، مضيفاً أن    "تحقاقات التهدئة فهو مخطئ   من يظن أن قضية شاليط هي ضمن اس       "

 ألف أسير داخل    11أما قضية شاليط فلها استحقاقات خاصة وهي اإلفراج عن          . الحصار ووقف العدوان  
  ."السجون الصهيونية

التهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي كانت مبادرة مصرية، اسـتجابت لهـا حمـاس             "وأشار الزهار إلى أن     
وشدد على أن   . "صائل الفلسطينية لتثبت للعالم أن المسؤول عن دائرة العنف هو االحتالل الصهيوني           والف

  ."قضية تبادل األسرى منفصلة تماماً عن التهدئة"
كشفت مصادر مصرية مطلعـة     : جيهان الحسيني  عن مراسلتها    القاهرة من   14/5/2008 الحياة   وذكرت

صرية عمر سليمان أبدى تحفظاً إزاء الشرط اإلسرائيلي بـإدراج           أن رئيس االستخبارات الم    "الحياة"لـ  
وأوضحت المصادر أنه أبلغ اإلسرائيليين أن       إطالق غلعاد شاليت ضمن صفقة التهدئة التي تتبناها مصر،        

  ."تحسين األجواء على األرض في قطاع غزة سيؤدي مباشرة إلى التقدم في إطالق الجندي اإلسرائيلي"
 إدراج شاليت في صفقة التهدئة، وقال القيادي في الحركة، ممثلها فـي لبنـان               "اسحم"بدورها، رفضت   
، الفتًا إلـى    "من دون مقابل أو مجاناً    ) اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي   (لن يتم   ": "الحياة"أسامة حمدان لـ    

الحركة تعول على صفقة اإلفراج عن الجندي من خالل الوساطة المـصرية إلطـالق مئـات مـن                  "أن  
األمل الوحيد لإلفراج عـن أصـحاب       "وقال إن   . "لمعتقلين الفلسطينيين القابعين في السجون اإلسرائيلية     ا

االتفاق مع المـصريين لـم      "، مؤكداً أن    "المدد الطويلة من األسرى الفلسطينيين هو صفقة تبادل األسرى        
  ."يتضمن على اإلطالق اإلفراج عن شاليت

 مصادر فلـسطينية    الى أن : سامي سعيد  عن مراسلها    رام اهللا  من 14/5/2008 العرب القطرية    وأشارت
رفضها ربط قضية التهدئـة مـع         أن حركة حماس أبلغت القاهرة رسميا أمس         "العرب"أكدت لـ    مطلعة

وقالت المصادر إن حمـاس رفـضت         .إسرائيل باإلفراج عن الجندي األسير لديها في غزة جلعاد شاليط         
المفاوضـات حـول الجنـدي       لمصري عمر سليمان بضرورة استئناف      طلبا من إسرائيل عبر الوسيط ا     
  .لبحث القضية بعد إبرام التهدئة مع إسرائيل ورفع الحـصار عـن غـزة              شاليط، لكنها أكدت استعدادها     

وأشارت المصادر إلى أن حماس التي أبدت أكثر من مرة مرونة في قضية الجندي شاليط لـيس لـديها                   
 صفقة تبادل مع إسرائيل بعد إبرام التهدئة، وأنها لن تتنازل كثيـراً أمـام               اإلفراج عنه ضمن   مشكلة في   

  .ورفض التهدئة في القطاع والمطالبة باإلفراج عن شاليط التعنت اإلسرائيلي 
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من جهته أعلن فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس رفض الحركة اإلسالمية ربط التهدئة بـإطالق                
ـ    سراح    إن رد اسرائيل على هذا االمر يعني تهربا غير مباشر مـن المبـادرة               "العرب" شاليط، وقال ل

وهدد برهوم بلجوء حركته لكل الوسائل لمواجهة العدوان اليومي ورفع الحصار عـن               .للتهدئة المصرية  
حماس لن ترهن نفسها النتظار رد إسرائيل ومماطلتها على التهدئة والعرض            قطاع غزة، مشيرا إلى أن      

وشكك الناطق باسم حماس في جدية إسرائيل في التعامل مع الجهود المصرية              . الخصوص المصري بهذا 
كل التسهيالت إلنجاح الجهد المصري، ولكن واضح أن االحـتالل غيـر     للتهدئة، وقال إن حماس قدمت      

  .معني بهذا الجهد
فإن كل الخيارات مفتوحة    وإذا لم تلتزم    "وبين برهوم أن حماس ستلتزم بالتهدئة إن التزمت إسرائيل بها،           

  ."أمامنا، ونحن لن نرهن موقفنا بتأخر االحتالل في الرد 
مشير المصري أمين سر كتلة حماس النيابية في أن : غزة من 14/5/2008الشرق األوسط ونقلت  

، إن حركته وبقية حركات المقاومة الفلسطينية ال يمكن ان "الشرق األوسط"المجلس التشريعي قال لـ
وشدد المصري .  على الشروط التعجيزية التي طرحتها إسرائيل امس على اللواء عمر سليمانتوافق

  .على رفض حركته الربط بين قضية شاليط والتوصل للتهدئة
واعتبر المصري أن إصرار الجانب اإلسرائيلي على تضمين مبادرة التهدئة على حل لمشكلة شاليط تمثل 

كك المصري في جدية النوايا اإلسرائيلية بحل مشكلة شاليط قائالً وش. "وصفة إلفشال الجهود المصرية"
لو كانت اسرائيل جادة فعالً في حل مشكلة شاليط فكان عليها أن توافق على التوصل لصفقة تبادل "

واضاف أن . "أسرى يتم بموجبها اطالق سراح االسرى الذين تطالب حركات المقاومة اإلفراج عنهم
 على عدم منح اسرائيل تهدئة مجانية بحال من االحوال، مشدداً على أن التهدئة هناك اجماعا فلسطينيا

وأوضح أنه في حال أصرت . يجب أن تتزامن مع رفع كامل للحصار المفروض على قطاع غزة
إسرائيل على رفض المبادرة المصرية، فإن كل االحتماالت ستظل مفتوحة، مؤكداً أن فصائل المقاومة 

  ."كفيلة بالدفاع عن الشعب الفلسطيني، ومفاجأة اسرائيل من حيث ال تتوقعستجد السبل ال"
مصدر أمني مـصري  "نقلت وكالة أنباء الشرق األوسط عن     : وكاالت عن 14/5/2008 الـسفير    ولفتت

أسـفرت عـن تأييـد وتفهـم القـادة          " أن المحادثات التي أجراها سليمان في اسـرائيل          "رفيع المستوى 
 المصرية بشأن التهدئة المتزامنة والمتبادلة بـين الطـرفين، واألهـداف المـصرية              اإلسرائيليين للرؤية 

المنشودة منها واالستعداد لتنفيذها حال موافاة القيادة السياسية اإلسرائيلية بموافقة التنظيمات الفلـسطينية             
طـار تبـادل    على عناصر التهدئة، مع إبداء التطلع اإلسرائيلي لحل مشكلة الجندي جلعاد شاليت، فـي إ              

أضاف المـصدر أنـه     . "األسرى مع الجانب الفلسطيني واستقرار األوضاع األمنية على الحدود مع غزة          
سيتم خالل األسبوع المقبل االجتماع مع ممثلي التنظيمات الفلسطينية لالتفاق على أسس التحـرك فـي                "

 لحل قضيتي تبادل األسـرى      المرحلة المقبلة، وبداية التنفيذ، مع تكثيف التحرك المصري بشكل متزامن         
واستقرار األوضاع األمنية على الحدود مع غزة، وبما يضمن رفع الحصار بشكل كامل عـن الـشعب                 

  . "الفلسطيني وتوحيد صفوفه لصالح تحقيق هدف التسوية السياسية
 سابقا  ، ولكن قلت  )مع سليمان (كانت لدينا محادثات مشجعة جدا      "أما أولمرت، فقال إلذاعة فرنسا الدولية       

وكررت أنه لو لم يكن هناك إرهاب في غزة لما ردت إسرائيل، والكرة اآلن في ملعبهم وال نسعى بشكل                   
 مضيفا أن   "خاص إلى مقاتلة الفلسطينيين هناك، فهم يحكمون معقال صغيرا مسخرا بشكل كامل لإلرهاب            

ي الجنـوب بيننـا وبـين    وضعت شروطا ال بد منها للتهدئة، وهي أن يسود الهدوء بشكل تام ف   "حكومته  
تم تقديم هذه الطلبات بشكل صريح للجنرال سليمان، وهو ليس مفاوضا بيننـا وبـين               "وتابع  . "اإلرهابيين

حماس بل يهتم بالملف، ألنه ليس لمصر مصلحة بتفجر العنف في الجنوب وتريد منع ذلك، وشرحنا لـه                  
  ."شروطنا لتجنب تدهور الوضع واآلن ننتظر لرؤية ما سيحصل
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" جيروزاليم بوست"قالت صحيفة : وكاالت عن القدس المحتلة من 14/5/2008 الحياة الجديدة أضافتو
انه على الرغم من التصعيد في العنف في قطاع غزة، فان مسؤولين مقربين من باراك اشاروا الى ان 

ائيل قبول العرض وتعتزم اسر. اسرائيل تميل باتجاه الموافقة على اقتراح التهدئة الذي قدمه عمر سليمان
 .بشكل تدريجي ثم تحويله الى وقف كامل الطالق النار بعد ان يتم اطالق سراح الجندي االسرائيلي

 مراحل منفصلة من 4 وتتكون من ،وكشف التلفزيون االسرائيلي القناة العاشرة تفاصيل صفقة التهدئة
ري للقناة العاشرة ألون بن دافيد المراسل العسك. جهة ومتصلة من جهة ثانية بمرحلة اطرادية متسلسلة

قال ان الصفقة تلقى رواجا في اوساط جنراالت الجيش االسرائيلي وخصوصا انها تشمل عملية 
 .متدحرجة متراكمة تحقق الهدوء وال تستمر اكثر من سنة 

ن تتوقف فيها حماس عن اطالق النار وتنفيذ العمليات وتتوقف مقابل ذلك اسرائيل ع: المرحلة االولى 
 .القيام بأية عمليات ضد حماس في غزة 

تتوقف فيها التنظيمات الفلسطينية االخرى عن اطالق النار الصواريخ وبالمقابل تلتزم : المرحلة الثانية 
 .اسرائيل حينها بوقف الهجمات ضد هذه التنظيمات في غزة 

يد القطاع باالحتياجات عودة التفاوض حول الجندي جلعاد شليط مقابل اعادة تزو: المرحلة الثالثة 
 .الالزمة له عن طريق المعابر 

 .اتمام صفقة غلعاد شليط مقابل فتح معبر رفح : المرحلة الرابعة 
 في حال نجح المصريون في وقال بن دافيد ان التهدئة قد تستمر ستة اشهر او عشرة اشهر او سنة

  . تسويقها
  

   المقبلاألسبوع في شرم الشيخ أمريكية أردنيةقمة فلسطينية مصرية  .2
 هناك اتصاالت ومشاورات لعقد قمة رباعية في        أن أمس مصادر فلسطينية     أكدت :وليد عوض  -رام اهللا   

 إضـافة   عبـد األردني القادم تضم الرئيس محمود عباس والرئيس المصري والملك   األسبوعشرم الشيخ   
 أزمـة  الخروج مـن  ىمل علمصادر بأن القمة تهدف للعالوعلمت القدس العربي من    . األميركيللرئيس  

 اإلطـار وحسب المصادر فان اتفاق      . قبل انتهاء والية بوش    إطارالمفاوضات المتعثرة بالوصول التفاق     
المقترح هو حل وسط بين مطالبة الفلسطينيين بالوصول التفاق مفصل لحل قضايا الحل النهـائي وبـين                 

 الذي  األمر  التفاوض بشأن التفاصيل الحقاً     الوصول التفاق نوايا لحل الصراع يتم      ى عل "إسرائيل" إصرار
 للفلـسطينيين مـن     أفضل كحل وسط هو     إطارشارت المصادر بأن الوصول التفاق      أو .رفضته السلطة 

 المصادر بان بوش سيسمع من القادة العرب فـي      وأوضحت . اتفاق أليانتهاء والية بوش دون الوصول      
 وأنظمتها استقرار المنطقة    ى عل  الفلسطيني حفاظاً   المسار ى تقدم عل  إحراز ضرورة   ى عل همإصرارالقمة  

  .الموالية لواشنطن
  14/5/2008القدس العربي 

  
  "مسألة أساسية" تشكل الالجئينقضية :  غزةالتهدئة إلنهاء مأساة على هحرصيؤكد عباس  .3

 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس حرصه على التوصل إلى         : وكاالت وال يوسف الشايب ،  رام اهللا 
 عن أمله في أن يعم      التي يعيشها سكان القطاع، معرباً    " المأساة الكبيرة "اتفاق تهدئة في قطاع غزة إلنهاء       

إن الـسلطة   "فـي رام اهللا     " النكبة الفلسطينية "وأكد أمس خالل مشاركته في فعاليات إحياء         .الهدوء هناك 
مشدداً علـى جديـة     " ب الفلسطيني الفلسطينية تسعى للتوصل من خالل السالم إلى حل ينهي معاناة الشع          

وأعرب عن أمله في أن يعم الهدوء واالستقرار مختلـف           .الجانب الفلسطيني في التوصل إلى اتفاق سالم      
ورفـض   ".تقدم وتحسن ملحوظ في الوضع االقتـصادي      "المناطق في الضفة الغربية، مشيراً إلى وجود        
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إلى إسرائيل للمشاركة في احتفاالتهـا بالـذكرى         التعليق على الزيارة المرتقبة للرئيس األمريكي        عباس
  .الستين إلقامتها

مسألة أساسية ال تقل أهميـة عـن        "تشكل  " الالجئين الفلسطينيين "، أكد عباس أن قضية      ومن جهة أخرى  
 .مع إسـرائيل  " قضايا القدس والحدود وغيرها من القضايا األساسية المطروحة على طاولة المفاوضات          

لسطيني ال يمكن أن ينسى حق العودة، ألن العودة حق من حقوق هذا الشعب، ونحن               إن الشعب الف  "وقال  
نذكر أن المبادرة العربية تتحدث بصريح العبارة عن حل عادل ومتفق عليه لمـشكلة الالجئـين حـسب                  

أن الشعب الفلسطيني يعيش منذ أكثر من ستين عاما هذه النكبة، وهـو يناضـل               "واعتبر  . "194القرار  
  ".الداعمة لحق العودة"مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يتمسك في الوقت ذاته بالقرارات الدولية " ويدافع

  14/5/2008الغد األردنية 
  

  تطالب بتحرك دولي إلعادة الالجئين إلى ديارهم"منظمة التحرير" .4
ـ      أمسطالبت منظمة التحرير الفلسطينية     .): أ.ب.د( –رام اهللا    اد إلعـادة    المجتمع الدولي بـالتحرك الج

. 194الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وفق مقررات الشرعية العربية واألمم المتحدة وأهمها القـرار              
وأكدت الدائرة أن حق العودة حق مشروع وثابت للشعب الفلسطيني وطالبت بعودة الالجئين الفلسطينيين              

 .1948إلى ديارهم التي شردوا منها في عام 
  14/5/2008الدستور 

  
  "ال بد من أن نعود إلى الوطن: "س يوقع وثيقة العهد والوفاء لحق الالجئين في العودةعبا .5

 وقع الرئيس محمود عباس أمس      : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في      14/5/2008الحياة  نشرت  
 على وثيقة تلزمه التمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة، وكتب عباس على ملصق كبيـر يحمـل                

نعاهد أمتنا وشعبنا أن نظـل متمـسكين   ": وجاء في الوثيقة ."ال بد من أن نعود إلى الوطن  ": نص الوثيقة 
بحق العودة إلى ديارنا، محددين الهدف، نسير بخطى ثابتة معلنـين أن أي اتفـاق ال يتـضمن حقوقنـا                    

  ."والتصدي له بحزمالسياسية والمعنوية والمادية هو اتفاق باطل وغير ملزم لشعبنا، ويجب مقاومته 
حرص الرئيس عباس، على ترويس توقيعه على        :رام اهللا من   14/5/2008الخليج اإلماراتية   وجاء في   

 عبارة تحت   إضافةوثيقة العهد والوفاء لحق الالجئين في العودة، أمس، لكنه في الوقت ذاته حرص على               
ذا كانت كلمة الوطن تعني الضفة الغربيـة        ، ما أثار تساؤالً فيما إ     "ال بديل عن حق العودة للوطن     "توقيعه  

  .وقطاع غزة
  

  حق العودة مقدس وال يسقط بالتقادم: بحر .6
كة حماس في جلـسة عقـدتها،       طالبت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية التابعة لحر       :كتب فايز أبو عون   

أن يتوحد في خندق    مدينة غزة لمناسبة الذكرى الستين للنكبة، الشعب الفلسطيني بكل توجهاته           في  أمس،  
أحمـد  .دباإلنابة  ودعت على لسان رئيس المجلس       .المقاومة، خاصة بعد أن ثبت فشل كل اتفاقات السالم        

بحر، القادة العرب أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والمدنية والتاريخية تجاه القـضية الفلـسطينية، وأال               
ؤكدين أنه ورغم الحصار واإلغالق والتجويع الذي       يتركوا الشعب الفلسطيني نهباً للغطرسة اإلسرائيلية، م      

وقال في كلمته إن المجلس التشريعي يؤكد أن         .يمارس من قبل االحتالل ال يمكن التنازل عن حق العودة         
حق العودة حق مقدس فردي وجماعي ال يمكن أن يسقط بالتقادم، مشيراً إلى أن من يتنازل عـن حـق                    

وحمـل   .ائن هللا وللوطن، ولذلك سن المجلس قانون حق العـودة العودة خارج عن الصف الوطني، بل خ 
بريطانيا المسؤولية التاريخية بالدرجة األولى، كونها هي التي أعطت حقاً قومياً لليهـود فـي فلـسطين                 

  .1917بإصدار وعد بلفور المشؤوم في الثاني من تشرين الثاني العام 
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األصلية، وصورة لخارطة فلسطين ومفتاح العـودة،       وعلق نواب حماس حين دخلوا القاعة أسماء بلداتهم         
  ".حان لنا أن نعود.. ستة عقود"إضافة إلى عبارة 

  14/5/2008األيام الفلسطينية 
  

  وحصاركمكيف لكم أن تحتفلوا وشعب فلسطين يئن من جرائمكم: لإلسرائيليينفياض  .7
حكومة الألقى رئيس    :ر حمدان  منتص ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      14/5/2008الحياة الجديدة   نشرت  

 ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الـسلطة وعـدد مـن            أمام أمسالفلسطينية سالم فياض خطابا     
 أتوجـه وفـي     فإننيهنا  "وقال   .المسؤولين الفلسطينيين في رام اهللا المحتلة بمناسبة الذكرى الستين للنكبة         

كم أن تحتفلوا وشعب فلسطين يـئن مـن مـستوطناتكم        كيف ل .. ألقول إسرائيلهذا الوقت بالذات لشعب     
وجرائم مستوطنيكم وحصار دولتكم وممارسات جيشكم االحتاللية كيف لكم أن تفرحـوا وشـعبنا يتـألم                

كيف لكم أن تشعروا بالحريـة وأنـتم     . "ومستقبله يحاصر وأطفاله تقتل ومزارعه تجرف وكرامته تمتهن       
 لم نحتفل معا بـسالم عـادل قابـل للحيـاة            إنالحتفال  ال معنى ل  . آخرتصادرون أرض وحرية شعب     

 ".ال تقتلوا حاضرنا حتى نضمن معا الحياة واالستقرار واالزدهار لمستقبل شعبينا. واالستمرار
ن تدخل المجتمع الـدولي وكافـة       إ" سالم فياض    قال: رويترزنقالً عن    14/5/2008الدستور  وأوردت  

 االحتالل االستيطاني وممارساته بات ضرورة أكثر من أي وقت          الشعوب المحبة للسالم لحماية شعبنا من     
 فصل جديد للنكبة فقط بل كـذلك بتمكـين          إضافةمضى ال للتكفير عن أخطاء وصمت الماضي أو لمنع          

 والحياة واالحتفـال بدولـة فلـسطين        األمل عن صفحة    واإلعالنشعبنا من طي صفحة المأساة والموت       
 ".ها القدس الشريفالمستقلة كاملة السيادة وعاصمت

 
 النكبة فرصة لمراجعة تجربتنا: "التشريعي"رئيس اللجنة السياسية في  .8

عبد اهللا عبـد    . اعتبر رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني د         :عبد القادر فارس   -غزة  
ة التي حلت بالشعب     إنما هم يتجاهلون المأسا    "إسرائيل"اهللا أن جميع من حضروا للمشاركة باحتفاالت قيام         

ودعا هؤالء أن يلتزموا باألسس     . الفلسطيني من تدمير دولته وتشريد شعبه في الشتات ومواصلة معاناته         
 النكبة ليست ذكرى تاريخيـة  نأواعتبر .  وأن يتذكروا نكبة الشعب الفلسطيني،ولياألخالقية والقانون الد  

رغم من النكبة التي حلت بنا استطعنا أن نحقـق          ، و قال بال    من اجل مراجعة التجربة وتقييمها     بل فرصة 
 ولكـن الطريـق أمامنـا مـا زال طـويال      ،إنجازات على المستوى الوطني واستعادة الهوية الفلسطينية   

 مـن قـضايا الحـل       ،ن قضية الالجئين أساسية وحساسة    أ  مؤكداً ،وسنواصله حتى نستعيد جميع حقوقنا    
 .النهائي

  14/5/2008عكاظ 
  

   معبر رفحإلدارة تكلف وزارة داخليتها بوضع خطة الحكومة المقالة .9
 قررت تكليف وزارة الداخلية بوضع خطة       إنهاقالت الحكومة المقالة أمس الثالثاء      :  أشرف الهور  -غزة  
وأكدت الحكومة في تصريح أن هـذه الخطـوة   .  معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة ومصر   إلدارة
المعبـر،  الحيلولة دون تكدس المواطنين بأعداد كبيرة أمام بوابات          تخفيف معاناة المسافرين و    إلىتهدف  

  .وحفظ األمن والنظام هناك
  14/5/2008القدس العربي 

  
 "المحروقات"السلطة تطالب الفصائل بعدم استهداف معبر  .10
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 من مغبة استمرار بعض الفصائل      أمسحذر رئيس هيئة البترول الفلسطينية مجاهد سالمة        : وفا-رام اهللا   
سلحة في استهداف معابر قطاع غزة خاصة معبر ناحل عوز شرق مدينة غزة الذي يستخدم إلدخـال                 الم

، )وفـا (وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية     حديث ل كما حذر سالمة في      . القطاع المحاصر  إلىالمحروقات  
قود التي يسمح   من مغبة حدوث أزمة إنسانية في حالة استمرار السلطات اإلسرائيلية في تقليل كميات الو             

من اختالق الذرائع لتقليل    "بإدخالها إلى قطاع غزة ، مطالبا مختلف القوى والفصائل بعدم تمكين إسرائيل             
 ".كميات الوقود التي يزود بها القطاع ألن ذلك يهدد عمل المستشفيات والمراكز الصحية والحيوية هناك              

 بـإطالق بات مـستهدفا    " ناحل عوز " أن معبر    ىإل اإلشارةنحن ال نبرئ االحتالل ولكن ال بد من         : وقال
، ما يظهر وجود بعض األطراف تنتفع من عدم دخول الوقود للقطـاع السـتغالل               "الصواريخ"القذائف و 

 .األزمة لصالحها اعالميا، وبخاصة حركة حماس
 14/5/2008الحياة الجديدة 

 
  ظيم توزيع الغازتتفق مع محطات التعبئة على تن" شرطة الحكومة المقالة: "خان يونس .11

اتفقت قيادة شرطة الحكومة المقالة مع أصحاب محطات تعبئة الغاز في محافظة خان يونس،              : خان يونس 
جـاء ذلـك خـالل       .على تنظيم عملية توزيع الغاز للمواطنين في المحافظة لتخفيف العبء عن كاهلهم           

المحافظة أمس، لبحث تداعيات    االجتماع الذي عقدته قيادة الشرطة مع أصحاب محطات تعبئة الغاز في            
  .أزمة الغاز والسبل الكفيلة بحلها

 14/5/2008األيام الفلسطينية 
  

  والمشروع الوطني للمنظمة انتهى باستشهاد عرفات.. نكبة النكبة" أوسلو: "شلح .12
أكد رمضان عبداهللا شلّح األمين العام لحركة الجهاد، أن اتفاق أوسلو كان أخطر من النكبـة التـي                  : غزة
، التي هدف من خالله الكيان الصهيوني لتثبيت        "بنكبة النكبة "، واصفاً هذا االتفاق     1948لت بشعبنا عام    ح

جاء ذلك فـي كلمـٍة       .م1987نفسه، بعدما استعادت الشعوب زمام المبادرة إبان االنتفاضة األولى عام           
طاع غـزة، وجماهيرهاالـذين     ألقاها الدكتور شلّح بحضور القيادة السياسية لحركة الجهاد اإلسالمي في ق          

، إحياء للـذكرى الـستين لنكبـة        )13/5(تجمعوا في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة مساء الثالثاء          
وبين الدكتور شلّح في كلمته، أن الشعوب التي استعادت زمام المبادرة منذ االنتفاضة األولـى                .فلسطين

إن فلسطين ال يمكن أن يـستعيدها وأن يحميهـا           ":قالت كلمتها ونزلت إلى الشارع لتصنع الحدث وتقول       
، لتبدأ ومنذ تلك اللحظة مرحلة صناعة التاريخ التي لم تسجل على األمة بعدها              "وأن يحررها إال الشعوب   

وحول مالحقة أمن السلطة للمقاومة بالضفة، بين الدكتور شلّح أنه لم يحدث في التاريخ أن                .هزيمة واحدة 
شروع وطني، الفتاً إلى أن المشروع الوطني الذي بدأته منظمة التحرير انتهـى             تقام سلطة على أعباء م    

بموت ياسر عرفات الذي سجن وفرضت عليه المقاطعة في المقاطعة برام اهللا، ولم يجرؤ زعيم عربـي                 
  .أن يتصل متعاطفاً به إلى أن قتلوه بالسم ظناً منهم بأنهم بذلك ينهوا قضية فلسطين

 وبشدة أنظمةً عربية لم يحددها بالسعي إلكمال انتصار المـشروع الـصهيوني فـي               وانتقد الدكتور شلّح  
، فهـم   "إلسـرائيل "لم يعد يكفيهم إدارة الظهر لفلسطين وشعبها، بل أصبحوا حلفاء           : "المنطقة، قائالً عنهم  

ه مـن   ، مبدياً في ذات الوقـت اسـتياء       "من النكبة " إسرائيل"يحاولون أن يحققوا كل ما أرادت أن تحققه         
باحتفالها بنكبة شعبنا عبر إرسال التهاني بقيام هذا الكيان على أنقـاض            " إلسرائيل"مشاركة حكام عرب    

األخطر من النكبة أن نوقع نحن أصحاب الحق أمام         : " وقال شلح  .شعب فلسطين وحق األمة في فلسطين     
، مـشدداً فـي ذات      "ن القوة إن األرض ليست لنا تحت ذريعة اختالل موازي       :" العالم كله والتاريخ، ونقول   

وحول مالحقة أمن الـسلطة للمقاومـة        .الوقت على ضرورة أن يصحح هذا العار و تلك الجريمة فوراً          
  .بالضفة، بين الدكتور شلّح أنه لم يحدث في التاريخ أن تقام سلطة على أعباء مشروع وطني
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برام اهللا مهمتها تثبيـت واقـع       " ائيليةاسر"اآلن نحن في ظل محمية      : "وقال األمين العام للجهاد اإلسالمي    
، موضحاً أن قيادة السلطة حاولت      "االحتالل، لقد أصبحت السلطة الفلسطينية عبئاً على الشعب الفلسطيني        

  .استعادة زمام المبادرة عبر االنتخابات لكن الشعب الفلسطيني فاجأهم وذهب باتجاه آخر
  14/5/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  فلسطين ستحرر ولن تنقص متراً واحداً: الزهار .13

بدأت اللجنة الوطنية العليا الحياء ذكرى النكبة الستين لفلسطين أمس الثالثاء أولى             : أشرف الهور  -غزة  
فعالياتها، بافتتاح معرض للتراث الشعبي، يجسد واقع المدن والبلدات الفلسطينية التي هجر منها الالجئون              

 محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس ورئيس اللجنـة،           .د وافتتح   .1948الفلسطينيون في العام    
 محمد الهندي القيادي في حركـة الجهـاد         . د  أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي و        . د و

  .معرضا فنيا أقيم لهذا المناسبة
ة حق العودة، وتذكيرا للعـالم      وأكد الزهار أن اقامة هذه االحتفاالت بذكرى النكبة تأتي تأكيداً على حتمي           

وشدد الزهار أن الذكرى الستين للنكبة تأتي هذا العام والالجئون          . بتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة    
وأكد أن اسرائيل بدأت بـ      .أقرب من أي وقت مضى من العودة الى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها            

وقال الزهار وهو رئيس اللجنـة       . على هذه األرض المسلوبة    االندحار واالعتراف بأنه لن يهنأ لها عيش      
  .في كلمة له أمام الطالب فلسطين ستحرر ولن تنقص متراً واحداً

  14/5/2008القدس العربي 
  

  "إسرائيل"لبحث التهدئة مع سليمان وجه دعوة لقيادة حماس لزيارة القاهرة : مصادر .14
ر فلسطينية خاصة، أمس، أن القيـادة المـصرية   من مصاد" فلسطين"علمت صحيفة  :تامر قشطة - غزة

إلرسال وفد من قيادتها في الداخل والخارج من أجل االجتمـاع مـع             " حماس"توجهت بطلب إلى حركة     
وأوضحت تلك المصادر أن الـوزير سـليمان    .وزير المخابرات عمر سليمان المكلف بالملف الفلسطيني

على نتائج مباحثاته مع قيادة دولة      " حماس"طلع وفد قيادة    يحمل ردودا إسرائيلية على مشروع التهدئة وسي      
االحتالل حول مشروع التهدئة الذي توافقت عليه اثنا عـشر فـصيال فلـسطينياً فـي القـاهر نهايـة                    

سيكون في القاهرة خالل األيام القليلة القادمة، مبينه أن نائب رئيس " حماس"وأكدت أن وفد  .أبريل/نيسان
 موسى أبو مرزوق يتواجد منذ يومين في العاصمة المصرية القـاهرة            . د ة حماس المكتب السياسي لحرك  

 .قادما من اليمن
  14/5/2008صحيفة فلسطين  

  
   للنكبة60فصائل وقوى تدعو الى التمسك بالحقوق وانهاء حالة االنقسام في الذكرى الـ .15

طيني ولم تستطع ان تجرده كدت حركة فتح في بيان لها امس ان النكبة لم تلغ الشعب الفلسأ: محافظات
وطالبت حركة فتح شعبنا وقيادته  .من هويته وانتمائه بل رسخت فيه وفي اجياله قوة الحلم بالعودة

بالتمسك بالحقوق الثابتة وعلى رأسها حق الالجئين بالعودة والتعويض مؤكدة تمسك الحركة بالقيادة 
رت فتح عن رفضها لمشاركة عدد من وعب. الشرعية ممثلة بمنظمة التحرير برئاسة محمود عباس

 اي ذكرى نكبة شعبنا وطالبتهم بوضع الحق والعدل موضع "استقالل اسرائيل"زعماء العالم فيما يسمى  
 .التطبيق ما يضع حال للصراع الدامي الطويل

ة مناسبة ابناء شعبنا وفصائله وقواه الى اتخاذ الذكرى الستين للنكب في بيان لها كما دعت المبادرة الوطنية
الستعادة الوحدة الوطنية والتنبه لخطورة المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها قضيتنا الوطنية وما 
 .يتهدد مشروعنا الوطني من مخاطر محدقة بفعل الممارسات االسرائيلية والصمت الدولي الرسمي
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لوية من اولويات العمل واكدت المبادرة الوطنية الفلسطينية ان حق العودة هو حق مقدس ويشكل او
 .الوطني وان على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

في بيان لها امس، القوى بالعمل الجاد والسريع النها حالة االنقسام  ودعت جبهة التحرير الفلسطينية
 وشدد على حق العودة لجميع الالجئين الى .واستعادة الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية

  .ديارهم وممتلكاتهم
وعقدت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس امس اجتماعا لها تم فيه مناقشة فعاليات الذكرى الستين للنكبة 

واكدت لجنة التنسيق الفصائلي على رفضها الكامل لكل  .والمستجدات االخيرة على الساحة الفلسطينية
بغض النظر عمن يقوم بها ومن هذا المنطلق اشكال االنتهاكات التي تجري في االراضي الفلسطينية 

اكدت اللجنة على رفضها لسياسة االعتقال السياسي ورأت في ذلك خروجا عن المألوف في العالقة 
 .الداخلية وطالبت باغالق هذا الملف وطالق سراح المعتقلين السياسيين

 14/5/2008الحياة الجديدة 
  

  ي وربما لن تفضي التفاق حتى نهاية العامالمفاوضات صعبة مع الجانب اإلسرائيل: قريع .16
 احمد قريع، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، شكك         أن :رام اهللا   من 14/5/2008 الشرق األوسط    ذكرت

بأن تنجح المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق سالم حتى نهايـة               
وقال قريع أثنـاء    . يركي جورج بوش، قبل ان يغادر واليته الحالية       كما يأمل الرئيس االم   . العام الجاري 

المفاوضـات صـعبة مـع الجانـب        "لقاءه أقاليم فتح المنتخبة في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية،           
  ".اإلسرائيلي، وربما لن تفضي التفاق حتى نهاية العام

 رؤيته لعقـد المـؤتمر الـسادس        قريع طرح أن  : الخليل من 14/5/2008 القدس الفلسطينية    وأضافت
للحركة، والمتمثلة في انتخاب شخصيات فتحاوية من لجان األقاليم واألطر التنظيمية والنقابات كل حسب              
منطقته، مؤكداً أن ذلك هو السبيل األمثل واألسرع لعقد المؤتمر الذي هو استحقاق ال يجوز التهرب منه                 

نتخابات الداخلية التي جرت في األقاليم سرعت من إمكانية         ، مؤكدا أن عقد المؤتمر حتمية ، حيث أن اال         
وأشار قريع الى ان حركة فتح تلقت ضربتين موجعتين األولى االنتخابات التشريعية، حيث ان فتح                .عقده

  .ال تستحق الهزيمة، اما الضربة الثانية المؤلمة كانت في غزة
ان هناك مفاوضات جدية تشمل جميع الملفات       وفي موضوع المفاوضات مع اإلسرائيليين، قال ابو عالء         

الساخنة، ولم نغلق اي ملف بسبب كثرة الخالفات، ونحن سنواصل المفاوضات بدون التنازل او التفريط               
  .في حقوقنا المشروعة وثوابتنا الفلسطينية

  
  قطاع غزةلاستشهاد مقاومين اثنين واصابة خمسة بجراح خطرة في قصف طائرات  .17

استشهد مقاومان احدهما من كتائب القسام واصيب خمسة اخرون بجراح بينهم اثنين             :عال محمود  - غزة
من سرايا القدس في قصفين منفصلين لطائرات استطالع اسرائيلية لمجموعات مـن رجـال المقاومـة                

محمد االغا مـدير مستـشفى   . واعلن د .الفلسطينية في منطقة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
شهيدين إلى المشفى ومصابان وصف جراحهما بالخطرة حيث لم يتم التعـرف بعـد              ناصر عن وصول    

من جانبها قالت سرايا القدس انها استهدفت اآلليات العسكرية المتوغلة شـرقي            .على هوية الشهيد الثاني   
  . من فجر اليوم األربعاء5:20عبسان الكبيرة بثالث قذائف هاون في تمام الساعة 

 14/5/2008وكالة سما 
  

  باعتقال ثالثة من كوادره"  حماس"األجهزة األمنية التابعة لـ يتهم "الشعبحزب " .18
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 باعتقال ثالثة من كوادره في       لحماس اتهم حزب الشعب الفلسطيني اليساري األجهزة األمنية التابعة       : غزة
كـة  عناصر من األجهـزة التابعـة للحر  "وذكر الحزب في بيان له أن  .بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة

أقدمت على مداهمة وتفريق مسيرة شموع نظمها أطفال وأهالي البلدة في الذكرى الستين للنكبـة وهـم                 
ولم يتسن  . حسب البيان"محمود الرضيع، ورأفت المصري، وزياد عاشور خالل مشاركتهم في المسيرة

  .الحصول على تعليق الجهات المعنية في حماس على هذه االتهامات
  14/5/2008وكالة سما  

  
  الفلسطينيون ليسوا ورقة يتم تحريكها من أحد : في عين الحلوة" القاعدة"تنفي وجود " فتح" .19

الى " تنظيم القاعدة "وفصائل منظمة التحرير، ما أثير عن وصول مجموعات من          " فتح"نفت حركة   : صيدا
وليـد ورد   في صيدا والجنـوب     " فتح"واستغرب امين السر لفصائل المنظمة وحركة       . مخيم عين الحلوة  

في اطار تسليط األضواء على ما يجـري فـي لبنـان باتجـاه              "ووضعه  ". اثارة هذا الموضوع وتوقيته   "
واشار ورد اثر جولة لوفد من فصائل المنظمـة         ". المخيمات الفلسطينية، ضمن عملية تستهدف المخيمات     

لبزري، ومفتـي صـيدا      عبد الرحمن ا   .دفي صيدا، شملت النائبة بهية الحريري ورئيس البلدية         " فتح"و
واقضيتها الشيخ سليم سوسان، والمسؤول السياسي للجماعة االسالمية في الجنوب بسام حمود، الى وجود              
جهود مشتركة تبذل من قبل المنظمة والقوى الفلسطينية بشكل عام، مع القـوى الـسياسية والفاعليـات                 

ان الهدف مـن    "م األهلي فيها، مشيرا الى      الصيداوية لتحييد المدينة والمحافظة على صيغة التعايش والسل       
الجولة على فاعليات صيدا، تتم بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لنبقى على خط متوازن               

  ". وعلى مسافة واحدة من جميع القوى
 للفلـسطينيين   )مؤسس الحركة السلفية في شمال لبنان     (وردا على سؤال حول الدعوة التي وجهها الشهال       

نقول للشهال ولغيره إن الفلسطينيين ليسوا ورقة يتم تحريكها أو تداولها من قبل احد، ومـن                : ا قال مؤخر
هنا نعتبر أن هذه الدعوات تقلقنا وتثير المخاوف لدينا، ونتمنى من الجميع عـدم التـداول بهـذا األمـر        

  . الطائفي والمذهبي
  14/5/2008السفير 

  
  التصعيد أو التهدئة: باراك .20

 قال وزير الجيش اإلسرائيلي إيهود باراك ان الحسم في :وكاالت –رام اهللا  - غزة -حتلة القدس الم
مسألة الوضع األمني في جنوب اسرائيل سيكون في األسابيع القريبة، وعندها سيتقرر إذا ما كان سيتم 

 . تصعيد القتال أو التوجه نحو التهدئة
في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة خالل زيارته وقال باراك في حديثه مع رؤساء السلطات المحلية 

وقال إن فرض الهدوء في المنطقة لن ". ضائقة المستوطنين لن يتم حلها بشكل فوري"للمنطقة امس ان 
 ولدى قيامه بجولة في المنطقة، وخاصة في مستوطنة .وات، ولكنه لن يحصل يوم غد سن8يستغرق 

ار صاروخ، طالب عدد من المستوطنين في المكان بالخروج حيث قتلت امرأة أمس االول في انفج" يشع"
 .في حملة عسكرية على قطاع غزة، في حين قال آخرون إن إسرائيل فقدت هيبة الردع

 14/5/2008الحياة الجديدة 
  
  
  

  مع حماس" المباحثات المخزية"نتنياهو يدعو أولمرت لوقف  .21
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ضة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو امس حكومـة       دعا رئيس حزب الليكود وزعيم المعار      : د ب أ   -تل أبيب   
مع حركة حماس للتوصل إلى     " المباحثات المخزية "رئيس الوزراء إيهود أولمرت إلى وقف ما وصفها ب          

وطالب نتنياهو في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية بشن حملة عسكرية في  .اتفاق تهدئة متبادلة فوراً
 ". األمن إلى التجمعات السكنية المحيطة بالقطاعضرب حماس وإعادة "قطاع غزة لـ

  14/5/2008الدستور 
  

  لوال حماس لكانت هناك دولة فلسطينية بالفعل: زبيري .22
دون تحقيـق   " حـائال "تقـف   " حماس"قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز إن حركة         -القدس المحتلة   

 كلمة ألقاها بيريز أمام مؤتمر دولي بـدأ         جاء ذلك في   .السالم في الشرق األوسط وإنشاء دولة فلسطينية      
وفي كلمته فـي   . دولة27أعماله مساء أمس الثالثاء في القدس بمشاركة شخصيات رفيعة المستوى من 

، دعا الرئيس اإلسرائيلي إلى التوصـل لحـل سـلمي           " مواجهة الغد "افتتاح المؤتمر الذي يحمل عنوان      
وجدد بيريز تحـذيره     ".لكانت هناك بالفعل دولة فلسطينية    لوال حماس   "للصراع في الشرق األوسط قائال      

ليس :"مشيرا في هذا الصدد إليران وحماس قائال        " القوة التدميرية للقوى األصولية في المنطقة     "مما سماه   
 ".لإلرهاب رسالة

  14/5/2008وكالة سما 
  

   آالف شرطي في القدس في استقبال بوش8نشر : الشرطة االسرائلية .23
 شرطي واعلنـت اسـتمرار فـرض        8000الشرطة االسرائيلية مستوى التأهب ونشرت      رفعت   -لندن

على مناطق الضفة الغربية حتى مساء االحد المقبل، وذلك تمهيدا الفتتاح مؤتمر الرؤساء             " الطوق االمني "
وافادت االذاعـة    .في القدس لمناسبة الذكرى الستين إلقامة دولة اسرائيل بحضور الرئيس جورج بوش           

مستوى التأهب لقواتها الـى درجـة واحـدة دون          ) الثلثاء(ترفع الشرطة اعتباراً من اليوم      : "رائيليةاالس
 شـرطي بحمايـة     8000سيقوم نحو   : واضافت". الدرجة العليا تمهيداً الفتتاح مؤتمر الرؤساء في القدس       

 لالشراف على    مقار قيادة خاصة   5وستنشئ الشرطة   . المشاركين في المؤتمر، وفي مقدمهم الرئيس بوش      
عمل القوات وستغلق الشوارع المحيطة بمقر رؤساء اسرائيل والكنيـست والمنـزل الرسـمي لـرئيس                

  .الوزراء في القدس لبعض الفترات أمام حركة السير
  14/5/2008الحياة 

  
  "حماس"رامون يطالب الدول العربية المعتدلة بإنهاء حكم  .24

 اعتبـر النائـب األول لـرئيس الـوزراء          :وكاالتو  من محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوة       -القدس  
اإلسرائيلي حاييم رامون خالل لقائه مع وزير الخارجية االسباني ميغيل موراتينوس في القدس، أمس، أن               

  .في قطاع غزة" حماس"إنهاء حكم حركة " معتدلة"على دول عربية 
في العالم العربي مثل مـصر واالردن  على إسرائيل التعاون مع القوى المعتدلة  "وأكد لوسائل االعالم إن     

تـرك اسـتمرار حمـاس      "واضـاف أن    ". والسعودية إلنهاء حكم حماس في غزة واستبداله بقوة عربية        
مسيطرة على غزة هو خطأ كبير والسؤال الذي يتوجب طرحه هو ليس كيف يمكن التعامل معها وإنمـا                  

 بزعامة إيران وسـورية وحـزب اهللا        حماس جزء من محور الشر    "وتابع أن   ". كيف يمكن إنهاء حكمها   
  ".وهدفهم القضاء على دولة إسرائيل

  14/5/2008الراي الكويتية 
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  "قصة حب" "إسرائيل"عالقة فرنسا ساركوزي ب: أولمرت .25
ايهود أولمرت في مقابلة بثتها اذاعـات فرنـسية، أمـس، ان            " اإلسرائيلي"قال رئيس الحكومة    : ب.ف.أ

منذ وصول الـرئيس الفرنـسي نيكـوال سـاركوزي،          " قصة حب "تشبه  " إسرائيل"العالقات بين فرنسا و   
" راديو فرانس انترناشـيونال   "وقال أولمرت في المقابلة التي بثتها إذاعات         .إلى السلطة " الرئيس الصديق "
اعتقد ان نيكوال ساركوزي    . ليس ذلك شهر عسل فحسب، بل هو قصة حب        " "فرانس انتر "و" 1أوروب  "و

حصل بعض التوتر أحياناً، ولكن األمر كان صـعباً بعـض           "وقال أولمرت    ".ائيلإسر"هو صديق جيد ل   
الحمد هللا، هذه العالقات هي اليوم ما يجب ان تكون عليه مع رئيس صديق ومع حكومة صـديقة                  . الشيء

  ". ومع شعب صديق، ونأمل في أن تستمر بالتطور في هذا االتجاه
  14/5/2008الخليج اإلماراتية 

  
   ذكرى التأسيس"إسرائيل" شخصية يشاركون 3500 رئيسا و27 .26

 رئيسا حاليا أو سابقا للمشاركة فـي ذكـرى   27من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل     : ردينة فارس  –غزة  
الـذي يعقـد فـي      ” مؤتمر الرئيس “من خالل ما يسمى     ) الذكرى الستون للنكبة    ( تأسيس الدولة العبرية    

ويعتبر هذا المؤتمر األكبر الذي يجري في إسرائيل منذ قيامها،          . القدس، والذي افتتح مساء امس الثالثاء     
 . شخص 3500حيث من المتوقع أن يصل عدد الضيوف إلى 

  14/5/2008عكاظ 
  

  قائد جديد لسالح الجو اإلسرائيلي .27
قال قائد سالح الجو اإلسرائيلي الجديد، اللواء عيدو ِنحوشتان، خالل مراسم تسلمه منـصبه أمـس، إن                 

، مركزاً على النظام    " تعيش في محيط استراتيجي متغير ومتحرك ومثخن بالتهديدات والمخاطر         إسرائيل"
يدمج بين خطاب سام مع أفعال حقيقية باالستناد إلى إيـديولوجيا تنفـي حـق إسـرائيل                 "اإليراني الذي   

ـ    "وتطرق ِنحوشتان إلى ما يجري في لبنان بالقول إن حزب اهللا يمثِّل              ".بالوجود دعاة للقلـق   بناء قـوة م
ووصف الوضع في األراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غـزة بأنـه             ".ويقود إلى انعدام االستقرار   

وأضاف نحوشتان أن سـالح الجـو        ".إرهاب يواصل المس، من دون توقف، بالمواطنين اإلسرائيليين       "
  ".تحديات معقدة وفقاً لكل المقاييس"اإلسرائيلي يقف أمام 

  14/5/2008األخبار 
  

  القوى المعتدلة بدأت تضعف : تسعى التفاق مع لبنان"إسرائيل" .28
راديـو فـرانس    "قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود اولمرت، في حـديث مـع محطـات              : وكاالت

إننا نتابع األحداث في لبنان عـن قـرب، ونحـن           "الفرنسية،  " فرانس انتر "و" 1اوروبا  "و" انترناسيونال
االسـتقرار  "وأعرب أولمـرت عـن أسـفه ألن          ". ضي لبنان واستقراره  متنبهون جدا لمسألة وحدة أرا    

هذا ليس جيدا وال يـصب      . السياسي في لبنان ال يحترم بشكل صحيح من قبل مختلف األطراف اللبنانية           
  ". سنبذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى اتفاق مع لبنان آجال أم عاجال"، مضيفاً "في مصلحتنا

فيها تضعف  ،  لبنان مثال لدولة أخذت القوى المعتدلة     " إن   ،جيته تسيبي ليفني  من جهتها، قالت وزيرة خار    
ميليشيا مـسلحة تابعـة لطهـران وتحـاول         " حزب اهللا "، مشيرة إلى أن     "فيما تعمل إيران للسيطرة عليه    

ن إسرائيل تتوقع من جميع دول العالم، التي تشاركها القيم ذاتها، أ          "، وأن   "زعزعة االستقرار في المنطقة   "
  ". تبدي حزما في الحرب ضد المتطرفين

  14/5/2008السفير 
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  "إسرائيل"أحداث لبنان نتيجة خطأين ل: مسؤول سابق في الكيان .29
، غيورا ايالنـد، ان     "االسرائيلي"اعتبر الرئيس السابق لمجلس االمن القومي        .القدس المحتلة آمال شحادة   

االول تبني الحكومة توصية وزير الخارجيـة       " لييناسرائي"التطورات االخيرة في لبنان ناتجة عن خطإين        
 فرنـسية ضـد     -آنذاك، سيلفان شالوم، بتأييد حملة اخراج السوريين من لبنان، لتحقيق مصلحة امريكية             

  ".اسرائيل"
" اسرائيل"وبرأيه فإن   . خالل حرب لبنان الثانية   " اسرائيل"أما الخطأ الثاني، برأي ايالند، فكان في سياسة         

ولـم تتخـذ    .  حزب اهللا كعدو داخل دولة مجاورة في وقت يتمتع بتأييد ورعاية هذه الدولـة              تعاملت مع 
اخطأت فـي   " اسرائيل"ويقول ايالند ان    . خطوات تتفق فيه مع المجتمع الدولي على هذا العدو        " اسرائيل"

  .عدم تبليغ لبنان آنذاك بأنها باعترافها بحزب اهللا ومقاومته فإنها تصبح دولة لحزب اهللا
  14/5/2008الخليج اإلماراتية 

  
 الدفعة األخيرة من فلسطينيي العراق تغادر إلى تشيلي  .30

 على الحـدود الـسورية      ينعالقال  العراق غادرت الدفعة الثالثة واألخيرة من فلسطينيي     :  د ب ا   -دمشق  
ي إن الدفعة   وقالت الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين في سوريا في بيان صحف          .مس إلى تشيلي  أالعراقية  

  . شخصا تم نقلهم على دفعات إلى تشيلي لإلقامة هناك116 وهي األخيرة من أصل  شخصا41ًتضم 
  14/5/2008الدستور 

  
  لى ديارهمإتمسكهم بحق العودة يؤكدون سوريا الفلسطينيون في  .31

 موجهة إلـى     للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين    ٍةأكد الالجئون الفلسطينيون في سوريا في رسال       :عواصم
 تمسكهم بحق العـودة     ،كارين أبو زيد المفوض العام لوكالة األونروا بمناسبة حلول الذكرى الستين للنكبة           

  .لى ديارهم، وبقرارات الشرعية الدولية التي أكدت على حقوقهم ورفضهم المطلق للتوطينإ
  14/5/2008الخليج اإلماراتية 

  
  "إسرائيل"ن بقيام مواطنو القدس ينشرون السواد فوق المحتفلي .32

يعتزم المواطنون الفلسطينيون في القدس إطالق عشرات اآلالف من البالونات : وضاح عيد - نابلس
 لزيارة بوش وزعماء آخرين  استنكاراًذلكويأتي  .السوداء في إطار إحياء الذكرى الستين لنكبة فلسطين

منسق اللجنة الوطنية إلحياء  وأشار .مها بالذكرى الستين لقيا"إسرائيل"من أجل المشاركة في احتفاالت 
 أنه سيتم تعليق رسائل خاصة على البالونات تكتب بخط اليد من قبل أطفال إلىذكرى النكبة عمر عساف 

  .المخيمات يعبرون فيها عن حلمهم وحقهم في العودة
  13/5/2008الجزيرة نت 

  
  مليون الجئ فلسطيني 4.5هناك : منظمة التحرير .33

ن أكدت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمـة التحريـر الفلـسطينية              أ :صر حمدان منت -رام اهللا   
لف فلـسطيني هجـروا فـي       أ 350 ألف فلسطيني، أضيف اليهم      800عملت على تشريد نحو     " سرائيلإ"

 30 ألفاً، وارتكاب مـا يزيـد علـى          15 قرية، وقتل    531 في حين قامت بهدم وتدمير       ،67حرب عام   
  .1948 مليون دونم كان يملكها الفلسطينيون قبل عام 17ليها مصادرة إمجزرة، يضاف 
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 مليون الجئ، منهم نحو     5.4ن عدد الالجئين الفلسطينيين يصل اآلن الى        ألى  إواشارت في بيان رسمي      
  . في األردن وسوريا ولبنان والعراق وداخل األراضي الفلسطينية مخيما59ً مليون يعيشون في 5.1

  14/5/2008اراتية الخليج اإلم
  

 رض وقف اسالمي في منطقة حمام العين من التهويدأنقاذ دعوات مقدسية إل .34
دعا مركز دراسات القدس وعدد من أهالي حارة الواد الذين يسكنون في البلدة القديمة، : القدس المحتلة

لتدخل لوقف استكمال سالمية والمنظمات الدولية الحقوقية االمؤسسات المقدسية والفلسطينية والعربية واإل
سالمي في منطقة حمام العين الواقع غربي سوق القطانين في إبناء كنيس يهودي يقام على أرض وقف 

  . مترا فقط عن المسجد االقصى50 ويبعد ،البلدة القديمة بالقدس
  14/5/2008الحياة الجديدة 

  
  48استمرار اعتقال األسرى داخل السجون يفوق نكبة عام : سرىهالي األأ .35

 أهالي األسرى خالل اعتصامهم األسبوعي أمام مقر الصليب األحمر اعتبر : مراد ياسين-طولكرم 
بو أوقال الناشط السياسي  .48ن استمرار اعتقال أبنائهم تضاهي نكبة فلسطين عام أالدولي في طولكرم 

ة في مشاركاللى عدم إيؤدي ، حباط الذي يسيطر على أهالي وذوي األسرىن اإلأماجد درسيه 
لى تشكيل وفد من داخل إ  من جهة أخرى،ودعا .عتصامات والمهرجانات التضامنية مع األسرىاإل

المعتقالت للتفاوض في المرحلة النهائية حول القضية الفلسطينية واألسرى والالجئين والقدس لتكون 
المعتقلين كونهم فراج عن كافة سرائيلية والمنظمات الحقوقية الدولية لإلعامل ضغط على الحكومة اإل

 للشارع الفلسطيني كون ثقة زخماًذلك يعطي ، كما يمثلون الوفد المفاوض تحت المظلة الشرعية الدولية
  .كبر من ثقتهم بالوفد المفاوض الحاليأالمواطنين باألسرى 

  14/5/2008الحياة الجديدة 
  

   مع توقعات بإعادة فتحه مجدداً شخصا1433ًإغالق معبر رفح بعد عبور  .36
أغلقت السلطات المصرية أمس معبر رفح الحدودي بعد ثالثة أيام من تشغيله بصورة موقتـة،               : قاهرةال

عبر نحو  كان قد   و . األحد أو االثنين المقبل    هفي وقت كشفت مصادر فلسطينية أن من المتوقع إعادة فتح         
ن السلطات المـصرية     شخصاً المعبر خالل األيام الثالثة الماضية من العالقين، وذلك بالتنسيق بي           1433

 جاؤوا من قطاع غزة من المرضى والعالقين وذوي اإلقامات في            شخصاً 938والجانب الفلسطيني، منهم    
 . توجهوا إلى قطاع غزة من العالقين في الجانـب المـصري            شخصاً 495الخارج والحاالت اإلنسانية، و   

لقبول بالتهدئة هو بشكل أساسـي       أن ا  معبر، موضحاً اللى أهمية فتح    إلفت موسى أبو مرزوق     من جهته   و
  .من أجل تشغيل المعبر لرفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة والتخفيف عنهم

  14/5/2008الحياة 
  

   دونم من األراضي الزراعية في بلدة خزاعة500جرف حوالي تقوات االحتالل  .37
 االحـتالل    إن قـوات    غزاعة شرق خان يـونس،     قال سكان وشهود في بلدة     : رائد الفي، وكاالت   -غزة

تساندها الدبابات والجرافات العسكرية توغلت فجر أمس، شرق البلدة، وشرعت على الفور فـي جـرف          
بلدية ال رئيس   في حين قدر  .  متر عن السياج الفاصل    400مساحات واسعة من األراضي الزراعية بعمق       

  .  بنحو مليون دوالر نتيجة ذلككمال النجار خسائر المزارعين
  14/5/2008ية الخليج اإلمارات
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 دعاءات االحتاللإوأوراق الملكية شاهد عيان على بطالن  مفاتيح المنازل: تحقيق .38

 فيما يواجه الفلـسطينيون ظروفـاً       تحل الذكرى الستون للنكبة الفلسطينية غداً     : عبد القادر فارس   -غزة  
سرائيلي وحصار  من مجازر ومذابح وعدوان إ     48العام  مايو  / أيارأسوأ مما حدث في الخامس عشر من        

 ال  وبرغم التهجير القسري قبل ستين عاماً      .لى ذلك حالة االنقسام بين حركتي فتح وحماس       إضف  أ ،خانق
من أجيال   و .يزال الفلسطينيون يحلمون بالعودة ويستذكرون قساوة التهجير على يد العصابات اإلسرائيلية          

يون سرد حكاياتهم عن ذكريـات النكبـة         يواصل الفلسطين  ،عاشت النكبة الى أجيال لم تعرف شيئا عنها       
لـيس   و .التي هجروا منها على أمل أن يستطيع األبناء حمل راية العودة           هم وأرض ة القديم همزلاوعن من 

 مقتنيات ثمينة   فهي للدار القديمة وكوشانا يثبت ملكيتها،       ن تجد في كل بيت فلسطيني مفتاحاً      أمن الغريب   
ن الذين يمثل الالجئون بـين صـفوفهم        يالفلسطيني حيث أن     .لحقولوحات جدارية وإثباتات دامغة على ا     

 رفضوا الطروحات السياسية التي حاولـت مـن         ،نسبة كبيرة موزعون بين داخل الوطن ودول الشتات       
  .نه ال حل عادل للقضية دون عودتهم لديارهمأ علىخاللها بعض المبادرات القفز عنها، ويؤكدون 

  14/5/2008عكاظ 
  

  يدعمون حالً للصراع بين فتح وحماسمن الفلسطينيين % 70: استطالع .39
استطالع حديث للـرأي    في  من الشعب الفلسطيني    % 70  حوالي أعرب:  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  

عـن  ،  2008 أيـار    5 -3في الفترة ما بـين      ) أوراد(العام أجراه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية        
حماس يقوم على أساس عودة األوضاع في قطاع غزة لما كانـت         للصراع بين حركتي فتح و      حالً مدعمه

، "إسرائيل"لمفاوضات بين حماس و   % 43 دعماً يصل الى     كما أظهرت النتائج  . 2007عليه في حزيران    
إعالن قادة  % 69 حاليا، في حين أيد      "إسرائيل"ـحركة ب اليعارضون أن تعترف    % 63وفي المقابل فإن    

عن دعمهم لقبول حماس بمبدأ     % 53، فيما عبر    "إسرائيل"نوات مع    س 10حماس عن عرض هدنة مدتها      
 .1967الحل السياسي للصراع، والذي يقوم على أساس دولة فلسطينية مـستقلة علـى حـدود العـام                   

. نتائج أن هناك تراجعاً في شعبية الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومـة سـالم فيـاض               الوأوضحت  
ت نسبي في دعم الجمهور لكل من حماس ورئيس الـوزراء المقـال             وبالمقابل، يظهر عموماً وجود ثبا    

عن عدم قناعتهم   % 40 عبر   بينما .اسماعيل هنية من جانب، وفتح ومروان البرغوثي من الجانب اآلخر         
 2006بافتراض أن القوائم االنتخابية التي تنافست في انتخابات         ومن جهة أخرى و   . فتح وحماس حركتي  ب

من أصوات النـاخبين، مقابـل      % 47 على   ستحصلقائمة فتح   أن  بين  ت القادمة،   ستتنافس في االنتخابات  
 ،%47  سيحصل على  مروان البرغوثي بالنسبة إلنتخابات الرئاسة تبين أن      و %.37ل حماس على    وحص
 الذي يحصل على    مقابل سالم فياض   %60على  البرغوثي  في حين يحصل    سماعيل هنية،   إل %29 مقابل

بينما يحـصل   ،  %52 على    البرغوثي يحصل% 17عباس الذي يحصل على      وفي مقابل محمود     ،10%
ن يعمن المستطل % 78عبر   وعلى صعيد آخر     %.34الذي يحصل   مقابل هنية   % 32على  محمود عباس   

% 12اعتقادهم بأن زيارة كارتر لن تساعد في حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وفي المقابل فإن               عن  
زيارة لم تـؤثر  الأن % 66اث تأثير إيجابي على مسار التسوية، كما يرى فقط يرون أنها أسهمت في إحد  

يرون أن زيارة كـارتر     % 25وفي المقابل، فإن    . "إسرائيل "في موقف حماس الرافض لالعتراف بدولة     
% 81 أما بشأن زيارة بوش للمنطقة، فقد رأى         . من القضية ذاتها   الحركةأسهمت في التأثير على موقف      

زيارة ستقوي االحتالل اإلسـرائيلي     ال أن   %60لن تسفر عن توقف النشاطات اإلستيطانية، كما يرى         ها  أن
.  المجال لتشديد الحصار المفروض على غزة      "إسرائيل"ستعطي  أنها  % 67في حين رأى    للضفة الغربية،   

 ومن  .ينيةأن زيارة بوش قد تؤجج الصراع الداخلي بين الفصائل الفلسط         % 60وعالوة على ذلك، يعتقد     
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% 40أن إطالق الصواريخ من قطاع غزة يضر بالقضية الفلسطينية، مقارنة مع             %51جهة أخرى رأى    
يعارضـون أي   % 47 أن    أيضاً، وبينت نتائج االستطالع  . يرون أن ذلك يصب في المصلحة الفلسطينية      

أعلى منها فـي      غزة الفت أن نسبة الذين يعارضون ذلك في قطاع       وكان من ال  اقتحام للحدود مع مصر،     
انخفضت نسبة الذين   حول تقييم كال من حكومتي فياض وهنية،        و %.57  النسبة الضفة الغربية، إذ بلغت   

 لتصل إلى    بالضعيف ئها ازدادت نسبة الذين يقيمون أدا     بينما،  %20يقيمون أداء حكومة فياض بالجيد إلى       
في كـانون   " أوراد"الع االخير لـ    لم تحرز حكومة هنية أي تقدم شعبي منذ االستط         وفي المقابل    %.41

  %.30 بالجيد ئها، وعليه بقيت نسبة من يقيمون أدا2008الثاني 
 14/5/2008األيام الفلسطينية 

  
   مليون دوالر262صندوق االستثمار الفلسطيني يحقق أرباحاً تقارب  .40

ر البيانـات   تـشي حيـث   ،  2007أصدر صندوق االستثمار الفلسطيني تقريره السنوي عن العام         : رام اهللا 
 مليون دوالر أميركي، وتشير أيضاً إلى أن الصندوق قـد           262المالية الموحدة، إلى تحقيق أرباح تقارب       

 مليـون دوالر عـن      140 و 2007 عن النصف األول للعـا م       مليون دوالر  72قام بتوزيع أرباح بقيمة     
  .2008العام  والتي تم قيدها على حساب جاري المساهمين في ذاته،النصف الثاني للعام 

  14/5/2008األيام الفلسطينية 
  

  شهيداً 153إلى  قطاع غزة من المرضى شهداء حصارعدد ارتفاع  .41
ثالثة مرضى من مواطني قطاع غزة، بسبب عدم تمكنهم من السفر للخـارج لتلقـي               ،  أمستوفي  : غزة

فـع عـدد ضـحايا      وبوفاتهم يرت . العالج الغير موجود في مستشفيات القطاع نتيجة الحصار اإلسرائيلي        
  . شهيدا153ًالحصار من المرضى إلى 

  14/5/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   في غزةتحذر من مخاطر استخدام زيت الطبخ كوقود للسياراتوزارة الصحة  .42
نسان مـن   حذّرت وزارة الصحة في الحكومة المقالة ومؤسسة الضمير لحقوق اإل         :  فتحي صباح  -غزة  

حية الخطيرة الستخدام زيت الطبخ في تشغيل محركات السيارات التي تعمل بوقود            التداعيات البيئية والص  
نه مـواد   عنتج  ي هذا االستخدام ن  أ لهاوقالت الوزارة في بيان      .الديزل بسبب نفاد الوقود من قطاع غزة      

 إلى ذلك   .عمل على تلويث الهواء في شكل مباشر بتلك المواد        يمسرطنة خطيرة على صحة االنسان، كما       
قال تجار ومواطنون إن بعض أصناف زيت الطبخ، خصوصاً تلك الرخيصة الـثمن نـسبياً، ارتفعـت                 

 في المئة، بما يعني مضاعفة معاناة المـواطنين، وزيـادة األعبـاء االقتـصادية         100أسعاره بأكثر من    
  .والمالية عليهم المتردية أصالً

 14/5/2008الحياة 
  

   بذكرى النكبة"أمسية فنية"اقامة  رفض السماح للعمل االسالمي ب:األردن .43
رفض محافظ العاصمة سعد المناصير الموافقة لفرع حزب العمل االسالمي في عمان الثانية على              : عمان
 .تستذكر مرور ستين سنة على اغتصاب الكيان الصهيوني لفلسطين الخميس المقبـل           " امسية فنية "اقامة  

دفاعا عـن األردن    ( مهرجان جماهيري تحت عنوان      وكان المحافظ قد رفض الموافقة للحزب على اقامة       
الخميس الثامن من الشهر الحالي ، كما رفض الموافقة لفرع الحزب في عمان             ) وحفاظا على حق العودة   
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 من الـشهر الجـاري بمناسـبة الـذكرى الـستين            17الى  15بين  " خيمة حق العودة  "االولى على اقامة    
 .الغتصاب فلسطين

  14/5/2008الدستور 
  

  هناك مغريات تعّرض لها الفلسطينيون كي يتحولوا إلى مذهبيين وطائفيين : زريالب .44
، خالل استقباله وفد فصائل منظمة التحرير الـذي زاره فـي             عبد الرحمن البزري   .درئيس البلدية   قال  

نحن نعلم المغريات التي تعرض لها الفلسطينيون كي يتحولوا إلى مذهبيين وطائفيين، او              : صيدا أمس،   
ي يتحولوا للعمل لحساب جهة ضد األخرى، إال أن الفلسطينيين اثبتوا أنهم أصحاب قضية وهذه القضية                ك

هي فلسطين، ومدينة صيدا والقوى الوطنية اللبنانية ملتزمة بهذه القضية، وأفضل ما نقدمه لهذه القـضية                
ـ              ي هـذه األحـداث     وللفلسطينيين خصوصا في صيدا هو الحفاظ على الموقف الثابت في عدم الدخول ف

  . المؤسفة
  14/5/2008السفير 

  
   لقبول التهدئة"اسرائيل" ىعلبوش ضغط ي لممصر تعتزم فتح معبر رفح قريبا اذا : سليمان .45

علمت القدس العربي من مصادر فلسطينية مطلعة بأن :  وليد عوض واشرف الهور- غزة -رام اهللا 
رئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان ابلغ ال

بينهما، امس، بأن القاهرة عاقدة العزم علي فتح معبر رفح قريبا اذا ما رفضت واشنطن الضغط علي تل 
وحسب المصادر فان القيادة المصرية ستطالب الرئيس االمريكي جورج . ابيب لقبول التهدئة في غزة

لى التهدئة مع فصائل المقاومة الفلسطينية خالل زيارته الحالة للموافقة ع" اسرائيل"بوش بالضغط على 
، واال فان القاهرة ستجد نفسها "اسرائيل"للمنطقة لضمان فتح معبر بالتوافق مع االطراف المعنية، خاصة 

مضطرة لفتح المعبر بالتعاون مع عباس وحماس فقط حفاظا علي استقرار االوضاع في مصر في ظل 
. ي للموقف المصري الرسمي الرافض فتح المعبر مع غزة اال بالتوافق مع تل ابيبتزايد الرفض الشعب

وطلب سليمان من عباس امس بأن يستعد الرسال عناصر من حرس الرئاسة وفق اتفاقية المعابر الموقعة 
للعمل في المعبر قريبا، موضحا بأن حماس ستوفر الحماية لهم " اسرائيل" ما بين السلطة و2005عام 
معبر خالل عمله، وبأن الحركة لن تتدخل في عمل المعبر من الداخل في حين سيقتصر دورها علي ولل

  . الحماية من الخارج
  14/5/2008القدس العربي 

  
  قريباً" إسرائيل"الفلسطينيون سيمحون : نجاد .46

" ئيلإسرا"أكد الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، امس، أن الفلسطينيين سيمحون :  د ب أ-طهران 
قريبا من األراضي الفلسطينية، وهذه هي المرة الثانية خالل أقل من ثالث سنوات التي يتنبأ فيها الرئيس 

هذه "وقال الرئيس االيراني خالل مؤتمر صحافي عقد في طهران امس إن ". إسرائيل"اإليراني بزوال 
  ".حون هذا النظام قريباالدولة اإلرهابية واإلجرامية تؤيدها قوى خارجية لكن الفلسطينيين سيم

  14/5/2008الجريدة الكويتية 
  

  حزب اهللا وحماس والجهاد أبناء شرعيون للثورة اإليرانية: سابقسفير إيراني ا .47
، خالل حديث  السفير اإليراني السابق في سورية، محمد حسن أختريقال:  منال لطفي-طهران 

سالمية اعتبرا القضية الفلسطينية قضيتهم، ونادى االمام الخميني والجمهورية اال أن"، "الشرق األوسط"لـ
وكما نعرف ان حركة حماس وكذلك . بيوم القدس العالمي في شهر رمضان دعما للقضية الفلسطينية
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حركة الجهاد شكلتا بعد انتصار الثورة االسالمية ومن وحي االمام الخميني، ومن وحي المقاومة التي 
  . في لبنان هذه المقاومة وبعد ذلك حصلت في فلسطينكذلك تجسدت . أسسها االمام الخميني

  
 ".لذلك فأبناء المقاومة الفلسطينية واللبنانية ابناء شرعيون للجمهورية االسالمية روحيا ومعنويا
  14/5/2008الشرق األوسط 

  
  الى جزيرة جربة التونسية " يحجون"سبعة االف يهودي .48

كم جنوب ( 500ائفة اليهودية بجزيرة جربة التونسية أعلن بيريز الطرابلسي رئيس الط:  د ب أ-تونس 
 22و23سيحجون يومي " إسرائيلي 1500أن آالف اليهود من مختلف أنحاء العالم بينهم ) العاصمة تونس

. ، أقدم معبد يهودي في إفريقيا" أيار الجاري إلى الجزيرة ألداء شعائر دينية تقام سنويا بكنيس الغريبة
 آالف حاج يهودي من 7 آالف و6نا كل االستعدادات من أجل استقبال ما بين أتمم"وقال الطرابلسي 

 بالمائة 40عدد الحجاج ازداد هذا العام بنحو "موضحا أن " أساسا" إسرائيل"فرنسا وإيطاليا وألمانيا و
سيرتفع هذا العام إلى حوالي " الحجاج اإلسرائيليين"وذكر أن عدد ".  مقارنة بحج الموسم الماضي

ربط جوي مباشر بين جربة " العام الماضي معربا عن أسفه لغياب 1000مقابل أقل من 1500
لو كان هناك ربط جوي مباشر "وقال الطرابلسي ". لعدم وجود عالقات دبلوماسية بين البلدين" إسرائيل"و

موضحا أن الوضع الحالي يجبر اليهود "  ألفا في السنة20الرتفع عدد الحجاج اإلسرائيليين إلى 
 .اإلسرائيليين على السفر لتونس عبر مطارات أوروبية

  14/5/2008الدستور 
  

 يدعو للمقاومة ويرفض التسوية " المؤتمر القومي العربي" .49
 للمؤتمر القومي 19اختتمت أمس الثالثاء فعاليات الدورة الـ:  وهيب النصاري- قاسم قصير -صنعاء 

 –ر في بيانه الختامي على أن المشروع الصهيوني وقد أكد المؤتم. العربي بالعاصمة اليمنية صنعاء
األميركي هو مصدر التهديد الرئيس ألمن األمة وألمن المنطقة ومقاومة هذا المشروع تشكل الحد 
الفاصل ومعيار الفرز الحقيقي بين مختلف القوى والنظم العربية وتبرز هنا أهمية رفض مسار التسوية 

ديد وخطير ورفض طروحاتها ومشاريعها وقواها فلسطينية كانت التي تمر في هذه المرحلة بمنعطف ج
  .أم عربية

  14/5/2008العرب القطرية 
  

  لن تنعم باألمن واحتفاالتها على أنقاض قضيتنا" إسرائيل: "صبيح .50
قال األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح أن :  القاهرة-ربيع شاهين

ين جاء على حساب األمن واالستقرار في منطقة هامة من العالم نتيجة للحروب وما أدت اغتصاب فلسط
وأكد ان المجتمع الدولي وخاصة الواليات المتحدة . إليه من تدمير مادي على حساب جهود التنمية

يلية والرباعية الدولية يتحملون المسؤولية األولى عما يجري في األراضي الفلسطينية من ممارسات إسرائ
وحشية، واستغرب تلكؤ اإلدارة األمريكية وعدم الوفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها بإقامة الدولة 

وقال مساعد األمين العام للجامعة ان المنطقة لن تشهد سالما أو استقرارا دون حل عادل . الفلسطينية
سها حقه في إقامة دولته المستقلة للقضية الفلسطينية وعودة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وعلى رأ

التي تحتفل بالذكرى الستين لقيامها على " إسرائيل"واشار الى أن . وعاصمتها القدس وعودة الالجئين
أنقاض ارض وشعب فلسطين واغتصابها ألراضيه عليها ان تدرك انها لن تنعم بأمن او سالم او استقرار 

  . ل الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعيةمادامت هناك ارض فلسطينية محتلة وما لم يحص
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  14/5/2008عكاظ 
  
  

    للبقاء في الحكومة " إسرائيل"يشترط مقاطعة " حزب الفضيلة: "موريتانيا .51
الموريتاني، أمس، باالنسحاب من الحكومة التي شكلت األحد " حزب الفضيلة"هدد  :أ ف ب، أ ش أ

وقال الحزب، الذي يتمثل ". إسرائيل"ا الدبلوماسية مع عالقاته" فوراً"الماضي في حال لم تقطع نواكشوط 
سننسحب من الحكومة إذا لم "في الحكومة بوزير الشؤون اإلسالمية دحان ولد أحمد محمود، في بيان 

، فيما أشار رئيس الحزب رجل الدين عثمان ولد أبو "إسرائيل"تعلن فوراً قطع العالقات الدبلوماسية مع 
بيلة الخضرية، إحدى أكبر القبائل في موريتانيا، إلى أن عالقته مع الحكومة المعالي، المتحدر من ق
ومحاربة الفساد والدفاع عن " إسرائيل"، هي قطع العالقات مع "جوهرية وفاصلة"تتلخص بثالث مسائل 

محل إجماع من قبل مكونات " "إسرائيل"وأوضح أبو المعالي أن مسألة قطع العالقات مع . اللغة العربية
، مشيراً "المجتمع الموريتاني كافة، كما أنها تدخل ضمن تعهدات رئيس الجمهورية في حملته االنتخابية

  ".  ال يحتاج إال إلى قرار"إلى أن تطبيقها 
  14/5/2008السفير 

  
  فعاليات في ذكرى النكبة في سوريا ومصر والمغرب .52

دة الى ديارهم، وعبروا عن رفضهم أكد الالجئون الفلسطينيون في سوريا تمسكهم بحق العو: عواصم
وأكدوا في رساله للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب موجهة إلى كارين أبو زيد . المطلق للتوطين

المفوض العام لوكالة الغوث األونروا بمناسبة حلول الذكرى الستين للنكبة، على تمسكهم بحقوقهم 
وفي القاهرة دعا . 194ت على حقوقهم وفي مقدمتها القرار األخرى وبقرارات الشرعية الدولية التي أكد

اتحاد المحامين العرب أعضاء نقابات المحامين وجمعياتهم على مستوى الوطن العربي إلى اإلضراب 
عن العمل لمدة ساعة صباح غد الخميس وذلك إحياء للذكرى الستين للنكبة، وطالب االتحاد في بيان له 

وكانت نقابات مهنية . ابهم عن العمل في محاضر الجلسات بالمحاكم المختلفةأمس المحامين بتسجيل إضر
وجماعات سياسية ولجان شعبية متعددة بمصر قد أعلنت عن إقامة عدد من الفعاليات في الذكرى الستين 

وفي الرباط أعلنت مجموعة من القوى والتنظيمات المغربية اعتزامها التضامن مع . الغتصاب فلسطين
  ".  الغتصاب فلسطين60بمناسبة حلول الذكرى ال "لفلسطيني الشعب ا

  14/5/2008الخليج اإلماراتية 
 

   من زعماء اليهود األميركيين 80اليوم " إسرائيل"بوش يصطحب في زيارته لـ .53
يبدأ الرئيس األميركي جورج بوش، اليوم، جولة في المنطقة تستمر خمسة أيـام   :  محمد سعيد  -واشنطن  
وقـد  . ، كما يزور السعودية ومصر    "اسرائيل"للمشاركة في إحياء الذكرى الستين لقيام       " يلإسرائ"بزيارة  

أكد بوش ، في تصريحات عديدة أدلى بها خالل هذا األسبوع، أن زيارته تهدف أساسا إلى المشاركة في                  
ـ     قطبا من   "80وقد أعلن البيت األبيض قائمة تضم نحو        ". قيام دولة إسرائيل  "االحتفال بالذكر ى الستين ل

للمـشاركة فـي هـذه      " بعثة الشرف "في الواليات المتحدة لمرافقة بوش ضمن ما أسماه         " أقطاب اليهود 
وقد حدد مستشار بوش لألمن القومي ستيفن هادلي أهداف هذه الزيارة في العمل على الدفع               . االحتفاالت

اليـات المتحـدة لمـن أسـماهم        بعملية السالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين واستعراض مناهـضة الو        
اللتين قال إنهما ال يبخالن بأي جهد لتبديـد         " بالمتطرفين والدول الراعية لهم المتمثلة في سوريا وإيران       "

 . فرص تحقيق األمن والحرية والسالم في المنطقة
  14/5/2008الدستور 
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  بلير يعلن عن إزالة حواجز وتسهيل الحركة بالضفة .54
" إسـرائيل "أعلن توني بلير، المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدوليـة، أن           : وطكتب عبد الرؤوف أرناؤ   

وافقت على سلسلة من االجراءات لتخفيف القيود تدريجياً على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية              
بما يشمل إزالة حواجز وتسهيل الحركة على حواجز اخرى، ومنح تصاريح إضافية لعمـال فلـسطينيين          

، والسماح ببدء بناء منطقة الجلمة الصناعية في جنين، مـشيراً إلـى أن الحكومـة                "إسرائيل"ل في   للعم
اإلسرائيلية وافقت على إعادة النظر في قرارات أصدرتها سابقاً لهدم منـازل فـي المنـاطق المـصنفة                  

  .في الضفة الغربية) ج(كمناطق 
  14/5/2008األيام الفلسطينية 

  
  ة بوش الى الشرق االوسط بالمشؤومة تصف زيار" واشنطن بوست" .55

صورة كئيبة لألوضاع في الشرق األوسط      " واشنطن بوست "رسمت صحيفة   :  وكاالت االنباء  -واشنطن  
وتوقعت أن ال تسفر الزيارة المرتقبة للرئيس األميركي جورج بوش للمنطقة عن نتائج تعزز ما تحقـق                 

ففي افتتاحيتها امس تحت     .لدولة األعظم في العالم   من إنجازات أو تنير الطريق لمن سيخلفه في زعامة ا         
في إسرائيل ستعترض السيد بوش عملية السالم المتعثـرة         "كتبت الصحيفة تقول    " زيارة مشؤومة "عنوان  

بين اإلسرائيليين والفلسطينيين والتي حاول إطالقها العام الماضي، وفي السعودية سـيجد اذانـا صـماء                
  ".م ارتفاع أسعار النفط أو في دعم الحكومة العراقيةلنداءاته له بالمساعدة في لج

  14/5/2008الدستور 
  

 بالسالم والفلسطينيين باقامة دولة مستقلة " إسرائيل"برلوسكوني يدعم حق  .56
اكد رئيس الحكومة االيطالية الجديد سيلفيو برلوسكوني، امس، انه يقدم كل دعمه لحق             :  ا ف ب   -روما  

. ن للفلسطينيين ايضا الحق بدولة مستقلة، وذلك في خطابه االول امام النـواب            بالسالم، مؤكدا ا  " اسرائيل"
ستساهم في الدفاع عن وجود وهوية اسرائيل التاريخية التي يتماشى حقهـا            "وقال برلوسكوني ان ايطاليا     

 كل  بالسالم مع حق الفلسطينيين غير القابل للنقاش باقامة دولة مستقلة وديموقراطية قادرة على استئصال             
من مصلحتنا الحيوية خفض بؤر التـوتر فـي         "وتابع  ". شكل من اشكال عدم التسامح المتطرف والعنف      

 .، مذكرا بان االف الجنود االيطاليين منتشرون ضمن مهمات سالم ال سيما في لبنان"الشرق االوسط
  14/5/2008الدستور 

 
  لخارجيةمكانة خاصة في سياستهم ا" إسرائيل"ثلثا األلمان يعارضون منح  .57

 عاماً على إنشاء    60األلماني لمناسبة مرور    " فورزا"أظهر استطالع أجراه معهد     :  اسكندر الديك  -برلين  
نظرة عادية وعدم إعطائها دوراً خاصاً في       " إسرائيل"أن ثلثي األلمان تقريباً يريدون النظر إلى        " إسرائيل"

ركين في االستطالع، الـذي نـشرت صـحيفة          في المئة من المشا    64وقال  . السياسة الخارجية األلمانية  
أصبحت دولة عادية مثل غيرها من الـدول،        " إسرائيل"نتائجه أمس، إنهم يعتقدون أن      " برلينر تسايتونغ "

 شاركوا في االسـتطالع     1009 في المئة من     56ورفض  . بينما رأى ثلث المستفتين أن األمر ليس كذلك       
 في المئة أكدوا ضـرورة      36ة الخارجية أللمانيا، في مقابل      منح مكانة خاصة للدولة اليهودية في السياس      

وأفـاد  . ذلك بسبب الحقبة األلمانية المعادية للسامية والمحرقة النازية خالل الحـرب العالميـة الثانيـة              
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 في المئة من األلمان يعتبرون أن المصالحة بينهم وبين اليهـود أنجـزت بعـد                50االستطالع أيضاً أن    
  . في المئة44عت إلى إسرائيل واليهود، فيما استبعد ذلك التعويضات التي دف

  14/5/2008الحياة 
  

 منظمات حقوقية تدعو بوش إلى اإلعالن عن معارضته لحصار غزة .58
دعت ثالث منظمات حقوقية الرئيس االميركي جـورج بـوش الـى            :  عبد الرؤوف ارناؤوط     -القدس  
" هيومن رايـتس ووتـش    "وطالبت منظمة   . ةبرفع الحصار المفروض على قطاع غز     " اسرائيل"مطالبة  

القانوني للدفاع عن حرية الحركة، ومنظمـة أطبـاء         " غيشا"مركز  : ومنظمتان حقوقيتان إسرائيليتان هما   
لحقوق اإلنسان، الرئيس بوش باالعالن صراحة عن ان الواليات المتحدة تنـأى بنفـسها عـن سياسـة                  

وقالت هذه المنظمات في رسـالة   . المدنيين في غزة  الحصار التي تسببت في إلحاق ضرر جسيم بالسكان         
إن قيود إسرائيل الشاملة على حركة السلع واألشخاص من والى قطاع غزة، بمـا    "الى الرئيس األميركي    

  ".فيها منع الوقود وغيرها من المواد االساسية تُعتبر عقاباً جماعياً يستهدف سكاناً مدنيين
 14/5/2008األيام الفلسطينية 

  
  يات يتمكّن من فك حصار نابلس بالدراجات الهوائيةأجنب .59

تمكنت عشرات المتطوعات من جنسيات مختلفة من فك الحصار المفروض على مدينـة             ": الخليج"نابلس  
، "حان الوقـت لتحقيـق الـسالم      "،  "ال لالحتالل واالستيطان  "نابلس بدراجاتهن في مسيرة حملت عنوان،       

 امرأة سمح لهـن     300مرأة من مختلف بلدان العالم من أصل         ا 170ووصلت نحو   ". مش للبيع "وأخرى  
دخول األراضي الفلسطينية، من أوروبا واستراليا وكندا والواليات المتحدة وبلـدان عربيـة وإسـالمية               

الدولية، وهي منظمة دوليـة     " اتبع المرأة "أخرى، ارتأين إحياء ذكرى النكبة، وينتمي النسوة إلى منظمة          
ديتا ريغان التي فازت بلقب امرأة أوروبا ورشحت لجائزة نوبل للـسالم، وتـأتي              غير حكومية أسستها    

  .جهود المنظمة من اجل دعم السالم، وإنهاء العنف في الشرق األوسط
  14/5/2008الخليج اإلماراتية 

  
  دروس النكبة والّصراع المستمر مع إسرائيل .60

  حسن نافعة
لى النكبة، غير أن عمر المشروع الصهيوني نفسه يزيد         تطّل علينا هذه األيام ذكرى مرور ستين عاما ع        

على مئة وعشرة أعوام، لكنه مع ذلك لم يكتمل بعد وال تزال محاوالت استكمال مقوماته علـى األرض                  
فما معنى ذلك؟ معناه أن الصهاينة كانوا يدبرون ويخطّطون حين كنّا نحن غافلين             . مستمرة لم تتوقف قط   

وألنهم كانوا أكثـر جهوزيـة      . تبهنا إلى وقع الصدام الذي سعوا له وساقونا إليه        وحين أفقنا ان  . وشاردين
وبينما أصـبنا نحـن     . واستعدادا كان من الطبيعي أن يتفوقوا علينا ويستولوا على أرضنا ويشردوا أهلنا           

 يكتمل  باإلحباط وفقدان الثقة بالنفس، منحهم االنتصار ثقة بالنفس وإصرارا على مواصلة المسيرة إلى أن             
. مشروعهم الذي لم نكن قد تمكّنا بعد من سبر أغواره أو استيعاب أبعاده أو فهم أهدافه ومراميه الحقيقية                 

وعندما تكرر الصدام، وكان ال بد أن يتكرر وبمبادرة منهم في معظم األحيان، رحنا نتـصرف وكأننـا                  
وكنا ونتودد إلـيهم، اتقـاء لـشرهم أو    وعندما قررنا أن نغير سل. نفاجأ في كل مرة بطاقة العدوان لديهم   

رغبة في حقن الدماء والتفرغ للبناء، لم يصدقونا وظلوا متشككين في نوايانا وراحت مطالبهم بمزيد من                 
وبدال من زجرهم وتـذكيرهم بـالمواثيق       . تزداد وقاحة وال معقولية يوما بعد يوم      » إجراءات بناء الثقة  «

م يعد أمامنا من خيار سوى االستجابة لمطالبهم، ربما خوفـا مـنهم أو              المبرمة بيننا وبينهم اكتشفنا أنه ل     
طمعا في كسب ود حلفائهم، فسخروا من خنوعنا وراحوا يستهزئون بنا، وها نحن، وبعد أكثر من ثلـث                  
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قرن من محاولة التعايش معهم، ال يزال الخوف من مكرهم يسيطر على عقولنا وقلوبنا ويكـاد يحـول                  
  .سأحالمنا إلى كوابي

في الذكرى الستين لقيام دولتهم، أصبح لزاما علينا أن نطرح على أنفسنا سؤال النكبة ومـا إذا كنـا قـد        
استوعبنا دروسها وتأملنا موقعنا على خريطة صراع معهم لم ينته بعد ومن الواضح أنه سيستمر معنـا                 

ستعداد الجاد لما هـو     وفي تقديري أن استخالص الدروس الصحيحة مما فات واال        . لسنوات طويلة قادمة  
آت يتطلبان منا أن نتفق بادئ ذي بدء على عدد من الحقائق ال يجوز االخـتالف حـول مـضامينها أو                     

  :دالالتها
فعلـى الـصعيد    . أننا استنفدنا كل الوسائل في التعامل مع إسرائيل، لكننا لم نتقن أياً منها            : الحقيقة األولى 

، وحـرب   1973 و 1956 و 1948روب تقليدية، أعـوام     العسكري خضنا في مواجهة إسرائيل ثالث ح      
، وحروب عصابات على الساحات الفلسطينية      1970 و 1968استنزاف على الجبهة المصرية، بين عامي       
وعلى الصعيد السياسي تفاوضنا مع إسرائيل سرا وعلنـا،         . واألردنية واللبنانية في مراحل وحقب مختلفة     

، )1994(ووادي عربـة    ) 1993(وأوسـلو   ) 1978(ات كامب ديفيد    ثنائيا وجماعيا، وأبرمنا معها اتفاقي    
ورغم ذلك كله لم نتمكن من حـسم        ). 2007(وفي أنابولس   ) 1991(وعقدت مؤتمرات دولية في مدريد      

 2000عـامي   » حزب اهللا «الصراع أو تحقيق السالم، وفي ما عدا استثناءات محدودة، أبرزها ما قام به              
 األرجح سواء في ساحات القتال أو حول موائد المفاوضات، وليس لذلك            ، كانت كفة إسرائيل هي    2006و

كله سوى معنى واحد يفصح عن وجود خلل بنيوي في طريقة اإلدارة العربية للصراع علينا أن نكتـشفه                  
يلفت النظر هنا أن ساحات الحروب وموائد المفاوضات وحمالت العالقات العامة، لم تنحـصر              . ونعالجه

وفيما . من فلسطين إلى تونس، ومن موريتانيا إلى سلطنة عمان        : ر وإنما شملت الجميع   في مكان دون آخ   
  .عدا حاالت قليلة جدا لم يكن هناك أي تنسيق بين العواصم أو إدارة مشتركة للصراع

كانت إسرائيل، في معظم جوالت الحروب والمواجهات، هي الطرف المبـادر والبـادئ             : الحقيقة الثانية 
وأثناءها جرت عمليات استيالء بقوة السالح على أراض فلـسطينية،          » النكبة«فقبل  . وانبالتحرش والعد 

وكان للميليشيات اليهودية المسلحة حضور وتواجد كثيفان على األرض الفلسطينية مكناها من ممارسـة              
ع نشاطها اإلجرامي تحت سمع وبصر ورقابة عين االنتداب الساهرة، ومن أن يكون لها السبق في ابتـدا                

من اغتياالت وقتل ممنهج وترويع لآلمنين وعمليات تطهير عرقي أجبرت          : كل وسائل وأشكال اإلرهاب   
أما فـي مجـاالت التفـاوض       . 48مئات األلوف من الفلسطينيين على ترك أمالكهم وقراهم أثناء حرب           

رات وكنا األكثر   والبحث عن تسوية بالوسائل السياسية والديبلوماسية فتسابقنا نحن العرب في طرح المباد           
استعدادا لتقديم التنازالت، ولم يكن لذلك سوى معنى واحد وهو افتقادنا لزمام المبادرة في إدارة الصراع،                

  .سلما وحربا، واالكتفاء في معظم األحيان بسياسة ردة الفعل، وهو أمر يتعين أن نعالج أسبابه ودواعيه
واضحة في إدارة الصراع مع العرب علـى الـصعيدين          كانت إلسرائيل دوما استراتجية     : الحقيقة الثالثة 

العسكري والسياسي، فعلى الصعيد العسكري بنت إسرائيل استراتيجيتها انطالقا من قناعة بـأن جميـع               
الدول والشعوب العربية تشكل مصادر تهديد فعلية أو محتملة، حالية أو مستقبلية، ومن ثم فعليها تحقيـق                 

 العربية مجتمعة، وأن تكون جاهزة دوما لخوض حروب بـالتزامن           تفوق عسكري كاسح على كل الدول     
على أكثر من جبهة، والسعي المتالك ترسانة من السالح النووي وما تيسر من أسلحة الـدمار الـشامل                  
واستخدامها كوسائل للردع كلما استطاعت إلى ذلك سبيال، أما على صعيد السياسي فتعاملت إسرائيل مع               

وائف وقبائل، وبالتالي سعت للتفاوض مع كل قبيلة على حدة ورفضت التفـاوض             العرب وكأنهم ملوك ط   
الجماعي معهم، لكن األهم من ذلك كله أن المفاوضات بالنسبة إليها كانت مجرد وسيلة لزرع التناقضات                
والخالفات وتشتيت الصف العربي، أكثر منها وسيلة للتوصل إلى تسوية سلمية حقيقية للصراع، ولذا بدا               

فالحدود الواردة في قرار التقسيم بدت عند صـدوره مقبولـة كأسـاس             . ف مواقفها متحركا باستمرار   سق
 بدت مقبولة كأسـاس للتـسوية قبـل         1949، وحدود هدنة    1948للتسوية، لكنها لم تعد كذلك بعد حرب        
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ل معانـدا    لكنها لم تعد كذلك بعدها، أما الموقف من الالجئين الفلسطينيين فلم يتغير قط وظ              1967حرب  
معنى ذلك أن إسرائيل كانت تعرف دائما ما تريد أما نحن           ! ورافضا ألي مسؤولية إسرائيلية عن المشكلة     

  .فلم نعرف أبدا ما نريد، وهو أمر يتعين تداركه وعالج أسبابه
في ضوء هذه الحقائق الثالث، والتي أتصور أنها تعتمد على واقع ومعطيات مجردة وليس على تحليالت                

ى أيديولوجية وبالتالي ال يتعين أن تكون محال لجدل أو خالف أو تـشكيك، يمكـن اسـتخالص                  أو رؤ 
  :وعرض مجموعة من الدروس المستفادة، وذلك على النحو التالي

أنه لم يعد هناك شعب أو دولة عربية خارج دائرة الصراع مع إسرائيل، فالكل يقع داخل                : الدرس األول 
ن يقف خارجه، ومعنى ذلك أن الصراع كان وال يزال وسيظل صـراعا             دائرته وال أحد يقف أو يملك أ      

صحيح أن صراع إسرائيل مـع الفلـسطينيين يختلـف عـن            . عربيا إسرائيليا وليس فلسطينيا إسرائيليا    
صراعها مع غيرهم من العرب، لكن االختالف هنا في الدرجة وليس في النوع، فكلما ابتعدنا عن خـط                  

لما قلّت درجة حدة الصراع واختلفت بالتالي مقوماته ومتطلباته، لكن المؤكد           المواجهة وعن دول الطوق ك    
أن نجاح إسرائيل في فرض شروطها للتسوية على الفلسطينيين وبقية دول الطوق يقربها خطوة خطـوة                
من دول عربية أخرى تتحول رويدا رويدا إلى دول مجاورة إلسرائيل الكبرى والمتوسعة دوما، وبالتالي               

صحيح أنه من المستبعد أن تقدم إسرائيل علـى         . ستطيع أن تفلت في النهاية من القبضة اإلسرائيلية       لن ت 
احتالل هذه الدول عسكريا، لكنه ليس من المستبعد على اإلطالق أن تفرض عليها نمطـا محـددا مـن                   

راتيجيات وألن اسـت  . »التطبيع«السلوك الخارجي وأن تتدخل في شؤونها الداخلية تحت دواعي األمن و            
إدارة الصراع المنفرد مع إسرائيل فشلت فشال ذريعا ولم تحقق أي مصلحة ألية دولة عربية فبات مـن                  
الضروري والملح جدا بلورة استراتيجية عربية موحدة إلدارة الصراع مع إسرائيل تحدد فيها األولويات              

  .وتوزع فيها المسؤوليات واألدوار بكل دقة ووضوح وعدالة
على هذه االستراتيجية أن تكون قادرة على حشد وتعبئة الطاقات واإلمكانات المتاحة كافة،             : نيالدرس الثا 

وأن تجمع بين الوسائل العسكرية وغير العسكرية، التقليدية منها وغير التقليدية، وأن تكون هناك قيـادة                
برامج قابلة للتطبيـق   مؤسسية للعمل العربي المشترك قادرة على تحويل هذه االستراتيجية إلى سياسات و           

على األرض وتعتمد منهج إدارة الصراع بديال عن حلّه أو حتى تسويته، وذلك لسبب بـسيط وهـو أن                   
إسرائيل ليست جاهزة اآلن أو ناضجة لحّل شامل أو حتى لتسوية عادلة، ولن تكون جاهزة لمثـل هـذا                   

ارة الصراع يدور حول دفع الخصم      فجوهر منهج إد  . الحّل أو التسوية في المستقبل إال إذا اضطرت لذلك        
  .لتسوية تقوم على توازنات قوة حقيقية وليست وهمية

فلكي تكون االسـتراتيجية العربيـة الموحـدة        . يتعلق بالمرجعية المحددة لسقفها السياسي    : الدرس الثالث 
اسية شـاملة،   إلدارة الصراع مع إسرائيل فعالة يتعين عليها أن ال تستبعد ابتداء سعيها لتحقيق تسوية سي              

لكن مرجعية وآليات هذه التسوية، والتي يتعين أن تقبلها إسرائيل كشرط مسبق للدخول معهـا فـي أي                   
مفاوضات، يجب أن تكون محددة وواضحة منذ البداية وأن تقوم على أسس وركـائز سياسـية وليـست                 

األول ينطلق من المبادرة    : نوفي تقديري أنه يتعين على العالم العربي أن يخير إسرائيل بين بديلي           . دينية
  :العربية، ولكن بعد تطويرها، لتشمل العناصر التالية

 االنسحاب من كل األراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعودة القوات اإلسرائيلية إلى               - 1
نفـس   لهـا  1967خط الرابع من حزيران على جميع الجبهات، وقيام دولة فلسطينية مستقلة في حـدود              

  .حقوق وواجبات الدولة اإلسرائيلية
 قبول إسرائيل لمسؤوليتها عن مشكلة الالجئين والموافقة علـى عـودتهم مـن دون أي تحفظـات                  - 2

  .وتعويضهم عن أمالكهم ومعاناتهم
 التزام إسرائيل بحقوق الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضها التزاماً كامالً وتقديم الضمانات الكفيلة              - 3

  . المساس بهذه الحقوقبعدم
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 إعالن إسرائيل دولة لكل مواطنيها من دون تمييز، وليس لكل يهود العالم، وإعادة النظر في حـق                  - 4
العودة بحيث يقتصر على كل من سبقت له اإلقامة على أرض فلسطين التاريخية، بصرف النظـر عـن                  

  .دينه أو لونه أو عرقه
لموحدة التي يتعايش فيها الجميع استنادا إلى حقوق المواطنة، وسبق          فيتبنى حّل الدولة ا   : أما البديل الثاني  

لنا أن نشرنا مقاال على هذه الصفحة أوضحنا فيه تفاصيل رؤيتنا لهذا الحل، والذي نعتقد أنه ينطوي على                  
  :مزايا عديدة أهمها

  .ية التسوية أنه يشكل مخرجا أكثر عقالنية وأقل تكلفة من المأزق الراهن الذي وصلت إليه عمل- 1
 أنه يتسق مع الشعارات الليبرالية والديموقراطية المطروحة رسميا في الغرب بل وفـي إسـرائيل                - 2

  .نفسها، وبالتالي يمكن أن يجد له صدى قويا يساعد على حشد وتعبئة قوى نافذة وراءه
ية، مثـل    أنه يسهم في طرح صيغ مبتكرة للتغلب على معضالت بدت حتى اآلن غير قابلة للتـسو                - 3

قضيتي القدس والالجئين، وعلى قطع الطريق أمام عنصرية صهيونية قد يؤدي انتصارها إلـى تمهيـد                
ال يفـّل   «الطريق أمام زحف قوى ظالمية متربصة تدعي أنها األقدر على الصمود في المواجهة ألنـه                

  .»الحديد إال الحديد
وبة بإلحـاح للحيلولـة دون تفتـت المنطقـة           أنه يفتح الطريق أمام تحوالت ديموقراطية باتت مطل        - 4

  .وإلطالق عملية تنمية حقيقية فيها
قد يرى البعض في الدروس المستفادة والبدائل المطروحة لتغيير النهج الحالي تحليقا في عالم مـصنوع                
من الخيال، لكننا بتنا في أمس الحاجة إلى خيال ينقذنا من مصير موحش ينتظرنا إذا استمرت السياسات                 

  .الراهنة دون تغيير
  14/5/2008الحياة 

  
 بكائية عربية في الذكرى الستين للنكبة .61

 فهمي هويدي
حين تحل الذكرى الستون للنكبة هذا العام تكون غزة قد قضت أياماً غارقة في الظالم بعدما توقفت 

يل بحق محطة الكهرباء الرئيسية عن الضخ، ضمن مسلسل القهر والقتل التدريجي الذي تمارسه إسرائ
الفلسطينيين، وإذ يبدو األفق الفلسطيني مسدوداً ومجلال بالدماء، فإن المشهد العربي على جملته ال يبدو 

فالعراق ال يزال ينزف ومخططات تمزيقه مستمرة على قدم وساق، ولبنان مقبل على . باعثاً على التفاؤل
ما تدهورت أوضاعه األمنية خالل هذا بعد. مجهول ويخشى أن يجلب له انفجاراً ال يعلم إال اهللا مداه

 قتيال وعشرات الجرحى، والسودان شهد اختراقاً مثيراً أوصل 45األسبوع، األمر الذي أدى إلى سقوط 
واليمن دخل حرباً خاصة مع الحوثيين في الشمال . قوات متمردي دارفور إلى مشارق عاصمته الخرطوم

د من األسئلة حول ملف الوحدة وحساب أرباح وخسائر في حين يسود الجنوب توتر وقلق استدعيا العدي
والصومال الخاضع لالحتالل االثيوبي يجري التنكيل بشعبه وعناصر المقاومة فيه طول . الجنوبيين منها

 .الوقت
وفي الوقت الذي تحدث فيه مثل هذه الشروخ والشقوق في جدران البيت العربي الكبير، فإن مختلف 

لى تراجع مؤشر الحريات العامة في أغلب األقطار العربية على النحو الذي القرائن والشواهد تدل ع
 .فصلت فيه يوم األربعاء الماضي

أذكر أنني حين تحدثت عن أوجه مصادرة حرية التعبير في تلك األقطار، قلت إنها ليست أزمة إعالميين 
 عنه قيم المشاركة والمساءلة وال بقدر ما إنها من تجليات أزمة الديمقراطية في العالم العربي الذي تغيب

 .يكاد يعرف تداول السلطة
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أحدهما دعا إليه مركز . في هذه األجواء شاركت في مؤتمرين ناقشا األوضاع الراهنة في العالم العربي
أما الثاني ). 8/5-7(الخليج للدراسات بالشارقة وكان موضوع بحثه هو العرب في بيئة أولية متغيرة 

كان المؤتمر األول ). 5 / 12 و 9( ومي العربي الذي عقد في صنعاء في الفترة ما بين فكان المؤتمر الق
وألن كال . هو الثامن الذي تقيمه دار الخليج، أما الثاني فكان التاسع عشر في دورات المؤتمر القومي

التي تدور منهما يحضره عدد من المثقفين الوطنيين من أقصى العالم العربي إلى أقصاه فإن المناقشات 
صحيح أن هذه المؤتمرات ال تحل . فيهما تقدم تشريحاً دقيقاً للواقع العربي وتحليال الحتماالته المستقبلية

شيئاً وال تربط بسبب الفجوة الحاصلة بين المعرفة والسياسة في العالم العربي، إال أنها في حدها األدنى 
 للواقع وإدراكاً أعمق لمالبساته، إضافة إلى أنها تقيم توفر لتلك الشريحة الواسعة من المثقفين فهماً أفضل

 .تواصال مستمرا بين المثقفين الوطنيين في مختلف األقطار
ال يتسع المقام الستعراض األفكار التي طرحت في المؤتمرين، لكنني سأحاول أن أعرض التجاهاتها 

لمجاالت السياسية واالقتصادية فمؤتمر الشارقة تعرض للمتغيرات الدولية في ا. وأبرز ما جاء فيها
ورغم أهمية ما قيل في هذه الدوائر الثالث، إال أن ما قدم في موضوع المتغيرات السياسية . والثقافية

أثار اهتماماً خاصاً، فقد تحدث المحلل السياسي األستاذ جميل مطر عن مجمل المتغيرات الحاصلة في 
علي الجرباوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت كما عرض الدكتور . العالم، ونصيب العرب منها

 .لتأثير متغيرات البيئة الدولية على الصراع العربي اإلسرائيلي
جميل مطر رصد متغيرات كثيرة في موازين القوى العالمية سواء في موقف الواليات المتحدة في 

 ال تغير يمكن توقعه في العالم وخلص إلى أنه. أوروبا، أو في موقف الصين والهند وروسيا والبرازيل
وفي رأيه أن الواليات المتحدة األمريكية يحظى . العربي، وإذا حدث ذلك التغير فإنه سيكون ببطء شديد

تراجع مكانتها الدولية بما يشبه اإلجماع خارج المنطقة العربية، ولكنها ما زالت تتعامل مع األمة العربية 
األعظم التي تزايدت هيمنتها ونفوذها على العالم بأسره، وفي الوقت شعوباً وحكومات باعتبارها الدولة 

ذاته فإن حكومات الدول العربية مازالت تتعامل مع الواليات المتحدة من المنطلق نفسه، الذي يتصور 
وما زالت تلك الدول غير مبالية بالخرائط . أنها ما زالت العقدة األعظم المهيمنة على مقدرات العالم

 التي تتحرك في العالم، موحية بأن ثمة دوال أخرى صاعدة، يمكن أن تحد من تلك الهيمنة في الجديدة
 .الحاضر والمستقبل

الدكتور على الجرباوي كان أكثر حدة في نقده للموقف العربي ألن ورقته ركزت على تأثير المتغيرات 
ة بصدارة المشهد الدولي كان يمكن ومما قاله أن تفرد الواليات المتحد. على الصراع العربي اإلسرائيلي

أن يطمئن إسرائيل ويجعلها تستكين مطمئنة إلى دور واشنطن، ولكن الذي حدث كان العكس؛ فمنذ قامت 
بتوقيع اتفاق أوسلو فإنها قامت بتسويق نفسها في العديد من العواصم التي كانت غير مرحبة بها، مثل 

أما الدول العربية فإنها لم تفعل شيئاً، إذ . نحاء المعمورةبكين ونيودلهي، وما زالت تواصل تحركها في أ
تحرت كل دولة مصلحتها الخاصة، ولم نجد أحدا مشغوال بالمصلحة القومية العربية مما أعطى انطباعاً 
بأنهم أصبحوا يعتبرون تلك المصلحة عبئا وليست واجبا عليهم، إذ خالل قرن من الزمان لم يستطيع 

واتسم الموقف العربي .  استنهاض وتجميع إمكانياتهم إليجاد حل للقضية الفلسطينيةالعرب والفلسطينيون
ضعف التنسيق العربي وبقاؤه في حده األدنى المطلوب، األمر الذي : إزاء تلك القضية بثالث سمات هي

 الواقع استصحب تعزيزاً للقطرية وتراجعاً ألولوية القضايا القومية ـ تسليم معظم الدول العربية باألمر
والنظام الدولي خصوصاً بعد انتهاء ثنائية القطبية الدولية، بحيث أصبحت اإلرادة األمريكية هي القدر 
واإلرادة التي ال ترد ـ تسليم العرب بنهاية التاريخ مع أمريكا سلبهم إرادة الفعل والقدرة عليه، األمر 

 .دعالذي أطلق يد إسرائيل في العالم العربي من دون كابح أو را
مما الحظه الدكتور الجرباوي أن كل ما كتب ويقال حول تغير البيئة الدولية وصعود قوى جديدة آسيوية 
وأمريكية التينية على المسرح الدولي، ال يشير من قريب أو بعيد إلى المنطقة العربية، وكأنها تقف 
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وفي رأيه أن . د والعشرينخارج التاريخ، وكأن العرب واألفارقة هم مستضعفو العالم في القرن الواح
أن يتصرفوا كعرب وليس كشعوب قطرية متصارعة أو : خروج العرب من مأزقهم له أربعة شروط هي

متنافسة، وذلك لن يتأتى إال في ظل إرادة للتوحد وتوطيد العالقات العربية في مختلف المجاالت ـ أن 
أشواقهم ـ أن يكف العرب عن المراهنة يقيموا مجتمعات ديمقراطية تعبر أنظمتها عن تطلعات شعوبها و

على الواليات المتحدة وحدها، عن طريق توسيع شبكة عالقاتهم ومصالحهم مع مختلف دول العالم 
الصاعدة ـ على العرب تجنب استمرار استجداء تسوية سياسية مع إسرائيل، ألنها ال تريد وال تجد أي 

مية مع العرب، فالمبادرة العربية يجب أن يكون عنصر ضاغط عليها لكي تتوصل إلى تسوية سياسية سل
لها سقف زمني، وعلى الفلسطينيين التوقف عن المفاوضات العبثية الجارية، وعوضاً عن حل الدولتين 

 .الذي فشل فلماذا ال يتم تبني فكرة الدولة الواحدة التي ترفضها إسرائيل بشكل حاسم
نه يكاد يشكل نقطة االتفاق التي كانت محل إجماع فصلت بعض الشيء فيما ناقشه مؤتمر الشارقة أل

المؤتمر القومي الذي عقد بصنعاء، وعبر عنها تقرير حال األمة العربية عن العام الماضي، الذي أعده 
 شهد تراجعات ملحوظة في 2007فريق خبراء مركز الدراسات العربية في بيروت، وخلص إلى أن عام 

ء النظام العربي بشقيه الرسمي وغير الرسمي اتسم بالجمود والتدهور فلسطين ولبنان والعراق، وأن أدا
خالل ذلك العام، وانحصرت مؤشرات األمل والتفاؤل التي رصدها التقرير في أمرين أولهما استمرار 
المقاومة في فلسطين والعراق، وثانيهما إفاقة الجماهير من غفوتها وتحركها للمطالبة بحقوقها في مصر 

 .لكويت بوجه أخصواألردن وا
مناقشات صنعاء كانت صدى ألزمة الواقع العربي، إذ في حين استأثرت األوضاع في لبنان والعراق 
وفلسطين بقسط غير قليل من المناقشات، واعتبر كثيرون أن ما يجري في تلك األقطار الثالثة بمثابة 

إخضاع المنطقة وتطويقها، فإن تجليات متنوعة لضغوط المخطط األمريكي واإلسرائيلي التي تستمر في 
المتحدثين أجمعوا على أن تلك األجواء تبرز الحاجة الملحة إلى المشروع النهضوي العربي، الذي يبدأ 

وقد استمع المؤتمر إلى شهادات متعددة عبرت . بإقامة الدولة الديمقراطية المستقلة على المستوى القطري
ي حين ندد آخرون بمحاوالت تدويل أو تعريب القضايا العربية عن أزمة الديمقراطية في العالم العربي، ف

وحذر آخرون من انكشاف األمن القومي العربي وتعرض الوطن العربي لعمليات تفتيت » لبنان مثال«
، إضافة إلى التآكل الذي تتعرض له فلسطين في ظل »العراق ولبنان والسودان والصومال«وتمزيق 
 عدة التدخل اإليراني في العراق، معتبرة أن طهران تؤدي دوراً سلبياً كما انتقدت أصوات. االستيطان

وبخصوص دور حزب اهللا فإن البعض . هناك، في حين تؤدي دوراً إيجابياً بمساندتها حزب اهللا في لبنان
عبروا عن قلقهم إزاء تحوله من حركة مقاومة للدفاع عن لبنان إلى طرف في االستقطاب الداخلي 

وهي المالحظة التي أوردها تقرير حال األمة، الذي أشار إلى أن بعض . ساحة اللبنانيةالحاصل في ال
 .مقتضيات النفوذ اإلقليمي إليران تصطدم بالمصالح العربية في العراق والبحرين واإلمارات

لقد ظلت أجواء األزمة بمختلف جوانبها مخيمة على المؤتمر الذي استمر ثالثة أيام، وتم افتتاحه في 
حدى قاعات كلية الشرطة اليمنية، التي علقت على جدرانها ثماني صور كبيرة للرئيس علي عبد اهللا إ

  .صالح
 14/5/2008الشرق األوسط 

  
 غــزة أوالً .62

  ماجد عزام
غزة أوالً هذا هو العنوان العريض التفاق الهدنة أو التهدئة الذي تضع مصر عليه اآلن اللمسات األخيرة                 

فين أو الالعبين األساسيين اآلن في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي مقـصود بـالطبع      بعد اتفاقها مع الطر   
الحكومة اإلسرائيلية وحركة المقاومة اإلسالمية حماس يمكن تسجيل عدة مالحظات على اتفاق أو تفـاهم               
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غزة أوالً سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، من حيث الشكل أجـرت الحكومـة المـصرية                   
ومشاورات مستمرة مع إسرائيل وحماس وهي استقبلت لهذا الغرض المـسؤول فـي وزارة              مفاوضات  

الدفاع اإلسرائيلية الجنرال عاموس غلعاد اكثر من مرة كما أنها خاضت مـشاورات وحـوارات شـبه                 
ماراثونية مع قيادة حماس خاصة في الداخل حول هذا األمر وطوال الوقت ربمـا مـن ناحيـة أدبيـة                    

عت القاهرة الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا للسلطة وزعيما لحركة فتح في الصورة             ودبلوماسية وض 
ـ وهو عبر مراراً في الفترة األخيرة عن تأييده غير المحدود او والمتحفظ للجهود المصرية ـ بعـدما   
 أضحت الطبخة جاهزة وفي غياب فتح وحماس استدعت القاهرة بقية الفصائل الفلسطينية ألخذ مـوافقتهم              

وباألحرى بصمتهم على الصفقة أو تفاهم غزة أوالً وهذا أمر غريب ومستهجن فهو من ناحيـة يكـرس                  
االنقسام الفلسطيني الفلسطيني وكان يفترض أن تمثل مشاورات التهدئة مع إسرائيل خطوة باتجاه التهدئة              

معنى أن بإمكان حمـاس     الفلسطينية الفلسطينية ومن ناحية أخرى يكرس الثنائية على الساحة الفلسطينية ب          
وفتح ـ ومع التقدير بالطبع لثقلهم الكبيرـ االتفاق على أي شيء والحصول بعد ذلك علـى موافقـة او    
بصمة األطراف األخرى، عوضاً من ذلك فإن الحوارات التي جرت في القاهرة بغياب حمـاس وفـتح                 

ليس عند إسرائيل وبدالً من التركيز    تعطي إسرائيل الذريعة للتملص والقول إن المشكلة عند الفلسطينيين و         
على المطبات واالفخاخ وحتى المجازر التي تضعها اسرائيل امام التهدئة جرى التركيز على الخالفـات               

  . والنقاشات الفلسطينية الداخلية
كان يجب أن يتم عرض الورقة المصرية على كل الفصائل وكان يجب على حماس بـصفتها المعنيـة                  

ارا مع الفصائل حول التهدئة ثم تعلن موافقة الجميع على الورقة أو التفـاهم مـع                األولى أن تخوض حو   
اإلشارة الى ان الفصائل كلها بانتظار الرد اإلسرائيلي، بدالً من اإلعالن المنفرد بالموافقة على التهدئـة                

اشر ـ  الزهار والطلب من مصر الحصول على موافقة بقية الفصائل نحن هنا بشكل غير مب. كما فعل د
ومع كامل التقدير للجهود المصرية ـ أمام تسهيل او تعبيد الطريق أمام عودة وربما تكريس الوصـاية   
العربية على القضية الفلسطينية والمشروع الوطني مع االنتباه الى ان ثمة فرقـا كبيـرا بـين التنـسيق                   

ل العربي لتنسيق المواقف بـين      الفلسطيني العربي كخطوة الحقة للتفاهم الفلسطيني الفلسطيني وبين التدخ        
الفصائل الفلسطينية خاصة في شأن يفترض ان ال تتوافر فيه خالفات او تباينات كبيرة وهو التهدئة مـع                  

  . إسرائيل
هذا من حيث الشكل أما من حيث المضمون ومن الناحية المنهجية والمبدئية يبدو غريباً أن تلجأ فـصائل                  

إلى التهدئة مع القوة الممارسة لالحتالل فقط من أجل أن توقـف            المقاومة وحتى شعب خاضع لالحتالل      
تلك القوة التنكيل والبطش مع بقاء فعل االحتالل نفسه، هذا المدخل المنهجي ال يلغي حقيقـة أن الهدنـة                   
باتت ضرورة وحتى مصلحة وطنية فلسطينية إال أن هذه الحقيقة هي نتاج لممارسات وأساليب وأفعـال                

تبدأ من غياب اإلطار أو المرجعية الوطنية وغياب برنامج الحد األدنى المتوافق عليـه              فلسطينية خاطئة   
وصوال إلى األساليب والتكتيكات الخاطئة في فعل المقاومة تجاه االحتالل وكذلك فـي حـل الخالفـات                 

فـي  السياسية الداخلية وهذه العوامل أوصلت األوضاع الفلسطينية إلى ما وصلت إليه وهي التي أنتجت               
  . النهاية الواقع المأساوي الحالي الذي باتت عبره التهدئة مصلحة بل ضرورة وطنية

أمر آخر في مضمون التهدئة يتعلق بتصريحات قادة الفصائل ـ عدا حماس وفتح ـ أثناء وجودهم فـي    
قـة علـى    القاهرة فهم جميعاً بال استثناء قالوا إنهم ضد تفاهم أو اتفاق غزة أوالً وإنهم مضطرون للمواف               

صيغة التهدئة وأنهم مضطرون للموافقة على صيغة التهدئة المطروحة فقط انسجاما وتساوقا مع اإلجماع              
الوطني علماً أن مجموع أو محصلة تلك التصريحات تشير الى أن ليس من إجماع حول التهدئة وأن هذه                  

حالة التصدي ألي شـيء     الفصائل لألسف تعي جيدا حجم نفوذها الجماهيري والشعبي وهي مقتنعة باست          
  . توافقت عليه فتح وحماس وتفاهمتا عليه بشكل مسبق مع السلطات المصرية
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في المضمون والجوهر أيضاً ال احد مستعد لإلجابة عن ماذا بعد تفاهم غزة أوالً فماذا بعد التهدئة مـاذا                   
ون تلك األمور متروكة    عن زوال االحتالل واسترجاع الحقوق وتحقيق اآلمال الوطنية الفلسطينية هل ستك          

للتفاوض الجاري اآلن بين الرئيس محمود عباس وإيهود أولمرت وماذا عن الضفة الغربية خالل الشهور               
الست القادمة والشهور التي تليها وماذا عن أشكال وأساليب المقاومة فـي الـضفة الغربيـة الخاضـعة                  

القص الفكري والكسل الذهني عن ابتـداع    لالحتالل، هل تدفع الفصائل ومعها كل الشعب الفلسطيني ثمن          
أساليب وأشكال للنضال تتماشى مع واقع االحتالل المباشر في الضفة واألهم بعد تحقيق التهدئة أو الهدنة                

ماذا عن التهدئة او الهدنة الداخلية ماذا عن معالجة االنقسام الداخلي ومـاذا عـن الوحـدة                 . مع إسرائيل 
ماذا عن مواجهة االستحقاقات القادمة سواء المتعلقة بفشل التـسوية أي           الوطنية وماذا عن رأب الصدع و     

 واالسـتحقاق التـشريعي ينـاير       2009أو باالستحقاقات الفلسطينية الداخلية كاالستحقاق الرئاسي يناير        
.2010   

دعاة التشاؤم ومروجو ثقافة الهزيمة سيقولون وعن حق إن من رفض اتفاق غزة أريحا أوال أوالً مضطر                 
آلن للقبول بغزة أوالً ولو تحت ستار التهدئة أو الهدنة والحفاظ على المكتسبات الوطنية ـ الفئوية ـ فى   ا

غزة هذا ليس صحيحاً فما جرى ويجري هو سقوط للنخبة السياسية و للقيادات البائـسة العـاجزة عـن                   
لعمالق األكثر حيوية في    مجاراة أو االرتفاع إلى مستوى التضحيات التي قدمها وما زال يقدمها الشعب ا            
  . المنطقة الشعب الذي لم يتعب أو يمل او يستسلم بعد مئة عام من الصمود والعطاء

  14/5/2008السفير 
  

 وديعة اولمرت .63
   هآرتس-تسفي بارئيل

، هذا هـو اسـتنتاج الـصحيفة        "انها تعرف صنع الحرب   . الحكومات الضعيفة ال تستطيع صنع السالم     "
التي تعرف وبحق حكومة ايهود اولمرت      " تشرين"ان  . قة باسم النظام في سورية    الناط". تشرين"السورية  

تستطيع ان تجعل اولمرت يعقد اتفاق سالم مـع         " معجزة فقط "انها حكومة ضعيفة، تعتقد بحسب ذلك ان        
 .سورية

بلغـت  فقـد ا  . بيد انه قبل يوم من نشر المقالة بثت وكالة االنباء السورية قليالً من االمل في التفـاوض                
الوكالة ان الرئيس بشار االسد تحدث طويالً بالهاتف الى رئيس حكومة تركيا، رجب الطيب اردوغـان،                

يتبين مـن   . في ادارة مفاوضة اسرائيل استمراراً لزيارة وزير الخارجية التركي علي باباجان السرائيل           
منـدوب اسـرائيلي    تقارير اخرى انه يوجد اتفاق مبدئي على استضافة لقاء في صعيد مـنخفض بـين                

 . ومندوب سوري في اسطنبول
في اآلن نفسه كان يمكن ان ينطبع في النفس من محادثات اولمرت مع محمود عباس انـه يوجـد تقـدم             

يجب االن فقط ان نرى كيـف       . ايضا، بل تقدم حقيقي، في مسألة رسم الحدود بين اسرائيل والفلسطينيين          
س بتوسط الوزير المـصري للـشؤون االسـتخبارية عمـر           يتقدم التفاوض الذي يتم بين اسرائيل وحما      

 .سليمان، مؤملين ان يحدث تحوٌل في هذه الجبهة ايضا
الى االن وجهه دائماً الى الجانب العربي سؤال قدرة الزعماء على اتخاذ            . اجل ان اولمرت واهن ضعيف    

طيع رفع القفاز؟ ان مزيـة      هل يوجد بالقدس احد يست    : االن تواجه اسرائيل السؤال نفسه    . قرارات حاسمة 
الضعفاء هي انهم عندما يعرفون انهم معوقون قد يقومون باعمال احياناً كانت ستعرف في الوضع العادي          

ونقيصة الـضعفاء هـي انهـم ال        . مثل ارئيل شارون قبل االنفصال من غزة      . على انها انتحار سياسي   
عابر، وهكذا يواصـلون القيـادة كـأن    يعترفون على نحو عام بضعفهم، او يعتقدون انه ضعف ضئيل و 

 .مستقبلهم كله امامهم
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قد تكون في هذه المرة وبسبب ضعف اولمرت الشديد خاصة قد عرضت له فرصة تستطيع ان تفيده وان                  
بدل طموح كاسح الى التوقيع على اتفاق سالم شامل مع سورية، او انهاء مفاوضة              . تفيد اسرائيل خاصة  

، على حسب طراز    "وديعة اولمرت "، يستطيع رئيس الحكومة االكتفاء بـ       2008الفلسطينيين حتى نهاية    
 . 1995في سنة "وديعة رابين "

القصد الى رزمة اتفاقات تكون اساساً للتفاوض االتي وللزعيم االتي، ووظيفتها على االقـل ان تهـيء                 
 فـي   95 – 85لـى   اذا كان يوجد على حسب زعم االسد اتفاق ع        . الرأي العام في اسرائيل للمرحلة هذه     

 فإن أي اجراء قـضائي  –المائة من الموضوعات، واذا كانت توجد مع طرف فلسطيني اتفاقات جوهرية            
 .على رئيس الحكومة ليس سببا لتعويق التفاوض، وال سيما في كل ما يتصل بتسويات تقنية أو أمنية

وية الحضور وزعيم غيـر     اذا كان االنسحاب من هضبة الجوالن، او من المناطق يقتضي وجود قيادة ق            
 فإن االمر ليس كذلك اذا كنا مـا زلنـا           –معرض للمحاكمة ويستطيع اقناع اعضاء الحكومة والجمهور        

نتباحث في تجريد القوات من السالح في هضبة الجوالن، او التعـاون االمنـي واالقتـصادي كـشرط                  
الكثيرة التي تسلب وقتاً كبيراً من      تستطيع أفرقاء العمل المتخصصة ان تنزيل االعشاب البرية         . لالنسحاب

قبل وقت كبير من ضرورة استدعاء قوة الحضور الـى المنـصة            " كتاب االتفاقات "التباحث، وان تثخن    
 .الرئيسة

صحيح ان االتفاقات القديمة قد تفقد من قوتها        . هذه لبنة ضرورية في كل تفاوض سياسي من اجل السالم         
لكن اذا شئنا ان نحكـم      . ت حكومة تجعلها سياسة ذات قوة فعلية      وال سيما حين ال تكون مصحوبة بقرارا      

 سنة  13، التي لم تتركها سورية قط من يديها، واسرائيل االن ايضا بعد             "وديعة رابين "على حسب مكانة    
، التي تـدحرج مـن      "خريطة الطريق "مستعدة لتبنيها كأساس الستمرار التفاوض؛ أو اذا أخذنا مثالً من           

 فإنه يبدو انه يوجـد التفاقـات        – 2003 ومن حكومة اسرائيل الى حكومة اسرائيل منذ         ادارة الى ادارة  
 .كهذه طول عمر وقوة مذهلة

ان رئيس حكومة يخضع لتحقيق جنائي، فضالً عن ان يفضي الى محاكمة ال يحق له ان يتوقع ان يكون                   
كن في ذلك الصدع الذي قد يوجد       ل. تناول المسارات السياسية والوعود بالسالم او الحرب درعاً واقية لها         
 يجوز ان نطلب الى اولمـرت، اال        –بين الشك والمحاكمة، وبين تعليق الحكم اذا وجد واستمرار الوالية           

يترك للحظة فرصة ابقاء اسرائيل مع نافذة فرص الستمرار المسارات السياسية، وبخاصة مـع وجـود                
 .  نب السوريشريك في الجانب الفلسطيني ومع وضوح الشريك في الجا

  14/5/2008صحيفة فلسطين   
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 ياسر زعاترة  
حين كان حزب اهللا يقاتل اإلسرائيليين في جنوب لبنان ويحقق االنتصارات عليهم وصوالً إلى انتـصار                

ـ         2000مايو عام    ف مذاهبـه، تحـس أن      ، كانت الغالبية الساحقة من الشارع العربي واإلسالمي، بمختل
 .المعركة هي معركتها التي ال خالف على الموقف منها

وحدها قلة معزولة في األمة كان تخرج من بين الصفوف          . لم يكن ثمة تردد وال افتعال في هذه المشاعر        
 .في سياق من التشكيك مشيرة إلى مذهب حزب اهللا الشيعي، ومستعيدة بعضاً من فصول التاريخ البائس

 لم يكن هو ذاته القديم، فقد جاءت الحـرب علـى خلفيـة مـن                2006المشهد خالل حرب يوليو     بيد أن   
االنقسام، أوالً بين الطرف السنّي اللبناني وبين الطرف الشيعي على خلفية شعور السنّة بالمظلومية إثـر                

ب شـعورهم   على يد السوريين المتحالفين مع حزب اهللا، إلى جان        ) رفيق الحريري (اغتيال أكبر رموزهم    
وثانياً بين الشيعة والسنّة في عموم المنطقة علـى خلفيـة           . باستقواء حزب اهللا عليهم في الساحة الداخلية      
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، وعلى خلفية مواقف إيرانية     )إعدام صدام بتلك الطريقة كان عالمة فارقة      (الموقف مما جرى في العراق      
 .ى بنكهة قوميةفاحت منها رائحة طموحات إقليمية، أحياناً بنكهة مذهبية وأخر

على أن ذلك كله لم يحل دون وقوف الغالبية من جماهير األمة إلى جانب الحزب في المعركة، وإن بـدا                    
 .البعض أقل حماسة من ذي قبل بسبب العوامل المشار إليها

والحال أن الوعي الجمعي لألمة ال يكاد يتردد في تحديد موقفه من أية معركة يكون طرفها اآلخر هـو                   
 أو الصهاينة، فهنا ثمة حسم واضح، وال شك أن العداء األميركي السافر لألمـة خـالل العقـدين               أميركا

 .الماضين، تحديداً منذ حرب الكويت، قد جعل المواقف أكثر وضوحاً مما كانت عليه من قبل
يـو،  اآلن، يمكن القول إن الموقف مما يجري في لبنان يبدو أكثر التباساً مما كان عليه خالل حـرب يول                  

وذلك رغم القناعة السائدة بأن ما يجري هو جزء من معركة جبهة المقاومة والممانعة فـي األمـة مـع                    
يحدث ذلك ألن الطرف اآلخر المباشر هذه المـرة         . المشروع األميركي الصهيوني الساعي إلى تركيعها     
واقع أن الحشد الطـائفي     ، فضالً عن    )سنّي للمفارقة (ليس أميركا وال الدولة العبرية، وإنما طرف لبناني         

وقد ازداد الموقف التباسـاً بعـد       . ربما استفحل أكثر على خلفية تصاعد الحديث عن المشروع اإليراني         
السيطرة العسكرية لحزب اهللا على بيروت، األمر الذي أكد أن سالح المقاومة يمكن أن يستخدم بالفعـل                 

 .لتغيير التوازنات في الداخل
ال عمليا للمعضلة القائمة من دون أن يقدم حزب اهللا ما يكفي من المواقف التي               من هنا ال يبدو أن ثمة ح      

تبدد مخاوف السنّة من أن سالح المقاومة لن يستخدم إلحداث توازنات جديدة في الشارع اللبناني تتجاوز                
ف اتفاق الطائف وما تعارف عليه الجميع في سياق إدارة الشأن الـداخلي اللبنـاني، السـيما أن مخـاو                  

االجتياح اإلسرائيلي للبنان ليست واردة بقوة هذه األيام، اللهم إال إذا أصر الحزب على استخدام لبنان في                 
 .سياق صراع إيران مع األميركان في حال قرروا توجيه ضربة لمنشآتها النووية

ا سعد الحريـري،    في المقابل ال بد للسنّة أن يرفضوا االنجرار خلف لعبة الثأر الطفولي التي يسوقهم إليه              
فضالً عن مسارات الجنون التي يدفعهم إليها جنبالط، والتي تتجاهل حقيقة أن لبنان لن يستقر بحال بينما                 
يدير الظهر لسوريا، فضالً عن أن يتحول إلى سكين يطعنها في ظهرها، هي المستهدفة بقوة مـن قبـل                   

 .الصهاينة
لبنان، تماماً كما أن هناك حاجة إلى وضـع سـالح           ثمة حاجة إلى تصحيح البوصلة السياسية للسنّة في         

المقاومة في سياقه الصحيح، وهو ما لن يتم، مع األسف الشديد، من دون ترتيب العالقـة بـين مـصر                    
والسعودية من جهة، وبين سوريا من جهة أخرى، إلى جانب حوار جدي بين العـرب وإيـران علـى                   

لملف اللبناني والعراقي، وهو حوار ال بد له من قدر من           مختلف الملفات الشائكة في المنطقة ومن بينها ا       
 .التمرد على اإلمالءات األميركية، قد ال يتوفر قبل رحيل جورج بوش عن البيت األبيض
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