
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   السلطة لن تتخلى عن حق عودة الالجئين  : أبو ردينة
 الرباعية بالتورط في الصراع الداخلياللجنة  مهتحماس ت
 يجب الفصل بين قضية الجندي األسير شاليط واتفاق التهدئة: ديختر

  قتةؤ فلسطينية لدولة م-أفكار أردنية 
 بتطبيق سياسة عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين" إسرائيل"سعود الفيصل يتهم 

"إسرائيل" معاالتفاق: عباس
  ل جميع القضاياشميجب أن ي
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 ١٦  :كاريكاتير
***  

  
  ل جميع القضاياشم يجب أن ي"إسرائيل"مع  االتفاق: عباس .١

شـدد  :  نقالً عن موفدها إلى شرم الشيخ، عبد الرؤوف أرناؤوط         ١٨/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   أوردت  
 جورج بوش في    األمريكيالرئيس محمود عباس على أنه تم التأكيد في االجتماع الذي عقده مع الرئيس              

 أن وأن االتفـاق يجـب       أخرى قضية على حساب قضية      ، على عدم قبول تأجيل    أمسمنتجع شرم الشيخ    
  .يكون حول جميع القضايا

كبر خالل الفترة   أكبر ودعم   أ انه تلقى وعداً من الرئيس بوش خالل االجتماع بنشاط           إلىوأشار الرئيس،   
  هذا ال يعني بحـال أن      أن اتفاق، إال أنه أكد على       إلىالمتبقية حتى نهاية العام الجاري من أجل التوصل         

وعدنا بنشاط أكبر ودعم أكثر وقد أكدنا علـى          ":الواليات المتحدة ستقرر نيابة عن الطرفين، وقال عباس       
 وقت تجـد أن مـن       أي يبقى دائماً ومستمراً ومتطوراً، والرئيس بوش قال لي إنه في            أن الدعم يجب    أن

داً على سؤال، إن كان     ، وأضاف ر  " سأكون جاهزاً  فإنني لالجتماع   إلي تأتي   أن أو تتصل بي    أنالمناسب  
 األمريكيون، فبصراحة قال    اإلسرائيليينالمهم هو ما يحدث بيننا وبين       ":  تفاؤالً من السابق   أو تشاؤماً   أكثر

 هكذا نقول، إن الواليات المتحدة ال تعمل نيابةً عنا، فنحن نعمل وبالتالي فانه من واجبنا نحن                 أيضاًونحن  
 يعملون نيابةً عنا، وبـصراحة أكبـر        األميركيين أننعتقد   ولكن ال  اتفاق،   إلى أن نتوصل    واإلسرائيليين

لربما هذه هي نقطة سـلبية      .. اتفاق إلى من اجل التوصل     األطراف قد ال يضغطون على طرف من        فإنهم
  ". هذا هو الواقعأن إال

 الرئيس  أهم ما كان في اللقاء هو العملية السياسية ككل، كيف بدأت منذ خطاب             "أنواعتبر الرئيس عباس    
يهود اولمـرت والـذي   إ اإلسرائيليبوش في تموز الماضي والى آخر اجتماع عقدناه مع رئيس الوزراء       

تحدثنا عـن الوضـع الـداخلي       " وقال  ".  نتفق على شيء   أنتحدثنا فيه حول القضايا النهائية ولكن دون        
 أن تكـون    األساسـية لحتنا   الدعم االقتصادي، وتحدثنا عن التهدئة وأكدنا أن مص        إلىالفلسطيني وحاجتنا   

 أننا حريصون   أالبصرف النظر عما تقوم به حماس       ..  يرتاح شعبنا الفلسطيني   أنهناك تهدئة ألنه يهمنا     
على أن تهدأ النفوس في غزة وأن يعيش شعبنا هناك حياته االعتيادية، وقد أثرنا هذا الموضـوع بـشكل     

  ".واضح
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واجز ألنها في نهاية األمر تعطل المسيرةَ السلمية، وقد         تحدثنا عن االستيطان واستمراره والح    : "وأضاف
  ".تحدثنا عن تطورات الوضع األمني والوضع االقتصادي وعن مؤتمر بيت لحم بالذات

من جانبه، سعى بوش    :  نقالً عن مراسلتها في شرم الشيخ، راغدة درغام        ١٨/٥/٢٠٠٨الحياة  وأضافت  
، وقال  "سرائيلإ"ـيام ل أالل زيارته التي استغرقت ثالثة      همال الفلسطينيين خ  إلى تخفيف قلق العرب من      إ

، سأقول بوضوح   في خطابي غداً  ": فغاني حامد كرزاي في شرم الشيخ     في مؤتمر صحافي مع الرئيس األ     
لى إ في تحديد دولة فلسطينية قبل انتهاء واليتي، وسنعمل جاهدين للتوصل            ن نحقق نجاحاً  أمكاننا  إن في   أ

  ."هذا الهدف
قلبي ينفطـر   "ن   دولة فلسطينية أل   "تحديد"نه يريد المساعدة على     أ في ختام محادثاته مع عباس       وقال بوش 

لوضع حد للمعاناة    " سيوفر فرصة   فلسطينياً "وطناً"ن  أضاف  أو. "لرؤية قدرات الفلسطينيين الواسعة تتبدد    
تي في تحقيق الحلم الذي     ن تساعد حكوم  أمامكم  أ تعهد مجدداً أ": وتابع. راضي الفلسطينية  األ "التي تشهدها 

  ."لى جنبإ بقيام دولتين تعيشان بسالم جنباً" يضاًأسرائيليين ن هذا الحلم هو حلم اإلأ ، موضحاً"يراودك
  
    السلطة لن تتخلى عن حق عودة الالجئين : أبو ردينة .٢

 رفضت السلطة الفلسطينية أمس بشدة التصريحات الصادرة عن الحكومة اإلسرائيلية بخصوص ضرورة           
وقال النـاطق   . ١٩٤٨التخلي عن حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها العام             

هذه التصريحات تلحـق    " على هذه التصريحات في بيان إن        الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، تعقيباً      
. "ثناء سير المفاوضـات   الضرر البالغ بعملية التسوية السلمية وتدمير مقصود لها وهي وضع للعراقيل أ           

قضية الالجئين هي مـن  " على أن    ، مؤكداً "فرض الحقائق خارج طاولة المفاوضات    "حذر أبو ردينة من     و
  . "القضايا األساسية مثل قضية القدس

إذا لم يتخلَّ الفلسطينيون عن     "وكان ناطق باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت قال الجمعة انه            
 لن يتم التوصل إلى اتفاق فـي المفاوضـات الجاريـة مـع     "إسرائيل"الالجئين إلى داخل  مطلبهم بإعادة   
  . "الفلسطينيين

١٨/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية    
  
   اللجنة العربية لزيارة غزة ولعب دور في المصالحةتدعوحكومة هنية  .٣

 اللجنـة  أمـس،  غـزة  دعا الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في مؤتمر صحافي عقده في مدينة       
الوزارية العربية برئاسة رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري حمد بن جبر آل ثاني المكلفـة إيجـاد                 

 لعب الدور ذاته في فلسطين إلنهاء حال االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنيـة             إلى"حل للخالفات اللبنانية    
  ."حقوق شعبنا وقضيته الوطنيةإليماننا بأن الوحدة الوطنية صمام األمان للحافظ على 

الجهود التي قامت بها الجامعة العربيـة واللجنـة الرباعيـة           " الحكومة المقالة    "تقدير"وأعرب النونو عن    
الجامعة العربية  " أن هذه الجهود تؤكد     أنواعتبر  . "الوزارية العربية في نزع فتيل األزمة اللبنانية الداخلية       

  ." في سياسات المنطقة وأزماتهاما تزال قادرة على لعب دور مؤثر
قدوم وفد عربي على مستوى وزراء الخارجية العرب في أسبوع النكبة يعني تكريس الحـق               " أنورأى  

العربي في األرض الفلسطينية، ورسالة تضامن وانتماء من األمة العربية لشعوبها ولـشعبنا الفلـسطيني               
 مطالبة بلعب دور أكثر فاعلية على مـستوى         يةواإلسالماألمة العربية   " إنوقال  . "على وجه الخصوص  

 وعدوانه وحصاره وارتكاب جرائم الحرب      اإلسرائيليالقضية الفلسطينية بشقيها األول المتعلق باالحتالل       
والعقاب الجماعي، والشق المتعلق بالشأن الداخلي الفلسطيني وانعكاساته على قضيتنا الوطنية واستعادتنا            

  ."حقوقنا الشرعية
١٨/٥/٢٠٠٨ الحياة  
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  الرباعية بالتورط في الصراع الداخلياللجنة  مهتحماس ت .٤

قالت حركة حماس، على لسان المتحدث باسمها سامي أبـو زهـري، إن تـصريحات               : ب.ف. ا -غزة
اعتراف "مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير حول األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بمثابة              

وشـدد أبـو    . "راف دولية بما فيها اللجنة الرباعية في المواجهات الفلسطينية الداخليـة          صريح بتورط أط  
زهري، في تصريح صحافي أمس، على أن هذه األطراف ال تزال تواصل دورها في تـسليح وتـدريب            

  .طرف فلسطيني ضد طرف آخر
المجموعات األمنية  ، قال فيها إن     "جيروزاليم بوست "وكان أبو زهري يرد على تصريحات بلير لصحيفة         

 في األردن يتم إعدادها بفاعلية أكبر بكثير من أولئك الذين فشلوا فـي مقاومـة                التي يجري تدريبها حالياً   
 االعتمـاد   "إسـرائيل "سيطرة حماس في قطاع غزة، وأن الهدف من ذلك إيجاد وضع تستطيع من خالله               

  .على القدرة األمنية للسلطة
 ١٨/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   على اتفاق التهدئةسرائيلي الرد اإلمعرفةلأبو مرزوق يرأس وفد حماس للقاهرة  .٥

 الـدكتور   ، حمـاس  حركـة ن نائب رئيس المكتب السياسي ل     أ "الحياة"علمت  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
 ،لى القاهرة، الذي يضم من قيادات الداخل محمـود الزهـار          إ سيرأس وفد الحركة     ،موسى أبو مرزوق  

م، والقيادي في الحركة جمال أبو هاشم، ومن الخارج عضوي المكتب السياسي عماد العلمي              سعيد صيا و
  .ومحمد نصر

ـ    زيارته للقاهرة هي لمتابعة خطوات التوصل إلى اتفاق تهدئة، واإلطالع          " إن   "الحياة"وقال أبو مرزوق ل
 ترحيبه بما يحمله سليمان     اًكدمؤ،  "على المحادثات األخيرة التي أجراها الوزير عمر سليمان في إسرائيل         

  ."إذا كان ضمن السياسات التي تم التوافق عليها مسبقاً مع المسؤولين المصريين"
وعن الموقف اإلسرائيلي من التهدئة والذي يشترط إطالق الجندي اإلسرائيلي األسير في غـزة غلعـاد                

يء، لكننا نرفض ربط قضية تبـادل        بأي ش  لم نبلغ رسمياً  ": شاليت في مقابل التزام إسرائيل بالتهدئة، قال      
باإلسراع في إبرام   "غير أنه عبر عن ترحيب الحركة       . "األسرى بمسألة التهدئة، فهما قضيتان منفصلتان     
  ".صفقة إطالق شاليت من خالل تبادل األسرى

  ١٨/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
  ةبمفاجآت ال تتوقعها في حال أقدمت على عمل عسكري في غز" إسرائيل"المقاومة تهدد  .٦

سرائيلي لن تُستقبل بالورود في حال أقدمت       ن قوات االحتالل اإل   إقالت فصائل المقاومة الفلسطينية     : غزة
جاء هذا الكالم رداً على مـا نـشرته         . على تنفيذ عملية عسكرية كبيرة او واسعة النطاق في قطاع غزة          

دئية على عملية عسكرية في     سرائيلية أعطت موافقتها المب    من أن الحكومة اإل    "حرونوتأيديعوت  "صحيفة  
  .غزة

خيارات المقاومة كثيرة ومتعـددة ومفتوحـة،       "ن  إ "بو مجاهد أ"وقال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية       
وسيلقى العدو الصهيوني ما ال تتوقعه دوائر استخباراته إذا حاول العبث في قطاع غزة من فعل مقـاوم                  

  ."يرد عدوانه على القطاع
ن أ ، معتبراً "أرض غزة لن تكون مفروشة بالورود     "ن  إ "بو عبيدة أ "ق باسم كتائب القسام   بدوره، قال الناط  

  ".حلم بعيد المنال" بعملية عسكرية واسعة النطاق في غزة "سرائيلإ"قيام 
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سرايا القدس وجميع الفصائل الفلسطينية علـى اسـتعداد         "ن  إ "حمدأبو  أ"وقال الناطق باسم سرايا القدس      
ن أواعتبر  . "لها من أسلحة متواضعة ستدافع عن الشعب الفلسطيني ضد أي عدوان محتمل           كامل بما ُأتيح    

  ."تأتي في إطار الحرب النفسية"هذه األنباء 
 قوات االحتالل من مغبـة القيـام بعمليـة          ،"بو المنتصر أ" الملقب   ،"كتائب األقصى "حذر القيادي في    كما  

  ."ود لم ير مثله في تاريخه من قبلاالحتالل سيجد يوماً أس"عسكرية في القطاع ألن 
  ١٨/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
   في الضفةها من أنصارأربعةل اعتقبا األمن الفلسطيني  تتهمحماس .٧

ذكرت حركة حماس أن األجهزة األمنية التابعة لجناح السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس،             : رام اهللا 
  .اعتقلت أربعة من أنصار الحركة في الضفة مساء الجمعة

١٧/٥/٢٠٠٨قدس برس   
 

   بين قضية الجندي األسير شاليط واتفاق التهدئةالفصليجب : ديختر .٨
طالب وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي أفـي ديختـر،          : محمد جمال  – القدس المحتلة    - وكاالت   –غزة  
 بضرورة الفصل بين موضوع اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير لدى الفـصائل الفلـسطينية               أمس

إنـه  "وقال ديختر في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية،         .جلعاد شاليط، واتفاق التهدئة في قطاع غزة      
يمكن الموافقة على التهدئة في مرحلة ما دون السماح لحماس باستهداف البنـى التحتيـة االسـتراتيجية                 

ب بين الحـدود    وأكد ديختر وجوب وضع حد لعمليات التهري       ".ونصف مليون شخص من سكان الجنوب     
ن عدد القذائف الصاروخية التي     إإن إسرائيل لم تتمكن بعد من ردع حماس و        "الفلسطينية المصرية، قائال    

جرى إطالقها من قطاع غزة منذ مطلع العام الحالي يساوى عدد القذائف الصاروخية التي أطلقت خالل                
إن عملية وقف إطالق النـار       " قائالً وأعرب ديختر عن توقعاته في فشل إعالن التهدئة،       ". العام الماضي 

 اإلجراءات المناسـبة    "إسرائيل"نه سيعمل كل ما بوسعه لتتخذ       أ ، مضيفاً "من القطاع تستغرق سنين عديدة    
 .بينها وبين مصر" إرهابية"لمنع نشوء بؤرة 

١٨/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية   
  
  يجب على أولمرت أن يتنحى عن رئاسة الحكومة: أورئيل رايخمان .٩

يجب "إنه   ،"كاديما"وأحد مؤسسي حزب    " بين المجاالت "لبروفيسور أورئيل رايخمان، رئيس المركز      ل ا اق
ويقول رايخمان إنه لم يعـد يفخـر بكونـه قـدم الـدعم              . "على أولمرت أن يتنحى عن رئاسة الحكومة      

ع فـي   وبحسبه فإنه وقبل تفجر قضية التحقيق األخير ضد رئيس الحكومة، فإن أولمرت قد وق             . ألولمرت
وحـرب لبنـان الثانيـة      " التجميـع / االنطواء"وخطة  " فك االرتباط " أخطاء استراتيجية خطيرة؛ خطة      ٤

  .ومؤتمر أنابولس
يقول إن الطريقة التي نفذت فيها كانت خطأ من أساسها، لكونها جـاءت بـدون أن                " فك االرتباط "وعن  

ين، وبدون بناء االقتصاد الفلسطيني     تعطي رصيدا ألبو مازن، وبدون بلورة تفاهمات حقيقية مع المصري         
  .حتى ال يصبح الغزيون جياعا على السياج الحدودي، على حد قوله

، وأنها ناقـضت    "فك االرتباط "التجميع فقد كانت برأيه تعظيما لكل خطأ وقع في          / أما عن خطة االنطواء   
ل فاشل، عالوة علـى     وحرب لبنان تمت إدارتها بشك    . ما طرحه أرئيل شارون وبرنامج كاديما السياسي      

فقد كان خطأ جسيما، ألنه ال يمكن أن يؤدي إلى حل دائـم يـشمل               " أنابولس"أما  . إهمال الجبهة الداخلية  
  .القدس وحق العودة، والنتيجة ستكون خيبة أمل عميقة ونهاية لسلطة فتح وصعود حماس
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اف أنه ينسب ألولمرت مزايا     وأض. أما بالنسبة للتحقيق األخير مع أولمرت، فقال رايخمان إنه فوجئ به          
كثيرة، منها عدم رجاحة الرأي وتدوير زوايا هنا وهناك، ولكنه لم يكن يفكر أبـدا بمـصطلحات مثـل                   

  ."مغلفات أموال"الحصول على 
ويقول أيضا إنه ال يزال يعتقد بضرورة وجود حزب مركز، كما يؤكد على ضرورة إقامة حكومة وحدة                 

وأنه يجب إجـراء إصـالح   . اراك ونتانياهو وأحزاب صهيونية أخرىوطنية بعد ذهاب أولمرت، تضم ب    
، إال أنه يبقى األهـم      "إنقاذ النقب والجليل  "داخلي في التربية والتعليم، وفي تغيير نظام الحكم، وما أسماه           

وبعد أن أوصلتنا حكومة أولمرت إلى الحضيض، يجب إعـادة القـيم            . استعادة ثقة الجمهور  "بنظره هو   
 .، على حد تعبيره"التحديات الصهيونية إلى مركز حياتنا، من أجل ضمان بقاء إسرائيلاألساسية و

١٧/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب  
  
  ! باستخدام فتاة شبه عارية يتم في عوفر الفلسطينيينالمعتقلينالتحقيق مع  .١٠

 في   جديداً ن السجانين في سجن عوفر أصبحوا يستخدمون أسلوباً       أ من رام اهللا     ىسرحد األ أفاد أ : رام اهللا 
 بإصدار أصوات   وتقومالتحقيق، حيث يأتون بفتاة ويدخلونها شبه عارية على األسير أثناء التحقيق معه،             

  .أكثر ما يعاني منه األسرى أثناء التحقيق، حيث باتت هذه الفتاة والقيام بحركات إلغرائه
  ١٨/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  م بفيروس غامض في الديصابأسير فلسطيني  .١١

ال نادي األسير الفلسطيني، أمس، إن أسيراً فلسطينياً في السجون اإلسرائيلية أصـيب مـؤخراً                ق :أ.ب.د
 جسده ومن ثم بـدأت  اً مفاجئاً أصاب رتجاجأوضح النادي أن ا   و. وبشكل مفاجئ بفيروس غامض في الدم     

رارة، ولم  عانى من ارتفاع في درجة الح     كما  بثور حمراء اللون بالظهور على القدمين واليدين والظهر،         
  .يستطع تحريك قدميه ويديه

  ١٨/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   باإلفراج عن رئيس بلدية نابلس تلغي قراراًإسرائيليةمحكمة  .١٢
 إن محكمة إسرائيلية ألغت     ،قالت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان أمس        :  د ب أ   -نابلس  

س بلدية نابلس بالـضفة الغربيـة، الـذي يقـضي           تقليص الحكم الصادر بحق المهندس عدلي يعيش رئي       
المرة الثانية التي تقوم فيها محكمة إسرائيلية بإلغـاء          وأوضحت أنها    .باإلفراج عنه نهاية الشهر الجاري    

وفي سياق متـصل، رفـضت المحكمـة العليـا          . ٢٠٠٧ أيار ٢٤ منذ أن اعتقل في       األسير اإلفراج عن 
 المقدم بشأن المهندس مهدي الحنبلي نائب رئيس بلدية نابلس، بعد           اإلسرائيلية في القدس المحتلة االلتماس    

  .أن مضى على اعتقاله سنة كاملة
  ١٨/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  استمر لساعاتقوات االحتالل تنسحب من األطراف الشرقية لرفح بعد توغل  .١٣

ب قطاع غزة   انسحبت قوات االحتالل من األطراف الشرقية لمدينة رفح جنو        : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
بعد توغل استمر عدة ساعات، وبعد أن قامت بعمليات تجريف واسعة وتدمير قرب مطار غزة الـدولي،                 

أن  الـذين أكـدوا      شهودال ه  ذكر، بحسب ما     من المواطنين الفلسطينيين في المنطقة     ١٠في حين اعتقلت    
   .اً من المزارعاالحتالل خلف وراءه دماراً هائالً في البنية التحتية وبعض المنازل وعدد
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مراكب الـصيد فـي     ه  سرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجا    في سياق آخر اطلقت الزوارق البحرية اإل      و
  .منطقة السودانية شمال قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع اصابات

  ١٧/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  اكتشاف مسجد أثري في منطقة أم الرشراش تعلن مؤسسة األقصى .١٤
كشفت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية النقاب عـن وجـود            :مد جمال  مح -القدس المحتلة   

  . كيلومترات عن مدينة إيالت١٠مسجد أثري يعود إلى العصر األموي في منطقة أم الرشراش يبعد نحو 
  ١٨/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
   ٤٨يي أمام المقبلين من فلسطين على مدخل جنين توافق على فتح معبر الجلمة"إسرائيل" .١٥

يبدأ األهـل مـن داخـل الخـط          س ،ما أعلنه ن التزم االحتالل ب   إ من المتوقع    : عاطف أبو الرب   - جنين
عبـر المـدخل    وذلـك   . األخضر بدخول مدينة جنين، بعد انقطاع قسري فرضه االحتالل لسبع سنوات          

معبـر أمـام    لن وافقت سلطات االحتالل على فتح جزئي ل       أبعد  ،  الشمالي، الذي يعرف باسم معبر الجلمة     
  .حركة الوافدين لمدينة جنين

  ١٨/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  االحتالل اإلسرائيلي يدمر أكبر مشروع إلنتاج البيض في غزة .١٦
 ،عبارة عن سبع مـزارع كبيـرة      ،  أقدمت قوات االحتالل على تدمير أكبر مشروع إلنتاج البيض        : غزة

منصور بريـك   وقـال    . شرق رفح  هاتوغلالل  وذلك خ . جنوب قطاع غزة والذي تبلغ تكلفته مليون دوالر       
رئيس بلدية الشوكة شرق رفح أن قوات االحتالل سوت هذه المزارع باألرض وأعـدمت اآلالف مـن                 

  .الدجاج تحت جنازير دباباتها وجرافاتها
  ١٧/٥/٢٠٠٨ قدس برس

  
   مريضا١٥٦ً عدد ضحايا حصار غزة من المرضى إلى ارتفاع .١٧

لن الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، رامي عبده، عن حالتي           أع: ألفت حداد ورأفت الكيالني   
وبوفاة المريضين يرتفع عـدد ضـحايا        .وفاة جديدتين بسبب الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة        

  . ضحية١٥٦الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة الى 
  ١٧/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  ة قتؤ فلسطينية لدولة م- أردنية أفكار .١٨

إلحاح الجانب الفلسطيني على توقيع إطار تفاهم، مع        "استغرب مسؤول أردني سابق طلب عدم ذكر اسمه         
 وقع قبل ثالثة أسابيع بين       قوياً  صداماً إن مطلعة   أردنيةوقالت مصادر    ."أن هذا التفاهم موجود منذ زمن     

 على الموقف   التي شنت هجوماً   تسيبي ليفني    اإلسرائيلية صالح البشير ونظيرته     األردنيوزير الخارجية   
بـالكف عـن تخريـب المفاوضـات مـع          " من االستيطان في الضفة الغربية، وطالبت عمان         األردني

  ."تؤجج موقف الفلسطينيين وتصلبه" األردنيين تصريحات المسؤولين أن، معتبرة "الفلسطينيين
اهللا الثاني العاجلـة     الملك عبد  األردني حاول استغالل زيارة العاهل      األردنوحسب المصادر ذاتها، فإن     
أبريل الماضي بإعداد وثيقة تفاهم تعرض على بوش مـن اجـل جعـل              / والسريعة لواشنطن في نيسان   

 رفيع المستوى أعد ورقة األفكار بالتفاهم مـع كبيـر           أردنياً مسؤوالً   إنوقالت  . "منتجة"زيارته للمنطقة   
 اإلدارة  إلـى غير رسمي، وان الورقة لـم تقـدم         المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات بشكل       
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 بعدم عرضـها ألنهـا      األمريكية من الدوائر    "نصيحة" والفلسطيني تلقيا    األردني ألن الطرفين    األمريكية
، "غير مقبولة وألن جزءاً منها أصبح في حكم المتفق عليه بين المفاوضين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين               "

  . ليفني-عم مفاوضات قريع وإلفساح المجال للتركيز على د
 الفلسطينية تلتقي وتختلف فـي الوقـت نفـسه مـع            - األردنيةن ورقة األفكار    إوتقول مصادر مطلعة    

، المؤقتـة  ايهود اولمرت في شأن مـشروع الدولـة ذات الحـدود             اإلسرائيليطروحات رئيس الوزراء    
 عاما،  ٣٠ن الجهة الغربية لمدة      م األردن سيطرة على غور     أبيبوتتجاهل قضية القدس، لكنها تعطي تل       

 أراضي الدولة الفلسطينية ولمدة عشر سـنوات        إلى اً آالف فلسطيني سنوي   ١٠ عن عودة     الورقة وتتحدث
 الجئ فقط، وحل قضية المستوطنات الرئيسية من خالل عملية تبـادل            ألف مئة   إلىوبعدد إجمالي يصل    
  .لألراضي بين الطرفين

 امتعاضه من تسريبات تقـول      األردن هذه الوثيقة بات قليال فيما أبدى        لكن رهان العرب على توقيع مثل     
، وهي نقطة حـرص     "وإسرائيل األردنالحدود الطبيعية بين    " األردن اولمرت يصر على اعتبار نهر       إن

 إبقـاء  مـن خـالل      ١٩٩٤ الموقعة عام    "إسرائيل" على تثبيتها في معاهدة السالم مع        األردنيالمفاوض  
  . دائمإسرائيلي حين توقيع اتفاق فلسطيني إلىبية معلقة مصير حدوده الغر

مراجعـة  " إلى سابق معسكر االعتدال العربي      أردني، دعا مسؤول    األفكاروفي معرض تعليقه على هذه      
 وإفـشال  في إضعاف الرئيس محمود عبـاس        "إسرائيل"األداء العربي في العملية السلمية، وتحديدا دور        

وشدد على ضرورة إعادة بناء     . "وة طروحات برامج المتطرفين الفلسطينيين    عملية السالم، وليس بسبب ق    
 مـن   "إسرائيل" إنتاج حل دائم ومنع      إلىالموقف العربي من عملية السالم ضمن إطار زمني محدد يؤدي           

 يكون حذراً في    أن يجب   األردني الموقف   أنوأكد  . إدارة السالم وإضاعة الوقت وإجبارها على حل دائم       
  ."أن ال نظهر أمام اآلخرين كأننا نشارك في الصفقات سيئة الذكر "حلة وهذه المر

١٨/٥/٢٠٠٨الحياة   
 
   مراجعةإلىسياسات المملكة الخارجية والداخلية بحاجة :  اإلسالميالعمل .١٩

سياسـات   "أن الغرايبـة    أرحيل اإلسالمي اعتبر الناطق اإلعالمي باسم حزب جبهة العمل         - الغد -عمان
فقدان الوزن يعانيها دوره في المنطقـة فـي هـذه        "من ما اسماه حالة     " األردن الخارجية تحتاج إلى إنقاذ    

 مراجعة عاجلة بغية تمتـين موقـع        إلى بحاجة   األردنيةالسياسة الداخلية والخارجية     "أنوأكد   ".المرحلة
  ".لألخطار السياسي وقدرته على التصدي األردن

 في جوالتهم المشؤومة على المنطقة يـستبطن        لألردناستثناء المسؤولين األميركيين     "أن وأضاف أيضاً 
 ضحية مـا    األردن يكون   أن أو،  األحداث في مسار    األردنيعن تضاؤل الدور     دالالت خطيرة قد تعبر   

  ." فيما يتعلق بتصفية القضية الفلسطينيةيجري من حراك سياسي، خصوصاً
 فـي   ، خصوصاً "األردنالحلول المطروحة للقضية الفلسطينية على حساب       تكون   "أنولم يستبعد الغرايبة    
  .، الذي يكتنف ما يجري من مباحثات في هذا الشأن"الغموض وتناقض التصريحات"ظل ما وصفه بـ 

 القوة وبقدر ما تمتلك من فاعلية       ألوراق دولة مرتبط بمقدار امتالك الدولة       أليالدور السياسي   "وأكد بأن   
  ".األمريكيةالتبعية للسياسة "اسماه بسبب ما " خسر كثيرا "األردن أنتبرا ، مع"وتأثير

 الشعب الفلسطيني ويمتلك عالقـات وثيقـة        إطراف كان فيما مضى يمثل عباءة لكل        األردن"وذكر بأن   
  ". حماساإلسالميةبحركة المقاومة 

١٨/٥/٢٠٠٨الغد األردنية   
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  نرفض أن يكون لبنان جائزة ترضية :السنيورة .٢٠
 الشديد ألن الرئيس بوش انتهز هذه       أسفي ابدي   أن أود إذاعي إنني في حديث   قال رئيس الوزراء اللبناني     

 ضغط فعلي حتى اآلن من اجـل        أي لم يمارس      أساسا لكي يعبر عن دعمه للبنان، ألنه        )النكبة (المناسبة
 كل عربي وكل مسلم وكـل        في ضمير  أليمةوهذه الذكرى   .  دولة فلسطينية مستقلة   إلقامةتنفيذ ما تعهده    

 يغتنم الـرئيس    أن أتمنىكنت  .  شعب والسيما الشعب الفلسطيني    أي وحقوق   اإلنسان يحترم حقوق    إنسان
بوش هذه المناسبة للتشديد على حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه والحصول على دولة مـستقلة                

ية التي مضى عليها ستون عاما وما زالت        وهذا ابسط القليل حتى نجد حال حقيقيا لهذه المشكلة المستعص         
  ".تولد مشاكل هنا وهناك بما فيها المشاكل التي يعانيها لبنان

 يدعم لبنـان والحكومـة اللبنانيـة    أن أراد إذا الرئيس بوش    أن دعمه لبنان، اعتقد     إلىبالنسبة  : "وأضاف
بل الحـل الـذي ارتـضاه        االحتالل وان تق   إلنهاء إسرائيل ذلك معروف وهو الضغط على       إلىفالطريق  

.  االحتالل لمزارع شبعا   إنهاء إي،  ١٧٠١ في القرار    اابيضاللبنانيون وبينوه في النقاط السبع التي وردت        
 االنسحاب من مرتفعات الجوالن ومـن       أيضاوحتى عندما يأتي الحل النهائي للمشكلة الفلسطينية يقتضي         

  ".١٩٦٧المناطق المحتلة في فلسطين بعد عام 
هناك سـوابق وهـواجس     : " على حساب لبنان فأجاب    إقليمية – أمريكية هناك صفقة    أن يعتقد   وسئل هل 

نحن كلبنانيين لنا موقف واضح، أننا      .  ندخل في ما يضمره البعض     أندائما لدى اللبنانيين، ونحن ال نريد       
لبنانيون فـي    الكامل بما اتفق عليه ال     وإيمانه مشكلة على حساب لبنان واستقالله وسيادته        أينرفض حل   

 مشكلة في المنطقة على حساب لبنان وان        أي تحل   أنكما نرفض   . اتفاق الطائف والسيما رفض التوطين    
 ".يقدم جائزة ترضية

١٨/٥/٢٠٠٨النهار اللبنانية   
 

   عن خطابه في الكنيستيستفسر من بوشمبارك : خالل لقائهما في شرم الشيخ .٢١
مام الكنيست  أألقى خطاب الرئيس جورج بوش       : الحسيني جيهان،  راغدة درغام    -القاهرة  ، شرم الشيخ   

ثار الرئيس حـسني    أ حيث   ؛مس في شرم الشيخ   أجراها  أالخميس الماضي، بظالله على المحادثات التي       
  ."إسرائيل"ـمبارك معه مسألة الخطاب وما بدا فيه من انحياز ل

 عمليـة   ميركي ملتزم تمامـاً   لى الحصول على ضمانات بأن الرئيس اال      إوسعى مبارك خالل لقائه بوش      
وقال أبو الغيط في مؤتمر صحافي عقب لقـاء  . نه سيعمل بجدية نحو هدف قيام دولة فلسطينية    أ و ،السالم
 إلـى أن    مـشيراً  ،"كان هناك الكثير من الفهم المتبادل والنقاش المتعمق في القضايا المطروحـة           ": القمة

عليكم أن تستمعوا لخطابي أمـام      : لكنيست، فرد بوش  مبارك أثار خالل محادثاته مع بوش خطابه أمام ا        "
ن تكون هناك نيـة لعقـد قمـة         أ ى أبو الغيط  ونف. "والذي سأتناول فيه القضية الفلسطينية    ) اليوم(المنتدى  

  .و خماسية في شرم الشيخأجماعية ثالثية 
 رايس عن رؤيـة     زا وزيرة الخارجية األمريكية كوندولي     من  مفصالً إلى أن مبارك تلقى تقريراً    كما أشار   

 أن مصر ترصد لدى الجانب      ، موضحاً الواليات المتحدة للجهد الذي يبذل من أجل دفع المفاوضات حالياً         
النتائج هي التي ستكشف عن حقيقة التقـدم الـذي تتحـدث بـه              " أن   مضيفاًوكي بعض التفاؤل،    ياألمر

  ."األطراف
  ١٨/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  سياسة عقوبات جماعية ضد الفلسطينيينبتطبيق " إسرائيل"سعود الفيصل يتهم  .٢٢

 علـى   "عقوبات جماعيـة  " بتطبيق سياسة    "سرائيلإ"اتهم وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل        
سـرائيليين والفلـسطينيين    نه يؤيد الجهود السلمية الجارية بين اإل      إوقال في مؤتمر صحافي     . الفلسطينيين
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سرائيل في سياسة توسيع المستوطنات علـى       إاستمرار  "ن  أضاف  أكي، لكنه   يمرألشراف الرئيس ا  إتحت  
ضفاء المزيد من التعقيدات علـى الوضـع        إحادية الجانب، من شأنه     جراءاتها األ إراضي الفلسطينية و  األ

  ."وتعطيل العملية السلمية
المملكة تابعت باهتمام خطاب الرئيس االميركـي فـي الكنيـست، وجميعنـا يـدرك               "ن  أ فيصلوذكر ال 

 علـى   يـضاً أنه من المهم التأكيد     أغير  ... بعادها السياسية أسرائيلية و  اإل -كية  يمر العالقة األ  خصوصية
 بموجب القانون الدولي وقراراتـه الـشرعية        ،الحقوق التاريخية والسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني     

  ."سرائيليالتي ما زالت مصادرة من قبل االحتالل اإل
  ١٨/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  "إسرائيل"دل العرب يناقشون تشكيل لجنة توثق جرائم وزراء الع .٢٣

أكد وزير العدل السوري القاضي محمد الغفري أن االجتماع االسـتثنائي لمجلـس وزراء العـدل                : سانا
 "إسـرائيل "العرب الذي عقد في القاهرة الخميس الماضي، كان األول من نوعه المخصص لبحث جرائم               

  . جوانبها القانونية وسبل إيجاد آلية لمالحقة مرتكبيهافي األراضي الفلسطينية المحتلة من
 من الشهر الجاري وسيكون من بين       ٢٨ و ٢٧وأوضح الغفري أن المكتب التنفيذي للمجلس سينعقد يومي         

الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تشكيل لجنة جمع وتوثيق األدلة حول الجرائم التـي ترتكبهـا                
  .ينية في األراضي الفلسط"إسرائيل"

 ١٨/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   حاج إسرائيلي١٥٠٠استعدادات الستقبال : تونس .٢٤

ن آالف اليهـود مـن      إقال رئيس الطائفة اليهودية في تونس، بيريز الطرابلسي،          : صالح عطية  -تونس  
 مايو الجاري، إلى جزيرة جربة      ٢٣ و ٢٢سيحجون يومي   " إسرائيلي،   ١٥٠٠ بينهم   ،مختلف أنحاء العالم  

.  بكنيس الغريبة اليهـودي    ، ألداء شعائر الحج اليهودي التي تقام سنوياً       )جنوب شرقي العاصمة التونسية   (
، أن الطائفة اليهودية، استكملت جميع االستعدادات من أجل استقبال أكثر من ستة آالف              "الشرق"وعلمت  

ا وألمانيـا، إلـى جانـب       حاج يهودي، سيحطون رحالهم من بلدان أوروبية مختلفة، بينها فرنسا وإيطالي          
  .إسرائيل باألساس

  ١٨/٥/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  ماراتي يتبرع بمليوني درهم لطلبة جامعة القدس والتعليم اإلالتربيةوزير  .٢٥

 تبرع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التربية والتعليم العالي والبحـث        : جمال المجايدة  -بو ظبي   أ
خالل حفل عـشاء خيـري      ، وذلك   مليوني درهم لصالح طلبة جامعة القدس     مارات بمبلغ   العلمي بدولة اإل  

  .في الجامعة" كفالة الطالب" لبرنامج  دعماً بأبو ظبي،ولمس األأصدقاء الجامعة أنظمته لجنة 
  ١٨/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  نمؤتمر نقابي عربي إفريقي يندد بممارسات االحتالل ضد الفلسطينيي .٢٦

المشاركون في فعاليات المؤتمر التاسع لمنظمة الوحدة النقابية اإلفريقية بالعاصمة          ندد  : طرابلس، القاهرة 
 ضد  "اإلسرائيلي"الليبية طرابلس، بالممارسات العدوانية والمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات االحتالل           

  .عمال وشعب فلسطين في ظل الصمت الرهيب من المجتمع الدولي
١٨/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   
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  الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة نكبة جديدة: األونروا .٢٧
الحـصار اإلسـرائيلي    " أونـروا "وصفت كارين أبو زيد المفوض العام لوكالة الغوث          -غزة حامد جاد 

أن غزة تعيش نكبتها الخاصة التي أنتجتهـا        "المفروض على غزة بأنه بمثابة نكبة جديدة للقطاع، معتبرة          
تمر والحصار الخانق المضاف إلى الشقاء الناجم عن واحد من أكثر أنظمة اإلغـالق              قسوة االحتالل المس  

  ".خنقا في التاريخ الحديث وإن هذا بحد ذاته، يعتبر نكبة للعقل
 أنها شهدت خالل السنوات السبع التي قضتها في غزة استنزاف األمل مثلما شهدت              إلىوأشارت أبو زيد    

س إال أن األمم المتحدة كانت وال تزال في طليعة الجهات التـي تبـذل               أيضا أثره الهائل على أرواح النا     
الجهد، سواء على مستوى الدبلوماسية الخاصة أو على مستوى التأييد العلني، من أجل تغيير وضع شائن                

  .للغاية
١٨/٥/٢٠٠٨الغد األردنية   

 
  ! فلسطينية حاسمةسنة .٢٨

 جواد البشيتي
 "إسـرائيل "طفاً جديداً في تاريخ القضية الفلسطينية، فالسالم بـين           ال بد لها من أن تكون منع       ٢٠٠٨سنة  

والفلسطينيين، أو الحل النهائي للمشكلة القومية للشعب الفلسطيني عبر التفاوض السياسي، ما عاد بالخيار              
مبـادرة الـسالم    "السياسي أو االستراتيجي الواقعي للفلسطينيين، وللدول العربية الملتزمـة حتـى اآلن             

، من عندنا، أن يتقاعدوا، وان يطْعموا النيران ملفَّاتهم التفاوضية، وأن           "المفاوضين"؛ وقد حان لـ     "بيةالعر
 قـد انتهـت     "إسـرائيل "يعلنوا على المأل في خطبة الوداع أن خيار الحل عبر التفاوض السياسي مـع               

 كان طريق الوهم األخير" أنابوليس"صالحيته الزمنية، وأن.  
 جيـرانكم مـن     :  الرئيس بوش قد خاطب اإلسرائيليين من على منصة الكنيـست قـائالً            وأحسب أن إن

الفلسطينيين والعرب هم قوم من األغبياء إذا ظلوا مستمسكين بوهم أنَّني لن أغادر البيت األبيض قبل أن                 
  .آتي لهم بمعجزة تحويل وهمهم إلى حقيقة واقعة

، إنَّما هو   "طريق أنابوليس "عمله قبل مغادرته البيت األبيض، وعبر       كل ما يتوفَّر الرئيس بوش على إتمام        
يكْرِه ماليين الالجئـين    " اتفاق"، ينْكُب بها الشعب الفلسطيني وقضيته القومية، والتي قوامها          "النكبة الثانية "

دة، في  ، بحسب مقياس الزمن السياسي، عن حقهم في العو        "إلى األبد "الفلسطينيين على أن يضربوا صفحاً      
  .١٩٤معناه الذي أوضحه وشرحه قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة الرقم 

، وإنَّما أحد نصفيها، فنصفها اآلخـر قوامـه هـو أن ال مكـان، حاضـراً                 "النكبة الثانية "وهذا ليس كل    
، التي  "لفلسطينيةالدولة ا "ومستقبالً، ومن الوجهة العملية والواقعية، لماليين الالجئين الفلسطينيين في إقليم           

، فإذا كانت عودتهم، بما يوافـق ذلـك القـرار           "االجبن غير السويسري  "يفضلها الرئيس بوش على هيئة      
الدولـة  "من الوجهة الديمغرافية فإن تركيـزهم فـي حيـز           " إسرائيل"الدولي، خطراً على يهودية دولة      

  .تيجييمكن أن يتحول إلى خطر على أمنها االسترا" الفلسطينية
وها هو مارك ريجيف، المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي، يسارِع إلى ترجمة زيـارة الـرئيس                

ونتائجها بشرط تفاوضي هو أن يتخلَّى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس عـن              " إسرائيل"بوش ل 
 علـى مـا قـال       ، فإصراره على هذا المطلب سـيكون،      )"إلى إسرائيل (حق الالجئين في العودة     "مطلب  

قبـل  " اتفـاق "ريجيف، السبب األهم لفشل وانهيار الجهد السياسي والتفاوضي المبذول اآلن للتوصل إلى             
  .مغادرة الرئيس بوش البيت األبيض

، وال يمكن الجمع بين النقيضين؛ ثم زعـم         "نقيض السالم "هذا المطلب إنَّما هو، بحسب تصريح ريجيف،        
ذلـك القـرار    : في القانون الدولي، ناسياً، أو متناسياً، أمـرين       " العودةحق  "ريجيف أن ال وجود لمطلب      

الدولي الذي ال يمكن فهمه على أنَّه شيء ال يمتُّ بصلة إلى القانون الدولي، وأن ال وجود فـي القـانون                     
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 من  ليغدو مواطناً " إسرائيل"حق كل يهودي، في أي مكان في العالم، في العودة إلى            "الدولي لشيء يسمى    
  ".مواطنيها

إذا نجح الرئيس بوش في شيء فإنَّما نجح، أو ينبغي له أن يكون قد نجح، في إقناعنا، ولو كُنَّا حجـاراً،                     
  التي وعد بجعلها، ولو من حيث األساس، حقيقة واقعة قبـل أن يغـادر البيـت                 "الدولة الفلسطينية "بأن ،

الدولـة  "ها جزء من منظومة األمن االسـتراتيجي لــ       األبيض، ال يفهمها، وال يمكنه فهمها، إالَّ على أنَّ        
مزيداً من األمن االستراتيجي من الحجـارة  " إسرائيل"ـ ، وكأنَّها لن تقوم، إن قامت، إالَّ لتبتني ل      "اليهودية

  .التي أنتجها هدم السالم، تفاوضاً واتفاقاً، للجوهري واألساسي من الحقوق القومية للشعب الفلسطيني
يمكـن أن   " إسـرائيل "فلسطيني لم يعلِّل نفسه بوهم أن خيار الحل عبر التفاوض السياسي مع             المفاوض ال 

ينتهي إلى حلٍّ نهائي، قوامه، في الخاص منه بمشكلة الالجئين الفلسطينيين، عودة الماليين من هؤالء إلى                
إذا ما تأكَّد لديه أن عاقبتـه       ؛ ولكنَّه، في الوقت نفسه، ال يستطيع أن يظل مستمسكاً بهذا الخيار             "إسرائيل"

  .النهائية هي التوصل إلى اتِّفاق ال يمكن أن يلقى قبوالً شعبياً فلسطينياً واسعاً، ولو على مضض
ولقد أثبتت الواليات المتحدة، ومذ حكمها الرئيس بوش على وجه الخصوص، أنَّها ليست بالوسيط الـذي                

الجهود والمساعي الدبلوماسية والسياسية ما يفـضي إلـى         لديه من األسباب ما يحمله على أن يبذل من          
اتفاق يمكن أن يقبله الفلسطينيون ولو على مضض، فما بذله من تلك الجهود والمساعي إنَّما نجـح فـي                   

يمكنه، اليوم، إن لم يكـن      " إسرائيل"تعزيز الميل الفلسطيني العام إلى نبذ فكرة أن التفاوض السياسي مع            
أن ينْتج حال يمكن أن يستصعب الفلسطينيون رفضه، على سوئه نسبةً إلـى الحـل الـذي                 اليوم وغداً،   

  .ينشدونه
كل ما تحقَّق حتى اآلن، وما يمكن أن يتحقَّق حتى مغادرة الرئيس بوش البيت األبيض، ليس سوى حـل                   

جئين والقدس الـشرقية،  لمشكلتي الال" الحل اإلسرائيلي الخالص"، أي الحل الذي فيه من "الدولة الملغومة "
ضخِّم ثمن حصول الفلسطينيين عليهـا،  " الدولة"ما يجعله لغماً مزروعاً في طريق مفاوضات السالم، فـ         

وهذا اليأس قد يحملهم، بعد بضعة أشـهر، أي بعـد نفـاد             ". شرائها"فاشتد وتعاظم شعورهم بالعجز عن      
ما العمل الذي   "كير في إجابة سؤال واحد فحسب هو        ، على التف  "أنابوليس"الوهم األخير الذي جاء به إليهم       

  ".يمكنهم وينبغي لهم القيام به انطالقاً من انتهاء العمل بخيار الحل عبر التفاوض السياسي؟
وإذا كان من درس أساسي يمكن ويجب الخروج به من تجربة هذا الخيار فهذا الدرس إنَّما هـو التـزام                    

يمكن أن يتمخَّض عنها إنهاء، أو انتهاء، االحتالل        " نتيجة"ن بوصفه   ؛ ولك "إسرائيل"التفاوض السياسي مع    
اإلسرائيلي، فاتِّخاذ هذا التفاوض طريقاً إلى إنهاء هذا االحتالل ليس باألمر الذي ينم عن حكمة أو واقعية                 

م سياسية؛ أما نبذ خيار المقاومة بأوجهها كافة بدعوى تهيئة األسباب والظروف لنجاح مفاوضات الـسال              
  .فهو، على ما أثبتت وأكَّدت التجربة، الغباء السياسي بعينه

ونبذ خيار الحل عبر التفاوض السياسي ال يعني، بالضرورة، أن خيار الحل عبـر المقاومـة، أو عبـر                   
المقاومة العسكرية على وجه الخصوص، يمكن أن يعطي نتائج أفضل، فالخياران فـي أزمـة، أسـبابها     

وإذا كان من مفاضلة عملية وواقعية اآلن فهذه المفاضلة إنَّما هي أن يفاضل             . ولموضوعية في المقام األ   
" إسـرائيل "الفلسطينيون بين مساوئ النتائج المترتبة على األخذ بخيار الحل عبر التفاوض السياسي مـع               

لها وبين مساوئ النتائج المترتبة على أخذهم، عن يأس واضطِّرار، بخيار الحل عبـر المقاومـة بأشـكا                
  .وأساليبها المختلفة

ويكفي أن يقارِن الفلسطينيون، في موضوعية، بين نتائج هذا الخيار ونتائج ذاك الخيار حتى يتوصلوا إلى                
استنتاج مؤداه أن نتائج وعواقب خيار الحل عبر المقاومة لن تكون أسوأ عليهم من نتائج وعواقب خيـار    

ل الفلسطينيين على المفاضلة بين أمـرين أحالهمـا مـر فهـو             أما السبب في حم   . الحل عبر التفاوض  
في ما انتهى إليه من نتائج حتى اآلن، وفي ما يتوقَّع أن ينتهي إليه من نتائج حتـى مغـادرة                    " أنابوليس"
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الرئيس بوش البيت األبيض، فليس من وهم بعد اآلن يمكنه أن يبقي الفلسطينيين أسرى لخيار سالمٍ لـم                  
  .ديهم من شيء يمكنهم التنازل عنهيبق في أي

هي األصدق إنبـاء    " إسرائيل"وأحسب أن النتائج التي انتهى إليها خيار الحل عبر التفاوض السياسي مع             
هـو وحـده، اآلن،     " إسرائيل"إذا ما أنبأت الفلسطينيين بأن نبذهم لخيار الحل عبر التفاوض السياسي مع             

ب نبذه، ومهما كانت سيئة، لن تكون أسوأ من نتائج وعواقب استمرارهم            الخيار السليم؛ ألن نتائج وعواق    
أنتَ إذا بقيتَ في داخـل قاعـة        : "في التزامه، فأي سالم هذا الذي تقول مفاوضاته للمفاوض الفلسطيني         

  !؟.."المفاوضات متَّ، وإذا غادرتها متَّ
 ينجح حيث فـشل التفـاؤل، أي يمكـن أن     إن قنوط الفلسطينيين من رحمة السالم يمكن أن يأتي بتغيير،         

يقصر ويسهل الطريق إلى سالمٍ لم يؤد التفاؤل، أو اإلفراط في التفاؤل، إالَّ إلى إطالة وتصعيب الطريق                 
 .إليه

١٨/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   
  
  ما زالت موضوع سؤال" إسرائيل"، و عاماًستون .٢٩

رمان اهللا أبو عبد  
األخير، في احتفاالت الدولة العبرية، بمرور ستين عاما على نكبتنـا، يكـشف،             حديث الرئيس األمريكي    

موضـوع سـؤال،    : ، ما زالت، بوجودها وكيانيتها، حتى لدى أكثر المنحازين لهـا          "إسرائيل"ابتداء، أن   
ن  باقية، فهذا يعني أ    "إسرائيل"وعندما يؤكد الرئيس األمريكي أن      .. وتحت رحمة التطورات واالحتماالت   

في حين أن ال الرئيس األمريكي وال غيره، قد         . ثمة رأيا آخر، قويا و وجيها، يرى أنها ال يمكن أن تبقى           
إنه باق، وسيعيش ستين سنة أخرى علـى        : يستهل حديثه عن أي بلد آخر في العالم بالقول عن هذا البلد           

اهللا الثاني، فـي تـصريحاته       عبدالرئيسية، كما لخصها واختصرها جاللة الملك       " إسرائيل"مشكلة  ! األقل
األخيرة، في بروناي، تتضح من خالل قراءة واقع الدولة العبرية اليوم، بعد ستة عقود على انتـصارها                 

إن كل  : المدوي، على كل جيرانها، وهزيمتهم أمام آلتها العسكرية وإرادتها القتالية، عندما أوضح جاللته            
دون أن تتمكن من تطوير وجودها في المنطقة، علـى قاعـدة            " يلإسرائ"هذه السنوات الطويلة أضاعتها     

 كيان طبيعي، يستطيع العيش بأمـان وسـالم، وبمنطـق احتـرام             إلىالتحول  : القبول باآلخر، وبالتالي  
  .الشرعية وحقوق اآلخرين

في مجاالت  ، اليوم، بعد ستة عقود، على الحرب األولى، أقوى عسكريا واقتصاديا، وأكثر تقدما              "إسرائيل"
و لكنها، مع ذلك، لم تحسم أمر وجودها، ولم تلغ األسئلة المصيرية التي الزمتها منذ قيام كيانها،                 . عديدة

و بذلك، فإن كل ما حققته، هو بناء على أساس هش، وهو مظـاهر              . اغتصابا، على األرض الفلسطينية   
  .قوة أكثر منه قوة حقيقية أصيلة

   وصحيح أيضا أن الظروف،    . ة، خالل العقود الماضية، ازدادت ضعفا وتفككا      صحيح أن المنظومة العربي
المتعلقة بالضعف والتشرذم العربي، و التي أتاحت للعصابات الصهيونية أن تنتصر، وتقيم دولتهـا، قـد                
تكون ما زالت قائمة؛ إال أن هذا ليس هو األهم، فالدول العربية تواجه تحديات أخرى غيـر مـصيرية،                   

موضوع الخالف، هو دورها و ريادتها، وقدرتها على مجابهة التحديات،          .. دها ليس مسألة اختالف   ووجو
  .وليس التهديدات

رهينة لذهنية القلعة المحاصرة؛ هذه األسطورة التي تأسـست عليهـا           " إسرائيل"ستون عاما، وما زالت     
ذه الذهنية، فـي حقيقتهـا، هـي ذهنيـة           كون ه  إلىالعقيدة القتالية لدى اإلسرائيليين، دون أن ينتبه أحد         

 انتحـار جمـاعي للمقـاتلين       إلىانتحارية، وفقا لألسطورة ذاتها، والتي آلت، في مجرياتها المفترضة،          
  .المتحصنين داخل القلعة
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في المقابل، فإن األمة العربية، لم تقرأ بعد دروس الهزيمة األولى، وما زالت ترضـخ لثقافـة تـرفض                   
زيمة، وبالتالي، تستنكف عن قراءة مقدماتها، ومراجعة أسبابها، وتصحيح االختالالت التي           االعتراف باله 
  .بيد أن الفرق بين الحالتين، هو تماما الفرق بين قوة الضعف وضعف القوة. قادت باتجاهها

١٨/٥/٢٠٠٨الرأي األردنية   
 
  "٤٨عرب "النكبة ونضاالت  .٣٠

  السماكىرض
 إثـر نجـاح     ١٩٤٨ب العربي الفلسطيني بعد النكبة التي تعرض لها عام           النضالية للشع  األشكالتعددت  

نقـول تعـددت هـذه      . العصابات الصهيونية في اغتصاب وطنه وتشريد القسم األعظم من هذا الشعب          
فإذا كانت وسيلة الكفاح المسلح، أو المقاومـة     .  تبعاً للظروف التي يعيش في ظلها بأماكن تواجده        األشكال

 على يـد حركـة   ١٩٦٥ية، هي النهج الذي تبنته القوى الوطنية الفلسطينية بدءاً من عام           الوطنية العسكر 
 من يناير من ذلك العام، وهي الوسيلة التي اقتفت أثرهـا سـائر              األول التي دشنت هذه الوسيلة في       "فتح"

بث بمـساكنهم    فإن الفلسطينيين الذين نجحوا في التش      ١٩٦٧القوى الوطنية الفلسطينية الحقاً بعد هزيمة ،      
قد انتهجوا منذ البداية وسائل نضالية      ” ٤٨عرب  ”ومناطقهم الفلسطينية غداة النكبة والذين عرفوا الحقاً ب       

 عليـه   أقامتسلمية تتواءم مع الظروف الملموسة المعقدة التي باتوا يرزحون في ظلها داخل الجزء الذي               
ث تمكنت من انتزاع اعتراف الشرعية الدولية        حي "إسرائيل"العصابات الصهيونية كيانها العنصري الجديد      

  .بها بفضل دعم القوى الكبرى، وعلى رأسها الواليات المتحدة وبريطانيا
 الذين اضـطروا لحمـل      ٤٨ولم تكن بطبيعة الحال وسائل العنف الثوري والكفاح المسلح مالئمة لعرب            

الجنسية إذا ما أرادوا توطيد تمسكهم       ولم يكن لهم من خيار آخر سوى اكتساب هذه           "اإلسرائيلية"الجنسية  
 متعاقبة منذ عـشرات     أجياالًبمناطقهم وتشبثهم بأراضيهم ومساكنهم التي ولدوا وعاشوا وترعرعوا فيها          

  .القرون
 قد تجلت علـى     "إسرائيل" عليها الكيان الصهيوني     أقيمولئن كانت محنة الفلسطينيين داخل األراضي التي        

 مختلفة من التمييز واالضطهاد القومي الـشوفيني والـديني          أشكالمن  وجه الخصوص فيما تعرضوا له      
 في مختلف المجاالت السياسية واالقتـصادية       أهواله يومنا هذا يتجرعون صنوف      إلىوالطبقي، ومازالوا   

والثقافية والصحية والتعليمية حيث يعاملون كمواطنين من الدرجة الثالثة أو الرابعة، فإن جانباً آخر مـن                
 أشـقائهم من ظلم ذوي القربى، سواء من       ” ٤٨عرب  “هذه المحنة يمكن اعتباره نفسياً، فكم عانى         أشكال

 "اإلسرائيلية" العرب عموماً وذلك بوصمهم بالخيانة لحملهم الجنسية         إخوتهمالفلسطينيين في الشتات أم من      
عن حقوقهم في المساواة مع      وسيلة من الوسائل النضالية السلمية للدفاع        "اإلسرائيلي"والتخاذهم البرلمان   

 العـالم الـديمقراطي     أماماليهود وتعرية وفضح الوجه العنصري الكريه لهذه الدويلة الجديدة التي تتشدق            
  .المتحضر بديمقراطيتها

أما الوجه اآلخر لهذه المعاناة لتمسكهم بالبقاء في وطنهم فيتمثل في دفعهم ضريبة هذا التمسك بعزلهم عن             
، وهو سالح على أي حال البد منه، ترتب         "إسرائيلـ  ل"في ظل مقاطعة الدول العربية      محيطهم العربي، ف  

على ذلك عدم تمكنهم من التنقل والتواصل مع شـعوب البلـدان العربيـة لكـونهم يحملـون الجنـسية              
 وأضحوا بذلك وكأنهم يعيشون في جزيرة معزولة في قلب الوطن العربي مثلهم في ذلك مثل                "اإلسرائيلية"

  .ن الكيان الصهيوني اليهود الذين اغتصبوا وطنهم فلسطين العربيةسكا
 وما مـر بـه الـشعب        ٨٤٩gويمكن القول بناء على ما تقدم انه بعد ستة عقود متواصلة من نكبة عام               

 أثبتت  ٤٨الفلسطيني من محن وظروف مأساوية مختلفة في الداخل وفي الشتات ان تجربة نضال عرب               
السياسية الملموسة التي ال تقل أهمية عما أثمرت التجـارب النـضالية لهـذا               ثمارها   وأعطتصوابيتها  

 في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، ولعل في مقدمـة هـذه             ١٩٦٧الشعب في الشتات وفي أراضي عام       
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الثمار بلورة وصيانة الهوية الفلسطينية لألقلية العربية الفلسطينية داخـل الكيـان الـصهيوني وإفـشال                
ها، وكذلك انتزاع ما أمكن انتزاعه من حقوق ومكاسب سياسـية واجتماعيـة ومعيـشية               محاوالت طمس 

وثقافية وتعليمية ودينية حتى ان كان ما تحقق ما زال جزئياً ومحدوداً، ومن ثم النضال من أجل استكمال                  
  .هذه الحقوق والمطالب

١٨/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   
  
  :كاريكاتير .٣١

  

  
  ١٨/٥/٢٠٠٨الغد األردنية 

  


