
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 على عباس التخلي عن حق العودة إن أراد دولة فلسطينية: المتحدث بإسم اولمرت
 من قاموسها" النكبة"تطالب األمم المتحدة بإخراج مصطلح " اسرائيل"

 الفلسطينيون يؤيدون تعويضاً ال يسقط حق العودةالالجئون : تطالعاس
  مليارات دوالر٣ يتجاوز "إسرائيل"التبادل التجاري بين السلطة و

 القاهرة لن تقف مكتوفة األيدي إزاء أية عملية اجتياح لقطاع غزة: سليمان لإلسرائيليين
 "إسرائيل"يؤهل بفعالية كي تعتمد عليه " أمن السلطة: "بلير

شخصيات إسـرائيلية تـدعو
 فـي   اولمرت للشروع فـوراً   

  مفاوضات مباشرة مع حماس
  

 ٤ص ... 

 ١٧/٥/٢٠٠٨١٠٨٠السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٨٠:         العدد                  ١٧/٥/٢٠٠٨السبت : التاريخ

    :السلطة
 ٤  "دافوس"عّباس يلتقي بوش اليوم في شرم الشّيخ وال ترتيبات لقّمة موّسعة على هامش  .٢
 ٥   على حساب اآلخرينال يمكن ألحد أن يكون حراً: كالم بوش من بخيبة أملعريقات يشعر  .٣
 ٥  "ااألونرو"األغا يطالب بإنهاء مأساة الالجئين ويشيد بدور  .٤
 ٥ لمتابعة الوضع في لبنان تشيد بالنتائج التي حققتها اللجنة العربية" الفلسطينيةالطوارئ " .٥

    
    :المقاومة

 ٥  تأجيل زيارة وفد الحركة للقاهرة لبحث التهدئة بسبب ارتباطات الوزير سليمان: "حماس" .٦
 ٦  تحيي ذكرى النكبة في مخيم عين الحلوة" الديمقراطية" .٧
 ٦  ى لن تصمد ستون عاماً أخر"يلسرائإ":  لبوش"الجهاد" .٨
 ٦  "منظمة التحرير" وإعادة بناء  إلى مناسبة للوحدةذكرى النكبة تدعو لتحويل "الشعبية" .٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٧  لسطينيةعلى عباس التخلي عن حق العودة إن أراد دولة ف: المتحدث بإسم اولمرت .١٠
 ٧  "الجهاد"و" حماس" تشمل قيادات عسكرية من  قائمة اغتياالت في غزةعّدحكومة أولمرت تُ .١١
 ٧  من لم يفهم خطاب الرئيس األميركي في الكنيست فليسمعه بآذان عربية: بيريز .١٢
 ٨   قضايا جوهرية صعبة في المفاوضات٣.. لحدود والقدس والالجئونا: يدلين .١٣
 ٨   الحكومة االسرائيلية طلبت من مصر استئناف المفاوضات مع حماس: هارتس .١٤
 ٨   من إحياء ذكرى النكبة٤٨مشروع قانون إسرائيلي لمنع فلسطينيي  .١٥
 ٩  من قاموسها" النكبة"تطالب األمم المتحدة بإخراج مصطلح " اسرائيل" .١٦
 ٩  غير ناضجة للسالم" اسرائيل: "بركة في مقر االتحاد األوروبي .١٧
 ٩  ايا فلسطين والعراق يرفضون الوقوف لبوش ويرفعون الفتة عليها صور ضحالنواب العرب .١٨
١٠  في غزة" مخاطر كبيرة"طائراتنا تتعرض لـ: قائد سالح الجو اإلسرائيلي األسبق .١٩
    

    :األرض، الشعب
١٠  االعالن عن تأسيس جمعية المغتربين الفلسطينيين في صربيا بذكرى النكبة .٢٠
١٠  الفلسطينيون في السعودية يحيون الذكرى الستين للنكبة .٢١
١٠  ضمن فعاليات ذكرى النكبةبتنظيف مقابر قرى مهجرة  تقوم ٤٨الـالحركة االسالمية في  .٢٢
١٠   النكبة مستمر منذترٍدفي حقوق اإلنسان في فلسطين : مؤسسات حقوقية .٢٣
١١  الفلسطينيون يؤيدون تعويضاً ال يسقط حق العودةالالجئون : استطالع .٢٤
١١  االحتالل يقمع مسيرتين ضد الجدار في بلعين والمعصرة .٢٥
   

   :اقتصاد
١١  مليارات دوالر٣ يتجاوز "ائيلإسر"التبادل التجاري بين السلطة و .٢٦
   

   : األردن
١١  "اسرائيل"بقطع العالقات مع في ذكرى النكبة تطالب مسيرة للمعارضة : األردن .٢٧
١٢  حزبيون ونقابيون في األردن يؤكدون على وحدة الشعب الفلسطيني .٢٨



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٨٠:         العدد                  ١٧/٥/٢٠٠٨السبت : التاريخ

   
   :عربي، إسالمي

١٢ الفلسطينيون في أمسِّ الحاجة للتمتع بالعدالة والحرية: سعود الفيصل .٢٩
١٢  القاهرة لن تقف مكتوفة األيدي إزاء أية عملية اجتياح لقطاع غزة: سليمان لإلسرائيليين .٣٠
١٣  تعيش العد التنازلي لفنائها" إسرائيل: " الدفاع اإليرانيإيران تحيي النكبة، وزير .٣١
١٣ ثمانية عشرة يختاً إسرائيلياً تحتفل بقيام الدولة العبرية في ميناء اإلسكندرية .٣٢
١٣       أحزاب جزائرية تدعو لتحويل القدس مقرا نهائيا للجامعة العربية   .٣٣
١٣  الجزائر تؤكد على حق العودة .٣٤
١٤   تحيي ذكرى النكبة بمؤتمر دولي يؤكد على حق العودة ودعم المقاومة" جاكرتا" .٣٥
١٤      بن الدن يهاجم الغرب ويتعهد بمواصلة الجهاد لتحرير فلسطين   .٣٦
١٤ تظاهرات في عمان والرباط تضامنا مع الفلسطينيين في ذكرى النكبة .٣٧
١٤      مهرجان خطابي بحريني بذكرى النكبة يؤكد على حق العودة   .٣٨
١٥  فلسطينيةالسينمائيون التونسيون يحيون ذكرى النكبة بعروض سينمائية .٣٩
   

   :دولي
١٥   "إسرائيل"يؤهل بفعالية كي تعتمد عليه " أمن السلطة: "بلير .٤٠
١٥ وتطالب برفع الحصار عن غزة" حماس"و" فتح"روسيا تدعو إلى استئناف الحوار بين  .٤١
١٦  لقيامها٦٠في الذكرى الـ" إسرائيل" يشيد بـالبريطانيوزير الخارجية  .٤٢
١٦ ممثل االتحاد االوروبي يزور الخليل ويطلع على احتياجاتها االنسانية والتنموية .٤٣
١٦  روسيا تنتقد عدم تحديد موعد لمؤتمر موسكو حول الشرق األوسط .٤٤
١٦  وسورية" اسرائيل"واشنطن تطلب من تركيا تكثيف جهودها لدفع المفاوضات بين  .٤٥
١٧ فلسطينيون ويونانيون يعتصمون بأثينا في ذكرى النكبة .٤٦
١٧ حان وقت فلسطين: شعار مجلس الكنائس العالمي بذكرى النكبة .٤٧
١٧   سنة٦٠بعد " إسرائيل"مثل رؤيته لمستقبل خطاب بوش  :كريستيان ساينس مونيتور .٤٨

   
    :مختارات

١٧  اليهود ليسوا الشعب المختار: رسالة آلينشتاين .٤٩
    

    :حوارات ومقاالت
١٨  نقوال ناصر...  المبيت واالغتيال السياسيالتهدئة بين العدوان .٥٠
٢٠  عبد الوهاب المسيري. د... نكبة أم تطهير عرقي؟ .٥١
٢٢  ياسر الزعاترة... ذكرى النكبة بين احتفالين ودالالت كل منهما .٥٢
٢٣ نايف حواتمة... محطة نضالية لتقريب ساعة النصر..الذكرى الستون للنكبة .٥٣
٢٦  صقر ابو فخر... لكن ليس في لبنان. التوطين؟ ربما .٥٤
٢٨   عوفر شيلح-معاريف ... فلنكتسحهم.. أجل  .٥٥
    

 ٣٠  :كاريكاتير
*** 



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٨٠:         العدد                  ١٧/٥/٢٠٠٨السبت : التاريخ

   في مفاوضات مباشرة مع حماسلية تدعو اولمرت للشروع فوراًشخصيات إسرائي .١
كشف مساء الجمعة النقاب عن أن مجموعة مـن الشخـصيات الـسياسية             : زهير اندراوس  - الناصرة

 الحكومة اإلسرائيلية، طالبتها فيهـا      ى وجهت رسالة سرية هذا األسبوع إل      والعسكرية في الدولة العبرية،   
باشر، أو غير مباشر بهدف التوصل إلي اتفاق لوقف إطالق النـار بـين               بشكل م  "حماس"بالتفاوض مع   

ومن أبرز الشخصيات التي وقعـت       .الجيش اإلسرائيلي وبين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة        
افراييم هليفي، قائد هيئة األركان العامـة       ) االستخبارات الخارجية ( رئيس الموساد السابق     ، الرسالة ىعل

 شاحاك، وزعيم حزب ميرتس ـ ياحد سابقا ومن مؤسسي وثيقة جنيف،  -لسابق امنون ليبكين والوزير ا
الدكتور يوسي بيلين، والقائد العسكري السابق لوحدة قطاع غزة في الجيش اإلسرائيلي، الجنرال دوبـي               

  .زاكاي
ـ  وقال المراسل السياسي للقناة الثانية التجارية اإلسرائيلية، اودي سيغال، الذي حصل            نـسخة مـن     ى عل

 المضي قدما في المفاوضات غير المباشرة مع        ىها يشجع أركان الدولة العبرية عل     الرسالة، إن ما جاء في    
حماس، كما أن الرسالة ومضمونها يمنحان القادة الفرصة إلجراء مفاوضات مباشرة مع حمـاس، الفتـا               

ي أن الشخصيات التي تقف وراء هذا       إلي أن الجمهور اإلسرائيلي سيتقبل خطوة من هذا القبيل، عندما ير          
  . أمن الدولة العبرية، علي حد تعبيرهىت وما زالت تساهم في المحافظة علالطلب كان

وجاء في الرسالة التي تم نشرها أمس للمرة األولي، أن الشخصيات التي وقعت عليها، تؤمن إيمانا مطلقا                 
الفلسطينية باتجاه جنوب الدولة العبرية اال بالقيام       بأن ال حل لمشكلة صواريخ القسام التي تطلقها المقاومة          

بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة إلعادة احتالله، ولكنها تؤكد أن العملية العسكرية سـتوقع                
خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش اإلسرائيلي، عالوة علي ذلك، جاء فـي الرسـالة، أن العمليـة                  

سيا في قطاع غزة، كما يعتقد الساسة في الدولة العبرية، أي أن إسـرائيل              العسكرية لن تجلب تغييرا سيا    
حتي لو تمكنت من احتالل القطاع لن تستطيع أن تقلب نظام الحكم في القطاع، وإسقاط حماس وإعـادة                  

  السلطة إلي حركة فتح، 
طاء، ألن  واقترحت المجموعة أن تتم المفاوضات مع حماس عبر المصريين، أو بشكل مباشر، بدون وس             

هذه هي الطريقة الوحيدة إلعادة الهدوء إلي جنوب إسرائيل بعد مرور حوالي سبع سنوات علي اطـالق                 
 .القسام باتجاه البلدات والمستوطنات اإلسرائيلية في الجنوب

  ١٧/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  "دافوس"عّباس يلتقي بوش اليوم في شرم الشّيخ وال ترتيبات لقّمة موّسعة على هامش  .٢

الرئيس جورج بوش مساء اليوم     و يلتقي الرئيس محمود عباس      :القاهرة من   ١٧/٥/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
وقال السفير الفلـسطيني فـي       .االقتصادي" دافوس"في منتجع شرم الشيخ المصري، على هامش منتدى         

تـراق  القيام بجهد ملموس إلحـداث اخ     "إن عباس سيطلب من بوش      " الحياة"القاهرة نبيل أبو عمرو لـ      
  ".جوهري يمهد الطريق لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة

 أن لقاء بوش وعباس لن يؤتي ثماراً، فخالل األسابيع الماضية دار حديث عن              إلىغير أن ثمة مؤشرات     
وانتهـى  .  أميركية اشترطت مصر أن يحضرها رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت          -قمة عربية   

ال ترتيبات ألي قمـة     "إنه  " الحياة"وقالت مصادر أميركية في القاهرة لـ       . الفكرةاألمر إلى التراجع عن     
  ".موسعة يحضرها بوش في شرم الشيخ

 قوله إن بوش لم يخفف اهتمامه بعمليـة الـسالم، وانـه             األبيضعن البيت   " فرانس برس "ونقلت وكالة   
:  غوردن جونـدرو األبيضلبيت وقال الناطق باسم ا.  في مصر  األحدسيلتقي عباس السبت وسالم فياض      

 ". فـي شـرم الـشيخ      األسبوع يثير عددا اكبر من المواضيع المتعلقة بالفلسطينيين خالل نهاية           أنأتوقع  "



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٠٨٠:         العدد                  ١٧/٥/٢٠٠٨السبت : التاريخ

.  تم خالل هذه اللقاءات الثنائيـة      األكبرالرئيس يعتقد بأن التقدم      "إنوقالت دانا بيرينو الناطقة باسم بوش       
  ". والفلسطينييناإلسرائيليينيق المفاوضات بين  سلطة فرأهميةلكن يجب عدم التقليل من 

رئيس ال أنأكد سالم فياض    :  محمد هواش  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٧/٥/٢٠٠٨النهار  وأضافت  
رئيس عباس في منتجع شرم الشيخ المصري للبحث في سير المفاوضات وسـبل تحقيـق          البوش سيلتقي   

  . ة الجاريةرؤية حل الدولتين من اآلن حتى نهاية السن
  
   على حساب اآلخرينال يمكن ألحد أن يكون حراً:  من كالم بوشبخيبة أملعريقات يشعر  .٣

 بوش كان يجـب أن يبلـغ        إن الرئيس  "رويترز"ـقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات ل      ):رويترز(
. امـا  ع ٦٠اإلسرائيليين انه على مسافة ميل واحد من حيث يتحدث توجد أمة تعيش فـي كارثـة منـذ                   

وقال .  على حساب اآلخرين    يكون حراً  أن يبلغ اإلسرائيليين انه ال يمكن ألحد        أنوأضاف انه كان يجب     
  ."ونحن نشعر بخيبة أمل" بوش فوت هذه الفرصة إن

  ١٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  "ااألونرو"األغا يطالب بإنهاء مأساة الالجئين ويشيد بدور  .٤

لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون الالجئين ورئيس زكريا األغا عضو ال. أكد د:غزة
اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة على أن التغلب على اآلثار المدمرة للنكبة ولسنوات االحتالل 

  بمسؤوليتها التاريخية عن المأساة الفلسطينية، واالعتراف"إسرائيل"اإلسرائيلي الطويلة يكمن في اعتراف 
بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة، وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على 

 وعاصمتها القدس مشدداً على أن عدم اعتراف إسرائيل بذلك ال يمكن ١٩٦٧األراضي المحتلة منذ عام 
 .للسالم واألمن أن يستتبا في المنطقة

 في الذكرى الستين األولفي االحتفال التي نظمته األونروا مساء أمس األغا في كلمته التي ألقاها  وطالب
للنكبة بمدينة غزة المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وأن يقوم بدوره لرفع الظلم التاريخي عن الشعب 

 ١٩٤الفلسطيني وإنهاء مأساة الالجئين الفلسطينيين عبر إلزام الحكومة اإلسرائيلية بتطبيق القرار 
 .٣٣٨ و ٢٤٢راي مجلس األمن وقرا

وثمن  .وأشاد األغا بالدور الكبير الذي قامت به األونروا على مدار ستين عاماً تجاه الالجئين الفلسطينيين
وقوف األونروا إلى جانب شعبنا لرفع الظلم التاريخي الذي لحق به جراء طرده من دياره وأرضه في 

 .١٩٤ى دياره طبقاً لما ورد بالقرار  ودعمها  لحقه العادل في العودة إل٤٨العام 
 ١٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 لمتابعة الوضع في لبنان تشيد بالنتائج التي حققتها اللجنة العربية" الفلسطينيةالطوارئ " .٥

 رحبت لجنة الطوارئ التي شكلها الرئيس محمود عباس من ممثلي فصائل منظمة التحرير              :وفا–رام اهللا   
، بالنتائج التي حققتها اللجنة الوزارية العربية، سواء فيما يتعلق          أمسالوضع في لبنان    الفلسطينية لمتابعة   

بعودة الهدوء إلى لبنان وإزالة كافة المظاهر المسلحة أو االتفاق على بدء الحـوار مـا بـين مختلـف                    
 .األطراف اللبنانية في دولة قطر الشقيقة

  ١٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   وفد الحركة للقاهرة لبحث التهدئة بسبب ارتباطات الوزير سليمانتأجيل زيارة: "حماس" .٦

قال أيمن طه القيادي في حركة حماس لـ القدس العربـي أن وفـد حركتـه                 : من أشرف الهور   -غزة  
سيذهب منتصف األسبوع المقبل للقاهرة بناء على دعوة من مصر لمعرفة الرد االسرائيلي على اتفـاق                
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وأشار الى أن سبب التأجيل يعود للزيارة المرتقبة للـرئيس           .زيارة مقررة الجمعة  التهدئة، بعد أن كانت ال    
ومـن   .األمريكي جورج بوش لمصر، وانشغال الوزير سليمان بالقمة الثالثية التي ستعقد في شرم الشيخ             

المقرر أن تعقد في مدينة شرم الشيخ قمة تجمع بين الرئيس حسني مبارك والـرئيس محمـود عبـاس                   
  .وبوش

قال طه أن حركته علمت ان اسرائيل أعطت موافقة مبدئية على التهدئة وأبلغت هذا األمـر للوسـطاء                  و
المصريين، وقال ان الزيارة التي سيقوم بها وفد الحركة للقاهرة سيتم خاللها وضع اآللية التـي تـضمن                

لمصريين مناقشة الرتـوش    تنفيذ بنود التهدئة، ووقت سريانها، الفتاً على أنه سيتم خالل لقاء المسئولين ا            
  .التي أبدتها اسرائيل علي التهدئة

  ١٧/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  تحيي ذكرى النكبة في مخيم عين الحلوة" الديمقراطية" .٧

يواصل الالجئون الفلسطينّيون في لبنان إحياء ذكرى الستّين للنكبة، بإقامة النشاطات في المخّيمات، وفي              
وقد . موقراطية لتحرير فلسطين في منطقة صيدا لقاء في مخّيم عين الحلوة          هذا اإلطار، نظّمت الجبهة الدي    

طالب عضو اللجنة المركزية للجبهة صالح اليوسف، خالل اللقاء، المجتمع الدولي ومجلس األمن بإجبار              
 من جهته، أكّد أمين سرّ    .  وجميع القرارات المتعلّقة بالقضية الفلسطينية     ١٩٤إسرائيل على تطبيق القرار     
مـن جهـة    ". رفض الشعب الفلسطيني في لبنان لمشاريع التوطين والتهجير       "اللجان الشعبّية هاني موعد     

ثانية، أكّد مسؤول اللجنة المركزية للجبهة في صيدا خالد يونس وعضو قيادة اتحاد لجان حق العودة أبو                 
  .سعيد عباس دعم حق عودة الفلسطيني ورفض مشاريع التوطين والترحيل

  ١٧/٥/٢٠٠٨األخبار 
  
  ى لن تصمد ستون عاماً أخر"سرائيلإ":  لبوش"الجهاد" .٨

قالت حركة الجهاد في ردها على خطاب الرئيس األمريكي جورج بوش الذي            :  من أشرف الهور   -غزة  
ألقاه الخميس في الكنيست االسرائيلي بمناسبة احتفاالت اسرائيلي الستون بتأسيسها على حـساب نكبـة                

وأكدت الحركة في تصريح لهـا تلقـت         . عاماً آخر كما بشر بوش     ٦٠ن تصمن    ل لفلسطين، أن اسرائي  
القدس العربي نسخة منه على أن مشاركة بوش الغتصاب فلسطين جاءت في اطـار الـدعم الـسياسي                  

 بها بوش ومحاولة لـدعم شخـصي لـرئيس          ىوالعسكري السرائيل وتأكيداً على يهودية الدولة التي ناد       
واعتبرت الحركة مشاركة بوش صفعة لكل جهود التسوية         .ني من أزمة الفساد   الوزراء أولمرت الذي يعا   

السلمية التي تتوسط فيها الواليات المتحدة األمريكية، واستهانة واضحة بالقادة العرب أصـحاب خيـار               
   .م١٩٤٨التسوية واالعتدال في المنطق الذين استشهد جنودهم دفاعا عن فلسطين في حرب عام 

  ١٧/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  "منظمة التحرير" وإعادة بناء  إلى مناسبة للوحدةذكرى النكبة تدعو لتحويل "الشعبية" .٩
دعت الجبهة الشعبية لتحويل الذكرى الستين للنكبة إلى مناسبة لتوحيد وتـدعيم             : أمين أبو وردة   - نابلس

ل التـي تمارسـها     جهود الشعب الفلسطيني وقواه السياسية في مواجهة كل مشاريع التغريـب والتـضلي            
 والقوى المساندة لعدوانها وجرائمها وفتح فضاءات جديدة ونوعية لتضامن إنساني وأخالقي مع             "إسرائيل"

  .القضية الفلسطينية
 للنكبة على ضرورة إيجاد الـصيغ       ٦٠وشددت الجبهة في بيان سياسي صادر عنها بمناسبة الذكرى ال           

ا الكفاحية المتنوعـة القـادرة علـى إفـشال المخططـات            الكفيلة بتعزيز وتفعيل هذه الوحدة ومضامينه     
  . الصهيونية للتخلص من البعد الديمغرافي الفلسطيني
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 .ف ومؤسساتها والسلطة على أسس قادرة على تدعيم المقاومة.ت.كما دعت إلى إعادة بناء م
  ١٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   إن أراد دولة فلسطينيةعلى عباس التخلي عن حق العودة: المتحدث بإسم اولمرت .١٠

 قال المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي أمس ان على الرئيس الفلسطيني            : رويترز -القدس المحتلة 
واستبعدت اسرائيل كل الجدل بشأن الـسماح بعـودة   . التخلي عن حق العودة إن أراد قيام دولة فلسطينية   

يس االمريكي جورج بوش زيارة أمـس اغـضبت         الجئين فلسطينيين في أي اتفاق سالم، مع اختتام الرئ        
ـ      ومع مغادرة بوش بوش عقب ثالثة ايام        ".شعب اسرائيل المختار  "العرب بتأييده الصريح لمن وصفهم ب

من االحتفاالت بالذكرى الستين للنكبة، قال متحدث باسم الحكومة االسرائيلية ان االصـرار الفلـسطيني               
واستخدم بعضا من    .سيكون السبب االساسي النهيار االتفاق     مليون الجيء وذريتهم     ٤ر٥على حق عودة    

اكثر التعبيرات االسرائيلية صرامة حتى االن ليؤكد على ضرورة تخلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس              
هـذا  "وقال مارك رجيف     . عاما اذا اراد اقامة دولة فلسطينية      ٦٠عن مطالب الالجئين التي مضى عليها       

 الموجود في ظل القانون الدولي هو السبب االساسي النهيار االتفاق،  وال يمكن              المطلب لحق العودة غير   
  ".الجمع بين السالم وهذا المطلب في نفس الوقت

  ١٧/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 
  

  "الجهاد"و" حماس" تشمل قيادات عسكرية من  قائمة اغتياالت في غزةعّدحكومة أولمرت تُ .١١
ت إذاعة الجيش اإلسرائيلي النقاب أمس، عن أن حكومة إيهـود           كشف :عالء المشهراوي، وكاالت   - غزة

أولمرت، أعطت قبل شهرين موافقتها المبدئية على سلسلة عمليات في غزة، بينما ينتظـر العـسكريون                
يـديعوت  ''ويتقاطع ذلك مع توقـع صـحيفة         .الذين أبدوا استعدادهم لتحرك سريع، أن يطبق هذا القرار        

النشاطات من الجو بحيث تتضمن اغتيال نشطاء كبـار          د الجيش اإلسرائيلي  العبرية، أن يصع  '' أحرنوت
 حيث أشارت إلى أن الحديث يدور عـن         "الجهاد اإلسالمي ''و'' حماس"في الذراعين العسكريين لحركتى     

إنه إذا لم تقبـل المقاومـة       '': ونقلت إذاعة الجيش عن مسؤولين عسكريين قولهم       .رد فعل مدروس نسبياً   
هدئة المصري مع الشروط اإلسرائيلية، فستشن إسرائيل عدواناً في عمق القطاع، بعـد انتهـاء               اقتراح الت 

  ."زيارة الرئيس األميركي جورج بوش
أن يشدد الجيش عمله في قطاع غـزة،        '' يديعوت''وتوقعت محافل أمنية إسرائيلية في حديث الى صحيفة         

يبة القادمة، بينما تؤكد القيادة السياسية اإلسـرائيلية،        تمهيداً لحملة برية كبيرة غير متوقعة في الفترة القر        
  .بأن الرد على النار سيكون فورياً، وتعرب في الوقت نفسه عن معارضتها الحازمة الحتالل القطاع

  ١٧/٥/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  

  من لم يفهم خطاب الرئيس األميركي في الكنيست فليسمعه بآذان عربية: بيريز .١٢
عقب الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيريز أمس على خطاب بـوش          : وكاالت،  وم جرايسي بره - الناصرة

وقال الـرئيس    ".إن من لم يفهم أهمية خطاب بوش، فليحاول أن يسمعه بآذان عربية           "في الكنيست قائال،    
حققت نجاحاً باهراً وكانت مؤثرة للغايـة       "اإلسرائيل إن زيارة الرئيس األمريكي جورج بوش إلسرائيل         

وأشار بيريز في تصريحات للصحفيين إلى أن أهم رسالة نقلهـا            .أحيت مشاعر النشوة بوجود إسرائيل    و
بوش في زيارته هي إطالقه إلسرائيل العنان في التصدي لإلرهاب وخاصة مقولتـه إن جميـع سـكان                  

   .الواليات المتحدة الثالثمائة مليون يقفون جبهة واحدة مع سكان إسرائيل تصديا لإلرهاب
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ورأى بيرس أن أهمية خطاب الرئيس بوش أمام الكنيست تتجلى عندما نصغي إليه من منظـور عربـي      
  .خاصةً وأنه جاء قبيل زيارة بوش للمملكة العربية السعودية

  ١٧/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
   قضايا جوهرية صعبة في المفاوضات٣.. الحدود والقدس والالجئون: يدلين .١٣

ئيس شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش االسرائيلي، الجنرال عاموس         ر قال: نظير مجلي : تل أبيب 
أمس، ان هناك ثالث قـضايا جوهريـة صـعبة فـي             "هآرتس"يدلين ، في تصريحات خاصة بصحيفة       

في قضية الحـدود يوجـد تقـدم ملحـوظ، ألن الـرئيس             . الحدود والقدس والالجئون  : المفاوضات هي 
اسرائيل تحـصل علـى بعـض       "، وافق على مبدأ تبادل األراضي       )أبومازن(الفلسطيني، محمود عباس    

األراضي التي تقوم عليها المستوطنات القريبة من الحدود وتعطي الفلسطينيين أراضي مساوية لها فـي               
وهناك أسئلة حول مساحة    ". ١٩٦٧المساحة أو القيمة من األراضي التي تحتفظ فيها ما قبل احتالل عام             

د اعتراف بأن كتال استيطانية معنية ستبقى مقابل مساحات بديلة تحصل عليهـا             هذه المناطق، ولكن يوج   
أما قضية القدس فهي، وفقا للجنرال يدلين،       . وبحسبه فمن الممكن جسر الهوة في هذا الشأن       . من إسرائيل 

وفي مسألة الالجئين فالوضع أصـعب،      . متعلقة بترتيبات خالقة وبترتيبات تتيح للطرفين أن يعيشا معها        
حيث أن هناك مطالبة فلسطينية بأن تعترف إسرائيل بمسؤوليتها، عالوة على الرغبة بإعادة عدد ملموس               

ولم يتخل الفلسطينيون حتى اآلن عن هذه المطالبة، ولذلك فإن موضوع           . من الالجئين إلى إسرائيل فعليا    
ر الفلـسطينيون إلـى     في حال نظ  "وعلى الرغم من أن يدلين قال        .الالجئين هو األصعب، على حد قوله     

االتفاق كعادل ومنصف فمن الممكن أن يتمكن أبومازن من المصادقة عليه في استفتاء عام، إال انه رأى                 
ان القدرة على تطبيق االتفاق ستكون ضعيفة، فوضع السلطة ووضع أجهزتها األمنيـة يـصعب عليهـا                 

. تسوية في المـستقبل المنظـور     السيطرة على عناصر اإلرهاب، ويؤدي إلى عدم قدرتها على تطبيق ال          
أبومازن يريد تسوية، ولكن يجب أن نشير إلى أن ابومازن ال يبذل ما فيه الكفاية لبناء بنية تحتية لدولة،                   

  ".وإلعداد الفلسطينيين للسالم
  ١٧/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  الحكومة االسرائيلية طلبت من مصر استئناف المفاوضات مع حماس: هارتس .١٤

في عددها الصادر أمس أن الحكومة اإلسرائيلية طلبت من مصر استئناف           " هآرتس"يفة  ذكرت صح : غزة
ونقلت عن مصدر حكومي إسرائيلي     . المفاوضات مع حركة حماس من أجل إطالق سراح الجندي شليط         

إن هذا الطلب جاء مع قرب استئناف المفاوضات التي تجريها مصر من أجل التوصل إلى تهدئـة                 "قوله  
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، سيصل إلى مصر غداً             ". ةفي قطاع غز  

إن باراك لن يجتمع مع الرئيس المصري       "وقالت  . للمشاركة في منتدى االقتصاد العالمي في شرم الشيخ       
 حسني مبارك خالل زيارته هذه لمصر، لكنه سيعمل على انتهاز فرصة وجوده هناك لمناقشة موضـوع               

  ".التهدئة مع المسؤولين المصريين الذين قد يلتقيهم
  ١٧/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   من إحياء ذكرى النكبة٤٨مشروع قانون إسرائيلي لمنع فلسطينيي  .١٥

، بمشروع قانون جديـد،     "إسرائيل بيتنا "تقدم النائب اليميني المتطرف، ألكس ميللر، من حزب          :تل أبيب 
وجـاء هـذا     .يليين القيام بنشاطات إلحياء ذكرى النكبـة الفلـسطينية        يحظر فيه على المواطنين اإلسرائ    

 في ذكرى نكبة فلسطين، وقـد صـعق         ٤٨المشروع ردا على النشاطات الواسعة التي أقامها فلسطينيو         
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النائب ميلر من هذه الدعوات فطالب بسن قانون يقضي بمحاكمة من يحيي الذكرى وفرض حكم بالسجن                
 .لذكرى يشكل تشكيكا في شرعية قيام إسرائيلعليه، بدعوى ان احياء ا

  ١٧/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  من قاموسها" النكبة" تطالب األمم المتحدة بإخراج مصطلح "إسرائيل" .١٦

قالت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، أمس إن إسرائيل طلبت مـن األمـم                -الناصرة
 المتحدة، بعد استخدمتها ناطقة بلسان األمم المتحدة، أول         من قاموس األمم  " نكبة"المتحدة إخراج مصطلح    

  .من أمس
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أمس إن البعثة اإلسرائيلية لدى األمم المتحدة في نيويورك تسعى للحـصول               

وكانـت   .تضمنها بيان صادر عن مكتب األمين العام للمنظمة الدولية        " نكبة"على توضيحات تتعلق بكلمة     
بلسان األمم المتحدة قالت إن السكرتير العام لألمم المتحدة بان كين مون، قـد اتـصل بـالرئيس               الناطقة  

، ليعرب له عن تضامن األمم المتحدة مع قضية الشعب          "بمناسبة ذكرى النكبة  "الفلسطيني محمود عباس،    
يـديعوت  "حيفة  وقال الموقع اإلخباري على االنترنت التابع لـص        .وهنا ثارت ثائرة إسرائيل   . الفلسطيني
، وقالت مـصادر    "فوجئ من العاصفة التي أحدثها مصطلح النكبة      "، إن بان كين مون،      "واينت"،  "أحرنوت

  ".ادخل المصطلح في حديث الناطقة من دون ان تعرف حساسيته"إسرائيلية إنها تعتقد ان أحد ما 
  ١٧/٥/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  ر ناضجة للسالم غي"إسرائيل": بركة في مقر االتحاد األوروبي .١٧

أكد رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة النائب محمد بركـة عـدم نـضج      :  وديع عواودة  -حيفا  
ضـم القـدس    : ولفت لمقومات اإلجمـاع القـومي الـصهيوني       . موقف إسرائيلي رسمي يقود إلى سالم     

د األوروبـي فـي     وقال بركة في كلمة قدمها أمـام االتحـا         .والمستوطنات ورفض حل قضية الالجئين    
بروكسل أمس إن أحاديث السالم تدخل فقط في باب المناورات السياسية التي يقوم بها الرئيسان جـورج                 

وهاجم بركة في كلمتـه الموقـف األميركـي واعتبـره            .بوش وإيهود أولمرت، كل لحاجاته واعتباراته     
المنطقة في العـراق ولبنـان      الركيزة األساسية الستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، وعلى شعوب          

وأفغانستان والتهديدات ضد إيران، مؤكدا أن الموقف األوروبي بات متماثال مـع الموقـف األميركـي،                
 .وخاصة في أعقاب إنجازات اليمين األوروبي في السنوات األخيرة، في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا

  ١٦/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 
 
  وف لبوش ويرفعون الفتة عليها صور ضحايا فلسطين والعراق يرفضون الوقالنواب العرب .١٨

احتج نواب كتلة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست اإلسـرائيلي الثالثـة      :زهير اندراوس  -الناصرة  
أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، وطلب الصانع وعباس زكور علي زيارة جـورج بـوش                

الل دخولهم للقاعة لمدة دقائق معدودة وعند بدء بوش خطابه رفعوا الفتـة             الرئيس األمريكي وذلك من خ    
وهي مقولة مارتن لوثر كينـغ الـشهيرة وصـوراً    ) سوف ننتصر (we shall overcomeكتب عليها 

  .لضحايا وشهداء في فلسطين والعراق وسائر أنحاء العالم كتب عليها بوش هو المسؤول
وقـال  . ، كما فعل أعضاء الكنيست والضيوف عند بدء بوش خطابـه          وإمتنع النواب الثالثة عن الوقوف    

إن جورج بوش هو زعيم خطير تسببت سياسته بهالك مئات اآلالف من البشر في فلـسطين                : الطيبي.د
وقد منحته إسرائيل مكانة النبي الجديد إلسرائيل بينما نحن ال نشعر تجاهه            . والعراق وأفغانستان وغيرها  

  .إنه أسوأ رئيس أمريكي في التاريخ ويشهد بذلك األمريكيون أنفسهم. حتراموتجاه سياساته باال
  ١٧/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
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  في غزة" مخاطر كبيرة"طائراتنا تتعرض لـ: قائد سالح الجو اإلسرائيلي األسبق .١٩
جـو  قال الجنرال اليعيزر شكيدي الذي أنهى األسبوع الماضي مهام منصبه قائداً لسالح ال      : القدس المحتلة 
إن طائرات سالح الجو التي تقوم بطلعات جوية فوق قطاع غزة تتعرض لمخـاطر كبيـرة                : اإلسرائيلي

وأشار شكيدي في حـديث   ".العناصر اإلرهابية الفلسطينية"نظراً للصواريخ الموجودة بحوزة من أسماها 
الجو يـستعد لهـا،     نقلته اإلذاعة العبرية على لسانه، أمس، إلى أن جميع الخيارات مطروحة وأن سالح              

 .إلى مواجهة إيران عسكرياً) إسرائيل(غير مستبعد أن تضطر 
 ١٧/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
 االعالن عن تأسيس جمعية المغتربين الفلسطينيين في صربيا بذكرى النكبة .٢٠

 من الفلسطينيين في بلغراد  غفيراًن جمعاًأمس، أ سفارة فلسطين لدى صربيا، ذكرت : وفا- بلغراد
 في .ا في مقر السفارة، في الذكرى الستين للنكبة، تأسيس جمعية المغتربين الفلسطينيين في صربياأعلنو
،  فردحوالي المئةالتي يبلغ تعدادها  أعضاء الجالية الفلسطينية في صربيا منتجدر اإلشارة إلى أن حين 
 ،لتي جرت مؤخراًمن فاز في االنتخابات البلدية اهناك  و،وصل إلى عضوية البرلمان الصربيمن 

  .ورجال أعمال ناجحون وأطباء ومهندسون مرموقون
  ١٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  الفلسطينيون في السعودية يحيون الذكرى الستين للنكبة .٢١

أحيا الفلسطينيون المقيمون في السعودية، الذكرى الستين للنكبة من خالل مهرجان :  وفا-الرياض 
نظمت قد سفارة الكانت كما  .ظمته سفارة فلسطين في مقرها بالرياضجماهيري حاشد للتراث والثقافة ن

ذكرى، عرضاً لألزياء الفلسطينية التقليدية القديمة والمعاصرة، دعي إليه جمع الفي إطار فعالياتها إلحياء 
  .كبير من  زوجات أعضاء السلك الدبلوماسي العربي واألجنبي

  ١٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  ضمن فعاليات ذكرى النكبةبتنظيف مقابر قرى مهجرة  تقوم ٤٨الـية في الحركة االسالم .٢٢
طار فعاليات الذكرى الستين للنكبة إضمن برنامج الحركة االسالمية في الداخل الفلسطيني وفي : الناصرة

مس في معسكر عمل أهالي وأبناء الحركة االسالمية في منطقة الناصرة صباح أشارك العشرات من 
 معسكر عمل تطوعيكما كان هناك . ١٩٤٨ وصيانة مقبرة قرية المجيدل المهجرة عام تطوعي لتنظيف

  . لتنظيف وصيانة مقبرة قرية طيرة الكرمل المهجرةأيضاً
  ١٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  مستمر منذ النكبةترٍدفي حقوق اإلنسان في فلسطين : مؤسسات حقوقية .٢٣

فلسطيني لحقوق اإلنسان ومؤسسة الضمير أن االحتالل أكد المركز ال :عوض الرجوب -الضفة الغربية 
 بل أمعن في انتهاكاته عبر فرض حصاره المشدد على ، وحسب١٩٤٨لم يكتف بالتطهير العرقي عام 

كما انتقدت المؤسستان استمرار انتهاك حقوق اإلنسان الفلسطيني على المستوى الداخلي  .قطاع غزة
المركز الفلسطيني لحقوق  ولفت .الفات بين حركتي فتح وحماسنتيجة االنقسام الحاصل واستمرار الخ

 طفالً ٥٦، منهم  شخصا٣٥٠ًجرائم القتل واالغتياالت التي أودت بحياة  االحتالل لدي تصعإلىاإلنسان 
  .منذ بداية العام الحالي

  ١٦/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 
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  الفلسطينيون يؤيدون تعويضاً ال يسقط حق العودةالالجئون : استطالع .٢٤
 في مخيمات   للرأي كشف استطالع    : ماهر إبراهيم  -غزة  ،   لقمان إسكندر  - عمان   ، تيسير أحمد  -دمشق  

على تعويض، نظرا للمآسـي      لوحصمن حق الالجئين ال   ن  أعن   في دول الشتات،  الفلسطينيين  الالجئين  
ـ   ف. لكن ذلك ال يعني التفريط في حقهم بالعودة        التي لحقت بهم على مدى ستين عاما،       وريا، أكـد   فـي س

 أن حق العودة ال يلغـي التعـويض،    وا ورأ ، أنهم مع حق العودة والتعويض     هناك نفلسطينييالمن  % ٧٨
لوحظ أن الغالبية الساحقة مـن الالجئـين        قد  و. نظراً للخسائر التي تكبدوها طوال سنوات اللجوء الستين       

، فيما بلغت   ١٩٤٨الالجئين عام   من  هم   %٩٤ بين أن كما ت . الفلسطينيين إلى سوريا هم من منطقة الجليل      
الذين قـدموا إلـى     من  % ٤، في حين أن هناك      %٢هم من قضاء صفد     و ١٩٥٦ الذين لجؤوا عام     نسبة

األميـة  ، كما أن    ممن شملهم االستطالع  % ٤٠أن نسبة الجامعيين بلغت     ولوحظ  . ١٩٦٧سوريا بعد عام    
عـدد  قـدرت   ة اإلحـصائية الـسورية      المجموعفيما يشار إلى أن     .  عموم المشاركين   معدومة بين  كانت

 منهم فـي دمـشق،      %٦٨,٨ ألف شخص يقيم     ٤٥٣ بنحو   ٢٠٠٧لعام  االالجئين الفلسطينيين في سوريا     
 تمسكهم بحـق العـودة إلـى    على ينالالجئغالبية وفي قطاع غزة أكد  .والمخيمات القائمة في ضواحيها  

قـال  ففـي حـين     . اب دينية عقائدية   موقفهم هذا بأسب   ينبررمديارهم ورفض التعويض عن هذا الحق،       
مبلغ عـن ربـع مليـون دوالر        ال على أن ال يقل      %٣٦,١رضى به   ،   من العينة ال للتعويض    %٦٤,٩٨
 الجئ فلسطيني أظهرت أن محاوالت شطب حـق         ١٠٠ على الرغم من أن آراء    أما في عمان ف   . أميركي

 فـي    تشويشاً ظهر أيضاً ، فقد    فيها العودة لالجئ الفلسطيني أخفقت في تذويبه في المجتمعات التي يعيش         
بـأنهم  % ٦١أجـاب   ففي حين   . المعلومات التي يمتلكها هذا الالجئ بخصوص حقه القانوني في العودة         

كشفت األسباب التي ذكرها هؤالء الختيارهم العودة دون التعويض بأن          ،  يختارون العودة دون التعويض   
 من التعويض والعودة معـا، فيمـا   دة مكّنتهم قانونياً أن قرارات األمم المتح  منهم ال يعرفون أصالً   % ٥٩

  .بوجود مثل هذه القرارات% ٣٩يدرك 
  ١٦/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
 االحتالل يقمع مسيرتين ضد الجدار في بلعين والمعصرة .٢٥

مس مشاركين في مسيرتين ضد الجدار أقمعت قوات االحتالل بالرصاص وقنابل الغاز :  وفا-محافظات 
هاجم في حين ،  مما أدى إلى وقوع إصابات بقريتي بلعين في رام اهللا والمعصرة في بيت لحمالعنصري

  .مستوطنون منازل المواطنين في قرية عصيرة القبلية قرب نابلس
  ١٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  مليارات دوالر٣ يتجاوز "إسرائيل"التبادل التجاري بين السلطة و .٢٦

 والـسلطة   "إسـرائيل " معطيات جديدة أن حجم التبادل التجاري بـين          يستدل من : خلف خلف  -رام اهللا   
وقـد ارتفعـت    .  مليـون دوالر   ١٦٠ مليارات و  ٣فبلغ  % ١٨الفلسطينية ارتفع في العام الماضي بنسبة       

 مليون دوالر، في حين     ٦٠٠، فبلغت مليارين و   %١٤ إلى األراضي الفلسطينية بنسبة      "إسرائيل"صادرات  
  . مليون دوالر٦٥فبلغت % ١,٤ألراضي الفلسطينية بنسبة ارتفعت الواردات من ا

 ١٥/٥/٢٠٠٨موقع ايالف 
  
  "اسرائيل"قطع العالقات مع بمسيرة للمعارضة في ذكرى النكبة تطالب : األردن .٢٧

 وسـط   ، بعد صالة الجمعـة أمـس      ،نظمت لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة مسيرة حاشدة       : عمان
واحـرق  . فيها نحو ألفي شخص في الذكرى الـستين لنكبـة فلـسطين           العاصمة االردنية عمان شارك     

المتظاهرون االعالم االسرائيلية، وهتفوا بشعارات اسالمية تقليدية لجماعة االخوان المسلمين، باالضـافة            
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ورفعت في المسيرة التـي     . "اسرائيل"الى شعارات تؤكد التمسك بحق العودة والجهاد وقطع العالقات مع           
نسوي كثيف، االعالم االردنية واعالم االحزاب المشاركة، وغالبيتها الرايات الخضراء          اتسمت بحضور   

وكانـت   .لالخوان المسلمين وحزب جبهة العمل االسالمي والحزب الشيوعي وحزب الوحـدة الـشعبية            
وزارة الداخلية اعطت ترخيصا رسميا للمسيرة بعد رفض متكرر لعدد من المسيرات تقدمت بها الحركة               

وفي ختام المسيرة القى الناطق باسم لجنة التنسيق العليا الحزاب المعارضة           . المية وقوى المعارضة  االس
، ووقف المفاوضات السلمية مـع      "اسرائيل"محمد القاق كلمة طالب فيها الدول العربية بقطع عالقتها مع           

ى البدء بالعمل العربي الجاد     ، داعياً ال  "لم يحصدوا اال مزيدا من الذل     "الكيان الصهيوني، مؤكدا ان العرب      
  .الحياء التكامل االقتصادي العربي

  ١٧/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
  يؤكدون على وحدة الشعب الفلسطينيفي األردن حزبيون ونقابيون  .٢٨

أكد حزبيون ونقابيون ان وحدة الشعب الفلسطيني ووقف اشكال الخـالف بـين             :  محمد سويدان  -عمان
وعدم التنازل عن حقوقـه بـاالرض والدولـة المـستقلة وعـودة          فصائله الوطنية ودعم خيار المقاومة      

وشددوا في مهرجان نظمـه حـزب        .الالجئين، تشكل رافعة اساسية في معركة تحرير الوطن والشعب        
 بمناسبة الذكرى الستين الحتالل فلسطين، علـى رفـضهم المطلـق ألي             ، أول من أمس   ،الوحدة الشعبية 

  .تنازل عن حق عودة الالجئين
  ١٧/٥/٢٠٠٨ردنية الغد اال

  
 الفلسطينيون في أمسِّ الحاجة للتمتع بالعدالة والحرية: سعود الفيصل .٢٩

أوضح األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن محادثات :  عبداهللا العريفج، واس-الرياض 
 وقال .خادم الحرمين الشريفين والرئيس األمريكي جورج بوش، شهدت تركيزا أساسيا على عملية السالم

إن المملكة تابعت باهتمام خطاب الرئيس االمريكي في الكنيست االسرائيلي وجميعنا يدرك : "الفيصل
خصوصية العالقة االمريكية االسرائيلية وأبعادها السياسية غير أنه من المهم التأكيد أيضا على الحقوق 

ي وقراراته الشرعية التي ال زالت التاريخية والسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدول
إننا نتفق تماما والرؤية التي طرحها فخامته حول حق : "وإضاف". مصادرة من قبل االحتالل االسرائيلي

الشعوب في العدالة والتسامح والحرية واالمل، والشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إلى التمتع بهذه 
لستين عاما، ولعل حجم المعاناة اإلنسانية التي يرزح تحتها المبادئ والحقوق التي حرم منها على مدى ا

سكان الضفة الغربية وقطاع غزة أكبر دليل على ذلك في ظل سياسة العقوبات الجماعية التي تمارس 
وبدون شك، فإن استمرار إسرائيل في سياسة توسيع المستوطنات على األراضي الفلسطينية، ". ضده

  .، من شأنه إضفاء المزيد من التعقيدات على الوضع، وتعطيل العملية السلميةوإجراءاتها األحادية الجانب
  ١٧/٥/٢٠٠٨عكاظ 

  
 القاهرة لن تقف مكتوفة األيدي إزاء أية عملية اجتياح لقطاع غزة : سليمان لإلسرائيليين .٣٠

الدفاع وزير ، أبلغ  مدير المخابرات المصرية، اللواء عمر سليمانأن" المصريون"علمت : عمر القليوبي
" إسرائيل" رفض مصر القاطع ألية محاوالت من جانب اإلسرائيلي إيهود باراك خالل مباحثات، 

الجتياح قطاع غزة، الفتا إلى أن القاهرة لن تقف مكتوفة األيدي إزاء عملية كهذه في وقت تعهدت 
  .الفصائل الفلسطينية لمصر بدعم التهدئة في القطاع
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 إسرائيلية بقيام الفصائل الفلسطينية بتسليم الجندي األسير لمصر،  ورد سليمان بعنف على ادعاءات
مشددا على أن مصر دولة مسئولة وكبيرة ال عالقة لها بنهج العصابات الذي يتحدث عنه باراك، كما نُقل 

  . عنه
  ١٦/٥/٢٠٠٨صحيفة المصريون 

  
  لي لفنائهاتعيش العد التناز" إسرائيل: "إيران تحيي النكبة، وزير الدفاع اإليراني .٣١

ليست قادرة على مهاجمة " إسرائيل"أعلن وزير الدفاع اإليراني اللواء مصطفى محمد نجار أن : طهران
وأضاف في حديث للصحافيين أن ادعاء . إيران وهي اضعف من أن تتمكن من إلحاق خسائر بإيران

 الداخلية التي الهجوم على إيران من جانب الكيان الصهيوني يأتي لتغطية نقاط ضعفه واألزمات
بنظام رادار متطور لمواجهة صواريخ شهاب اإليرانية، " إسرائيل"وبشأن نوايا أمريكا لتجهيز . يواجهها

 عاما على احتالل فلسطين لن يتمكن من تغيير طبيعته ٦٠قال ان االستكبار العالمي بعد مضي 
في ساحة فلسطين وسط طهران وكانت جموع غفيرة من اإليرانيين قد نظمت احتفاالت كبرى . العسكرية

 شمعة تمثل شهداء المقاومة، ٦٠حيث انطلق بالون كبير يمثل القدس وسط الساحة وأشعل المشاركون 
والموت ألمريكا والموت لبريطانيا، ورفعوا أعالم فلسطين " إسرائيل"ورددوا هتافات الموت لـ

  . والمقاومة
  ١٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  إسرائيلياً تحتفل بقيام الدولة العبرية في ميناء اإلسكندريةثمانية عشرة يختاً .٣٢

 يختا إسرائيليا دخلت، أمس، الميناء الشرقي في اإلسكندرية، ١٨كشفت مصادر مطلعة أن : نبيل أبوشال
وقال مصدر في نادي .  عاما على قيام الدولة العبرية٦٠وذلك ضمن برنامج إسرائيلي لالحتفال بمرور 

، وبدأ "إسرائيل"درية إن اليخوت قررت تنظيم برنامج لالحتفال بذكرى إعالن قيام دولة اليخوت باإلسكن
من ميناء عسقالن اإلسرائيلي، مرورا بميناء بورسعيد، وانتهاء بميناء اإلسكندرية، الذي من " المهرجان"

عب، في من جانبه، أكد صابر أبوالفتوح، عضو مجلس الش. المقرر أن تنتظر فيه لمدة ثالثة أيام
أن هذه اليخوت تمثل ثالثة فرق إسرائيلية، تشارك في مسابقة فيما " المصري اليوم"تصريحات خاصة لـ

 ".إسرائيل"بينها، احتفاال بذكري قيام دولة 
  ١٦/٥/٢٠٠٨صحيفة المصري اليوم 

  
      أحزاب جزائرية تدعو لتحويل القدس مقرا نهائيا للجامعة العربية   .٣٣

دعت أحزاب وطنية وإسالمية جزائرية إلى جعل القدس مقرا نهائيا للجامعة :  تسعديت محمد-الجزائر 
واقترحت أيضا تخصيص . العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي مع اإلبقاء على المقار الحالية بصفة مؤقتة

صندوق للقدس غير الصندوق الرسمي ليكون بطابع شعبي وفتح حساب للتبرعات توجه للفلسطينيين 
جاء ذلك في تجمع شعبي عقد، بعد ظهر أمس، في العاصمة الجزائرية .  الصلة بين الشعوببهدف توثيق
  ". مايو هبة األمة الستعادة فلسطين/  أيار١٥"تحت شعار 

  ١٦/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  الجزائر تؤكد على حق العودة .٣٤

ين في العودة إلى جّددت الجزائر، أمس، تأكيدها على حق الالجئين الفلسطيني:  رابح هوادف-الجزائر 
ديارهم، وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم، لدى افتتاحه وقفة تضامنية مع فلسطين، إّن 

وبالتزامن مع إحياء . حق الالجئين مبدأ راسخ وال يمكن حرمان أي فلسطيني من العودة إلى أرضه األّم
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 الفلسطينية إلى وحدة الصف خدمة لقضيتهم  لنكبة فلسطين، دعا بلخادم، مختلف األطراف٦٠الذكرى الـ
نؤكد من جديد على أن تسود روح الوحدة بين كل : "ولشعبهم، وأوضح بلخادم في كلمة له بالمناسبة

  ".الفرقاء في فلسطين وعلى أال توجه البندقية الفلسطينية المجاهدة إال إلى حيث يجب أن توجه
  ١٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ذكرى النكبة بمؤتمر دولي يؤكد على حق العودة ودعم المقاومة تحيي" جاكرتا" .٣٥

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي حول ستينية النكبة، الذي أقيم في العاصمة  : وكاالت-جاكرتا 
، "الحرية وحق العودة لالجئين الفلسطينيين...  عاماً على التطهير العرقي٦٠"األندونيسية جاكرتا بعنوان 

ة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وعلى ضرورة دعم إقامة دولتهم المستقلة، ودعم على حق عود
وشارك في المؤتمر الذي . المقاومة في ظل الفشل المتوالي، الذي تحققه المفاوضات مع دولة االحتالل

ريكية منها الواليات المتحدة األم( دولة ٢٠أقيم في مدينة ديبوك إحدى ضواحي جاكرتا، وفود يمثلون 
 ). وبريطانيا والنرويج وجنوب أفريقيا وفلسطين وماليزيا والدول األوروبية وأندونيسيا

  ١٧/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
      بن الدن يهاجم الغرب ويتعهد بمواصلة الجهاد لتحرير فلسطين   .٣٦

بذكرى " يلإسرائ"حمل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن على الزعماء الغربيين لمشاركتهم في احتفال 
وقال بن الدن في رسالة  .إنشائها، وتعهد بمواصلة الجهاد ضد االحتالل اإلسرائيلي حتى تحرير فلسطين

إننا  سنواصل بإذن اهللا القتال ضد اإلسرائيليين وحلفائهم "صوتيه جديدة في الذكرى الستين لنكبة فلسطين 
".  ما دام على األرض مسلم صادق واحدإحقاقا للحق، ولن نتخلى  عن شبر واحد من فلسطين بإذن اهللا

وسخر بن الدن من مساعي السالم التي قال إنها مستمرة منذ ستين عاما لكنها فشلت في إقامة دولة 
  ".إسرائيل"فلسطينية، وقال إن نشر قوة دولية في جنوب لبنان يثبت أن الغرب يدعم ويحمي 

  ١٦/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
 نا مع الفلسطينيين في ذكرى النكبةتظاهرات في عمان والرباط تضام .٣٧

تظاهر نحو ألفي شخص، أمس، في عمان تلبية لدعوة أحزاب :  خالد فخيدة، الوكاالت-عمان، الرباط 
وقال أمين عام حزب جبهة . المعارضة األردنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في الذكرى الستين للنكبة

رسالتنا اليوم أننا ثابتون على العهد صامدون نؤازر "إن العمل اإلسالمي زكي بني أرشيد خالل التظاهرة 
ودعا بني ". أهل فلسطين في حصارهم ومحنتهم وإن نسيهم الناس فلن ننساهم حتى النصر والتحرير

التوقف عن اللهث وراء السراب وقد ثبت أن الخيار االستراتيجي لألنظمة "أرشيد األنظمة العربية إلى 
. وفي الرباط تظاهر حوالي ألف شخص في ذكرى النكبة". الم لم يجد نفعاالعربية وهو التسوية والس

ودانوا " تحرير فلسطين"وطالب المتظاهرون الذين لبوا دعوة هيئة التضامن مع الشعب الفلسطيني، بـ 
". المدنيين الفلسطينيين"ضد " والواليات المتحدة" إسرائيل""أعمال العنف واالعتداءات التي ترتكبها "

 في التظاهرة التي أجريت قرب البرلمان، مندوبون عن األحزاب السياسية وناشطون في منظمات وشارك
  .غير حكومية وإسالميون

  ١٧/٥/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
      مهرجان خطابي بحريني بذكرى النكبة يؤكد على حق العودة   .٣٨

مواقف عملية للضغط على طالب سياسيون بحرينيون الحكومات العربية باتخاذ :  حسن محفوظ-المنامة 
ورفع الحصار عن قطاع غزة من قبل االحتالل اإلسرائيلي والوقوف مع " إسرائيل"واشنطن لوقف دعمها 
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الجمعية البحرينية "جاء ذلك في مهرجان خطابي نظمته . قرار حق العودة لجميع الفلسطينيين في الشتات
 السياسية في المنامة في ذكرى النكبة، وحضره وعدد من الجمعيات" لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني

  . حشد من أعضاء الجمعيات السياسية والنسائية والعمالية وأفراد من الجالية الفلسطينية
  ١٦/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
 السينمائيون التونسيون يحيون ذكرى النكبة بعروض سينمائية فلسطينية .٣٩

مة التونسية، أمس  وامس االول، تظاهرة سينمائية بالعاص" أفريكا"احتضنت قاعة سينما :  وفا–تونس 
فلسطينية بمبادرة من السينمائي التونسي الحبيب بالهادي، وذلك في ذكرى مرور ستين عاما على نكبة 

وتم خالل هذه التظاهرة الثقافية السينمائية عرض أربعة أفالم روائية فلسطينية . الشعب الفلسطيني
فير سلمان الهرفي سفير فلسطين لدى تونس وعمر النخيلي مسؤول وحضر حفل االفتتاح الس. طويلة

اإلعالم بمقر األمم المتحدة بتونس وعدد من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية المتواجدين بتونس 
  .وجمهور تونسي غفير

  ١٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  " إسرائيل"يؤهل بفعالية كي تعتمد عليه " أمن السلطة: "بلير .٤٠

اإلسرائيلية عن توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية في الـشرق          " جيروزاليم بوست "قلت صحيفة   ن :القدس
إن رجال األمن الفلسطينيين الذين يجري تدريبهم حالياً في األردن يتم إعدادهم بفعاليـة              :" األوسط، قوله 

ـ                / ي حزيـران  أكبر بكثير من أولئك الذين فشلوا في مقاومة سيطرة حماس العسكرية على قطاع غزة ف
إنه بحلـول   : "في عددها الصادر أمس   " جيروزاليم بوست "وأضاف بلير، في تصريحات نشرتها       ".يونيو

، الفتاً إلى أنه بحلول ذلـك الوقـت         "نهاية الصيف، فإن الفرقة األولى من هذه القوات ستنتشر في جنين          
 المنطقة، مع زيـادة قـدرة       أيضاً، فإن مؤسسات أخرى للحكم الفلسطيني الناجع يجب أن تكون فاعلة في           

" إسرائيل"وبّين بلير أن الهدف هو إيجاد وضع في جنين تستطيع من خالله              .السجون والمحاكم والقضاء  
االعتماد على القدرة األمنية للسلطة الفلسطينية، أن النجاح في جنين سيمكن من إحراز تقدم مـشابه فـي           

 .مناطق أخرى من الضفة
  ١٧/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  

 
  وتطالب برفع الحصار عن غزة" حماس"و" فتح"روسيا تدعو إلى استئناف الحوار بين  .٤١

، وطالبت الكيان الصهيوني برفع     "فتح"و" حماس"دعت روسيا إلى استئناف الحوار بين حركتي        : موسكو
وجاء في بيان لدائرة اإلعالم والصحافة في       . الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ نحو عامين        

رة الخارجية الروسية صدر الجمعة، أن روسيا تدعو إلى إقامة الحوار بين الحـركتين الفلـسطينيتين       وزا
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف، وفق البيان الذي نشرته وكالة            ". حماس"و" فتح"

 العالقـات بينهمـا   ، إلى ضرورة وقف المواجهة بين هاتين الحركتين وتحويل"نوفوستي"األنباء الروسية   
إلى مجرى حوار بناء على أساس المبادئ العامة المتعارف عليها، من أجل السير بطريـق قيـام دولـة                   

وطالبت الخارجية الروسية في الوقت ذاته دولة االحتالل الصهيوني بـأن تتخـذ اإلجـراءات               . فلسطين
ي في القطاع، واالمتناع عـن      الالزمة لرفع الحصار عن قطاع غزة الذي أدى إلى تردي الوضع اإلنسان           
  "القيام بخطوات جوابية غير مناسبة تؤدي إلى تفاقم معاناة السكان األبرياء

  ١٦/٥/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   لقيامها٦٠في الذكرى الـ" إسرائيل" يشيد بـوزير الخارجية البريطاني .٤٢
ـ   : لندن عمر حنين   ل، أشاد وزير الخارجية البريطاني ديفيـد       الشهر المقب " إسرائيل"قبل زيارته المقررة ل

 عاماً على قيامها وكذلك سعيها لتحقيق الـسالم،  ٦٠بمناسبة مرور " إسرائيل"ميليباند بما سماها إنجازات     
ـ           وحضر ميليباند الى جانـب     ". إسرائيل"مقتفياً بذلك اثر الرئيس األمريكي جورج بوش في كيل المديح ل

في فندق فاخر وسط لندن، وأثنى، كما ذكـرت     " اإلسرائيلية"ها السفارة   ألفي شخص االحتفاالت التي نظمت    
  .في الزراعة والتكنولوجيا" إسرائيل"اليهودية، بإنجازات " الجويش كرونيكل"صحيفة 

  ١٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 ممثل االتحاد االوروبي يزور الخليل ويطلع على احتياجاتها االنسانية والتنموية .٤٣

أكد مارك اوتي الممثل الخاص لالتحاد األوروبي لعملية السالم فـي الـشرق             : زي الشويكي  فو -الخليل  
الوسط ان االتحاد األوروبي سيدعم السلطة الفلسطينية بهدف الوصول الى دولة قادرة على الحيـاة وأن                

تحاد األوروبي  اننا في اال  : وقال ممثل االتحاد االوروبي   . واجب باقي األطراف الدولية العمل بهذا االتجاه      
ندعم في الرباعية باتجاه حل جميع االشكاليات التي تواجه األطراف المتفاوضة للوصول الى حل لكافـة                

جاء ذلك خالل زيارته لمدينة الخليل حيث اطلع عن         . القضايا العالقة بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي     
ا البلدة القديمة كما اطلع على المـشاريع  قرب على الواقع الذي يعيشه المواطنون في المحافظة وخصوص 

التنموية واالقتصادية التي تعمل عليها بلدية الخليل والعقبات التي تقف أمـام التطـوير وتحـسين حيـاة       
  .المواطنين

  ١٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  روسيا تنتقد عدم تحديد موعد لمؤتمر موسكو حول الشرق األوسط .٤٤

الخارجية الروسي سيرجي الفروف، أمس، أن مواعيد عقد اللقاء في          أكد وزير   : كريم المظفر  -موسكو  
، وقال إن األمم المتحـدة تأمـل مـن          "إسرائيل"موسكو بشأن الشرق األوسط لم تحدد بعد بسبب موقف          

بوسعنا أن نحددها عندما سيتسنى إيجاد مواعيد مالئمة بالنـسبة          "الجميع تحديد موقفهم من المواعيد، لكن       
وقال الفروف إن الفلسطينيين على      ." المقام األول بالنسبة إلى اإلسرائيليين والفلسطينيين      إلى الجميع وفي  

استعداد لذلك في أي وقت أما اإلسرائيليون فيرون أن من الضروري إعطاء وقت ما لكي تجري مسيرة                 
ن لن تكون   نحن لن نحمل أي احد على الضد من إرادته لك         " والسلطة، مضيفا    "اسرائيل"تفاوض ثنائية بين    

 ."إطالة األمد أكثر من الالزم أمراً صائباً
  ١٧/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  وسورية" اسرائيل"واشنطن تطلب من تركيا تكثيف جهودها لدفع المفاوضات بين  .٤٥

كشف مصدر سياسي إسرائيلي ان االدارة االميركية طلبـت مـن تركيـا    :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
 االسرائيلية في ضوء تقديرات بأن السالم مع سورية قد يسهم           -المحادثات السورية   تكثيف جهودها لدفع    

ـ     . في ابعاد دمشق عن حزب اهللا      في اكثـر مـن مناسـبة       " اسرائيل"وقال المصدر ان واشنطن ألمحت ل
. بضرورة دفع المحادثات مع سورية خالفاً لموقفها السابق الرافض ان تكون طرفاً في الحـوار بينهمـا                

المصدر ان االميركيين سيكونون جاهزين هذه المرة للمشاركة كطرف في الحوار في حال تمكنت              وقال  
وبرأي هذه المصادر، فإن الرئيس بشار االسد قد يأخذ مـن ملـف             . تركيا من احداث قفزة في وساطتها     

ـ                 ه التحقيق مع اولمرت في شبهة تلقي رشاوى، ذريعة للتراجع عن موقفه بدعوى ان رئيس حكومة يواج
  .تحقيقات في تهم خطيرة ساهمت في تراجع شعبيته، سيكون ضعيفا وغير قادر على اتخاذ قرار

  ١٧/٥/٢٠٠٨الحياة 
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 فلسطينيون ويونانيون يعتصمون بأثينا في ذكرى النكبة .٤٦

 اعتصم المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية ومـن مناصـري القـضية            :  شادي األيوبي  -أثينا  
وأطلق الناشطون،  . الفلسطينية اليونانيين، أمام السفارة اإلسرائيلية في أثينا بمناسبة الذكرى الستين للنكبة          

الذين تجمعوا مساء الخميس أمام السفارة اإلسرائيلية، شعارات تنادي بالعودة إلى فلسطين المحتلة، بينمـا          
وارتدى معظم المـشاركين    . راب من السفارة  اتخذت الشرطة اليونانية إجراءات أمنية مشددة ومنعت االقت       

وأطلق ". عيدنا يوم عودتنا  ..ستون عاما من االحتالل   "قمصانا سود كتب عليها باللغتين العربية واليونانية        
بعضهم بالونات سوداء للتعبير عن حزنهم وسخطهم لمرور ستين عاما علـى نكبـة فلـسطين، وعلـى                  

وكانت مشاركة األطفـال مـن أبنـاء الجاليـة          . الفلسطينيونالظروف المأساوية التي يعيشها الالجئون      
تتحـدث  "الفلسطينية في أثينا الفتة حيث ارتدى عدد كبير منهم الكوفية الفلسطينية، وألقى بعضهم كلمات               

  ".عن تطلعاتهم لرؤية الوطن الغائب وراء األسوار
  ١٦/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
 ن وقت فلسطينحا: شعار مجلس الكنائس العالمي بذكرى النكبة .٤٧

أعلن مجلس الكنائس العالمي، أمس، عن تنظيم مجموعة من الفعاليات بمناسبة           : تامر أبو العينين   -جنيف  
ليرفع شـعار   " األسبوع العالمي للتحرك من أجل السالم     "الذكرى الستين للنكبة في فلسطين تحت عنوان        

مين العام لمجلس الكنائس العالمي القس      واعتبر األ . على أسماع الرأي العام العالمي    " حان وقت فلسطين  "
يجب أن يصل إلى نهايته لتنعم المنطقة باالستقرار        "صموئيل كوبيا أن الصراع المتواصل منذ ستين عاما         

تعبير عن القلق من استمرار األوضاع      "كما أكد، في بيان للمجلس، على أن تلك الفعاليات هي           ". والسالم
مل، إذ يجب على المجتمع الدولي أن يعـي أن الوقـت قـد حـان                كما هي عليه دون تحسن أو بارقة أ       

لقد حان الوقت الحترام حيـاة اإلنـسان فـي          "وأضاف  ". للفلسطينيين واإلسرائيليين لتبادل السالم العادل    
ازدواجية المعايير، على أن يبدأ الجميع في تضميد الجراح لتهدأ          "ودعا إلى التخلص من     " األرض المقدسة 
  ". من والسالم في المنطقةالنفوس ويعم األ

  ١٦/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
   سنة٦٠بعد " إسرائيل"مثل رؤيته لمستقبل خطاب بوش  :كريستيان ساينس مونيتور .٤٨

األميركية إن خطاب الـرئيس األميركـي       " كريستيان ساينس مونيتور  "قالت صحيفة   : الصحافة األميركي 
بعد ستين سـنة مـن اآلن،       " إسرائيل" لمستقبل   جورج بوش، أمس أمام الكنيست اإلسرائيلي، مثل رؤيته       

". صراع قديم بـين الخيـر والـشر       "مركزة على وصفه الصراع الحالي في منطقة الشرق األوسط بأنه           
الصحيفة قالت إن هذا الخطاب، المعد مسبقا، طفق باللغة الدينية المجازية، مضيفة أن بوش رسـم مـن                  

والواليات المتحدة بشكل لم يسبقه لـه       " إسرائيل"لمتينة بين   خالله خارطة روحية وأيديولوجية للعالقات ا     
 .أي رئيس أميركي من قبل، حسب المحللين

  ١٦/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  اليهود ليسوا الشعب المختار: رسالة آلينشتاين .٤٩

أظهرت رسالة كشف عنها النقاب في بريطانيا أن ألبرت آينشتاين أكد قبل وفاته بعام أنه على الرغم من                  
 كما  ".أفضل من المجموعات البشرية األخرى    "ه اليهودي وصلته القوية بالشعب اليهودي فإنه ال يراه          دين

 كما اعتبر   ".مجموعة من األساطير المحترمة لكنها ال تزال بدائية       "وصف الكتاب المقدس في رسالته بأنه       
وتأتي أهمية هـذه     .ب تعبيره حس" الديانة اليهودية مثل الديانات األخرى، تجسيد للخرافات الصبيانية       "أن  
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العلم بدون الدين أعـرج،     " إن   ،الرسالة من كونها تعيد تفسير موقف أينشتاين من الدين حيث اشتهر قوله           
  .، وهو ما أثار العديد من الجدل والتفسيرات المتعارضة في السابق"والدين بدون العلم أعمى

 ١٦/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
 ال السياسيالتهدئة بين العدوان المبيت واالغتي .٥٠

 نقوال ناصر
ـ    علّها ، بعد ان نجحوا في إقناع المقاومة الفلسطينية بها ، تـساعد             " التهدئة"بينما المصريون منشغلون ب

رئيـسها  " رؤية"نفسها إلقناع االدارة االميركية بالوفاء بوعدها لها بتحقيق         " تاهيل"الرئاسة الفلسطينية في    
يخرج بوش على المأل من الكنيست ، أعلى منبر فـي دولـة             ،  " حل الدولتين "بوش حول   . جورج دبليو 

، فيعطي الضوء األخضر االميركي لالحتالل كـي        " ايام او شهور  "االحتالل ، ليعد باختفاء حماس خالل       
ينفذ عدوانه المبيت على قطاع غزة ، دون ان يجد أي جدوى في اغتنام مناسـبة زيارتـه لينقـل الـى                      

د بها للفلسطينيين بإقامة دولة لهم ، ليحكم بذلك علـى الجهـود المـصرية               االسرائيليين رسالته التي تعه   
للتهدئة بالفشل، وليبدد آخر أمل للرئاسة الفلسطينية في ان يفي بوعوده لها ويقضي على ما تبقـى مـن                   

" الـشريك "مصداقية لنهج الرئاسة السياسي، ويوجه أكبر ضربة حتى اآلن إلضعاف مـن يقـول انـه                 
 " .ملية السالمع"الفلسطيني في 

ومثل هذه المقدمات ينبغي أن تقود الى نتائجها المنطقية فلسطينياً، فيوقـف الـرئيس محمـود عبـاس                  
المفاوضات والتنسيق األمني مع دولة االحتالل ، ويمتنع عن لقائه المقبل مع بوش فـي شـرم الـشيخ                   

ينية بان الـشعب الفلـسطيني      ويستبدلها باالستجابة لدعوة حماس لزيارة غزة ليبعث رسالة وطنية فلسط         
لحماس حتى ال تكـون غطـاء       " االغتيال السياسي "سيكون موحدا في مواجهة أي عدوان ، وينهي حملة          

 .وذريعة الجتياح القطاع 
ان المباحثـات األخيـرة     " مصدر امني رفيع المـستوى    "ومما نشرته األهرام يوم الخميس الماضي عن        

أسفرت عن تأييد وتفهم القادة اإلسـرائيليين       ) "إسرائيل(ليمان في   لرئيس المخابرات العامة الوزير عمر س     
، ال يسع المراقب    "  للرؤية المصرية بشأن التهدئة المتزامنة والمتبادلة بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي         

إال تسجيل حرص القاهرة على خلق أجواء متفائلة، تتناقض الدوافع واألهداف المصرية لخلقها مع كـل                
جربة التاريخية لدولة االحتالل االسرائيلي مع اتفاقيات الهدنة ، بقدر ما تتناقض مـع وضـع دولـي                  الت

 .وإقليمي وحتى فلسطيني يشجعها على مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني 
فتصريحات رئيس وزراء دولة االحتالل ايهود اولمرت ووزير حربه ايهود باراك جميعها خالل األيـام               

شير في اتجاه معاكس تماماً ألي تهدئة ، خصوصاً بعد سقوط مقذوف فلسطيني علـى مجمـع                 األخيرة ت 
، "ال يطاق وغيـر مقبـول     "تجاري في عسقالن يوم االربعاء الماضي، قال األول إن الوضع الناجم عنه             

بينما قال الثاني ان مثل هذا الوضع ال يمكنه ان يستمر ، مع حرص كليهما على التعتـيم علـى أنهمـا                      
التفاوض معهم بينما التهم العسكرية قـد  " تقبل"و" تطيق"وأسالفهما قد فرضوا على الرئاسة الفلسطينية ان  

طويل األمد، بينمـا    " وضع مماثل " الى   ١٩٦٧حولت الحياة اليومية للفلسطينيين تحت االحتالل منذ عام         
ـ   اوروبية وعربية غير بريئة   هذا الوضع يحظى بضوء اخضر اميركي وسلبية        " تأبيد"التوجه االسرائيلي ل

تجد جميعها ذرائع لها في التناقض بين قول الرئاسة الفلسطينية وبين فعلها او عدم فعلهـا ، ممـا يقـود              
 .عمليا الى استمرار الوضع الراهن في القطاع 

ن واذا كان موقفا االحتالل االسرائيلي وراعيه االميركي غنيين عن البيان ، ومثلهما الموقف العربي، فـإ               
" المـانح "موقف االتحاد االوروبي ليس كذلك، اوالً بسبب اختبائه خلف الموقف االميركي، وثانياً لكونـه               

االول للرئاسة الفلسطينية، وثالثاً ألن مفاصل هامة برلمانية واعالمية واكاديمية وثقافية تقف الى جانـب               
ضواء الفلسطينية بعيـدا عـن      الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره فيخطف تضامنها وتعاطفها اال         
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لالتحاد الذي ال يستطيع فكاكا من التبعية السياسية للموقـف االميركـي لكـي ينهـي                " الرسمي"الموقف  
التناقض بين وزنه االقتصادي وبين فعله السياسي وبين بياناته المؤيدة إلنهاء االحتالل وبين عجزه عـن                

وره الى ضوء اخضر اوروبي لدولة االحتالل، كـي         وضع سيفه ويده حيث لسانه ، ليتحول هذا العجز بد         
 .ال ترتدع 

ومناسبة هذه اإلطاللة على الموقف االوروبي ما نسبته إذاعة جيش االحتالل االسرائيلي يـوم األربعـاء                
الماضي الى وزير الخارجية االسباني ، ميغيل موراتينوس ، من دعوته الى مؤتمر دولي يضم االتحـاد                 

ان مثل هـذه    " ! اسقاط نظام حماس  "المتحدة واسرائيل واألردن ومصر يبحث كيفية       االوروبي والواليات   
الدعوة ، ان صح ما نسب الى موراتينوس ، تمثل ضوءاً أخضر اوروبيا للعدوان الشامل على القطـاع                  
وسوف يسقط الصورة االيجابية المعروفة فلسطينياً عن الرجل كصديق للشعب الفلسطيني ورمزه الراحل             

رفات ، لكن األخطر ان هذا الضوء سيعطي دفعة اوروبيـة تـرجح كفـة ميـزان المغـامرين                   ياسر ع 
العسكريين األميركيين واالسرائيليين الذين يتحينون فرصة او ذريعة او ضوءا أخضر مماثالً الرتكـاب              

 " .التهدئة"مجزرة جماعية في القطاع تقضي على أي جهد مصري او غير مصري لـ
جد مسوغاً له في عملية الفصل التعسفي المستحيل وغير الواقعي بين حماس وبـين              ان العدوان المبيت ي   

الشعب الفلسطيني في القطاع التي تعتمدها الرئاسة ،  وهو الموقف ذاته الذي تدعيه حكومة االحـتالل ،                  
وفي التناقض بين أقوالها التي تطالب برفع الحصار عن القطاع ووقف العـدوان عليـه وبـين عمليـة                   

لحماس التي يتذرع بها االحتالل وراعيه األميركي ليسوغان من جهة إعالن القطـاع             " غتيال السياسي اال"
 .يمكن فرض العقوبات الجماعية عليه، ثم تصفية هذا الكيان عسكريا من جهة اخرى " كياناً معادياً"

لمقاوم لحماس باعتباره   إقدام الرئاسة على حظر الجناح ا     " االغتيال السياسي "واال كيف يمكن التفسير بغير      
قادته حركته  " انقالب"، واعتبار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الشرعية المقالة زعيم          "خارجاً عن القانون  "

التي حازت على أصوات تفوق كل تلك التي حصلت عليها كل فـصائل منظمـة التحريـر الفلـسطينية           
نت الرئاسة تشكو منه قبله، ورفض التعامل مـع         مجتمعة في االنتخابات األخيرة ألنه حسم فلتاناً أمنياً كا        

ادارة االمر الواقع التي اقامها في القطاع مكرهاً ال مختاراً، ورفض الحوار مع حركته قبل تلبية شـروط               
اميركية صاغتها الرئاسة بلغة عربية موشاة بزخارف لفظية فلسطينية ، وتكرار تغذيـة آلـة               –اسرائيلية  

قتباسات فلسطينية على ارفع مستوى لمقوالت هي فـي األصـل صـناعة             الدعاية الضخمة لالحتالل با   
اسرائيلية انتجت في مطابخ الحرب النفسية واالعالمية لمخابرات االحتالل، مثل الحـديث عـن البيئـة                

الى القطاع وخدمة أجندات خارجية لدول يتهمها التحـالف االسـرائيلي           " القاعدة"الحمساوية التي أدخلت    
الدفاعي الذي تمارسه جميع الفصائل الفلسطينية دون اسـتثناء          " العنف"، وإدانة   "االرهاب"االميركي بدعم   

مع دولة االحتالل على تحميل المقاومة المـسؤولية        " مصادفة"لمقاومة ارهاب الدولة االسرائيلي، لالتفاق      
 العـدوان   ، وعدم اإلقدام على أي إجراء عملي لرفع الحصار عن القطاع ووقـف            "االرهاب"عما تسميه   

المتواصل عليه يمكن ان يفسر بأن هذين المطلبين يمثالن اولويـة فـي االجنـدة  الـسياسية للرئاسـة                    
وحكومتها، مثل تعليق التنسيق األمني مع االحـتالل لحـين تلبيتهمـا او اشـتراط تلبيتهمـا لمواصـلة               

ن اجل حشد اموال المانحين     المفاوضات، أو تنظيم حملة دولية موازية في األقل ال بديلة لحملة الرئاسة م            
 .للرئاسة، الخ " الصديقة"والمستثمرين، تضع المطلبين على جداول اعمال المنتديات االقليمية والدولية 

إن دولة االحتالل تبّيت عدواناً على القطاع وهي غير معنية اال بتهدئة فلسطينية من جانب واحد تمليهـا                  
بآلتها العسكرية، وهذه هي خالصة التجربة الفلسطينية مع دولة         بشروطها، واذا لم تستطع ذلك دبلوماسياً ف      

االحتالل منذ نجحت الرئاسة الفلسطينية في انتزاع تهدئة من المقاومة وحماس تحديداً منذ اتفاق القـاهرة                
حماس على مقاليد   " سيطرة" ، فماذا كانت النتيجة خالل العامين التاليين قبل          ٢٠٠٥الفلسطيني اوائل عام    

ر في غزة التي يتذرع االحتالل بها اآلن؟ أال يكفي الوضع في الضفة الغربية شاهدا علـى نوايـا                   األمو
االحتالل حيث يواصل عدوانه من جانب واحد بالرغم من التزام الرئاسة بالتهدئة حد التنسيق األمني مع                



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                   ١٠٨٠:         العدد                  ١٧/٥/٢٠٠٨السبت : التاريخ

فـال تـديرها    وعناصره وثقافته، واي حاضنة شعبية له حتى لو كانت روضة اط          " العنف"االحتالل ضد   
 !جمعية خيرية 

الذي يريدون استمراره في القطاع ينتظر موعداً لتنفيذ ما سبق لباراك ان قـال انـه                " الوضع الراهن "ان  
خطة جاهزة الجتياح القطاع بانتظار موافقة اولمرت عليه، وفي هذه الحالة ستدفع المقاومة الـى وقفـة                 

التي تقـول الروايـة اليهوديـة ان        )" ماسادا(سعدة  م"تاريخية تصنع ملحمة فلسطينية معاصرة ألسطورة       
الجيش الروماني حاصر القلعة المطلة على البحر الميت حتى أجبر المحاصـرين اليهـود فيهـا علـى                  

حظيت بمبادرة الـرئيس    " بطولة خالدة "، الذي يمجده اليهود واالسرائيليون باعتباره       " االنتحار الجماعي "
أثناء زيارته لدولة االحتالل نهايـة      " أثارها"يارة لما يقول أصحابها إنه      االميركي بوش لتخليدها بدوره بز    

ـ      رئيـسة مجلـس    " الديمقراطية"بما وصفته غريمته السياسية     " احتفاله"االسبوع الماضي ، غير مكتف ب
النواب في الكونغرس ، نانسي بيلوسي ، بانه اعظم انجاز للبشرية في القرن العشرين الماضي، اي إنشاء                

، ويسعيان الى امالء القبول بيهوديتها علـى العـرب وبخاصـة            "يهوديتها"لة التي يؤيد كليهما اآلن      الدو
 .الفلسطينيين منهم 

لكن الفوارق ستكون أساسية بين الملحمة المحتملة وبين اسطورة مسعدة ، فعرب فلسطين في القطـاع ،                 
وال جماعة، ولن يقتلوا اطفالهم ونـساءهم ثـم     الذين يحّرم دينهم الحنيف االنتحار ، لن ينتحروا ال أفراداً           

يقتلون بعضهم كما فعل اصحاب االسطورة  حسب ما يقول رواتها اليهود ، بل سيقاتلون الغازي رجـاال                
واطفاال ونساء حتى يندحر او يستشهدون ، اقتداء بتراث اسـالفهم فـي تـاريخهم الـوطني والعربـي                   

 نتيجة الماسادا اليهودية ، لينتهي وجودهم ويزول اثـرهم ،  واالسالمي ، في ملحمة لن تكون نتيجتها مثل    
التي فجرتها معركة الكرامـة فـي غـور         " العاصفة"بل لتفجر عاصفة وطنية ستكون بالتأكيد أعتى من         

 .وثقافتها ومرجعياتها الوطنية " الكرامة" ، لمن ما زالوا يتذكرون ١٩٦٨األردن عام 
  ١٧/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
 ير عرقي؟نكبة أم تطه .٥١

  عبد الوهاب المسيري. د
من أهم الكتب التي أصدرها المؤرخون الجدد في إسرائيل، والذي تعتمد كتاباتهم على الوثائق الصهيونية               

. التطهير العرقي فـي فلـسطين     " إيالن بابيه "، يكشف كتاب    )declassified(التي تم نزع السرية عنها      
همهم، نظراً ألنه أخذ أطروحاتهم األساسية ودفـع بهـا إلـى            من أهم المؤرخين الجدد بل لعله أ      " بابيه"و

" بابيـه "يرى  . نهايتها المنطقية، ولعله لهذا السبب أصبح رافضاً لأليديولوجية الصهيونية، ولكل منطلقاتها          
. فلسطين" نكبة" بينما سماها العرب     ١٩٤٨على حرب   " حرب االستقالل "أن الدولة الصهيونية أطلقت اسم      

 تعبير النكبة مراوغ، ألنه يحيل إلى الكارثة نفسها أكثر مما يحيل إلى من أوقعها، ولماذا                وفي تصوره أن  
ألسباب مفهومة، كمحاولـة لمواجهـة الثقـل        " النكبة"وهو يذهب إلى أنه جرى تبني مصطلح        . فعل ذلك 

العالم فـي   لكن تجاهل من أوقع النكبة قد ساهم، إلى حد ما، في استمرار             . المعنوي للهولوكوست النازية  
فمـا هـو التطهيـر      . ، وبعد ذلك التاريخ، كان تطهيراً عرقياً      ١٩٤٨إنكار أن ما جرى في فلسطين سنة        

  العرقي؟
بأنه طرد بالقوة من أجل إيجاد تجـانس        " التطهير العرقي  "Hutchinson" هاتشينسون"تعّرف موسوعة   

رد هو ترحيل أكبر عدد ممكن      وهدف الط . عرقي في إقليم أو أرض يقطن فيها سكان من أعراق متعددة          
من السكان، بكل الوسائل المتاحة لمرتكب الترحيل، بما في ذلك وسائل غير عنيفة، كما حدث للمـسلمين                 

  .١٩٩٥في نوفمبر " دايتون"في كرواتيا، الذين طردوا بعد اتفاقية 
 في ١٩٩٩مايو ويحظى هذا التعريف أيضاً بقبول وزارة الخارجية األميركية، التي تفحصت ما حدث في              

 ساعة، وهذا ما لم يكن ممكناً       ٢٤فقد تم إخالء هذه المدينة في غضون        . في كوسوفو الغربية  " بيك"مدينة  
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وقد حدثت أيضاً مجازر متفرقة من أجل تـسريع  . إنجازه إالّ من خالل تخطيط مسبق أعقبه تنفيذ منهجي       
تقريباً في مئات من القرى الفلـسطينية   حدث بالطريقة نفسها ١٩٩٩في سنة " بيك"وما حدث في   . العملية

  .١٩٤٨في سنة 
عندما أنشأت الحركة الصهيونية دولتها القومية لم تخض حرباً نجم عنها طـرد أجـزاء مـن الـسكان                   

  .الفلسطينيين، بل كان الهدف الرئيسي للحركة تطهير فلسطين تطهيراً عرقياً شامالً
 من نموذج الحرب كنقطة انطالق وإطار للبحث العلمـي          عن نموذج التطهير العرقي بدالً    " بابيه"ويدافع  

ويرى أن غياب نموذج التطهير العرقي يفسر جزئياً لماذا أمكـن           . ١٩٤٨والنقاش العام في شأن أحداث      
فعندما أنشأت الحركـة الـصهيونية دولتهـا        . أن يستمر إنكار النكبة طوال هذه الفترة المديدة من الزمن         

كان : عنها بصورة مأساوية طرد أجزاء من السكان الفلسطينيين، بل بالعكس         القومية لم تخض حرباً نجم      
الهدف الرئيسي للحركة تطهير فلسطين بأسرها تطهيراً عرقياً شامالً، باعتبارها البلد الذي أرادت أن تقيم               

 فـي  - بالمقارنة مع قوتها العسكرية اإلجماليـة      -وقد أرسلت الدول المجاورة جيشاً صغيراً       . دولتها فيه 
محاولة فاشلة لمنع التطهير العرقي، لكن ذلك حدث بعد أسابيع من بدء التطهير العرقي، ولم يـؤد إلـى                   

. ١٩٤٨في خريف سنة    ) جزئي(وقف العمليات التي كانت جارية، والتي استمرت إلى أن ُأكملت بنجاح            
ب، أو كما يقول المـؤرخ      إن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ال تعود إلى عوامل زئبقية مثل ظروف الحر            

، وما شابه ذلك من تعابير      " في الحرب تجري األمور كما في الحرب      : "بني موريس ) الجديد(الصهيوني  
غامضة تسمح للدول ذات السيادة باإلفالت من تبعات ما ترتكبه من جرائم، ولألفراد باإلفالت من قبضة                

  .العدالة، فنية التطهير العرقي كانت مبيتة
بدحض األفكار الرائجة عن نزوح للفلسطينيين من أرضهم بشكل طوعي أو بسبب وعـود              " يهباب"ويقوم  

العـصابات  "الجيوش العربية بأن النازحين سيعودون لديارهم حالما تنتهي الحرب مع ما سـمي آنـذاك                
 هو عملية تطهير عرقـي لفلـسطين مـن سـكانها            ١٩٤٨يرى أن ما جرى عام      " بابيه"فـ". الصهيونية
والكتـاب هـو    . ، وهي جريمة ضد اإلنسانية أرادت إسرائيل إنكارها ودفع العالم إلى نـسيانها            األصليين

  .محاولة السترداد المذابح التي ارتكبها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني من غياهب النسيان
أن فيبـين  . بين العرب واليهود في فلـسطين " الميزان الديموغرافي"في كتابه إلى مصطلح   " بابيه"ويشير  

الصهاينة كانوا يرون أنه إذا مال هذا الميزان في غير صالح اليهود، فإنه سـيقوض إمكانيـة الـسيطرة                   
وكـان الميـزان    . اليهودية الحصرية على فلسطين، ولذا وصف الصهاينة مثل هذا الوضع بأنه كـارثي            
داخل الحدود التـي    الديموغرافي، سواء داخل حدود الدولة التي عرضتها األمم المتحدة على اليهود، أو             

  .عينتها القيادة الصهيونية نفسها، كان في نظر القيادة اليهودية كارثة وشيكة الوقوع
نوع لالستهالك العام، ونـوع     : تجاه هذا المأزق الديموغرافي كان رد فعل القيادة الصهيونية من نوعين          

لنية التي شرع هو وزمالؤه في      فالسياسة الع . للحلقة الضيقة من المقربين الذين جمعهم بن جوريون حوله        
كـان محورهـا   ) البرلمان اليهودي في فلـسطين (المحلي " مجلس الشعب"اإلفصاح عنها في هيئات مثل     

أّما في األطر الضيقة، فقد كان القـادة يعترفـون بـأن            . الحاجة إلى تشجيع هجرة يهودية كثيفة إلى البلد       
فية لموازنة الغالبية الفلسطينية، وأن هناك حاجـة إلـى          الهجرة مهما تعاظم شأنها، فإنها لن تكون أبداً كا        

 عندما نـاقش مـع      ١٩٣٧وقد وصف بن جوريون هذه الوسائل عام        . وسائل أخرى إضافة إلى الهجرة    
غالبية فلسطينية  -كهذا" واقعاً"أصدقاء له مسألة فقدان غالبية يهودية صلبة في دولة مستقبلية، فأخبرهم أن             

  .فلسطين يهودية محضة": الحلم"نين اليهود على استخدام القوة لتحقيق  سيرغم المستوط-في البلد
حـزب  (، وخالل خطاب له أمام كبار أعضاء حزب مبـاي           ١٩٤٧ ديسمبر   ٣وبعد عشرة أعوام، وفي     

، لخص بصورة أوضح كيف يجب التعامل مع حقائق ال يمكن قبولها، مثل قـرار               )عمال أرض إسرائيل  
 في المئة من غير اليهود في المناطق المخصـصة للدولـة            ٤٠هناك  : تحدةالتقسيم الصادر عن األمم الم    

إن هذه التركيبة ليست أساساً متيناً لدولة يهودية، ويجب أن نواجه هذا الواقع الجديد بكل قسوته                . اليهودية
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إن ميزاناً ديموغرافياً كهذا يطرح عالمة استفهام عن شأن قدرتنا في المحافظة على سـيادة               . ووضوحه
 في المئة من سكانها على األقل يهود هي وحدها يمكن أن تكـون قابلـة للحيـاة                  ٨٠إن دولة   ... هوديةي

  .ومستقرة
، أي قبل شهر تقريباً من تبني الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار التقـسيم، وأمـام                ١٩٤٧ نوفمبر   ٢في  

للمرة األولى بمنتهى الوضـوح أن      هيئة مختلفة هي اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية، صرح بن جوريون           
  .التطهير العرقي يشكل وسيلة بديلة، أو متممة، لضمان أن تكون الدولة الجديدة يهودية محضة

، وضعت مجموعة من أحد عشر رجالً، مكونة        ١٩٤٨ مارس   ١٠أنه في عصر يوم األربعاء      " بابيه"بين  
. خيرة على خطة لتطهير فلسطين عرقياً     من قادة صهاينة قُدامى وضابطين عسكريين شابين، اللمسات األ        

وذلك عن طريق االستعداد للقيام بطرد منهجي للفلسطينيين من مناطق واسعة في البلد عن طريق خطة،                
، وهي خطة مفصلة تشمل إثارة الرعب ومحاصرة وقصف القرى والمراكز السكانية            "دالت"تسمى الخطة   

سط األنقاض، والهـدف مـن الخطـة هـو رحيـل            وحرق المنازل واألمالك والبضائع وزرع ألغام و      
هذه الخطة، كانت النتيجة الحتميـة للنزعـة األيديولوجيـة          . الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى منازلهم     

 ١٩٤٨وقد تم تنفيذ الخطـة قبـل حـرب          . الصهيونية التي تطلعت إلى أن تكون فلسطين لليهود حصراً        
  .واهللا أعلم. وأثناءها وبعدها

 ١٧/٥/٢٠٠٨ماراتية االتحاد اإل
  
  ذكرى النكبة بين احتفالين ودالالت كل منهما  .٥٢

 ياسر الزعاترة
من الداخل الفلسطيني إلى مواطن الشتات ، إلى مختلف العواصم العربية واإلسالمية أحيت جماهير األمة               

صهاينة الذكرى الستين الحتالل فلسطين من قبل العصابات الصهيونية ، في ذات الوقت الذي أحيا فيه ال               
ذات الذكرى من منطلق آخر عنوانه االستقالل أو تحقيق الحلم الذي طاردوه ثالثة آالف عـام مـن دون           

 . توقف كما يقولون
وال يخفى ما لذلك من دالالت بالغة األهمية لهذا الذي يجري ، أكان فـي سـياقه الفلـسطيني العربـي                     

 . اإلسالمي ، أم في سياقه اآلخر المناقض
هيوني يمكن القول إن محاولة إخفاء األبعاد الحقيقية لالحتفال لم تكن لتنجح بحال ، فهنـا                في السياق الص  

مجرد وجوده موضع جدل ، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة حاجة إلى كل هذه                : ثمة كيان ما يزال وجوده    
اء والدول التي   االحتفاالت التي يحضرها زعماء كبار من العالم ، لكأنهم يريدون تأكيداً من أولئك الزعم             

يمثلونها على أن هذا الكيان وجد وسيبقى ، وإال فأين هي الدولة التي تحتفـل بـذكرى إنـشائها بهـذه                     
 الطريقة؟، 

إنهم يستجدون األمان وسط منطقة تحاصرهم وتهددهم وتبشرهم بأن بقاءهم فـي فلـسطين أكثـر مـن                  
منحهم جرعة من الطمأنينة ، وقد جّسد       مستحيل ، فتراهم يحتفلون بأي زعيم غربي يأتي أو يصّرح بما ي           

بوش هذه المهمة بحميمية استثنائية استحضر خاللها النصوص التوراتية ، إلى جانب الوعود العرمريـة               
 . بسحق أعداء الدولة العبرية

ما يطمئنهم إلى استمرار وجودهم ، وكـل مـا يقولـه    ) الدعم الدولي(ليس ثمة الكثير خارج هذا السياق   
ثقفوهم عن اإلبداع وعن المعجزة االقتصادية ، وسوى ذلك مما يرفع المعنويـات ال يبـدو                سياسيوهم وم 

مجدياً ، فهنا ثمة دولة تطاردها الحروب ، بل الهزائم بعدما أنهت هي حروب التأسيس ، من الكرامة إلى                   
 التهديد   ، وبينهما انتفاضة األقصى التي أعادتهم إلى هواجس        ٢٠٠٦ إلى تموز    ٢٠٠٠ إلى أيار عام     ٧٣

الوجودي وصاغت معادلة جديدة في الوعي الفلسطيني بتكريسها لثقافة المقاومة واالستشهاد التي كرستها             
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الحالة اإلسالمية بقيادة حماس والجهاد ، والتي فرضت معادلة األسلمة للصراع الذي جعل فضاء العـداء                
 . للكيان الصهيوني أوسع بكثير من ذي قبل

 الفلسطيني والعربي واإلسالمي إلحياء الذكرى ، وهو إحياء تابعنـا فـصوله فـي      يحيلنا هذا إلى السياق   
 . مختلف العواصم العربية على نحو يبشّر بقدرة هذه األمة على االنتصار لقضاياها من دون كلل أو ملل

مهرجانات ومسيرات واعتصامات ومعارض ونشاطات عبر اإلنترنت تثير االرتياح ، ما يؤكد أن األمة              
 . تختلف على كل شيء لكنها تلتقي على فلسطينقد 

ثمة جانب بالغ األهمية فيما جرى إضافة إلى ما يعنيه من إصرار فلسطيني عربي إسالمي على استعادة                 
فلسطين ودعم برنامج المقاومة الستعادتها ، إنه ذلك المتمثل في رفض الجماهير لمقوالت التسوية ، فهذه                

 . ول لفلسطين ، وليس االحتالل الثانيالذكرى هي ذكرى االحتالل األ
إن إعالن رفض لمبدأ االعتراف بالدولة العبرية حتى لو وافقت على مـنح الفلـسطينيين دولـة علـى                   

 إنها رسالة بالغة األهمية للمجاهدين تؤكد لهم أن أمتهم معهم ، كما تؤكد على               ٦٧,األراضي المحتلة عام    
 مهما كانت المبررات ، في ذات الوقت الذي تبشّرهم بأن           ضرورة رفض االعتراف بهذا الكيان الغاصب     

 . زمن االنتصار آت ال محالة ، إذ لن يضيع حق تدفع الدماء تلو الدماء من أجل استعادته
نعم ، ثمة حزن ، وثمة غضب في هذه الذكرى ، لكن األمل هو سيد الموقف في عقول أمتنا وقلوبهـا ،                      

 .  الموقف في الطرف اآلخرتماماً كما أن الخوف والذعر هو سيد
 ، ونحن متفائلون بـأن ذلـك        ٢٠٢٠قديماً بشّر الشيخ أحمد ياسين بزوال دولة االحتالل في حدود العام            

سيقول المهزومون إننا نبيع الوهم ، لكنها الحقيقة التي تؤكدها وقائع التـاريخ القـديم               . سيحدث بإذن اهللا  
، وهم لن يحتفلوا بعون اهللا بالذكرى الثمانين ، بل سنحتفل           والحديث والمعطيات السياسية وغير السياسية      

 .نحن بإذن اهللا ، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهللا
  ١٧/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
 محطة نضالية لتقريب ساعة النصر..الذكرى الستون للنكبة .٥٣

 نايف حواتمة
هي حدث زلزالي . طيني، قدراً على الشعب الفلس١٩٤٨لم تكن النكبة الوطنية القومية الكبرى، عام 

كبير، شكل تتويجاً لمسار تاريخي رسمه االنتداب البريطاني بالتعاون مع الحركة الصهيونية، وبتواطؤ 
من األنظمة االقطاعية العربية، وفي ظل تخلف علمي وعملي سياسي ونضالي ملموس، وقصور في 

تصفية الجسدية للقيادات النقابية قدرات القيادات الوطنية الفلسطينية ودورها حينذاك، بلغت درجة ال
، والقيادات السياسية النضالية التي برزت متقدمة من صفوف الطبقة )سامي طه نموذجاً(العمالية 

 .الوسطى، عن القيادة التقليدية االقطاعية السياسية
في تلك الفترة امتلكت الحركة الصهيونية كل ما تحتاجه لينتصر مشروعها االستيطاني االحاللي 

البرامج والخطط العلمية مرحلة بعد مرحلة على األرض وفي الميدان، قوة القرار، وقوة : لعنصريا
 .التنظيم، وقوة التسلح والتدريب، وعالقات دولية، وصفقات سرية مع بعض العواصم العربية
ل سوء األداء وفي تلك الفترة أيضا، افتقر شعبنا الى القيادة الفاعلة، والتنظيم، والتدريب والتسليح، وبفع

" الصديقة"القيادي لحركته الوطنية، بقيت قضيته تحت وصاية اقطاعية عربية راهنت على وعود 
 .بريطانيا

وتشرد شعب فلسطين، وتبددت هويته . تمزق الكيان الوطني الفلسطيني وقام على أنقاضه كيان صهيوني
ووضعت كل الخطط . ت بائسةوصارت الغالبية العظمى من أبنائه الجئين تأويهم مخيما. الوطنية

فلسطين "والمشاريع الالزمة الخراج قضيته من التاريخ، وهذا ما وقع تنفيذه عمالً بالمعادلة الصهيونية 
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باقامة دولة اسرائيل الموسعة، وما تبقى أرضاً وشعباً ضمه والحاقه " أرض بال شعب، شعب بال أرض
 .الستراتيجية ـ النكبةبالدول العربية المجاورة، وهنا الخطأ ـ الجريمة ا

اال أن الالجئين الفلسطينيين، حافظوا على تمسكهم بقضيتهم وقاوموا كل خطط التوطين ومشاريعه، 
وصانوا وحدتهم المجتمعية من خالل آليات عفوية فرضت نفسها داخل المخيمات، بحيث نجحوا في 

حقوقهم شرطا لم تستطيع فرض قضيتهم على المنطقة، وأصبح حلها بما يرضي الالجئين ويستجيب ل
 .الدول العربية أن تتجاوزه نحو عالقات طبيعية مع الكيان الصهيوني

وكما احتلت قضية الالجئين الفلسطينيين موقعاً مميزاً في السياسات العربية االقليمية، كان طبيعياً أن 
الديمقراطية والمعروف تحتل موقعاً مماثالً في المشروع الوطني الفلسطيني الذي صغناه بمبادرة الجبهة 

، وأدخلنا عليه التطويرات الالزمة وكافحنا الى أن تبنته المؤسسات ١٩٧٣ببرنامج النقاط العشر في العام 
 باعتباره برنامج االجماع الوطني لشعبنا وقواه السياسية، وتحت شعار مازال ١٩٧٤الفلسطينية عام 

تقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة العودة و: يشكل البوصلة نحو تحقيق األهداف الوطنية
وعلى قاعدة هذا البرنامج، شقت القضية الوطنية الفلسطينية طريقها الى المحافل الدولية في . السيادة

مقدمتها الجمعية العامة لألمم المتحدة باعتبارها قضية شعب يناضل من أجل حقوقه الوطنية المشروعة 
بتت األمم المتحدة صدقية مواقفها هذه بسلسلة واسعة من القرارات ذات الصلة، وأث. غير القابلة للتصرف

والتي لم تكن لتصدر لوال البرنامج الوطني الذي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية االئتالفية وباتت بموجبه 
 واسع، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ويشكل لها في الوقت نفسه عامل استقطاب لتأييد عربي ودولي

 .نجح في عزل الواليات المتحدة واسرائيل دولياً
وأظهر برنامجنا الوطني المرحلي الموقع الحاسم لقضية الالجئين وحق العودة الى الديار والممتلكات التي 
هجروا منها، في الحاق الهزيمة بالمشروع الصهيوني، عن طريق الحل الديمقراطي الذي تبنته جنوب 

ولعل هذا ما دفع أحد قادة الحركة الصهيونية، بنيامين نتنياهو .  للكفاح المسلحأفريقيا وشكل تتويجا
أن أخطر ما أنتجه العقل السياسي الفلسطيني هو البرنامج " مكان تحت الشمس"ليعترف في كتابه 

كما قال نتنياهو ـ الى اعادة ماليين الالجئين . ألنه يهدف. المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية
وتقويض القلعة من الداخل من خالل اللعبة الديمقراطية التي ستوفر " اسرائيل"طينيين الى الفلس

وكم كان . ونفي صفتها الصهيونية" اسرائيل"للفلسطينيين األغلبية العددية، وبما يمكنهم من اعادة صياغة 
لك خدمة لدولة ففي ذ" رمي اليهود في البحر"نتنياهو يتمنى لو أن الفلسطينيين بقوا يرفعون شعار 

ـ كما يقول نتنياهو ـ بحيث تبدو في عيون العالم الطرف الضعيف المهدد بالفناء على يد " اسرائيل"
 .االرهاب الفلسطيني والعربي فتنال عطف الشعوب والحكومات

بعد ستين عاما على النكبة ال نستطيع أن ندعي أن التاريخ يعيد نفسه، رغم تشابه بعض المالمح هنا أو 
وقدم الشعب الفلسطيني تضحيات أعادت . فلقد مرت تحت جسر القضية الفلسطينية مياه كثيرة. كهنا

قضيته الى الموقع الذي تحتله في اهتمامات الرأي العام وعواصم القرار، وفي قلب حركة التحرر والتقدم 
ر في منعطفات دون أن يعني هذا أن القضية لم تم. والدمقرطة العربية والدولية وأحزابها المناضلة

 .خطرة شكلت تهديدا استراتيجيا للمسيرة الكفاحية للشعب الفلسطيني
 :ولعل المرحلة التي تعيشها قضيتنا الوطنية في اللحظة الراهنة، تشكل مثل هذا التهديد من موقعين

ت هو حالة االنقسام التي تعيشها الحالة الفلسطينية في ظل لجوء فتح وحماس الى االنقالبا: األول. 
، والتراجع الى الخلف عن )٢٠٠٦يونيو / حزيران(السياسية على برنامج وثيقة الوفاق الوطني الموحدة 

الذي فتح جحيم ) ٢٠٠٧/   شباط٨اتفاق (الوحدة الوطنية نحو صفقات المحاصصة االحتكارية الثنائية 
ا وضع الحالة م. الحرب األهلية بينهما، واندفاع حركة حماس الى الحسم العسكري في قطاع غزة

العربية، والعالمية أمام كيانين فلسطينيين بالقوة المسلحة وعلى النقيض من قوانين ودروس حركة التحرر 
الوطني في العالم الثالث، وبالصدام مع حلول الحوار الديمقراطي السلمي لقضايا التعارضات في الصف 
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لداخلية، وصار الصراع على المصالح فانفرط عقد الوحدة ا. الفلسطيني، منفصلين عن بعضهما البعض
وأصبح المشروع . الفئوية الضيقة هو المحور الرئيسي، على حساب الصراع مع العدو االسرائيلي

الوطني الفلسطيني الموحد مهدداً بالتآكل لصالح مشروع اسرائيلي ـ اقليمي عربي ينزع نحو اعادة 
 الكيانية الفلسطينية واعادة ادخال الوضع  أي الغاء١٩٦٧الوضع الفلسطيني الى ما كان عليه قبل 

 .الفلسطيني تحت الوصاية العربية
المفاوضات الفلسطينية ـ االسرائيلية، الدائرة بال مرجعية دولية وبال سقف زمني محدد، وبعيداً : الثاني. 

ي الوقت عن بحث قضايا التسوية السياسية الشاملة، لصالح االستغراق في القضايا الجزئية والهامشية، ف
نفسه يواصل االستيطان التهامه لألرض الفلسطينية بوتيرة متسارعة تهدف الى فرض وقائع تلغي امكانية 

 وعاصمتها ١٩٦٧قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وقابلة للحياة، بحدود الرابع من حزيران 
ديارهم وممتلكاتهم، لصالح المشاريع كما تسقط حق الالجئين الفلسطينيين في العودة الى . القدس الشرقية

كما يواصل العدوان تصاعده ضد أهلنا في الضفة الفلسطينية . البديلة، من توطين أو اعادة تهجير
من االنقسام والعدوان (والقطاع، بهدف تحطيم ارادة الصمود، ودفع الحالة الشعبية المرهقة والمنهكة 

 .سرائيلية ـ االقليميةالى التسليم بالحلول اال) والحصار والتجويع
على عامل الزمن في أن يفعل فعله االيجابي في سياسة ) االنقسام(يراهن أصحاب السياسة األولى 

فعامل الزمن ال يفعل . انتظارية أثبتت التجارب أنها ال تعود على الحالة الفلسطينية اال بالخسائر الصافية
جه الوطني معلق على الجدار، وصراعه مع العدو لصالح شعب، قواه السياسة منقسمة على ذاتها وبرنام

 .مؤجل لصالح الصراعات الداخلية بين تياراته السياسية وفئاته المختلفة
كما يراهن أصحاب السياسة الثانية على دور تلعبه الواليات المتحدة في الضغط على العدو االسرائيلي 

الذاكرة الى المراهنات العربية الفاشلة على ليستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يعيدنا ب
 .صداقة بريطانيا االنتدابية، بديال لتفعيل عناصر القوة الفلسطينية في مواجهة االحتالل، وهي كثيرة

تكون . ١٩٤٨ينطلق البعض من الواقع الحالي لينذر بامكانية حصول نكبة جديدة في العام الستين لنكبة 
نحن بدورنا ال نستبعد من حساباتنا أن يلحق الضرر الشديد . وة من سابقتهابنتائجها وتداعياتها أكثر قس

بالحالة الفلسطينية، وبما يصل الى مستوى نكبة جديدة، اذا ما استمر الطرفان، فتح وحماس، على 
سياستهما االحتكارية االنقالبية، لذلك كنا في مقدمة من طرحوا مبادرة وطنية النهاء حالة االنقسام 

، واعادة تصويب األوضاع والتوجهات السياسية نحو التناقض )٤/٧/٢٠٠٧(دة الوحدة الداخلية واستعا
ولقد تحولت مبادرتنا بالتعاون مع قوى أخرى في الحالة الفلسطينية، الى . الرئيسي مع العدو االسرائيلي

ما عدا حماس  ( في غزة والضفة الفلسطينية١٢/٤/٢٠٠٨مبادرة وطنية تبنتها القوى كافة وأعلنتها في 
 .باالضافة الى فعاليات اجتماعية وثقافية في الضفة والقطاع) وفتح

ومن هنا نخلص الى أن اليسار الوطني والقوى الديمقراطية في الحالة الفلسطينية يتحملون عبئا مميزا في 
ة من تصحيح مسار النضال الوطني وتصويبه، وهو ما أملى علينا التحرك ألجل بناء جبهة وطنية متحد

القوى اليسارية والتقدمية والليبرالية الفلسطينية، تشكل رافعة في الحالة الفلسطينية، وعامل استقطاب 
للعديد من الفعاليات والشخصيات والفئات االجتماعية، التي لم تعد ترى في برنامج فتح وحماس ما يلبي 

لوطني الفلسطيني، الذي أعادت مصالحها، وما زالت ترى أن مصلحتها في اعادة االعتبار للبرنامج ا
 .٢٧/٦/٢٠٠٦في ) وثيقة األسرى(تظهر عناوينه وأهدافه وثيقة الوفاق الوطني 

الذكرى الستون للنكبة بالنسبة لنا، محطة الستخالص الدروس، ومراجعة الذات، وممارسة النقد الذاتي 
االنتفاضة "، " فلسطين الى أين ؟...أبعد من أوسلو"، "أوسلو والسالم اآلخر المتوازن("في أكثر من كتاب 

، ونقد سياسات القوى األخرى في اطار الحوار ")حواتمة يتحدث"، "ـ االستعصاء ـ فلسطين الى أين ؟
الخ، التي انقلبت على الوحدة الداخلية كما انقلبت على البرنامج الوطني ... النقدي بالوقائع واألسماء

 .الفلسطيني
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احية جديدة، لتقريب ساعة النصر والخالص من االحتالل، وعودة الذكرى الستون للنكبة محطة كف
الالجئين، وال نصر دون انهاء االنقسام واعادة بناء الوحدة الوطنية بقوانين ديمقراطية تقوم على الشراكة 

شركاء في الدم "الوطنية الشاملة وفق التمثيل النسبي الكامل داخل الوطن وفي أقطار الشتات عمالً بمبدأ 
 ".اء في القرارشرك

 ١٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  لكن ليس في لبنان. التوطين؟ ربما .٥٤

  صقر ابو فخر 
هذه العبـارة الجارحـة والمتـسربلة       . "َألقوا معاناتكم خلف ظهوركم ودعوا تشيلي تُِعد إليكم اطمئنانكم        "

 الجئـاً فلـسطينياً     ٣٩باالحسان قالها فيليب هاربو نائب وزير الداخلية في جمهورية تشيلي وهو يستقبل             
 الزراعيـة فـي   "الكـاليرا " على الحدود السورية ـ العراقيـة إلـى مدينـة     "التنف"وصلوا من مخيم 

 بعدما امتنعت معظم الدول العربية عن استقبالهم، ولم يعثروا على مكان يؤويهم غير تشيلي               ٢٠٠٨,/٦/٤
  .  ساعة سفر من بالد الشام والنهرين٤٠التي تبعد 

 طوابير الالجئـين  ١٩٤٨ليب هاربو هذا، كالم الرئيس بشارة الخوري الذي استقبل في سنة يشبه كالم في 
، ويشبه أيضا كالم وزير الخارجية حميد فرنجية الذي رحب بهـم            "ادخلوا بلدكم لبنان  ": الفلسطينيين بقوله 

كننا أن نحجز عنهم    سنستقبل الالجئين الفلسطينيين مهما كان عددهم، ومهما طالت إقامتهم، وال يم          ": قائالً
وما يصبنا يصبهم، وسنقتسم في ما بيننا وبينهم آخر لقمة من           . شيئا، وال نتسامح بأقل امتهان يلحقهم دوننا      

فلم تكد تنقضي أسابيع محدودة حتى كـان الفلـسطينيون          . لكن األمور لم تجر على هذا المنوال      . "الخبز
 ومنذ ذلك التاريخ فصاعداً خضع الفلسطينيون فـي         .يرغمون على مغادرة القرى الحدودية بذريعة األمن      

لبنان لشروط مهينة، فانتظروا خمس سنوات متواصلة من العيش في العراء تقريبا، أي في الخيمة، حتى                
سمح لهم بأن يضعوا ألواح الزينكو فوق رؤوسهم، وانتظروا أعواما أخرى حتى سمح لهم بـأن يبنـوا                  

لو أكثر من مترين، فصار في إمكان الواحد منهم ان يـسند ظهـره،              جدارا في محيط خيمتهم على أال يع      
وبين سياط  .  ليتمردوا وينتزعوا إمكان العيش في منزل ذي سقف من الباطون          ١٩٦٩وانتظروا حتى سنة    

المكتب الثاني وشتائم الدرك تدّرب الفلسطينيون على الصمود في الشدائد والعيش في المصاعب واحتمال              
  . األحيانالكراهية في بعض 

  تهجير ال توطين 
من مصاعب هذه األيام ومصائبها، عودة حكاية التوطين الى الكباش المحلي اللبناني، هذه الحكاية التي ما                
برحت أطراف سياسية كثيرة في لبنان تتغرغر بها كلما رغبت في امتالك أداة دعائية لمقارعة خصومها                

 على تصريحات الـساسة االسـرائيليين واألميـركيين،         وال ريب في ان فكرة التوطين تتغذى      . المحليين
 الى تعويض الالجئين وعدم تنفيـذ حـق العـودة           ١٠/١/٢٠٠٨وآخرها دعوة الرئيس جورج بوش في       

 والتوليد المنطقي لهذه الدعوة يقول ان عدم تنفيذ حق العودة يعنـي، بالـضرورة،               ١٩٤.بموجب القرار   
  . التوطين

فالفلسطينيون موجودون في لبنان كـأمر      . رب المسألة بطريقة أكثر دقة    لكن لنقا . هذا صحيح الى حد ما    
أمـا التـوطين    . ، أي أن وجودهم موقت    "الجئون"وهم في التوصيف القانوني     . واقع، أي كوجود قسري   

فيقصد به تحويل هؤالء الالجئين من الجئين، مقيمين وموقتين، الى مواطنين، أي منحهم شكال من أشكال                
  .  ستكتسي، في ما بعد، صيغة قانونية ما كاالقامة الدائمة او الجنسيةالمواطَنة التي

إن األمور ال تجري على هذا النحو البتة في لبنان لســبب بســيط، هو ان التــوطين ال يمكن أن                  
يصبح أمرا واقعــا إال في حال التوصل الى حل ما، مكفول دوليا، لمـشــكلة الالجئـــين بـين                  

تحرير الفلسطينية، حل يستطيع الطرفان ان يدعيا أنهما حققا صيغة وسط بين رفـض              اسرائيل ومنظمة ال  
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اسرائــيل فكرة عودة الالجئــين، وبين إصــرار الفلســطينيين على هـــذا الحــق ولـو              
. أي أن التــوطين هــو النتيجة المباشــرة لعـدم تطبيق حــق العـــودة         . بصورة مــعدلة 

ني ـ االســرائيلي، كما هو واضح، ال يبدو أنه يتجـه نحـو الحلـول، بـل      غير أن الصراع الفلسطي
وهذا ما ظهـر جليـا بعـد اتفـــاق      . يشــير الى استعصاء أي جهد سياسي على الوصول الى حل         

أوسلــو، فجميع الحلول السياسية التي عرضــت في كامــب دايفيد الثانية وفي خريطة الطريـق              
  . الالجئون والقدس، وهما نقطتان قاتلتان للحلول كلها: ــين همــاوفي شرم الشيخ اصطدمت بنقطت

إذاً، تبقى األمور على مـا      . هذا أمر يقارب البدهية   . ال حل سياسيا للمسألة الفلسطينية في المدى المنظور       
 هي عليه، فال توطين وال عودة، بل هجرة فلسطينية متمادية الى دول العالم المختلفة، األمر الذي يعنـي،      

وأبعد من ذلك، فحتى لو تم التوصل الـى حـل مـا لمـشكلة               . في الحقيقة، توطينا، لكن في دولة ثالثة      
الالجئين، وكان هذا الحل يتضمن بالفعل التوطيـن، أكان ذلـك تـصريحا أم تلميحـا، فـإن التـوطين                   

 ألن  سيقــع، بالضــرورة، في األردن مثال او في ســوريا، لكنه لن يطال الالجئين فـي لبنـان،               
فـالالجئون فـي األردن   . هؤالء مرصـودون للتهجير، أي لالنتقال الى دول جديدة والى مهاجر متناثرة  

مواطنون أردنيون منذ زمن بعيد، وعليهم، في حال التوصل الى حل ما، ان يحسمـوا أمر مـواطنتهم،                 
روا المواطنة الفلـسطينية    فإما ان يختاروا المواطنة األردنية، فتبقى الحال على ما هي عليه، او ان يختا             

والالجئون في سوريا ليسوا عبئا على المجتمع السوري، فهم مندمجون فيـه            . فيبنى على الشيء مقتضاه   
أما في لبنان، حيـث     . ويتمتعون بحقوق المواطنة كاملة ما عدا الجنسية وحق انتخاب المجالس التشريعية          

للبناني، فالمتوقع ان يغـادر هـؤالء الالجئـون،    يرّوج الكثيرون ان الالجئين عبء جدي على المجتمع ا     
وهذا المـصير لـيس مـن       . بموجب أي حل دولي او من دونه لينتشروا، بالتــدريج، في دول العالم           

فما دام اللبنانيون ضد التوطين، وما دام       . بــاب التمرين الذهني، بل من باب الخطط السياسية الواقعية        
لدستــور اللبـناني ضد التوطين، وما دامت دول العالم الكبـرى          الفلسطينيون ضد التوطين، وما دام ا     

تؤكد، صبح مساء، ان أي حل لمشكلة الالجئين لن يكون على حساب لبنان، فأين المشكلة إذاً؟ المـشكلة،                  
  . بحسب اعتقادي، تكمن في عقول السياسيين المحليين، بالدرجة األولى

  دونكم ما هو آت 
 الف الجئ بحـسب     ٤٢٦ نحو   ٢٠٠٧يين المسجلين في لبنان حتى نهاية سنة        بلغ عدد الالجئين الفلسطين   

 ألـف   ٢٠٠لكن المقيمين الفعليين على األراضي اللبنانية ال يزيدون، البتة، علـى            . قيود وكالة االونروا  
  أين ذهب الباقون إذاً؟ . الجئ

تينيات من القرن العشرين    إن األرقام تقول ان نحو مئة ألف فلسطيني جرى تجنيسهم في الخمسينيات والس            
المقصود الشيعة الفلسطينيون مـن أهـالي القـرى        (وفي التسعينيات   ) المقصود المسيحيون الفلسطينيون  (

وهؤالء مـع ان    . عالوة على أعداد غير محددة تماما من رجال األعمال واألثرياء السنة وغيرهم           ) السبع
وهناك أكثر من مئة الف فلسطيني هاجر       .  قانونا التجنس ال يسقط عنهم حق العودة قط، أصبحوا لبنانيين        

وأولئك اكتـسب معظمهـم جنـسيات       .  فصاعدا ١٩٧٥نهائيا من لبنان منذ بداية الحرب األهلية في سنة          
 الف فلسطيني فقط،    ٢٠٠إذاً، لم يبق على األرض اللبنانية إال نحو         . البلدان التي لجأوا اليها واستوطنوها    

وهذا بالفعل نـوع    (وفي أي حل دولي     . ية التي تنشرها جهات سياسية معلومة     وهذا يخالف األرقام التهويل   
 ألف الجئ من لبنان،     ٧٥فإن كندا، على سبيل المثال، ستكون مستعدة الستقبال نحو          ) من االحتمال البعيد  

 ألفا آخرين، وستتوزع البقية مـا بـين أراضـي الـسلطة             ٥٠وستكون أوستراليا أيضا جاهزة الستقبال      
  . نية ودول أخرى تحت راية لم الشملالفلسطي

بهذا المعنى، بل بهذا التصور القريب من الواقع، واستنادا الى الخطط التي وضعتها جهات كنديـة شـبه                
فلن يبقـى   ) كندا هي رئيسة اللجنة المتعددة الطرف الخاصة بالالجئين المنبثقة من مؤتمر مدريد           (رسمية  

فعالم يتخوف الخـائفون مـن      . ن تفتح أبواب الهجرة أمامهم    فلسطيني في لبنان خالل خمس سنوات ما ا       
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صاحبة قانون محاسبة   (التوطين؟ وللتذكير فقط، فإن النائبة األميركية عن والية فلوريدا إليانا روز ليتنين             
ثـم  ) ٦/١/٢٠٠٣،  "النهار"(هي التي اقترحت توطين الفلسطينيين في لبنان        ) سوريا واستعادة سيادة لبنان   

 ٢٠٠٠أما رئيس الوزراء الكندي السابق جان كريستيان فأعلن في سـنة            . ت مشروعها هذا  عادت وأهمل 
وكشفت النائبة الكندية كارولين    .  ألفا سنويا  ١٥ ألف الجئ من لبنان بمعدل       ٧٥ان كندا مستعدة الستقبال     

يمـين   أنها ستعمل على توطين آالف الفلسطينيين المق       ١٨/٤/٢٠٠٥بيرش في ندوة عقدتها في دمشق في        
  . في لبنان في كندا

وجاءت الوقائع لتجعـل    . في التسعينيات من القرن العشرين راجت حكاية توطين الفلسطينيين في العراق          
واليوم، يروج الكثيـرون    . الفلسطينيين هناك مشردين مجددا في بقاع العالم القصية، من الهند الى تشيلي           

مزيد من الكراهية للفلسطينيين، كأنهم هم الذين يرغبـون   حكاية التوطين في لبنان، والنتيجة األولية هي ال       
لكن، هذه المرة، في بلدان جديدة، ال في        . أما الوقائع المقبلة فربما تحمل معها التوطين حقا       . في التوطين 

  . لبنان على االطالق
  ١٧/٥/٢٠٠٨السفير 

  
 فلنكتسحهم.. أجل  .٥٥

  عوفر شيلح-معاريف 
الذي سقط يوم االربعاء  الماضي مساء على عسقالن قد وضع حدا من المنطقي االفتراض ان الصاروخ 

الطريقة التي تؤل فيها االمور في الشرق االوسط تجعل المنطقة تعمل حتى نقطة معينة ومن . للتردد
اغلبية الجمهور اصال في المجتمعات العربية وفي . بعدها تصبح كل اسئلة االمس فجأة غير ذات صلة

 .سرائيل ال يصدق المنطق من البداية اصالدولة ديمقراطية مثل ا
من قبل ان تبشر الصواريخ بالعناوين التي تقول ان رئيس هيئة االركان قد غير رأيه وانه يؤيد االن شن 

مثل هذه العناوين تظهر عادة من بعد ان يكون القرار الحاسم قد صدر . عملية كبيرة برية على غزة
ال يقوم احد بااللحاح والتساؤل عن السبب الذي . ى االسئلةكجزء من رصاصة الرحمة التي تطلق عل

دفع جابي اشكنازي الى اتخاذ قراره بأن كل التعليالت واالسباب التي دفعته سابقاً الى التشكيك بالعملية لم 
ماذا هل اصبحت العملية الكبيرة مسألة مقبول بين ليلة وضحاها وزالت كل التعليالت . تعد قائمة فجأة

ام ان امامنا حالة احباط تراكمية تتحول فجأة الى تحليل . ال يسأل احٌد لماذا يغير الزمن المنطق. ةالسابق
 .وتفسير

اسرائيل ستدخل الى غزة ألنها ليست مجبولة على مواجهة اوضاع الالحل بفترة زمنية طويلة هذا 
. عى الستمالة الرأي العامقرار التحرك هو دائماً مسعىً  يس. سيكون قرارا يسعى الرضاء الرأي العام

بعد ذلك ان تحقق التنبؤ الذي كان يؤمن به رئيس هيئة االركان حتى ما قبل حين، سيأتي المستقنع 
والمراوح في المكان ومعهما المطلب بمعرفة اين أخطأنا ومن المسؤول هذا التساؤل سيأتي من نفس 

 .االشخاص الذين يشجعون الجمهور االن التوقف عن السؤال
.  المفترض فينا ان نتعلم من الماضي خصوصاً من الماضي القريب ولكننا نصر على عدم القيام بذلكمن

المرة االخيرة التي توقف فيها المنطق عن تحديد مجريات االمور بعد عملية معادية بدى فيها للقيادة 
. ٢٠٠٦عا في تموز والجمهور في اسرائيل اال مفر اال الرد بكل قوة ومن دون محدودية زمنية كانت طب

االسبوع الماضي حقق نصراهللا التنبؤ المتكدر الذي طرحه قليالً من االشخاص الذين اصروا على 
االدعاء باسم المنطق خالل الحرب، وجسد قوته العسكرية حتى يوضح ويؤكد عن انه الطرف االقوى 

 الحكمة من وراء الرد للوهلة االولى كان من المفترض ان يطرح هذا عندنا مسألة بصدد. في لبنان
 .االعمى من دون دراسة ما سيحدث بعد غِد

 ال ينظرون للوراء
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ال يستطيع احٌد منهم ان يعطي . اتصلت  االسبوع  الماضي ببعض االشخاص الموجودين في بيروت
 هو بلد مقسٌم ٢٠٠٦لبنان بعد حرب . تفسيراً موثقاً عن سبب اقدام حزب اهللا على اجتياز الخطوط

 الوحيد الذي قبل ذكر اسمه -ال لي البروفيسور هالل خشان من الجامعة االميركية في بيروت وقطبي، ق
 لدرجة ان احداً ال يستطيع ان يعطيك تصوراً جدياً عما يحدث في الطائفة االخرى وخصوصاً ليس -

 .داخل تنظيم كحزب اهللا
 قادته يشعرون أن الغالف االمني .تنظيم حزب اهللا اصبح اكثر انغالقاً منذ الحرب وتصفية عماد مغنية

حتى االجانب الذين كانوا في السابق يقابلون قادة الحزب بحرية نسبية يصطدمون . المحيط بهم قد تصدى
كل امر نقوله حول حزب اهللا وهذا يشمل االذرع االستخبارية اإلسرائيلية هو محدود . االن بجدار مغلق

 .الضمان
الحرب حولت امين . رات نصراهللا النابعة من االستقطاب في لبنانلدى خشان تفسيٌر ملفت للنظر لقرا

عام حزب اهللا الى بطل ال رمزي في نظر الجمهور الشيعي، بينما يرى كل غير الشيعة انه شخٌص ما 
على هذا النحو يقول خشان نصراهللا على قناعة ان حكومة . يريد السيطرة على لبنان ومبعوثا اليران

. يركية وطابور خامس في خدمة بوش واالسرائيليين وان هناك مبرراً تاماً لمقاتلتهاالسنيورة هي دمية أم
التبرير من وجهة نظر المصالح الشيعية فقط هو انه ليس بحاجة بالمرة الى شرعية لبنانية عامة ألن هذه 

+ ي ما يبحث عنه االن هو تسوية سياسية داخلية، ثلث اعضاء المجلس الوزار. الشرعية ليست قائمة
كل ما . واحد التي تضمن له وفقاً للدستور حق الفيتو على اي قرار هام في المجابهة القائمة مع اسرائيل

خشان يقول ضاحكاً حتى وان كان هذا الشخص . تبقى ليس مهما له بما في ذلك هوية رئيس الوزراء 
 .بنيامين نتنياهو

قامة شبكة اتصاالت هاتفية مستقلة وان قرار هو يوضح لماذا سعى حزب اهللا الى ا. فكروا بهذا التفسير
ومن ثم تراجعت عن قراراها االسبوع  الماضي كجزء . الحكومة بحظرها كان ذريعة التصعيد االخير

وليس اقل من ذلك هو يعود ويذكرنا بأن مراهنة اسرائيل على تغير . من الخضوع المالءات حزب اهللا
ى فلسطين تسببت في كل مرة بموجات ارتدادية تجاوزت الوضع في كيان مجاور بالقوة من لبنان وحت

 .نتائجها المقصد االصلي الذي رمينا اليه
محاولتنا ايجاد بدائل لعرفات تمخضت . يجدر بنا ان نذكر ذلك بدقيقة قبل بدء الدبابات بالتحرك نحو غزة

محاولة . ناطقعن حماس وتفكيك السلطة الفلسطينية حول حماس الى الطرف السياسي االقوى في الم
اسقاط حكومة هنية بالقوة، التي كان وراء العمليات اإلسرائيلية في العامين االخيرين، تؤدي في الوقت 

 .الحاضر الى تعزيز قوة حماس وتساعد االعشاب الضارة االكثر غلواء باالنتشار بجانبها اكثر فأكثر
من بعدها بكثير لم يعد احٌد يرغب ولكن من مرحلة معينه قبل الصاروخ الذي سقط على عسقالن وحتى 

 .بالتذكر
  الحقيقة ال تغير كثيراً

اللبنانيون الذين تحدثت .  ايران-وهناك ايضا سبب االسباب للوعي االسرائيلي في السنوات االخيرة 
معهم  االسبوع  الماضي يوافقون طبعا ان اي خطوة باستخدام القوة من قبل حزب اهللا ال تحدث من دون 

ولكنهم يختلفون حول التساؤل ان كان حزب اهللا يتصرف فقط من اجل . من ايران وتعاون معهاتعليمات 
المصالح االيرانية وان كان من الواجب فعال البحث عن السبب في استعراض القوة في االسبوع الماضي 

 .في طهران
ين وفي الواقع كانوا الفيتناميون ايضا قال احدهم اعتبروا في الغرب كأتباع لالتحاد السوفياتي والص

القيادة العسكرية . يتصرفون انطالقاً من مصالحهم الذاتية ولكن الحقيقة ال تغير شيئاً على المستوى الفعلي
واالستخبارية في اسرائيل التي تحدد رؤية الواقع للحكم ولنا جميعاً موحدة تقريبا اليوم حول اعتقادي بأن 



  

  

 
 

  

            ٣٠ ص                                   ١٠٨٠:         العدد                  ١٧/٥/٢٠٠٨السبت : التاريخ

 المعركة بين ايران واسرائيل او بين ايران وأميركا كل شيء يحدث في الشرق االوسط هو جزء من
 .بمشاركة اسرائيلية

ضمن هذا المفهوم تكون االسئلة حول سبب مهاجمة نصر اهللا لخصومه في بيروت او سماح حماس 
اسرائيل قررت ان هذا جزء من التحضيرات االيرانية . الطالق صاروخ على عسقالن هي اقل اهمية

كتيكية في اطار االستعداد من اجل بلورة هالل معاد من طهران عبر دمشق ليوم الحساب، بخطوات ت
هذه هي الرواية االكثر . ومن اللحظة التي قررت فيها اسرائيل اصبح هذا هو الواقع. فبيروت فغزة

حداثة العتبار الشرق االوسط كتلة واحدة معادية كما في الماضي ان كل خطوة يقوم بها موجهة نحو 
االن يتعلق االمر بخطأ على . ضمن هذا الوضع كل االعتبارات تُزاح جانبا.  إبادة اسرائيلالهدف االكبر

  .االن كل ما تبقى هو اصدار االمر. الحياة وخطوة دفاعية امام االبادة
 ١٧/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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