
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فالرد اإلسرائيلي بشأن التهدئة غير كا: أبو مرزوق
  الداخليةانفراج األزمة الفلسطينية بنأمل و ... غير ناضجة للسالم"إسرائيل": زكيعباس 

   فسيكون هناك كالم آخرشاليت في ملف نا مطالب"إسرائيل" رفضت إذا: في حماسمسؤول 
 استشهاد خمسة نشطاء في عمليات عسكرية إسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة

  ال اتصاالت بين باريس وحماس: مسؤول فرنسي

 الـذيمؤتمر بيت لحـماختتام  
شهد توقيع عقـود اسـتثمارية      

  مليون دوالر٤٠٠ واًبلغت بليون
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 ٢٢  :صورة
***  

  
   مليون دوالر٤٠٠ واً الذي شهد توقيع عقود استثمارية بلغت بليونمؤتمر بيت لحمم اختتا .١

رئيس الحكومة الفلسطينية سالم    أن  : بيت لحم  مراسلها من     محمد يونس   عن ٢٤/٥/٢٠٠٨ الحياة   نشرت
ن حصيلة العقود التـي وقعـت علـى         أ ،مسأ ،عمال مؤتمر االستثمار الفلسطيني   أعلن في ختام    أفياض  

 شركة للهاتف الخلوي بـرأس      هابرزأمن   وكان   . مليون دوالر  ٤٠٠مؤتمر بلغت قيمتها بليون و    هامش ال 
قامـة مـشاريع    إ التي ستتولى    "األرض"نشاء شركة   إ مليون دوالر، و   ٦٥٠ فلسطيني قيمته    -مال كويتي   

لـى  إضـافة   إ مليون دوالر،    ٢٠٠ فلسطيني قيمته    -سكان ضخمة في مدينة رام اهللا، برأسمال سعودي         إ
 ٦٥٠ برأس مالي قطري فلسطيني قـدره        "روابي"مشروع إلقامة مدينة جديدة شمال رام اهللا تحمل اسم            

 فلسطيني قدره مئة مليون     - أردني برأسمال   "وطن"كما ُأعلن عن شركة جديدة تحمل اسم        . مليون دوالر 
مرين العـرب علـى     قدمت الواليات المتحدة مشروعا للتأمين على االستثمار لتشجيع المستث        فيما  . دوالر

علن فياض شراكة بين الحكومة والقطاع الخـاص لـدرس سـبل تـسهيل               كما أ  .االستثمار في فلسطين  
شارة دعم مهمـة، اختـتم   إوفي . االستثمار، والتغلب على المعوقات اإلسرائيلية أمام االقتصاد الفلسطيني 

 ، على مواصـلة االسـتيطان     "رائيلسإ"المؤتمر بكلمة لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير انتقد فيها          
  . الفلسطينيةاألراضيوعلى مواصلة وضع الحواجز العسكرية التي تعيق حركة المواطنين في 

ليس هناك مـا يبـرر أن       "أنه   أكد   كوشنيرإلى أن   : بيت لحم  من   ٢٤/٥/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية    ولفتت
كما . النسبة للمؤسسات الفلسطينية األخرى   تظل غرفة التجارة الفلسطينية في القدس مغلقة، وكذلك الحال ب         

 ".ال يوجد ما يبرر تواصل االستيطان الذي يشكل عائقاً أمام السالم، كما يعيق تطور االقتصاد الفلسطيني               
لتركيز او،   للسلطة الفلسطينية  ، التي ستترأس اإلتحاد األوروبي،     على دعم فرنسا    في سياق كلمته   شددكما  

  .ة فلسطينية مستقلة قادمة تكون مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياةعلى األسس االقتصادية لدول
أن مجموع ما تم إعالنه من مشاريع أكد سالم فياض أن : ٢٤/٥/٢٠٠٨ الحياة الجديدة مراسلوكتب و

 فرصة تحتاجها ألف ٥٠  ألف فرصة عمل من أصل٣٥ لى خلقإومبادرات تم التوصل إليها ستؤدي 
ترتب على هذه المشاريع بداية تحريك في االقتصاد بمساهمة فاعلة من قبل ن يأوتوقع . فلسطين سنوياً
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حدى جلساته لبحث الفرص الكامنة إخصص كان قد  المؤتمر فيما تجدر اإلشارة إلى أن. القطاع الخاص
مكانيات حقيقية لتنفيذ مشاريع إغير المستغلة في مدينة القدس، حيث شدد المتحدثون على وجود 

 وحدة ألف ٣٠-٢٠ة في المدينة المقدسة، مؤكدين حاجة المدينة الملحة والعاجلة لبناء استثمارية رابح
 .سكنية

  
  فشل جهود التهدئة يهدد األمن واالستقرار في المنطقة: عريقات .٢

 دعا رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات المجتمـع             .):أ.ب.د( –رام اهللا   
واعتبر . غزة مليون مواطن في قطاع      ١,٥لجهود لرفع الحصار عن أكثر من        مواصلة بذل ا   إلىالدولي  

في بيان صحفي عقب اجتماعه مع القنصل األميركي العام جاك واالس، وممثل ألمانيـا لـدى الـسلطة                  
، أن فشل جهـود التهدئـة       أمسالفلسطينية يورج رانوا والقنصل البلجيكي العام ليو بيترز كل على حده            

  وفيما يتعلق بعمليـة    . حققة على قطاع غزة وعلى األمن والسالم واالستقرار في المنطقة         سيعني كارثة م
السالم، أشار عريقات إلى استمرار المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق سالم شامل قبل نهايـة العـام                 

ألسـرى  ، وبما يشمل كافة قضايا القدس، والحدود والمستوطنات والالجئين والمياه والعالقـات وا            ٢٠٠٨
 وإقامة دولة فلـسطينية مـستقلة بعاصـمتها        ١٩٦٧وصوالً إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ عام         

ودعا إلى وجوب إلزام الحكومة اإلسرائيلية بتنفيذ االلتزامـات المترتبـة عليهـا وفـق               . القدس الشرقية 
 فيها النمو الطبيعي وإزالـة      المرحلة األولى من خريطة الطريق ، خاصة وقف النشاطات االستيطانية بما          

  .البؤر االستيطانية ورفع الحصار واإلغالق واإلفراج عن المعتقلين وإعادة المبعدين
  ٢٤/٥/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
  الداخليةانفراج األزمة الفلسطينية بنأمل و ... غير ناضجة للسالم"إسرائيل": زكيعباس  .٣

يجمع العرب مرة أخـرى     "في لبنان عباس زكي بأن      " رمنظمة التحري "طالب مدير مكتب ممثلية     : بيروت
 للتعاطي مع إسرائيل في حاالت السالم وحاالت عدم نضجها          إستراتيجيةبمظلة وعاصمة قادرة أن تضع      

  ".للسالم أيضا
االنتقال النوعي في حياتهم    "المستقيل فوزي صلوخ، اللبنانيين بـ      اللبناني  وهنأ بعد لقائه وزير الخارجية      

، آمـالً بـأن     "ساعة، وتحول البلد إلى ابتسامة عريضة على قسمات كل اللبنانيين ومالمحهـم            ٢٤خالل  
ونقل عن صلوخ تمنيـه علـى القيـادة    ". ينعكس هذا االنفراج في األزمة اللبنانية على الحال الفلسطينية    "

أيـضاً  موضـوع الـدول المانحـة، و      "ولفت زكي إلى أن البحث تناول       . الفلسطينية اإلسراع في الحوار   
واعتبر رداً  ". المقبل في فيينا إلعادة بناء مخيم نهر البارد       ) يونيو( حزيران   ٢٣المؤتمر المزمع عقده في     

إسرائيل غير ناضجة ألي عملية سالم، وان تم الحديث عن السالم والمفاوضـات فهـو               "على سؤال، أن    
  ".جدية الموقف العربيجدية موقف إسرائيل تتوقف على "، مشيراً إلى أن "لكسب مزيد من الوقت

  ٢٤/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
  طالب بوقف جميع اللقاءات التفاوضية حتى ال تستخدم غطاء لالستيطانيتيسير خالد  .٤

 طالب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية، عـضو              : ماهر إبراهيم  -غزة  
فـوري لجميـع اللقـاءات واالجتماعـات        المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بوقف        

وأرجع خالد في تصريح صحافي أسباب مطالبته بذلك حتى ال تتحـول            . "إسرائيل"التفاوضية مع حكومة    
هذه االجتماعات واللقاءات إلى غطاء للنشاطات اإلسرائيلية االستيطانية ولسياسة العجز، التي تمارسـها             

 بتحويل خطة خريطة الطريق الدولية إلى خرقة بالية والى          "لإسرائي"اللجنة الرباعية، والتي سمحت لدولة      
إعالن وزير اإلسكان اإلسـرائيلي عـن       "وقال إن   . حبر على ورق، ال تعيرها إسرائيل أدنى اهتماماتها       
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طرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية سكنية جديدة في بيتار عيليت في محافظة بيت لحم، في يوم انعقاد                 
ثمار في بيت لحم بمشاركة توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية وممثلين عـن عديـد               مؤتمر فلسطين لالست  

الدول والهيئات والمؤسسات العربية واألوروبية واألميركية الرسمية وغير الرسمية هو إشارة واضـحة             
  ". على استخفاف حكومة إسرائيل باللجنة الرباعية والمجتمع الدولي

 ٢٤/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
   ترفض انتشار األمن الفلسطيني في الخليل"سرائيلإ" .٥

 كشفت مصادر أمنية فلسطينية أن سلطات االحتالل رفضت طلباً تقدمت به السلطة             : ماهر إبراهيم  -غزة  
 وقالت المـصادر إن     ،الفلسطينية بالسماح للشرطة واألجهزة األمنية التابعة لها باالنتشار في مدينة الخليل          

ئيل أن تسمح لها بنشر قوة من أفراد الشرطة وذلك للبدء في تطبيق خطة أمنيـة                السلطة طلبت من إسرا   "
واسعة النطاق في محافظة الخليل لحفظ النظام وتطبيق القانون فيها على غرار التي بدأتها فـي جنـين                  

هذا "ولم تذكر المصادر في تصريحاتها سبب الرفض اإلسرائيلي، بينما اكتفت باإلشارة إلى أن              ". ونابلس
الرفض يعد الثاني حيث طلبت السلطة مسبقاً من سلطات االحتالل نشرت عناصر أمنية فلـسطينية فـي                 

  ". الخليل لكنه رفض
رفض إسرائيل السماح للسلطة بنشر أفراد من الـشرطة فـي           "وكانت مصادر صحافية عبرية أكدت أن       

  ".صائل المقاومةالخليل جاء بحجة أنها ما زالت تحتضن خاليا ناشطة تابعة لحركة حماس وف
 ٢٤/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  في القدس شقق سكنية ستن هدم االحتالل يدتالسلطة  .٦

القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القـدس، مـا            استنكر حاتم عبد   : ماهر إبراهيم  -غزة  
. العباسي والساليمة  شقق سكنية، في حي الطور في القدس تعود لعائلتي           ٦قامت به بلدية االحتالل بهدم      

عملية الهدم تأتي في إطار سياسة االحتالل في استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة،              "وقال إن   
". والعمل على تقليل عددهم دون النظر إلى احتياجاتهم األساسية والطبيعية في السكن والبنـاء والتوسـع               

ت البائسة للحد من النمو والزيادة السكانية الفلسطينية في         المحاوال"واعتبر عملية الهدم بأنها تأتي في إطار      
  ".المدينة المقدسة

من جهتها، حذرت مؤسسات وشخصيات مقدسية اعتبارية من أن تكون عملية هدم االحتالل لعدة شـقق                
سكنية، في القدس الشريف مقدمة لحرب طويلة وعنيفة ضد منازل المواطنين الفلسطينيين فـي مختلـف                

  .   وأحياء المدينةقرى وبلدات
 ٢٤/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  فالرد اإلسرائيلي بشأن التهدئة غير كا: أبو مرزوق .٧

 قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن الرد اإلسرائيلي              : د ب أ   -دمشق  
يلبى الشروط إطالقـا،    عبر الوسيط المصري بشأن التهدئة التي عرضتها فصائل المقاومة الفلسطينية ال            

وأضاف أبو مرزوق في تصريح لوكالة األنباء األلمانية أن محادثـات           . وخاصة فيما يتعلق بفتح المعابر    
وفد حماس مع القيادة المصرية تناولت األجوبة اإلسرائيلية على المقترحات الفلسطينية بـشأن التهدئـة،               

". ستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان غير كاف      نعتقد أن الرد اإلسرائيلي الذي نقله رئيس اال       "مؤكداً  
 ال بد من أن يفتح معبر رفح ألنه خارج نطاق التهدئة سواء كان الرد على موضوع التهدئة إيجاباً                 "وشدد  

  ".أو سلباً من قبل اإلسرائيليين
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 سليمان وأرسلنا   لقد اجتمعنا لمعرفة الردود التي حملها     "ونفى أن يكون الحوار مع المصريين فاشالً، قائالً         
  ".استفسارات ننتظر اإلجابة عليها

  ٢٤/٥/٢٠٠٨الدستور األردنية 
  
  استشهاد خمسة نشطاء في عمليات عسكرية إسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة .٨

 اإلسـالمي استشهد خمسة نشطاء فلسطينيين ينتمون لحركتي حماس والجهاد          : من اشرف الهور    -غزة  
 عنيفة ضد مناطق حدودية وسط وجنوب قطاع غزة، أسفرت عن تمكن            الجمعة، خالل توغالت إسرائيلية   

  . جندي إسرائيلي بجراحإصابةالمقاومة الفلسطينية من 
 إلىوذكرت كتائب القسام أن الشهداء ماضي ورزق وأبو عود يعملون في أحدي خالياها المسلحة، الفتاً                

نيونس جنوب القطاع، خالل تصديهم     أنهم قضوا خالل توغل إسرائيلي في منطقة العمور شرق مدينة خا          
  .لقوة إسرائيلية توغلت في المكان

 إلـى وبحسب الشهود فان قوات االحتالل قبل انسحابها دمرت مساحات واسعة من األراضي الزراعية،              
وفي المكان أيضاً دارت اشتباكات عنيفة بـين         .جانب تدمير مسلخ البلدية المخصص لعملية ذبح األبقار       

 جندي إسرائيلي بجراح متوسطة، بحسب مـا        إصابةطينيين وقوات االحتالل أسفرت عن      المسلحين الفلس 
  .أفاد به متحدث عسكري إسرائيلي

وخالل التوغل جنوب القطاع، كانت قوة إسرائيلية أخرى تنفذ توغل على حدود مخيم البريج وسط قطاع                
وقالت سرايا القدس في بيـان       .بدوغزة، أسفر عن مقتل اثنين سرايا القدس وهما الشهيدان الناقة وأبو ع           

 الشهيدين كانا يحاوالن زرع عبوة ناسفة لدبابة إسرائيلية كانت ضمن القوات المتوغلة، وأن جنود               أنلها  
  . مقتلهمإلىاالحتالل أطلقوا النار صوبهم مما أدى 

  ٢٤/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  يكون هناك كالم آخر فسشاليت في ملف نا مطالب"إسرائيل" رفضت إذا: مسؤول في حماس .٩

 أكد مسؤول في حركة حماس أن هناك توجها لدى بعض قيادات : رومل شحرور السويطي-نابلس 
وقال المسؤول الذي .  شاليتالحركة بتجهيز رد الحركة على مماطلة حكومة االحتالل في ملف الجندي 

 شاليت في ملف "إسرائيل"ة  مماطلإنفي اتصال هاتفي من غزة، " الحياة الجديدة"ـفضل عدم ذكر اسمه ل
وضعت حماس في موقف محرج أمام الشعب الفلسطيني في ظل العدد الكبير من الشهداء الذين سقطوا 

" كتائب القسام"، موضحا بأن ذلك جعل العديد من قيادات حماس وحتى  لـ شاليتفي أعقاب أسر حماس
توجهين بهذا الصدد، األول تغيير تفكر بجدية في ضرورة الخروج من هذا المأزق، وأوضح بأن هناك 

   .المطالب والثاني العمل بكل جهد ممكن ألسر المزيد من الجهود
 عاما، ١٨دون الـ - األسرىإطالق سراح األطفال : وكشف المسؤول هذه المطالب وتتلخص بما يلي

فة إطالق سراح كافة األسرى من ذوي األمراض المزمنة، إطالق سراح كا إطالق سراح األسيرات،
 عام في سجون االحتالل، إطالق سراح كافة ١٥ العرب، إطالق سراح كل من قضى أكثر من األسرى

 وإنمااألسرى من القياديين السياسيين والوزراء والنواب، هذه المطالب ال تقتصر على أسرى حماس، 
لى أن هذه ع" الحياة الجديدة"وشدد المسؤول في سياق حديثه مع  .تشمل جميع الفصائل دون استثناء

 . عنها،  فلن يكون هناك أي مجال لمجرد مناقشتها أو التعديل عليهااإلعالنالمطالب في حال 
  ٢٤/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   ينعقد برام اهللا لمناقشة وضع الحركة الداخلي "فتح"لس الثوري لـالمج .١٠
كة فتح سيعقد جلسة لـه       المجلس الثوري لحر   أن أمس مصادر فتحاوية    أكدت:  من وليد عوض   -رام اهللا   

 الحركة الداخلية واالستعدادات الجارية لعقد المؤتمر العام النتخاب         أوضاعاليوم السبت برام اهللا لمناقشة      
 المجلـس   إنوقال اللواء خالد المسمار عضو المجلـس الثـوري          . لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين    

اخلي للحركـة والتحـضيرات التنظيميـة        يومين لمناقشة الوضع الـد     ى مد ىسيجتمع اليوم السبت وعل   
ونقل عن مصدر فتحـاوي مطَّلـع        .والسياسية لتأمين عقد المؤتمر العام السادس قبل نهاية العام الجاري         

 األمريكية اعترضت على االنتخابات الداخلية التي تُجريها حركة فتح في الضفة الغربيـة             اإلدارة إنقوله  
  . غير ديمقراطيةبأنهاووصفتها 

 األمريكيـة قـدمت هـذا االعتـراض         اإلدارة إنالمصدر، الذي رفض عدم الكشف عن هويتـه         وذكر  
ومـن   .انتخابات ديمقراطية داخل فتح   ) واشنطن( تريد   إنهالشخصيات قيادية في الحركة، مضيفاً بالقول       

جانبه أعرب النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي أكرم الهيموني في تصريحات صـحافية عـن                 
 إلـى انه للتدخل األمريكي في الشأن الفتحاوي الداخلي، معتبرا في الوقت ذاته بأن أمريكا تـسعى                استهج

وأعرب الهيمـوني عـن      .عرقلة مساع الحركة بتعزيز الديمقراطية والمنافسة الحرة بانتخاباتها الداخلية        
اخلي وهـذا أمـر     رفضه ورفض الحركة لهذا التدخل قائال بأننا نرفض أي تدخل في الشأن الفتحاوي الد             

  .مرفوض جملة وتفصيال ولن نقبل به
  ٢٤/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   في سجن رمون ينتخبون هيئتهم التنظيمية "فتح"سرى أ .١١

فاز ، و الماضي هيئتهم التنظيميةاألسبوع حركة فتح في سجن رمون اإلسرائيلي أسرىانتخب : رام اهللا
 ثابت، احمد المصفر، عيسى عبد ربه، وضاح ه مسلم،صفوت الجبور :األسرىفي االنتخابات كل من 

 . شريمإياد حربيات، محمود دودين، إياد عجمية، أبوالبزره، خالد 
  ٢٤/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   يتوحد شعبنا تحت راية واحدةأنيجب : االحتفال بأكبر علم فلسطيني في العالم خالل النخالة .١٢

مسيرة المقاومة والتحرير ماضية  "أنعام لحركة الجهاد  أكد األستاذ زياد النخالة نائب األمين ال:دمشق
وأشار النخالة خالل االحتفال بإزاحة  ".حتى زوال الكيان الصهيوني عن أرضنا الفلسطينية المباركة

 فلسطين أكبر من كل األحزاب أن "إلى في دمشق أمسالستار عن اكبر علم فلسطيني في العالم أقيم ظهر 
هذا الحشد "ن أ إلىوأشار  ". الشعب بكافة فئاته وفصائله تحت راية واحدة يتوحدأنوالفصائل ويجب 

الوطني جاء تأكيدا على حبنا لفلسطين والقدس وللوحدة الوطنية التي ضحى من اجلها آالف الشهداء 
شعبنا يضحي بكل ما يملك ويواجه حصارا ظالما من قبل الكيان  "أنوأكد النخالة  ".والجرحى والمعتقلين

المقاومة ستستمر بكافة الوسائل والطرق الممكنة  "أنموضحا "  يحرك العالم ساكناأنوني دون الصهي
 ".للرد على العدوان المتصاعد

 ٢٤/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  مخيم البارد نازحي تواصل تحركاتها دعما ل" الجبهة الديمقراطية" .١٣

 في مخيم   اث البارد وتضامن مع النازحين    لمناسبة مرور عام على أحد     مسيرة   "الجبهة الديمقراطية "نظمت  
 المخيم، تقدمهم عضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل وقادة          أبناء من   اآلالفنهر البارد، شارك فيها     

 عضو اللجنـة المركزيـة      وألقى. الفصائل الفلسطينية في المخيم واللجنة الشعبية والمؤسسات االجتماعية       
ومنظمـة التحريـر الفلـسطينية      " األونروا" كلمة دعا فيها     أركاني   لؤ أبوللجبهة ومسؤولها في الشمال     
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 بالتزاماتهم وتحمل مسؤولياتهم االجتماعية تجاه النازحين       اإليفاء إلىوالمجتمع الدولي    والحكومة اللبنانية 
  .من مخيم نهر البارد

لبرج الشمالي، تحدث   في مخيم ا  " األونروا" مكتب   أمامكما نظمت الجبهة اعتصاما للمناسبتين المذكورتين       
 الذين نزحـوا مـن مخـيم        األهاليفاستعرض معاناة   "  رائف إيهاب أبو"فيه عضو قيادة لبنان في الجبهة       

 تمسك الفلسطينيين بحق العـودة      وأكد. إليه اعماره واعدة النازحين منه      إعادة على ضرورة    وأكدالبارد،  
  . المغتصبة في فلسطينأرضهم إلى

اما في مخيم الجليل في بعلبك، لدعم اعمار مخيم البارد، تحدث فيه مسؤول             ونظمت الجبهة كذلك، اعتص   
  . إليه أبنائه بناء مخيم البارد وعودة إعادة في لإلسراعالجبهة في المخيم عماد الناجي، فدعا 

 ٢٤/٥/٢٠٠٨السفير 
  
  أولمرت يريد في أقرب وقت ممكن بدء مفاوضات مباشرة مع سورية .١٤

العبرية ناحوم بارنياع أمس    " يديعوت أحرونوت "ل كبير المعلّقين في صحيفة      نق:  أسعد تلحمي  -الناصرة  
االنتقال في أقرب وقت ممكن لمفاوضات مباشـرة        "عن رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت عزمه        

تتناول القضايا الجوهرية، وفي مقدمها الحدود والجداول الزمنية والترتيبات األمنية وماهيـة            " مع سورية 
سالم بين البلدين وقضية المياه إزاء تقلص بحيرة طبرية في السنوات الثماني األخيرة على نحو ينـذر                 ال

  .بأزمة مياه في إسرائيل
وأضاف المعلق الذي استعرض في مقاله األسبوعي التطورات التي سبقت إعالن مكتب أولمرت استئناف              

على حـديث لـه مـع رئـيس الحكومـة           المفاوضات غير المباشرة مع دمشق بوساطة تركية اعتماداً         
اإلسرائيلية، أن األخير خطا خطوته بدعم من وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس هيئـة أركـان الجـيش                  

ونقلـت صـحيفة     ".الذي يدرك مزايا السالم مع سورية ومستعد لـدفع الـثمن          "الجنرال غابي أشكنازي    
ريبة إنه مصر على مواصلة المفاوضـات  عن أولمرت قوله في محادثات داخلية مع أوساطه الق   " هآرتس"

في المسارين الفلسطيني والسوري، على رغم أنه ال يعرف كم من الوقت تبقى له في منصبه في ضـوء                   
  .التحقيق الجاري ضده

  ٢٤/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
  الموساد يتبني الموقف األمريكي بأن سورية ليست معنية بالسالم .١٥

يـديعوت  (سرائيلي للشؤون االستراتيجية في موقع صـحيفة        قال المحلل اإل  : زهير اندراوس  -الناصرة  
 السبب الرئيسي الذي أقنع المستوي السياسي في الدولة العبرية للشروع في            إنعلي االنترنت   ) أحرونوت

 قادة األجهزة األمنية في إسرائيل والتي أكدت        إليهامفاوضات السالم مع سورية، هو القناعة التي توصل         
ة عسكرية مع سورية لن تجلب أي شيء ايجابي للدولة العبرية، بل ستؤدي لدمار              بشكل قاطع أن مواجه   

واعترف المحلـل    . ولو انتهت المواجهة بحسم عسكري لصالح إسرائيل       ىهائل في العمق اإلسرائيلي حت    
 حزب  بإطالقها إسرائيل ال تملك األجهزة الدفاعية المالئمة لصد عشرات آالف الصواريخ التي سيقوم              أن
 وصواريخها التي ستـضرب     إيران في حال المواجهة، ناهيك عن أن ضربة لسورية ستؤدي لتدخل            اهللا

 تتمكن إسرائيل من صدها، وكشف النقاب عن أن السبب الرئيسي التكتيكـي             أنالعمق اإلسرائيلي، دون    
ائيلية  عن بدء المفاوضات هو العملية العسكرية اإلسـر        اإلعالن إلىالذي دفع صناع القرار في تل أبيب        

  . احتالل قطاع غزةإلعادةالتي ستبدأ قريبا 
  ٢٤/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
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  تقرير سري إسرائيلي يحذر من امتالك الدول العربية المصنفة معتدلة أسلحة نووية .١٦
 تقريـر أعـد علـى يـد مؤسـسة           إناإلسرائيلية  ) معاريف(قالت صحيفة    : زهير اندراوس  -الناصرة  

 يبـين أن األردن      و يقلق إسرائيل سباق التسلح النووي في الـشرق األوسـط         استخباراتية إسرائيلية بدأ    
 الطاقة، كـرد    إنتاج تطوير برنامج نووي، ظاهريا من أجل        إلىومصر ودوال في الخليج العربي تسعى       

  .اإليرانيعلى البرنامج النووي 
وتابعت . اف سلمية وينسب التقرير تصريحات للملك األردني أن األردن ينوي تطوير برنامج نووي ألهد           

، في حين صرحت دول أخـرى فـي     اإليرانيةالصحيفة أن خبراء أمنيين بدأوا يتعايشون مع واقع القنبلة          
  .الشرق األوسط أنها ترغب في الحصول على القدرة النووية

 إلقامـة هذه المرة األولى التي يكشف األردنيون عن خطتهم         : ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي قوله     
 مفاعل نووي بموجب المعاهـدة      إقامة أنهم بدأوا فعليا يشقون الطريق نحو        إشاراتوي، وهناك   مفاعل نو 

 اإليرانيونلقد كان واضحا لنا أنه في اللحظة التي يجري          : الدولية لمنع انتشار السالح النووي، وزاد قائال      
 سباق تـسلح    إلىيدفع ذلك    السالح، س  إنتاجالتجربة األولى لقنبلة نووية، أو حين يعلنون عن االنتهاء من           

  .نووي في المنطقة
  ٢٤/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ٣٥ لشراء أف قبل نهاية والية بوش وتسعى ١٦ أف مقاتالت ى ستحصل عل"إسرائيل" .١٧

اإلسرائيلية في عددها الصادر الجمعة النقاب عـن        ) هآرتس(كشفت صحيفة   :  زهير اندراوس  -الناصرة  
 أفيات المتحدة األمريكية بهدف الحصول على طائرات من طراز           الوال إلىأن إسرائيل توجهت رسميا     

 طائرة من هذا الطراز،     ٥٠ووفق المصادر نفسها فان الدولة العبرية تعتزم شراء          . التي تسمى الشبح   ٣٥
  . خمسة طائرات من طراز هيركوليس، التي تستعمل لنقل األسلحة العسكريةى حت٣ ىعالوة عل

 أن الطائرة الجديدة تنتجها شركة لوكهايد مارتن األمريكية الواقعة في           إلى وأشارت المصادر اإلسرائيلية  
 يـتمكن جهـاز     أنوتمتاز الطائرة الجديدة بأنها تقدر على طيران بارتفاعات مختلفة دون            .والية تكساس 

 وبإمكـان الرادار من التقاطها، وحتى أجهزة الرادار المتقدمة والمتطورة جدا ال يمكنهـا أن تلتقطهـا،                
  .الطائرة، أن تهاجم أهدافا على األرض

ـ      التي تملكها إسرائيل، والتي من المقرر أن تستلم جميع         ) ١٦ف  أ(وتعتبر هذه الطائرة الوريث لطائرة ال
من هذا العام، أي قبل انتهـاء فتـرة واليـة بـوش،             ) نوفمبر(الطائرات حتى نهاية شهر تشرين الثاني       

 والطيران بشكل   باإلقالع التي تقوم    ٣٥ أف طائرات من طراز      ذلك ستقوم إسرائيل بشراء    إلى باإلضافة
  . مليون دوالر٨٠عامودي مثل المروحيات، حيث تبلغ قيمة الطائرة الواحدة 

 المتطورة، ولكن الكونغرس    ٢٢ أفوتواصل إسرائيل أيضا محاوالتها للحصول على طائرات من طراز          
أجنبية للمحافظة على التفـوق النـوعي للجـيش         األمريكي يرفض بيع المقاتالت من هذا الطراز لدول         

 .األمريكي، على حد قول المصادر نفسها
  ٢٤/٥/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   القاهرة اليوم لالطالع على نتائج محادثات التهدئة مع حماسإلىجلعاد عاموس  .١٨

وس  أن رئيس القسم السياسي واألمني في وزارة الـدفاع عـام           أمسأعلنت إسرائيل   :  د ب أ   -تل أبيب   
جلعاد سيتوجه إلى القاهرة اليوم ليطلع من الجانب المصري على نتائج المباحثات التي أجراها مع وفـد                 

وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن جلعاد سيلتقي خـالل هـذه الزيـارة            . حركة حماس حول موضوع التهدئة    
ل إلى التهدئة بـين     المصري عمر سليمان مدير المخابرات العامة الذي يقود جهود مصر للتوص           بالوزير

إن "ونقلت اإلذاعة عن مصادر سياسية إسرائيلية في القدس المحتلة قولهـا            .إسرائيل والفصائل الفلسطينية  
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تزال غامضة وتفتقد إلـى      الرسائل التي وردت حتى اآلن إلى إسرائيل بشأن موقف حماس من التهدئة ال            
  ".الوضوح

  ٢٤/٥/٢٠٠٨الدستور األردنية 
 
   في قدرات نتنياهو للفوز برئاسة الحكومة اإلسرائيلية مقابل لفنيانخفاض: استطالع .١٩

 حـزب الليكـود المعـارض       أندلت استطالعات الرأي التي نشرت في إسرائيل، أمس، على          : تل أبيب 
برئاسة بنيامين نتنياهو، ما زال صاحب أكبر احتماالت للفوز بالحكم وتشكيل الحكومة القادمة في حالـة                

وقـد  . ابات، ولكن هذه االستطالعات أشارت أيضا إلى انخفاض ملموس في شـعبيته           تبكير موعد االنتخ  
 ايهود أولمرت، رئيس الوزراء الحـالي، سـيخرج مـن دائـرة التنـافس               أنحسبت هذه االستطالعات    

 إلـى  الشرطة ستقدم الئحة اتهام ضده بتهمة تلقي الرشـوة وانـه سيـضطر               أناالنتخابي، على اعتبار    
 مقعدا فقـط، بينمـا قبـل    ٢٤، يفوز الليكود بـ  "قديما"لة تولي تسيبي لفني قيادة حزبه       ففي حا . االستقالة

.  مقعدا ٣٤ مقعدا وقبل سنة أعطي الليكود       ٢٦ احتمال فوزه بـ     إلىأسبوعين أشارت استطالعات الرأي     
، ) مقعـدا  ٢٩له اليـوم    ( مقعدا   ٢١برئاسة لفني سيحصل على     " قديما" حزب   أنوجاء في االستطالعات    

لـن  " قـديما  "أنمما يعني   .  مقعدا ١٦ إلىبينما حزب العمل برئاسة وزير الدفاع، ايهود باراك، سيهبط          
وعندما سئل الجمهور عن أية شخصية      . وان الجمهور يريد معاقبة أولمرت شخصيا وليس حزبه       . يتحطم

، %)٣٠(ياهو  سياسية في إسرائيل هي األكثر مالءمة لرئاسة الحكومة، حصلت لفني على نفس نسبة نتن             
  .عن نتائج الشهر الماضي% ١٢بارتفاع يبلغ 

  ٢٤/٥/٢٠٠٨ األوسطالشرق 
 

  استجواب أولمرت للمرة الثانية بشبهة الفساد .٢٠
" تحت التحذير القضائي  " أمس إلى استجواب     أولمرتخضع رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود      : الناصرة  

وتوقعت وسـائل اإلعـالم العبريـة أن يكـون           .أجراه محققو وحدة الغش واالحتيال في الشرطة تناول       
المحققون واجهوا رئيس الحكومة بأدلة جديدة تثبت الشبهات ضده تم جمعها خالل التحقيق مـع رجـل                 

 السابق في مكتب المحاماة وصديقه الشخـصي المحـامي اوري   أولمرتاألعمال األميركي، ومع شريك  
طت الشرطة في مكتبها كشوفات بتحويالت مالية        شوال زاكين التي ضب    أولمرتميسر، ومع مديرة مكتب     

  . االنتخابيةأولمرتمن تاالنسكي استخدمت لتمويل حمالت 
وأفادت اإلذاعة العسكرية أن التحقيق أمس تناول شبهات مختلفة مثل االحتيال وتبييض أمـوال وخـرق                

أن المحققـين طلبـوا     وأضافت  . قانون تمويل االنتخابات ومخالفات ضريبية وخيانة الثقة وربما الرشوة        
 في شأن كيفية صرفه مئات آالف الدوالرات التي تلقاها حين كان رئيـساً لبلديـة                أولمرتتوضيحاً من   

 أصر على ادعائه أن المبالغ التي       أولمرتوتوقعت اإلذاعة أن يكون     . القدس ثم وزيراً للصناعة والتجارة    
يابة العامة، إلى التوصل إلى أدلة دامغة لتلقي        ويسعى محققو الشرطة، بدعم من الن     . تلقاها لم تكن رشاوى   

  .أولمرت الرشوة، ما سيتيح للنيابة توجيه الئحة اتهام ضد أولمرت
  ٢٤/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
   فلسطينيا٢٥ًاالحتالل ينسحب من حي العمور في قطاع غزة بعد اعتقاالت طالت  .٢١

 جنوب قطاع غزة بعد أن      انسحب جيش االحتالل من حي العمور جنوب شرقي مدينة رفح أقصى          : غزة
  قامت جرافاته بتدمير مصنع للباطون بشكل كامل، وبتجريف مساحات كبيرة من األراضي والمـزارع،              
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 واقتيادهم إلى داخل الشريط الحدودي، حيث يخضعون للتحقيق على أيدي            مواطناً ٢٥واعتقال ما يقارب    
  .عناصر الشاباك

  ٢٤/٥/٢٠٠٨ األوسطالشرق 
  

 واطنين والمتضامنين في مسيرتين ضد الجدارصابة عدد من المإ .٢٢
جانب بجروح وحاالت اختناق مس عدد من المواطنين والمتضامنين األأأصيب :  وفا-  بيت لحم-رام اهللا

بلدة  و غرب رام اهللابلعينفي بالغاز عندما قمعت قوات االحتالل مشاركين في مسيرتين ضد الجدار 
  .مشاركين في مسيرة المعصرة من ال٨واعتقلت جنوب بيت لحم المعصرة 

  ٢٤/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  راضيهاأعلى اإلسرائيلي  الجدار إقامةنعلين تبدأ التظاهرات األولى ضد  .٢٣
سرائيليين في قريـة نعلـين      إجنبي ونشطاء سالم    أ فلسطيني و  ٥٠٠كثر من   أ تظاهر   : ا ف ب   -رام اهللا   

راضـي القريـة   أقامة الجدار على رائيلية العمل إل  س على بدء الجرافات اإل    مس احتجاجاً أبالضفة الغربية   
سرائيلي الغاز المسيل للـدموع     طلق الجيش اإل   وقد أ  .أراضيها دونم جديدة من     ٢٦٠٠ومصادرة حوالي   

صابة شابين بجراح طفيفة، حسب ما قالت مـصادر         إلى  إدى  أ ما   ،عيرة المطاطية باتجاه المتظاهرين   واأل
  .طبية محلية

  ٢٤/٥/٢٠٠٨الدستور األردنية 
  
  انفجار جسم مشبوه في جنوب قطاع غزة يودي بحياة طفل فلسطيني .٢٤

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن مقتل طفل فلسطيني جراء انفجار جـسم            : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
  .مشبوه شرق مدنية خان يونس جنوب قطاع غزة حيث كان يلعب

  ٢٣/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  الشباب للعزوف عن الزواجالحصار على قطاع غزة يدفع : تحقيق .٢٥
 ى قطاع غزة جميع مناحي الحياة، حت      ىطالت آثار الحصار الخانق المفروض عل      : وليد عوض  -رام اهللا   
ن أ بعـد    ، فقـط  ألنفسهم بالبحث عن تأمين الطعام      واالكتفاء عزوف الشباب عن الزواج      ىلإ األمروصل  

 المـساعدات الغذائيـة     ىلقطاع معتمدين عل  هالي ا أمن  % ٨٠صبح  أ في حين    ،باتت المواد الغذائية نادرة   
 االقتصادية في قطاع غزة ينشط بعض الوجهاء بحـث          األوضاعوفي ظل تدهور     .نرواواألالتي توزعها   

ـ   أ من   ى التنازل عن حقوق البنات مثل المهر وشراء بعض الحل         ى عل األهالي  الـشباب   ىجل التيسير عل
 وبالفعـل   .ن كانت في منزل العائلة    إ و ىة للزوجة حت  ذا ما استطاعوا تأمين غرف    إ الزواج   ىوتشجيعهم عل 

تنازلت العديد من العائالت واألسر عن حق بناتهم في المهر، أو مطالبة العريس بـضرورة تـوفير                 فقد  
في هذا السياق،   و .قل تقدير توفير لقمة العيش    أغرفة نوم، مكتفين بتزويج بناتهم من شبان يستطيعون في          

 ظهرت فـي اآلونـة األخيـرة        ، الحصار والغالء الناتج عنه    ىج والتغلب عل   الزوا ىلتشجيع الشباب عل  و
 الزواج، في محاولة للحـد مـن عـزوف          ىالعديد من الجمعيات والمؤسسات الداعمة للشباب المقبل عل       

  %.٨٥الشباب في ظل ارتفاع في نسبة الفقر بلغت 
 ٢٤/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
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  االحتاللاعتداءاتات الدولية بالتدخل لوقف  يطالبون الجهاألغوارمزارعو القمح في  .٢٦
طالب مزارعو القمح في األغوار الشمالية الجهات الدولية بوقف سياسة :  عاطف أبو الرب- جنين

بحرق مزروعاتهم في بداية موسم الحصاد، وذلك خالل عمليات التدريب العسكري اإلسرائيلي االحتالل 
  .جيش في المنطقةالالتي يجريها 

 ٢٤/٥/٢٠٠٨لجديدة الحياة ا
  
 إحدى أهم الجوائز العالمية ألفضل قصص صحفيةبصحفي فلسطيني يفوز  .٢٧

 ، الصحفي الفلسطيني محمد المغير الذي يقطن مخيم رفح لالجئين جنوب قطاع غزةفاز : وفا-رفح 
ألفضل مجموعة قصص صحفية مكتوبة على " Martha Gelhorn Journalism Prize 2008"بجائزة 

 نشرها في التيقصص ال مجموعة وقد تناولتوهي إحدى أهم الجوائز العالمية،  .لم هذا العاممستوى العا
الوضع اإلنساني القاسي الذي يعيشه سكان قطاع غزة " تقرير واشنطن لشؤون الشرق األوسط"مجلة 

ة وبهذا الفوز ينجح أول صحفي فلسطيني في انتزاع مكان له بجانب عمالق .جراء الحصار اإلسرائيلي
 ،٢٠٠٢ عام )االندبندنت( من قبله الكاتب روبرت فيسكبالجائزة الصحافة المكتوبة في العالم، فقد فاز 

  .٢٠٠٠ في العام) لندن ريفيو أوف بوكس( وجيرمي هاردينغ٢٠٠٣  في العام)الغارديان(وكريس مكريال
  ٢٤/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  فنادق القاهرة ترفض اإلسرائيليين .٢٨

نظمها عشرات اإلسرائيليين من " عودة للجذور"ت مصادر إسرائيلية أن جولة تحت عنوان ذكر: الوكاالت
أصل مصري كان من المقرر القيام بها األسبوع الجاري في القاهرة واإلسكندرية ألغيت إثر رفض فنادق 

 تستطيع ال"في القاهرة عن أنها " ماريوت"وفي المرحلة األولى أعلنت إدارة فندق . القاهرة استقبالهم
وأعلن وكيل السفريات في مصر بعد ". استضافة الوفد اإلسرائيلي واليهودي، وتلغي بذلك الحجوزات

رغم توجهاتنا الملحة لم نعثر على فندق في القاهرة يوافق على استضافة الوفد : "ساعتين من ذلك
  ". اإلسرائيلي، ونوصيكم بتأجيل مشروع زيارة مصر

  ٢٤/٥/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
  
 معرض فني في اإلمارات دعًما ألطفال فلسطين .٢٩

أقيم في إمارة الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة معرض فني، ضمن فعاليات :  وفا–الشارقة 
جماعة الفن "وذكرت وكالة األنباء اإلماراتية، إن . الخيرية لدعم أطفال فلسطين" سالم يا صغار"حملة 
التابعة لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، أقامت المعرض إلى جانب مزاد علني على لوحات " الخاص

وقدم عدد من المشاركين . ، على مدى يومين"صرخة أصم"ذوي االحتياجات الخاصة تحت شعار 
بعرض لوحاتهم من الصم واإلعاقة العقلية شرحا عبرت عنه أيديهم ومالمح وجوههم لمشاعرهم في 

  .التفاعل مع هذه القضية ووقوفهم مع أطفال فلسطين بشكل خاص
  ٢٤/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ال اتصاالت بين باريس وحماس: مسؤول فرنسي .٣٠

قال مسؤول فرنسي كبير مجددا، في لواندا أمس، للصحفيين على هامش زيارة الرئيس :  ا ف ب-لواندا 
ال حوار سياسيا ... ت رسمية وال اتصاالت شبه رسميةال اتصاال"الفرنسي نيكوال ساركوزي إلى انغوال 

  ".، ولتكن األمور واضحة جدابين فرنسا وحماس
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أن موظفا متقاعدا أجرى اتصاالت مع حماس، وهو غير ... ال يوجد موفدون، هذا أمر واضح"وأضاف 
  ". مفوض من أي ممثل فرنسي رسمي

  ٢٤/٥/٢٠٠٨الدستور األردنية 
  
  جز إسرائيلية في الضفة   حوا٦٠٧ :ألمم المتحدةا .٣١

أعلن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة في األراضي الفلسطينية، في تقرير نشره : أ ف ب
 حاجزا جديدا ٤١" إسرائيل"، أقامت ٢٠٠٨ أبريل/  نيسان٢٩ و٢٠٠٧ سبتمبر/  أيلول٤أمس، أنه بين 

قد تعهدت " إسرائيل"وكانت .  سابقا٥٦٦  في مقابل٦٠٧في الضفة الغربية، ليبلغ بذلك عدد الحواجز 
 حاجزا في ٦٠ الماضي، بإزالة حوالي أبريل/  رايس، في نيسانازيلوزيرة الخارجية األميركية كوندال

/  نيسان١١وذكر المكتب، في تقرير سابق في . الضفة بهدف تحسين ظروف الحياة اليومية للفلسطينيين
 التزمت بإلغائها، مشيرة إلى أن ٦١في الضفة من " بةعق "٤٤رفعت " إسرائيل" الماضي، إن أبريل

  .غالبيتها ال أهمية كبرى لها
  ٢٤/٥/٢٠٠٨السفير 

  
  غير قابل للتكرار فلسطينيا" اتفاق الدوحة" .٣٢

  عريب الرنتاوي
غير قابلة للتكرار أو إعادة اإلنتاج فلسطينيا، برغم النـداءات والمناشـدات التـي              " اتفاق الدوحة "تجربة  

يقي الصراع الفلسطيني الداخلي، وباألخص عن حركة حماس وحكومة إسـماعيل هنيـة             صدرت عن فر  
في .المقالة، والسبب ببساطة، اختالف الظروف والالعبين والمعطيات بين التجربتين الفلسطينية واللبنانية          

العـسكري  على عجلة من أمره، وإذا كان الحـسم         " فريق السلطة "الحالتين، الفلسطينية واللبنانية، لم يكن      
السريع في شوارع بيروت، قد سرع ميل فريق المواالة للصلح والمساومة، فإن أمرا كهذا غير منظـور                 
في الحالة الفلسطينية، ففريق السلطة ومن ضمنه حكومة فياض، ال يبدو على عجلة من أمره من جهـة،                  

 دون أي تهديـد داخلـي       وهو ماض في بناء وإعادة بناء مؤسسات الضفة الغربية وأجهزتها األمنية من           
 مزيدا مـن الخـسائر علـى شـكل          - حماس   -يذكر، ويوما إثر آخر، يلحق بصفوف فريق المعارضة         

فـي الحـالتين الفلـسطينية      .معتقلين وخاليا مفككة وأسلحة مصادرة ومؤسسات مغلقة إلى غير ما هنالك          
 أقـوى، مهتمـا بالتـسويات       واللبنانية، لم يكن معسكر االعتدال العربي القوي ومن خلفه معسكر دولي          

، حزب اهللا في لبنان وحركة حماس في فلسطين، في الحالة           "محور الشر "والصفقات مع ركنين من أركان      
اللبنانية نشأ هذا االهتمام على قاعدة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أما في الحالة الفلسطينية، فليس ثمة ما يتهـدد                   

، حتى أن هذا المعسكر لم يتوان عن ممارسـة ضـغوطه            بأي خطر " المعتدلين العرب وحلفائهم  "مصالح  
على السلطة وحكومة الضفة للحيلولة دون الذهاب بعيدا في مشوار المصالحة الوطنية مع حماس، ولقـد                
رأينا كيف جاء رد الفعل اإلسرائيلي األمريكي على إعالن صنعاء الذي لم يكن تسوية بقـدر مـا كـان                    

للسلطة مصلحة في غرق أو     .مفروض على فريقي الحوار الفلسطينيين    ال" الحرج اليمني "مخرجا من مأزق    
إغراق حماس في مستنقع القطاع، وهي لن تتحرك بحدية نحو الوحدة الوطنية إال في واحدة من حـاالت                  

أن يتهدد وضع غزة بتداعياته الكارثيـة أمـن الـسلطة           ) ٢.(أن ترفع حماس الراية البيضاء    ) ١:(ثالث
أن تصل السلطة إلى طريق مـسدود علـى         ) ٣".(شتاء حار "ه الحال زمن عدوان     ومنجزاتها كما بدا علي   

مسار أنابوليس، وتخرج من مولده بال حمص، عندها يمكن أن التفكير بالمصالحة والحوار، كجزء مـن                
علـى  ) اإلقليمي(الفيتو الدولي   . أو كوسيلة الحتواء التداعيات وتقليص الثمن المتعين دفعه       "  ب -الخطة  "

التي خاضتها المعارضة في شوارع بيـروت،       " الحرب التحريكية "لحة الوطنية في لبنان رفع بفعل       المصا
مـن أي   " تحريـك "وهو ذاته الفيتو الذي ما زال مشهرا في فلسطين، من دون أن تلوح في األفق بوادر                 
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م تحضر بقوة على    في الحالة الفلسطينية، ثمة تعقيدات إضافية لم تكن مؤثرة في التجربة اللبنانية ول            . نوع
 الفلسطيني متداخل بقوة مع     -هناك أوال، البعد اإلسرائيلي، فالحوار الفلسطيني       : مائدة الحوار في الدوحة   

مسار المفاوضات بين رام واهللا والقدس، ومسار التهدئة بين القدس وغزة، وهناك ثانيا، البعد المصري،               
لمعالجـة األزمـة    " الشقيقات الكبريـات  "يط من   فالقاهرة التي لم تكن مرتاحة الختطاف قطر دور الوس        

 -اللبنانية، وال هي سعيدة باختطاف تركيا لدور الوسيط بين سوريا وإسرائيل، ومن دون أن يكلف أحـد                  
، القاهرة هذه التي تـشكو تآكـل دورهـا          "الصورة" نفسه عناء وضع القيادة المصرية في        -غير باراك   

كن أن تتعدى على آخر ما تبقى من مالمح الدور المصري فـي             اإلقليمي، ستعلن حربا على أية جهة يم      
لهذه األسباب، وأخرى غيرها، ال يبـدو أن        ).؟،(جهود التهدئة بين حماس وإسرائيل      : المسألة الفلسطينية 

للوساطة بين اللبنانيين، قابل إلعادة اإلنتاج فلسطينيا، أقله في المدى المنظور، وقبـل             " األنموذج القطري "
 .سميا عن نفاد أحدث وربما آخر فرصة للسالم والتهدئة على حد سواءأن يعلن ر

  ٢٤/٥/٢٠٠٨الدستور األردنية 
  
    حقائق من األرشيف"... الخطة داليت" .٣٣

    عبد الوهاب المسيري . د     
، "النكبـة "بدالً من مصطلح " التطهير العرقي"في مقال سابق تمت اإلشارة إلى ضرورة استخدام مصطلح    

 األخير يؤكد العنصر الذاتي على حساب واقعة المذبحة ذاتها، كما أنه يسلط الضوء علـى                ألن المصطلح 
، وليـست   "أحداث حرب "الضحية وال يسلطه على الجزار، ويجعل المذابح التي قام بها الصهاينة مجرد             

 تـسمى   ، المؤرخ اإلسرائيلي الرافض للصهيونية، أنه كانت هناك خطة        "أيالن باييه "وقد بين   . خطة مبيتة 
التفكير فيها ورسمها، وتبلورت فـي منتـصف        ) بزعامة بن جوريون  (، التي بدأ الصهاينة     "الخطة داليت "

  .األربعينات، وجرى وضعها موضع التنفيذ قبل قيام الدولة
 وفي طليعتهم وليد الخالدي، في السبعينات من القرن الماضي، من           -وقد استطاع المؤرخون الفلسطينيون   

 أن يستعيدوا جزءاً كبيراً من الصورة التـي  - ووثائق أصلية تتعلق بما جرى لشعبهم خالل جمع مذكرات  
حاولت إسرائيل محوها، وأن يكشفوا الخطة المبيتة المشار إليها، لكن سرعان ما تم التعتيم على الحقائق                

ـ "المستعادة فترة من الزمن إلى أن ظهر في ثمانينات القرن الماضي، ما يسمى فـي إسـرائيل                   اريخ الت
، باسـتخدام   ١٩٤٨، الذي طوره المؤرخون الجدد لمراجعة الروايـة الـصهيونية عـن حـرب               "الجديد

األرشيفات العسكرية اإلسرائيلية أساساً، في إظهار كذب االدعاء اإلسرائيلي أن الفلسطينيين غادروا البلد             
عي من القرى والمدن،    واستطاع هؤالء المؤرخون أن يوثقوا حاالت كثيرة لطرد جما        ". بمحض إرادتهم "

وأمـا  . وأن يبينوا أن القوات المسلحة الصهيونية ارتكبت عدداً كبيراً من األعمال الوحـشية والمجـازر              
فقد خلص إلى رسم صورة جزئية لما جرى فـي الواقـع باالعتمـاد              " بني موريس "المؤرخ اإلسرائيلي   

كانـت  " موريس"الصورة التي رسمها    غير أن   . حصراً على وثائق في األرشيفات العسكرية اإلسرائيلية      
جزئية ألنه صدق من دون تمحيص ما ورد في التقارير العـسكرية اإلسـرائيلية التـي وجـدها فـي                    

وقاده ذلك إلى تجاهل أعمال وحشية ارتكبهـا الـصهاينة، مثـل            . األرشيفات، بل اعتبره الحقيقة المطلقة    
 التيفوئيد، وحاالت االغتصاب المتعددة، وعـشرات       تلويث القناة التي تصل المياه عبرها إلى عكا بحراثيم        

 إخالء للسكان بالقوة، بينمـا تظهـر        ١٩٤٨ مايو   ١٥كما أنه بقي مصراً على أنه لم يحدث قبل          . المذابح
المصادر الفلسطينية بوضوح أن القوات اإلسرائيلية كانت قد نجحت، قبل أشهر من دخول القوات العربية               

ع مليون فلسطيني بالقوة، في وقت كان البريطانيون ما زالوا مـسؤولين            فلسطين، في طرد ما يقارب رب     
وغيره استخدموا مصادر عربية، أو التفتـوا إلـى         " موريس"عن حفظ األمن والنظام في البلد، ولو كان         

 أن ينفذوا على نحو أفضل إلى التخطيط المنهجي وراء طـرد            -ربما-التاريخ الشفوي، لكانوا استطاعوا     
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، وأن يقدموا وصفاً أكثر صدقاً لفداحـة الجـرائم التـي ارتكبهـا الجنـود                ١٩٤٨ في سنة    الفلسطينيين
  .اإلسرائيليون

 وفي وقت كانت األمم المتحدة مازالت تنظر في شأن مستقبل فلسطين، وكان األمل              ١٩٤٨ مايو   ١٥قبل  
 الحياة فيهـا وتحقيـق      مازال قائماً إلنشاء دولة متعددة اإلثنيات والعرقيات بحيث يستطيع العرب واليهود          

التي شكلت نموذجاً لعمليـات     " داليت"الحد األدنى من التفاهم، بدأت القوات الصهيونية العمل وفقاً للخطة           
وكانت المنطقة األولى   . الطرد الجماعي المفاجئ بحيث تفقد القرى أي فرصة لالستعداد لتحصين مواقعها          

هي الهضاب الريفية الواقعة على المنحدرات الغربية       موضع التطبيق   " داِلتْ"التي اختيرت لوضع الخطة     
، التـي   "نَحـشون "واتخذ القرار بتنفيذ عملية     . لجبال القدس، في منتصف الطريق المفضي إلى تل أبيب        

الرسمية تعـرض   " داِليتْ"وبينما كانت الخطة    . الطرد الجماعي المفاجئ  : ستشكل نموذجاً للحمالت التالية   
مهمـا يكـن    ) من التدمير والطـرد   (الم، فإن األوامر الفعلية لم تستثِن أي قرية         على القرية خيار االستس   

  .السبب
استطاعوا باستخدام األرشيفات العسكرية اإلسرائيلية، إظهار كذب االدعاء القائـل إن           " المؤرخون الجدد "

  ".بمحض إرادتهم"الفلسطينيين غادروا البلد 
ث كانت وحدات الهاجاناه تـدخل القـرى بحثـاً عـن            بدأت عمليات الطرد بعمليات ترويع منظمة، حي      

وكانـت أي   . المتطوعين العرب وتوزع منشورات تحذر السكان المحليين من التعاون مع جيش اإلنقـاذ            
مقاومة لهذه التعديات تنتهي في العادة بإطالق القوات اليهودية النار عشوائياً وقتل عدد مـن القـرويين،                 

  ".االستطالع العنيف"رات وكانت الهاجاناه تسمي هذه الغا
التي يقطن فيها   " الخصاص"، هاجمت القوات الصهيونية قرى دير أيوب وبيت عفّا و         ١٩٤٧وفي ديسمبر   

بضع مئات من المسلمين ومائة مسيحي، وشرعت في نسف البيوت في سواد الليل، بينما كـان سـكانها                  
  .مسة أطفالفقُتل جراء ذلك خمسة عشر قروياً، بمن فيهم خ. يغطون في النوم

بعملية حيفا، فبعد تبني األمم المتحدة قرار التقسيم بيوم واحد، تعرض سكان المدينة،             " الخصاص"واتبعت  
وألن المستوطنين  .  نسمة، لحملة إرهابية اشتركت في شنها اإلرجون والهاجاناه        ٧٥,٠٠٠والبالغ عددهم   

كنهم في أعالي الجبل، وبالتالي فـإنهم كـانوا       الصهاينة جاؤوا المدينة في العقود المتأخرة، فإنهم بنوا مسا        
يقطنون، من ناحية طوبوغرافية، فوق األحياء العربية، وكان في استطاعتهم أن يقصفوا القرى واألحياء              

كما استخدموا وسائل ُأخرى    . وشرعوا في ذلك مراراً وتكراراً منذ أوائل ديسمبر من العام نفسه          . بسهولة
لمثال، كانت القوات الصهيونية تدحرج براميل مملوءة بالمتفجرات وكريات         فعلى سبيل ا  : إلرهاب السكان 

. حديدية ضخمة في اتجاه المناطق السكنية العربية، وتصب نفطاً ممزوجاً بالبنزين على الطرقات وتشعله             
وعندما كان السكان الفلسطينيون المذعورون يخرجون من بيوتهم راكضين بغية إطفـاء تلـك األنهـار                

  .، كان اليهود يحصدونهم بالمدافع الرشاشةالمشتعلة
وفي المناطق التي كان فيها عرب ويهود ما زالوا يتعاملون مع بعضهم البعض، كانت الهاجاناه تُحـضر                 
إلى الكاراجات الفلسطينية سيارات بحجة إصالحها، مملوءة بـالمتفجرات وأدوات التفجيـر، ومـن ثـم                

، مكونة مـن    )الفجر(ات وحدة خاصة تابعة للهاجاناه، هشَاحر       وكانت تقوم بهذا النوع من الهجم     . تفجرها
  .، أي صهاينة متنكرين كفلسطينيين"مستعربين"

، اجتمعت الهيئة االستشارية لمناقشة تداعيات الوجود المتنامي لمتطـوعين          ١٩٤٨وفي منتصف فبراير    
ب الذين دخلـوا البلـد      الحاضرين أن عدد المتطوعين العر    " إلياهو ساسون "وأخبر  . عرب داخل فلسطين  

  . متطوع٣٠٠٠كجزء من جيش اإلنقاذ لم يتجاوز حتى تلك اللحظة 
فنُسفت عدة منازل في يافا،     . ، وركزت على مناطق عدة    ١٩٤٨ فبراير   ١٣وبدأت العمليات اإلرهابية في     

. اختيرت عشوائياً، على رؤوس أصحابها، وهوجمت قرية سعسع، وثالث قرى فـي جـوار قيـسارية               
عمليات فبراير التي خططت لها الهيئة االستشارية بعناية، عن العمليـات التـي حـدثت فـي                 واختلفت  
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بأنها لم تعد متفرقة، وإنما أصبحت جزءاً من محاولة أولية للربط بين فكرة حركة مواصـالت                : ديسمبر
  .صهيونية غير معرقلة على طرقات فلسطين الرئيسية وبين التطهير العرقي للقرى

ألولى ثالث قرى واقعة بالقرب من قيسارية، وقد تم اختيار القرى الثالث ألنهـا كانـت                كانت األهداف ا  
. فريسة سهلة، إذ لم تكن لديها قوة دفاعية من أي نوع، ال محلية وال من متطوعين قدموا مـن الخـارج                    

  . فبراير بأن احتلوا القرى، وطردوا سكانها، ودمروها٥وصدر األمر في 
، وصدر األمر بمهاجمتها من ييجال آلـون،      ١٩٤٨ فبراير   ١٥-١٤سع، في ليلة    ثم قامت الغارة على سع    

، نائب قائد الكتيبة الثالثة التي ارتكبت األعمال الوحـشية          "موشيه كالمان "قائد البلماخ في الشمال، وكُلف      
، فـي   "نيويورك تـايمز  "ونشرت  . في قرية الخصاص بتنفيذه، وهوجمت القرية بالفعل في منتصف الليل         

، أن الوحدة الكبيرة التابعة للقوات الـصهيونية لـم تواجـه أي             ١٩٤٨ أبريل   ١٦دها الصادر بتاريخ    عد
" كالمان"وتقدم جنود   . مقاومة من سكان القرية عندما دخلتها وبدأت بتثبيت أحزمة الديناميت حول البيوت           

نمـا كانـت العـائالت      في الشارع الرئيسي للقرية ونسفوا في شكل منهجي البيوت واحداً تلو اآلخر، بي            
مـنهم  "  قتيال٨٠ً-٦٠ منزالً مدمراً، و٣٥خلّفنا وراءنا "روايته " كالمان"وتابع . القاطنة فيها ال تزال نائمة 

  .عدد ال يستهان به من األطفال
  ٢٤/٥/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  حل الدولة الواحدة .٣٤

  ناهض حتر
ثيقة تدعو إلى حل الدولة الواحدة، غير العـادل         أصدرت مجموعة من المثقفين والمناضلين الفلسطينيين و      

 ال يؤمن حل جوهر المشكلة الفلـسطينية، مـن          - للمصاعب التي تعترضه     إضافةوغير العملي، والذي    
  . حيث هي، تحديدا، إعادة بناء المجتمع الفلسطيني على أرضه التاريخية

لى أسس إنسانية، ولكنها، فـي مـسعى        الوثيقة تدعو إلى فلسطين واحدة ديمقراطية تقوم على التعايش ع         
. عبر إنشاء دولة فلسطينية، وال تـستبعد العنـف        " التدرج"إلرضاء كل األطراف الفلسطينية، ال تستبعد       

  . وهي، بذلك، تظل مجرد فكرة مستقبلية، وليست حال بالمعنى السياسي
ولعل بلورة  . خلطة متناقضة بيد أن حل الدولة الواحدة، يتطلب برنامجا سياسيا ملموسا ومتماسكا، وليس            

وفـي الوقـت نفـسه،      " اإلسـرائيلي "سياسية لذلك الحل، تستوجب تعيين الهدف التاريخي بإلغاء الكيان          
. المصالحة التاريخية بين العرب واليهود في فلسطين، والتعايش في إطـار دولـة ديمقراطيـة واحـدة                

  : وتتمرحل هذه االستراتيجية على ثالث مراحل هي
  : ولىالمرحلة األ

 ومـا تالهـا مـن تفاهمـات، وإنهـاء           ١٩٩٣ حل السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو لسنة         -١
  . المفاوضات

  .  تحديد مطلب إنهاء حالة االحتالل في الضفة والقطاع، وتوحيد فلسطين التاريخية-٢
اء كل أشكال التمييز    لمواطني الضفة والقطاع، وإلغ   " اإلسرائيلية" تحديد مطلب الحصول على الجنسية       -٣

  ".والحكومة اإلسرائيلية"ضدهم، ومشاركتهم في االنتخابات 
  .  إلغاء كل أشكال العنف وتحول النضال الفلسطيني إلى نضال سلمي-٤

  : المرحلة الثانية
  "إسرائيل" الضغط الداخلي في -١وهي مرحلة تأمين حق العودة من خالل 

  . ال لحل مشكلة الالجئين ضغط البلدان المضيفة المتعدد األشك-٢
  : المرحلة الثالثة
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وهي مرحلة النضال لتغيير بنى الدولة اإلسرائيلية، وتحويلها إلى دولة فلسطين الديمقراطيـة المـسالمة               
  . المنتظمة في سلك نظام إقليمي عربي
وضع  تجاوز قضايا مثل المستوطنات واألمن والقدس والحدود، و        -١ومن فضائل هذا البرنامج السياسي      

نفسها، واعتبارها، كما هـي بالفعـل،       " إسرائيل"قضية الالجئين في مسار نضالي مسنود بثقل داخلي في          
 إعادة إشراك أغلبية الشعب الفلسطيني في النضال مـن          -٢. القضية المركزية لنضال الشعب الفلسطيني    

والمشاركة، حيـث تحتكـر     أجل حقوقه وحياته، بينما معظم الفلسطينيين، اآلن، مستبعد من دائرة القرار            
. بينما تحتكر أقلية معارضة، الجهاد المسلح ضـدها       " إسرائيل"أقلية محدودة من السلطويين، التفاوض مع       

 أن النضال السلمي الديمقراطي المثابر من أجل حقوق المواطنة والعودة، سوف يحظى بدعم عالمي               -٣
 أن وقف النشاطات المسلحة     -٤ريقيا أخرى   دوليا، ويحولها إلى جنوب أف    " إسرائيل"غير مسبوق ويعزل    

، ولكـن   "االستسالم"وذلك ليس من باب     . ال يعني وقف المقاومة السياسية الشعبية، بل تعزيزها ونشرها        
 اليهودي، والتعايش في إطار دولة واحـدة، وجـذب          -فالدعوة إلى اإلخاء العربي     . من باب آخر تماما   

  .  يتطلب وقف دائرة العنف نهائياأقسام من اليهود لهذا البرنامج، كل ذلك
وال يشمل هذا التصور، بالطبع، بلدان الجوار التي يجب أن تستخدم كل الوسائل، بما فيهـا العـسكرية،                  

على االنسحاب من الجوالن وما بقي من جنوب لبنان، وعلى القبـول بمبـدأ الدولـة                " إسرائيل"إلجبار  
  . ية العدوانية، وخصوصا النوويةالواحدة وعودة الالجئين وتفكيك قوتها العسكر

وهذا هو الفـارق الجـوهري عـن الـسالم          . والصهيونية" إسرائيل" وليس مع    -نريد السالم مع اليهود     
وهو ما يتطلب إعـادة     . المطروح من النظام العربي والفلسطيني، والذي هو سالم مع الكيان الصهيوني          

  . ، سواء الموالي أم المعارضالنظر في كل الخطاب العربي إزاء القضية الفلسطينية
العنصرية العدوانية، ولكننا نريد فلسطين الموحـدة، بعربهـا         " إسرائيل"ال نستطيع، بالطبع، التعايش مع      

  .ويهودها، جزءا من المنطقة والتعاون اإلقليمي العربي
  ٥/٢٠٠٨ /٢٤العرب اليوم 

  
  )لبنان وفلسطين(الشرق األوسط يتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم  .٣٥

  اني المصريه
اتفاق الدوحة الذي يمثل اختراقاً     :  مهمة، الخبر األول، واالهم    أخبار الماضي بثالثة    األسبوعحفلت وقائع   

 على ما يرام، وتم تطبيقه بما ينقل لبنان من حالة االنقـسام             األمور سارت   إذا إنجاز   إلى يتحول   أنيمكن  
 صيغة اقرب ما تكون     أساس، على   األهليوالسلم   الوفاق   إلى،  األهليةواالستقطاب واالنزالق نحو الحرب     

  ".ال غالب وال مغلوب "إلى
 -  في وقت واحد عن استئناف المفاوضات الـسورية        وأنقرة أبيب في دمشق وتل     اإلعالن: الخبر الثاني 
 أن يمكـن    وإنهـا  المفاوضات جدية،    أن أحاديث بصورة غير مباشرة وبوساطة تركية وسط        اإلسرائيلية

عقد مؤتمر التنمية واالستثمار في مدينـة بيـت لحـم           : الخبر الثالث . ي القريب العاجل  تصبح مباشرة ف  
 إقناع إمكانية فلسطينية عالية، حول     وإيحاءات وسط توقعات    واألجانببمشاركة مئات المستثمرين العرب     

  التصرف عند الحديث عـن االسـتثمار       أساسالمستثمر العربي بالمجازفة واالستثمار في فلسطين على        
 يرغب بحدوث االستثمار فـي فلـسطين        أو محايد،   أو كأنه عامل ثانوي     أووكأن االحتالل غير موجود،     

  . العدوانية والتوسعية واالستيطانية والعنصريةأطماعهوليست هي هدفه ومحل 
 األخبـار  ايجابية في المنطقة، ولكنهـا ليـست         أجواء التفاؤل وتشيع    إلى الثالثة المذكورة تدعو     األخبار

 الوساطة المصرية الرامية للتوصل     األسبوع الماضي، فقد فشلت خالل هذا       األسبوعحيدة التي شهدها    الو
 وضعت شروطا للتهدئة تفصل ما بينها وبـين         أولمرت، ألن حكومة    وإسرائيل تهدئة بين الفلسطينيين     إلى

 الجندي اإلسـرائيلي    وإطالقوالً، وتربط ما بين التهدئة      أرفع الحصار وفتح المعابر بحيث تحدث التهدئة        
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 التي يجري التفاوض حولهـا منـذ فتـرة          األسرى ذلك في الصفقة حول تبادل       إدراججلعاد شاليت دون    
 إلـى طويلة دون تقدم يذكر، وذلك وسط تصريحات واستعدادات ميدانية إسرائيلية على األرض تـشير               

لمنطقة وتحديداً إلسـرائيل     الماضي زيارة بوش ل    األسبوعكما شهد   . اقتراب توجيه ضربة عسكرية لغزة    
 خالل هذه الزيارة تصريحات يكاد يتخلى فيها        وأطلقللمشاركة في احتفاالتها بالذكرى الستين لتأسيسها،       

 وسورية وحـزب اهللا وحمـاس، ورفـع         إيران دولة فلسطينية، وصب جام غضبه ضد        بإقامةعن وعده   
 بوش  إدارة بان   أميركيةفقت الزيارة تسريبات     مستوى القداسة، ورا   إلىاإلسرائيلية   -األميركية  العالقات  

 أن عن   أنباءكما تم تداول    .  قبل انتهاء فترة رئاسته    إيرانتدرس جديا احتمال توجيه ضربة عسكرية ضد        
 التي يكـون الـرئيس      األخيرة األشهر تستعد لالستفادة من الفترة المتبقية لرئاسة بوش وتحديداً في           إيران

لعرجاء لفرض وقائع في المنطقة وتحديداً في العراق، تؤكد دورها المتعـاظم             فيها مثل البطة ا    األميركي
 إذا يعقد الصفقة التاريخية مع إيـران  أن القادم الذي يمكن    األميركيفي المنطقة استعداداً وتمهيداً للرئيس      

ن ماكين   كان جو  إذا يستمر بالمواجهة والتصعيد     أو هيالري كلينتون    أو باما وبدرجة اقل،     أوكان باراك   
 فاز سيمضي في نفس سياسة بوش وربما ينافسه أكثر في التطـرف             إذامرشح الحزب الجمهوري الذي     

  .والتصعيد والحرب والعدوان
 المنصرم وتحديداً بالتزامن مع عقد مؤتمر بيت لحم طرح إسرائيل لمناقصة جديدة لبنـاء               األسبوعوحمل  
هذا الخبر الذي يكشف الحقيقة     . ستعمارية قرب بيت لحم   اال" بيتار ايليت " مسكناً جديداً في مستوطنة      ٦٨٢

 تحت االحتالل وتعاني من العدوان العـسكري        وإنهاالتي تعيشها فلسطين، والتي ال يمكن اخفاؤها بفيلم،         
 األراضي، وتوسيع وتكثيف االستيطان واستكمال بناء الجدار، وتعميق فصل القدس عن بقية             أشكالهبكل  

 وإقامة أكثر وأكثر، واالستمرار في سياسة الحصار        األغوارهويدها، وعزل منطقة    الفلسطينية المحتلة وت  
الحواجز واالعتقاالت اليومية وفرض دور امني على السلطة ال يتناقض مع بقاء اليد العليا إلسرائيل في                

 احد   ال إن رأسه يعتقد    أخفى إذا لمن يتصرف مثل النعامة،      وأقول. السياسة واالقتصاد واألمن وكل شيء    
 االستثمار تحت االحتالل، وان األمن      إمكانية تحدث سواء عن قناعة أو كنوع من التضليل عن           وإذايراه،  

 المستثمرين، بأن إسرائيل لن تخيب      وإقامةواالقتصاد يقودان للسالم، وعن وعود إسرائيل لتسهيل حركة         
مفرقـون، ألن إبقـاءهم ضـعفاء،       ، ال وهم موحدون وال وهم       أقوياءإسرائيل ال تريد الفلسطينيين     . أمله

ووضع سلطتهم بصورة دائمة على حافة االنهيار، يضعهم تحت ابتزاز دائم وضغط هائل يضعف موقفهم               
 للتغاضي عما يقوم به االحـتالل       أوالتفاوضي ويدفعهم لتقديم تنازالت إلسرائيل على طاولة المفاوضات         

 يخلقه االحتالل كل يوم بسياسة خلـق الحقـائق           الواقع الذي  األمرأو مواصلة المفاوضات والتعايش مع      
  .على األرض

 تنمية حقيقية ومستدامة تحت االحتالل، الن االحتالل ال يريد وهـو الـذي بيـده الفيتـو،                  إقامةال يمكن   
 يقلل من اعتماد الفلسطينيين على      أوفاالحتالل ال يريد اقتصاداً فلسطينياً قويا ينافس االقتصاد اإلسرائيلي          

، بل المطلوب اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتحسين االقتصاد الفلسطيني          اإلطالق ال مشكلة على     .إسرائيل
 نلتزم برؤية واضحة وان ال      أن بشرط   األعباء وتخفيف   واألجنبيوتشجيع االستثمار الفلسطيني والعربي     

 االقتصاد الفلـسطيني     تكبيل إلى يؤدي   أال: جسرا للتطبيع العربي مع إسرائيل، وثانيا     : والًأيكون ما نفعله    
 وال تزال تعيق، وسـتعيق      أعاقتبقيود بعيدة المدى تعرقله مثلما كان مع اتفاقية باريس االقتصادية التي            

 يبدأ، وسـيواجه    أن االقتصادية بمسار سياسي فشل قبل       اإلجراءاتعدم ربط   : وثالثاً.  للتنمية إمكانية أية
 االقتـصادية بالفـشل مـسبقاً       اإلجراءاتبط يحكم على    ، الن هذا الر   أنابوليسالفشل المؤكد، وهو مسار     

 ضمن خطة وطنيـة سياسـية   اإلجراءاتوضع كافة : رابعاً. ويجعلها ثمناً بخساً مقابل السياسة الممارسة    
 األصـول  تحت االحتالل، وتركز على تعزيز مقومات الصمود، واالستثمار في           أننااقتصادية تقوم على    

اإلسـرائيلية  - المواجهة الفلـسطينية   أنئمة ال مؤقتة، وتضع في حسابها       ، وإيجاد فرص عمل دا    اإلنتاجية
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وبـدون  .  اقتصاد تنموي قوي ومستدام    إقامة وال   األمنفبدون سالم ال يمكن توفير      . جالًأ أمقادمة عاجالً   
  . مواجهة عسكريةأوسالم نحن نسير نحو الحرب عبر انتفاضة شعبية 

  . نبقى في حالة انتظار قاتلأن لنا ال األنسب نستعد ونختار الطريق أنوعلينا 
 الذي جعل اللبنانيين قادرين بمساعدة قطر والجامعة العربية، وبغياب ممثلين عـن الـدول العربيـة                 إن

 رأى اللبنانيون بأم    أن اللبنانية لالتفاق بعد     اإلرادة اتفاق الدوحة، وبمجرد توفر      إلىالكبرى على التوصل    
عاد للتحليق في السماء اللبنانية التي إن وقعت سيخسر الجميع، قادر على             األهلية شبح الحرب    أنأعينهم  

 االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وهـذا       إنهاءجعل الفلسطينيين يستيقظون من سباتهم ويعملون على        
 فلسطينية مستعدة لتغليب القواسم والمصالح المشتركة، والتنازل عن المطالب الفئويـة،            إرادة إلىبحاجة  

 سلطة قابلة للحياة في غـزة وهـي         إقامةواالقتناع بأنه في ظل االنقسام ال معنى للمفاوضات، وال يمكن           
فـاالحتالل سـيلعب    . تحت مرمى النيران والحصار، وال سلطة مزدهرة في الضفة وهي تحت االحتالل           

 يـصل   أنن ويمكن    تتأرجح بين التفاؤل بانفراج بدأ بلبنا      األوسط منطقة الشرق    إن. بالسلطتين ويبتزهما 
 بين األرجـل    أو يذهبوا وتذهب قضيتهم فرق عملة       أن عرف قادتها كيف يتصرفون قبل       إذا فلسطين   إلى

  .اإلعدادالمتصارعة على المنطقة وفي المنطقة، وبين التشاؤم بحروب آتية هي في مرحلة 
ألـيس  .  العناد كفر  أنفهل نأخذ اتفاق اللبنانيين قدوة لنا، أم يركب كل طرف رأسه ويواصل عناده رغم               

  كذلك؟؟
  ٢٤/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  ! عن قيام الكيان الصهيوني) مرتين(اإلعالن  .٣٦

  ممدوح رحمون 
 هو يوم الذكرى الستين لقيام كيان للعدو على أرضنا في فلسطين عام             ٢٠٠٨الخامس عشر من أيار عام      

 أسماء شتى، لكن االسم الحقيقي لهـا،         ولهذه الذكرى غصة في قلبي، فقد سموها النكبة وسموها         ١٩٤٨,
  . لما نعرفه بعد

 ذات الشمال وفي الحقيقـة ال       أولقد عرفنا البداية، ولكننا ما زلنا ضائعين ال نعرف هل نتجه ذات اليمين              
نزال أمام المجهول، ألننا بدأنا متنافرين فأصبحنا متناحرين، ينحر بعضنا بعضا، كأننا لسنا من أرومـة                

  !... واحدة
 الذي تزامن معها والنتيجة التي توصل       Balfour نكرر الحديث عن اتفاقية سايكس بيكو، ووعد بلفور          لن
 يزيد، لالستيالء على أرضـنا فـي فلـسطين،          أو الصهاينة، بعد صراع طويل دام قرنا من الزمان          إليها

اته العسكرية  حيث تالقت طموح  ) نابليون بونابرت (والدراسات التي كانوا يحضرونها، وخاصة منذ عهد        
 أن في حال انتصاره في االستيالء على مصر،         ١٧٩٨مع األموال اليهودية، ما دعاه لتقديم وعد لهم عام          

 هذا الكيان مئـة     بإقامةبالتفكير  ) هرتزل(يمنحهم وطنا قوميا على أرض فلسطين، وبذلك يكون قد سبق           
)  الصهيونيين الحديثين غير اليهـود     أولن   نابليو إن: ( القول إلىوايزمن  : ما دعا ... عام بالتمام والكمال  

 بالده البسا عار الهزيمة، أخرا مشروعهم حتى القـرن          إلىوعودته  ) عكا( اندحاره على أبواب     أنغير  
   ١٩٤٨.العشرين، الذي عايشنا معظم مراحله، وبخاصة بعد قيام هذا الكيان عام 

  : رسالة نابليون لليهود
 القائـد   -مـن نـابليون     : " يهود العالم، هذا بعض ما جاء فيها       إلى مصر، أرسل رسالة     إلىوفي طريقه   

  :  ورثة فلسطين الشرعيينإلىاألعلى للجمهورية الفرنسية في أفريقيا وآسيا 
 تسلبهم اسمهم، ووجودهم    أنأيها اإلسرائيليون، أيها الشعب الفريد، الذي لم تستطع قوى الفتح والطغيان            (

  ... جداد فقطالقومي، وإن كانت قد سلبتهم أرض األ
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 الجـيش الـذي     إن. إن فرنسا تقدم إرث إسرائيل، في هذا الوقت بالذات، وعلى عكس جميع التوقعـات             
 به، والذي يقوده العدل ويواكيه النصر، جعل القدس مقرا لقيادتي، وخالل بـضعة  اإللهيةأرسلتني العناية  

  ... ! دمشق المجاورة، والتي لم تعد ترهب مدينة داودإلىأيام سننتقل 
  ". هذي دمشق لديها يخفض الهام"وتعليقنا 

 إلىن وصلنا   أ إلىفمنذ عشرينيات القرن الماضي، كانت المعارك والثورات تتالحق بين العرب واليهود،            
  ). بن غوريون( وكان نجاحهم ال لشجاعتهم وبأسهم، وإنما بتخاذل العرب وتفككهم .١٩٤٨عام 

 إلـى هم لرغبات الدول الكبرى التي قامت بتقسيم بـالد الـشام            وللحقيقة بتخاذل الحكام العرب وانصياع    
  : دويالت عدة ليسهل تطبيق مخططاتهم بالشكل الذي يرغبون فيه، وذلك

  .  الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربيإلقامة -١
   تجزئة الوطن العربي الموحد، الذي ورثوه عن الدولة العثمانية -٢

بية مع الحركة الصهيونية، التي أخذت بالتوسع بمجزرة إثـر مجـزرة،   وبذلك تالقت مصلحة الدول الغر 
 هـذا   وإلعالن .١٩٤٨حتى كان صباح يوم الجمعة الواقع في الرابع عشر من شهر أيار             . يوما بعد يوم  

  : الكيان قصة جديرة بالرواية
  ): القدس( إعالن قيام الكيان الصهيوني من -١

 لكن الحقيقـة    ١٩٤٨-٥-١٥ عن قيام هذا الكيان كان بتاريخ        ناإلعال إنمن المتعارف عليه حتى اآلن،      
لالجتماع في متحف تـل أبيـب       ) مينهليت هاعام ( بن غوريون دعا لجنة الشعب التنفيذية الصهيونية         أن

 ألن يـوم    ١٤/٥/١٩٤٨بتـاريخ   ) هرتـزل (تحت صورة كبيرة لــ      ) إسرائيل( عن قيام دولة     لإلعالن
  . هذه حقيقة للتاريخالخامس عشر سيصادف يوم السبت، ف

  ): باريس( عن قيام الكيان من اإلعالن -٢
 من فلسطين، وإنفاذا للتعاون الفرنسي اليهودي الذي بلغ أوجه آنذاك، فقد أقيم احتفال              اإلعالنوفي مقابل   

 وأقام هذا Etoile الشهير والقريب من ساحة الـ Royal Monceauوتيل أكبير في باريس وتحديدا في 
عضاء الوكالة اليهودية في أنحاء العالم وعلى رأسهم غولدا مائير، وقد أعلن عـن قيـام هـذا                  االحتفال أ 

وهكذا توزعـت األدوار بـين القـدس        . في الفندق المذكور  ) لويس السادس عشر  (الكيان ثانية في قاعة     
دقيقـة  ) ١١(إذ لم تمـض عـدة دقـائق،         . وباريس، ليكون صوتهم مسموعا في سائر أرجاء المعمورة       

لضبط، حتى أعلن ترومان رئيس الواليات المتحدة اعترافها بهذا الكيان وأتبعـه الكـونغرس بتقـديم                با
مساعدة لهم بقيمة مئة مليون دوالر؟ وقد تبعتها دول الغرب والشرق باالعتراف ضاربين عرض الحائط               

األمـم  (لمنظمة  بالدول العربية التي كانت حاضرة تلك الجلسة، رغم أنها من األعضاء المؤسسين لهذه ا             
  ). المتحدة

  !... وال حاجة للتعليق، وكلنا يعرف الموقف من هذا االستهتار بكرامة األمة العربية
وبحضور ممثليها أجمعين، فقد سكت الجميع على ضياع األرض، وقام حكامنا بعدها بتمثيليـة عجيبـة                

  ...!... همكانوا بها يضحكون على أنفسهم، وبالتالي على شعوبهم المقهورة منهم وب
  : دخول الجيوش العربية لتحرير فلسطين

 للعراق، لحشد الجيوش والدخول بمعركة مع اليهود لتحرير فلسطين،          إضافةلقد تنادى دول حكام الطوق،      
كل فلسطين، من براثن العدو الصهيوني، ولما كنت على مقربة جدا من الحدث ومن أصـحاب القـرار                  

ليه عيناي وسمعته أذناي وبعد العديد من االتصاالت والمـداوالت،          فسأروي لكم، بكل أمانة، ما وقعت ع      
 أنتنادى حكام الطوق الجتماع يبحثون فيه األسباب المؤدية لذلك، لكنهم اختلفوا على مكان االجتماع بين                

 في عمان،   أواهللا بن الحسين على أراضيها،       يكون في دمشق، ولدمشق تحفظات على استقبال الملك عبد        
ظات مماثلة نظرا ألطماع الملك عبد اهللا بعرش سوريا، وكذلك العراق الـذي كـان يطـرح                 وهناك تحف 
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 اسـتقر الـرأي أخيـرا       أن إلى. وكال الطرفين المتنافرين من العائلة الهاشمية     . مشروع الهالل الخصيب  
  : باالجتماع على الشكل التالي

الـسورية  ) درعـا ( األردنية بين    -، وذلك بأن تنصب خيمة على الحدود السورية         )درعا(االجتماع في   
  . وهكذا كان، وقد شاركت شخصيا بنصب هذه الخيمة... األردنية، لتكون مكانا لالجتماعات؟) الرمتا(و

  : أعضاء الوفود
أبو حنيـك   ) غلوب باشا (اهللا يرافقه رئيس وزرائه عبد القادر الجندي وقائد جيشه           وقد حضر الملك عبد   

ونوري السعيد والفريق طه الهاشمي، ومن مصر، األمير محمد علي توفيق            اإللهومن العراق األمير عبد     
الوصي على عرش مصر، ورئيس الوزراء النقراشي باشا، ومن لبنان الرئيس بشارة الخوري والرئيس              

  . ووزير الدفاع أحمد الشراباتي. رياض الصلح، ومن سوريا الرئيس شكري القوتلي، وجميل مردم بك
فجر االستقالل في   ( من كتاب    ١١٠لى باب تلك الخيمة، وقد جاء على الصفحة         وكنت شخصيا حارسا ع   

  : تأليف العقيد الركن سهيل العشي مرافق رئيس الجمهورية السورية ما يلي) سوريا
، حارسـا علـى بـاب خيمـة         اإلنقاذومن جميل الصدف ان يكون الصديق ممدوح رحمون من جيش           (

  ). الخ... االجتماع
 الملك عبد اهللا بن الحسين، بناء على إصـراره          إلى قيادة الجيوش العربية     إسنادالجتماع  ولقد تم في هذا ا    

فأذعن الجميع، وبذلك أصبح الجنرال االنكليزي غلـوب        ... وتهديده بمقاطعة االجتماع إذا لم يتم له ذلك       
  ... باشا حكما قائدا للجيوش العربية؟

أنا انكليزي، وأنـتم  :  هذه المهمة استغرب قائال إليهدت  ولقد جاء في مذكرات هذا الجنرال، أنه عندما أسن        
  ... فكيف تستقيم األمور؟) إسرائيل(على وشك دخول حرب مع 

 هذه المهمـة بـصفتك      إليكإننا أسندنا   (فكان جواب األمين العام للجامعة العربية عبد الرحمن عزام باشا           
  . ...)قائدا للفيلق العربي األردني، وليس بصفتك االنكليزية؟

وبما أني كنت على باب تلك الخيمة، فقد ترامى لمسامعي الكثير الكثير، مما يعتبر مهزلة مـن مهـازل                   
 عنها في قادم األيام، غير أني سألخص الموضوع بكلمتين اثنتين سـمعتهما             اإلفصاحالتاريخ، وال بد من     

والـذي  ) الجنوب اللبناني  من قرية زبدين في      -محمد أسد اهللا صفا     (مؤخرا من الصديق المرحوم المقدم      
كان ضابطا في الجيش السوري، الذي كان يضم المئات من أمثاله، عندما لم يكن هنالـك فـوارق بـين                    

 أن، وبعـد    اإلنقـاذ وكان مسؤوال عن تدريب المتطوعين الراغبين بااللتحاق بجيش         . مواطني بالد الشام  
قي نور الدين محمود يرجوه عـدم إرسـال         عجز عن استيعاب أعدادهم الكبيرة ذهب لمقابلة اللواء العرا        

يا محمد ال   (كان جوابه   . لعدم قدرتنا على استيعابهم وإطعامهم    ) قطنا( معسكر   إلىالمزيد من المتطوعين    
واستقال اللـواء مـن   ) كلها تمثيلية انكليزية من األول لآلخر (ألنهكلها يومين ومنخلص ) توجعلي راسي 

فـي  ) الزرقـاء (لى قرار القيادة العامة للجيوش العربية في مدينة         مهمته التي كلفوه بها ألنه اعترض ع      
هي ثلث عدد القوات التي ستقذفها إسرائيل       . األردن ألن مجموع الجيوش العربية المعدة للدخول بالحرب       

  على الجبهة؟ 
ألرض  جانب الحلفاء بالفيلق اليهودي، وإنهم يعرفون ا       إلىوكلهم من خيرة الجنود والضباط الذين حاربوا        

  . شبرا شبرا
الـزعيم  ( كنت أعمل في مكتب الجيش اللبناني بقيادة المقـدم           إذوقد عرفت ذلك شخصيا عندما استقال،       

  ). شوكت شقير
 أصبحوا يتـسابقون علـى طريـق        أمهذا بعض مما شاهدته وعرفته منذ ستين عاما، فهل تغير الحكام،            

  !... الخزي والعار
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 أن نصابها، وتتسلم زمام األمور بأيـديها قبـل   إلىلمتها، لتعيد األمور وما زلنا بانتظار الشعوب لتقول ك    
  . ينفذ المخطط الدولي بتفتيت الوطن العربي، وإشعاله بثروته النفطية وكنوزه األرضية

  ٢٤/٥/٢٠٠٨السفير 
  
  :ةرصو .٣٧

  

  
  أعدت مجموعة من المتطوعين الفلسطينيين" علم أكبر لوطن أغلى"تحت شعار 
   ألف متر مربع ليدخلوا٢٧,٩ أي فلسطين بمساحة علماًق في دمشوالسوريين 

  . القياسية العالميةلألرقامبه موسوعة جينيس 
  ٢٤/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 


