
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   إلى زوال والعودة باتت أقرب"إسرائيل ":تحييان ذكرى النكبة" الجهاد"و" حماس"

   أولمرت يتوعد حماس باستمرار الهجمات
  اهمات ونقاط اتفاقتوصلت وعباس إلى تف: أولمرت

  سندافع عن أهلنا في لبنان: "اإلسالمفتح "
  "إسرائيل"الجامعة األمريكية تقرر منع األساتذة والطلبة والعمال من التعامل مع : مصر

  عب الفلسطينيغالوي يحمل بريطانيا مسؤولية معاناة الش

حماس في الطريـق": هآرتس"
 كـم   ٤٠النتاج صواريخ مداها    

  عامينخالل 
  

 ٤ص ... 

 ١٥/٥/٢٠٠٨١٠٧٨لخميسا



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٧٨:         العدد                  ١٥/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

    :السلطة
 ٤ قرار بناء وحدات جديدة في مستوطنة جيلو يتناقض مع جهود السالم:  ردينةأبو .٢
 ٥ نكبةال والقانونية عن األخالقية المسؤولية "إسرائيل"وممثلو كتل برلمانية يحملون بريطانيا  .٣
 ٥  ال تنازل عن حق العودة:  التحريرفي منظمة" الالجئين"رئيس دائرة  .٤
 ٦ غزةالسلطة الفلسطينية ولجنة المساعدات النرويجية توقعان اتفاقية لتطوير مستشفيات  .٥
 ٦  مسؤولية األمنية عن شمال الضفة إلى السلطةنقل الل إسرائيلية -مباحثات فلسطينية  .٦

    
    :المقاومة

 ٦    إلى زوال والعودة باتت أقرب"إسرائيل ":تحييان ذكرى النكبة" الجهاد"و" حماس" .٧
 ٧  اقيادة حماس وتحطيم غزة وتكسير عظامه قادة إسرائيليون يطالبون بتصفية .٨
 ٧  تحذّر االحتالل من اغتيال قيادات فلسطينية وتدعو المقاومة للرد على العدوان" حماس" .٩
 ٨   واشنطن مشاركة بوش في االحتفال بالنكبة صفعة للمراهنين على: حمدانأسامة  .١٠
 ٨   حولت أمريكا إلى طرفاإلسرائيليين في احتفاالتهمشاركة بوش م :قدورة فارس .١١
 ٨  لم نتلقّ حتى اآلن الرد المصري حول التهدئة: "حماس" .١٢
 ٩  "كتائب القسام" في غزة بينهم ناشطان من أربعةقصف وتوغل يقتالن  .١٣
 ٩   في هجوم صاروخي فلسطيني على عسقالن٤١مقتل إسرائيلية وإصابة  .١٤
 ٩   على ضرورة التوافق اللبناني الفلسطيني حول خطة لدعم حق العودةتؤكد" الديمقراطية" .١٥
١٠  يهاجم اإلعالم الفتحاوي ويصفه بالوهمي" فتح"ناطق باسم  .١٦
١٠  قيادة الحركة تلقت دعوة لزيارة مصر لمناقشة الرد اإلسرائيلي على التهدئة: حماس .١٧
    

    :الكيان اإلسرائيلي
 ١٠   أولمرت يتوعد حماس باستمرار الهجمات .١٨
١١  ات ونقاط اتفاقتوصلت وعباس إلى تفاهم: أولمرت .١٩
١١  جيش االحتالل اإلسرائيلي مستعد لشن عملية واسعة على غزة عقب الهجوم الصاروخي .٢٠
١١  مشروع استيطاني جديد في القدس المحتلة .٢١
١٢  لمحتلةحي استيطاني في جيلو وكنيس في القدس ا .٢٢
١٢    يهاجم حزب اهللا وحماسزبيري .٢٣
١٢   للتدرب على حرب شاملة" حجارة النار"مناورة : "إسرائيل" .٢٤
١٢  أعضاء الكنيست العرب يقاطعون خطاب بوش اليوم .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٣  ٢٠١٦أعداد الفلسطينيين واإلسرائيليين تتساوى في : اإلحصاء المركزي .٢٦
١٤   حتى نهاية آذار الماضي شهيدا٥،٣٦٨ً بلغ ىشهداء انتفاضة األقصعدد  :شبانة .٢٧
١٤  ا لم يرفعوا الظلم عن الفلسطينيين إذالحوار مع الحاخامات حوار طرشان: التميمي .٢٨
١٤  نهاء حالة االنقسامإ ىلإ تدعولنكبة ا ىحياء ذكرالهيئة الوطنية الفلسطينية إل .٢٩
١٤  ويؤكدون على حقهم بالعودةيحيون ذكرى النكبة في الخارج الفلسطينيون  .٣٠
١٥   إلى فلسطيناآلمال تحدو الجئي األردن تجاه العودة .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٧٨:         العدد                  ١٥/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

١٥  األمريكي يتظاهرون ضد زيارة الرئيس ٤٨فلسطينيو  .٣٢
١٥  مسيرة حاشدة في الخليل لمناسبة الذكرى الستين للنكبة .٣٣
١٥  اًفلسطيني وإصابة أكثر من عشرين  بمناسبة النكبةيرة سلمية في قلنديااالعتداء على مس .٣٤
١٦  أوضاع الالجئين الفلسطينيين على الحدود العراقية السورية تزداد سوءاً كل يوم .٣٥
١٦   عودتهم"إسرائيل" عالقون في عمان بعد رفض  غزيا٧٠ً .٣٦
١٦  االحتالل يعتقل أسرى محررين في محافظة القدس .٣٧
   

   :اقتصاد
١٦   الفلسطينيةاألراضي لشراء حصص في بنوك  خليجيةطلباتهناك : جهاد الوزير .٣٨
 ١٦  الشهر الماضي% ١,٩٤مؤشر غالء المعيشة الفلسطيني يسجل ارتفاعاً نسبته  .٣٩
 ١٧   في غزة عبر اإلنترنتحظر المواقع اإلباحيةل الحكومة المقالة توقع اتفاقية .٤٠
   

   : األردن
١٧   عاما٦٠ لم تحقق القبول في المنطقة رغم مرور "سرائيلإ: "ملك األردن .٤١
١٧   من المؤسف أن يحرم األردنيون األحرار من أحياء ذكرى النكبة: زة منصورحم .٤٢
١٧   يدعو إلحياء قرار حق عودة الالجئيناألردنية اتحاد المرأة .٤٣
   

   :لبنان
١٨   العميد شقير مجلس الوزراء اللبناني يلغي قراري شبكة اتصاالت المقاومة وتنحية  .٤٤
١٨  جريحا١٩٧ً قتلى و١٠٣الحصيلة غير الرسمية والحياة تعود إلى طبيعتها تدريجياً : بيروت .٤٥
١٨   لمناسبة الذكرى الستين للنكبة أحزاب وشخصيات لبنانية تؤكد على حق العودة .٤٦
١٨  سندافع عن أهلنا في لبنان: "اإلسالمفتح " .٤٧
   

   :عربي، إسالمي
١٩  المشهد الفلسطيني يتعقد يوما بعد يوم وال مؤشرات على انفراجه: أبو الغيط .٤٨
١٩  "إسرائيل"المطالبة بتحقيق في إرسال أطفال عراقيين للعالج في  .٤٩
١٩  لجنة عربية لمالحقة مرتكبي جرائم الحرب اإلسرائيليين .٥٠
٢٠  "إسرائيل"لـ" نهاية قريبة"الكاتب عبد الوهاب المسيري يتوقع  .٥١
٢٠  "إسرائيل"لتعامل مع الجامعة األمريكية تقرر منع األساتذة والطلبة والعمال من ا: مصر .٥٢
٢٠  "إسرائيل"إحباط محاولة جديدة لتسلل أفارقة إلى : مصر .٥٣
   

   :دولي
٢١  في وجه اإلرهابيين" إسرائيل"الرئيس األمريكي يشيد بالتحالف المستديم مع  .٥٤
٢١   نقل السيادة على الضفة تدرجياً إلى السلطة" إسرائيل "بلير يقترح على .٥٥
٢١  غالوي يحمل بريطانيا مسؤولية معاناة الشعب الفلسطيني .٥٦
٢٢  "إسرائيل"أحمدي نجاد بتهمة التحريض على العنف ضد استراليا تهدد بمحاكمة  .٥٧

   
   



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٧٨:         العدد                  ١٥/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

    :مختارات
٢٢  مقابل وقف تخصيب اليورانيوم في حل مشاكل العالم ةمشاركبال تطالبإيران  .٥٨
٢٢  بين يدي القذافيأكبر سالطين الكاميرون وحاشيته يشهرون إسالمهم  .٥٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٢  خالد وليد محمود... ! تستجدي األمل"رائيلإس".. عاماً) ٦٠(بعد  .٦٠
٢٤  ياسر الزعاترة... دولة برسم الزوال رغم عامها الستين .٦١
٢٥  محمود حيدر... تهافت األطروحة.. ستة عقود على الدولة اليهودية .٦٢
٢٩  مصطفى فرحات... ! المقاومة إلى مقاومة المقاومةوفتح، من.. حماس .٦٣
٣١  معتصم حمادة... إلعادة القطاع إلى األحضان المصرية" حماس"خطّة إسرائيل و .٦٤
    

 ٣٤  :وثيقة
***  

  
   عامين كم خالل ٤٠حماس في الطريق النتاج صواريخ مداها ": هآرتس" .١

حذر رئيس هيئة االستخبارات العامة في جيش االحتالل الميجر جنرال عاموس يادلن من             : القدس المحتلة 
 إسـرائيل  مدينة  بئر السبع ستكون في غضون عامين في مرمى الصواريخ الفلسطينية ما لم تفعـل                  أن
ـ  وقال في حديث خاص لصحيفة هآرتس إن حركة حماس قد تكـون قـادرة علـى ز    . شيئا دى يـادة م

موضحا أن حماس تعزز مواقعها الدفاعية في قطاع غزة تمهيـداً لـدخول              ٢٠١٠صواريخها حتى عام    
 اآلن كم وتعمـل     ٢٠ حماس لديها مئات الصواريخ التي يبلغ مداها         إنن  لداقال ي و .قوات جيش االحتالل  

 تلـك    وكريات جات وبئر السبع فـي مرمـى        أسدود كم مما يجعل     ٤٠ صواريخ يبلغ مداها     إنتاجعلى  
 . توازن ردع يشابه ا لدى حزب اهللاإليجادالصواريخ وذلك في محاولة 

  ١٥/٥/٢٠٠٨وكالة سما  
  
 قرار بناء وحدات جديدة في مستوطنة جيلو يتناقض مع جهود السالم:  ردينةأبو .٢

 قال نبيل أبو ردينة النـاطق الرسـمي باسـم           :وفانقالً عن وكالة     ١٥/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة   نشرت  
المقامـة علـى    " جيلـو " بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة        "إسرائيل"، إن قرار     الفلسطينية الرئاسة

أراضي محافظة بيت لحم يؤكد أن التصريحات المتفائلة التي تصدر من بعض األطراف اإلسـرائيلية ال                
الوصـول  تعكس السياسة الرسمية اإلسرائيلية، وتتناقض مع كل المحاوالت والجهود التي تبذل من أجل              

وأضـاف   .لى عدم شرعية االستيطان بكافة أشكاله     إ  وأخيراً إلى اتفاق سالم الن أي اتفاق إنما يستند أوالً        
ـ  أبو ردينة     على القيام بمثل هذه القرارات االستفزازية في كـل          "إسرائيل" لقد عودتنا    :"وفا"في تصريح ل

رار المتزامن مع زيارة الرئيس بوش هـو        مرة يأتي فيها مسؤول أميركي إلى المنطقة، ويبدو أن هذا الق          
إننـا نؤكـد أن االسـتيطان ال        : وختم الناطق الرسمي  . رسالة مؤداها التناقض ما بين األقوال واألفعال      

 .شرعية له سواء السابق منه أم الالحق وبشكل خاص في القدس الشرقية
لسطينيين صـائب عريقـات     قال كبير المفاوضين الف   : نقالً عن الوكاالت   ١٥/٥/٢٠٠٨السفير  وأوردت  

  ".  معااألمرينال يمكنهم الحصول على ...  السالمأو اإلسرائيلية المستوطنات إما"
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٠٧٨:         العدد                  ١٥/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

 نكبةال والقانونية عن األخالقية المسؤولية "إسرائيل"وممثلو كتل برلمانية يحملون بريطانيا  .٣
ي، بريطانيا باعتبارها كانـت      حمل ممثلو الكتل البرلمانية في المجلس التشريع       : منتصر حمدان  -رام اهللا   

 المسؤولية الـسياسية والتاريخيـة      "إسرائيل"دولة االنتداب على فلسطين في حينه وصاحبة وعد بلفور، و         
، وعن تـداعياتها المـستمرة      ١٩٤٨ عام   ]الفلسطيني[والقانونية واألخالقية عن النكبة، التي حلت بشعبنا      
لفلسطينيين الذين شردتهم بالقوة، عبر سياسة التطهيـر        وبخاصة المسؤولية المباشرة عن قضية الالجئين ا      

وشدد ممثلـو الكتـل خـالل        .العرقي العنصرية التي تمثلت بالمذابح المبرمجة، عن أرضهم وممتلكاتهم        
االجتماع الذي عقدوه في مقر التشريعي في رام اهللا، على صمود شعبنا وكفاحه وتمسكه بحقه المقـدس                 

 ديارهم وممتلكاتهم وأرض وطنهم، وتمسكه بحق تقرير المـصير وإقامـة            بالعودة؛ وعودة الالجئين إلى   
 هذه الحقـوق التـي      أن من   الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، انطالقاً        

 .١٩٤تستند إلى القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وقراراتها وفي مقدمتها القرار 
 رئيس كتلة   أكداسود، حيث   " تي شيرت " قام عدد من النواب بارتداء       أنفتتاحه بعد   وكان االجتماع جرى ا   

 شعبنا استعادة حقوقه الوطنية في ظل استمرار االنقسام         بإمكان على انه ليس     األحمدفتح البرلمانية عزام    
 "ائيلإسـر " األحمـد واتهم  . الحل يكمن في استرجاع الوحدة     أنالذي ساهم في تجزئة شعبنا، مشددا على        

 .وأميركا بالعمل على استغالل االنقسام من اجل استخدامه كمبررات لعدم االلتزام بالقوانين والمفاوضات            
مطالبا حماس بصرف النظر عما حدث في غزة، بالتراجع عن انقالبها والعودة إلى الـسلطة الـشرعية                 

كرى قيـام الدولـة العبريـة،        في االحتفاالت اإلسرائيلية بذ    بوشوانتقد مشاركة    ".برئاسة الرئيس عباس  
 الذي يدلل على تناسـيه معانـاة وآالم الـشعب           األمر تزامنا مع إحياء ذكرى النكبة،       تأتي وأنهاخاصة  

 .الفلسطيني وحزنه
 شعبنا في التمسك بحق  العودة الذي يتعرض إلى انتهاكات وال            إصراروشددت النائبة، خالدة جرار على      
اتهمت جرار   و ". وبمشاركة دولية وعالمية كبيرة    "إسرائيل"جري داخل   مباالة وخاصة باالحتفاالت التي ت    

باالحتفاالت اإلسرائيلية متناسـية نكبـة       ، بمشاركتها "إسرائيل"الواليات المتحدة باالنحياز الكامل لصالح      
 الحفاظ على  منظمة التحرير باعتبارها العنوان الوحيـد للـشعب     أهميةوشددت على    .الشعب الفلسطيني 

حتى لو اختلفنا فنحن متمسكون بحق العـودة        "وقالت   .يني في الداخل والشتات يجب أن نتمسك به       الفلسط
 ".وحق المقاومة الذي يتعرض إلى محاولة انتهاك ونقول إن حركة التحرير الفلسطينية متمسكة بهذا الحق

 ١٥/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   حق العودةال تنازل عن:  التحريرفي منظمة" الالجئين"رئيس دائرة  .٤

زكريا األغا رئيس دائرة شؤون الالجئين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة          . قال د  : عبد القادر فارس   -غزة  
ـ     إن ذكرى النكبة تمـر فـي        ،حول مرور ستين عاما على نكبة فلسطين      " عكاظ  "التحرير في تصريح ل

، لذي أضاف نكبة جديدة   وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني أصعب الظروف بسبب االنقسام والحصار وا          
خاصة أن الشعب الفلسطيني رغم ضخامة التضحيات التي قدمها لم يستطع حتى اآلن تحقيق أهدافه فـي                 
الحرية والعودة واالستقالل، وهناك سلسة كبيرة من النجاحات إال أنها لم تحل بصورة حقيقية فـي منـع                  

 من ارض فلسطين والقـضاء علـى        استكمال المشروع الصهيوني القاضي بطرد كل الشعب الفلسطيني       
وأكد األغا أن النكبة لم تنته، وأضاف أن الشعب الفلسطيني أفشل كل مؤامرات طمـس قـضيته                 . قضيته

  .وشطب هويته الوطنية
 ١٥/٥/٢٠٠٨عكاظ 

  
  
  



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                   ١٠٧٨:         العدد                  ١٥/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

 غزةالسلطة الفلسطينية ولجنة المساعدات النرويجية توقعان اتفاقية لتطوير مستشفيات  .٥
مغلي اتفاقيـة تعـاون مـع لجنـة         أبو  فتحي  .ممثلة بوزير الصحة د   فلسطينية   وقعت السلطة ال   :رام اهللا 

 مليون دوالر لتعزيز وتطوير  مستـشفيات        ٢,٣٢١تقضي بمنح السلطة    " نورواك"المساعدات النرويجية   
جون "مغلي وعن الجانب النرويجي     أبو  .ووقع االتفاقية د  . الوزارة في قطاع  غزة التابعة لوزارة الصحة       

 .نائبة السفير النرويجي لدى السلطة" جريت ليجن"ئيس لجنة المساعدات النرويجية ر" جانسين
 ١٥/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  نقل المسؤولية األمنية عن شمال الضفة إلى السلطةل إسرائيلية -مباحثات فلسطينية  .٦

لها في      ١٥/٥/٢٠٠٨الغد األردنية   نشرت    "هآرتس"حيفة نقلت ص:  يوسف الشايب  ،رام اهللا  نقًال عن مراس
 والسلطة الفلسطينية تبحثـان مـؤخراً       "إسرائيل"في عددها الصادر أمس عن مصادر إسرائيلية قولها أن          

وقالت . احتمال تسليم األجهزة األمنية الفلسطينية كامل المسؤولية األمنية تقريباً عن شمال الضفة الغربية            
 المنطقة الواقعة شمال شرق طولكرم وصـوالً    الصحيفة إن هذا اإلجراء يأتي لجعل شمال الضفة وتحديداً        

دون " اإلرهـاب "إلى جنين منطقة نموذجية تسيطر فيها السلطة الفلسطينية سيطرة فعلية وتقوم بمكافحـة              
 .تواجد عسكري إسرائيلي

 أكـد العقيـد عمـران       :مهند جدوع ،  جنين نقًال عن مراسلها في     ١٥/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وجاء في   
قائد منطقة جنين، أمس، جاهزية واستعداد قوات األمن الفلسطيني، لتسلم مـسؤولياتها            " دأبو حدي "سليمان  

  .كاملة في محافظة جنين، في حال قيام إسرائيل بتسليم السيطرة األمنية للسلطة في منطقة شمال الضفة
  
   إلى زوال والعودة باتت أقرب "إسرائيل ":تحييان ذكرى النكبة" الجهاد"و" حماس" .٧

 محمود الزهار االعتراف بإسـرائيل متوقعـاً        .د حركة حماس رفض القيادي في    : تحي صباح  ف -غزة  
: الذي عقد في مدينة غزة أمس     " المؤتمر الوطني للحفاظ على الثوابت    "وقال أمام   ". زوالها، ولو بعد حين   "
المقاومـة،   عاماً من النكبة باتت قريبـة بفعـل          ٦٠وهي الى زوال، والعودة بعد      . ال اعتراف بإسرائيل  "

واإلمبراطوريات التي قامت على دماء أصحاب األرض ماتت وتحللت وحرقتها شـمس التحريـر كمـا                
أيها المحتلون، لقد ظلمتم أنفسكم يوم دخلـتم فلـسطين          : "وخاطب اإلسرائيليين قائالً  ". ستحرق الصهاينة 

  ".لغربوظلمتم أنفسكم وأنتم تحالفون مجانين ا. غازين مستعمرين، ويوم طردتم شعبها
الدكتور محمد الهندي وممثلون عن عـدد مـن   " الجهاد اإلسالمي"وشارك في المؤتمر القيادي في حركة      

  .وافتُتح المؤتمر الذي يرأسه. الفصائل وشخصيات وطنية وإسالمية ومئات المواطنين
 مرحباً بك يا    ال: "وندد الزهار بمشاركة بوش وعدد آخر من زعماء العالم الدولة العبرية احتفاالتها، وقال            

ليعلم الجميـع  : "وأضاف". إن شعوبكم أيها الرؤساء ستعاقبكم يوماً ما  (...) بوش والمنافقون من الرؤساء     
والبندقيـة  . أن أرضنا ليست للبيع وال للشراء، وأن حق المقاومة مقدس ثقافة وصناعة وزراعة وتعليمـاً        

يش أوهام السالم المزعـوم، وال تخيفنـا        نحن ال نع  ... والصاروخ أدوات شريفة من أجل أهداف شريفة      
قوى الدمار والخراب وال غزارة الدم المراق وال جسامة التضحيات، وها نحن القوى المقاومـة أفـراداً                 

  ".ومؤسسات، وعائالت وفصائل نجدد عهدنا على العودة، ونعمل من أجلها ونبشر بها
شخص المسؤول عن قتل مئات آالف األبرياء       في هذه اللحظة، فإن ال    : "وقال. وانتقد الهندي الرئيس بوش   

في العراق وأفغانستان جاء ليحتفل بذكرى قيام الكيان اإلسرائيلي في ذكراه الستين لقتل الشعب الفلسطيني               
سيمثل هـذا الـرئيس     ... وتهجيره وزرع هذا الكيان في قلب األمة العربية على أنقاض فلسطين وشعبها           

سيقول بعدم حق العودة وعدم فك المستوطنات فـي أراضـي           ... اياهأمام الكنيست وسيوزع تعهداته وهد    
  ".الضفة الغربية، وسيتحدث عن القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني
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سيتحدث بكلمات جوفاء عن رؤيته للسالم ومطالبته بالقضاء على المقاومة، وسـيكون            "وأضاف أن بوش    
م أحدهم مبرراً لحصار مليون ونـصف المليـون         ولن يقد . وسط جوقة من المحتفلين بقيام هذا االحتالل      

  ".إنسان في قطاع غزة
حق العودة إلى كل شبر من أرض فلسطين حق فردي مقدس غير            "وأصدر المؤتمرون بيانا أكدوا فيه أن       

 عاماً من االحتالل    ٦٠"واعتبروا أن   ". قابل للتصرف، وكذلك حق جماعي لكل فلسطيني ال يسقط بالتقادم         
، إضـافة إلـى أن      "سطيني من أرضه وتشريده في المنافي فشلت في تهويـد األرض          وطرد الشعب الفل  

وشددوا ". المقاومة مستمرة طالما بقي االحتالل جاثماً فوق أرضنا وطالما استمر وطرد شعبنا من وطنه             "
تكريس الوحدة الوطنية خلف أهـداف       "إلى، داعين   "فلسطين جزء من األمة العربية واإلسالمية     "على أن   

  ".نا وغاياته وثوابته الراسخة في التحرير والعودةشعب
  ١٥/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  قيادة حماس وتحطيم غزة وتكسير عظامها قادة إسرائيليون يطالبون بتصفية .٨

ال للهدنـة مـع     : "شاشة التلفزيون اإلسرائيلي القناة العاشرة    ، على   قال الوزير اإلسرائيلي مئير شطريت    
 تفهم لغة واحدة هي اللغة العربية لذلك علينا تحطيمهـا           وإنماهم انجليزي   حماس، ال للتهدئة، فحماس ال تف     

وأضـاف   ". ضربتنا صاروخا لنضربها مئـة صـاروخ       فإذا ضعف،   ةبمائوتكسير عظامها والرد عليها     
 إلى ستدعم حماس وتعطيها السالح لتصل صواريخها بعد ذلك          إيران وافقنا على تهدئة فان      إذا: "شطريت

  ".أكثر نقصف بيت الهيا وندمرهم ليعانوا أنسدود، والحل أيم وبئر السبع واوفك
لقد خرجنا من عندهم فماذا يريدون منا ؟ ليذهبوا عنا ونحن لسنا مسؤولين عنهم وسنرد               : وصاح غاضبا 

وطالـب عـدد مـن       ". تهدئة معهم فهم ال يفهمون سوى اللغة العربية        أية ضد   أنا..... بكل قسوة عليهم    
وقـال   . قصف عسقالن  إصابةحزب كديما بتصفية زعماء حركة حماس ردا على          الكنيست عن    أعضاء

 إسرائيل  أن لبوش وزعماء العالم     واإلثباتعضو الكنيست شلومو موال يجب علينا تصفية زعماء حماس          
  .اإلرهابتكافح 

 ١٥/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  ومة للرد على العدوانتحذّر االحتالل من اغتيال قيادات فلسطينية وتدعو المقا" حماس" .٩

على أنها تأخذ تهديدات رئيس الحكومة الصهيونية إيهود باراك على محمـل            " حماس"أكدت حركة   : غزة
الجد، محذّرة إياه من اتخاذ أي قرار يستهدف اغتيال قيادات فلسطينية بـارزة، ال سـيما فـي حركـة                    

نأخذ تهديـدات أولمـرت     : "لهوقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي           ".حماس"
على محمل الجد، فقبلها قتلوا قيادات الشعب الفلسطيني، وربما يقدمون على اغتياالت لمزيد من قيـادات                

وأثنـى برهـوم علـى العمليـة         ".الشعب وربما قيادات وازنة، لكن هذا ال يهمنا وسنستمر في المقاومة          
: وقـال  . مدينة عسقالن الساحلية اإلستراتيجية    ، المتمثلة في قصف مجمع تجاري صهيوني في       "البطولية"
هذه العملية جاءت رداً على التصعيد الصهيوني على شعبنا ورداً علـى سياسـة اإلجـرام المدعومـة                  "

أمريكيا، وبالتالي ال يمكن وال يعقل أن يتفرج العالم على غزة وهي تحاصر، والشعب الفلـسطيني فـي                  
ل أن تقبل حماس أو أي فصيل فلسطيني أن يعش االحـتالل فـي              الضفة والقطاع يذبح، ال يمكن وال يعق      

  ".أمن واستقرار بينما يعيش غزة في حصار وظالم وكوارث
 ١٤/٥/٢٠٠٨قدس برس
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  واشنطن  مشاركة بوش في االحتفال بالنكبة صفعة للمراهنين على: حمدانأسامة  .١٠
مشاركة " إن ،"قدس برس "لـ  أسامة حمدان، في تصريحات خاصة       في لبنان " حماس"ممثل   قال: بيروت

الرئيس األمريكي جورج بوش في احتفاالت الكيان الصهيوني ال شك أنها تمثل صفعة قاسية على وجوه                
الذين راهنوا على التسوية وعلى الدور األمريكي في المنطقة، فهو ال يأتي فقط للمشاركة في احتفـاالت                 

لكيان يهودياً ليقفل باب حق العودة ويفـتح البـاب          الكيان الصهيوني؛ وإنما ليفرض فكرة أن يكون هذا ا        
". ، وليدعم فرض شروط االحتالل على المنطقة      ١٩٤٨على أرضه عام    ) من الفلسطينيين (لطرد من تبقى    

من هنا؛ فأمريكا ليست وسيطاً نزيها وإنما هي طرف في العدوان علـى             "واستنتج القيادي الفلسطيني أنه     
جنـاح  (لقد آن األوان لكي يحدد فريق رام اهللا         "وقال   .، حسب تحذيره  "ةالشعب الفلسطيني بأساليب مختلف   

خياراته السياسية؛ إما أن يعلن انهيار عملية التسوية واسـتعداده لتحمـل            ) السلطة برئاسة محمود عباس   
مسؤوليات ذلك، أو أن يستمر في هذا العبث السياسي والذي تضيع فيه الحقوق الفلسطينية، بعيـداً عـن                  

  .، على حد تعبيره"هقة السياسية من خالل إقناعنا بأن هناك عملية تسوية جادةالمرا
أعتقد أن المسألة ال تحتاج إلى كثير من العناء إلدراك طبيعة التحالف األمريكـي ـ اإلسـرائيلي،    "وقال 

ـ                  ان لكن اإلدراك ال يكفي والمطلوب خطوة عملية لمواجهة هذا الواقع من خالل قطع العالقات مـع الكي
                 الصهيوني، وفتح المعابر ومد يد العون للشعب الفلسطيني، وإطالق مواقف عربيـة واضـحة مـن أن

  .، وفق تقديره"عالقاتهم ترتبط بمصالحهم وأن مصالحهم تكمن في نهاية االحتالل
 ١٤/٥/٢٠٠٨قدس برس

  
  مشاركة بوش اإلسرائيليين في احتفاالتهم حولت أمريكا إلى طرف :قدورة فارس .١١

، قدورة فارس، في تصريحات خاصـة لــ         "فتح"شار عضو اللجنة الحركية العليا في حركة        أ: هللارام ا 
. ، إلى أن مشاركة الرئيس جورج بوش اإلسرائيليين في احتفاالتهم هي تحول سياسي خطير             "قدس برس "

رائيل فـي ذكـرى   ال بد من المالحظة أوالً أن رئيساً أمريكياً مزاوالً لعمله يقوم بزيارة إلس          " وقال فارس 
نكبة الشعب الفلسطيني هو معطى جديد يجب أن يدخل في االستراتيجية الفلسطينية، وهو معطى يعكـس                
موقف الواليات المتحدة األمريكية التي كنّا نقول عنها سابقاً إنها وسيط غير نزيه لكنها تحولت اآلن إلى                 

 على دماء وأشالء الشعب الفلـسطيني       طرف ضد الشعب الفلسطيني، فهو يأتي ليرقص مع اإلسرائيليين        
  .، وفق تعبيره"المتناثرة

 ١٤/٥/٢٠٠٨قدس برس
  
  لم نتلقّ حتى اآلن الرد المصري حول التهدئة: "حماس" .١٢

إنها لم تتلقّ حتى اآلن الرد المصري حول التهدئة، بعد المباحثات التي            " حماس"قالت حركة    :حسن جبر 
وبينما راجت   .ين بشأن إعالن تهدئة متدرجة في غزة والضفة       أجراها الوزير عمر سليمان مع اإلسرائيلي     

أحاديث حول زيارة مرتقبة لمسؤولين من حماس إلى مصر خالل األيام المقبلة، قـال فـوزي برهـوم                  
وأكد برهـوم لــ      .المتحدث باسم حركة حماس إنه ليس لديه حتى اآلن معلومات حول هذا الموضوع            

رسمي المصري حول التهدئة، بعد المباحثات التي أجراها سليمان فـي           أن حماس لم تتلقّ الرد ال     " األيام"
ربما هناك ترتيبات مصرية معينة، وعندما يأتينا الرد سنبلور موقفـاً مـع فـصائل               : وأضاف .إسرائيل

  .المقاومة إلعطاء إجابة واضحة ومتكاملة
 ١٥/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  "كتائب القسام"اشطان من  في غزة بينهم نأربعةقصف وتوغل يقتالن  .١٣
، فـي   "كتائب القـسام  "قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس أربعة فلسطينيين، بينهم ناشطان من           : غزة

وقالت مصادر طبية إن ثالثة شهداء سقطوا       . تصعيد جديد تزامن مع حلول الذكرى الستين لنكبة فلسطين        
به إلى الشرق من مخيم جباليا لالجئين شمال        برصاص قوات االحتالل أثناء توغل في منطقة عزبة عبد ر         

  . عشرة آخرون بجروح متفاوتةأصيبقطاع غزة، فيما 
وقبـل   .وأصيب نحو عشرة مواطنين بجروح، بينهم ثالث نساء، إحداهن عجوز في السبعين من عمرها             

ـ         " كتائب القسام "ذلك بساعات، استشهد الناشط في       ت محمد حبيب في قصف جوي إسرائيلي عنـدما أطلق
طائرة حربية صاروخاً في اتجاه مجموعة من الناشطين تصدت لقوات االحتالل التي توغلت فجر أمـس                

وأصيب أربعة أشخاص في القـصف،      . في بلدة عبسان إلى الشرق من مدينة خان يونس جنوب القطاع          
  .بعضهم في حال خطيرة

  ١٥/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
  ي على عسقالن في هجوم صاروخي فلسطين٤١مقتل إسرائيلية وإصابة  .١٤

قالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيلية توفيت مساء امس متأثرة بـالجراح التـي              :عون، وكاالت  فايز أبو 
أصيبت بها جراء سقوط الصاروخ الفلسطيني الذي أصاب مركزا طبيا في سوق تجارية إسرائيلية فـي                

ق من منطقة بيـت الهيـا       وقال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي إن الصاروخ الذي أطل         .مدينة عسقالن 
  شخـصاً  ٥٨كما أصـيب حـوالي      .  شخصا بين جروح خطيرة وطفيفة     ٤١شمال غزة أدى إلى إصابة      

وأضاف المتحدث في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية أن الصاروخ الذي أدى إلى أضرار كبيـرة               .بالهلع
  ".غراد"في السوق التجارية من نوع 

اع العسكرية للجبهة الشعبية القيادة العامة، ومجموعة من ألويـة          وتبنت كتائب الشهيد جهاد جبريل، الذر     
" األيام"وأوضحت األلوية وكتائب جهاد جبريل في بيان تسلمت          .إطالق الصاروخ الناصر صالح الدين،    

، جاءت لمناسـبة ذكـرى      "صواريخ حق العودة  "نسخة منه، أن عملية القصف هذه التي ُأطلق عليها اسم           
  .النكبة

 ١٥/٥/٢٠٠٨لسطينية األيام الف
  
   على ضرورة التوافق اللبناني الفلسطيني حول خطة لدعم حق العودةتؤكد" الديمقراطية" .١٥

 أيـار   ١٥ لمناسـبة     في بيروت،  ندوة في مخيم مار الياس،    " اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني   "عقد  
ـ  وإحياء علـي فيـصل،    " ديموقراطيةللجبهة ال " للنكبة، تحدث فيها عضو المكتب السياسي        ٦٠ للذكرى ال

 بقـوة القتـل     أرضـه أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تهجير الشعب الفلسطيني مـن            "واعتبر  
، وان حق العودة سيبقى عنوان النضال لجميع الفلسطينيين، وان ال حل ممكنا الزمة المنطقـة                واإلرهاب

 المتحدة بجميع مؤسـساتها     واألمممع الدولي   المجت"وحمل   ". ١٩٤ بحل مشكلة الالجئين تطبيقا للقرار       إال
على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مشددا على رفـضه لتـصريحات            " دولة إسرائيل  "إنشاء

 هذا الموقف يقطع    إن"، معتبرا   "الدولة العبرية "حول االعتراف بيهودية    ) جورج بوش  (األميركيالرئيس  
 يوم عالمي للتضامن مـع حـق عـودة          إعالن إلىودعا  ". ينية تسوية عادلة للقضية الفلسط    أمامالطريق  

علـى  " الفلسطينيين في لبنان شدد      أوضاعوعن  . الالجئين على غرار يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني       
 الحقوق  وإقرارضرورة التوافق اللبناني الفلسطيني حول خطة مشتركة لدعم حق العودة وتنظيم للعالقات             

، "نهر البارد بما يعزز صمود الالجئين في مواجهة المشاريع التي تهدد قـضيتهم             واعمار مخيم    اإلنسانية
  ".  خارج التجاذبات الداخليةوإنهمعلى دعم سيادة واستقالل لبنان  "وأكد

  ١٥/٥/٢٠٠٨السفير 
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  يهاجم اإلعالم الفتحاوي ويصفه بالوهمي" فتح"ناطق باسم  .١٦

، إن المواقع اإلعالمية التابعة لحركته تفتقر إلى أدنـى          ةتوفيق أبو خوص  " فتح"الناطق باسم    قال: رام اهللا 
مقومات الخطاب اإلعالمي التنظيمي الموحد، وتعتمد على نظام القص واللـصق دون أي جهـد مهنـي                 

وأرجع توفيـق    .أو مهاجمة وتشويه آخرين من الفتحاويين     " فالن أو عالن  "تستخدم لتلميع    "وإنهاحقيقي،  
ـ     "فتح"أبو خوصة الناطق باسم      ، وفـي الوقـت     "تكليف األمر إلى غير أهله    "، سبب فشل إعالم حركته، ل

الذي يتسابق فيه أصحاب الموازنات المالية والمهمات الحركية مدفوعة األجر إلى التواجد الـشكلي فـي                
الفضاء االلكتروني عبر إنشاء مواقع انترنت وهمية أكثر منها حقيقية تحمل مـسميات محـسوبة علـى                 

 ".الحركة
  ١٥/٥/٢٠٠٨مركز الفلسطيني لإلعالم ال  

  
  قيادة الحركة تلقت دعوة لزيارة مصر لمناقشة الرد اإلسرائيلي على التهدئة: "حماس" .١٧

إن قيادتها تلقت دعوة مصرية لمناقشة الرد اإلسرائيلي علـى التهدئـة التـي              " حماس"قالت حركة   : غزة
المخابرات المصرية اللواء عمـر سـليمان       توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وعرض مدير         

جاء ذلك على لسان أيمن طـه أحـد          .بنودها على القادة اإلسرائيليين خالل زيارته األخيرة إلى تل أبيب         
  .وذلك بعد تضارب األنباء حول هذه الدعوة" حماس"الناطقين باسم حركة 

كة سيتوجه إلـى مـصر مطلـع        إن وفدا عن الحر   ): "١٤/٥ (]أمس [وقال طه للصحفيين اليوم األربعاء    
حسب ما رشح في وسائل اإلعـالم فهنـاك         : "وأضاف ".األسبوع القادم وذلك الستكمال مباحثات التهدئة     

  ".موافقة إسرائيلية إال أن بعض القضايا تحتاج إلى نقاش
 ١٤/٥/٢٠٠٨قدس برس

  
  أولمرت يتوعد حماس باستمرار الهجمات .١٨

 رئـيس الـوزراء     أعلـن :  القـدس  -فرح سـمير  لتها  نقالً عن مراس   ١٥/٥/٢٠٠٨ عكاظ في      أوردت
سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مركـز          اثر محادثات مع بوش قبل       أولمرتاإلسرائيلي ايهود   

 بـاال تـضطر   أمله، معربا عن "إسرائيل لن تتسامح مع استمرار الهجمات      "أن بقليل   تجاري في عسقالن  
 خالل حفل بمناسبة الـذكرى الـستين لقيـام          أولمرت علنأثم  .  الزج بكامل قوتها العسكرية    إلىإسرائيل  
الحكومة اإلسرائيلية ملتزمة بوقف    . اإلطالقما حصل اليوم غير مسموح به وغير مقبول على          "االحتالل  

  ".ذلك وسنتخذ التدابير الالزمة حتى يتوقف ذلك
وزيـرة الخارجيـة   دعا وزير الدفاع ايهود بـاراك  :  نقالً عن الوكاالت١٥/٥/٢٠٠٨السفير وجاء في   

لالطالع على معاناة السكان فـي جنـوبي        "األميركية كوندليسا رايس إلى مرافقته في جولة في عسقالن          
 أمنية اجتماعـا لبحـث      وأجهزةوبعيد سقوط الصاروخ في عسقالن، عقد الجيش اإلسرائيلي          ". إسرائيل

وألغى الوزراء إيلي يشاي    . ائلكيفية الرد، فيما شن سياسيون إسرائيليون حملة تحريض على غزة والفص          
، وجميعهم أعـضاء فـي الحكومـة األمنيـة          "كديما"وأفي ديختر من    " شاس"واسحق كوهين من حزب     

الحل "وقال يشاي أن    . المصغرة، مشاركتهم في مأدبة عشاء لمناسبة زيارة بوش، وتوجهوا إلى عسقالن          
نيين، وضرب عسقالن أو سـديروت       الصواريخ هو جبي ثمن غال من الفلسطي       إطالقالوحيد الستمرار   

  ". يبرر ضرب غزة، وال مكان لتهدئة صورية
وصـلنا إلـى نقطـة      "اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمـان      " إسرائيل بيتنا "من جهته، قال رئيس حزب      

 تنتقل من الهجوم بالكلمات إلى هجوم فعلي، وإذا لم تكن قـادرة             أنالالعودة، وعلى الحكومة اإلسرائيلية     
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فيما طالب رئيس كتلة حزب الليكود في الكنيست جدعون سـاعر الحكومـة             "  فعليها االستقالة  على ذلك 
  ". بالخروج من حالة الشلل وشن عملية عسكرية واسعة ضد غزة من أجل إعادة األمن لسكان الجنوب"

ائيل يجب تصفية قادة حماس ويجب أن نثبت لبوش والعالم أن إسر          "شلومو موال   " كديما"وقال النائب عن    
  ". تحارب اإلرهاب

  
  توصلت وعباس إلى تفاهمات ونقاط اتفاق: أولمرت .١٩

 إنه توصل مـع الـرئيس الفلـسطيني         أولمرتقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود      :  وكاالت -القدس  
 . في محادثات السالم لكنه لم يعط تفاصيل       أساسيةبشأن مسائل   " تفاهمات ونقاط اتفاق  "محمود عباس إلى    

 أمـس  في كلمة لزعماء عالميين يزورون إسرائيل لالحتفال بالذكرى الستين لقيامها مساء             تأولمروقال  
".  مهمة لكن ليس في كل القضايا      أمورتحقق تقدم كبير وتم التوصل إلى تفاهمات ونقاط اتفاق في           "،  األول

ناك دولتان   أولمرت إنه يجب السعي للفصل بصورة متفق عليها بيننا وبين الفلسطينيين لتكون ه             وأضاف
وأشار إلى ضرورة مواجهة هذه التحديات في الفتـرة الراهنـة ألن            . تعيشان جنباً إلى جنب بسالم وأمن     

وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق بموجب ما هـو        . األمر سيكون أكثر صعوبة في المستقبل     
 .منصوص عليه في خطة خارطة الطريق

  ١٥/٥/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  الحتالل اإلسرائيلي مستعد لشن عملية واسعة على غزة عقب الهجوم الصاروخيجيش ا .٢٠

 قواتها مستعدة لشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة          أنحذرت إسرائيل الخميس من     : القدس المحتلة 
 أثنـاء  بجروح   األقل إسرائيليا على    ١٤ إصابة إلى أدىعقب هجوم صاروخي شنه ناشطون فلسطينيون       

وقال وزير البنية التحتية اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر        .  جورج بوش إلسرائيل   األميركيس  زيارة الرئي 
 وقت مضى لـشن عمليـة       أي استعدادا من    أكثرالجيش اإلسرائيلي    "إن المصغرة   األمنيةعضو الحكومة   
. هـاب اإلر أوكـار  خيار سوى تدمير كافة      أمامناقد ال يكون    " العامة   لإلذاعةوصرح   ".واسعة في غزة  

 أنعلينا  " حاييم رامون نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي         وأكد ".آخر خيار   أمامناوعلى ما يبدو فلن يكون      
 حماسـتان علـى     إنـشاء  ظرف من الظروف     أي ال نسمح تحت     أنننهي سلطة حماس في غزة ويجب       

تعتـرف   مفاوضات تهدئة مع حمـاس التـي ال          أي إجراءوعارض رامون   ". الحدود الجنوبية إلسرائيل  
 . بوجود دولة إسرائيل

  ١٥/٥/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  مشروع استيطاني جديد في القدس المحتلة .٢١

اإلسرائيلية الـشريكة   " شاس" وزير الصناعة اإلسرائيلي وزعيم حركة       أعلن: كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   
 وحدة  ٦٠٠  المقبل على مخططات لبناء    األسبوعفي االئتالف الحكومي أن الحكومة اإلسرائيلية ستصادق        

 سعيد من انه ستتم المصادقة علـى  أنا ":وأضاف ،في القدس" بيتار عيليت"استيطانية جديدة في مستوطنة  
 . وعده بالمصادقة على هـذا المخطـط       أولمرت رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود      أن ينفي   أندون  " البناء

 مئات الوحـدات    بإقامةرته سمحت    تكون وزا  أن اإلسرائيلي زئيف بويم نفى      واإلسكانوكان وزير البناء    
 ال تعـدو    األنباء تلك   إن ": الغرب من بيت لحم، وقال     إلىاالستيطانية في مستوطنة بيتار عيليت الواقعة       

 ولكـن حركـة     ."كونها سوى شائعات تنجم عن الصراع الدائر فيما بين فئات اليهود المتدينين المتشددين            
" شـاس "ناء وذلك خالل اجتماع مع ممثلـين مـن حركـة             بويم نفسه اخبرها بقرار الب     أن أكدت" شاس"
  " يهدوت هتوراه"و

  ١٥/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  حي استيطاني في جيلو وكنيس في القدس المحتلة .٢٢

مشاركة الرئيس األمريكي جـورج بـوش فـي         " اإلسرائيلية"استغلت الحكومة    :رام اهللا منتصر حمدان   
وهو يوم النكبة الفلسطينية لتباشـر بعمليـة توسـيع حـدود            " يلإسرائ"احتفاالت ما يسمى بعيد استقالل      

العبرية أن بوش سـمح     " معاريف"وذكرت صحيفة    .مستعمرة جيلو المقامة على أراضي مدينة بيت لحم       
كريـات  "و" عيليـت " خطط استيطانية في مستعمرتي      بإنعاش أولمرتايهود  " اإلسرائيلي"لرئيس الوزراء   

ة األقصى قد حذرت من مخطط إسرائيلي يقضي ببنـاء كنـيس وحـي              وكانت مؤسس . في الضفة " سيفر
 .استيطاني في سلوان

  ١٥/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   يهاجم حزب اهللا وحماسزبيري .٢٣
 إلـى ، وصول الرئيس األمريكـي      زاستغل رئيس الدولة العبرية شمعون بيري      :الناصرة زهير اندراوس  

  . حزب اهللا وحركة حماسى ليشن هجوما سافرا علتهاإلقامإسرائيل للمشاركة في احتفاالت الستين 
 حزب اهللا يهدم لبنان، وحماس في غزة تمنع         إن اجتماعه بضيفه أمس في مقر الرئاسة،        ى لد زوقال بيري 

وأضاف .  حد زعمه  ى، عل ١٩٤٧قيام دولة فلسطينية، وتصحيح األخطاء التاريخية للفلسطينيين منذ العام          
 العبرية قلقة جدا من التطورات األخيرة في لبنان، وتحديدا من قيام حـزب               الدولة إنالرئيس اإلسرائيلي   

 أن إسرائيل ليست الدولة الوحيدة في       إلى حد تعبيره، مشيرا     ى الدولة اللبنانية، عل   ىاهللا ببسط سيطرته عل   
عربيـة،   أيضا الواليات المتحدة األمريكية وأيضا الـدول ال        إنماالعالم التي تعبر عن قلقها من حزب اهللا،         

  .  بأنها هي التي وقفت وراء األعمال األخيرة في لبنانإيران قد اتهم زوكان بيري . حد زعمهىعل
  ١٥/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

 
  للتدرب على حرب شاملة" حجارة النار"مناورة : "إسرائيل" .٢٤

، بمشاركة  "ارة النار حج"األسبوع المقبل، مناورته القيادية السنوية األكبر، المسماة         يبدأ الجيش اإلسرائيلي  
فإن الجيش سيعمد،   " إسرائيل اليوم "وبحسب صحيفة    . معظم قيادات الجبهات والشعب والفرق العسكرية     

في هذه المناورة، إلى التدرب على سيناريو حرب شاملة على جميع الجبهات دفعة واحدة، على قاعـدة                 
  . ي هيئة األركان العامةسيناريوهات قتالية مختلفة، تتحدد سلفاً في دائرة العمليات ف

وتشارك في هذه المناورة مختلف قيادة الجبهات، بينها قيادة الجبهة الداخلية، سالح الجو، سالح البحرية               
وتركز المناورة على الجبهة الشمالية، رغم أنه سيتم استغالل الفرصة مـن أجـل              . وشعبة االستخبارات 

  . لية واسعة في غزة أو لمواجهة شاملة هناكالتدرب على تفعيل الجبهة الجنوبية، تمهيداً لعم
وستركز المناورة على تجسيد العبر المستخلصة من حرب لبنان الثانية، ولهذا السبب فإن المناورة ستشهد             

  . تجنيد الكثير من القوات االحتياطية
  ١٥/٥/٢٠٠٨السفير 

  
  أعضاء الكنيست العرب يقاطعون خطاب بوش اليوم .٢٥

 في الكنيـست اإلسـرائيلي، أنهـا        ٤٨لبرلمانية الثالث الناشطة بين فلسطينيي      أعلنت الكتل ا   -الناصرة  
بزيارة الرئيس األميركي جورج بوش،     " احتفاال"ستقاطع الجلسة الخاصة التي يعقدها الكنيست ظهر اليوم         

  .واالستماع إلى كلمته
النائب محمد بركة في بيان      نواب ويرأسها    ٣وقالت كتلة الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، التي تضم         

إن هذه الجلسة تعقد في اليوم الذي يحيي فيه الشعب الذكرى الستين لنكبته، التي فرض عليه خاللها                 "لها،  
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التشريد والطرد من الوطن، وحرمانه من إقامة دولته المستقلة، ونقاطعها أيضا بسبب ضيفها المركـزي،       
ي تتبعها إدارته في كافة أرجاء العالم، وبشكل خاص فـي           بوش الذي توجته سياسة القوة وسفك الدماء الت       

  ".مجرم حرب بامتياز"الشرق األوسط، 
وقالت الكتلة في بيانها، إن إدارة بوش دعمت بشكل أعمى وتعاونت مع السياسة الرفضية اإلسـرائيلية،                

ري واللبناني، إضـافة    التي شكلت عائقا أمام تقدم العملية السياسية في مساراتها الثالثة، الفلسطيني والسو           
  .إلى دعم وتشجيع لشن الحروب وتصعيد حمالت سفك الدماء ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني

وبعثت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، التي يرأسها النائب جمال زحالقة، برسالة إلى رئيسة الكنيـست               
  .داليا ايتسيك، تبلغها قرار الكتلة بمقاطعة جلسة بوش

في بيان لوسائل اإلعالم، إن الكتلة قررت مقاطعة         ،"العربية الموحدة "أحمد طيبي من كتلة     .ئب د وقال النا 
الجلسة، ألن بوش هو الرئيس األسوأ للواليات المتحدة حتى اآلن، واألكثر كراهية للعـرب والمـسلمين                

 ".الدوهو ال يستحق االحترام وسوف ندأب على إظهار عدم احترامنا له خالل زيارته هذه للب
  ١٥/٥/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  ٢٠١٦أعداد الفلسطينيين واإلسرائيليين تتساوى في : اإلحصاء المركزي .٢٦

كشف الجهاز المركزي لإلحصاء أمس أن عدد الفلسطينيين واليهود على أرض           :  محمد يونس  -رام اهللا   
 الفلسطينيين المقيمين   بين أن أعداد   و . استناداً إلى معطيات إحصائية    ٢٠١٦فلسطين سيتساوى بحلول عام     

 ٥,٥على أرض فلسطين التاريخية بجزأيها، بلغ نهاية العام الماضي خمسة ماليين نسمة في مقابل نحـو                 
 ألـف مـن   ٨٠٠ طردت وهجرت أكثر من "إسرائيل" إن ،جهاز لؤي شبانة  الوقال رئيس   . مليون يهودي 

كـانوا يعيـشون فـي      ،  ١٩٤٨لعام   مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية في ا         ١,٤أصل  
 تجمعاً، مشيراً إلى أن اإلسـرائيليين سـيطروا خـالل      ٥٣١ منها   "إسرائيل" قرية ومدينة، هدمت     ١٣٠٠

 ٧٠ نفذت خالل النكبـة      "إسرائيل"وتظهر المعطيات أن     . قرية ومدينة فلسطينية   ٧٧٤النكبة وعقبها على    
ن عـدد   إلـى أ   شـبانة    لفتو.  ألف شخص  ١٥على  مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين، قُتل فيها ما يزيد         

 مرة، إذ تشير المعطيات اإلحصائية إلى أن عـددهم          ٧,٥ عاماً على النكبة تضاعف      ٦٠الفلسطينيين بعد   
وأشار التقرير إلى أن نسبة الالجئين بين الفلسطينيين تزيـد علـى             . مليون ١٠,٥ إلىوصل العام الحالي    

، بلغ عدد الالجئين من     ٢٠٠٧سجالت وكالة الغوث لنهاية عام       في المئة من إجمالي عددهم، فحسب        ٥٠
 فـي المئـة فـي       ٤٢ بواقـع  مليون، يتوزعون    ٤,٦األردن وسورية ولبنان واألراضي الفلسطينية نحو       

 فـي  ٢٣ في المئة في الضفة الغربية، و   ١٦ في المئة في لبنان، و     ٩ في المئة في سورية، و     ١٠األردن، و 
 فـي   ١٠ مخيمات في األردن، و    ١٠ مخيماً تتوزع على     ٥٩ في   همنحو ثلث ويعيش   .المئة في قطاع غزة   

وجاء في التقرير أن متوسط حجم األسرة       .  في قطاع غزة   ٨ في الضفة، و   ١٩ في لبنان، و   ١٢سورية، و 
 عدد السكان الفلسطينيين في     مبيناً أن ،  ٣,٨، وفي لبنان    ٤,١، وفي سورية    ٥,١الفلسطينية في األردن بلغ     

 كما جاء   . ألف مواطن  ١٥٤ بلغ   ٤٨ أن عدد من لم يغادروا وطنهم عام         علماً مليون،   ١,٢غ   بل "إسرائيل"
 مليون فـي    ٢,٣٤ مليون نسمة، منهم     ٣,٧٦عدد الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، بلغ        في التقرير أن    
 في  ٦٠ ألفاً،   ٣٦٣ويبلغ عدد الفلسطينيين في محافظة القدس       .  مليون في قطاع غزة    ١,٤٢الضفة، ونحو   

 فـي   ٤٤,٦ أن    من جهة أخـرى    وبين .٦٧ بعد عام    "إسرائيل"المئة منهم يقيمون في الجزء الذي ضمته        
 في المئة   ٦٧,٦ في المئة في الضفة، و     ٣١المئة من سكان األراضي الفلسطينية الجئون يتوزعون بواقع         

 لكـل    فرداً ٦٢٥نحو  الكثافة في األراضي الفلسطينية بلغت      ومن جهة أخرى، ذكر التقرير أن       . في غزة 
 لكل كيلومتر مربـع فـي        فرداً ٣٨٨١ لكل كيلومتر مربع في الضفة و       فرداً ٤١٥ بواقع   ،كيلومتر مربع 

 لكـل كيلـومتر    فردا٣١٧ً حوالي ٢٠٠٧، فبلغت الكثافة السكانية في العام    "إسرائيل"أما في   . قطاع غزة 
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كمـا  .  في القدس  ونقيميوطنين اليهود    من المست   في المئة  ٥٤,٦ولفت إلى أن     .مربع من العرب واليهود   
  . مستوطنة١٤٤أوضح أن عدد المستوطنين في الضفة وصل إلى نحو نصف مليون يعيشون في 

  ١٥/٥/٢٠٠٨الحياة 
  

   حتى نهاية آذار الماضي شهيدا٥،٣٦٨ً بلغ ىشهداء انتفاضة األقصعدد  :شبانة .٢٧
ن عدد شهداء   ى أ للإلحصاء الفلسطيني إ  رئيس الجهاز المركزي    شبانة  لؤي  شار  أ:  وليد عوض  -رام اهللا   

 ٥،٠٦١، منهم   ٣١/٠٣/٢٠٠٨ ى وحت ٢٩/٠٩/٢٠٠٠ شهيداً، خالل الفترة     ٥،٣٦٨ بلغ   ىانتفاضة األقص 
 شـهيدا   ٢,١٠٧ شهيداً بواقع    ٢،١٣٠حيث بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية        . اإلناث من   ٣٠٧ذكور و 

 ٣,٠١٩ شهيداً مـنهم     ٣،٢٠١داء في قطاع غزة     كما بلغ عدد الشه   . اإلناث شهداء من    ١٢٣من الذكور و  
 وخـارج   ١٩٤٨من أراضـي عـام      هم  الباقي  في حين أن    . اإلناث شهيدا من    ١٨٢شهيدا من الذكور و   
فيمـا  .  شـهيداً  ٩٦٩  بلغ  سنة، ١٨عدد الشهداء الذين تقل أعمارهم عن        وبين أن    .األراضي الفلسطينية 

  .الفترةفس ن خالل  جريحا٣٢،٧٠٠ً سقوط ىلإ البيانات أشارت
 ١٥/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   إذا لم يرفعوا الظلم عن الفلسطينيينالحوار مع الحاخامات حوار طرشان: التميمي .٢٨

 يقع من اليهود في فلسطين باسم  كبيراًظلماً"تيسير التميمي أن هناك الشيخ أكد :  د ب أ-القدس المحتلة 
 . الظلم فإن الحوار معهم سيصبح حوار طرشان على أنه ما لم يتصد الحاخامات لهذامشدداً" الدين

  .ن المشروع اإلسرائيلي يعتمد على إنكار حقوق الشعب الفلسطينيموضحاً أ
  ١٥/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  نهاء حالة االنقسام إ ىلإ تدعولنكبة ا ىحياء ذكرالهيئة الوطنية الفلسطينية إل .٢٩

 ىمس كـل القـو    أ الستين للنكبة    ىياء الذكر حدعت الهيئة الوطنية الفلسطينية إل     : وليد عوض  -رام اهللا   
نقـاذ  إنهاء حالـة االنقـسام لمـصلحة        إ ىلإالسياسية والفصائل الفلسطينية ومكونات المجتمع الفلسطيني       

حق باالستقالل  ال أساس برنامج وطني فلسطيني أساسه       ىنهاء االحتالل عل  المشروع الوطني الفلسطيني إل   
عالن القـاهرة ووثيقـة الوفـاق       إذا البرنامج من قضايا مقرة في        بما تضمنه ه   ،والعودة وتقرير المصير  

  .الوطني وفي مقدمتها حق الشعب في مقاومة االحتالل
  ١٥/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ويؤكدون على حقهم بالعودةيحيون ذكرى النكبة في الخارج الفلسطينيون  .٣٠

ا في عدد من العواصم وحيأن يالفلسطينيأن : وفانقال عن وكالة  ١٥/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة نشرت 
 ففي مخيم عين .وروبية الذكرى الستين للنكبة بفعاليات تضامنية وندوات فكرية وسياسيةالعربية واأل

 ومرتدين الزي جدادهممخيم، حاملي مفاتيح بيوت أال تجمع مئات األطفال من رياض  جنوبي لبنانالحلوة
 .ذكرىل في إسبانيا في العديد من الفعاليات إحياء لوفي مدريد شاركت السفارة الفلسطينية .الفلكلوري

كفاح عودة، في فعالية نظمتها إدارة مهرجان بين الشعوب في المركز الثقافي لمدينة حيث أكد السفير 
 الظروف التي يعيشها اًرحاش. على أهمية حق العودة بالنسبة لالجئين الفلسطينيين سبانية،بارال اإل

 إلى أن خيار السالم بالنسبة للفلسطينيين مشيراً. جبروا على ترك بيوتهم وديارهمأفلسطينيو الشتات الذين 
 عن الالجئين في لألونروا وفي السياق ذاته، افتتح معرضاً .هو خيار استراتيجي ولكنه ليس بأي ثمن

  .المركز الثقافي في مدريد، حيث تم عرض صور لمعاناة الالجئين في مختلف دول الشتات
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فصائل منظمة التحرير الفلـسطينية فـي       أن   :وكاالت نقالً عن    ١٥/٥/٢٠٠٨ج اإلماراتية    الخلي وذكرت
 آالف فلـسطيني قـرب      ٥جنوب لبنان، نظمت أمس، مسيرة لمناسبة ذكرى النكبة، شارك فيها حـوالي             

وفي دمشق اعتصم عدة مئات      .زرعيت والظهيرة على الحدود الدولية بين جنوب لبنان وفلسطين المحتلة         
مام مقرات األمم المتحدة واالتحاد األوروبي والصليب األحمر الدولي مطـالبين بحـق             أفلسطينيين  من ال 
يـشهد األردن   ، في حـين     نظمت في مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية مسيرة شموع         كما   .العودة

  .ذكرىال إلحياء اليوم فعاليات مختلفة 
  
 ن إلى فلسطياآلمال تحدو الجئي األردن تجاه العودة .٣١

العربية األولى، فـإن مخلفـات    -  على الحرب اإلسرائيلية  رغم مضي ستين عاماً   :  هالة الخياط  -عمان  
 مخيماً في األردن تضم نحو    ١٣العدوان والتنكيل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ما تزال شاخصة في           

ويـشكل الجئـو     . إلى ديارهم رافضين التنازل عن حق العـودة        ةعودال ب هم ألف الجئ، تجدد آمال    ٣٠٠
 لجـؤوا   ، ألف الجئ  ٩٠٠المخيمات في األردن إلى جانب أقرانهم ممن يعيشون خارجها حوالي مليون و           

 من أراضـيهم    %٩٢إلى األراضي األردنية، بعد أن شردتهم قوات االحتالل عن ديارهم واستولت على             
حداث الراهنة مجاالً خـصباً     وتجد ذاكرة الالجئين في األ     . وما بعدها  ١٩٤٨وممتلكاتهم قبل وأثناء حرب     

لـن  ، حيث يؤكـدون أنهـم       الستحضار سنوات اللجوء األولى في مواجهة احتفاالت المحتل بإقامة دولته         
مهما تقادمت الـسنون وتعاقبـت        وطنهم األصلي فلسطين وال ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها         واينس

  .هناك همتوح بييتا بمفونفظحتوا يلا زال الكثير منهم مؤكدين أن .الظروف واألحوال
  ١٥/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  مريكي يتظاهرون ضد زيارة الرئيس األ٤٨فلسطينيو  .٣٢

ـ إ ٤٨ داخل األراضي المحتلـة عـام        دعا التجمع الوطني الديمقراطي    : زهير اندراوس  -الناصرة    ىل
ـ  ع المشاركة في سلسلة من المظاهرات المحلية التي ينظمها التجمع اليوم احتجاجـاً             زيـارة بـوش،     ىل

  . نكبة الشعب الفلسطينيى في ذكر"إسرائيل"للمشاركة في احتفاالت 
  ١٥/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  مسيرة حاشدة في الخليل لمناسبة الذكرى الستين للنكبة .٣٣

مس، في مسيرة حاشدة نظمت لمناسبة الذكرى الستين للنكبـة،          أشارك مئات المواطنين بالخليل،     : الخليل
كد  وقد أ  .حافظ الخليل وعدد من ممثلي القوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية بالمحافظة         وذلك بمشاركة م  

المحافظ في سياق كلمته أمام المشاركين، تمسك القيادة والسلطة الوطنية بالحقوق الوطنيـة المـشروعة               
  .١٩٤قرار لللشعب الفلسطيني، بما فيها حق عودة الالجئين وفقاً ل

  ١٥/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

 اًفلسطيني وإصابة أكثر من عشرين  بمناسبة النكبةاالعتداء على مسيرة سلمية في قلنديا .٣٤
 بجروح مختلفة في االعتداءات التي نفذها جنود  أصيب أكثر من عشرين مواطناً: وفا-القدس المحتلة 

، بعد قدس المحتلةاالحتالل على مسيرة سلمية في الذكرى الستين إلحياء النكبة في مخيم قلنديا شمال ال
إطالق وابل كثيف من الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيلة 

  .للدموع
  ١٥/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  أوضاع الالجئين الفلسطينيين على الحدود العراقية السورية تزداد سوءاً كل يوم .٣٥
 إن أوضـاع    ، تدافع عن الفلسطينيين في العراق      التي راقيةقالت جمعية األخوة الفلسطينية الع     :حسن جبر 

 سعد مسلم، نائب رئـيس      لفتو .الالجئين الفلسطينيين على الحدود العراقية السورية تزداد سوءاً كل يوم         
ن  وبين من جهـة أخـرى أ       .جمعية إلى أن ترحيل بعض الفلسطينيين إلى بعض الدول لم يحل المشكلة           ال

 معتقالً، الفتـاً إلـى      ٨٠يين في السجون األميركية والعراقية بلغ حتى اآلن نحو          عدد المعتقلين الفلسطين  
نحـو  بلغ عدد الشهداء من بين الفلسطينيين  في حين ذكر أن  .وجود عدد من المعتقلين لدى جيش المهدي      

  . شهيدا٢٣٠ً
  ١٥/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   عودتهم"إسرائيل" عالقون في عمان بعد رفض  غزيا٧٠ً .٣٦

مـس  أالسلطات اإلسرائيلية رفضت    أن  : اسعد العزوني عن مراسلها    ١٥/٥/٢٠٠٨ العرب اليوم    شرتن
كثر من سـنة وشـهرين فـي        أنه مضى على بعضهم     أ مع   ،لى ديارهم إ بالعودة    غزياً ٧٠السماح لنحو   

 هنـاك   ، بينما أن هؤالء العالقين خرجوا من غزة للعالج       مشيراً إلى    .حد العالقين األردن، بحسب ما قال أ    
 . عجز السفارة الفلسطينية عن التعامل االيجابي مع هـذه القـضية           اًنتقد، م للمشاركة في مؤتمر  من خرج   

  . ذلك لقاء السفير الفلسطيني لكنه رفضوحاولوا  نظموا اعتصاماً أنهماًومبين
اهللا   السفير الفلسطيني عطـا    أن: عمان من   ١٥/٥/٢٠٠٨ الغد األردنية     مراسلة الدين نادية سعد وذكرت  
وأشار إلى أن الـسفارة الفلـسطينية فـي          .العالقينحمل الجانب اإلسرائيلي مسؤولية إعاقة عودة        خيري

عمان قامت بإرسال كشوفات بأسمائهم للهيئة العامة للشؤون المدنية ودائرة المعابر والجسور في السلطة              
  . الجانب اإلسرائيلي حال دون ذلكاللتين لم تألوا جهداً لعمل التنسيق الالزم لهم، غير أن التأخير من

  
  االحتالل يعتقل أسرى محررين في محافظة القدس .٣٧

 من بلدة أبو ديس في مدينة القدس،        ين محرر ينمس، أسير أاعتقلت قوات االحتالل    :  وفا -القدس المحتلة   
ـ       أيضاً مسإسرائيلية أ اعتقلت دورية عسكرية    كما  . واقتادتهما إلى جهة مجهولة    دة ، أسير محرر مـن بل

  .، واحتجزتهما لفترة طويلةووالدهالعيزرية المتاخمة لبلدة أبو ديس 
  ١٥/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  الفلسطينية األراضي لشراء حصص في بنوك  خليجيةطلباتهناك : جهاد الوزير .٣٨

سـالمية  إكشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير عن طلبـات لبنـوك   :  هاال الحديدي  -عمان  
 ٢١ إلى ذلك تجدر اإلشارة إلى أن هنـاك        . الفلسطينية باألراضي لشراء حصص مهمة في البنوك       خليجية

 الباقي بنوك فلـسطينية وبنـك       ، بينما أردنية بالمائة منها بنوك     ٦٠ الفلسطينية حوالي    األراضيبنكاً في   
  . واحدأجنبي

 ١٥/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
  الشهر الماضي% ١,٤٩مؤشر غالء المعيشة الفلسطيني يسجل ارتفاعاً نسبته  .٣٩

ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء أن أسعار المستهلك في األراضي الفلـسطينية سـجلت ارتفاعـاً               : البيرة
، إذ  ٢٠٠٧مقارنة مع نيـسان     % ١١,٦١وخالل الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق،       % ١,٤٩مقداره  

ـ  ١٢٠,٤٥ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك إلى            خالل الـشهر الـسابق،      ١١٨,٦٩  مقارنة ب
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 ٢٠٠٨خالل الشهور األربعة األولـى مـن العـام          % ٩,١٣موضحاً أنه بالمتوسط كانت نسبة االرتفاع       
  .٢٠٠٧مقارنة مع الفترة المناظرة من العام 

  ١٥/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  في غزة عبر اإلنترنتحظر المواقع اإلباحيةل الحكومة المقالة توقع اتفاقية .٤٠
حجـب المواقـع   لاتفاقية مع شركة االتـصاالت الفلـسطينية     على    في غزة   الحكومة المقالة  وقعت :غزة
، وتولي شـركة  فلسطينيةنشاء السلطة الإول من نوعه منذ ويعتبر هذا الحظر، األ .باحية عبر االنترنتاإل

م خـاص لجميـع     على منح خص  االتفاقية  اشتملت   كما   .االتصاالت الفلسطينية خدمات توصيل االنترنت    
  . شواكل من الفاتورة الشهرية١٠مشتركي الهاتف الثابت بقطاع غزة بقيمة 

  ١٥/٥/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
   عاما٦٠ لم تحقق القبول في المنطقة رغم مرور "سرائيلإ: "ملك األردن .٤١

الـسلطان  تابع الملك عبد اهللا الثاني صباح أمس مباحثاته مع          : بندر سري بيجاوان، بترا، إيناس صويص     
وأكد الملك أن حشد التضامن اإلسالمي لدعم الفلسطينيين وقضيتهم وصوال إلى تحقيق             .حاجي حسن بلقية  

تطلعاتهم العادلة في دولة مستقلة على األرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة أمر ضـروري                
لثاني إن ستين عاما مـن قيـام        وأضاف عبد اهللا ا   . لتحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسط والعالم      

وكل قوتها العسكرية لم تنجح في تحقيق القبول لها في محيطها، وان إعادة الحقوق المشروعة               " إسرائيل"
وأكـد جاللتـه أن األردن وبرونـاي        . للشعب الفلسطيني وحدها الكفيلة بضمان امن الجميع واستقراره       

 األوسط من خالل إنهاء المعانـاة اإلنـسانية فـي           يدركان الحاجة الماسة لتحقيق سالم شامل في الشرق       
  .فلسطين وتحقيق تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين

  ١٥/٥/٢٠٠٨الدستور 
  
  من المؤسف أن يحرم األردنيون األحرار من أحياء ذكرى النكبة : حمزة منصور .٤٢

ور رفـض   استنكر رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل اإلسالمي حمزة منص         :  من طارق الفايد   -عمان  
الحكام اإلداريين المتواصل لطلبات تقدمت بها هيئات حزبية وأهلية للقيام بفعاليات فـي ذكـرى نكبـة                 

وقال منصور، في مذكرة نشرت علـى الموقـع         . فلسطين، معتبرا أن ذلك ال يخدم امن ومصلحة الوطن        
تكررة التي يوجهها   االلكتروني للحزب وأرسلت إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي، إن خطابات الرفض الم           

الحكام اإلداريون إلى الفعاليات المدنية تشكل استفزازا للشعب األردني واألحزاب السياسية، والسيما حين             
وزاد منصور أنه من المؤسف والمخجل أن يـتمكن إخواننـا           . يكون الرفض إلقامة الفعاليات غير مبرر     
  .، بينما يحرم األردنيون األحرار من أحيائها تحت االحتالل٤٨الفلسطينيون من إحياء مناسبة نكبة عام 

  ١٥/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   يدعو إلحياء قرار حق عودة الالجئيناألردنية اتحاد المرأة .٤٣

دعا اتحاد المرأة األردنية امين عام األمم المتحدة بان كي مون إلى إعادة إحيـاء القـرار                 :  الغد -عمان
وفـي  . ة إلى ديارهم ما يؤدي إلى تحقيق السالم في فلسطين          القاضي بتقرير حق الالجئين في العود      ١٩٤

إن " الذكري الستين للنكبة الفلسطينية  جـاء فيهـا           ةمذكرة وجهت إلى األمين العام لألمم المتحدة بمناسب       
حجم هذه الجريمة التي اقترفها االستعمار والحركة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني األعزل أدت إلـى               

  ". ريده وخداعه واقتراف المجازر بحق أبناءه والتالعب في مصيرهاحتالل أرضه وتش
  ١٥/٥/٢٠٠٨الغد األردنية 
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  مجلس الوزراء اللبناني يلغي قراري شبكة اتصاالت المقاومة وتنحية العميد شقير   .٤٤

 ألغت الحكومة اللبنانية في جلسة مطولة، أمس، بإجماع الوزراء الحاضرين، قراريها اللذين أثارا األزمة
األمنية والسياسية األخيرة والمتعلقين بشبكة اتصاالت المقاومة وتنحية رئيس جهاز أمن المطار العميد 
وفيق شقير عن مهامه، مستندة إلى كتاب قيادة الجيش الذي سبق أن دعا الحكومة إلى إلغاء القرارين 

ت بما يراعي مصلحة وأبقى العميد شقير في مكانه الوظيفي، وتكفل بمعالجة موضوع شبكة االتصاال
فيما أضاف وزير اإلعالم غازي العريضي إن الحكومة استندت أيضا إلى تعهد . الدولة والمقاومة

  . المعارضة بإعادة األمور إلى طبيعتها في حال إلغاء القرارين
  ١٥/٥/٢٠٠٨السفير 

  
 جريحاً  ١٩٧ قتلى و١٠٣الحصيلة غير الرسمية والحياة تعود إلى طبيعتها تدريجياً : بيروت .٤٥

 مظاهر أي، بقمع األولنجحت خطة الجيش األمنية التي بدأ في العمل بها منذ صباح أمس : بيروت
مايو الماضي، ولم / أيار ٧مسلحة في شوارع العاصمة بيروت والمناطق التي شهدت اشتباكات منذ 

 -  انيةعلى الحدود اللبن(، في وقت فتحت طريق المصنع "الحذرة"، أي خرق للهدنة أمس ،يسجل
 أن حصيلة العمليات العسكرية منذ أن واسعة االطالع أمنيةفي سياق متصل، قالت مصادر  ).السورية

 تومات نيحا، قد بلغت أحداث آخر إلىبدأت في منطقة كورنيش المزرعة والطريق الجديدة ورأس النبع 
 . جريحا١٩٧ً وما يقارب األطراف قتلى من كل ١٠٣

  ١٥/٥/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  لمناسبة الذكرى الستين للنكبة أحزاب وشخصيات لبنانية تؤكد على حق العودة  .٤٦

أصدر كل من حزب اهللا وهيئة الرئاسة في حركة أمل والحزب السوري القومي االجتماعي والمرجع 
السيد محمد حسين فضل اهللا، بيانات لمناسبة الذكرى الستين لنكبة فلسطين، أكدوا فيه على التمسك 

 الفلسطينية قضية أولى للعرب، وعلى خيار المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي والتمسك بحق بالقضية
  . عودة الفلسطينيين ورفض المسعى األميركي إلعالن يهودية الكيان اإلسرائيلي

  ١٥/٥/٢٠٠٨السفير 
  
  سندافع عن أهلنا في لبنان: "اإلسالمفتح " .٤٧

أكاذيب ومبررات لذبح أهل    "تحت عنوان   " تنظيم فتح اإلسالم   " في اإلعالميبياناً باسم القسم    " الحياة"تلقت  
والذي قال من خالله     "أمس من   أولوتضمن البيان رداً على النائب السابق ناصر قنديل         ". السنة في لبنان  

إدعـاء خطيـراً   "، معتبراً ذلك "أن المجموعات التي تقطع طريق المصنع هم من أبناء تنظيم فتح اإلسالم    
 أهلنا في تلك المنطقة بحجة أنهم من تنظيم فتح اإلسالم وليسوا            إلىه التمهيد لتوجيه ضربٍة     يراد من خالل  

التي قطعت طريق المصنع ليست من فـتح اإلسـالم          " المجموعات   أنوأعلن التنظيم    ".من تيار المستقبل  
ولكنهم شباب من هذه الطائفة التي استبيحت حرماتها فأرادوا أن يعيدوا لطائفتهم التي ينتمون إليها شـيئاً                 

مشبوه ولن ننسى بأن هـذا      "وقال انه   " تيار المستقبل " "اإلسالمفتح  "وهاجم   ".من كرامتها وهيبتها وعزتها   
  ".ي قتل العديد من إخواننا وتدمير مخيم بأكمله وتشريد أهلهالتيار كان سبباً ف

 وقتل وإحراقٍٍ وإهانٍة وتماٍد في اإلذالل ألهـل         اقتحامإن ما حصل في بيروت من       " "اإلسالمفتح  " واعتبر
السنة ليس مبرراً وال مقبوالً من أحد وأن ما يردده حزب اهللا والمعارضة بأن هذا الفعل كان رداً علـى                    

  ".هو أكذوبة ال تنطلي على الشرفاء والعقالء من أهل السنة.  التي اتخذتها الحكومةالقرارات
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إننا في تنظيم فتح اإلسالم من أهل السنة والجماعة لن نسكت على ما يحصل مع أهلنا                : "وأضاف التنظيم 
قـديم  الذي يريد أن يطأطئ رؤوس أهلنا ولو كلفنا ذلـك ت          "وهدد بمواجهة   "... ولن نقف مكتوفي األيدي   
  ". األرواح وسفك الدماء

  ١٥/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
  المشهد الفلسطيني يتعقد يوما بعد يوم وال مؤشرات على انفراجه: أبو الغيط .٤٨

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أن المشهد الفلسطيني يتعقد يوما :  محمود النوبي-كتب 
 إال أنه ال توجد مؤشرات حقيقية تشير إلى بعد يوم، وبرغم مرور سبعة أشهر على مؤتمر أنابوليس

وطالب . تحقيق انفراجة تسمح بالتوصل إلى اتفاق سالم نهائي قبل نهاية هذا العام وفقا لمقررات المؤتمر
أبو الغيط بتحمل جميع األطراف لمسئولياتها لتنفيذ مقرراته، خاصة الواليات المتحدة باعتبارها الطرف 

وقال أبو الغيط إن . للتفاوض بجدية" إسرائيل"، والتي تملك الضغط على الداعي للمؤتمر والمضيف له
أن تختار بشكل ال يقبل اللبس بين المضي قدما في عملية سالم جادة ومتواصلة تؤدي إلى " إسرائيل"على 

إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، ومن ثم تضع حدا لمعاناة ونكبة 
عب الفلسطيني وبين االستمرار في سياسة االستيطان واالعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الش

في الضفة والقطاع، التي ال تؤدي إال لمزيد من حالة اليأس واإلحباط التي تنذر باالنفجار، فال جمع بين 
  . هذين النقيضين

 ١٥/٥/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  "إسرائيل"ل عراقيين للعالج في المطالبة بتحقيق في إرسال أطفا .٤٩

طالب النائب عن الكتلة الصدرية احمد المسعودي، الحكومة العراقية بفتح تحقيق :  القدس العربي-بغداد 
وأكد المسعودي أن هذه القضية ". إسرائيل"فوري في قضية إرسال عدد من األطفال العراقيين للعالج في 

ة العراقية فتح تحقيق جاد لمعرفة الجهة التي أرسلت يجب أن ال تمر مرور الكرام، وعلى الحكوم
وأضاف المسعودي أن هذا األمر مرفوض تماما من قبل العراقيين ألنهم يعتبرون ". إسرائيل"األطفال إلى 

وحول التصريحات األخيرة لرئيس . دولة معادية بسبب احتاللها ألراض عربية حسب تعبيره" إسرائيل"
، "إسرائيل"نيجرفان البرزاني حول استعداد اإلقليم إلقامة عالقات طبيعية مع وزراء إقليم شمال العراق 

دعا المسعودي المالكي إلى توضيح موقف الحكومة العراقية من هذا األمر بشكل ال لبس فيه، مشيرا إلى 
عالقات أن هذا األمر يعد تطورا خطيرا في السياسية الخارجية للعراق ويجب االنتباه إليه ومنع إقامة أية 

  .، ألنها من الخطوط الحمراء لدي الشارع العراقي علي حد قوله"إسرائيل"مع 
  ١٥/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 لجنة عربية لمالحقة مرتكبي جرائم الحرب اإلسرائيليين  .٥٠

قرر مجلس وزراء العدل العرب، أمس األربعاء، تشكيل لجنة لبحث أنجح السبل :  أحمد علي-القاهرة 
ة اإلسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب جرائم اإلبادة بحق الشعب الفلسطيني وتوفير لمالحقة ومحاكم
وقرر المجلس أن تشرف اللجنة كذلك على عملية جمع وتوثيق األدلة على جريمة . الحماية الالزمة له

ودعا . في حق الشعب الفلسطيني" إسرائيل"اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها 
جميع دول العالم إلى مالحقة اإلسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية والجرائم ضد 

  .اإلنسانية وجرائم الحرب



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                   ١٠٧٨:         العدد                  ١٥/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

وشدد وزراء العدل العرب على ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الرأي 
بالوقف الفوري " إسرائيل"ية الجدار العازل بإلزام االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول قض

 . لتشييد الجدار وتفكيك القائم منه وجبر جميع األضرار الناتجة عن تشييده
  ١٥/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  "إسرائيل"لـ" نهاية قريبة"الكاتب عبد الوهاب المسيري يتوقع  .٥١

تين إلنشائها يقول الكاتب المصري عبد مع احتفال إسرائيل بالذكرى السنوية الس:  رويترز-القاهرة 
للدولة العبرية " نهاية قريبة"انه يتوقع " اليهود واليهودية والصهيونية"الوهاب المسيري مؤلف موسوعة 

ونفى المسيري أن يكون لهذا التوقع عالقة بالتشاؤم أو التفاؤل مشددا على أنه يقرأ .  عاما٥٠ربما خالل 
" رويترز"وقال لـ. وضوعي ويستخلص ما يمكن أن تسفر عنه من نتائجمعطيات وحقائق في سياقها الم

عن ") إسرائيل"في (كمية الكتابات "ان الباحثين اإلسرائيليين أنفسهم ال ينكرون هذا الخوف حتى أصبحت 
ودول " إسرائيل"ووصف المسيري قيام دولة فلسطينية بالصيغة التي تقترحها . مملة" إسرائيل"نهاية 

مكان أو قبور ترفع "الن الدولة في هذه الحالة ستكون مجرد " عديم الجدوى"ية بأنه أمر عربية وأجنب
كمشروع استيطاني ال تقبل وجود دولة فلسطينية " إسرائيل: "وقال. ، على حد وصف موشي ديان"عليها
ضمن المخطط الصهيوني " إسرائيل"اللتهمتها ) ١٩٤٧(حتى لو قبل العرب قرار التقسيم . حقيقية

  .كما حدث في جنوب أفريقيا" البديل هو قيام دولة متعددة األديان والهويات.. الستعماريا
  ١٥/٥/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  "إسرائيل"الجامعة األمريكية تقرر منع األساتذة والطلبة والعمال من التعامل مع : مصر .٥٢

 تمرير قـرار    ى الدوري، عل  وافق مجلس أساتذة الجامعة األمريكية أمس، ضمن اجتماعهم       : نادين قناوي 
 االمتناع عن أي تعامالت مع األكاديميين اإلسـرائيليين داخـل           ىإل"يدعو أساتذة وطلبة وعاملي الجامعة      

الجامعة األمريكية من كل الشركات التي تـستثمر        ) وقفية(الجامعة األمريكية والوضع في االعتبار تجرد       
  . حسب نص القرار-" في إسرائيل

ـ       وقال فريد بيري،   إن القرار الـذي تـم      " المصري اليوم " رئيس مجلس أساتذة الجامعة، رئيس الجلسة، ل
، وإنما هو بيان يعبر عن شعور مجتمع الجامعة األمريكية، موضحاً أنه لجعله             "غير ملزم "التصويت عليه   

ـ    ".دافيد أرنولد "ملزماً يجب أن يحظي بتوقيع رئيس الجامعة األمريكية           -ر   القـرا  ىوجاء التصويت عل
 بأكثرية أعضاء المجلس، حيث كانت نتيجـة التـصويت          - ١٩٤٨ نكبة فلسطين    ىالذي تزامن مع ذكر   

بالرفض، ولكن ألسباب فنية لم يـتم األخـذ بهـذه           % ٤٢بالموافقة، في حين صوت     % ٥٨اإللكتروني  
 .األرقام، وتم تمريره بموجب أن األكثرية وافقت

جلس أساتذة الجامعـة األمريكيـة لمـساندة األكـاديميين          قرار م "وأدان القرار، الذي جاء تحت عنوان       
تخنق التطور الفلسطيني األكاديمي بسبب نقاط العبور       "اإلجراءات اإلسرائيلية المنظمة التي     " الفلسطينيين

وحظر التجوال والرقابة الشديدة علي أبحاث المعامل وعدم السماح لألكاديميين الفلـسطينيين، أصـحاب              
 ". أو األكاديميين الدوليين بمتابعة أعمالهم في الجامعات الفلسطينيةالجنسيات المزدوجة،

  ١٥/٥/٢٠٠٨صحيفة المصري اليوم 
  
  "إسرائيل"إحباط محاولة جديدة لتسلل أفارقة إلى : مصر .٥٣

عن طريق الحدود " إسرائيل" أفارقة التسلل إلى ٧أحبطت سلطات األمن المصرية محاولة : القاهرة
وكانت أجهزة األمن . تقلتهم وبدأت التحقيق معهم عن طريق الجهات المختصةالدولية وسط سيناء، واع

من الحدود الدولية عند إحدى العالمات " إسرائيل"أوقفت األفارقة السبعة أثناء محاولتهم التسلل إلى 
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 أشخاص ينتمون إلى السودان وواحد من جزر ٦الدولية الواقعة في منطقة الكونتال وسط سيناء، وهم 
بحثا عن " إسرائيل"، واعترفوا في التحقيقات األولية أنهم جاءوا إلى المنطقة بهدف التسلل إلى القمر

  .فرصة عمل
  ١٥/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  في وجه اإلرهابيين" إسرائيل"الرئيس األمريكي يشيد بالتحالف المستديم مع  .٥٤

ـ     :  أسعد تلحمي  -الناصرة   يم بين الواليات المتحدة    التحالف المستد "أشاد الرئيس األميركي جورج بوش ب
نعتبر األرض المقدسـة مكانـاً شـديد الخـصوصية،          : "وتابع". وإسرائيل في وجه اإلرهابيين والطغاة    

 عاماً حاول   ٦٠لو قبل   "وأضاف بوش إنه    ". شالوم"، خاتما كلمته بكلمة     "واإلسرائيليين أصدقاءنا القريبين  
 إسرائيل ستكون على ما هي عليه اليوم، ما كـان           أحد أن يتوقع المستقبل، لكان من الصعب التقدير بأن        

سنواصل العمل من أجل الناس المنطقيين الذين       : "وأضاف". ممكناً تخيل إسرائيل العصرية كما هي اليوم      
الشعبان يواجهان تحـديات    ... يريدون التوصل إلى سالم ومحاربة قوى اإلرهاب التي تريد قتل األبرياء          

ـ     ". ا أن تحارب من أجل حريتنا     صعبة، كالنا ديموقراطية عليه    ، "إسـرائيل "وأكد بوش دعم بالده الثابت ل
مبديا تصميمه على مواصلة جهوده من اجل التوصل إلى اتفاق سالم، ومضيفا انه ما زال يؤمن بإمكـان          

 بيريـز إن    يوقال عقب لقائه الرئيس اإلسـرائيل     . تحقيقه على رغم التشكيك الذي أحاط بجدوى زيارته       
اصل العمل صوب رؤية تتاح فيها ألناس منصفين ومعتدلين ويريدون فرصة للعيش فـي              ستو"واشنطن  

ستتحدث بوضوح عن قوى اإلرهاب هـذه التـي تقتـل األشـخاص             "، و "سالم مع إسرائيل هذه الفرصة    
  ".األبرياء لتحقيق أهدافها السياسية وكيف يتعين على العالم الوقوف ضدها

  ١٥/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
  نقل السيادة على الضفة تدرجياً إلى السلطة " إسرائيل"بلير يقترح على  .٥٥

نقال تدريجيا للسيادة األمنية على     " إسرائيل"اقترح المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية توني بلير على          
ونقل مسؤولون فلسطينيون عن بلير قوله انه اقتـرح علـى           . مدن الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية     

تقوم السلطة الفلسطينية بالمهمات األمنية كاملة، بما فيها حل الميليشيات ومنـع الهجمـات              أن  " إسرائيل"
. بدورها بوقف االجتياحات واالعتقاالت وإزالة الحواجز العسكرية      " إسرائيل"على أهداف إسرائيلية، لتقوم     

 مدينـة جنـين     واقترح بلير على السلطة جعـل     . وأضاف انه يريد تطبيق االقتراح في مدينة جنين أوال        
نموذجاً اقتصادياً واجتماعياً وامنياً، مشيرا في ذلك إلى أهمية المنطقة الصناعية التي ستقام قرب المدينـة                

  .في إنعاش اقتصاد المدينة، وتاليا معالجة األوضاع األمنية
  ١٥/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  غالوي يحمل بريطانيا مسؤولية معاناة الشعب الفلسطيني .٥٦

اقر النائب البريطاني جورج غالوي بأنه ارتكب ثالثة أخطاء حيال نظرته لحـل             : د إيهاب مجاه  -عمان  
الصراع العربي اإلسرائيلي األول عندما شجع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على توقيع اتفاق              

 عاما، والثاني اعتقاده بان فلسطين يمكـن أن تحـرر علـى يـد الفلـسطينيين فقـط أو                    ١٤أوسلو قبل   
وقال غالوي، خالل مشاركته في الندوة التي أقامتها لجنة فلسطين ضـمن فعاليـات               .شنكوف فقط بالكال

، إن اتفاق أوسلو لم يحرر شبرا من األراضـي          "واقترب الفجر ..  عاما ٦٠الذكرى الستين للنكبة بعنوان     "
 .ى دعم عربـي   الفلسطينية، وبان فلسطين لن تتحرر إال إذا تحرر العرب أنفسهم، وبان السالح يحتاج إل             

مهما فعلت بريطانيا فان البقعـة      "وحمل غالوي المملكة المتحدة مسؤولية معاناة الشعب الفلسطيني، قائال          
وشـن  ". السوداء التي تركها وعد بلفور لن تمحى أبدا حتى لو عملنا طيلة حياتنا على تحرير فلـسطين                
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سوى مرة واحدة عنـدما قـال إن        انه لم يصدق    "غالوي هجوما على جورج بوش وتوني بلير الذي قال          
  ".ليس لدى إسرائيل صديق أفضل من بريطانيا

وطالب غالوي باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل واألخص مروان البرغوثي الـذي              
كما اسـتذكر غـالوي      .قال إن بمقدوره المساعدة على توحيد الشعب الفلسطيني الذي مزقته المؤامرات          

ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في لبنان والداخل والتي كـان             المجازر التي   
شاهدا عليها، قائال إن األنظمة العربية لم تفعل شيئا إزاء تلك المجازر، وبان هذا التقصير أوصـلنا الن                  

دليل على عجز   يوصف ضحايا اإلرهاب باإلرهابيين وان يوصف اإلرهابيين بالضحايا، معتبرا ذلك بأنه            
وقال انه على يقين بان القدس وبغداد ستتحرران من االحـتالل وبـان العـرب                .النظام الرسمي العربي  

  .بإمكانهم أن يصبحوا قوة عظمى إذا أرادوا ذلك، وإذا ما التفتوا لمقومات وحدتهم و قدرات شعوبهم
  ١٥/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  "إسرائيل"يض على العنف ضد أحمدي نجاد بتهمة التحراستراليا تهدد بمحاكمة  .٥٧

أعلن رئيس الوزراء االسترالي كيفن رواد إن استراليا يمكن أن تلجأ إلى محكمـة              : طهران ستار ناصر  
العدل الدولية التي تتخذ من الهاي مقراً لها، لمحاكمة أحمدي نجاد بتهمة التحريض على العنـف ضـد                  

مـن الخارطـة والحكومـة      " إسـرائيل "محو  عن رواد أن نجاد هدد ب     " فرانس برس "ونقلت  ". إسرائيل"
  .االسترالية تشاور حقوقيين لدراسة إمكانية رفع دعوى ضده في محكمة العدل الدولية

  ١٥/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  مقابل وقف تخصيب اليورانيوم في حل مشاكل العالم ةمشاركبال تطالبإيران  .٥٨

طت سلة الحوافز التي اتفق الغرب على تقديمها        سق: الدين الفريضي  نور،   رائد جبر  -بروكسيل  ،  موسكو
. لى إيران إلقناعها بوقف تخصيب اليورانيوم، نتيجة تباين حاد في المواقف بـين واشـنطن وموسـكو                إ

لى رفض دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي الفـروف، إلـى تقـديم             إوسارع البيت األبيض أمس،     
 .إشراكها في ملفات التسوية فـي الـشرق األوسـط         ضمانات أمنية وسياسية واسعة إلى طهران، تشمل        

 ة إيـران  دعـو هاتزامن ذلك مع تقديم سفير طهران لدى بروكسيل سلة اقتراحات، تضمن البند األهم في          و
لى معالجة مشتركة لتحديات السباق نحو التسلح والديكتاتورية، واإلرهاب وأمن الطاقة، وبمعنى آخـر،              إ

  .، مقابل وقف التخصيبمساهمة طهران في حل مشاكل العالم
  ١٥/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
 بين يدي القذافيأكبر سالطين الكاميرون وحاشيته يشهرون إسالمهم  .٥٩

أشهر أحد أكبر سالطين الكاميرون من قبيلة نسوا الكاميرونية واثنان من أكبر أتباعـه               : وام -طرابلس  
في توحيد القارة اإلفريقية واسـتكمال  وأعرب عن تقديره البالغ لدور القذافي  .إسالمهم أمام معمر القذافي  

  فيما تجدر اإلشارة إلـى أن      . إلى إقامة الواليات المتحدة اإلفريقية     بناء مؤسسات االتحاد اإلفريقي وصوالً    
  . أكثر من ثالثة ماليين نسمة يبلغعدد أفراد قبيلة نسوا

 ١٤/٥/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
 
 ! تستجدي األمل"إسرائيل".. عاماً) ٦٠(بعد  .٦٠

 لد وليد محمودخا
ثمة مزيج من التناقض يتراوح ما بين الزهو والقلق  الناجم عن عقدة اإلحساس العميق بالهشاشة، هـذا                  

هـؤالء الـساسة    ).. إسـرائيل (هو حال الساسة اإلسرائيليين وهم يحتفلون بالذكرى الستين إلقامة دولة           
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منة ومستقرة، ويبدو واضحا رغم كـل       وصناع القرار لم يستطيعوا إخفاء قلقهم على مستقبل دولة غير آ          
العبارات التي تضج بالفخر وتعج  بها الصحف اإلسرائيلية  الصادرة هذه األيام، القلق يتـوارى خلـف                  

 ).إسرائيل(بحلول الذكرى الستين لقيام " الكلمات الفخورة وعبارات المدح
 -سين على المسرح الـسياسي    وهو بالمناسبة اليوم آخر المؤس     -فالدولة في نظر رئيسها شمعون بيريز       

بينما  كان لسان  العديد من الصحف ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية           "... أقوى مما تظن ومما يظن أعداؤها     "
يقول عكس ما يقوله بيريز، إذ ال يمر يوم دون مقال لزعيم أو أكاديمي إسـرائيلي يكتـب عـن أكثـر                      

من الدولة العبريـة فـي      " السلبي"ي يعلن فيه موقفه     تأثيراً عليه، أو مقال لسياسي غرب     " القومية"اللحظات  
 .عامها الستين

هذه األيام واألصوات تتعالى هناك  عن فساد مروع فـي           ) إسرائيل(كيف ال والذكرى الستين تمر على       
 سنوات لـم    ٧ باءت بالفشل، وطوال     ٢٠٠٦األخالق، حيث يعتبر الجميع أن الحرب على لبنان في العام           

ع كل جبروتها العسكري أن تمنع سقوط الصواريخ البسيطة المصنوعة في غزة على             م) إسرائيل(تتمكن  
 . بلدة سديروت

تأتي هذه الذكرى وفحيح أفعى التحقيقات بتهم الفساد تحيط برئيس الوزراء أيهود أولمرت وعـدد مـن                 
لي أركان حكومته ومساعديه والتي أزاحت العبر والعبرات عن صـدارة المـشهد اإلعالمـي اإلسـرائي              

 .الحلم الصهيوني ودولته" استثمار"وسلطت األضواء على أزمات السلطة وفسادها، ودور األثرياء في 
وبعد ستين عاماً، أصبح اليوم منظماً ويدور حول        ) إسرائيل(إن الفساد السياسي في     : وهذا ما يدعو للقول   

، وهو منتشر بدءاً مـن رئـيس        االمتيازات الحكومية، الرشوة، والتعيينات السياسية    :  أنواع من الفساد   ٣
 .الحكومة ومروراً بالوزراء وأعضاء الكنيست والموظفين الكبار

والحقيقة أن النظام السياسي اإلسرائيلي يعاني من أزمتين أساسيتين؛ األولى قديمة قدم النظام نفسه، أمـا                
 :الثانية فهي قديمة جديدة في آن وهما

ار السياسي النابع من عوامل بنيوية تميز النظام اإلسرائيلي،         هي أزمة غياب االستقر   :  األزمة األولى  -١
وعوامل ثقافية تميز المجتمع اإلسرائيلي، فمنذ قيام الدولة والنظام اإلسرائيلي يفتقد االستقرار الحكـومي،              

 حكومة، بمعدل حكومتين لكل دورة انتخابية، أي       ٣٢ انتخابات كنيست وشملت     ١٧حيث جرت حتى اآلن     
لعام يشير  إلى أنه ليس هناك حكومة إسرائيلية أنهت مدتها القانونيـة المقابلـة لعمـل دورة                  أن المعدل ا  

 .أقل األنظمة استقرارا في الغرب) الديمقراطي(كنيست، وقد أدى كل ذلك إلى اعتبار النظام اإلسرائيلي 
ظـام الـسياسي    هي أزمة الفساد التنظيمي أو اإلداري والمـالي، والفـساد فـي الن            :  األزمة الثانية  -٢

والبيروقراطي وهي قديمة أيضا، ولكن التعرض لها أصبح جديدا في العقود األولى التي أعقبـت قيـام                 
الحاكم، وكان األخير الحاكم الديناميكي في      " مباي"الدولة، فقد  كانت هناك عملية تماه بين الدولة وحزب           

وفي . حزب الليكود ألول مرة إلى الحكم      بصعود   ١٩٧٧الدولة وهْيَمن عليها حتى االنقالب السياسي عام        
" مبـاي "هذه السنوات، كانت التعيينات السياسية مسألة عادية في النظام اإلسرائيلي، حيث عـين حـزب               

أتباعه في الجهاز البيروقراطي اإلسرائيلي، وارتكز التقدم المهني واإلداري على المعيار الحزبي، علـى              
وجودة رغم التعيينات السياسية، فلم يقاَض أحد بسبب ذلك، فالحزب          الرغم من ذلك فإن نظافة اليد كانت م       

وبدأت عملية التصفية للنخب البيروقراطية بعد صعود الليكود للحكـم،          . كان الدولة والدولة كانت الحزب    
فكانت فتـرة نتنيـاهو فتـرة       . ولكن نجاحه كان محدودا، فالنخب كانت أقوى من أي انقالب سياسي آني           

المجال، حيث اصطدم األخير مع النخب القديمة بصورة مباشرة، وبـدأت مرحلـة مـن               ثورية في هذا    
التعيينات السياسية، ولكن هذه المرة اختلف المعيار والقيمة تغيرت، حيث دخلت اعتبارات بنيوية ومفاهيم              

 .ثقافية وقضائية جديدة، فتحولت التعيينات السياسية كجزء من الفساد في النظام
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، فإن خير ما يعبر عن حال هذا الكيان بعد ستين عاماً            )إسرائيل(ذكرى استقالل دولة    ونحن نتحدث عن    
إن اآلباء المؤسسين حلمـوا     : "من إيجاده هو ما كتبه شلومو بن عامي وزير الخارجية السابق عندما قال            

 ". إلى شظايابمجتمع منسجم من مواليد البالد، باإلنسان الجديد للثورة الصهيونية، ولكن هذا الحلم تحطّم
 سنوات مضت حين صرح     ٣، منذ   "أبراهام بورغ "ولن أضيف أكثر على ما قاله  رئيس الكنيست السابق           

 ".غدت دولة من المستوطنين تقودها زمرة من الفاسدين) إسرائيل(إن : "قائالً
ـ             ١٥نعم هذا اليوم هو      ل منهمـا    آيار، هو يوم استقالل ويوم نكبة، إذن ثمة روايتان مختلفتان، وتنفي ك

فيوم استقاللهم هو يوم نكبتنا، وستون عام       .. األخرى، ال بل ثمة إرادتان متصارعتان بين الحق والباطل        
على استقاللهم تقابلها ذكرى ستين عاما على سلب الوطن وما سبقه وتزامن معه وتبعه من قتـل وهـدم                   

 كرقم مجرد عما سبقه من أرقـام        ال يختلف كثيراً  ) ٦٠(ويبدو الرقم   ...وتهجير وجرح نازف لم يلتئم بعد     
 !إال بحجم تراكم الجرائم اإلسرائيلية المتتالية) ٤٨(ابتداء بالرقم 

ستون عاماً من استقاللهم وستون عاماً على نكبتنا ومسرح الجريمة ال زاَل حيا فيه المخيم شاهد عـصر                  
 !ودليل إثبات على من هو الجالد ومن هو الضحية

  ١٥/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  دولة برسم الزوال رغم عامها الستين  .٦١

 ياسر الزعاترة
المهزومون وحدهم هم الذين ال يرون مسيرة التراجع التي يعيشها الكيان الصهيوني، ويصرون على أننا               

 من أرض فلـسطين التاريخيـة،       ٧٨إزاء دولة مدججة بالقوة تستحق أن نتنازل أمامها ونمنحها طائعين           
من تابع أداء الجيش الصهيوني في حرب تموز مقابل حزب اهللا، وتالياً            .  الباقية بينما نفاوضها على البقية   

عمليات االجتياح لقطاع غزة، يدرك تمام اإلدراك أننا إزاء جيش تتراجع روحه المعنوية، ويميـل إلـى                 
ا جيش  االعتماد المفرط على التكنولوجيا، والجيش هو كما نعلم عماد الدولة الصهيونية التي قيل عنها إنه              

 .له دولة، ال دولة لها جيش
إلى جانب تراجع معنويات الجيش، ومن ورائه المجتمع الذي أرهقه التهديـد الوجـودي الـذي شـكلته                  
انتفاضة األقصى، وبعد ذلك حرب لبنان، هناك البؤس الذي يعانيه الكيان على صعيد القيادات التاريخيـة                

نتخيل حال كيان يدور بين رجـل ضـعيف ومحـدود           ول. القادرة على التصدي للتحديات التي يواجهها     
 اسمه إيهود أولمرت، ينافسه على الزعامـة قائـدان،          ٢٠٠٦اإلمكانات هزم في لبنان هزيمة مدوية عام        
أرعن ال يملك   :  اسمه إيهود باراك، وآخر اسمه نتنياهو      ٢٠٠٠أحدهما مكلل بهزيمة أخرى في لبنان عام        

 .ن تركيع الشعب الفلسطيني أو فتح آفاق أرحب لكيانه المأزومغير المزايدة السياسية بينما يعجز ع
من معركة الكرامة، إلى    :  لم يتقدم الكيان خطوة إلى األمام، بل تراجع وهزم مرة إثر أخرى            ٦٧منذ عام   

، إلى االنسحاب من سيناء، إلى االنسحاب من لبنان إلى االنسحاب من غزة، إلى الهزيمـة     ٧٣حرب عام   
ن، إلى جانب الشعور باألزمة أمام بضعة االف من المقاتلين بالسالح الخفيف في قطـاع               األخيرة من لبنا  

في هذا نشر الصديق صالح النعامي شهادات إسرائيلية بالغة األهمية تؤكد حالة البؤس التي يعيشها               . غزة
 .الكيان الصهيوني في ذكرى تشكيله الستين، نحاول أن نقتطف منها ما تحتمله هذه السطور

بروفيسور أمنون روبنشتاين، وهو وزير عدل وتعليم في أكثر من حكومة، وعمل أستاذا للقـانون فـي                 ال
جامعة تل أبيب، يرى أن إسرائيل ال يمكنها البقاء، أوالً بسبب التهديد الخارجي الـذي تمثلـه الرغبـة                   

كما يرى أن ما يزيـد      ". ةمنظومة القيم الصهيوني  "العربية في اجتثاثها، والتهديد الداخلي الذي يمثله تآكل         
ـ      األمر الذي يزيد في رقعة العداء للدولة العبرية، مـضيفاً          " أسلمة الصراع "الوضع تعقيداً هو ما يصفه ب

أن من الحمق االعتقاد بأن األنظمة العربية الحالية ستبقى لألبد، معتبراً أن إسرائيل قد تستيقظ ذات يـوم                  
 . ترفض وجود إسرائيل فحسب، بل تتجنّد إلزالتها أيضالتجد من حولها أنظمة ذات توجه إسالمي، ال
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ناحوم برنياع، كبير المعلقين في صحيفة يديعوت أحرونوت، يرى أنه رغم القوة العسكرية واالقتـصادية         
للدولة العبرية إال أن الناس يفقدون ثقتهم بمستقبلها وقدرتها على البقاء، والسبب هو عجزها عن تـوفير                 

ويشير في هذا السياق أن إسرائيل هي الدولة        . ن يعيشون فيها، أو منحهم الحياة الطبيعية      األمن لليهود الذي  
 .الوحيدة في العالم التي يعتبر مجرد وجودها مثار جدل

إننـا  "، مـضيفاً  "مـذعور "رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ يرى أن المجتمع اإلسرائيلي هو مجتمع         
إسرائيل دولة فاشـية، بلطجيـة      ". " نفسية مستديمة، صدمة النازية    معوقون نفسياً، إسرائيل تعاني صدمة    

 ".ومستقوية وقاسية وإمبريالية وسطحية، فاقدة ألصالة لروح ومنطوية على نفسها
من مظاهر انهيار الفكرة الصهيونية، بحسب أبراهام تيروش، سكرتير ثاني حكومة شكلها مناحيم بـيغن،            

 في المئة مـنهم     ٧٠أجريت مؤخراً بين اليهود األمريكيين تقول إن        هو توقف الهجرة، مشيراً إلى دراسة       
و في المئة   ٥٠و في المئة منهم متزوجون زواجاً مختلطاً،        ٥٠لم يزوروا إسرائيل وال يعتزمون زيارتها،       

 .من شبابهم ال يعنيهم إذا انمحت إسرائيل من الوجود
 إسرائيلية تتحدث عن اإلبداع الـذي يحملـه   إسرائيلية وغير: سيرد البعض بالقول إن ثمة شهادات كثيرة     

إنشاء هذا الكيان واستمراره وقوته، األمر الذي ال ننكره بحال، لكن مزيداً من التأمل سيكشف أن كل ما                  
سيرد في هذا السياق إنما يعود في جوهره إلى الدعم الغربي الالمحدود، وهو دعم لن يتواصـل بـذات                   

 .الوتيرة في أي حال
الهزال الذي يعيشه الكيان الصهيوني فإن تيار المقاومة في األمة قد اتسع في ظل الهويـة                في مقابل هذا    

اإلسالمية والصحوة الدينية، وهو تيار يصمد ويقدم التضحيات ويحقـق االنتـصارات، وإذا كـان مـن                 
 الصعب علينا الحديث عن انتصار سريع، فإن ما يعنينا هو أن منحنى المقاومة واألمـة صـاعد، بينمـا             

سـيقول  . منحنى كيان العدو هابط، ما يعني أننا نسير في االتجاه الصحيح، وأن النصر قـادم ال محالـة                 
المهزومون إننا نمارس الخطابة أو قول الشعر، وهو تماماً ما قاله أمثالهم لكل حركات ورموز التحـرر                 

رباً من الهراء بـرأي  ألم يكن حديث حزب اهللا قبل عشرين عاماً عن تحرير جنوب لبنان ض        . في التاريخ 
 هذه الفئة؟

  ١٥/٥/٢٠٠٨الدستور 
  

 تهافت األطروحة .. ستة عقود على الدولة اليهودية .٦٢
 محمود حيدر

وهو سؤال يتداوله اإلسرائيليون أنفسهم قبل      . يعود السؤال حول أطروحة االحتالل ليطرح بقوة هذه األيام        
طفات األمنية واالستراتيجية عاشتها إسرائيل في      والواقع أن ما يطرح اآلن، وبعد سلسلة من المنع        . سواهم

السنين األخيرة، لم يبدأ مند وقت قريب، السيما مع اشتداد الجدل المحموم إثر االنسحاب من غزة، ومـع               
 . ٢٠٠٦تداعيات تقرير فينوغراد بعد اإلخفاق في احتالل جنوب نهر الليطاني في حرب يوليو 

وثمة من يقرر أن جدال كهذا اتخذ مجـراه منـذ           .  هذا الحدث وذاك   ربما يكون السؤال قد بلغ تماميته مع      
، لكن الزخم المعمـق  ١٩٧٨أول انسحاب إسرائيلي من صحراء سيناء المصرية نتيجة اتفاق كامب ديفيد    

بصدد تلك األطروحة، والذي ترافق مع إجالء االحتالل من لبنان وغزة، هو الذي سيـضع األطروحـة                 
 .ية والوضوحعلى نصاب في غاية الراهن

صحيح أن إسرائيل حققت كسباً استثنائياً في تأكيد شرعيتها السياسية في المنطقة عن طريق االعتـراف                
بها من جانب عدد من الحكومات العربية، لكن الصحيح أيضاً هو أن هذا الكسب االسـتثنائي لـشرعية                  

ط ال تـزال مجتمعاتـه      الوجود السياسي أطلق مخاوف ال حصر لها حول مستقبل دولة تمكث في محـي             
الجديد في األمر هو الكـالم      .المدنية، والقطاع الغالب من مجتمعاته السياسية، معادية لوجودها وشرعيتها        
إنه زمن يقوم علـى قاعـدة       . على زمن سياسي إسرائيلي جديد ال ينفك يواصل حركية الوالدة والتبلور          
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غيـر أن   . ية واهنة مع الحكومات العربيـة     تصور قوامها الخوف من سالم ال تحميه سوى اتفاقات سياس         
هذه الحجة التي استند إليها استراتيجيون إسرائيليون ما لبثت أن فقدت سحرها األيديولوجي عندما تبـين                
بوضوح ال لبس فيه أن استراتيجية إسرائيلية للسالم هي اسـتراتيجية مبنيـة علـى نـسقين متـوازيين                   

 :متكاملين
ى اإلفادة القصوى من انعدام ميزان القوى مع األطراف العربية إلجراء           سياسي مرحلي، يقوم عل   : األول

اتفاقات، وتوقيع مواثيق تعزز شرعية الوجود اإلسرائيلي وتمنحه عوامل قوة إضـافية فـي الـسياسة،                
 .واالقتصاد، واألمن، والتبادل الدبلوماسي، وتطبيع العالقات على مختلف المستويات

في حين شـكَّلت    . لى مبدأ التفوق في القوة على الصعيدين التقليدي والنووي        استراتيجي، ويقوم ع  : الثاني
التي سوق لها أيديولوجيو التيار العمالي خالل التـسعينيات مـن القـرن             " الحزمة االستراتيجية "نظرية  

ذلك أن شرط أي سالم مع العرب هو استواؤه على االرتباط الوثيق مـع              . المنصرم، وعاء هذين النسقين   
 .اسراتيجية التي يؤِّمنها احتكار القوة النووية في مشروع الشرق األوسط الكبير-لبة الجيوالغ

حين أطلَّت السنين األولى من القرن الجاري، ظهرت مالمح السلوك اإلسرائيلي خارج هـذين النـسقين                
ا ليروا عـوالم    والذين اكتفوا بهما كمعيار على سوية الدولة واستقرارها، ما لبثوا حتى عادو           . المذكورين

 .أخرى للتراجيديا اإلسرائيلية
ثمة من علماء االجتماع اإلسرائيليين من ساورهم شك كبير في قدرة المجتمـع والدولـة علـى وقـف                   
االضطراب الحاصل في الوعي اإلسرائيلي، والسيما في أنساقه التي انبنت في األصل علـى االنـسجام                

 .فة إسرائيل االستراتيجيةالحميم بين الالَّمتناهي األيديولوجي ووظي
معنى البداية، أن أطروحة    : العالمات األولية للمشهد تشير إلى بداية الجغرافيا اإلسرائيلية ونهايتها في آن          

وأمـا  . بعدما كان ثابتاً أيديولوجياً ال نقاش فيـه       " أمراً متحوالً "االنسحاب جعلت من المقدس اإلسرائيلي      
ر االستراتيجي اإلسرائيلي، أو لدى جزء وازن منه، إلـى المحطـة            معنى النهاية، فنجده في وصول الفك     

 .مفتوحة على مداها الالَّمتناهي" أرض إسرائيل الكبرى"التي لم تعد فيها فكرة 
استتباعاً لهذين المعنيين، تعود األطروحة الفلسطينية لتستوي على نشأة جديدة، ربما للمرة األولـى منـذ                

هل يدل اإلخفاق اإلسـرائيلي فـي       :  وهذا ما يطرح السؤال التالي     ١٩٤٨نكبة فلسطين الكبرى في العام      
إنهاء الجبهة الفلسطينية المتحركة في غزة والضفة الغربية على ظهور خارطة طريق من نوع جديد إلى                

 بقية فلسطين؟
به الحيز  عنينا  . اإلسرائيلية-ذلك ما يفترض الكالم على حيز أكثر عمقاً في جدليات المواجهة الفلسطينية           

حيث تدخل الجغرافيا كمكون تأسيسي لتلـك الهويـة    . المتصل اتصاالً حميمياً بمشكلة الهوية في إسرائيل      
 .التي راحت تغادر زواياها المغلقة في المراحل المتأخرة من الصراع

 اضطراب الهوية الجغرافية
تتعلق بأمنهم القومي، يظهر الكالم     الواضح أنه عند كل فاصلة يشعر فيها اإلسرائيليون أنهم بإزاء قضية            

تصح هذه القاعدة على مسرى النقاش الذي احتدم بـين النخـب            . األيديولوجي كتمثيل فعلي لهذا الشعور    
لكن النقاش حول هذه النقطة لم يتوقف عند السطح         . اإلسرائيلية إثر االنسحاب من غزة قبل ثالث سنوات       

القاع األيديولوجي على شكل عبور متدرج ومعقَّد في مراتبية         السياسي واألمني، بل هو يأخذ بالهبوط إلى        
 . الفكر االستراتيجي اإلسرائيلي

ذلك أن أطروحة االنسحاب أو التخلي عن األرض في سياق هذا التفكيـر هـي أطروحـة أيديولوجيـة                   
 بوصـفها   وهي تعني، فيما تعني، مفارقة مجاالت جغرافية جرى التعامل معها لحقب طويلة، إما            . بامتياز

 .أجزاء مستعادة من أرض إسرائيل الكبرى، أو أنها أحزمة استراتيجية ضرورية ألمن إسرائيل العظمى
إنه يتخذ، في عمقه، داللة تتـصل بوصـال         . الحادث السياسي األمني اإلسرائيلي اليوم ليس حادثاً عادياً       

لية حيال فكرة التخلي عن أرض      ومن يعاين حراك األيديولوجيا اإلسرائي    . وثيق بهوية إسرائيل ووجودها   
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سيطر عليها الجيش اإلسرائيلي في مرحلة من المراحل، سيجد نفسه محموالً على استعادة كلمـات ذات                
عندما توجد جماعة بأكملها في حالة من الحيرة        : "مغزى للمفكر وعالم االجتماع اإلسرائيلي يوسف أورن      

 أسباباً مختلفة قد شوشت عمليات تلقِّي إرث الشيفرة         تجاه موضوع الهوية، فإنها تشير بذلك إلى أن هناك        
وإذا ما توصلت هذه الحيرة وأصبحت بمنزلة سمة        . بالنسبة إلى عالقات األجيال ضمن إطارها     ) الرموز(

مميزة لعدد من األجيال على التوالي، فهذا دليل قاطع على أن هناك خطراً داهماً يهدد هذه الجماعة، وهو                  
ن هذه الحيرة تجاه الهوية تعتبر من العالمات الواضحة على أن الجماعة لم تنجح فـي                إذ إ . خطر التفكك 

ومن هنا فإنه من األمور المصيرية للغاية بالنسبة إلى تلك الجماعـة،            . أن تحافظ على تواصل أبنائها بها     
ـ                   سألة أن تقوم في الوقت المناسب بإجراء استيضاح عن ماهية هذه الحيرة التي تسود أبناءهـا حـول م

وهذا االستيضاح الثاقب والجدي هو الذي من شأنه أن ينقذ الجماعة من التفكك قبل فوات األوان،                . الهوية
بكاملها، أو أنها تشير إلى تلـك       " الشيفرة"إذ إن نتائجه يمكن أن تعيد ألعضاء الجماعة اإليمان بمركبات           
 ".ث ومالءمة مع ظروف العصرالمركبات المنفصلة في الشيفرة التي قد تكون في حاجة إلى تحدي

عـن  " اإلسرائيلي"كيف تبدو الهوية الجغرافية لدولة إسرائيل؟ وما هي صورة الحدود التي يرسمها الفكر              
على مـا يـسمى     " إسرائيل"كيانه؟ وهل ثمة حدود وهوية جيوبوليتيكية ثابتة للدولة اليهودية؟ال كالم في            

ت يروح اإلسرائيليون يجتنبون الكالم عليها كما لـو كانـت           بالثوابت، والهوية التي تعد ذروة هذه الثواب      
ذلك أن تعيين الصورة الواضحة للكيان اإلسرائيلي يفتـرض الكـشف عـن             . الباب المفتوح على الهلع   

األمـن  "ماهيات الدستور، والحدود الجغرافية، والخريطة السكانية، واألمداء الحيوية لمـا يـسمى بــ               
شفه مستحيالً ما دام كل مجال من هذه المجاالت مسكوتاً عنه أو موقوتاً، أو هو               وهذا أمر يبدو ك   ". القومي

 .في طور التكوين
وإذا كانت الظواهر السياسية التاريخية تُقرأ عادة من خالل بواعثها وأسبابها، فغالباً ما ينعطـف الفكـر                 

ر المفارقات احتداماً، حيث    وتلك واحدة من أكث   . السياسي اإلسرائيلي ليحيد عن مواجهة مثل هذه القضايا       
وهذا إن دلَّ على أمر، فهو يدل       . يحرص اإلسرائيليون على المحافظة عليها سحابة أكثر من نصف قرن         

على حال التوتر المتمادي الذي تعيشه القيادات اإلسرائيلية بمختلف تياراتها األيديولوجيـة، والـسياسية،              
أن عدم اليقين هو حالة إسرائيلية      "وحته الشهيرة التي ترى     لقد كان ناحوم غولدمان شغوفاً بأطر     . واألمنية
هي الدولة الوحيدة بين الدول التي ظهرت في األعوام الخمـسين المنـصرمة وال          " إسرائيل"وأن  .. دائمة

وال كذلك من الوضع الواقعي، وإنمـا مـن أمـل اليهـود             .. تستمد وجودها من الحقيقة، بل من الفكرة      
 ".وإيمانهم

مان هذه ال تزال إلى اليوم تقيم المفارقة المحيرة بين الجغرافيا ككينونة واقعيـة سياسـية                أطروحة غولد 
ومنذ ما قبل قيام الدولة، كان السجال بين النخب اليهودية          . ، وبين األيديولوجيا الصهيونية   "إسرائيل"لدولة  

 بتوطين اليهود في فلـسطين      فالرغبة الصهيونية . ينبسط على المساحة التي تفصل بين شقَّي هذه المفارقة        
. تالزمت مع رغبة موازية تقول بوجوب عدم اإلغالق على الفكرة الالَّمتناهية للوطن اليهودي الموعـود              

ليؤدي هذه الوظيفة، وليقيم التوازن المفترض بـين هـاتين          " حرب االستقالل "ولقد جاء مبدأ ما سمي بـ       
اإلقليمية الجغرافيـة التـي تطلعـت لالنتـصارات         لذا لم يكن هناك تعريف سياسي لألهداف        . الرغبتين

 .العسكرية في أثناء الحرب
ورغم هذا، فإن األهمية القصوى التي أوالها القادة اإلسرائيليون للقدس مثالً، لعبت دوراً حاسماً خـالل                

سياسـي هـو الـذي حفَّـز        -وال شك في أن العامل الجيو     . المعارك القاسية التي دارت لالستيالء عليها     
وهكذا . اب القرار على اإلسراع باحتالل إيالت كبوابة هامة توصل إلى البحر األحمر وإلى الجنوب             أصح

وفقاً للمفهوم الصهيوني، بل طبقـاً لمجموعـة اعتبـارات          " أرض إسرائيل "لم تتحدد حدود االنتداب في      
أرض "سمى بـ    وصاعداً سوف تهتم كل مشاريع التقسيم بتقسيم كل ما ي          ١٩٢٣فمنذ عام   . سياسية دولية 

وقبل ذلك بسنوات كانت الجغرافيا السياسية االنتدابيـة تحـددها حكومـة االسـتعمار              . الغربية" إسرائيل
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فقد صيغ المفهوم البريطاني لهذه الجغرافيا وفقاً لشروط، وتوازنات القوة، بـين            . البريطاني في فلسطين  
عي أن يميـل البريطـانيون باتجـاه القـوة          ، وكان من الطبي   ١٩١٧العرب الفلسطينيين واليهود في العام      

اليهودية الصاعدة، ثم ليحددوا تفصيالت الصورة الجغرافية التي تخضع للنفوذ اليهودي، وفقاً لهذا النفوذ              
 . وموجباته

وحسب المؤرخين اإلسرائيليين، فإن المنطقة التي صيغ فيها المفهوم البريطاني للجيوبوليتيكـا اليهوديـة              
 الواقعة بين ناحال وبئر السبع والبحر الميت، ثم هـآرنون، جبـل الـشيخ ونهـر                 كانت تضم األراضي  

ويبين هؤالء أن االعتراف الدولي بضرورة إقامة وحدة سياسـية إقليميـة،            . الليطاني وصوالً إلى البحر   
 ".أرض إسرائيل االنتدابية"آنذاك هو الذي خلق في نهاية األمر حدود " أرض إسرائيل"تسمى 
يعلِّقون أهمية خاصة على المفهوم البريطـاني آنـف         " إسرائيل"ؤرخين وأساتذة علم االجتماع في      لكن الم 
إذ على هذا   . ذلك لما له من مفاعيل تأسيسية للتطورات األمنية والجيوسياسية التي حدثت فيما بعد            . الذكر

ت إلى حد بعيد في قيـام       المفهوم ستنبني مفاهيم أساسية في الفكر االستراتيجي للحركة الصهيونية ساهم         
الدولة؟ وربما لهذا السبب سنرى كيف أن بعض ممثلي هذا الفكر راح يميز بين ثالث فترات حاسمة من                  

في ذلك الوقـت    . ١٩٢٣ المرحلة األولى تمتد حتى سنة       -:الصراع حول بلورة حدود الدولة قبل نشوئها      
ية، لكن، من ناحية أخرى، فقد كانـت هـذه          تصارع البريطانيون من أجل بلورة حدود االنتداب من ناح        

في " لشعب إسرائيل "المرحلة هي نفسها التي بِذلَت فيها الجهود للوصول إلى الحدود التاريخية المزعومة             
 .ظل الحكم البريطاني

، وفيها جرى صراع مكثف من أجـل تحديـد حـدود            ١٩٤٧ المرحلة الثانية التي امتدت حتى خريف        -
 .الغربية" أرض إسرائيل" الطريق داخل الدولة التي كانت على

أي الحـرب   . من خالل الحرب األولى بين العرب واليهود      " إسرائيل" المرحلة الثالثة هي بلورة حدود       -
 ".حرب التحرير"التي عرفت في المصطلح السياسي اإلسرائيلي بـ 

  سياسي-األيديولوجي والجيو 
ية لحدود الكيان الموعود متحركة وغير ثابتة في النص الدستوري،          ظلَّت المفاهيم المتعلِّقة بالهوية الجغراف    

 . ١٩٤٨-١٩٤٧وقيام الدولة في العام " حرب االستقالل"حتى بعد ما سمي 
قائماً لجهة التوسع إلى جغرافيات إضافية تطابق الزعم األيديولوجي لليهودية الـسياسية            " األمل"وقد بقي   

ة عملية في مؤتمر السالم الذي عقد بعد الحـرب العالميـة            ، وهو ما ظهر بصور    "أرض إسرائيل "حول  
أرض "، عندما وضعت الحركة الصهيونية تعريفاً دقيقاً لمطالبها بالنسبة إلى حدود            ١٩١٩األولى في سنة    

 . الكبرى" إسرائيل
وكان هذا المطلب هو الحد األدنى، وقدمه يومذاك وايزمن، في حين طالب ديفيد بن غوريـون بمنطقـة                  

 . ، كما طالب يتسحاق بن تسفي بمنطقة أكبر منه أيضاًأكبر
، وأصـبح   )١٩٣٧(وهذه الخطة أصبحت تدريجاً هي السياسة اإلقليمية الصهيونية حتى تشكيل لجنة بيل             

أي قرار بشأن االنسحاب من هذه الحدود يمثل في نظر الحركة الصهيونية مساساً بالصهيونية وتقليالً من                
 . شأن الدولة في المستقبل

منذ قيام دولة اليهود في فلسطين لم يطرأ أي تطور راديكالي على المفهوم المتحرك للجغرافيا الـسياسية                 
 ".اإلسرائيلية"

. وال يزال المنطق التاريخي الذي حدده بن غوريون لهذه الدولة هو نفسه اليوم، وإن بشكل غيـر معلـن          
أن الحـدود التـي     "ألنه كان من الواضح لـه       . بكان كل شيء بالنسبة إليه مؤقتاً فال تحسمه إالَّ الحرو         

ستتوقف عندها الحرب ستصبح حدود البالد، وذلك فإن ما سيتم االستيالء عليه وسط عاصـفة للقتـال،                 
ولهذه األسباب  ". سيبقى في أيدينا، والمكان الذي لن نصل إليه، سيكون موضع حسرة على مدى األجيال             

 ".ميثاق االستقالل"سمي أيضاً لم ترسم حدود أثناء صياغة ما 
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ومع أن تحوالت مدوية طرأت على هذا المفهوم بدءاً من الربع األخير من القرن الماضي، فـإن عـدم                   
يبقى أحد أهم الثوابت األساسية في قيام الدولة اليهودية فـي           " اإلسرائيلية"االستقرار في الهوية الجغرافية     

، "اإلسـرائيلية " ما بين األيديولوجيا اليهودية والجيوبوليتيكا       ولعلَّ البحث الدائب عن توازن    . ١٩٤٨العام  
 . إنما يأتي ليؤكِّد مقولة عدم االستقرار وليحافظ عليها

قد أخذ قسطاً كبيراً وواسعاً في المراحـل        " إسرائيل"وإذا كان السجال حول الجغرافيا ومسألة الحدود في         
       هذا السجال يعود اليوم لينطلق من جديد وعلـى نحـو أكثـر    المتعاقبة، قبل وأثناء وبعد قيام الدولة، فإن

 . احتداماً
  ١٥/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
 !وفتح، من المقاومة إلى مقاومة المقاومة.. حماس .٦٣

 مصطفى فرحات
هل أخطأت حماس في قبولها المشاركة في اللعبة السياسية؟ وهل أخطأت مرة أخرى عنـدما رفـضت                 

ـ      التنازل عن اإلرادة الشعبية ا     ؟ وهل أخطأت مـرة     "فتح"لفلسطينية التي رشحتها لتكون البديل الطبيعي ل
، تحول فيها   )الضفة الغربية / غزة(إلى خط   ) القدس/ فلسطين(ثالثة عندما حولت مسار المقاومة من خط        

 اإلخوة الفُرقاء إلى أعداء يفعلون ببعضهم ما لم يفعله العدو بهم؟ 
ة الفلسطينية ونفضوا أيديهم منها بحجج ذكية حينا وغبية أحيانـا           لقد تخلى العرب في مجملهم عن القضي      

أخرى، السيما وأنهم رأوا في الصراع الفلسطيني الداخلي ذريعة تؤكد فشل خيار المقاومة والمـصادمة               
مع الكيان الصهيوني، ألن سنوات النضال والعدو المشترك والمصير الواحد ووحدة األرض لم تُفلح في               

فات السياسية واأليديولوجية بين الفصائل الفلسطينية التي تجاذبتها نزعـات مختلفـة،            طمس معالم الخال  
 . تدثرت بعباءات شتى، من العقيدة إلى المصلحة إلى المنفعة

لقد بدا واضحا للعيان أن واقع المشهد السياسي بات محكوما بمنطق الكبت بسبب انسداد أفـق المـستقبل               
فالمقاومة اختُزلت في إطالق صواريخ على مستوطنات صـهيونية         : طينيةالمنظور بالنسبة للفصائل الفلس   

 سبتمبر إلى عـدو     ١١ضررها النفسي أكبر من ضررها المادي، كما أن الفصائل الجهادية تحولت بعد             
االستسالمي بدا حلما عزيز    " األرض مقابل السالم  "أمريكي مباشر بعد أن كانت عدوا بالتبعية، ومشروع         

األرض "عود التيارات الدينية الصهيونية المتطرفة الرافضة ألي تنازل عن شـبر مـن              المنال نظرا لص  
، في حين صرح العرب بعد اتفاقات أوسلو أنهم ال يمكـنهم أن يكونـوا           "األمميين"وتسليمها إلى   " المقدسة

يا بعيـدا   ، وتسابق بعضهم إلى تطبيع العالقات مع إسرائيل مثل موريتان         "فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين   "
 هي الطفرة التي حولت مـسار       - التي أجريت بضغط أمريكي      -عن المظلة العربية، فكانت االنتخابات      
 . الصراع بشكل ال يقبل العودة إلى الوراء

هو البداية الفعلية لمحاوالت وقف الدوامة المتسارعة التي طحنـت برحاهـا األطيـاف              " اتفاق مكة "كان  
يدة على حد السواء، ونحن هنا ال نتجاهل دعوات الجهاد اإلسالمي والجبهـة             الفلسطينية المتناحرة والمحا  

الشعبية كال من حماس وفتح إلى ضبط النفس والعمل من أجل الوحدة الفلسطينية بما يخـدم المـصلحة                  
المشتركة بعيدا عن األهواء السياسية وردود األفعال، لكن هذا االتفاق لم يصمد أياما على أرض الواقع،                

 . الصراع الميداني بين الفصائل المتناحرة بدا أكبر من مبادئ الزعماء وقيادات هذه األحزاب نفسها،ألن 
كما أنه بمحاولة المملكة العربية السعودية لعب دور الوسيط الفاعل في القضية بعد غياب طويل عنهـا،                 

ة محاولة لسحب البـساط     أثار حفيظة بعض صناع القرار المصريين الذين رأوا في هذه المبادرة السعودي           
القضية الفلسطينية وقطـب رحاهـا، ويحتمـل أن         " عراب"من تحت أقدام مصر التي كانت تعتبر نفسها         

بعض األطراف قد تمنّت فشل االتفاق نكاية في السعودية، دون تقدير لعواقب هذا الشرخ علـى وحـدة                  
. األزمة اللبنانية وقمة دمـشق األخيـرة      األمة العربية ككيان مستقل ومقاوم، وهو ما بدأ يظهر مع بوادر            
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الجميع تحدث عن أزمة داخلية بين فتح وحماس، فكان الحل هو جمع الفرقاء في طاولة حـوار واحـدة                   
ضمانات مشتركة تكشف عن حسن النوايا للخروج من عنق الزجاجة، لكن الخطأ كان أكبر من               " قنص"لـ

 . الجميع
يمكنهما التحكم في قواعدهما وسراياهما، في حين حاول جميـع   وقد أثبت الواقع أنه حتى فتح وحماس ال         

األطراف بوعي أو بغير وعي حصر المشكلة في تيارين اشتركا في تولي السلطة الفلـسطينية قبـل أن                  
يبغي بعضهما على بعض، وتجاهل الفصائل األخرى بما فيها الجهاد اإلسالمي والجبهة الـشعبية، ولـم                

ية لوضع تصور كفيل بحل المشكلة الفلسطينية، وهو ما يعني تهميشا هدفه            توجه لهما دعوات عربية علن    
موسى أبـو مـرزوق، نائـب       . في حديث دار بيني وبين د     . تفتيت هذه الفصائل وإذابتها وتحجيم دورها     

الجزائريـة  " الـبالد "رئيس المكتب السياسي لحماس، بعيد اتفاق مكة، وقد نشرت تفاصيل الحوار يومية             
  :، على هذا الرابط"العصر"وموقع مجلة 

8815=ContentId&con.home=method?cfm.index/ws.alasr://http  
كان الحوار منصبا حول تقييم مسيرة الحركة بعد قبولها باللعبة السياسية، وكان الهـاجس الـذي يحكـم                  

هل تنازلت حماس عن قناعاتها؟ ولم لم تعد الحركـة تـتحكم فـي              : محورا حول النقاط التالية   أسئلتي مت 
قواعدها بعد رفض بعض السرايا االستجابة لنداء التهدئة؟ وهل كانت االتفاق محاولة سعودية لفك ارتباط               

 وعدم االعتراف   كيف يعقل أن تجمع حماس بين المشاركة السياسية ومبدأ المقاومة         : الحركة بإيران؟ وكذا  
بإسرائيل، مع أن اللعبة السياسية مطوقة سلفا بقبضة إسرائيلية سياسية وتبعات ما بعد أوسلو؟ وهل تُعتبر                
حرب حماس اليوم حرب مصطلحات ال نفاذ إلى مضامينها؟ بمعنى أن الحركة تتحدث اليوم عن مصطلح                

مـع إسـرائيل بـدل مـصطلح        " الهدنة"، وتتحدث عن    "التنازالت"، بدل مصطلح    "الخيار اإلستراتيجي "
فهل يمس هذا التحوير في المصطلحات جوهر القضية أم أنه يبقى حبيس الظواهر فقط؟ وكان               ".. السالم"

 .. الجواب طبعا سياسيا دبلوماسيا، يتحدث بلغة العموميات أكثر من لغة الواقع
أمنية مجسدة في ثوب واقعي، فقـال       سألته بعدها هل هو مقتنع بطبيعة االتفاق وثباته، أم أنه يتحدث عن             

لكن الواقع نفسه رفض تصديق مقولته ألن الصراع انفلت         .. بلغة الدبلوماسي إن األمر واقع وليس أمنية      
وحاولت اليمن ركوب الموجة بدورها، فجمعت بين الفرقاء        . من أصله ولم يعد يتحكم فيه أحد في الداخل        

ناقضتها تصريحات محمود عباس قبـل أن يجـف مـداد           وجعلتهم يوقّعون على مبادرة سالم ومصالحة       
دليال آخر يكشف أن المشكلة الفلسطينية تجـاوزت أصـحابها          " المولود ميتا "موقعيها عليها، فجاء االتفاق     

  . الذين هم في نهاية المطاف وقودها ال صنّاعها
كـواليس عـن    وفي ندوة صحافية عقدها خالد مشعل في نفس الفترة، سألته عن صحة ما يـدور فـي ال                 

الخارج، حيث إن هذه األخيرة، وعلى رأسها أبـو         / الداخل من قرارات حماس     / امتعاض بعض حماس  
الوليد، ترفع سقف المطالب بما يحرج إسماعيل هنية ورفقاءه، رغم أنهم هـم خـط الـدفاع األول فـي                    

 لكنه هو اآلخر    من جهة أخرى،  " فتح"مواجهة آلة الدمار الصهيوني من جهة، وصولة إخوة النضال من           
وهـل كـان بإمكانـه أن يجيـب         (بدا دبلوماسيا، ونفى أي بوادر خالف أو نزاع بين الداخل والخارج            

، محتجا بأنه هو نفسه من وقّع اتفاق مكة، بما يعني أنه رجل سالم وتهدئة، ال رجـل تـصعيد                   )بالعكس؟
ابة عنها مباشـرة بعـد طرحهـا، ألن         إن األسئلة التي استهللنا بها مقالنا ليس من الممكن اإلج         . المواقف

الجواب محكوم بالنتيجة النهائية لهذا الصراع أكثر من مقدماته وبداياته، وألننا اعتدنا في أدبياتنا السياسية               
 . والثقافية أن نحكم على األمور من خالل نتائجها قبل مبادئها

لو ) نعم(فالجواب سيكون   ) لسياسية؟هل أخطأت حماس في قبولها المشاركة في اللعبة ا        : (إننا عندما نسأل  
إذا ظهر أن سياسة المغالبة التي ارتضتها       ) ال(تمخضت النتيجة عن تفكك الحزب ودمار غزة، وسيكون         

الحركة قد آلت إلى تسوية األوضاع والحفاظ على توازن المقاومة حتى ال تبيع نفسها للـصهاينة بـثمن                  
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خرى، ويخطئ من يحاول اإلجابة مـسبقا عليهـا، إال          بخس، وهو نفس ما ينسحب على جميع األسئلة األ        
 . لمن أراد قراءة األحداث بمنطقه ال بمنطق األحداث نفسها

لكن المؤكد في كل هذا، أن التجربة الفلسطينية شاهد آخر على الخلل الكبير في تقدير أولوياتنا الـسياسية          
ف في السياق نفسه عن بذور الصراع       والحضارية، وتقدير نسبية الخطر بين الداخل والخارج، وهي تكش        

  . الكامنة فينا ومدى استعدادنا لخوض حروب التدمير الذاتية
  ١٤/٥/٢٠٠٨مجلة العصر 

 
  إلعادة القطاع إلى األحضان المصرية" حماس"خطّة إسرائيل و .٦٤

  معتصم حمادة
  عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين

يتبع أسلوباً مختلفاً   " الشتاء الساخن "ن اإلسرائيلي على قطاع غزة، بدأ منذ عملية         يالحظ المراقب أن العدوا   
  .عن السابق، وأنه بات يعكس سياسة جديدة لحكومة أولمرت في التعامل مع القطاع

في عهـدي ياسـر عرفـات ومحمـود         (ففي الفترة التي كان فيها القطاع تحت إدارة السلطة الفلسطينية           
حتّى ". حماس"ات اإلسرائيلية تستهدف، من ضمن ما تستهدفه، القيادات األولى في           ، كانت الضرب  )عباس

إنّها في بعض الفترات، لم تميز بين العسكريين والسياسيين منهم، فامتدت يد االغتيـال لتطـال رمـوزاً                  
  .في الحركة كإسماعيل هنية على سبيل المثال" تيار االعتدال"تنتمي إلى 
 االنتخابات التشريعية، لم تتواَن إسرائيل حتى عن التهديد باغتيال الـرئيس هنيـة،              في" حماس"بعد فوز   

وآخرين في قيادة الحركة، رغم أنهم باتوا من رموز السلطة الفلسطينية، وأعضاء في حكومة هنية األولى               
تطـاوالً  " حكومتـه "والثانية، وهو ما أثار حفيظة محمود عباس، آنذاك، فعد التطاول األمني على رئيس              

  .عليه هو شخصياً كرئيس للسلطة الفلسطينية
المالحظ في السياق أن عمليات االغتيال هذه بقيت على جدول أعمال الجيش اإلسـرائيلي، حتـى فـي                  
المراحل التي لم تخِف فيها الحركة اإلسالمية استعدادها للتهدئة مع إسرائيل، بل حتى في المراحل التـي                 

دئة من طرف واحد؛ وإلى محاولة إقنـاع األذرع العـسكرية فـي القطـاع               إلى الته " حماس"لجأت فيها   
بأن مصلحتها كطرف سياسي ممـسك بزمـام        " حماس"بااللتزام بالتهدئة هي األخرى، لقناعة لدى قيادة        

وكثيراً ما لجأت قيادتها في القطاع، وفي الوقت الـذي كانـت            . الحكومة، كانت تتطلب مثل هذا الموقف     
  يات رسمية في السلطة، إلى النزول تحت األرض، خوفاً منتتولى فيها مسؤول

  .االغتيال
إلى الحسم العسكري في القطاع، وفرض سيطرتها المنفردة عليه، أعلنـت إسـرائيل             " حماس"بعد لجوء   

، وأن  "الكيـان "وهذا يفترض وفق رأي المراقب، أن تتصاعد العمليات ضد هـذا            ". كياناً معادياً "القطاع  
  .هي األكثر استهدافاً من العمليات العسكرية اإلسرائيلية" الكيان"تي تدير هذا تكون الجهة ال

لكن المالحظ أن األمور سارت باتجاه مغاير؛ صحيح أن العمليات العدوانية تواصلت ضد القطاع، لكـن                
  :الصحيح أيضاً أن إسرائيل أخذت تتبع أسلوباً جديداً، من بعض مالمحه

، رغم تصاعد لهجة العداء ضد هذه       "حماس"دات السياسية والعسكرية لحركة      التوقف عن استهداف القيا    -
  .الحركة

ـ         - الجهـاد  "التابعـة لحركـة     " سرايا القدس " االنتقال نحو استهداف قيادات ميدانية في أذرع عسكرية ك
  .، وكتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية، التابعة للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"اإلسالمي

والحظ المراقـب   .  توسيع العدوان العسكري ليطال المدنيين، من دون تمييز بين رجال ونساء وأطفال            -
أن استهداف األحياء المدنية لم يكن بفعل أخطاء في األداء العسكري اإلسرائيلي، بل كان عمالً مقـصوداً             

الفلسطينيين المسؤولية باالدعاء   وقد حاولت إسرائيل أن تبرر أعمالها هذه بتحميل المقاتلين          . في حد ذاته  
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أن هؤالء يتموضعون بين المدنيين، ويتّخذون منهم دروعاً بشرية، مما يتسبب فـي وقـوع قتلـى فـي                   
  .صفوفهم

 تضييق الخناق على القطاع، وفرض حصار عليه يحرمه من المواد التموينية، والوقـود المحروقـات                -
  .يمواألدوية ويحول الحياة فيه إلى ما يشبه الجح

 إبقاء الحالة السياسية في ذروة التوتير من خالل إبقاء سيف التهديد بعملية واسعة ضد القطاع مـسلطاً                  -
فوق الرؤوس، والقول إن كّل شيء بات جاهزاً لتنفيذ العملية، وأنّه لم يتبـقَّ سـوى اختيـار التوقيـت                    

مختلفة، وفي حرب أعصاب ال     جرى تحديد مواعيد مفترضة ثم اللجوء إلى التأجيل تحت حجج           . المناسب
  .تنتهي

يعكس هذا األسلوب سياسة إسرائيلية تعمل على اإلفادة إلى أقصى حد من حالة االنقـسام فـي الوضـع                   
  .على السلطة الشرعية ممثّلة برئيسها محمود عباس" حالة متمردة"الفلسطيني، ومن كون القطاع 

م تضع في حسابها، في ظّل التطـورات الفلـسطينية          وخالفاً للتقديرات، فإن المراقب يرى أن إسرائيل ل       
فتورط أولمرت فـي    . لها" إخضاعه"هذه، أن تنوب عن محمود عباس في إعادة القطاع لسلطة رام اهللا و            

مثل هذه العملية من شأنه أن يقضي على ما تبقى له من شعبية في إسرائيل، خاصة إذا ما تكبـد جيـشه                      
  .خسائر فادحة

يقضي على السمعة السياسية للرئيس عباس، الـذي سـيبدو مجـرد دميـة بيـد                كما من شأن ذلك أن      
فالذين بشّروا بأن إسرائيل سـتنوب عـن        . اإلسرائيليين، يحسمون عنه خالفاته مع خصومه الفلسطينيين      

عباس في حسم خالفاته في غزة، إنما كانوا يستهدفون في األساس أبو مازن، ال التحذير مـن خطـورة                   
  .لي، لقناعتهم الكاملة بأن مثل هذا التدخل ليس وارداً في حسابات أولمرت على اإلطالقالتدخل اإلسرائي

يالحظ المراقب أن أولمرت يعمل إلدامة االنقسام الفلسطيني بين القطاع والضفة، ولتحويل هذا االنقـسام               
 أيضاً أن حكومة    إلى واقع سياسي جديد، تكون له تفاعالته على المستويات المختلفة، كما يالحظ المراقب            

  :أولمرت تتبع في هذا السياق مجموعة من الخطوات تعتقد أنها تحقق أهدافها
 فهي تحرم على الرئيس عباس، كي تواصل تعاملها معه، من أن يعود إلى التعـاون الـسياسي مـع                    -
  .على إعالن صنعاء" حماس"و" فتح"، وقد عبرت إسرائيل عن موقفها هذا بوضوح عند توقيع "حماس"
 في المقابل، تماطل إسرائيل في مفاوضاتها مع عباس، وتتهرب من استحقاقات العمليـة التفاوضـية،                -

ولقد عبرت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تـسيبي ليفنـي عـن هـذه             . متذرعة بالحالة القائمة في القطاع    
لدوحـة أن سـيطرة     السياسة المراوغة حين ادعت في مؤتمر التنمية والديموقراطية والتجارة الحرة في ا           

  .على القطاع هي التي تعيق قيام دولة فلسطينية" حماس"
وال تعارض، بين فترة    ) هذا الكيان المعادي  ( في الوقت نفسه، ال تتردد إسرائيل في التعامل مع القطاع            -

وأخرى، تخفيف قبضة الحصار عليه، لكن عبر الوسيط المصري، وليس عبر العالقـة المباشـرة مـع                 
  . عبر السلطة الفلسطينية، أو"حماس"

وفـي  . يجري عبر الوسيط المصري   ) في القطاع بمعزل عن الضفة الفلسطينية     (فالحوار من أجل التهدئة     
الالفت هنا  . وممثلين عن مصر في العريش أكثر من مرة       " حماس"هذا السياق عقدت لقاءات بين قيادات       

رور قيـادات الحركـة اإلسـالمية إلـى         أن إسرائيل، التي تصر على إغالق معبر رفح، ال تعارض م          
  .العريش، عبر رفح، وتجري حركة هؤالء على هذا المعبر، بالتنسيق بين الجانبين اإلسرائيلي والمصري

والحوار من أجل الوصول إلى صفقة إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط مقابل دفعـة مـن                 
  .صرياألسرى الفلسطينيين، تجري أيضاً عبر الوسيط الم

فهو الذي يتوسـط لتزويـد محطـة        . واالنفراجات في الحصار تجري أيضاً باتفاق مع الوسيط المصري        
ويرى المراقب أن الوساطة المصرية هي التي باتت مقبولـة عنـد            . كهرباء غزة بالوقود، وليس عباس    
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قـات وشـحنات    اإلسرائيليين، وليس وساطة الرئيس عباس، واألمر نفسه بشأن المواد التموينية والمحرو          
  .األدوية، وعبور المرضى، والعائدين إلى القطاع من سفر بعيد
عبر الوسيط المـصري، ال عبـر       " حماس"ولعّل أبرز مثال يؤكّد إصرار اإلسرائيليين على التعامل مع          

الرئيس عباس، رفضهم السماح للرئيس األميركي السابق جيمي كارتر دخـول القطـاع مـن المعـابر                 
نهم في الوقت نفسه لم يمانعوا في سفر وفد كبير من الحركة إلى القاهرة، عبر معبر رفح،                 لك. اإلسرائيلية

في . ليلتقي كارتر، وأن يسافر بعض أفراد هذا الوفد إلى دمشق ومن ثم العودة إلى غزة عبر رفح أيضاً                 
ي كـارتر   الوقت نفسه، اعترضت إسرائيل على خروج وفد من الجبهة الديموقراطية عبر معبر رفح ليلتق             

  .في القاهرة
هذه السياسة، كما يرى المراقب، من شأنها أن تخلق واقعاً سياسياً جديداً، تصبح فيه القاهرة هي المعنيـة                  
بشؤون القطاع في العالقة مع الجانب اإلسرائيلي، وهي الضامن ألية اتفاقية يتم التوصل إليها بواسـطة                

هو ما يعيد القطاع، عبر خطوات تراكمية، إلى المرجعية         و. في القطاع " حماس"منها، بين إسرائيل وقيادة     
، مـع األخـذ باالعتبـار المتغيـرات         ١٩٦٧المصرية، في ما يشبه الحالة التي كانت قائمة ما قبل عام            

  .الفلسطينية، والمصرية واإلسرائيلية
يع الوقوف مكتوفة   مما ال شك فيه أن القاهرة تدرك هذه الحقيقة، لكنها تدرك في الوقت نفسه أنها ال تستط                

األيدي في مواجهة األوضاع المتوترة في قطاع غزة، نظراً للترابط الشديد بين الوضع في سيناء، امتداداً                
في هذا المجال كتب الكثير عن األمن القومي المـصري، وعـن            . إلى القاهرة، وبين الوضع في القطاع     

لمراقب، السياسة المصرية المزدوجة إزاء     لذلك، تبدو واضحة ل   . موقع قطاع غزة في مترتبات هذا األمن      
  .غزة وإزاء قطاع" حماس"حركة 

فالقاهرة، بالتنسيق المسبق مع عباس، تتدخل لتخفيف وطأة الحصار والعدوان على القطاع، لكنها ال تكف               
، واتخاذ موقف واضح منها، هو أقرب إلى الخصومة منه إلى           "حماس"في الوقت نفسه عن تأنيب حركة       

  .محايدالموقف ال
أما الحركة في القطاع، فال يبدو أنها مستاءة من هذا الوضع، بل يمكن القول إنها تملـك رؤيـة لكيفيـة                     

فهي من جهة تقبل بالوسيط المصري، في موقف يهدف إلى التـشكيك بـشرعية الـرئيس                . التعامل معه 
 الوسيط المصري   وهي من جهة أخرى تضغط على     . عباس بالتحدث باسم الفلسطينيين ونيابة عن القطاع      

فمـشكلة  . نحو القطاع، وهدفها من ذلك فتح معبر رفح       " األخوية والقومية واإلسالمية  "ليتحمل مسؤولياته   
بالتحديد هـو   " حماس"إن ما تريده    . مع المعابر، ليست أنها تفرض حصاراً تموينياً على القطاع        " حماس"

واإلقليميـة والدوليـة    " اإلخوانيـة "عالقاتـه   نحو  " كيان غزة "أن يفتح معبر رفح ألنه ممرها ليعبر منه         
  .اإلسالمية

ويرى المراقب أن التحذيرات بخطورة هذه التطورات على المـشروع الـوطني الفلـسطيني، ال تثيـر                 
فالمشروع السياسي لهذه القيادة يفترق عن المشروع الوطني الفلسطيني         . في غزة " حماس"اهتمامات قيادة   

الزهار، حين رهن مصير القضية الفلسطينية بنهوض ثورة إسـالمية          لمشروع آخر، أفصح عنه محمود      
  .عالمية يكون بمقدورها هي وحدها إزالة دولة إسرائيل

أخيراً حـين   " األهرام"في القاهرة، وهو ما حذرت منه       " اإلخوان المسلمين "هذه الرؤية تلتقي مع سياسات      
  . المصرية-الجتياح الحدود الفلسطينية " حماس"كشفت عما أسمته مخطط 

هل باتت القضية الفلسطينية أمام مرحلة جديدة، يخرج فيهـا القـرار مـن يـد القيـادات                  : يبقى السؤال 
وأي مـستقبل   . الفلسطينية، ومن يد منظمة التحرير الفلسطينية ليتحول تدريجياً إلى قبضة القوى اإلقليمية           

  لفلسطين سيرسم عندها؟
  ١٥/٥/٢٠٠٨األخبار 
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