
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "أمنكم مرتبط باستقاللنا وأمننا: " من ضياع فرص تحقيق السالم"إسرائيل"عباس يحذّر 
   ضمن اتفاق التهدئةشاليتال مانع لدينا من إدراج صفقة : أحمد يوسف

  في حال فشل التهدئة  فال مناص من عملية عسكرية في القطاع: اولمرت لبوش
   لبنانأوامر حازمة صدرت بعدم االنحياز إلى أي طرف خالل أحداث: لبنانفلسطينيو

   للنكبة٦٠ ـالفلسطينيون في الضفة وغزة والشتات يحيون الذكرى ال
 بوش تجنب اإلشارة الى الفلسطينيين: الصحف البريطانية

ل    ست يتجاه ي الكني وش ف ب
سطينيين في       السالم ومعاناة الفل

  ذآرى النكبة
  

 ٤ص...

 ١٦/٥/٢٠٠٨١٠٧٩الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٧٩:         العدد                  ١٦/٥/٢٠٠٨عة الجم: التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 ٥   جديد حول السلوك األمني لحركتي فتح وحماسكتاب": صراع اإلرادات" .٢

    
    :السلطة
 ٥   "أمنكم مرتبط باستقاللنا وأمننا: " من ضياع فرص تحقيق السالم"ائيلإسر"عباس يحذّر  .٣
 ٦   في الكنيست بمثابة إعالن حرب بوشخطابتعد العودة وحق  تؤكد على هنيةحكومة  .٤
 ٦  لالجرح الجماعي يمكن عالجه من خالل السالم العاد: فياض .٥
 ٧ تمسكه بخيار السالمعلى حق العودة ويجدد كد  يؤالفلسطيني المجلس الوطني .٦
٧. ٧ حق العودة جزء أساسي من أي اتفاق سالم في المستقبل: ادحم 
 ٧  الصراع ال وجوَد فيه للبندقية: جندة أخرىيتهم حماس بأن لها أو ُيدين المقاومةَ عمرو .٨
 ٨    ضمن اتفاق التهدئةشاليتال مانع لدينا من إدراج صفقة : أحمد يوسف .٩
 ٨  مسلحون مجهولون يفجرون باب مدرسة راهبات الوردية في غزة.١٠

    
    :المقاومة

 ٨   يبحث التهدئة في القاهرة" حماس"وفد من   .١١
 ٩  دعم بوش لالحتالل ذو دوافع عقائدية أكثر من أي شيء آخر": حماس" .١٢
 ٩   الفصائل تجمع على الوحدة في ذكرى النكبة .١٣
١٠   وتؤكد على حق العودة" إيريز" النكبة بمسيرة نحو معبر تحيي ذكرى" حماس" .١٤
١١   فصائل منظمة التحرير تنتقد قيام قوات أمن تابعة للحكومة المقالة بقمع مسيرة في غزة .١٥
١١   رسالة مزدوجة"عسقالن"صاروخ : "حماس" .١٦
١٢   لبنانأحداثأوامر حازمة صدرت بعدم االنحياز إلى أي طرف خالل : لبنانفلسطينيو .١٧
١٣  فلسطينيو لبنان يحيون الذكرى الستين للنكبة .١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  عملية عسكرية في القطاعفي حال فشل التهدئة  فال مناص من : اولمرت لبوش .١٩
١٤   لن يستمر طويالً في غزةالوضع الحالي: باراك .٢٠
١٤  "نكبة"ال يمكن للفلسطينيين االحتفال باالستقالل ما لم يسقطوا كلمة : ليفني .٢١
١٤   حزب اهللا تشكل تهديد إلسرائيلالقوة الصاروخية ل: يادلين .٢٢
١٥   بمنظومة االنذار المبكر"اسرائيل"الرئيس بوش يتفق مع اولمرت على ربط  :يديعوت .٢٣
١٥  خطاب بوش يدفع القيادة اإلسرائيلية نحو المزيد من التطرف: زحالقة .٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٥  فلسطينيو أوروبا يعلنون في وثيقة الستينية تشبثهم بحق العودة .٢٥
١٥   للنكبة٦٠ ـالفلسطينيون في الضفة وغزة والشتات يحيون الذكرى ال .٢٦
١٦   األجراسوقرع النكبة بالشموع والحداد ذكرى مسيحيو فلسطين يحيون  .٢٧
١٦  ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبةألف بالون أسود في سماء حيفا  .٢٨
١٧   يحيون ذكرى النكبة بالتظاهرات في الجامعات٤٨من فلسطينييالطالب  .٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٧٩:         العدد                  ١٦/٥/٢٠٠٨عة الجم: التاريخ

١٧   في المعصرة إلحياء ذكرى النكبةماهيريةمواجهات مع قوات االحتالل خالل مسيرة ج .٣٠
١٧   في أرضهالجئ فلسطيني يحقق حق العودة من خالل العمل أجيراً .٣١
١٧  مائة ألفيرتفع إلى تضامن مع النواب الفلسطينيين األسرى عدد الموقعين على عريضة ال .٣٢
١٧   شهرا١٣ًاالحتالل يحكم على طفل فلسطيني بالسجن  .٣٣
١٨   لدواعي أمنيةغالق الحرم االبراهيمي اسبوعينإسلطات االحتالل تقرر  .٣٤
   

   :اقتصاد
١٨ لسطينيمساهمة قطاع االتصاالت في الناتج المحلي اإلجمالي الف% ٧،٦: اإلحصاء .٣٥
   

   :صحة
 ١٨  ١٥٤ من المرضى إلى الحصار في غزةترفع عدد ضحايا مسنّة مريضة وفاة  .٣٦
 ١٨  تشوهات خلقية واعاقات في مواليد غزة جراء الحصار .٣٧
 ١٨  ٤٨ـلليهود والمتوقع لفلسطينيي الخمس سنوات فرق بين متوسط العمر المتوقع  .٣٨
   

   :ثقافة
 ١٩  ألول مرة" لندني"دولة فلسطين في معرض  .٣٩
   

   : األردن
١٩  ملك األردن يدعو لمساعدة الفلسطينيين لدفع عملية السالم .٤٠
١٩  لعودة ثابت كالشمس وال يجوز ألحد التفاوض عليه حق ا: ناشط إسالمي .٤١
١٩  إحياء ذكرى النكبة باألردن بالصيام واالعتصام والمسيرات .٤٢
   

   :لبنان
٢٠  مواقف تؤكد التمسك بحق العودةفي ذكرى النكبة،  .٤٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  تظاهرات ومسيرات حاشدة في العديد من العواصم إلحياء ذكرى النكبة .٤٤
٢٠  ال خيار لتحرير األرض الفلسطينية وتطهير المقدسات إال بالمقاومة: عاكف .٤٥
٢١   فلسطينمصر تدعم الكيان في حصاره االقتصادي ل: نواب وخبراء مصريون .٤٦
٢١  "اسرائيل"الى " مشروع المتوسطي كي ال يقدم تطبيعاً مجانياً" سد ثغرات"دمشق تبحث  .٤٧
٢١  إطالق الصواريخ من غزة ستكون له انعكاساته السلبية على التّهدئة: سفير مصري سابق .٤٨
٢٢  ال تراجع عن هدف قيام الدولة الفلسطينية: الجامعة العربية .٤٩
٢٢ نعاهد اهللا على إزالة الكيان الصهيوني: سيف اإلسالم البنا .٥٠
٢٢  السعودية ستحث بوش على ايجاد حل للقضية الفلسطينية للحد من نفوذ ايران: محللون .٥١
٢٢  علماء وأكاديميون ينتقدون تصريحات البابا في ذكرى النكبة .٥٢
٢٣   اسرائيلي لتدويل نهر النيل-خبير مياه دولي يحذر من مخطط امريكي  .٥٣
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   :دولي
٢٣ في ذكرى النكبة" ئيلإسرا"شخصيات يونانية وقبرصية بارزة تندد بـ .٥٤
٢٤  بوش تجنب اإلشارة الى الفلسطينيين: الصحف البريطانية .٥٥
٢٤  قوياً" حزب اهللا"صحيفة ألمانية ترى أن سياسة بوش جعلت  .٥٦
٢٥ ر في بيت لحموفد رئاسي أميركي إلى مؤتمر فلسطين لالستثما .٥٧
٢٥  "اسرائيل" النشاء ٦٠تظاهرة في كوبنهاغن احتجاجا على الذكرى الـ  .٥٨

   
    :مختارات

٢٥  !وكل االمتيازات الرئاسية... بوتين غادر الكرملين آخذاً معه القرار  .٥٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٦  باتريك سيل...  في االندماج؟"إسرائيل"لماذا فشلت  .٦٠
٢٧  رأي القدس العربي... بوش ومحو حزب اهللا وحماس من الخريطة .٦١
٢٩  عمير ربابورت.. على مفترق الحسم.. غزة  .٦٢
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
  بوش في الكنيست يتجاهل السالم ومعاناة الفلسطينيين في ذكرى النكبة .١

أن الرئيس األمريكي جـورج بـوش ألقـى،       : القدس المحتلة، الناصرة   من   ١٦/٥/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
امس، خطاباً امام الكنيست تعهد فيه دعم الدولة العبرية في مواجهة المجموعات االرهابية، محذراً من ان                

كما تجنـب بـوش     ". خيانة ال تغتفر حيال االجيال المقبلة     "اح اليران بامتالك السالح النووي يشكل       السم
واعلن بوش، في خطابه، دعم بـالده       . التطرق الى التسوية السلمية، وتجاهل معاناة الفلسطينيين ومآسيهم       

ـ  الرهابيـة وحرمـان   الواليات المتحدة تقف معكم للقضاء علـى الـشبكات ا  : "، وقال "إسرائيل"الحازم ل
ولم يتطرق بوش الى العملية السلمية او الى تعهده التوصل الى اتفاق سالم مع              ". المتطرفين من اي مالذ   

بالوطن الذي  "متوقعا أن يحظى الفلسطينيون     . الفلسطينيين قبل أن يغادر البيت االبيض مطلع العام المقبل        
". كمها القانون وتحترم حقوق االنسان وتنبذ االرهاب      طالما حلموا به ويستحقونه منذ فترة طويلة، دولة يح        

التي مرت قبل ان يتحقق حلم الدولة العبرية، من دون ان يـشير             " عقود المعاناة والتضحيات  "واشار الى   
  .الى معاناة الفلسطينيين

نجتمع لالحتفال بمناسبة مهمة، فقبل سـتين       "أن بوش قال    :  وكاالت عن ١٦/٥/٢٠٠٨السفير  وجاء في   
اً أعلن ديفيد بن غوريون استقالل إسرائيل، مؤسساً بذلك الحق الطبيعي للـشعب اليهـودي بتقريـر                 عام

، مشيراً  "مصيره، وكان ذلك التزاماً بالوعد القديم إلبراهيم وموسى وداوود، بمنح الشعب المختار وطناً له             
  . "عترف باستقالل إسرائيل دقيقة كانت الواليات المتحدة بفخر الدولة األولى التي ت١١بعد "إلى أنّه 

    القاعدة وحزب اهللا وحماس ستلحق بهم الهزيمة حيث يدرك المسلمون في كل مكان بعدم              "ورأى بوش أن
الشرق األوسط سينعم بالسالم والتسامح في المـستقبل، وإسـرائيل سـتحتفل            "، مؤكداً أن    "عدالة قضيتهم 

ـ  . "تهم المستقلة وسينتهي حزب اهللا وحركة حماس       عاماً وستكون للفلسطينيين دول    ٦٠ بعد   ١٢٠بعيدها ال
   شعب إسرائيل قد يزيد عن سبعة ماليين نسمة بقليل، لكن عندما تواجهون اإلرهاب والشر               "وأضاف أن 

  . " ماليين الن أميركا إلى جانبكم٣٠٧سيكون عددكم 
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    من العـار   "، معتبراً أنه    "التحالف بين الحكومتين األميركية واإلسرائيلية ال يمكن تحطيمه       "وأكد بوش أن
أن األمم المتحدة تصدر بشكل منتظم قرارات بخصوص حقوق اإلنسان تدين أكثر الديموقراطيات الحرة              

  . "في الشرق األوسط
  
               جديد حول السلوك األمني لحركتي فتح وحماسكتاب": صراع اإلرادات" .٢

 بيروت الجزء الثاني من دراسته التي تعـالج         أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في     : بيروت
السلوك األمني لفـتح وحمـاس      : صراع اإلرادات "ملف األمن في السلطة الفلسطينية، في كتاب بعنوان         

حـسن  : ، وهو من تحرير الدكتور محسن صالح، وإعداد كـل مـن           "٢٠٠٧-٢٠٠٦واألطراف المعنية   
  . ابحيص، ومريم عيتاني، ومعين مناع، ووائل سعد

) ينـاير (  صفحة من القطع المتوسط، وهو يغطّي الفترة من شهر كـانون ثـاني               ٢٩٩ع الكتاب في    ويق
، مـسلطاً   ٢٠٠٨) مارس(في االنتخابات التشريعية، وحتى آذار      " حماس"، الذي شهد فوز حركة      ٢٠٠٦

الضوء على السلوك األمني لحركتي فتح وحماس، وعلى ما نُسب إليهما من ممارسات، خـصوصاً فـي           
هيمنة فتح على األجهزة األمنية للسلطة، وقيادة حماس للحكومة الفلسطينية خالل معظم تلك الفتـرة،               ظل  

  .وسيطرتها على قطاع غزة فيما بعد
وقد أخذ الفصالن المتعلقان بفتح وحماس نصيباً كبيراً من الدراسة، لكونهما محط التركيز فـي الملـف                 

ريحات الصادرة عن كال الطرفين، والتي أثرت على الوضع         األمني لتلك الفترة، وتناوال المواقف والتص     
األمني، إلى جانب االتهامات باالعتداءات واالغتياالت التي وجهت إلى كل منهما، دون إغفـال مـسائل                

  .التمويل المالي والتدريب والتسليح وتجنيد العناصر لدى الطرفين
ات التـشريعية، وتـشكيل الحكومـة الفلـسطينية         وشملت المراحل التي انقسمت إليها تلك الفترة االنتخاب       

العاشرة، وصوالً إلى مرحلة إطالق وثيقة األسرى عقب الجولة األولى من االقتتال الدامي بين الطرفين،               
والحوار الذي أعقب التوقيع عليها حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، والذي وصل إلى طريـق مـسدود                 

قبل . ، انتهت مع توقيع اتفاق مكة     ٢٠٠٧ وأوائل عام    ٢٠٠٦ عام   تبعته جولة ثانية من التصعيد في أواخر      
أن ينتقل إلى مرحلة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي ما لبث أن انفرط عقدها مـع الجولـة الثالثـة                    
واألعنف من االقتتال، والتي انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة، دون إغفال تشكيل حكومة الطوارئ               

  .ثم مرحلة مؤتمر أنابوليس وما تالهافي الضفة الغربية، 
كما أضيفت إلى الكتاب فصول أخرى أقل حجماً حتى يستكمل المشهد، تناولت صراع الصالحيات بـين                
رئاسة السلطة الفلسطينية والحكومة التي تقودها حماس، ومواقف الفصائل الفلسطينية، والسلوك األمنـي             

  .اإلسرائيلي، والسلوك األمني العربي والدولي
ويشير محرر الكتاب إلى إدراكه ومعدي الدراسة لحساسية مثل هذه الدراسات، خصوصاً عندما تـصدر               
في مثل هذه األوضاع غير المستقرة في الساحة الفلسطينية، الفتاً االنتباه إلى وجود حالة من التنازع بين                 

هـم الكثيـرين، وبـين      الرغبة في تسليط الضوء على هذه المرحلة من خالل دراسة علمية موضوعية ت            
إال . الحاجة ربما لمزيد من الوقت حتى تهدأ النفوس، وينكشف الغبار عن مزيد من المعلومات والحقائق              

أنه يشير إلى اختيار مركز الزيتونة إصدار هذه الدراسة لعلها تضع النقاط على الحروف، وتـسهم فـي                  
لة الحساسة، بينمـا ال تـزال الكثيـر مـن        لملمة الصورة العامة للملف األمني الفلسطيني في هذه المرح        

  .المعلومات واألحداث حاضرة في األذهان
وتجدر اإلشارة إلى أن الجزء األول من هذه الدراسة كان قد صـدر مطلـع هـذا العـام، واسـتعرض         

  .٢٠٠٧ وحتى أواخر سنة ٢٠٠٦التطورات األمنية في السلطة الفلسطينية منذ أوائل سنة 
  ١٥/٥/٢٠٠٨ قدس برس

  



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                   ١٠٧٩:         العدد                  ١٦/٥/٢٠٠٨عة الجم: التاريخ

٣. الم"إسرائيل"اس يحذّر عبأمنكم مرتبط باستقاللنا وأمننا: " من ضياع فرص تحقيق الس"  
محمود الفلسطيني   الرئيس   ألقى : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٦/٥/٢٠٠٨الحياة  نشرت  

حقه في   الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن       إن قال فيها    ،عباس كلمة في مناسبة الذكرى الستين للنكبة أمس       
 وعاصمتها القدس، وحق العـودة      ١٩٦٧ يونيو عام    / الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران       إقامة

نؤكد اليوم أن االستيطان واستمراره يدمران فرص السالم،        : "وقال عباس  .١٩٤وفق القرار الدولي الرقم     
 E1 بما في ذلك مـشروع        إن كل مشاريع االستيطان، خصوصا في شأن القدس،        إسرائيلونقول لحكومة   

وحـدد   ".الذي يحاولون إحياءه يجب أن يتوقف إذا أرادوا عدم إضاعة هذه الفرصة المتاحة أمامنا اليوم              
آن لشعبنا الفلسطيني أن يتمتع بالتحرر      : " العالم في ذكرى النكبة قائالً     إلىعباس رسالة الشعب الفلسطيني     

ه العظيمة لبناء وطنه ومستقبل أبنائه، آن للطفل أال يخـشى           آن لشعبنا أن يسخر طاقاته وإمكانات     . والسالم
فقدان أبيه وأمه، آن لتالميذنا الصغار أن يذهبوا إلى دروسهم من دون أن تصطادهم قذيفة أو رصاصة،                 

. آن األوان لهذا االحتالل أن يرحل عن أرضنا ودمنا        . كما حدث مع اآلالف من أطفالنا وطالبنا الصغار       
  ".نساني الذي يسمى نكبة الشعب الفلسطيني أن ينتهيآن لهذا العار اإل

 يترافـق   أن هذا الحق يجب     إنرض فلسطين، لكنه قال     أ في الوجود على     "إسرائيل"واعترف عباس بحق    
وجدد عبـاس التأكيـد علـى سـعي الـشعب          . أيضا أرضهمع حق الشعب الفلسطيني في الوجود على        

إسرائيل مرتبط باستقاللنا وأمننـا، واسـتمرار االحـتالل         أمن  "وقال عباس إن     .الفلسطيني نحو السالم  
فقط إنهاء االحتالل هو الذي يجلب األمن، وهذا ما دلت وتدل عليه            . وديمومة النكبة ال يجلبان األمن ألحد     

  ".تجارب االحتالل في العالم
إن الحـرب إذا    : "ستذكر عباس ما قاله الرئيس الراحل ياسر عرفات يوماً من على منبر األمم المتحدة             او

  ".كانت بدايتها فلسطين، فإن السالم تصنعه فلسطين
وصف الرئيس عباس المبادرة العربية بأنها أهم        :رام اهللا من   ١٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأضافت  

  .سالماً حقيقياً" إسرائيل"فرصة إذا أرادت 
  
  إعالن حرب في الكنيست بمثابة  بوشخطابتعد العودة وحق  تؤكد على هنيةحكومة  .٤

 انتقدت الحكومة الفلسطينية المقالة     : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٦/٥/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
 حرب على الشعب    إعالن"، واعتبرت خطابه في الكنيست بمثابة       "إسرائيل"لـفي قطاع غزة زيارة بوش      

 الكيـان الـصهيوني     إلىة بوش    زيار إن"وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في بيان         ". الفلسطيني
لقد حول بوش   : "وأضاف".  لالحتالل وتوفير الحماية لجرائم الحرب التي يرتكبها       إدارتهتكريس النحياز   

 زعيم صهيوني متطرف تنطبق عليه كل التعريفـات         إلىنفسه بهذا الخطاب من رئيس للواليات المتحدة        
  ".اإلرهابللعنصرية ودعم 

بحقوق شعبنا وثوابته، خصوصا    "مة المقالة في الذكرى الستين للنكبة تمسكها        من جهة ثانية، جددت الحكو    
الوحدة الوطنيـة   "أن إلى البيان وأشار".  حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للمساومةأنحق العودة، كما    

 للحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني ونجدد تأكيدنا ضرورة الحوار الوطني غير المـشروط              أمانصمام  
  ".نهاء حال االنقسام الراهنةإل

أكدت الحكومة الفلسطينية في ذكرى النكبة الستين،        :غزةمن   ١٦/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين   وجاء في   
  .تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه بالعودة والمقاومة

  
  لالجرح الجماعي يمكن عالجه من خالل السالم العاد: فياض .٥

قال رئيس الوزراء   :  أماني سعيد  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلتها في    ١٦/٥/٢٠٠٨الجريدة الكويتية   نشرت  
 تحتفل والـشعب الفلـسطيني   "إسرائيل"، إن أمساإليطالية " لونيتا"سالم فياض في مقابلة نشرتها صحيفة       
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، ١٩٦٧مازال يتألم وينتظر االعتراف الكامل بحقه في بناء دولته المستقلة على أرضـه المحتلـة عـام                  
 عندما يكون   "إسرائيل"وأكد فياض أن االحتفال يصبح له معنى لو تم ذلك مع             .قدس الشرقية وعاصمتها ال 

 أن االحتفاالت اإلسرائيلية واستمرار المعاناة الفلـسطينية هـو تنـاقض            هناك سالم عادل ودائم، معتبراً    
ن األمم   العودة حق معترف به بقرار م      إنوحول حق العودة، قال فياض،       .يضرب طموح وآمال الشعبين   

المتحدة وعلينا االعتراف به واحترامه وال يحق ألي من كان أن يطلب منا أن نعتبر فلسطينيي الـشتات                  
 .كبقايا تاريخ، فالشعب الفلسطيني هو شعب واحد

فياض أنه من الصعب التوصـل      سالم   اعتبر   :وفانقالً عن وكالة     ١٦/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأوردت  
 .سالم  اتفاقإلىخالل هذا العام 

  
 تمسكه بخيار السالمعلى حق العودة ويجدد كد  يؤالفلسطيني الوطنيالمجلس  .٦

، إن تزامن ذكرى النكبة هذا العام مع استمرار تنكر          أمس قال المجلس الوطني الفلسطيني،      : وفا –نابلس  
وعبـر   .االحتالل لحقوق شعبنا المشروعة، ينسف من جديد ادعاء االحتالل حرصه على صنع الـسالم             

لمجلس في بيان له لمناسبة الذكرى الستين للنكبة، عن إدانته الشديدة لتواصل ارتكاب المجازر الوحشية               ا
 .بحق أبناء شعبنا، مثمنا صمودهم البطولي في مواجهة المجازر وسلسلة االعتداءات المستمرة والمتكررة            

ات العدوان، األمر الذي ينفي     وأكد أن الحصار واالغتيال واالعتقال والتدمير ما هي إال استمرار لمخطط          
وشدد المجلس على موقفـه الثابـت        .أية إمكانية لتحقيق االنفراج السياسي المنشود مع نهاية العام الحالي         

  .١٩٤بالتمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقا للقرار 
مكررا دعوته لقيادة حركة حماس للتراجع عن       وأكد أهمية تعزيز الوحدة وإعادة اللحمة ورص الصفوف،         

االنقالب وعودة األمور إلى طبيعتها وااللتزام ببرنامج منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيـد              
 .لشعبنا، وفاء لدماء الشهداء األبرار وتحقيقا للمصلحة العليا لشعبنا

لوطن والمـواطن، مجـددا التمـسك     وأضاف أن شعبنا سيواصل نضاله ضد االحتالل وممارساته بحق ا         
 .بخيار السالم القائم على الشرعية وقراراتها ذات الصلة

 ١٦/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
٧. حق العودة جزء أساسي من أي اتفاق سالم في المستقبل: ادحم 

اد المستشار السياسي للرئيس  محمود عباس، إن حق العودة الـذي كفلتـه               قال  نمر حم    : وفا –ام اهللا   ر
وأضـاف فـي حـديث       .لقرارات الدولية سيكون بالتأكيد جزءاً أساسيا من أي اتفاق سالم في المستقبل           ا

أحد ثوابتنا الوطنية في المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي هو موضوع الالجئـين، والمطلـوب           ": وفا"لـ
 .١٩٤إيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين، بناء على القرار 

 ١٦/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  الصراع ال وجوَد فيه للبندقية: يتهم حماس بأن لها أجندة أخرىو ُيدين المقاومةَ عمرو .٨

شن سفير فلسطين في القاهرة نبيل عمرو هجوما حادا على حركِة حماس، بل وعلى              : كتب أحمد رمضان  
 نعتبر الموت اليومي في غزة      ال نريد أن  .. الصراع ال وجود فيه للبندقية    : "المقاومة بشكٍل عام عندما قال    

ورام اهللا عمالً مجيدا دون أن نرى ترجمةً سياسيةً لمصلحة الشعب الفلسطيني لقاء هذا الموت، أخشى أن                 
هكذا بدأ عمرو فـي نـدوة دار األوبـرا          ".. يتحول الموت إلى هدٍف في حد ذاته، أو أن يكون له قداسة           

وأشار إلى أنه يقدر الموتَ فـي   . على اغتصاب فلسطين عاما٦٠المصرية مساء أمس في ذكرى مرور    
 وأن الشعب الفلسطيني يستحق أن يجد نفسه فـي          - يقصد الصهاينة  -حالة فقدان األمل في الطرف اآلخر     

دولة، موضحا أن ما يجري على األرض واقع مأساوي يتمثَّل في االنشقاق الفلسطيني نتيجة نمو اإلسالم                
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يحاول أن يحتل مواقع الحركة الوطنية والقوى الوطنيـة ومواقـع حركـات              و - يقصد حماس  -السياسي
التحرر، وأن تيار اإلسالم السياسي له جبهة موحدة، ويعتبر أن كلَّ من ليس داخله هو مشروع خيانـة،                  

وم متهما حماس بالقيام بانقالٍب في غزة عقب حكومة الوحدة، وأكَّد أن هناك نوعا من التزوير لمبدأ ومفه                
  .المقاومة التي تُطلق طلقةً على الصهاينة مقابل مائة طلقة على الطرِف الداخلي

 بأن لها أجندةً أخرى، فضالً عن قيامها بتحالفاٍت سياسية تقودها إيران، والتـي               حماس واتهم نبيل عمرو  
فقط حماس  اتهمها هي األخرى بأنها لم تعِط أي فلس لحركة فتح أثناء محاربة الحركة للصهاينة وأعطت                

  . مليون دوالر، على حد قوله٨٠٠وحزب اهللا ما يقارب 
وعارض نبيل عمرو مبدأ يهودية الدولة، مبررا ذلك بأنه سيفتح باب الخطر على غيـر اليهـود داخـل                   

  .الكيان الصهيوني، على حد زعمه
 ١٥/٥/٢٠٠٨إخوان أون الين 

  
   اتفاق التهدئة ضمنشاليتال مانع لدينا من إدراج صفقة : أحمد يوسف .٩

 قال أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني المقـال إسـماعيل هنيـة مـساء                 :غزة
ال مانع لدينا من إدراج صـفقة       : " الخميس في تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية تابعة لحماس        ]أمس[اليوم
ية تبادل األسرى فالملف مستقل      في قضية التهدئة لكن بشروط الفصائل التي وضعتها إلنجاح عمل          شاليت

نؤكد أن الكرة منذ أكثر من عام في الملعـب اإلسـرائيلي ونحـن              : "وأضاف ".وله استحقاقاته وشروطه  
وأشار يوسف إلى أن وفدا رفيعا من حركة حماس سيبحث فـي القـاهرة غـداً                 ".جاهزون لهذه الصفقة  

  .تفاصيل الرد اإلسرائيلي الرسمي على مقترح التهدئة
إن اإلسرائيليين مرتاحون لجرائمهم ويجدون دعما من العـالم الغربـي وخاصـة إدارة الـرئيس                "وقال  

األمريكي جورج بوش التي تحثهم على االستمرار في سياساتهم وقطع كل مقومات الحياة عـن الـشعب                 
ن ال يمكن ألحد إجبار حماس استجداء إسرائيل لفك الحصار فمن المفروض أ           : "ومضى يقول  ".الفلسطيني

يكونوا قد وصلوا إلى قناعة أنه ال يمكن كسر إرادة الشعوب عن طريق الحصار واإلذالل والبد أن تكون            
ال زلنا ننتظر الرد اإلسرائيلي على التهدئة والتي هي باألصل كانـت مطلبـا              : "وتابع ".هناك نهاية للظلم  

ات في محاولة لشراء الوقت     مصريا وعربيا ودولياً وإذا أصرت إسرائيل على المماطلة ووضع االشتراط         
  ".و لممارسة المزيد من الضغوط سيكون هناك فك للحصار سلما أو حربا

  ١٦/٥/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  مسلحون مجهولون يفجرون باب مدرسة راهبات الوردية في غزة .١٠

انه وفـي تمـام الـساعة       " معا" قالت مصادر فلسطينية فجر اليوم الجمعة في اتصال هاتفي بوكالة            :غزة
انية من فجر اليوم، قام مسلحين مجهولين بوضع عبوة ناسفة أمام بوابة مدرسة الراهبات الوردية فـي                 الث

معاوية حسنين مـدير    .وأكد د  ".منطقة تل الهوا بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المكان            
  .عام اإلسعاف والطوارئ بوزارة الصحة عدم وقوع إصابات في المكان

  ١٦/٥/٢٠٠٨إلخبارية وكالة معاً ا
  
  يبحث التهدئة في القاهرة " حماس "منوفد  .١١

ـ    : ةالقاهر من ١٦/٥/٢٠٠٨األخبار  ذكرت   نائـب  ، عـن أن     "األخبار"كشفت مصادر مصرية مطلعة، ل
، موسى أبو مرزوق، أجرى قبل يومين محادثات سرية في القـاهرة            "حماس" في حركة    المكتب السياسي 

وقالت  .لواء عمر سليمان، لالطالع على نتائج زيارته األخيرة إلسرائيل        مع رئيس المخابرات المصرية ال    
في الداخل بقيادة محمود الزهار سيصل إلى القاهرة اليوم تمهيـداً           " حماس"المصادر إن وفداً من قيادات      



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                   ١٠٧٩:         العدد                  ١٦/٥/٢٠٠٨عة الجم: التاريخ

الستكمال المحادثات مع الجانب المصري، على أن تصل بقية ممثلي الفصائل الفلسطينية خالل األسبوع              
ولفتت المصادر إلى أن الجانب المصري سـيطلب مـن          . بل لتحديد موعد ساعة الصفر لبدء الهدنة      المق

مختلف التنظيمات الفلسطينية االلتزام بهذه الهدنة بعدما حصل على تعهـدات رسـمية مـن أولمـرت                 
رحـة،  وقالت المصادر إنه بعد تثبيت الهدنـة المقت        .باحترامها، وعدم القيام بأي عمل عسكري النتهاكها      

  .ستُستأنف الوساطة المصرية إلبرام صفقة لمبادلة شاليط بمئات األسرى الفلسطينيين
 مصادر فلسطينية قريبة من حركة    أن    : القاهرة عن جيهان الحسيني من      ١٦/٥/٢٠٠٨ الحياة   واضافت
 أن موسى أبو مرزوق الموجود في القاهرة، سيرأس وفد الحركة من الـداخل والخـارج                ذكرت حماس
  .المحادثات التي من المرجح أن تعقد السبت أو األحدخالل 

توقعت مصادر فلسطينية أن يترأس الزهـار وفـد         : ـألفت حداد  عن   ١٥/٥/٢٠٠٨ ٤٨عربونشرت  
حماس ويضم وزير الداخلية في الحكومة المقالة سعيد صيام، في حين يترأس أبو مرزوق الوفد القـادم                  

وقالت المصادر أن الـوزير عمـر        .و المكتب السياسي  من العاصمة السورية، ومعه عماد العلمي عض      
سليمان سيبحث مع الوفد خالل األيام القادمة الرد اإلسرائيلي على موضوع التهدئة، وبحث سـبل حـل                 

  .اإلشكاليات المتبقية للوصول الى حل بين الجانبين
  
  دعم بوش لالحتالل ذو دوافع عقائدية أكثر من أي شيء آخر": حماس" .١٢

ركة حماس خطاب الرئيس األمريكي جورج بوش الذي ألقاه أمس الخميس في الكنيست             وصفت ح : غزة
وأشار سامي أبو زهري     .االسرائيلي بمناسبة ذكرى انشاء الكيان االسرائيلي الستين، بأنه خطاب توراتي         

الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحافي تلقت القدس العربي نسخة منه الى أن خطاب بوش كـان       
وقال حيث امتأل الخطاب بالنصوص والقـصص        . توراتياً بدا فيه بوش حاخاماً من الدرجة األولي        خطاباً

ولفت النـاطق    .التوراتية وهو ما يؤكد أن دعم بوش لالحتالل ذو دوافع عقائدية أكثر من أي شيء آخر               
ـ                دة مـن   باسم حماس الى ان بوش حاول تجميل صورة االحتالل االسرائيلي من خالل وصفها بأنها واح

وأكد أن الخطاب تضمن     .أكبر الديمقراطيات في المنطقة في محاولة منه للتستر على الجرائم الصهيونية            
فقرات عديدة تأكيدا على الدعم األمريكي المطلق لالحتالل وتهديد أي جهة تحاول مواجهة االحتالل تحت               

ن الطرفين ويعتبر صفعة كبيرة لكـل       وقال وهو ما يعكس العالقة االستراتيجية بي       .عنوان معاداة السامية  
وأضاف لقد أكد الخطاب من جديد أن بوش واالدارة األمريكية ليـسوا             .المراهنين على الدور األمريكي   

 .وسيطا نزيها بل هم طرف أساسي في الصراع وشريك في العدوان الى جانب االحـتالل االسـرائيلي                
 . اعتراف بوش بفلسطين كوطن قومي لليهـود       وذكر الناطق باسم حماس أن األخطر الذي حمله الخطاب        

وانتقد أبو زهري حديث بوش بـ عمومية عن الدولة الفلسطينية دون التطرق الى وقت انشائها مما يعـد                 
وأشار الى أن بوش تعهد بازدهار دولـة االحـتالل           .٢٠٠٨تراجعاً عن تعهده باقامة الدولة خالل العام        

ونقـول  ..  حماس، وقال نحن نقول له ان حماس لم ولن تهـزم           خالل الستين سنة القادمة وهزيمة حركة     
 .لبوش ان اسرائيل لن تعمر ستين سنة أخرى وأن نهايتها باتت أقرب من ذلك بكثير

  ١٦/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  الفصائل تجمع على الوحدة في ذكرى النكبة  .١٣

لسطينيون في مؤتمر شعبي عقد      قال ممثلون لفصائل فلسطينية وأكاديميون ف      :  والوكاالت ،البيان -  غزة
الخيار "أمس، إن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي       " النكبة"بمناسبة ذكرى   " فيديو كونفرنس "بواسطة نظام ال  

ودعـوا  ". والحاجة األمس للشعب الفلسطيني بعد ستين عاماً من تهجيره من أرضه وتشتته في دول العام              
في كل من غزة ورام اهللا ودمشق إلى إنهاء         " ت الفلسطينية جمعية أساتذة الجماعا  "في مؤتمر حاشد نظمته     

. حالة االنقسام وترتيب البيت الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة قادرة على التمسك بحقوق الشعب وثوابته             
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إن مؤتمر الوفاق سيشكل نقطة االنطالق للبـدء فـي          "وقال رئيس جمعية أساتذة الجامعات حسام عدوان        
، مشيدا بالتفاعل واإلقبال والمشاركة التي حظي بهـا         " فصائل الشعب الفلسطيني   حوار ولقاءات بين كافة   

  . المؤتمر من القيادات الفلسطينية في الداخل والخارج
مستعدة للبدء  "خليل الحية وممثل الحركة في المؤتمر أن حركته         " حماس"من جهته أكد القيادي في حركة       

الملفات العالقة للعودة إلى حالة الوحدة الوطنية علـى         في حوار وطني شامل، دون أي شروط وفى كافة          
العقالء في الشعب الفلسطيني،    "ودعا الحية   ". قاعدة وثيقة الوفاق الوطني وتوافقات مكة والقاهرة وصنعاء       

، "والرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح إلى التوقف عن المراهنات والشروط المـسبقة للحـوار          
ال تحرقوا كل السفن فخارطة الطريق ليست أعـز علينـا مـن الـوطن               : "اهموأضاف يقول مخاطبا إي   

  ". والشعب
رفيق النتشة أن ركوض السلطة الفلسطينية على مدار سنوات طويلـة           " فتح"بدوره أكد القيادي في حركة      

 ". لم يجلب للشعب أي حق من حقوقه، بل زاد من التفريط داعياً إلى وقفها بشكل كامل               "نحو المفاوضات   
تعامي الرئيس األميركي جورج بوش خالل زياراته المتكررة للمنطقـة عـن معانـاة              "واستهجن النتشة   

المخيمات والالجئين الفلسطينيين، داعيا الفصائل الفلسطينية وقيادتها إلى التوجه فورا إلى الوحدة الوطنية             
  .والحوار

ب الفلسطيني على مدار الستين عاما التـي        إن الشع " وقال األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة        
وأوضح في كلمة لـه     ". تلت النكبة، ظل متمسكاً بحقوقه وصامداً أمام كل محاوالت التركيع واالستسالم          

أن صمود الشعب وفشل االحتالل يعتبر رسـالة        "من مخيم اليرموك بسوريا عبر نظام الفيديو كونفرنس         
 أمن في الشرق األوسـط إال بإعـادة كافـة الحقـوق للـشعب               للعالم أجمع بأنه لن يتحقق أي سالم وال       

  ". الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة لكل الالجئين
انه ال يمكـن أن يمحـو       "من جهته أكد األمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة أحمد جبريل من سوريا              

دساته، وأن مرور سـتين عامـا       التاريخ أو المحاوالت اإلسرائيلية حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومق         
، منتقدا  "على المذابح والمجازر اإلسرائيلية كان بدعم وتخاذل عربي، واستغالال لضعف الموقف العربي           

  ". تجاهل هذا الموقف للمجازر والحصار"
اليقظة من المؤامرات   "إلى  " فتح"و" حماس" الشعبية األسير أحمد سعدات حركتي       هةودعا األمين العام للجب   

 تحاك بالشعب، والتقدم نحو إجراء وتطبيق اللحمة الوطنيـة وإعـادة رص الـصفوف، لمواجهـة                 التي
وقال سعدات في كلمته التي ألقاها نيابة عنه عبـد          ". محاوالت إسرائيل محو الوجود والحقوق الفلسطينية     

لتوجـه  يجب وقف الرهان على خيار المفاوضات الجارية والدور األميركي، وا         "اللطيف عنيد من دمشق     
إلى رص الصفوف ألن الموقف اإلسرائيلي مازال قائما على التنكر لكافة حقـوق الـشعب ومحـاوالت                 

  ". االستسالم بالمجازر والعدوان
انه خالل الستين عاما التي مضت بعد النكبـة تبـين           "بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد محمد الهندي         

دية مع الشعب الفلسطيني، وأن الشعب بدأ يلمس بصمود         للعالم أن العنف والمجازر والحصار لم تعد مج       
إن الوحدة الوطنية هي األولوية األكبـر فـي المرحلـة           "وقال الهندي   ". ومقاومته وطنه ويستعيد حقوقه   
  . ، داعياً الفصائل إلى انتهاز الوقت والعودة إلى الحوار"الحساسة التي يعيشها الشعب

 ١٦/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
  وتؤكد على حق العودة " إيريز" تحيي ذكرى النكبة بمسيرة نحو معبر "حماس" .١٤

 واعدد كبير من الفلسطينيين شارك    أن  :  غزة  عن   أشرف الهور  عن ١٦/٥/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
في مسيرة دعت لها حركة حماس، وخرجت من شمال قطاع غزة وتوجهت نحو معبر ايريـز، ورفـع                  

وشـدد   . العودة حق مقدس ، وأنه ال يمكن التفريط بـ الحقوق الثابتـة            المشاركون الفتات كتب عليها أن    
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فتحي حماد النائب عن كتلة حماس في المجلس التشريعي على أن هذه المسيرة تأتي كـ رسالة لسلطات                 
االحتالل بأن شعبنا لن يصمت ازاء استمرار محاصرة قطاع غزة، وأكد أن الفلسطينيين لن ينتظروا حتى               

ودعا مصر الى اعادة فتح معبر رفح الحدودي في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني الستين،              . يموتوا جوعاً 
وعند اقتراب المشاركين في المسيرة من المعبـر         .وأن ال تنصاع الى االمالءات األمريكية واالسرائيلية      

اركون بقـذف   أطلقت الدبابات االسرائيلية نيرانها الرشاشة والقنابل المسيلة للدموع تجاههم، ورد المـش           
  .القوات االسرائيلية بالحجارة

 حماس قد حذرت مـن مغبـة        أن: غزة عن صالح النعامي من    ١٦/٥/٢٠٠٨ الشرق األوسط    وأضافت
نحـذر سـلطات    "وقالت الحركة في بيان     . التي نظمتها أمام معبر بيت حانون     " السلمية"مهاجمة المسيرة   

قمعها ونحمل العدو المسؤولية الكاملة علـى ذلـك         االحتالل من مغبة اإلقدام على كبح جماح المسيرة و        
مليون ونصف مليون فلسطيني يعيشون في سـجن كبيـر نتيجـة            "واضاف البيان ان    ". والنتائج المترتبة 

الحصار الجائر المفروض عليهم وهم في حالة من الكبت والضيق والظلم ويفتقرون إلى أدنى مقومـات                
  ".ل خيارات كسر الحصارالحياة من وقود وغذاء ودواء وجاهزون لك

على أن حق العـودة     في بيان لها    أكدت  " حماس"أن  : غزةمن   ١٥/٥/٢٠٠٨قدس برس  وكالة وأوردت
االلتفاف والتفاوض عليه من     حق مقدس غير قابل للمساومة أو التفريط وال يسقط بالتقادم، وأن محاوالت           

وقالـت   .تفـاوض أو المـساومة    قبل أي طرف كان مرفوضة، الن حق العودة غير قابل للتصرف أو ال            
ستبقى خيارنا االستراتيجي السترداد كامل حقوق شعبنا المسلوبة، وكنس االحـتالل           "الحركة إن المقاومة    

عن أرضنا مهما تعاظمت التضحيات وكلف ذلك من ثمن، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة               
على االحتالل أن يعي جيداً بأن قـضية أسـرانا          "نها  تقول في بيا  " حماس"وأضافت   ".وعاصمتها القدس 

البواسل وتحريرهم من سجونه النازية على سلم أولويات المقاومة، وكافة الخيارات مفتوحة لتحريـرهم،              
وسنعمل على إنهاء ملف األسرى وإطالق سراحهم كافة من سجون الموت بكل الوسـائل، وإن األسـير                 

  ".لمقاومةلن يكون األخير في قبضة ا) شاليط(
مـع االحـتالل، وعـدم      " العبثية"منظمة التحرير وفريقها التفاوضي بوقف مفاوضاته       " حماس"وطالبت  

المراهنة على وعود اإلدارة األمريكية واالحتالل لتقديم تنازالت تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني والتـي              
  .أثبتت الوقائع زيفها وفشلها على مدار عقود طويلة من الزمن

  
  منظمة التحرير تنتقد قيام قوات أمن تابعة للحكومة المقالة بقمع مسيرة في غزة فصائل  .١٥

" الـشعبية "والجبهتـين   " فـتح "استنكرت هيئة العمل الوطني، وكل مـن حركـة          :  فتحي صباح  -غزة  
قيام قوات األمن التابعة للحكومة المقالة بقمع المشاركين في المـسيرة،           " الشعب" وحزب" الديموقراطية"و
. العتداء على بعضهم بالضرب، ومن بينهم عدد من النساء، حسبما أفادت مصادر في هـذه الجهـات                وا

وعقدت الهيئة مؤتمراً صحافياً مساء امس نددت فيه بمنع أنصارها من إحياء ذكرى النكبة في مهرجـان                 
  . لهذا الغرض في مخيم جباليا

  ١٦/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
   رسالة مزدوجة"عسقالن"صاروخ : "حماس" .١٦

قال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري امس أن الـصاروخ الـذي اطلقـه                :  د ب أ   - غزة  
مقاومون فلسطينيون وسقط على مركز تجاري في عسقالن حمل رسالة إلى الرئيس األميركـي جـورج       

. بوش قبل أن تكون رسالة إلسرائيل، بأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه بـالعودة إلـى أرضـه                  
حماس ستستمر في التعاطي مع     "اف في تصريحات صحفية نقلتها مواقع الكترونية تابعة للحركة أن           واض

مشروع التهدئة، ولكن إلى أن يتم ذلك المشروع ستستمر الحركة في القيام بدورها في مواجهة العـدوان                 
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 يلتـزم بـه     حركته ال تمانع في التهدئة شرط أن تكـون بـثمن          "، مؤكدا أن    "والتصدي لهمجية االحتالل  
وتابع ابو زهـري أن حمـاس تعطـي فرصـة           ". االحتالل وأن ال تكون على حساب الشعب الفلسطيني       

 ".العدوان"لمشاورات التهدئة التي تسعى إليها مصر، لكن ذلك ال يعني استمرار الحصار و
  ١٦/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  حداث لبنانأ أوامر حازمة صدرت بعدم االنحياز إلى أي طرف خالل : لبنانفلسطينيو .١٧

 األسبوع الماضي،   ]اللبنانية ["انتفاضة المعارضة "منذ اللحظة األولى لبدء     :  عبد الكافي الصمد   -طرابلس  
اتجهت أنظار أكثر من طرف صوب المخيمات الفلسطينية، وتحديداً في بيروت وطرابلس، لمعرفة ردات              

 من أجل جرها إلى ساحة التجاذبـات        فعل جمهورها وفصائلها تجاه دعوات وجهت إليها بأشكال مختلفة        
  .الداخلية اللبنانية

ـ       العديد من أبناء المخيمات تركوا أحياء العاصمة       "أن  " األخبار"وفي هذا اإلطار، كشفت جهات فلسطينية ل
وهـذه  (بيروت وقفلوا عائدين إلى المخيمات، عند إطالق الرصاصة األولى صبيحة السابع مـن أيـار                

، بناء على توجيهات وتعليمـات مـشددة   )ئل إعالم المواالة والمعارضة على السواء     المعلومات بثتها وسا  
واتصاالت أجرتها معهم لجنة طوارئ مشتركة، تألّفت من فصائل منظمة التحرير الفلـسطينية وفـصائل    

ت تحالف القوى الفلسطينية، وهددتهم برفع الغطاء عنهم ومحاسبتهم، إذا انزلقوا وشاركوا في االشـتباكا             
  ".إلى جانب أي طرف لبناني

وما حدث في بيروت، انسحب على الشّمال، إذ ضربت القوة األمنية الفلسطينية المـشتركة فـي مخـيم                  
البداوي، المتاخم ألحياء القبة وجبل محسن والمنكوبين في طرابلس، طوقاً أمنياً مشدداً حوله منـذ اليـوم      

ه، على اختالف انتماءاتهم وميـولهم الـسياسية، علـى          األول لالشتباكات، وحرص مسؤولو الفصائل في     
ال عالقة لنا بما يجري على الساحة اللبنانية، ونحن نـرفض           "التأكيد، حسب مصدر مطلع في المخيم، أن        

  ".االنجرار إلى المعركة والخوض في صراع ال ناقة لنا فيه وال جمل
ذ الحيطة والحذر في هذا الموضـوع،       جرى تنبيه معظم الفصائل إلى ضرورة أخ      "وأوضح المصدر أنّه    

في لبنان، وفق الشعار الذي كان      " جيش السنّة "وأن محاولة البعض الضرب على وتر أن الفلسطينيين هم          
مرفوعاً أيام الحرب األهلية الماضية، قد بات من الماضي، ومن غير المسموح العودة إليه ثانية، مهمـا                 

الف األزمنة والظروف والحسابات السياسية بين تلـك الفتـرة          كانت الضغوط أو المغريات، نظراً الخت     
عدا عن أن معظم الفلسطينيين المقيمـين فـي         .واليوم، ولتضاربه مع مصلحة الفلسطينيين العليا في لبنان       

وما انتشار  . مخيمات لبنان يؤيدون اليوم حزب اهللا ومقاومته ويتعاطفون معه، بسبب تبنيه قضية فلسطين            
ام للحزب السيد حسن نصر اهللا في شوارع أهالي المخيمات وبيوتهم، إال دليل واضـح               صور األمين الع  

  ".على ذلك
من مغبة االنزالق وراء    "ولفت المصدر إلى أنّه جرى تنبيه تجار السالح الموجودين في المخيم وتهديدهم             

منـع  "يراً إلـى أنّـه      ، مـش  "مصالحهم، لجهة تزويد أحد الطرفين بما قد يحتاج إليه من سالح أو ذخيرة            
مسلحون تابعون لتيار المستقبل من وضع نقاط عسكرية لهم في محيط المخيم، وإطالق النّار منها باتجاه                

  ".منطقة جبل محسن أثناء االشتباكات، وطلبنا منهم االبتعاد إلى أماكن أخرى، وهذا ما حصل
ه في مخيم نهر البارد، إذ لم تجد النـداءات          هذه األجواء في مخيم البداوي ال تختلف عما هي الحال علي          

اإلخـوة  "التي أطلقها بعض المشايخ المقربين من تيار المستقبل في طرابلس وعكّـار، والتـي تـدعو                 
، آذانـاً صـاغية بـل     "الفلسطينيين إلى نصرة إخوانهم من أهل السنّة والجماعة في وجه الهجمة علـيهم            

  .عوملت بإهمال وال مباالة كبيرين
لم ننس بعد أن بعض هؤالء المـشايخ، الـذين          "ت أوساط في المخيم على هذه الدعوات بالتأكيد أنّه          وعلق

يطلبون نجدتنا اليوم، كانوا من بين الذين ورطوا المخيم في األحداث التي شهدها العام الماضـي، مـن                  
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 تضيف األوساط أن بعض     ".خالل االشتباكات التي دارت بين مسلحي تنظيم فتح اإلسالم والجيش اللبناني          
لم يرتدع أحدهم، مستغالً موقعه وعمامته وجبته،       "هؤالء المشايخ الذين يستثيرون نخوة الفلسطينيين اليوم        

، مـشيرة إلـى أن      "من اإلفتاء بتحليل استباحة بيوت ومحال المخيم، أمام السارقين والعابثين والنـاقمين           
تحريضه علينا، تجعله يعرف مسبقاً ردنا على أي نـداء منـه            مساهمة تيار المستقبل في تدمير المخيم و      "

  ".بهذا الخصوص
  ١٦/٥/٢٠٠٨األخبار 

  
   لبنان يحيون الذكرى الستين للنكبةفلسطينيو .١٨

، ومشاركة الرابطة االسالمية لطلبة فلسطين،      "منظمة ثابت لحق العودة   "أقامت حركة حماس بالتعاون مع      
 صور، افتتح خاللـه معـرض تراثـي         -ي الخيري في مخيم البص      لقاء جماهيريا امام المجمع االسالم    

لصور من وحي النكبة، وعرض فيلم عن احداثها، ونصبت خيمة جلس فيها رجال من كبار السن ممـن                  
وتخللت اللقاء كلمة للمـسؤول الـسياسي لحركـة         . عايش النكبة، كانوا يقصون الحكايات المعبرة عنها      

  . ادفي منطقة صور ابو خالد جه" حماس"
وأحيت الجبهة الديموقراطية المناسبة بمسيرات واضاءة الشموع في مخيمات البرج الـشمالي والـبص              

ونفـذت الجبهـة    . وألقى عضو قيادة الجبهة ابو ايهاب، كلمـة بالمناسـبة         . والرشيدية في منطقة صور   
نيب حـزوري  اعتصاماً في مخيم برج البراجنة، تحدث فيه مسؤول الجبهة في المخيم أحمد مصطفى، وم     

وتال جميل أبو خريبة نص مذكرة باسم المعتصمين موجهة الى االمـم            . باسم منظمة التحرير الفلسطينية   
  . ١٩٤المتحدة والهيئات الدولية، تؤكد التمسك بحق العودة وفقاً للقرار 

د الحركـة   اعتصاماً جماهيرياً في مخيم شاتيال، تحدث فيه فؤا       " اتحاد لجان حق العودة   "كما نفذت الجبهة و   
وتلت هدى العجوز نص مذكرة موجهة      . باسم نقيب الصحافة محمد بعلبكي وخالد ابو النور باسم الجبهة         

  . الى االمين العام لالمم المتحدة
أن قضية فلـسطين هـي قـضية ارض وشـعب وان االمـن              "وأكد تحالف القوى الفلسطينية في لبنان       

مل االرض الفلسطينية وعودة الشعب الفلـسطيني الـى         واالستقرار في المنطقة لن يتحقق اال بتحرير كا       
  ". ١٩٤٨دياره التي أخرج منها منذ العام 

كما صدرت بيانات اكدت التمسك بحق العودة ورفض كل مشاريع التوطين والتهجير والتعويض، عـن               
، لجنـة    القيادة العامة، الجبهة الديموقراطية لتحرير فلـسطين       -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     : كل من 

، جبهة العمل االسالمي، جبهة التحرير الفلسطينية،       "اللقاء اليساري التشاوري  "دعم المقاومة في فلسطين،     
اللجنة الشبابية والطالبية لدعم    "و" المجلس اإلسالمي العربي  "اللجنة الشعبية لمخيم مار الياس في بيروت،        

  ". القضية الفلسطينية
  ١٦/٥/٢٠٠٨السفير 

  
  ي حال فشل التهدئة فال مناص من عملية عسكرية في القطاعف:  لبوشاولمرت .١٩

 أنه في حال فشلت     الرئيس بوش   أفادت وسائل اإلعالم العبرية أن اولمرت أبلغ        :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
، مضيفاً أن هدف هذه     "فلن يكون مناص من عملية عسكرية واسعة في القطاع        "المساعي المصرية للتهدئة    

لكن من دون إعادة احتالل القطاع أو       "على قبول الشروط اإلسرائيلية للتهدئة،      " ماسح"العملية هو إرغام    
الـذي يعقـده    " مؤتمر القـدس  "وفي كلمته أمام    ". البقاء فيه لفترة طويلة توقع خسائر كثيرة في األرواح        

  ".ال يحتمل وليس مقبوالً"الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، قال اولمرت إن قصف عسقالن 
ت مصادر سياسية أن إسرائيل تعمل اآلن على بلورة شرعية دولية للخروج في حملـة عـسكرية                 وأفاد

". لنتفادى اتهامنا بأننا جراء هذه العملية عرقلنا المفاوضات مع الـسلطة الفلـسطينية            "واسعة في القطاع    
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وتابعت أن  . "إننا نقترب بسرعة من عملية في القطاع      : "عن هذه األوساط قولها   " معاريف"ونقلت صحيفة   
رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي لم يعد يعارض عملية عسكرية واسعة في               
القطاع بسبب ارتفاع عدد المصابين اإلسرائيليين جراء القصف في األيام األخيرة، وحيال الجمـود فـي                

 شمل الجنـدي فـي اتفـاق    "حماس"االتصاالت إلطالق الجندي األسير في القطاع غلعاد شاليت ورفض      
  .التهدئة

إلى ذلك، أطلع اولمرت الرئيس األميركي على تقدم المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلـسطينية فـي                
قال اولمرت إن إسرائيل معنية بالتزام اإلطار الزمني الذي جرى الحـديث            و. القضايا الجوهرية للصراع  

توصل إلى تفاهمات تحدد بدقة معايير تطبيق حل الدولتين،         عنه في مؤتمر أنابوليس، وانها معنية أيضاً بال       
على أن يشمل تطرقاً لقضايا الحدود والالجئين والترتيبات األمنية ويرسم في نهايـة المطـاف إطـاراً                 "

  ".لمعالجة قضية القدس في وقت الحق
  ١٦/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
   لن يستمر طويالً في غزة الوضع الحاليباراك .٢٠

 وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك إن الوضع األمني الحالي في قطاع غزة لـن               قال :وكاالت -القدس
  ".التحلي بالصبر"يستمر فترة طويلة، داعيا سكان مدينة عسقالن إلى 

الـصاروخية، بعـد أن     " االعتداءات"وتعهد باراك باعادة النظر في موضوع منظومة االنذار المبكر من           
وقام باراك، صباح امس، بزيارة للمدينة وتفقد        .ف تشغيلها في عسقالن   قررت الدوائر االمنية مؤخرا وق    

  .المجمع التجاري الذي تعرض الليلة قبل الماضية لسقوط صاروخ غراد
واستمع باراك إلى استعراض من ممثلي البلدية وقوات االمن واالنقاذ خالل تعاملهم مع نتـائج اطـالق                 

وقائد الجبهة الداخلية الميجر جنرال يائير جـوالن وضـباط          ورافق بارك نائبه متان فيلنائي      . الصاروخ
  .كبار اخرون

  ١٦/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
 
  "نكبة"ال يمكن للفلسطينيين االحتفال باالستقالل ما لم يسقطوا كلمة : ليفني .٢١

ي  اعتبرت وزيرة الخارجية االسرائيلية ورئيسة الوفد االسرائيلي الى مفاوضات الوضع النهـائ            -القدس  
اقامة دولة فلسطينية هي الحل لمشكلة الالجئين وانه ال يمكن للفلسطينيين االحتفال بعيـد     "تسيبي ليفني ان    

واشارت في كلمـة القتهـا       ".من قاموس المصطلحات التابع لهم    ) نكبة(استقاللهم اال اذا تم شطب الكلمة       
ل الـى الـسالم المنـشود يلزمنـا      ان التوص "امام المشاركين في مؤتمر الرؤساء في القدس الغربية الى          

حاليا ال يمكن لدولة اسرائيل القبول بان تقام الى جانبهـا           "وقالت  " عن اجزاء من ارض اسرائيل     بالتخلي
مجـددة  " اسرائيل ستواصل محاربة االرهـاب    "وشددت على ان     ".دولة ارهاب او دولة اسالمية متطرفة     

  .عتراف بدولة اسرائيلبسبب معارضتها اال) حماس(رفضها للتحاور مع حركة 
  ١٦/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  القوة الصاروخية لحزب اهللا تشكل تهديد إلسرائيل : يادلين .٢٢

أكد رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، اللواء عاموس يادلين، في مقابلة مع صـحيفة             : علي حيدر 
إلسـرائيل، موضـحاً أن     " هديداً كبيـراً  ت"العبرية أمس، أن القوة الصاروخية لحزب اهللا تمثّل         " هآرتس"

، منهـا مـا يتعلـق       "، في خطته المتعددة السنوات وفق أبعاد متعـددة        ٢٠٠٦انطلق بعد حرب    "الحزب  
وأضاف أنه في كل    ". بالتدريبات والعقيدة القتالية  "، ومنها ما يتعلق أيضاً      "بالوسائل القتالية والقوة البشرية   "

ولفت يادلين إلـى أن حـزب اهللا يـدرك أن           . لة مختلفة عن األخرى   من هذه األبعاد بلغ حزب اهللا مرح      
  ".التصادم الجبهوي مع إسرائيل ليس استراتيجية صحيحة بالنسبة له"
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أثبت للجميع مـن    "وتطرق يادلين إلى األحداث التي شهدها لبنان في األيام األخيرة، بالقول إن حزب اهللا               
وأوضح أن حزب اهللا لم يرد السيطرة على بيـروت          ". بنانخالل الخطوات التي قام بها أنه األقوى في ل        

لو استولى على الحكم بـصورة كاملـة فسيـصبح          "، ألنه يدرك أنه     "ال يريد أن يكون مثل حماس     "ألنه  
 ٢٠٠٨وفيما أشار إلى أن احتماالت نشوب الحرب في عام           ".مسؤوالً وستنكشف نقاط ضعف كثيرة لديه     

ؤدي الحسابات الخاطئة إلى نشوب الحرب في ظل الوضـع المتفجـر            ت"ضئيلة جداً، حذر يادلين من أن       
  ".واستعداد الطرفين لذلك

  ١٦/٥/٢٠٠٨األخبار 
  
   بمنظومة االنذار المبكر"اسرائيل"الرئيس بوش يتفق مع اولمرت على ربط  :يديعوت .٢٣

يلي  عن أن الرئيس بوش اتفق مع رئيس الوزراء االسـرائ "يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة   -بيت لحم 
ايهود اولمرت على ربط اسرائيل بمنظومة االنذار المبكر االميركية التي تعمل بواسطة االقمار الصناعية              

وقالـت   .مما سيعطيها انذارا فورياً في حال اطالق صواريخ باليستية باتجـاه االراضـي االسـرائيلية              
ـ           ا يتعلـق بتعزيـز التحـالف       الصحيفة ان الجانب األميركي استجاب للعديد من المطالب االسرائيلية فيم

 عن مصدر سياسي قوله ان الواليات المتحـدة         "هآرتس"وبدورها نقلت صحيفة     .االستراتيجي بين البلدين  
تنظر في أعقاب زيارة بوش بااليجاب الى طلب اسرائيل بتطوير العالقات االسـتراتيجية األميركيـة ـ    

 .االسرائيلية
  ١٦/٥/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
   خطاب بوش يدفع القيادة اإلسرائيلية نحو المزيد من التطرف:زحالقة .٢٤

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، على خطاب الرئيس            . عقب النائب د  
جورج بوش أكثر تطرفاً من القيـادة االسـرائيلية،         "، في الكنيست قائالً إن      امساألميركي جورج بوش،    

االنضمام إلى اليمين الفاشي المتطرف، وخطابه يدفع القيادة اإلسرائيلية نحو المزيد           وهو بمواقفه يستطيع    
، والـذي بحـث     تلعل أهم إجتماعات بوش هو لقاؤه بباراك وأولمـر        : " وأضاف زحالقة  ".من التطرف 

  ".قضايا أمنية، وفيه أعطي الضوء االخضر لحملة عسكرية واسعة على قطاع غزة
  ١٥/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   يعلنون في وثيقة الستينية تشبثهم بحق العودة أوروباينيو فلسط .٢٥

، في وثيقة أصدروها بمناسبة مرور سـتة عقـود علـى النكبـة            ا أوروب فيأكد الفلسطينيون    :كوبنهاغن
الفلسطينية، أنهم أصبحوا أقرب لتحقيق حقهم في العودة إلى أرضهم وديارهم التي هجـروا منهـا سـنة                  

 المجتمع الـدولي تمكـين أبنـاء الـشعب         واطالبكما أنهم   . تشبث بحق العودة  ، وأنهم يواصلون ال   ١٩٤٨
الفلسطيني أينما كانوا من العودة إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها قسراً، مع التعويض عـن كافـة                  

  .الخسائر واألضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم وبأجيالهم جراء ذلك
  ١٦/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
   للنكبة٦٠ ـ في الضفة وغزة والشتات يحيون الذكرى اللفلسطينيونا .٢٦

ا أمس، في الـضفة الغربيـة       ون، أحي يالفلسطيني أن   :رام اهللا  من   ١٦/٥/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    نشرت
وقطاع غزة والشتات الذكرى الستين للنكبة من خالل تنظيم الكثير من الفعاليات التي تؤكد تمسكهم بحق                

كان اآلالف من الفلسطينيين تجمهروا وسط مدينة رام اهللا وهم يرتـدون الـزي          قد  و. لسطينالعودة إلى ف  
امتـازت  التي   ،األسود في انتظار صافرة اإلنذار، فيما أطلقت السيارات أبواقها معلنة بدء فعاليات النكبة            
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بمشاركة األطفال وطلبة المدارس، في حين رفعت األعالم الفلسطينية وجابت فرق الكشافة شوارع مدينة              
 اسود في عدد من المناطق       بالوناً ٢١٩١٥الشبابية في إطالق    " غزة على بالي  "ونجحت مجموعة    .رام اهللا 

ل إجراءات غير مـسبوقة فـي       ، في حين فرضت قوات االحتال      هم عدد أيام النكبة    الفلسطينية في السماء  
 من احتفال المقدسيين بالذكرى، في حين اندلعت مواجهات بين عدد من الشبان في مخـيم                القدس، تحسباً 

 حقوق الفلـسطينيين    ،أكدت اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة      من جهتها   و .قلنديا وجنود االحتالل  
ن وإنهاء حالة االنقسام عبر الحوار وإعادة بناء وتفعيل          واستعادة وحدة الوط   ،١٩٤ كما نص عليها القرار   

اعتبرت أن أولى الخطى على طريق العودة تتمثـل فـي اعتمـاد             كما  . دور منظمة التحرير الفلسطينية   
شهدت مخيمات الالجئين الفلـسطينيين     من جهة أخرى    و .في الخطاب السياسي  " النكبة مستمرة "اصطالح  

شدة، شارك فيها عشرات األلوف من الفلسطينيين والسوريين والعرب         في سوريا مظاهرات جماهيرية حا    
تقدم المسيرات  قد  و .التمسك بحق العودة وخيار المقاومة والوحدة الوطنية      حيث تم التأكيد على     . المقيمين

مجسمات لخارطة فلسطين والمسجد األقصى وصور الشهداء، ولوحات وضعت عليهـا سـندات ملكيـة      
  . في فلسطينلوح بعض كبار السن بمفاتيح بيوتهمفيما بعض الالجئين، 

 ىحياء ذكـر  اللجنة الوطنية إل  أن  : رام اهللا  من   ١٦/٥/٢٠٠٨القدس العربي     مراسل  وليد عوض  وذكر
 تعزيز ثقافة العودة من خالل األطر والهيئات الرسمية واألهلية، وجعل الموقف من حق              ىلإالنكبة دعت   

  وعربيـاً  سرائيلية، وتعزيز الحمالت الشعبية محلياً     والهيئات اإل  ىالقوالعودة المقياس المحدد للعالقة مع      
 أكـدت  كما   . وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها      "سرائيلإ" حملة مقاطعة    ، وتحديداً ودولياً

 مـن أشـكال العنـصرية،       عادة تبني قرار دولي يقضي باعتبار الصهيونية شكالً       تنظيم حملة عالمية إل   
  . الفرق ما بين اليهودية والصهيونيةى العالمي، علعالمي، وتحديداًي الخطاب اإلوالتأكيد ف
قوات االحتالل االسرائيلي أطلقت أن : غزة مراسلها من  فتحي صباح عن١٦/٥/٢٠٠٨ الحياة وأضافت

 "ايرز"بيت حانون مس قرب معبر أالنار على متظاهرين مشاركين في مسيرة نظمتها حركة حماس 
و الفعاليات التي دعت أالمشاركة الشعبية في المسيرات فيما تجدر اإلشارة إلى أن . غزة شمال قطاع

ضعيفة قياساً بأعوام سابقة، كانت و تلك التي دعت إليها فصائل منظمة التحرير، أإليها حماس وحلفاؤها، 
  ذلكإلى .المسبوقنقسام الشديد غير لنكبة تحل هذا العام وسط حال من اإلللى أن الذكرى الستين إنظراً 

 عدة معارض في حديقة الجندي  في غزةجانب المسيرات والفعاليات على األرض، نظمت جهاتوب
المجهول، وحديقة األزهر، وقرب وزارة األسرى، وفي أماكن أخرى تضمنت عرض أدوات ومالبس 

  .وتراثيات وصور وجداريات تحكي واقع النكبة وتتحداه
  
  وقرع األجراس نكبة بالشموع والحداد الذكرى  فلسطين يحيون مسيحيو .٢٧

 بالشموع والحداد وقرع ،أحيا المسيحيون الفلسطينيون نكبتهم الستين: عاطف دغلس -الضفة الغربية 
 لما قامت  بمنطقة رفيديا غرب نابلس، امتداداًذكرىشارك عشرات المسيحيين بإحياء الحيث . األجراس

كان أبرزها ما قامت به التي و، ألسبوع من فعاليات مماثلةبه الكنائس المختلفة بالضفة الغربية هذا ا
كنيسة القيامة في القدس، حيث تضامن عشرات المسلمين بالمدينة بينهم نواب في التشريعي وأئمة 

  .مسلمون مع هذه الفعالية
  ١٥/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبةألف بالون أسود في سماء حيفا  .٢٨

 ،" ستون عاما من النكبة-  فلسطين راجعين٦٠"، ضمن حملة " اتجاه- الجمعيات العربيةاتحاد"أطلق 
  ألف بالون أسود في سماء مدينة حيفا، 
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ونظّم تظاهرة شارك فيها عشرات الشباب والناشطين في العمل األهلي، كما عقد بعدها مؤتمرا صحفيا 
  .لعرض مجمل نشاطات الحملة محليا وعالميا

 ١٥/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   يحيون ذكرى النكبة بالتظاهرات في الجامعات٤٨من فلسطينيي الطالب .٢٩

ـ لذكرى الستين للنكبـة     اأحيا المئات من الطالب العرب في الجامعات اإلسرائيلية         : رائد دالشة   ةشاركبم
النائب جمال زحالقة، وعلم أن مواجهات قد جرت بين المتظاهرين في الجامعة العبرية في القدس وبـين                 

كما  .لشرطة اإلسرائيلية، حيث حاولت األخيرة إنزال العلم الفلسطيني، إال أن الطالب أصروا على رفعه             ا
 حدثت مصادمات مع عناصر اليمين في جامعة        في حين  طالب في جامعة تل أبيب،       ٣علم أنه تم اعتقال     

  .حيفا
  ١٥/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   في المعصرة ذكرى النكبة إلحياء مع قوات االحتالل خالل مسيرة جماهيريةمواجهات .٣٠

وطلبة المدارس فيها والعشرات من المتضامنين االجانب        هالي قرية المعصرة  أتظاهر   :حسن عبد الجواد  
ضد جدار الفصل العنصري، وسياسة التوسع االستيطاني في منطقة الريف الجنوبي لبيت لحـم، وذلـك                

العتداء على المشاركين، ومنعهم من استكمال      قامت قوات االحتالل با    وقد   .لمناسبة الذكرى الستين للنكبة   
  .ينرفمواجهات بين الط، مما أدى إلى وقوع راضيهمأطريقهم باتجاه الجدار المقام على 

  ١٦/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

   في أرضه الجئ فلسطيني يحقق حق العودة من خالل العمل أجيراً .٣١
لفريديس، قرب حيفا، بعد أن أجبر علـى تـرك          الغزالوي، في قرية ا    يعيش علي : سليم تايه  - الناصرة

ه،  في إحدى الدوائر الرسمية التابعة لالحتالل، على أراضي بلدت          عمل كحاِرس وهو ي . قريته عين غزال  
  .ته التي هجر منها في قريه معظم وقتاءقضمما مكنه من 

  ١٥/٥/٢٠٠٨ قدس برس
  
 مائة ألفيرتفع إلى سرى تضامن مع النواب الفلسطينيين األ الموقعين على عريضة العدد .٣٢

قفز عدد الموقعين على عريضة للتضامن مع النواب الفلسطينيين  :عوض الرجوب -الضفة الغربية 
يقودها حملة انطلقت ميدانيا وعبر شبكة اإلنترنت قبل نحو شهر ضمن  ،المعتقلين في السجون اإلسرائيلية
 إلى مائة ألف متضامن  التشريعي، بالتعاون مع نواب في المجلسمركز أحرار لدراسات األسرى

  .ومتضامنة
  ١٥/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  شهراً ١٣ يحكم على طفل فلسطيني بالسجن االحتالل .٣٣

 إن المحكمة العسكرية اإلسرائيلية فـي معتقـل         ،مسأقالت مصادر حقوقية فلسطينية     :  د ب أ   -رام اهللا   
 ١٣ بالسجن الفعلي لمـدة      عاما١٤ًلعمر   يبلغ من ا   عوفر قرب رام اهللا أصدرت حكماً على طفل فلسطيني        

 .، مع وقف التنفيذ لثالث سنوات وغرامة مالية قدرها ألف شيكلشهراً
  ١٦/٥/٢٠٠٨الدستور 
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   لدواعي أمنيةغالق الحرم االبراهيمي اسبوعينإ االحتالل تقرر سلطات .٣٤
تالل ستقوم ن سلطات االحأمس، أوقاف الخليل، أقال مصدر في مديرية :  فوزي الشويكي-الخليل 

رفضت من جهتها و .سبوعين، بحجة تقييم الوضع االمنيأغالق الحرم االبراهيمي بالمدينة لمدة إب
مديرية هذا القرار الذي اعتبرته جزءاً من اجراءات االعتداء على حرمة المسجد االبراهيمي ومنع ال

قرار الجمال بواطنة  ن الدينيةاستنكر وزير األوقاف والشؤو كما .داء الشعائر الدينية فيهأالمصلين من 
وطالب أبناء محافظة الخليل باالستمرار في أداء الصلوات في الحرم اإلبراهيمي وحمايته ، سرائيلياإل

  .من المخططات اإلسرائيلية  لالستيالء عليه
  ١٦/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 طينيمساهمة قطاع االتصاالت في الناتج المحلي اإلجمالي الفلس% ٧،٦: اإلحصاء .٣٥

 حول مجتمع المعلومات في األراضي الفلسطينية، مس، بياناًأ أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء :رام اهللا
قال فيه إن نسبة مساهمة قطاع االتصاالت في األراضي الفلسطينية في الناتج المحلي اإلجمالي بلغت 

ت السلكية والالسلكية وأشار إلى أن عدد المشتغلين في أنشطة االتصاال. ٢٠٠٦للعام % ٧،٦حوالي 
ن الجزء األكبر من القيمة أ  بين مشتغل، كذلك٣٦٠٠  بلغواألنشطة ذات الصلة بالحاسوب اإللكتروني

المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ينتجها نشاط االتصاالت السلكية والالسلكية، حيث 
  . مليون دوالر أميركي٣١١بلغت حوالي 

  ١٥/٥/٢٠٠٨سطينية وفا وكالة األنباء الفل
  
  ١٥٤ من المرضى إلى الحصار في غزةترفع عدد ضحايا مسنّة مريضة وفاة  .٣٦

عن استشهاد مريضة مسنة من     غزة   أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع         : رائد الفي  - غزة
 سكان حي التفاح في مدينة غزة، بعد صراع مع المرض ورفض سلطات االحـتالل مغادرتهـا خـالل                 

  . مريضا١٥٤ًالعامين الماضيين لتلقي العالج في الخارج، ما رفع عدد شهداء الحصار من المرضى إلى 
  ١٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  خلقية واعاقات في مواليد غزة جراء الحصار تشوهات .٣٧

مس من ظهور حاالت تـشوهات      أحذرت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة        :  د ب أ   -غزة  
 جراء استمرار   ،قية وإعاقات في مواليد قطاع غزة الجدد بسبب فقر الدم وسوء تغذية األمهات الحوامل             خل

  .الحصار اإلسرائيلي على القطاع
  ١٦/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  ٤٨ـخمس سنوات فرق بين متوسط العمر المتوقع لليهود والمتوقع لفلسطينيي ال .٣٨

يقـل عـن    ،  ٤٨دى فلسطينيي األراضي المحتلة عام       أفاد تقرير حديث أن متوسط العمر ل       :إيرينوكالة  
وتـشير األرقـام     .متوسط عمر اليهود، مشيراً إلى أن نسبة وفيات أطفالهم أعلى من مثيلتها بين اليهود             

الرسمية إلى وجود خمس سنوات فرق بين متوسط العمر المتوقع لليهـود ومتوسـط العمـر المتوقـع                  
 والدة  ١٠٠٠ لكـل    ٣,٧طفال بين المسلمين العرب تصل إلى        كما أن نسبة وفيات األ     ،٤٨ـلفلسطينيي ال 

  . فقط بين اليهود١,٣ مقابل ٥,١٥وتزيد على ذلك بين البدو لتصل إلى 
  ١٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  ألول مرة" لندني"دولة فلسطين في معرض  .٣٩
 الدوليـة بمـشاركة     خيرين معرض الخدمات االجتماعية   شهدت العاصمة البريطانية في اليومين األ     : لندن
 تقليد سنوي تشارك فيه الدول في شكل رسمي عبر سـفرائها، وتعـرض فيـه                هوو. كثر من مئة دولة   أ

وكانت لمعرض هذا العام نكهة خاصـة، اذ شـاركت فيـه دولـة              . منتوجاتها وحرفها اليدوية والتقليدية   
نـه  أ معارضة على اعتبـار      ن هذه المشاركة كانت في سنوات سابقة تلقى       أولى، علماً   فلسطين للمرة األ  

  .ليست هناك دولة اسمها فلسطين
  ١٦/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  ك األردن يدعو لمساعدة الفلسطينيين لدفع عملية السالملم .٤٠

أجرى الملك عبد اهللا الثاني والملك توانكو ميزان زين العابدين ملك ماليزيا مباحثات             :  بترا –كوااللمبور  
 امس، من أبرزها األوضاع الراهنة في منطقة الـشرق األوسـط            في قصر استانا نيجارا في كوالمبور،     

واستعرض الملـك   . والقضايا والتحديات التي تشغل العالم اإلسالمي في هذه المرحلة وسبل التعامل معها           
تطورات عملية السالم والجهود المبذولة لمساعدة الفلسطينيين واإلسرائيليين في العملية التفاوضية التـي             

 قضايا الوضع النهائي وصوال إلى إقامة الدولة الفلـسطينية المـستقلة وفقـا لقـرارات                تبحث في جميع  
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، مشيرا في هذا اإلطار إلى أهمية دور ماليزيا بصفتها من اكبـر                 

  .الدول اإلسالمية في حشد دعم العالم اإلسالمي لمساعدة الفلسطينيين لدفع عملية السالم
  ١٦/٥/٢٠٠٨الراي األردنية 

  
  حق العودة ثابت كالشمس وال يجوز ألحد التفاوض عليه :  إسالميناشط .٤١

قال الناشط اإلسالمي سعود أبو محفوظ أن نكبة فلسطين زلزال هائل هز أركان األمة وهي عنصر                : اربد
 األرض  بـسطوها علـى   " إسـرائيل "األزمات وتشكل اكبر تمييز عرقي في التاريخ تتحمل مـسؤوليته           

وأضـاف، خـالل     .والعمران ضاربة بكل قرارات الشرعية الدولية بعودة شعب فلسطين إلـى وطنـه            
محاضرة نظمها الملتقى الوطني في مجمع النقابات المهنية في اربد بمناسـبة الـذكرى الـستين لنكبـة                  

م برعايتـه وكالـة     فلسطين، ان النكبة خلفت شعبا بال دولة، ثلثيه من الالجئين موزعا في دول العالم تقو              
وأشار أن شعبنا الصامد في غزة اثر الصمود والحصار على اللجـوء وبقـي               .غوث وتشغيل الالجئين  

وأكد أن حق العودة ثابت لألمـة فـي فلـسطين            .مرابطا في وطنه رغم ما يتعرض له من تجويع وقتل         
 إقامـة دولـة      من الالجئين يعارضـون    ٩١%كالشمس وال يجوز ألحد أن يفاوض على هذا الحق وان           

فلسطينية مقابل التنازل عن حق العودة منوها األمم المتحدة تعاملت مع حق العودة بأنها قضية شعب وان                 
مفتاح الحل هو عودة الالجئين الفلسطينيين إلى منازلهم الفتا أن إسرائيل كيفت حق العودة مـن قـضية                  

  . بالحكمة والموعظة الحسنةوقال مطلوب منا أن نكون دعاة لإلسالم .شعب إلى قضية إنسانية
  ١٦/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  ذكرى النكبة باألردن بالصيام واالعتصام والمسيراتإحياء .٤٢

أحيا الالجئون الفلسطينيون بالمملكة األردنية الذكرى الستين لنكبـتهم بتنظـيم المـسيرات             : محمد النجار 
 من أي وقت مضى، ولهذا فإن       واالعتصامات وحتى بالصيام، وهم يشعرون أن العودة باتت أقرب إليهم         

ويؤكد رئيس نقابة معلمي وكالة الغوث الدولية بالمملكـة         ". العودة أقرب ..  عاما ٦٠"شعارهم هذه األيام    
مشيراً إلـى أن    " في أفضل حاالتها  "وعضو لجان حق العودة أن الحركة الفلسطينية للتمسك بحق العودة           

  .  ة في أي وقت كما هم اليومالالجئين باألردن لم يكونوا متمسكين بحق العود
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ودعت جبهة العمل اإلسالمي المواطنين لصيام الخميس والحداد إحياء لذكرى النكبة، واختتام يوم الصيام              
وتوقـف  . باعتصام أمام مقر الحزب فيما ستقام مسيرة جماهيرية وسط العاصمة عمان بعد صالة الجمعة            

ة ظهر الخميس إحياء للـذكرى، ودان نقيـب المحـامين           المحامون عن الترافع أمام المحاكم لساعة واحد      
صالح العرموطي في كلمة ألقاها بقصر العدل وسط العاصمة زيارة الرئيس األميركـي جـورج بـوش                 

ـ " إسرائيل"لـ كما يشهد مخيم البقعة لالجئين أسبوعا من الفعاليـات         ". نكبة الشعب الفلسطيني  "لالحتفال ب
طة الكتاب األردنيين أسبوعا إلحياء الذكرى، كما تشهد مدن إربـد           انطلق مساء الخميس فيما نظمت راب     

  .والزرقاء ومخيمات الالجئين الفلسطينيين بالمملكة فعاليات مماثلة
  ١٦/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
   مواقف تؤكد التمسك بحق العودة في ذكرى النكبة،  .٤٣

وزير الخارجية والمغتربين  قال ،لمناسبة ذكرى الخامس عشر من ايار، ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني
كل ملتزم بقضايا الحق والعدالة والقانون أن يعيد تصويب المسار " أنه علىالمستقيل فوزي صلوخ، 

باتجاه مركزية القضية الفلسطينية في الوجدان والضمير والجهد والنضال، لما تمثله من ظلم متراكم 
وأكد الحزب . "صالحنا ومستقبلنا والمصيرومســتمر، ومن تهديد مباشر لدولــنا ومجتمــعاتنا ولم

 االسرائيلي هو اساس المشكلة في المنطقة، وانه ال بد من -ان الصراع الفلسطيني "التقدمي االشتراكي 
اعادة تركيز الجهود السياسية بهدف حل هذه القضية وفق مبادرة السالم العربية وبناء دولة فلسطينية 

  ."ة الالجئينقابلة للحياة عاصمتها القدس وعود
  ١٦/٥/٢٠٠٨السفير  

  
  تظاهرات ومسيرات حاشدة في العديد من العواصم إلحياء ذكرى النكبة .٤٤

شهد العديد من العواصم على المستويات العربية واإلسالمية والدولية، أمس، :  وكاالت–عواصم 
 للشعب تظاهرات حاشدة، شارك فيها عشرات اآلالف من الناشطين للتعبير عن المؤازرة القوية

لألراضي الفلسطينية في " إسرائيل"عاما على احتالل " ٦٠"الفلسطيني في ذكرى النكبة التي تؤرخ لمرور 
ففي دمشق انطلقت، أمس، مسيرة جماهيرية كبرى، شارك فيها اآلالف من . ١٩٤٨مايو /  أيار١٥

ورفع " إسرائيل"ن وقيام المواطنين السوريين والفلسطينيين، وذلك بإحياء الذكرى الستين الغتصاب فلسطي
المتظاهرون األعالم الفلسطينية والسورية وصورة المسجد األقصى، وقاموا بإحراق العلم اإلسرائيلي بعد 

كما طالبوا برفع الحصار الجائر المفروض . تجمعهم في ساحة يوسف العظمة وسط العاصمة السورية
شطاء المصريين، أمس، العلم الفلسطيني وفي القاهرة رفع مئات الن. على الشعب الفلسطيني في غزة

وفي مظاهرة . في الذكرى الستين لقيامها" إسرائيل"وأحرقوا علم " فلسطين عربية"ورددوا هتافا يقول 
الجهاد لتحرير "رفع أعضاء في جماعة االخوان المسلمين شاركوا في المظاهرة المصحف داعين الى 

. أيضا على زيارة الرئيس األميركي جورج بوش للمنطقةوقال منظمو المظاهرة انهم يحتجون ". فلسطين
وفي نواكشوط، تظاهر مئات الموريتانيينن أمس، معربين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ذكرى 

نعم لتحرير "، وسار المتظاهرون مرددين ١٩٤٨في عام " إسرائيل"التي حلت بهم مع قيام دولة " النكبة"
  ".نية على كامل األراضي الفلسطينيةكل فلسطين وقيام دولة فلسطي

  ١٦/٥/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
   لتحرير األرض الفلسطينية وتطهير المقدسات إال بالمقاومةخيارال : عاكف .٤٥

أكد محمد مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين، :  المركز الفلسطيني لإلعالم–القاهرة 
، وذلك في الذكرى الستين "شكالها لتحرير األرض وتطهير المقدساتال خيار إال المقاومة بكل أ"على أنه 
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تحرير أرض فلسطين "وشدد على أن ). ١٥/٥(لنكبة الشعب الفلسطيني التي تصادف اليوم الخميس 
واجب مقدس على األمة بأسرها ومسؤولية شرعية وقومية ولن يكون ذلك بإضاعة الوقت فيما يعرف 

 ال عهد لهم وال ذمة، وإنما بالمقاومة والمقاومة –وقد أثبتت التجارب ذلك  –بالمفاوضات، فإن الصهاينة 
ودعا عاكف إلى إعالن الرفض الشعبي العام والمستمر لمعاهدات التسوية مع العدو الصهيوني ". فقط

كما ". وكذلك فضح ورفض الوقوف مع المطبعين والمهرولين والمهنئين لهذا الكيان المغتصب المجرم
ستمرار وزيادة الضغوط الشعبية على األنظمة الموجودة في المنطقة للتحرك لنصرة أهل دعا إلى ا

مقاطعة كل البضائع التي تأتي "وطالب بـ. فلسطين و التبرع ألبناء فلسطين وإعالن الدعم المستمر لهم
 واعتبر عاكف تحرير أرض فلسطين بأنه يمثل، فضالً عن إعادة الحق ألصحابه،". من العدو أو من

حماية لألمن القومي العربي واإلسالمي لكل دول المنطقة ألن المشروع الصهيوني يستهدف التوسع "
 ". والتمدد في المنطقة بأسرها

  ١٥/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  مصر تدعم الكيان في حصاره االقتصادي لفلسطين :  مصريون وخبراءنواب  .٤٦

 أن التقارير الصادرة عن مكتب صادرات دولة  االحتالل  كشف خبراء اقتصاديون:  وكاالت-القاهرة 
في تزايٍد مستمر؛ حيث سجل أعلى " إسرائيل"تؤكد أن العالقات التجارية بين الحكومة المصرية و

 مليون ٢٨٧مؤشراته هذا العام ومنذ ربع قرن، وبلغ حجم التعامل بين مصر والكيان الصهيوني مليارا و
حول  الجوانب االقتصادية لرفع الحصار ضمن فعاليات مؤتمر التوثيق العلمي جاء ذلك في جلسة . جنيه

  .للقضية الفلسطينية الذي عِقد بنقابة األطباء أمس
  ١٦/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  

 
  "اسرائيل"الى " مشروع المتوسطي كي ال يقدم تطبيعاً مجانياً" سد ثغرات" تبحث دمشق .٤٧

، امس، ان دمشق تجري اتصاالت مع الدول "الحياة"مطلعة لـقالت مصادر :  ابراهيم حميدي-دمشق 
الموجودة في مشروع االتحاد " ايجاد آليات ترمي الى سد الثغرات"العربية والمفوضية االوروبية لـ

مارس الماضي، مشيرة الى ان بقاء المشروع في / المتوسطي الذي أقرته القمة االوروبية في آذار
واوضحت المصادر . من دون ربطه بتحقيق السالم" اسرائيل"الى " ع المجانيالتطبي"صيغته الحالية يقدم 

، بينها ما "التحفظات والتساؤالت بسبب الغموض في بنوده"السورية ان دمشق قابلت المشروع بعدد من 
، باعتبار ان الجانب السوري يعتقد ان ١٩٩٥يتعلق بالعالقة بينه وبين عملية برشلونة التي انطلقت نهاية 

" اسرائيل"عدم نجاح عملية برشلونة في شكل كامل يعود الى اسباب سياسية لعدم تحقيق السالم بين "
  ".والدول العربية وليس السباب فنية، االمر الذي يطرح تساؤالت عن معنى طرح مشروع جديد

  ١٦/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
   على التّهدئة إطالق الصواريخ من غزة ستكون له انعكاساته السلبية: سفير مصري سابق .٤٨

محمد بسيوني من أن عملية " إسرائيل"حذر السفير المصري السابق في :  جيهان الحسيني-القاهرة 
، ستكون لها انعكاساتها السلبية على "إسرائيل"إطالق الصواريخ من غزة على مدينة عسقالن جنوب 

": الحياة"وقال في تصريحات لـ . عملية التهدئة، متوقعاً عرقلة الجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد
أبلغت اإلسرائيليين أن التصعيد العسكري الذي يقومون به وممارستهم العدوانية ضد المدنيين "

الفلسطينيين هي التي تسبب إطالق الصواريخ وتعطي الفلسطينيين مبرراً للرد على عدوانهم هذا بإطالق 
  ". الصواريخ على المدن اإلسرائيلية

  ١٦/٥/٢٠٠٨الحياة 
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  ال تراجع عن هدف قيام الدولة الفلسطينية: الجامعة العربية .٤٩

أكدت جامعة العربية أن قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية أساس :  جيهان الحسيني-القاهرة 
ضروري للسالم واالستقرار في الشرق األوسط، مشددة على أن ذلك هدف لن تتراجع عنه األمة العربية 

 مشروعاً يسانده المجتمع الدولي ويتأسس على مبادئ العدالة وحق تقرير المصير للشعب باعتباره هدفاً
وطالبت في بيان لمناسبة ذكرى النكبة، المجتمع . الفلسطيني وحق الدول العربية في استرداد أراضيها

ياسة الدولي خصوصا االمم المتحدة ومجلس األمن واللجنة الرباعية الدولية، بالعمل على إعادة الس
" إسرائيل"اإلسرائيلية في إطار االلتزامات القانونية، والى التعاون في عملية السالم، وان يكون لدى 

  طرح سلمي يرتفع إلى مستوى الموقف العربي الذي تعبر عنه المبادرة العربية
  ١٦/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
 نعاهد اهللا على إزالة الكيان الصهيوني:  البنااإلسالمسيف  .٥٠

جدد سيف اإلسالم حسن البنا األمين العام للنقابة العامة للمحامين عزم كافة : ود حسن محم-كتب
قطاعات الشعب المصري الحرة على تحرير األراضي الفلسطينية قائالً في الوقفة االحتجاجية الحاشدة 

ا لو انتظرنا نعاهد اهللا ونُشهد الدنيا كلها على أنن: "التي نظَّمها ملتقى القوى الشعبية بعد ظهر اليوم
 عام من أجل تحرير القدس واألقصى فلن نيأس من زوال الكيان الصهيوني وتحرير األرض ٦٠٠٠٠

وأكَّد أن الجهاد هو السبيل الوحيد لنصرة هذه القضية، مشددا على أن األمة المسلمة ستبقى ". والمقدسات
وأشار جمال تاج . متصلة باهللا عز وجلحية ولن تستكين للظلم مهما طال تجبر تحالف الجبناء؛ ألنها 

الدين عضو مجلس نقابة المحامين ومقدم الوقفة إلى أنه كان ينتظر نفيا رسميا لتهنئة الرئيس مبارك 
للكيان الصهيوني بذكرى مرور ستين عاما على النكبة دون جدوى، مشددا على أن الشعب المصري كله 

سيستمر في طريقه نحو دعم المقاومة وتحرير األرض وعودة يرفض هذه التوجه غير المسئول، و
  .الفلسطينيين إلى أراضيهم

  ١٥/٥/٢٠٠٨إخوان أون الين 
  
  السعودية ستحث بوش على ايجاد حل للقضية الفلسطينية للحد من نفوذ ايران: محللون .٥١

ترى انه اذا المملكة "قال المحلل السياسي السعودي خالد الدخيل ان : : الرياض ـ من سليمان نمر
ارادت واشنطن بالفعل أن تحد من نفوذ إيران ودورها في المنطقة يجب عليها أن تعمل على حل المشكلة 

ربما العالقات السعودية "لكنه اضاف ". الفلسطينية التي اصبحت ايران تستغلها لمد نفوذها في المنطقة
نها العراق ولبنان لكن هذا لن يجعل االيرانية تمر اآلن بمرحلة تجاذب وخالف حول عدد من القضايا م

من جهته، اعتبر عضو مجلس الشورى ". المملكة توافق على أي خطط اميركية عدائية ضد ايران
اصبحت مصدرا لمشاكل المنطقة واصبحت عقبة في طريق حل اي "السعودي محمد آل زلفة ان ايران 

اذا ارادت الواليات "واضاف ". سرائيلمشكلة من المشاكل خصوصا المشكلة الفلسطينية وهي بذلك مثل ا
المتحدة ان تواجه تنامي النفوذ االيراني في المنطقة بمساعدة العرب فعليها أن تعمل على حل المشكلة 

 ".الفلسطينية
 ١٦/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   وأكاديميون ينتقدون تصريحات البابا في ذكرى النكبةعلماء .٥٢

دان رجال دين إسالمي وأساتذة في القانون الدولي في مصر :  جمال إسماعيل، حسام وهب اهللا-القاهرة 
التصريحات األخيرة لبابا الفاتيكان بندكتوس السادس عشر بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الكيان 
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أحمد عمر . وقال د". عودة اليهود ألرض أجدادهم"الصهيوني والتي شكر فيها الرب على ما سماها 
ة لمجلس الشعب والرئيس السابق لجامعة األزهر، إن تصريحات بابا الفاتيكان هاشم رئيس اللجنة الديني

محمد المسير أستاذ . ودعا د". إسرائيل"جزء من عداء البابا نفسه لإلسالم والمسلمين، وتأييد مطلق لـ
العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة األزهر إلى تجميد أي حوار للمؤسسات اإلسالمية مع 

  .يكانالفات
  ١٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   اسرائيلي لتدويل نهر النيل-خبير مياه دولي يحذر من مخطط امريكي  .٥٣

 -اتهم خبير المياه الدولي واستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء :  فتحي خطاب-القاهرة 
ة شن حرب مائية مكشوفة مع بمحاول" اسرائيل" الواليات المتحدة االمريكية و-الدكتور احمد فوزي دياب 

والضغط على مصر المداد تل ابيب بالمياه عبر , مصر من خالل مخطط يستهدف تدويل مياه نهر النيل
كثفت من مساعيها نحو مياه النيل بعد اقتراب مواردها المائية من " إسرائيل"وان , ترعة السالم في سيناء

  .د هزيمتها في لبنانوفشل مشروع امدادها بالمياه من تركيا بع, النفاد
  ١٦/٥/٢٠٠٨العرب اليوم 

  
 "إسرائيل" يدرسون معاني النكبة في ذكرى قيام سويسريون .٥٤

في سويسرا أن ترحب بهم الفتات ناشطي الـسالم         " إسرائيل"لم يتوقع مؤيدو    :  زيورخ -تامر أبو العينين  
، أنهم يحيون أيضا ذكـرى      "لإسرائي"السويسريين لتذكرهم أثناء دخولهم إلى مراسم االحتفال بذكرى قيام          

 فلسطين أمـام مقـر احتفـال        -فقد اصطف مساء أمس األربعاء أتباع جمعية سويسرا       . النكبة الفلسطينية 
 إسرائيل بكاتدرائية فراونمونستر في زيورخ، حاملين الفتات تشير إلـى النكبـة التـي      -منظمة سويسرا 

 واإلجحاف الذي تعرض له شعب بأكمله طيلـة         ، والظلم "إسرائيل"تعرض لها الفلسطينيون إثر قيام دولة       
وقد نجحت تلك الفعالية في استقطاب المدعوين لطرح السؤال عن معنى كلمة النكبـة التـي              .  ستة عقود 

رفعها مؤيدو القضية الفلسطينية، فدارت حوارات قال المشاركون فيها إنها شيقة، خاصـة أنهـا كانـت                 
الحقائق واألرقام والصور وأمثلة من قرارات مجلس األمـن         مشمولة بمنشور يشرح مأساة الفلسطينيين ب     

 فلسطين رون غانزفيلد للجزيـرة      -وقال عضو جمعية سويسرا   . التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط     
نت إن نسبة كبيرة من يهود سويسرا تشعر بالحرج من تلك االحتفاالت ألنها تعكس صورة غير حقيقيـة                  

عقول أن نشاهد في وسائل اإلعالم ما يحدث في غزة والضفة من معاناة             فمن غير الم  "عن الدولة العبرية    
  ". ومآس، ثم نصدق بأن هناك مبررا لالحتفال

  ١٥/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
 في ذكرى النكبة" إسرائيل" يونانية وقبرصية بارزة تندد بـشخصيات .٥٥

حقـوق  " إسـرائيل "هاكات   في ذكرى النكبة أدانت شخصيات يونانية وقبرصية انت        : شادي األيوبي  -أثينا  
، وال تـزال    ١٩٤٨الشعب الفلسطيني وتجاهلها مصير ماليين الالجئين الذين شردتهم من أراضيهم عام            

 شخصية يونانية وقبرصية    ٨٨وتعبيرا عن ذلك وقعت      .ترفض االعتراف بوجودهم وبمشكلتهم إلى اليوم     
قيـام دولـة    "تشار، حيث قـالوا إن      على بيان بهذا الصدد نشر في ست صحف يونانية يومية واسعة االن           

 أدى إلى اجتثاث عشرات اآلالف من الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم، ونهبها من             ١٩٤٨إسرائيل عام   
من ذلك الحين ورغم تغير الظروف واألحوال فـال يـزال           "وقال البيان إنه     ".قبل العصابات اإلسرائيلية  

العنصرية اإلسـرائيلية تجـاه     "كما أدان البيان     ".مغتصبةأولئك الالجئون يحلمون بالعودة إلى أراضيهم ال      
الفلسطينيين، حيث ترفض إسرائيل االعتراف بحقوقهم لمجرد أنهم غير يهود، كما تستمر فـي احـتالل                
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األراضي العربية والفلسطينية في تجاهل دائم لقرارات األمم المتحدة إزاء هذه المـسألة، وفـي انتهـاك                 
  ".لقانون الدولي وذلك بغطاء من الواليات المتحدةومخالفة حقوق اإلنسان وا

  ١٥/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  بوش تجنب اإلشارة الى الفلسطينيين:  البريطانيةالصحف .٥٦

تطرقت الصحف البريطانية الصادرة صباح الجمعة الى مشاركة الرئيس األمريكي جورج بـوش فـي               
 .لخطاب الذي ألقاه في الكنيست، وتناول بعضها بالتحليل ا"إسرائيل"احتفاالت تأسيس دولة 

تقول افتتاحية صحيفة الديلي تلجراف إن هذه المشاركة مفهومة ومبررة، كون الواليات المتحدة الضامن              
ل المـستفيد األكبـر مـن       "اسـرائي " والوسيط بين اسرائيل والفلسطينيين، وكون       "إسرائيل"األكبر ألمن   

وتـضيف  .  مليـار دوالر   ٢,٤غت هذه السنة أكثر مـن       المساعدات الخارجية للواليات المتحدة، التي بل     
االفتتاحية ان هناك الكثير مما يستحق االحتفال، ولكن هناك ما يدعو للقلق، فحماس التي تعارض االتفاق                

 أقوى من السلطة الفلسطينية، وفي لبنان شكل حزب اهللا دولة داخل الدولة، وكـذلك هنـاك                 "إسرائيل"مع  
 وتقول الصحيفة ان ضعف القيادات في اسرائيل والضفة الغربية كفيل بعرقلة            .إيران وطموحاتها النووية  

 . التوصل الى حل مع نهاية فترة بوش الرئاسية كما تعهد
يقـول  . كتبه بني مـوريس " النبي الحائر"وحول نفس الموضوع نجد في صحيفة الجارديان مقاال بعنوان      

 هذه األيام البتسم وقطب في نفس الوقت،        "اسرائيل"الكاتب ان مؤسس الصهيونية تيودور هرتزل لو رأى         
 سـتجلب   "إسـرائيل "يقول الكاتب إن هرتزل كان يتـصور أن         . "اسرائيل"ألسباب مختلفة تتعلق بوضع     

 . الرخاء والتنوير الى المنطقة، ولكنه سيقطب حين يرى المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية
أعـده  " بوش تجاهل الفلسطينيين في خطابه بيـوم النكبـة        " بعنوان   أما صحيفة اإلندبندنت فنشرت تقريرا    

الرئيس جورج بوش كال الثنـاء      " :يقول ماكنتاير في تقريره   . دونالد ماكنتاير مراسل الصحيفة في القدس     
 ألـف فلـسطيني علـى       ٧٠٠ يوم أمس بينما الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة حين أجبـر            "اسرائيل"ـل

اب بوش اشارته للفلسطينيين مرة واحدة وتجنبه ذكر المفاوضات بين الـرئيس            ولوحظ في خط  ". الهجرة
كما تجنب بوش فـي  . الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت حول الدولتين    

خطابه، حسب الكاتب، اي إشارة الى أنه يلقي كلمته في يوم يعتبره الفلسطينية نكبـة، ذكـرى سـيطرة                   
ويذكر ماكنتـاير أن ثالثـة مـن أعـضاء          .  في المئة من أراضي فلسطين التاريخية      ٧٨على   "إسرائيل"

سـوف  "الكنيست العرب اقتيدوا خارج القاعة قبل بدء بوش بإلقاء خطابه بعد أن رفعوا الفتة كتب عليه                 
لم ، كما   ١٩٦٧ولم يتطرق بوش في خطابه الى اإلحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية عام            ". ننتصر

 . يتطرق الى توسيع المستوطنات اليهوية في الضفة الغربية، وهي التي يعارضها المجتمع الدولي
وفي صحيفة الفاينانشال تايمز أيضا نجد تحقيقا مشابها حول خطاب بوش، أعده توبياس باك في القـدس                 

دثـات بـين    ويالحظ هذا التقرير أيضا تجاهل بوش اإلشـارة الـى المحا          . ودانييل دومبي في واشنطن   
. ٢٠٠٨الفلسطينيين واإلسرائيليين في خطابه، والتي من المفروض أن تؤدي الى توقيع اتفاقية بنهاية عام               

ويضيف كاتبا التقرير أن بعض المسؤولين في اإلدارة األمريكية قالوا بشكل رسمي إن اإلدارة سـتكون                
 .  مبدئيةراضية لو توصل الطرفان اإلسرائيلي والفلسطيني الى مجرد اتفاقية

  ١٦/٥/٢٠٠٨بي بي سي 
  
  قوياً" حزب اهللا" ألمانية ترى أن سياسة بوش جعلت صحيفة .٥٧

دون " إسرائيل"لم يقف أي رئيس أمريكي إلى جانب        "األلمانية، أمس، أنه    " برلينر زايتونغ "كتبت صحيفة   
ـ        ". تحفظ كالرئيس الحالي جورج بوش     كمـا  " يلإسرائ"ولم يلحق أي رئيس أمريكي بموقفه هذا ضررا ب

ان إيران كانت المستفيد الكبير من كارثة بوش في العراق، حيث يسعى رئيـسها              "واعتبرت  . فعل بوش 
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خرج من حرب   " حزب اهللا "ورأت الصحيفة ان    ". بخطاباته التحريضية " إسرائيل"الى حشد المسلمين ضد     
، "إسـرائيل "طق في وأخيراً تسيطر حماس على غزة وتطلق الصواريخ على منا   . لبنان أقوى من ذي قبل    

وهي في طريقها الى كسب قلوب الفلسطينيين في الضفة الغربية، أما دعوة بوش لتأسيس دولة فلسطينية                
  .ممزقة فلم تقرب اإلسرائيليين والفلسطينيين من السالم شيئاً

  ١٦/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 وفد رئاسي أميركي إلى مؤتمر فلسطين لالستثمار في بيت لحم .٥٨

اعلن الرئيس االميركي جورج بوش عن تكليف وفـد رئاسـي اميركـي             : د الرؤوف ارناؤوط    كتب عب 
بالمشاركة في مؤتمر فلسطين لالستثمار، المقرر عقده في الحادي والعشرين وحتى الثالث والعشرين من              

ـ                  ي الشهر الجاري في مدينة بيت لحم وذلك في وقت قالت فيه الناطقة بلسان البيت االبيض للصحافيين ف
القدس، مساء امس، انها المرة االولى التي يتم فيها تكليف وفد رئاسي اميركي بالمشاركة في مؤتمر في                 

. واجتمع الرئيس االميركي، مساء امس، مع المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية توني بلير            . فلسطين
ى ايجاز عن التقدم الجاري     الغرض من االجتماع هو الحصول عل     "وقالت الناطقة بلسان البيت االبيض ان       

  ". احرازه في بناء مؤسسات الفلسطينيين وفرص التطور االقتصادي الفلسطيني
  ١٦/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  "اسرائيل" النشاء ٦٠ في كوبنهاغن احتجاجا على الذكرى الـ تظاهرة .٥٩

ـ               احة البلديـة   تظاهر حوالى الف شخص من الدنماركيين والفلسطينيين في شوارع كوبنهـاغن حتـى س
فالمتظاهرون الذين كان بيـنهم عـدد كبيـر مـن           ". اسرائيل"احتجاجا على الذكرى الستين النشاء دولة       

االطفال الذين اتشحوا باالعالم الفلسطينية، انشدوا ورقصوا في الساحة، مطالبين بحق عودة الفلسطينيين             
ين ثيابا سوداء واطفال يافطات كتـب       وحمل متظاهرون بينهم نساء ارتد    . وب انهاء االحتالل االسرائيلي   

ولم . الذي بناء االسرائيليون في الضفة الغربية     " دمروا الجدار "و" فلسطين حرة "، و " عاما يكفي  ٦٠"عليها  
  . يتخلل التظاهرة التي واكبتها الشرطة عن بعد اي حوادث

  ١٥/٥/٢٠٠٨موقع ايالف 
 

  ! ازات الرئاسيةوكل االمتي... بوتين غادر الكرملين آخذاً معه القرار  .٦٠
 مفاتيح القرار في روسيا، ونقل معه إلـى البيـت           خرج بوتين من الكرملين حامالً    :  رائد جبر  -موسكو  

. صالحيات لم يسبقه إليها رئيس وزراء، حتى فـي العهـد الـسوفياتي            ) مقر الحكومة (األبيض الروسي   
 الصالحيات والمهمـات بـين      الطريف أن السجال الذي تركز خالل الفترة الماضية حول طبيعة توزيع          و
 لم يعد يدور حول الملفات السياسية واإلقتصادية ومسائل الحكم وحسب، بل تجاوزهـا إلـى                "القيصرين"

تفاصيل كثيرة منها كل االمتيازات التي احتفظ بها بوتين بعد خروجه من الكرملين، والتي دفعت بعضهم                
، ألن امتيـازات    "فارق بعد انتقاله إلى مكتبه الجديد     لن يشعر بأي    "إلى التعليق بأن رئيس الوزراء الجديد       

بالقـصر   فهـو سـيحتفظ      .رئيس الدولة سوف توزع بين بوتين وخليفته في الكرملين ديمتري ميدفيديف          
لـى  إ الرئاسي المحبب إلى قلبه في منطقة نوفوغرييفا قرب موسكو، في حين سيكون ميدفيديف مضطراً             

أما بالنسبة  . ي، سيعاد تجهيزه ألنه لم يفتح أبوابه منذ عهد يلتسن         استخدام قصر آخر يقع في منطقة غورك      
لكن من المرجح أن    . لى البيوت الصيفية الرئاسية المنتشرة في أنحاء البالد فلم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد             إ

، لن يضطر رئيس الوزراء     أيضاً. يحتفظ بوتين بعدد منها وعلى رأسها البيت الصيفي في منتجع سوتشي          
 إذ سيكون للرئيس الـسابق      ،جديد إلى مواجهة مشكلة لتخصيص طائرة لرحالته الخارجية عند الحاجة         ال

 لخليفته لذة ركوب الطائرة الرقم واحد من دون         حق استخدام ثالث طائرات رئاسية من أصل أربع، تاركاً        
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هو سيـستخدم،   ، ف ومع القصور والطائرات لن يحرم الرئيس السابق من الرحالت البحرية أيضاً           .شريك
 التي زودت بأحدث ما توصلت إليه التقنيـات العلميـة           "روسيا"مع ميدفيديف، الباخرة الرئاسية الفاخرة      

أما بالنسبة الى ثالثة يخوت كانت تشكل أسطوالً بحرياً للرئيس السابق فهي            . ليستخدمها الزعماء الروس  
ب أنها سـتبقى لبـوتين، كمـا أوضـح          ليست مسجلة في دفاتر إدارة شؤون الرئاسة ما يعني على الغال          

وبالطبع لم يكن في مقدور الرئيس السابق أن يغادر الكرملين من دون             .المسؤول الصحافي في الكرملين   
 له، وهي نسخة نادرة من طراز مرسيدس تمت         أن يأخذ معه سيارته المصفحة التي تم شراؤها خصيصاً        

لرئاسة على حجز خاص كما يقول موظفو شؤون اصناعتها بناء.  
  ١٦/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
   في االندماج؟"إسرائيل"لماذا فشلت  .٦١

  باتريك سيل
رغم كافة االختبارات التي تمكنت إسرائيل من اجتيازها على مدار الستين عاماً الماضية، إال أنها فشلت                

 ورغـم . في اختبار واحد حاسم، هو االندماج مع الدول العربية المحيطة بها، والتعايش الـسلمي معهـا               
مزاعمها بشأن رغبتها في تحقيق أمنها كغاية تأتي فوق أي اعتبار آخر، إال أنها رفضت اتخاذ الخطوات                 

  فكيف يمكن تفسير هذه األحجية؟. الالزمة لتحقيق هذا األمن
ورغم أن إسرائيل نجحت في توقيع اتفاقيات سالم مع دولتين عربيتين، همـا مـصر واألردن، وإقامـة                  

عالم مع دولة أخرى أو دولتين، إال أنها لم تنجح في إقامة السالم مع الـشعوب                عالقات غير واضحة الم   
على العكس من ذلك، ما زالت إسرائيل تمثل في نظر الجزء األكبر من الرأي العـام العربـي،               . العربية

  .هدفاً للكراهية، ودولة منبوذة، تتعرض شرعيتها للتشكيك في الوقت الراهن أكثر من أي وقت سبق
معاملتهـا الوحـشية    : ثالثة أسباب رئيسية لهذه الحالة التعسة التي تجد إسرائيل نفسها فيها حاليـاً            وثمة  

للفلسطينيين، وإصرارها على تحقيق التفوق العسكري على دول الشرق األوسط بأسرها، وتحالفها الوثيق             
  .مع الواليات المتحدة األميركية التي تتبع سياسات عدائية للعرب والمسلمين

رائيل بحاجة إلى ستة عقود أخرى كي تدرك أن أمن الشرق األوسط ال يتجزأ، وأن أمنهـا ال يمكـن                    إس
  !تحقيقه على حساب جيرانها

 مع عمليات طرد قسرية لنحو ثالثة أرباع        ١٩٤٨-١٩٤٧وكما هو معروف، ترافقت والدة إسرائيل عام        
ئم األخرى التي ارتُكبت في ذلك الوقت،       المذابح والجرا . مليون فلسطيني من ديارهم وأراضيهم التاريخية     

كان يمكن أن تُنسى كلها،     ... واالستيالء الواسع النطاق على أراضي الفلسطينيين، وتدمير مجتمع بأكمله        
وأن يتم التوصل إلى تسوية، لو اعترفت إسرائيل بمسؤوليتها عـن خلـق مـشكلة الالجئـين، وسـعت                  

  .لتعويضهم، وسمحت لبعضهم بالعودة إلى ديارهم
 على وجه الخصوص، حيـث احتلـت إسـرائيل          ١٩٦٧بيد أن الذي حدث بدالً من ذلك، بدءاً منذ عام           

األجزاء المتبقية من فلسطين، هو أن إسرائيل سعت إلى محو فلسطين العربية من الخريطة تماماً، وسعت                
دس الشرقية التي    إلى توطين مئات اآلالف من اليهود في الضفة الغربية المحتلة، والق           -وما تزال تسعى  -

كانت على الدوام مدينة عربية، وهو ما أدى عملياً إلى استبعاد أي إمكانية فعلية إلنشاء دولة فلـسطينية                  
  .قابلة للحياة

. وكانت شهوة إسرائيل التي ال تشبع لضم األراضي، مصحوبة بدرجة صادمة من الالمباالة بحياة العرب              
من أرض فلسطين التاريخية، تحاول اآلن ضم مزيـد مـن          % ٧٨فإسرائيل التي لم تكتف باحتالل وضم       

األرض، ألنها كانت تؤمن بأن مشروعها الخاص ببناء الدولة اليهودية سوف يتعرض لخطر التقـويض،               
في مجال حقوق الفلسطينيين، أو امتثلـت لمطالـب الحركـة           " تنازل"وفقدان الشرعية، إذا ما قدمت أي       

  .الوطنية الفلسطينية
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 هـي دفـع     -في انتهاك صـارخ للقـانون الـدولي       -ذا العناد المستحكم، والقمع القاسي      وكانت نتيجة ه  
، بحيث تصبح الخيارات المتاحة أمـامهم هـي         "اليأس"، وتوصيلهم إلى حافة     "التطرف"الفلسطينيين إلى   

مـة  ، أو إطالق صواريخ القسام، أو اندالع حركات المقاو"انتحارية"القيام بانتفاضة ثانية، أو شن هجمات    
، واللتين كانت كل منهما نتيجـة حتميـة للغـزو واالحـتالل             "الجهاد"و" حماس"اإلسالمية مثل حركتي    

  .اإلسرائيلي
وهكذا وجدت إسرائيل نفسها أبعد ما تكون عن السالم واألمن، بل وأصبحت محاطـة علـى حـدودها                  

 المتبادل، لم تـنجح     بحركات مقاومة راسخة الجذور مصممة على إجبارها على القبول بدرجة من الردع           
  .الدول العربية في تحقيقه من قبل

كان هذا هو األساس الذي بنـى عليـه         . منذ إنشائها سعت إسرائيل إلى الهيمنة على المنطقة بقوة السالح         
فتحت قيادته نجح المجتمع اليهودي     . أول رئيس وزراء إسرائيلي كيان الدولة العبرية      " ديفيد بن جوريون  "

 ألف نسمة معظمهم من يهود أوروبا، في تحويل نفسه إلى           ٦٣٠لم يكن عدده يتجاوز     في فلسطين، والذي    
قوة عسكرية هي األكبر في الشرق األوسط، وقد كانت لدى كيان الدولة الجديدة القـدرة علـى تحطـيم                   

  ).الضعيف والمقسم والسيئ التنظيم(الفلسطينيين، وهزيمة العالم العربي 
ائيل وخالصتها أنه لكي تكون إسرائيل قوية يجـب أن يكـون العـرب              وثمة فكرة تجذرت بين قادة إسر     

ضعفاء، بناء على ذلك سعت إسرائيل لتقويض واحتواء وزعزعـة اسـتقرار جيرانهـا متـى وأينمـا                  
فقد سعت إلى عقد التحالفات مع الدول المحيطة بالعالم العربي، مثل تركيـا وإيـران الـشاه                 . استطاعت
ساندت األكراد ضد بغداد، ومتمردي جنـوب الـسودان ضـد الخرطـوم،             ضد العرب، كما    ... وإثيوبيا

وأخرجت مصر من معادلة الصراع العربي اإلسرائيلي، وسعت من خالل الحروب المختلفة السـتقطاب              
لبنان إلى مدارها واستخدامه كورقة ضد سوريا، وسلحت إيران إبان حربها مع العراق التـي اسـتمرت                 

  .١٩٨٨ -١٩٨٠خالل السنوات 
وهي عالقة يلعب   -لم تقتصر انتصارات إسرائيل على إقامة عالقة خاصة ووثيقة مع الواليات المتحدة             و

 وإنما امتدت أيضاً للتأثير على سياسة واشنطن في الشرق األوسـط إلـى              -فيها يهود أميركا دوراً حيوياً    
ومن المؤكد أن   .  العكس وليس" الذيل اإلسرائيلي هو الذي يهز الكلب األميركي      "الدرجة التي أصبح فيها     

الموالين إلسرائيل، والمتلهفين إلزالة أي تهديد      " المحافظين الجدد "الغزو األميركي للعراق، تم بضغط من       
هم من يقومون حالياً، بتحريض واشنطن على الحرب ضـد          " المحافظون الجدد "وهؤالء  . محتمل ضدها 

  .طهران، بذريعة البرنامج النووي اإليراني
 معجزة وتغيراً جذرياً للسياسة من جانب إسرائيل إذا ما أرادت أن تعيش فـي سـالم مـع                   يتطلب األمر 

إن تحقيق ذلك يتطلب منها االنسحاب من األراضي التي احتلتها في فلسطين وسوريا ولبنـان،               . المنطقة
توقـف عـن    والقبول بتوازن القوة مع جيرانها بدالً من السعي دوماً لتحقيق الهيمنة والسيطرة عليهم، وال             

  .تحريض الواليات المتحدة والعالم الغربي بأسره ضد العرب واإلسالم
بحالتها الحالية، تبدو إسرائيل وكأنها بحاجة إلى ستة عقود أخرى حتى تدرك أن أمن الـشرق األوسـط                  

  .غير قابل للتجزئة، وأن أمنها ال يمكن تحقيقه على حساب أمن جيرانها
  ١٦/٥/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  بوش ومحو حزب اهللا وحماس من الخريطة .٦٢

  ١٦/٥/٢٠٠٨رأي القدس العربي 
لم يكتف الرئيس االمريكي جورج بوش باالحتفال بالذكري الستين لقيام دولة اسـرائيل علـي حـساب                 
عمليات التطهير العرقي لشعب بكامله، بل اختار هذه المناسبة لكي يعلن الحرب علي المقاومتين اللبنانية               

  . ويتوعد بالهجوم علي ايران تحت ذريعة برنامجها النوويوالفلسطينية
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الرئيس بوش قال ان االيام او االشهر المقبلة، ستشهد اختفاء حزب اهللا وحركة حمـاس مـن خريطـة                   
المنطقة، النهما يعرقالن مسيرة السالم، وتنبأ باحتفال اسرائيل بالذكري المئة والعشرين علي قيامها، دون              

  .ته بإقامة دولة فلسطينية قبل نهاية عهدهان يتطرق الي تعهدا
وال نعتقد ان الرئيس بوش زعيم القوة االعظم في العالم يطلق مثل هذه التهديدات دون ان يكون مـستندا                   
الي خطة مفصلة تتضمن موعد الحرب، واالهداف المحددة لها، والقوات المشاركة فيها، فإزالة حمـاس               

ـ         من الخريطة تعني اجتياحا اسرائيليا      حـزب اهللا    ى لقطاع غزة وارتكاب مجازر جديدة فيه، والقضاء عل
  .يعني اجتياحا اسرائيليا اوسع للبنان علي غرار ما حدث قبل عامين تقريبا

والالفت ان القيادة االسرائيلية رفضت اتفاق التهدئة الذي جاء ثمرة اتصاالت ووساطات مـصرية مـع                
ل طرحها شروطا تعجيزية مثل منع التهريـب عبـر          حركات المقاومة في قطاع غزة والخارج، من خال       

وهذا .  الحدود المصرية مع القطاع منعا باتا، واالفراج عن الجندي االسرائيلي جلعاد شاليط            ىاالنفاق عل 
الرفض لم يأت من فراغ، وربما يستند الي قرار اسرائيلي اتخذ قبل فترة باجتياح القطـاع علـي امـل                    

ربما جاء القصف الصاروخي يوم امس االول الذي استهدف سوقا فـي             حركات المقاومة، و   ىالقضاء عل 
  . شخصا، ليعزز هذا التوجه٣٥ اصابة ى الىعسقالن، وأد

اجتياح قطاع غزة ربما يكون اكثر سهولة من اجتياح جنوب لبنان، ولكنه لن يكون بدون خسائر، فـاذا                  
 تزيد مساحته عن كيلومتر مربع واحد قد        كان االجتياح االسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية الذي ال         

 قتيال، واستغرقت عملية اقتحامه تسعة ايام، فان اجتياح قطاع غزة االفـضل             ٢٦كلف الجيش االسرائيلي    
سيكلف الجيش االسرائيلي اضـعاف هـذا العـدد مـن           )  كيلومتر مربع  ٣٧٠(تسليحا، واالكبر مساحة    

ئيلية في شمال القطاع لقصف مئات الصواريخ دفعـة         الضحايا، وقد تتعرض المستوطنات والمدن االسرا     
  .واحدة

هناك تقارير اخبارية تقول ان زيارة الرئيس بوش الحالية ليست من اجل دعم العملية الـسلمية، وانمـا                  
 الحرب التي يستعد لخوضها مع اسرائيل، وبعض الدول العربية المعتدلـة،            ىلوضع اللمسات االخيرة عل   

  . المقاومة اللبنانية والفلسطينيةضد ايران وسورية وحركات
فليس من قبيل الصدفة ان يزور بوش المنطقة مرتين في اقل من خمسة اشهر، وان يتوقف في عاصمتي                  

 جانب بعض الدول الخليجية مثـل دولـة االمـارات           ىمحور االعتدال العربي اي الرياض والقاهرة، ال      
 قواعد عسكرية امريكية علي ارضها يمكـن ان         والبحرين والكويت، وهي الدول المقابلة اليران، وتضم      

  .تستخدم في اي هجوم علي ايران
المنطق يقول بأنه يجب علي الدول العربية التي سيزورها بوش اليوم ان تعتذر عن عدم استقباله، وتغلق                 

 دعم الواليـات    ىابواب عواصمها في وجهه، بعد مشاركته في احتفاالت اغتصاب فلسطين، وتأكيده عل           
ة وقيادتها وشعبها لها في مواجهة اعدائها، ولكن ال نعتقد ان هذه الـدول سـترتقي الـي درجـة                    المتحد

المسؤولية االخالقية، القومية واالسالمية، وتقول للرئيس بوش انك غير مرحب بك علي ارضنا، النك لم               
ين، ووضعت  تف بوعودك حول اقامة الدولة الفلسطينية، ولم تمارس اي ضغوط علي اصدقائك االسرائيلي            

  .حلفاءك العرب في وضع حرج للغاية
الرئيس بوش سيجد استقباال حارا في انتظاره في كل من الرياض والقاهرة، وربما اكثـر حـرارة مـن                   
االستقبال الذي وجده في القدس المحتلة، الن العدو االخطر في نظر دول محور االعتدال العربية لم يعد                 

 اهللا بالدرجة االولي، ولذلك لن يكون مستغربا اذا مـا تعهـدت هـذه               الدولة العبرية وانما ايران و حزب     
  .الدول بالمشاركة في اي حرب يشنها ضد االعداء الجدد

محو حزب اهللا و حماس من الخريطة مثلما توعد الرئيس بوش لن يكون عملية سهلة، بل ربمـا تكـون                    
فـزمن  . الحاليتين في افغانستان والعـراق    االكثر كلفة للواليات المتحدة واسرائيل بالمقارنة مع الحربين         
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االنتصارات االمريكية واالسرائيلية السهلة والمحدودة الخسائر قد ولي الي غير رجعة، وتجربة الغـزو              
  .االسرائيلي االخيرة للبنان هي الدليل االبرز في هذا الصدد

 إلحـاق الهزيمـة     الرئيس بوش لن ينجح في محو حماس و حزب اهللا من الخريطة، النه لم ينجح فـي                
بالمقاومة العراقية، كما ان هدفي الحرب التي اعلنها علي االرهاب، وهما زعيما تنظيم القاعدة وحركـة                

. طالبان ما زاال علي قيد الحياة، ويخوضان حرب استنزاف ضد امريكا وقواتها في افغانستان والعـراق               
 هو وضع نقطة البداية في مسيرة انهاء        ما يمكن ان ينجح به الرئيس بوش في حال ارتكابه حماقة جديدة           

  .دولة اسرائيل والمصالح االمريكية في المنطقة برمتها
  ١٦/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   مفترق الحسمعلى.. غزة  .٦٣

  عمير ربابورت
اول من امس كـان     . في عسقالن " حوتسوت"لن تتجلد اسرائيل على اصابة الجراد في المجمع التجاري          

ولكن، واضح مسبقاً أن هجوماً انتقامياً لن يقلـص النـار           . ن ضربة رد في غزة    يمكن التقدير بأنه ستكو   
  .في المدى الزمني القصير ربما ستتصاعد النار. على البلدات في محيط قطاع غزة شيئا

المسألة المصيرية حقا ليست كيف سيرد الجيش االسرائيلي في شكل موضعي على عسقالن، بـل تلـك                 
هل سيأمرون الجيش االسرائيلي بـالخروج      : بحث في المجلس الوزاري االمني    الكفيلة بأن تطرح على ال    

الى خطوة برية واسعة في قطاع غزة أم السير بالذات نحو وقف للنار بوساطة مصرية، دون أن يتضمن                  
  .اعادة الجندي جلعاد شاليت الى اسرائيل؟

ي تؤدي قريبا بقوات كبيرة من      وكما بدت االمور، اول من امس، فقد اتخذت خطوة اخرى في الطريق الت            
الصاروخ، الذي اطلق من اطراف بيت الهيا، كان يمكنـه أن           . الجيش االسرائيلي نحو عمق قطاع غزة     

يكون عديم المعنى لو أنه انفجر في منطقة مفتوحة في عسقالن مثل صواريخ غير قليلـة قبلـه، ولكـن                    
 االكبر في المدينة والحق اصـابات بهـذا        كم بالضبط في المجمع التجاري    ١٦حقيقة أنه سقط بعد طيران      

  ".حماس"القدر، جعلته شارة طريق اخرى في مسار الصدام بين اسرئيل و
التقارير القاسية من عسقالن دفعت وزير الدفاع، ايهود باراك، الى الغاء مشاركته في احتفاالت مـؤتمر                

الركان الفريق غابي اشكنازي    بعد أن تمكن قبل ذلك من جلب رئيس ا        (الرئيس في القدس، أول من أمس       
  ).معه الى لقاء مغلق عقد في مكتب رئيس الوزراء مع جورج بوش

بعد االصابة في عسقالن، اجرى باراك مشاورات مع قادة الجيش االسرائيلي حول سبل الرد المحتملـة،                
نه علـى أي  بمشاركة كل مسؤولي جهاز االمن ذلك أ) أمس(ولكن المداوالت االمنية االوسع ستعقد اليوم    

وفقط في ختام المداوالت ستتم بلورة      . حال دارج عقد تقديرات للوضع االمني في كل خميس من االسبوع          
التوصيات النهائية لجهاز االمن في ضوء التطورات، ولكن كان واضحا منذ اول من امس بأن مسؤولي                

 أو اضـيق قلـيال، مثابـة        "السور الواقي "جهاز االمن باتوا يرون في عملية واسعة في غزة، على نمط            
  ".خطوة محتمة"

، أول من أمس، فان وزير الدفاع ورئيس االركان اللذين تحفظا من خطوة بريـة               "معاريف"وكما كشفت   
في غزة طالما لم تستنفد سبل العمل االخرى لوقف النار على البلدات االسرائيلية، توصال حتى قبل النار                 

بـشكل  " حمـاس "سعة في غزة أصبحت محتمة، اال اذا وافقت         على عسقالن الى االستنتاج بأن خطوة وا      
موقف رسمي يؤيد العملية في غزة قد يطرح على المجلس          . مفاجئ على كل شروط اسرائيل لوقف النار      

  .الوزاري االمني حين سيقرر رئيس الوزراء عقده، ربما االسبوع القادم
ملة عسكرية في غزة ال يزالون في جهـاز         رغم التقديرات بأن الجيش االسرائيلي يميل الى التوصية بح        

االمن يأخذون في الحسبان امكانية أن تكون النار على عسقالن تستهدف من ناحية المنظمات الفلسطينية،               
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، الضغط على اسرائيل لالستجابة لمبادرة وقف النار التي عرضها، هذا االسبوع،            "حماس"وعلى رأسهم   
  .وزير المخابرات المصرية عمر سليمان

مهما يكن من أمر وكأن بهم يرغبون في التشديد على مدى حساسية وتعقيد الوضع االمني يستعدون في                 و
الفلسطيني، والذي قد يكون عاصفا دون صلة بالتصعيد الناجم عن          " يوم النكبة "جهاز االمن اليوم الحداث     

. اليـام الـسابقة   اصابة الصاروخ في عسقالن، وفي قرية ييشع الزراعية وفي كيبوتس كفار عزه فـي ا              
 من ناحيتهم، سيترافق واعمال     ١٩٤٨حسب التقديرات فان اليوم الذي يحتفل فيه الفلسطينيون بنكبة العام           

اخالل بالنظام خطيرة في الضفة، ولكن الخوف االكبر هو من مسيرة للنساء واطفال قد تخرج من قطاع                 
ت بوسائل تفريق المظاهرات لمنع مثل      القوات حول القطاع تعززت وتزود    . غزة نحو الجدار مع اسرائيل    

كما أن هناك تخوفا من تواصل النار من قطاع غزة اليوم ايـضا نحـو               . هذه المسيرة من اقتحام الجدار    
  .االراضي االسرائيلية

  "معاريف"
  ١٦/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  :كاريكاتير .٦٤

  

  
  

  ١٦/٥/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  


