
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رفع الحصار تدريجياً"إسرائيل" يطلب إيضاحات حول اقتراح في مصر" حماس"وفد 
 تطالب بمبادرة عربية لمصالحة فلسطينيةوب باتفاق الفرقاء اللبنانيين رحتالفصائل 

  وسورية تعترفان أخيرا رسميا بإجراء مفاوضات سالم غير مباشرة"إسرائيل"
 "إسرائيل"مؤتمر في الكونجرس لمناقشة ضم الضفة الغربية لـ

 محسن صالح... أزمة المشروع الصهيوني: مقال

 يفتتح مؤتمر فلـسطينعباس
 األمـن واالقتـصاد     :لالستثمار

  هما الطريق إلى السالم
 ٤ص ... 

  

٢٢/٥/٢٠٠٨١٠٨٥الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٨٥:         العدد                  ٢٢/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

    :السلطة
 ٤  كتلة حماس توصي بوضع إطار قانوني الستثمار الوجود العربي واإلسالمي في الغرب .٢
 ٥   المتواصلة وعمليات القتل المتصاعدة اإلسرائيليةاالعتداءاتحكومة هنية تدين  .٣
 ٥  كلة رئيسية في مفاوضات السالم االستيطانية مشةنشطاألكل : عريقات .٤
 ٥  ن تقتدي حماس بحزب اهللابأعن تمنياته يعرب حماد  .٥
 ٥ "الحياة الجديدة"الحكومة المقالة تسحب القضية المرفوعة ضد  .٦
 ٦   غزةعلى سيطرة حماس ىسبة مرور عام علضراب بمناإلى اإلعسكريون يدعون  .٧
 ٦  معظم المناطق الشرقية لقطاع غزة شهدت أعمال تجريف واسعة: وزارة الزراعة .٨
 ٦  اللبنانية بعد حوار قطراألزمة أطراف القيادة الفلسطينية ترحب باالتفاق بين :عبد ربه .٩
 ٦  الحياد االيجابيب األداء الفلسطيني في لبنان يصفعباس زكي  .١٠
    

    :المقاومة
 ٧   رفع الحصار تدريجياً"إسرائيل" يطلب إيضاحات حول اقتراح في مصر" حماس"وفد  .١١
 ٨  تطالب بمبادرة عربية لمصالحة فلسطينيةواللبنانيين ب باتفاق الفرقاء رحتالفصائل  .١٢
 ٩    شاحنة مفخخة بواسطة في معبر بيت حانونمقاوم ينفذ عملية  .١٣
 ٩  في غزة" القسام"شهيد لـ .١٤
 ٩  "فتح"ـادس لبحث االستعدادات لعقد المؤتمر العام الس .١٥
 ٩   في السالم" إسرائيل"تعد توسيع االستيطان في الضفة تأكيداً على عدم رغبة " حماس" .١٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩   تستعد لعملية عسكرية في غزة في انتظار نتائج المفاوضات مع حماس"إسرائيل" .١٧
١٠   وسورية تعترفان أخيرا رسميا بإجراء مفاوضات سالم غير مباشرة"إسرائيل" .١٨
١٠   وحدة استيطانية في الضفة٢٨٦االحتالل يعتزم بناء  .١٩
١٠   تخشى تسليحاً روسياً لسوريا"إسرائيل" .٢٠
١١   أولمرت يقترح فرض حصار بحري على إيران .٢١
١١  ال مزيد من الصبر على صواريخ غزة: سكان سديروت وعسقالن ألولمرت .٢٢
١١  أولمرت يخطط الجتياح غزة إللهاء الشارع اإلسرائيلي: النائب زكور .٢٣
    

    :األرض، الشعب
١١  الجبهة اإلسالمية المسيحية تستنكر التهميش اإلعالمي العربي لقضية القدس والمقدسات .٢٤
١١  سرى مستشفى سجن الرملةأجمعية نفحة تكشف عن طبيعة الجرثومة المنتشرة بين  .٢٥
١٢   الغربيةفي الضفة فلسطينياً ١١اعتقال  .٢٦
١٢  بيوت غير مرخصةهدم ب عائلة من سلوان انذارات ٢٢القدس تسلم االحتالل في بلدية  .٢٧
١٢  القدساالحتفال بانجاز مشروع ضاحية الشيخ زايد في  .٢٨
   

   :اقتصاد
١٢   لالستثمار الفلسطيني يفتتح بمشاركة عربية واسعةمؤتمر بيت لحم .٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٨٥:         العدد                  ٢٢/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

 ١٣   نهاية العام الماضيحتىمصروفات صندوقي األقصى والقدس إجمالي  مليون دوالر ٨٧٧ .٣٠
   

   :ثقافة
 ١٣  قبل النكبة حول الحياة المدنية الفلسطينية المتطورةمعرض صور األونروا تقيم  .٣١
 ١٤  وثائقي يعرض جذور نكبة فلسطين" األرض تتكلم عربي" .٣٢
   

   : األردن
١٤ ٩٩من أصل  مقعدا ٦٧اإلسالميون يحصدون : في األردن" األونروا"انتخابات معلمي  .٣٣
   

   :لبنان
١٤  اسهمت فيها محنة فلسطين،ما حصل في لبنان كان أساسا مشكلة عربية :ةالسنيور .٣٤
   

   :عربي، إسالمي
١٤    ال تؤثر سلباً على المسار الفلسطيني"إسرائيل"مع محادثات ال مانع من : المعلم .٣٥
١٥  "إسرائيل"غاز لـائتالف وطني يقاضي مبارك بسبب تصدير ال .٣٦
١٥  بمشاركة من مركز الزيتونةندوة عن فلسطين في المستشارية اإليرانية في لبنان  .٣٧
   

   :دولي
١٥  "إسرائيل"مؤتمر في الكونجرس لمناقشة ضم الضفة الغربية لـ .٣٨
١٦  "!!غير ديمقراطية"انتخابات فتح : مريكيةاإلدارة األ .٣٩
١٦  وفد أميركي يتفقد الجدار الفاصل بين مصر وغزة .٤٠
١٦  لسلطة الفلسطينية ل مليون دوالر٥٥٠ تقدمالحكومة االمريكية .٤١
١٦    اتفاق مع سورية فسيكون ذلك مفيداً للغايةإذا تم التوصل إلى: اشنطنو .٤٢
١٧  فرنسا تتنصل من اتصاالتها مع حماس .٤٣
١٧  على فرنسا عدم اجراء اتصاالت مع حماس خالل رئاستها ألوروبا: الدنمارك .٤٤
١٧   أفريقي ضد االحتفال باألبارتهايد االسرائيلي  مسؤوالً وناشطاً جنوب ٦٠ .٤٥
١٨   ماليين دوالر لتشجيع االستثمار باألراضي الفلسطينية٦وزير بريطاني يتعهد بتقديم  .٤٦

   
    :حوارات ومقاالت

١٨  محسن صالح... أزمة المشروع الصهيوني .٤٧
٢٢  عبد الباري عطوان... المفاجأة السورية .٤٨
٢٤  ماجد كيالي …السياسة الفلسطينية لإلدارة األميركية .٤٩
    

 ٢٥  :كاريكاتير
***  

  
  
  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٨٥:         العدد                  ٢٢/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

   األمن واالقتصاد هما الطريق إلى السالم: يفتتح مؤتمر فلسطين لالستثمارعباس .١
تمنـى الـرئيس    :  كفـاح زبـون    ،بيت لحم  نقالً عن مراسلها في    ٢٢/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط   نشرت  

الفلسطيني محمود عباس، وهو يفتتح مؤتمر استثمار فلسطين األول في بيت لحم أن يحل الـسالم علـى                  
ـ   " رشدها "إلىاألرض الفلسطينية، وان تعود حركة حماس         غزة،  في قطاع " انقالبها"بالتراجع عما سماه ب

وقال للحضور  .  نقل للحضور جملة من األخبار التي وصفها بالسعيدة من لبنان وسورية والقاهرة            أنبعد  
 جيدة من القاهرة حول التهدئة وأخبار جيدة من تركيا حول الوساطة بين سورية وإسـرائيل                أخبارهناك  "

وتابع القـول   ". ث هذا لدينا هنا    يحد أننتمنى  "وأضاف  ". وأخبار جيدة من لبنان حول االتفاق بين الفرقاء       
وعادوا ) حماس(أيدينا ممدودة لكل من يريد األمن واألمان لهذا البلد الغالي، وقلنا لهم إذا انتهت أعمالهم                "

  ".إلى حضن الشرعية، فإننا جاهزون النتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة
ئيسي للتنمية االقتـصادية لمـساعدة      صمام األمان والمحرك الر   "مازن القطاع الخاص باعتباره     أبو  ودعا  

كما دعا رجال األعمال العرب واألجانب الذين يـشاركون فـي           ". الدولة في النهوض باالقتصاد الوطني    
المؤتمر، إلى اإلطالع على فرص االستثمار في فلسطين والمساهمة في ترسيخ قواعـد عمليـة الـسالم                 

  .واالستقرار في الشرق األوسط 
قال الرئيس عباس،   : يوسف الشايب ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٢/٥/٢٠٠٨ة  الغد األردني وأضافت  
غزة الحبيبة ستعود إلى حضن الشرعية الفلسطينية قريبا، وسـينتهي الظـالم الـذي تعيـشه،                "أمس إن   

  ".وستضيء بأبنائها كما كانت
ن االستثمار في   إ :سعباالرئيس  قال  : وكاالتونقالً عن ال  بيت لحم   من   ٢٢/٥/٢٠٠٨الدستور  وأوردت  
 سيسهم في تحقيق وتعزيز أسس عملية الـسالم فـي           وإنما فحسب    الفلسطينية لن يكون مربحاً    األراضي
وتعهد بتهيئة أجواء االستثمار دون      . ودعم االقتصاد  األمن إرساء فضال عن المساهمة في      األوسطالشرق  

 .أن يدلي بمزيد من التفاصيل
  الرئيس عباس  أكد :وفاوكالة   أرناؤوطعبد الرؤوف    نقالً عن    ٢٢/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   في   وجاء

أن قضايا الوضع النهائي كلها مطروحة على جدول أعمال المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، ونأمل أال               
  .تؤجل أي قضية من هذه القضايا

  أبـو  وإبـراهيم سة  أمجد التميمي وأسامة العي   نقالً عن مراسليها     ٢٢/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأشارت  
ن السلطة الوطنية لن تقبل بكانتونات وإنما بدولة فلسطينية متصلة قابلة           أكد   عباس أ  الرئيس إلى أن    كامش

 ".أرجو أن ترفعوا صوتكم لتقولوا ال للجدار:"وخاطب الضيوف قائال  .للحياة دون جدار فاصل
  
  سالمي في الغربكتلة حماس توصي بوضع إطار قانوني الستثمار الوجود العربي واإل .٢

أوصت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية التابعة لحركة حماس فـي تقريـر حـول         :كتب فايز أبو عون   
االنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس، تم إقراره أمس، بأغلبية األصوات، بوضع إطار قانوني الستثمار              

اإلسالمي والمنظمة اإلسـالمية للتربيـة   الوجود العربي واإلسالمي في الغرب من خالل منظمة المؤتمر  
وشدد النائب أحمد أبو حلبية، مقـرر لجنـة القـدس،            .وجامعة الدول العربية  " إيسيسكو"والعلوم والثقافة   

 إعالمية لحمايـة المقدسـات، وفـضح الممارسـات اإلسـرائيلية            إستراتيجيةأمس، على أهمية صياغة     
صى والمقدسات، ومطالبة األمين العـام لجامعـة الـدول          واعتداءاتها المتكررة في القدس والمسجد األق     

العربية واألمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بالعمل على إقرار وجود مقرر عن القدس والمقدسـات               
  .فيها واألخطار التي تتهددها، في جميع المراحل التعليمية بجميع البلدان العربية واإلسالمية
  ٢٢/٥/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

 
  



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٠٨٥:         العدد                  ٢٢/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

   المتواصلة وعمليات القتل المتصاعدة اإلسرائيليةاالعتداءاتحكومة هنية تدين  .٣
ما تقوم به قوات االحتالل اإلسرائيلي مـن تـصعيد          "اعتبرت حكومة هنية المقالة أن       : رائد الفيِ  - غزة

واضح وملموس في الوضع الميداني في غزة من توغالت وعمليات قصف متزايدة واستهداف لألطفـال               
 مراحل خطيرة في محاولة واضحة إلشعال األوضاع الميدانيـة لتحقيـق أهـداف              إلىدنيين وصل   والم

االعتـداءات  " على لسان المتحدث باسمها طاهر النونـو،         ،حكومةالودانت   ".سياسية وكسر إرادة شعبنا   
ومحاولتـه  االحتالل النتائج المترتبة على هـذا العـدوان   "، محملةً "المتواصلة وعمليات القتل المتصاعدة  

 ". والنـساء  واألطفالاستغالل اللقاءات الجارية في القاهرة من أجل توجيه ضربات لشعبنا وقتل المدنيين             
االيجابية التي أبداها شعبنا وفصائله الوطنية للجهود المصرية من أجل التهدئة           "وشددت الحكومة على أن     

  ".ال تعني بالمطلق عدم الدفاع عن شعبنا أمام هذه الجرائم
  ٢٢/٥/٢٠٠٨لخليج اإلماراتية ا

  
   االستيطانية مشكلة رئيسية في مفاوضات السالمةنشطاألكل : عريقات .٤

 "إسـرائيل  "أدان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قـرار       :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 
 في وجه   بر عائقاً  الذي يعت  ،قرب بيت لحم  " بيتار ايليت " في مستوطنة     مسكناً ٢٨٦استدراج عروض لبناء    

نـشاطات   ندين القرار اإلسرائيلي، ونعتبر هذا اإلجراء وكـل       "وقال   .المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية  
  ".االستيطان اإلسرائيلية المشكلة الرئيسية في مفاوضات السالم

 ٢٢/٥/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  ن تقتدي حماس بحزب اهللابأعن تمنياته يعرب حماد  .٥

 للرئيس عباس بأن القيادة الفلـسطينية ال يمكنهـا القبـول            اإلعالمياد المستشار   نمر حم  أكد   :محافظات
في اتصال  " الحياة الجديدة "ـوقال حماد ل  . بحوار مع حماس تحت سياسة األمر الواقع المفروضة في غزة         

لـك   ذ أعقـاب  للحوار مع حماس هو تراجعها عن االنقالب، مضيفا بأنه وفي            األساسي الشرط   أنهاتفي  
 األسـبق وحول دعوة نائب رئيس الوزراء     .  تشكيل حكومة خبراء بعيدا عن الفصائل      إلى يصار   أنيمكن  

 تشكيل لجنة وزارية عربية تقـود       إلىللدول العربية   " الحياة الجديدة "ناصر الشاعر من خالل صحيفة      . د
زة بـسياسة األمـر      يقولون بأنهم يحكمون غ    أناسكيف سيكون حوار مع     : "الحوار الفلسطيني قال حماد   

معربا عن تمنياته ان تقتدي حماس بحزب اهللا الذي تصرف بعقالنيـة رغـم قوتـه العـسكرية                " الواقع؟
وقال بأن نتيجة انقالب حماس كانت مدمرة على الشعب الفلسطيني          . األرض بفرض قوته على     وإمكاناته
 أن التي يجب    األساسيةن الخطوة    استغلت هذا االنقالب وتداعياته لتدمير هذا الشعب موضحا بأ         وإسرائيل

 .تقوم بها حماس حاليا هي التراجع فورا عن انقالبها
 ٢٢/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 "الحياة الجديدة"الحكومة المقالة تسحب القضية المرفوعة ضد  .٦

أمام القضاء  " الحياة الجديدة " قررت الحكومة المقالة في غزة سحب القضية المرفوعة بحق صحيفة            :غزة
 الحكومي للحكومة المقالة حسن أبو حشيش في مؤتمر صحفي عقـده            اإلعالموقال مدير مكتب     . غزة في

خاطبنا النيابة العامة لسحب الدعوى القضائية الموجهة ضد صحيفة الحياة الجديدة اسـتجابة             "بغزة أمس   
 ".تشريعي في المجلس الاإلنسان وتلبية لتوصية لجنة الحريات وحقوق اإلعالميينلمبادرة منتدى 

  ٢٢/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 

  



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                   ١٠٨٥:         العدد                  ٢٢/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

   غزةعلى سيطرة حماس ىضراب بمناسبة مرور عام علإلى اإل يدعون عسكريون .٧
دعا فلسطينيون كانوا يعملون في األجهزة األمنية الفلسطينية قبل سـيطرة حركـة   :  أشرف الهور  -غزة  

وجاء فـي    . يونيو المقبل  /حزيران ١٤ الشامل يوم    اإلضراب إلى قطاع غزة أمس األربعاء      ىحماس عل 
 لالنقالب األسود الذي نفذته     ى السنوية األول  ى الذكر ١٤/٦ ذاكرتنا يوم    ى تمر عل  :بيان هؤالء العسكريين  

 األخالق الوطنية لمصالح خبيثة لخدمة أعداء القضية        ىعصابات بربرية خارجة عن القانون وال تملك أدن       
 شامل وحداد وطني في كافة أنحاء قطـاع         إضرابم  يونيو هو يو  / حزيران ١٤وأعلنوا أن يوم     .والشعب

  .غزة
عدم االحتكاك في هذا اليوم بالميليشيات الـسوداء        "وطالب العسكريون في بيانهم أفراد أجهزة األمن بـ         

وأكد هؤالء العسكريون التزاماتهم بـ قرارات       .التي تغريها رؤية دماء األبرياء وتسعدها مشاهدة الجثث       
  .ادة الرئيس عباسقيادتنا الشرعية بقي

  ٢٢/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  معظم المناطق الشرقية لقطاع غزة شهدت أعمال تجريف واسعة: وزارة الزراعة .٨

أكدت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة أن معظم المناطق الشرقية لقطاع           : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
 المـواطنين وممتلكـاتهم، معتبـرة أن      غزة شهدت توغالت إسرائيلية، رافقها أعمال تجريف ألراضـي        

لألراضي الزراعية في   " مسح احتاللي شامل  "لالحتالل بمثابة   " العنجهية"التمادي في مثل هذه الممارسات      
وبينت الوزارة في بيان صادر عنها األربعاء، أن األسبوع الماضي شهد عمليات تجريف واسعة               .القطاع

افة إلى تدمير في البنية التحتية وعدد كبير مـن الـدفيئات            لمساحات كبيرة من األراضي المزروعة، إض     
شـرق مدينـة رفـح      " صوفا"وأوضحت أن منطقتي الشوكة و     .الزراعية وآبار المياه ومزارع الدواجن    

تعرضتا لعدوان طال أهم المنشآت الحيوية، كان آخرها ما قدرته الوزارة من خسائر فادحة في مـزارع                 
إلسرائيلية خالل بضع ساعات ثمانية مزارع بمنطقة الـشوكة بقيمـة           الدواجن، حيث دمرت الجرافات ا    

أن المنطقة الشرقية لمدينة خانيونس من أكثر المنـاطق التـي           "وأضاف   ".مليون ونصف المليون دوالر   "
تكبدت خسائر مادية على المستوى الزراعي، حيث قامت قوات االحتالل بتغيير معالم منطقتي خزاعـة               

  ".اعيتين، وتكبد المزارعون جراء ذلك خسائر مادية كبيرة تقدر بثالثة ماليين دوالروعبسان الكبيرة الزر
  ٢١/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  اللبنانية بعد حوار قطراألزمة أطراف القيادة الفلسطينية ترحب باالتفاق بين :عبد ربه .٩

يادة الفلـسطينية    عبر ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عن ترحيب الق             :محافظات
وأكد، أن منظمة التحرير تتمنى أن يتم تنفيذ االتفـاق           .باتفاق الدوحة الذي توصل إليه األشقاء اللبنانيون      

بما يكفل للشعب اللبناني ومؤسساته الشرعية االستقرار والسيادة التامة على أراضي وطنه، وحماية أمـن   
د أن الشعب الفلسطيني المقيم في المخيمات لن يكـون إال           إن القيادة الفلسطينية تؤك   : وقال .لبنان ومستقبله 

كما عبر، عن تقـدير منظمـة       . سندا للدولة اللبنانية في استقرارها وسيادتها الكاملة على ترابها الوطني         
 إنجـاح  جميعا فـي     أسهمواالتحرير لدور قطر الشقيقة، وأعضاء اللجنة العربية، والجامعة العربية الذين           

 .مؤتمر الدوحة
 ٢٢/٥/٢٠٠٨لحياة الجديدة ا

  
  الحياد االيجابيب األداء الفلسطيني في لبنان  يصف زكيعباس .١٠

وصف ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي اثر لقائه النائب بهية الحريري             : جنوب لبنان / صيدا  
 الـداخلي    األحداث األخيرة بالحياد االيجابي من دون تدخل فـي الـشأن           إبان الفلسطيني في لبنان     األداء"
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 يوقفوا التدخل في الشؤون الفلسطينية وان تكـون         أنهذا ما نرجوه من األخوة اللبنانيين،       : وقال". اللبناني
 يكون لبنان موحداً وان يكون الدم اللبنـاني         أن درساً، ألن الفلسطيني همه الوحيد       أعطتهذه التجربة قد    

لـى طريـق تجـاوز آالم هـذه المرحلـة،           خطاً احمر على اللبنانيين، وان تكون هناك خطوة نوعية ع         
 تدخل مع فريق على حساب فريـق        أي جانب السلم األهلي وبمنأى عن       إلىوالفلسطينيون سيكونون دائما    

 دائـرة الهـدوء   إلـى وهنأ زكي اللبنانيين بنجاح الحوار الوطني اللبناني في الدوحة، وبعودة لبنان        . آخر
  . واالستقرار

ة إلعادة اعمار مخيم نهر البارد سيعقد في فيينا في الثالث والعشرين مـن               مؤتمر الدول المانح   أنعلن  أو
 الستمالك  اإلجراءات تم وضع    أن اعمار المخيم بعد     إلعادة المقبل، وستكون هناك بداية      يونيو/ حزيران

  . األضراراألرض موضع التنفيذ، وبالتالي سيكون البناء والتعويض عن كل 
  ٢٢/٥/٢٠٠٨السفير 

  
   رفع الحصار تدريجياً"إسرائيل" يطلب إيضاحات حول اقتراح  في مصر"حماس"وفد  .١١

أنهـى المـسؤولون    : القـاهرة مراسـلها مـن     صالح جمعة    عن ٢٢/٥/٢٠٠٨ الشرق األوسط    ذكرت
من دون التوصل إلى اتفاق على التهدئة مع         المصريون امس في القاهرة محادثاتهم مع وفد حركة حماس        

موسى أبو مرزوق، نائـب رئـيس المكتـب الـسياسي للحركـة،             . دإسرائيل، حيث طلب رئيس الوفد      
إيضاحات للمطالب اإلسرائيلية التي تشترط رفع الحصار تدريجيا، وطلبت حماس تحديد توقيـت ذلـك               
التدرج، وعدد المعابر التي سيتم فتحها، والسلع التي سيتم السماح بإدخالها للقطاع خالل المراحل المختلفة               

  .للتدرج
حادثات استمرت نحو أربع ساعات من الساعة السابعة حتى الحادية عشرة من الليلـة قبـل                وفي جلسة م  

الماضية عرض الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية على الوفد رؤية القاهرة للتهدئـة               
  .بعد المطالب التي أصرت تل أبيب على تضمينها ألي اتفاق للتهدئة

كون التهدئة متزامنة ومتبادلة، وتتضمن رفع الحـصار فـورا، لكـن            وتنص الرؤية المصرية على أن ت     
إسرائيل قالت للمصريين أنها توافق على وقف إطالق نار متبادل ومتزامن، أما بالنسبة لرفع الحصار فقد                
طلبت أن يكون تدريجيا وأن تتضمن المرحلة األخيرة من رفع الحصار بشكل نهـائي إطـالق الجنـدي           

  .األسير جلعاد شليط
وعقب الجلسة عقد وفد حماس الذي يضم إضافة الى أبو مرزوق، عماد العلمي وأحمد نـصر عـضوي                  

مـن قيـادات    (المكتب السياسي من الخارج، والدكتور محمود الزهار وخليل الحية وجمال أبـو هاشـم               
ـ                 )الداخل  ٤٠د  ، اجتماعاً تشاورياً مغلقا في مقر إقامتهم في فندق جي دبليو ماريوت القطاميـة علـى بع

كيلومترا من القاهرة استمر حتى الرابعة فجر أمس اتفقوا في نهايته على اإليضاحات التي طلبوها بشأن                
  .الموقف اإلسرائيلي من التهدئة

وأكدت مصادر شاركت في اجتماعات القاهرة أن موضوع الجندي األسير شليط لم تتم مناقـشته خـالل                 
  .رق إليه وفد حماساالجتماعات حيث لم يطرحه المصريون، ولم يتط

وردا على ما تردد بشأن موافقة حماس على إدخال صفقة الجندي شليط ضمن اتفاق التهدئة مقابل إطالق                 
أبو مـرزوق، نفـى     ـ  سراح ألف أسير فلسطيني، وما بثته بعض القنوات التلفزيونية الفضائية منسوباً ل           

ـ        أنه لم يدل ألي وسيلة إعالمية بمثل هذا        " طالشرق األوس "رئيس الوفد ذلك الكالم جملة وتفصيالً، وقال ل
  .التصريح
إن "، موضحاً   "أن موضوع صفقة شليط مختلف تماما عن التهدئة وله استحقاقات أخرى مختلفة           "وأضاف  

  ".هذا الملف يمكن حله إذا وافقت إسرائيل على مطالب الفصائل اآلسرة لشليط



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                   ١٠٨٥:         العدد                  ٢٢/٥/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

ـ      سليمان يقوم بمجهود كبيـر مـن أجـل          بأن الوزير " الشرق األوسط "وصرح مسؤول مصري مطلع ل
التوصل إلى اتفاق التهدئة بأسرع وقت حتى يمكن رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطـاع غـزة     

  .الذي يعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة جداً
إلى ذلك غادر أبو مرزوق والعلمي ونصر القاهرة عائدين الى دمشق مساء أمس بينما يغادرهـا اليـوم                  

 محمود الزهار الذي يبقى في القاهرة حتى يوم السبت، ويغادرها           .دأعضاء الوفد من قطاع غزة باستثناء       
  ".بي بي سي"إلى الدوحة للمشاركة في برنامج للتلفزيون هيئة االذاعة البريطانية 

الناطق اإلعالمـي باسـم   أن :  رام اهللا مراسلها مناحمد رمضان عن ٢٢/٥/٢٠٠٨ المستقبل   ونشرت
أيمن طه أكد ان الحركة لم تعلن موقفها الرسمي من التهدئة مع اسرائيل، مشيرا الى ان جلـسة                  " حماس"

وقال انه وبعد انتهـاء اللقـاء       . محادثات ستعقد الحقاً بين وفد الحركة وعمر سليمان لبلورة الرد النهائي          
محادثـات سـواء كانـت      يعرض خالله الصيغة النهائية من ال     "سيعقد وفد حركة حماس مؤتمرا صحافياً       

ورفع " العدوان" التهدئة يجب ان تكون واضحة بوقف        ىوشدد على أن الموافقة عل    ". بالسلب أو باإليجاب  
  .الحصار

  
  تطالب بمبادرة عربية لمصالحة فلسطينيةوب باتفاق الفرقاء اللبنانيين رحت الفصائل .١٢

رحبت الفـصائل الفلـسطينية    :الت وكا وعنرام اهللا، غزة، من ٢٢/٥/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية ذكرت  
بالتوافق الوطني واتفاق المصالحة بين الفرقاء اللبنانيين في الدوحة أمس ودعت الى مصالحة فلـسطينية               

إن حركة فتح ترحب بالتوافق اللبناني وعـودة روح         : "فهمي الزعارير " فتح"وقال المتحدث باسم    . مماثلة
 المختلفة، لما يؤدي ذلك الى تجنيب لبنـان وشـعبه الـشقيق،     الوئام والوفاق فيما بين األطراف السياسية     

التقل الحالة اللبنانيـة تعقيـداً عـن    ": ، قدورة فارس"فتح" القيادي في وقال". كوارث الفتن من االختالف  
  ."الفلسطينية، ونجحت في لبنان وبالتالي يمكن نجاحها في فلسطين

إن األطراف اللبنانية أبدت تفهماً كبيراً لضرورة       ": حركة حماس  قال فوزي برهوم المتحدث باسم     بدوره  
إنهاء حالة االنقسام الداخلي وإعادة ترتيب البيت اللبناني علـى أسـاس احتـرام الـشرعيات والقـانون                 

وطالب بدور عربي فاعل يجمع كافة األطراف الفلسطينية من أجل إعـادة توحيـد الـصف                ". والدستور
دي في الحركة أيمن طه إلى أن يتطور الجهد العربي نحو خطـوات             ودعا القيا . الفلسطيني وترتيب بيته  

  .على طاولة الحوار إلنهاء الخالف" حماس"و" فتح"وحاسمة لجمع األطراف الفلسطينية، خاصة " جريئة"
إن االتفاق أبعد لبنان عن مخاطر الـصراع الـداخلي وحفـظ            : "، خالد البطش  "الجهاد"وقال القيادي في    

ته ومقاومته تأكيداً على أن الشعوب العربية ال تقبل القـسمة ولـن تـسمح لتمريـر                 للشعب اللبناني وحد  
ودعت ". مشاريع التبعية للغير وأن بإمكاننا رسم مستقبل شعوبنا المسلمة والحفاظ على مصالحها الحيوية            

اخلية فـي   األطراف العربية المشاركة في حل األزمة اللبنانية إلى العمل الفوري لحل األزمة الد            " الجهاد"
  .فلسطين
محمـد  " فـتح "عضو المجلس الثوري فـي   أن  :  رام اهللا من   ٢١/٥/٢٠٠٨قدس بـرس   وكالة ونشرت

مع التهنئة  : "الحوراني أكد أن ما جرى بين الحكومة اللبنانية والمعارضة انجاز يستحق االشادة، لكنه قال             
 الذاكر اللبنانية سيظل فيها مقاتلو حزب       والتبريكات لإلخوة اللبنانيين بما تم انجازه اليوم في الدوحة، لكن         

اهللا األشاوس وهم يقفون على البيوت شاهرين سالحهم، هذه صورة لن تغيب عن الذاكرة اللبنانية، لكـن                 
  .، على حد تعبيره"مع ذلك فهو إنجاز

بأي جهد عربي مماثل، لكنه فضل أن يكون مقره جامعـة الـدول             " فتح"وأعلن الحوراني ترحيب حركة     
  .ية وليس الدوحة كماالعرب

عما نفذتـه   " حماس"لشرط التراجع المسبق من     " فتح"وعما إذا كانت هذه الرغبة تعكس بداية تجاوز من          
الحديث عن الحوار الوطني من دون شروط مسبقة هـذا          "في غزة النطالق الحوار معها، قال الحوراني        
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 أنه إذا كان اسماعيل هنية جـادا        يعني أن نغض الطرف عن االنقالب الذي جرى في غزة، ونحن نعتقد           
في الدعوة إلى دور عربي لرعاية حوار فلسطيني ـ فلسطيني فعليه أن يرفق هذه الـدعوة باالسـتعداد    

في غزة، وإذا ما علمنا أن السلطة عبرت عن اسـتعدادها للـذهاب إلـى               " حماس"للتراجع عما قامت به     
    .، على حد تعبيره"قد أنجزت المطلوب منهاانتخابات مبكرة فإن ذلك يعني أن السلطة من جانبها 

  
   شاحنة مفخخة  بواسطة في معبر بيت حانونمقاوم ينفذ عملية  .١٣

محدثة انفجـارا   " إيريز"انفجرت شاحنة مفخخة صباح اليوم، الخميس، في معبر بيت حانون           : ألفت حداد 
ت الوصول إلى المعبـر     وأفادت مصادر فلسطينية أن شاحنة استطاع      .هائال سمع دويه من مناطق بعيدة     

دون تكشفها أجهزة الرصد اإلسرائيلية وانفجرت داخل المعبر موقعة أضرارا جسيمة، كمـا تـضررت               
وقالت مصادر فلسطينية أن فلسطينيا استشهد فـي العمليـة           .القريبة" نتيف هعسراه "منازل في مستوطنة    

تقـع إصـابات فـي صـفوف جنـود      في حين قالت مصادر إسرائيلية إنه لم  .ويعتقد أنه سائق الشاحنة
وقالـت  . وأعقب انفجار الشاحنة تعرض المعبر إلطالق قذائف صـاروخية وقـذائف هـاون             .االحتالل

وأعلنت سرايا القـدس     .مصادر إسرائيلية أن اشتباكات وقعت في المنطقة عقب االنفجار، وأغلق المعبر          
  .تهما المشتركة عن العملية التابعة لحركة فتح مسؤولي-مجموعات ايمن جودة-وكتائب االقصى 

  ٢٢/٥/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  في غزة" القسام"شهيد لـ .١٤

، برصاص قوات إسرائيلية خاصـة      "كتائب القسام " في   مقاوماستشهد يوم امس    : حمد رمضان  أ - رام اهللا 
 فلسطينيين غالبيتهم مـن األطفـال،       ٨وأصيب   تسللت إلى منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة،          

  . ، نجو من عملية القصف"كتائب القسام"ة إسرائيلية استهدفت مجموعة ناشطين من ظهر امس، في غار
   ٢٢/٥/٢٠٠٨المستقبل  

  
  "فتح"ـبحث االستعدادات لعقد المؤتمر العام السادس ل .١٥

) أبو مـاهر  (اللجنة التحضيرية برئاسة محمد غنيم      "قالت مصادر مطلعة إن     :  الدين  نادية سعد  -عمان  
السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية أمين سر حركة فتح فـاروق القـدومي             وحضور رئيس الدائرة    

، الذي  "ستستكمل قريباً في عمان مباحثات االجتماعات السابقة بشأن التحضير لعقد المؤتمر الحركي لفتح            
فيما يجتمـع المجلـس الثـوري        .سينتخب أطراً قيادية جديدة تشكل لجنة مركزية ومجلسا ثوريا جديدين         

كة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي في رام اهللا للبحث في االستعدادات والترتيبـات المتخـذة       للحر
  .للتحضير لعقد المؤتمر العام الحركي لفتح

  ٢٢/٥/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  في السالم " إسرائيل"تعد توسيع االستيطان في الضفة تأكيداً على عدم رغبة " حماس" .١٦

عن بناء مئات من    " اإلسرائيلي" سامي ابو زهري ان اإلعالن       حركة حماس باسم  قال المتحدث   : )وكاالت(
  . الوحدات االستيطانية الجديدة هو تأكيد أن االحتالل كاذب في ادعاءاته بالرغبة في السالم

  ٢٢/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   عسكرية في غزة في انتظار نتائج المفاوضات مع حماسلعملية تستعد "إسرائيل" .١٧

أعلن مصدر سياسي كبير في ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أمـس، ان الجـيش يواصـل            : ل أبيب ت
استعداداته لعملية اجتياح كبيرة في قطاع غزة، على الرغم من المفاوضات الجارية في مصر للتوصـل                
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غـم  وقال هذا المـصدر إنـه ر      . الى تهدئة مع حركة حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية المسلحة         
األجواء االيجابية للمفاوضات، فإن اسرائيل تأخذ باالعتبار احتمال أن ترفض حماس شـروط اسـرائيل               

 .للتهدئة، وهي أن تكون تهدئة شاملة لجميع الفصائل وليس فقط حماس
  ٢٢/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   وسورية تعترفان أخيرا رسميا بإجراء مفاوضات سالم غير مباشرة"إسرائيل" .١٨

اعلن مارك ريغيف الناطق     : نظير مجلي   من    تل أبيب  -سعاد جروس  من    دمشق -غدة بهنام  را  من لندن
مفاوضـات سـالم غيـر      "باسم رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت، ان اسرائيل وسورية باشرتا           

اثنين من مستشاري رئيس الوزراء، هما شالوم ترجمـان ويـورام           "واضاف ان   ". مباشرة برعاية تركيا  
، مـشيرا الـى ان      "تش، زارا أخيرا انقرة مرات عدة، بالتوازي مع زيارات لمسؤولين سوريين          توربوفي

  ".الحكومة االسرائيلية تأمل في التوصل الى سالم شامل مع الفلسطينيين والسوريين"
الطرفين اعربا عن نيتهما اجراء هذه المفاوضـات فـي اطـار مـن              "واكد مكتب اولمرت في بيان ان       

فـي  " ة واالنفتاح، للتوصل الى سالم شامل طبقا لالطار المحدد في مؤتمر مدريد للسالم            الصراحة والجدي 
وفي دمشق، قال مصدر مسؤول في الخارجية السورية في بيان صـدر أمـس، إن اسـرائيل                 . ١٩٩١

وسورية أعربتا عن الرغبة بإجراء المحادثات بنية حـسنة وقررتـا متابعـة الحـوار بينهمـا بجديـة                   
 . ذلك لتحقيق هدف السالم الشامل وفقا لمرجعية مؤتمر مدريد للسالمواستمرارية، و

  ٢٢/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

   وحدة استيطانية في الضفة٢٨٦ يعتزم بناء االحتالل .١٩
 ٢٨٦زئيف بويم، أمس، طرح استدراج عـروض لبنـاء          ” اإلسرائيلي“أعلن وزير االستيطان    : وكاالت

وجاء في بيان أن بويم أصدر      . قرب بيت لحم جنوب الضفة    ” تبيتار عيلي “وحدة استيطانية في مستعمرة     
  .تعليمات إلى وزارته لطرح استدراج العروض

  ٢٢/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   تخشى تسليحاً روسياً لسوريا"إسرائيل" .٢٠

امس ان اسرائيل ترصد االجتماعات التـي يعقـدها فـي           " جيروزالم بوست "ذكرت صحيفة   : يو بي آي  
ري سوري رفيع المستوى ومسؤولون في وزارة الدفاع الروسية، وذلـك خـشية أن              موسكو، وفد عسك  

  . تكون دمشق تسعى لشراء أسلحة روسية متقدمة
وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات ستتركز على صفقة سالح تشمل غواصـات وصـواريخ مـضادة                

وصواريخ أرض ـ أرض  وهي األحدث في الترسانة الروسية، "  أس أم تي٢٩ميغ "للطائرات، وطائرة 
أرض ـ  " ٣٠٠أس ـ  "وتهتم إسرائيل بشكل خاص، بطلب سوري للحصول على صـواريخ  . باليستية

  . جو التي قد تمثّل تهديداً جدياً للطائرات اإلسرائيلية التي تحلق فوق الجوالن المحتل
 يـصل  التـي " اسكندر أرض ـ أرض "وتشعر إسرائيل بالقلق من احتمال حصول سوريا على صواريخ 

الباليستية التي  " سكود" كيلومتر، ويقول خبراء عسكريون إنها الجيل الجديد من صواريخ           ٣٠٠مداها إلى   
  . تملكها سوريا حالياً، لكنها أكثر تقدماً

  ٢٢/٥/٢٠٠٨السفير 
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   يقترح فرض حصار بحري على إيرانأولمرت .٢١
وزراء االسرائيلي ايهود اولمرت    امس ان رئيس ال   " هآرتس" كشفت صحيفة    : فرح سمير  - القدس المحتلة 

. اقترح على الواليات المتحدة فرض حصار بحري على ايران لحملها على تجميـد برنامجهـا النـووي           
وعرض اولمرت هذه الفكرة خالل لقاء امس االول في القدس مع رئيسة مجلس النواب االمريكي نانسي                

 بالقول نحن ال نؤكد هذه المعلومات مـن         وقد اكتفى مارك ريغيف الناطق باسم رئيس الوزراء       . بيلوسي
واعرب وزير المتقاعدين رافي ايتان العضو في الحكومة االمنية عن تأييده           . دون ان يصدر نفي رسمي    

 .لفرض حصار بحري وجوي على ايران لوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم
  ٢٢/٥/٢٠٠٨عكاظ 

 
  ريخ غزةال مزيد من الصبر على صوا:  سديروت وعسقالن ألولمرتسكان .٢٢

اإلسرائيلية أمس أن سبعة رؤساء سلطات محلية إسـرائيلية         '' يديعوت أحرونوت ''ذكرت صحيفة   -رام اهللا 
تابعة لبلدات ومستوطنات يهودية قريبة من قطاع غزة بعثوا برسالة شديدة اللهجة إلى رئـيس الـوزراء                 

كلة إطالق الصواريخ مـن     اإلسرائيلي ايهود أولمرت، حذروه فيها من عدم إيجاد حل سريع وجذري لمش           
  .القطاع على مناطقهم

 ٢٢/٥/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
 
  أولمرت يخطط الجتياح غزة إللهاء الشارع اإلسرائيلي: النائب زكور .٢٣

حمل نائب عربي في البرلمان اإلسرائيلي، الحكومة اإلسرائيلية، المسؤولية عن تعطيـل تنفيـذ              -طولكرم
وقال النائـب العربـي فـي        .الحكومة المصرية مع الفصائل الفلسطينية    اتفاق التهدئة الذي توصلت إليه      

تريد كل شيء   ) إسرائيل(يؤكد أن   "إن الموقف اإلسرائيلي من التهدئة      : البرلمان اإلسرائيلي عباس زكور   
 ".لصالحها، دون أن تفكر في اآلخرين

ـ       ولكنها فـي مرحلـة      بحاجة إلى تهدئة،  ) إسرائيل(إن  ": "فلسطين"وأضاف زكور، في تصريح خاص ل
ضعف، ولذلك هناك مخاوف داخل الحكومة من الموافقة على التهدئة، لكونها حكومة ضعيفة، وهي على               
شفا االنهيار، في ظل التحقيقات التي تجريها الشرطة اإلسرائيلية مع رئيس الحكومة إيهـود اولمـرت،                

 .بشبهات تتعلق بالفساد، متورط بها اولمرت 
  ٢٢/٥/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  الجبهة اإلسالمية المسيحية تستنكر التهميش اإلعالمي العربي لقضية القدس والمقدسات .٢٤

أمـس،   اتهمت الجبهة االسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسـات،        :  نائل موسى  -القدس المحتلة   
ه تجاههـا بنقـل     االعالم العربي بالتقصير إزاء قضية المدينة المقدسة المحتلة، وطالبته بتحمل مسؤوليات          

  .حقيقة ما تتعرض له من اعتداء يستهدف وجودها وهويتها لألمة والعالم
  ٢٢/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 سرى مستشفى سجن الرملةأجمعية نفحة تكشف عن طبيعة الجرثومة المنتشرة بين  .٢٥

 لة سجن الرمبزيارة لمستشفىالحقوقية قام محامي جمعية نفحة :  رومل شحرور السويطي- نابلس
أن وأفاد .  التي انتشرت بين األسرى هناك وتناقلت وسائل اإلعالم أخبارهاواطلع على طبيعة الجرثومة

يمكن أن تنتقل  وهي .هذه الجرثومة يصعب قتلها أو محاربتها، ما يستدعي عزل األسير في العزل الطبي
  ألي مريض عنده ضعف في جهاز المناعة أو لديه جروح غير ملتئمة،
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  . ال تموت بسهولة وتؤقلم نفسها مع المضادات الحيوية التي تعطى للمريضاكما أنه 
  ٢٢/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   الغربية فلسطينياً في الضفة١١اعتقال  .٢٦

.  الضفة الغربيـة   من في مناطق مختلفة      فلسطينياً ١١اعتقلت قوات االحتالل     : منتصر حمدان  - رام اهللا 
  .رم، وأجرت عملية تفتيش واسعة في عدد من منازل المواطنينفي حين اقتحمت بلدة صيدا شمال طولك

  ٢٢/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  بيوت غير مرخصةهدم ب عائلة من سلوان انذارات ٢٢القدس تسلم االحتالل في بلدية  .٢٧
 فـي حـي الطـور        لفلسطينيين  القدس أمس منزلين    االحتالل في  هدمت بلدية : منى القواسمي  - القدس

 في حي الفـاروق      منزالً ٢٢ بتسليم إخطارات هدم ألصحاب      ها قامت طواقم   كما .ترخيصبدعوى عدم ال  
لعائالت تقطن في منازلها منـذ       أيضاً، علماً أن هذه ا     وعين اللوزة في سلوان، بحجة البناء غير المرخص       

  .اكثر من عشر سنوات
  ٢٢/٥/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
 القدس االحتفال بانجاز مشروع ضاحية الشيخ زايد في .٢٨

نجاز مشروع ضاحية الشيخ زايد في حي بيت حنينا إمس ب أاحتفل:  عيسى الشرباتي-القدس المحتلة 
 .مدينةالبالقدس المحتلة، وسط غياب الوفد االماراتي الذي منعته سلطات االحتالل من الوصول الى 

العضاء في جمعية  وحدة سكنية للمعلمين المقدسيين القدامى ا٥٨ المشروع في مرحلته األولىويضم 
االماراتية في فلسطين، بلغت مشاريع الاجمالي تكلفة  ويشار في هذا السياق، إلى أن .اسكان المعلمين

لى مئات الماليين من الدراهم انفقت على إضافة إ مليون درهم خالل بضع سنوات ٦٠٠ن نحو حتى اآل
السويدي رئيس مجلس ادارة هيئة  أكد خليفة ناصرمن جهته و .برامج اغاثية موسمية وطارئة وثابتة

 أن مشروع ضاحية الشيخ زايد شكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الموجهة  االماراتيالهالل األحمر
 وأشار .لقطاع المعلمين الفلسطينيين الذين تأثروا كغيرهم من القطاعات باألحداث الجارية في فلسطين

 مليونا عبارة عن تكلفة المرحلة ١٥ مليون درهم منها ٢٠ضاحية تبلغ حوالي لالى أن التكلفة االجمالية ل
  .األولى التي تم انجازها

 ٢٢/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  مؤتمر بيت لحم لالستثمار الفلسطيني يفتتح بمشاركة عربية واسعة .٢٩

أعمـال مـؤتمر االسـتثمار      أن   :بيت لحـم   مراسلها من     محمد يونس   عن ٢٢/٥/٢٠٠٨ الحياة   نشرت
 ١٢٠٠لقت أمس في بيت لحم، بمشاركة عربية ودولية واسعة، إذ بلغ عـدد المـشاركين                الفلسطيني انط 

وصل الوفد  في حين   و . من الخارج وعدد ضئيل من رجال األعمال اإلسرائيليين        ٥٠٠شخص، من بينهم    
ن الشركات السعودية   ألوحظ  ،  اإلماراتي على متن مروحيات ملكية أردنية لم تخضع للتفتيش اإلسرائيلي         

ورداً عما أشيع عـن مـشاركة        .ت مندوبين من غير حملة الجوازات السعودية لتمثيلها في المؤتمر         أرسل
ن الوليد اعتـذر،    أمحتملة لألمير الوليد بن طالل، أوضح المدير التنفيذي للمؤتمر الدكتور حسن أبو لبدة              

عودية فـواز   أعلن ممثل شـركة األرض القابـضة الـس        من جهته   و .آمالً مشاركته في مؤتمرات مقبلة    
 مليـون دوالر،    ٢٥٠-٢٠٠ن شركته أسست شركة مع صندوق االستثمار الفلسطيني بقيمة          أعبدالهادي،  
 ٣٤ن أفيما أوضح أبو لبـدة   . ستنفذ مشاريع إنشائية في مدينــة البيرة قرب رام هللا      "أرضنا"تحمل اسم   

ضافة إلـى مـشاريع فـي       في المئة من المشـــاريع المعروضة على المؤتمر هي مشاريع إنشائية، إ          
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ن العالقـات االقتـصادية      الفتاً في هذا السياق، إلى أ      .تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة السياحة    
 "إسـرائيل "ة  الميزان التجاري يميل لمصلح   ومبيناً أن    اإلسرائيلية قائمة بحكم األمر الواقع،       -الفلسطينية  

ير االقتصاد الفلسطيني فتح الطريق أمام رجـال أعمـال          نفى وز  إلى ذلك    . باليين دوالر سنوياً   ٣بنحو  
ن أي مشروع أجنبي في األراضي الفلـسطينية يـستوجب          أإسرائيليين لالستثمار في فلسطين، الفتاً إلى       

الحصول على موافقة خاصة من مجلس الوزراء، للحؤول دون تسريب عقارات فلسطينية للمـستوطنين              
  .اليهود
في كلمة افتتـاح    أكد  عباس  أن محمود   :  وكاالت نقال عن بيت لحم   ن   م ٢٢/٥/٢٠٠٨ الدستور   وذكرت
نما سيسهم في تحقيق وتعزيـز  إ فحسب ون االستثمار في االراضي الفلسطينية لن يكون مربحاً   أ ،المؤتمر

 اًعهـد  مت .رساء االمن ودعم االقتـصاد    إ عن المساهمة في      فضالً ،أسس عملية السالم في الشرق االوسط     
فقد محمد حسونة،     وزير االقتصاد الوطني    أما .ستثمار دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل      بتهيئة أجواء اال  

 مليون دوالر في مجال االتـصاالت       ٢٥٠ صفقات تقدر بمجموعها بحوالي      نعالن ع توقع اإل  إلى   أشار
خـوان جوزيـه    فيما اعتبر   . صحاب الدخل المحدود   وحدة سكنية أل   ٥٠٠٠نشاء مراكز تجارية وبناء     إو

أن المناطق الفلسطينية صالحة لالستثمار رغم المئات من حـواجز          ،  ب العضو المنتدب للبنك الدولي    دابو
   .الطرق ونقاط التفتيش التي يشكو كثير من رجال االعمال المحليين من أنها تعرقل التجارة

ـ   مـسؤوالً  أنإلـى   :  بيت لحـم    من ٢٢/٥/٢٠٠٨ البيان اإلماراتية     مراسل  محمد إبراهيم  ولفت  اً رفيع
 إلـى    مباشـراً   مالياً  مليون دوالر دعماً   ٥٥٠كية ستقدم   ين الحكومة األمر  أأمس  أكد  بالخزانة األميركية   

لى توفير المزيد عن طريق صناديق االستثمارات       إتطمح  كما أنها    ،٢٠٠٨األراضي الفلسطينية في العام     
  .الخاصة من أجل تحفيز االقتصاد الفلسطيني

دوغالس اليكساندر، وزير التنمية أن : نقال عن مراسليها ٢٠٠٨ /٢٢/٥ الحياة الجديدة وأوردت
البريطاني أعلن عن تقديم بالده مبلغ ستة ماليين دوالر إضافية، لتشجيع االستثمار في قطاع األعمال في 

 .األراضي الفلسطينية
  
  نهاية العام الماضي حتىمصروفات صندوقي األقصى والقدس إجمالي  مليون دوالر ٨٧٧ .٣٠

أكد الدكتور جواد الناجي، ممثل بنك التنمية االسالمي وصندوق األقصى، : ابراهيم أبو كامش -حمبيت ل
 ٨٧٧حوالي بلغ ، ٢٠٠٧جمالي ما تم صرفه من موارد صندوقي األقصى والقدس، حتى نهاية العام إن أ

اصة بمساعدة نفاق على مشاريع التنمية والبرامج الخلى أن هذا الدعم وجه لإلإ مليون دوالر، مشيراً
األسر المحتاجة واستصالح األراضي الزراعية واصالح المرافق العامة وانشاء المراكز الصحية 

  .والمدارس وتجهيز المستشفيات وطباعة ماليين الكتب المدرسية ودعم موازنة السلطة الفلسطينية
  ٢٢/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  قبل النكبةسطينية المتطورة حول الحياة المدنية الفلمعرض صور األونروا تقيم  .٣١

نروا في مركـز خليـل الـسكاكيني    األيعكس معرض الصور الذي تقيمه وكالة      : بديعة زيدان  -رام اهللا   
 إلى الترويج لها، إذ يبرز الحياة المدنية        "إسرائيل"الثقافي في رام اهللا، صورة مختلفة عن تلك التي تسعى           

الجتماعية المتطورة في المدن الفلـسطينية المحتلـة فـي العـام            والثقافية والفنية والتعليمية والتجارية وا    
وقـد  . كما يتضمن بعض الشهادات الحية عن فلسطين الجميلة ما قبل النكبة        . ، ومنها حيفا والقدس   ١٩٤٨
  فـي الـصور    من هم إلى أن من     كارين أبو زيد المفوض العام لألنروا، خالل افتتاح المعرض،           أشارت

أما سـامي مشعـشع      . ال يمكن نكرانه   لهم ماضٍ ، وهم    محوهم هكذا من التاريخ    أناس حقيقيون، ال يمكن   
نروا وللمـرة   األنروا في الضفة الغربية، فرأى أن من بين ما يميز المعرض، أن             األنائب مدير عمليات    
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 "فلسطين أرض بال شعب لـشعب بـال أرض        " وشركاؤها بأن مقولة     الوكالةاألولى منذ نشأتها، تعترف     
  .خياً وثقافياً وحضارياًخاطئة تاري

  ٢٢/٥/٢٠٠٨الحياة 
  

  وثائقي يعرض جذور نكبة فلسطين" األرض تتكلم عربي" .٣٢
 أن  ،للمخرجة الفلسطينية ماريز غرغـور    " األرض تتكلم عربي  "يظهر فيلم   : عبد اهللا بن عالي    -باريس  

 يسكنه مسلمون ومسيحيون     عربياً  إقليماً ،ستيطانية اليهودية األوروبية  فلسطين ظلت حتى بداية الحركة اإل     
ويدحض الفيلم النظرية اإلسرائيلية القائلة بعدم مـسؤولية     . ويهود، يؤلف بينهم االنتماء إلى الثقافة العربية      

العصابات الصهيونية عن تهجير مئات اآلالف من الفلسطنيين عن مدنهم وقراهم في نهايـة أربعينيـات                
 واعتمـدت   ،ستندت إلى كتابات رواد الحركة الصهيونية     المخرجة ا  مع اإلشارة إلى أن        .القرن الماضي 

على وثائق من األرشيف السمعي البصري لم تعرض من قبل، كمـا عمـدت إلـى تـسجيل شـهادات                    
  .لفلسطينيين عايشوا أجواء النكبة

  ٢١/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
   ٩٩من أصل  مقعدا ٦٧اإلسالميون يحصدون : في األردن" األونروا"انتخابات معلمي  .٣٣

جرت، امس، المرحلة األولى من انتخابات اعضاء مجالس العاملين في وكالة           :  ريما أبوالهيجاء  -ان  عم
، وبدأت بانتخاب اعضاء مجلس قطاع المعلمين، حيث تمتد مدة العضوية في المجلس لـثالث               "األونروا"

ـ     ٦٧وافرزت االنتخابات فوز كتلة االتجاه االسالمي بـ        . سنوات  ١٣ة علـى     مقعدا، حيث حصلت الكتل
 صوتا مـن شـمال      ١٦ صوتا من جنوب عمان و     ١٨ صوتا من الزرقاء و    ١٦صوتا من محافظة اربد و    

 ٣٢ أصوات من مراكز التدريب المهني التابعة للوكالة، فيما حصل المهنيون والمستقلون على              ٤عمان و 
مقتـرعين  وبلغ عـدد ال   .  مقعدا وهي تمثل عدد االعضاء في مجلس قطاع المعلمين         ٩٩مقعدا من أصل    

 من مجموع المعلمين التي شملت جميع مناطق المملكة التي          ٩٧%، بنسبة   ٥٠١٢ معلم من اصل     ٤٩٠٠
 ٦٠توجد فيها مدارس ومراكز تدريب وكليات الوكالة، حيث توزعت اربع لجان رئيسية تتفـرع منهـا                 

 .لجنة موزعة على جميع مناطق المملكة
  ٢٢/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
   اسهمت فيها محنة فلسطين،ن كان أساسا مشكلة عربيةما حصل في لبنا:السنيورة .٣٤

قال رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة في كلمة ألقاها خالل المؤتمر الصحافي الذي تُلي فيه               : الدوحة
إن ما حصل في لبنان كان أساسا مشكلة عربية ومشكلة اسهمت فيها وبشكل كبير محنة               "،  "إعالن الدوحة "

نى ويجب ان نعمل من اجل حل عادل وسليم يعيد الفلسطينيين الى ديارهم حيث اتفـق                فلسطين، التي نتم  
هذا االمر نحن نريده حقيقة مـن أجـل حـل           . اللبنانيون جميعا على رفض التوطين كأمر يجمعون عليه       

  ". قضية فلسطين وايضا من اجل حل مشكالتنا التي نحن بصددها
  ٢٢/٥/٢٠٠٨السفير 

  
   ال تؤثر سلباً على المسار الفلسطيني "إسرائيل"مع ادثات محال مانع من : المعلم .٣٥

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، تعليقا على المفاوضات غير المباشرة           :  إبراهيم حميدي  -دمشق  
ملتزمة باالنسحاب  " اسرائيل"إذا كانت   "برعاية تركية،   " إسرائيل"التي تم اإلعالن عنها أمس بين سورية و       

 وجادة ولديها إرادة صنع السالم، فليس هناك ما يمنـع مـن             ١٩٦٧يونيو  / ابع من حزيران  الى خط الر  
استئناف هذه المحادثات على أساس أن ال تؤثر سلباً على المسار الفلـسطيني وأن ال تـستخدم لتـشديد                   
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وكانت قد صدرت، أمس، ثالثة بيانـات       ". الحصار على غزة ومواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني       
" النيات الحسنة "بعد توافر   " مفاوضات غير مباشرة  "زامنة في كل من تل أبيب ودمشق وأنقرة تعلن بدء           مت

باالنـسحاب  " إسرائيل"وأكدت سورية حصولها على تعهد من       ". السالم الشامل "من قبل الطرفين لتحقيق     
  . الكامل من الجوالن، ولم تستبعد عقد مفاوضات مباشرة

  ٢٢/٥/٢٠٠٨الحياة 
  
 " إسرائيل"ف وطني يقاضي مبارك بسبب تصدير الغاز لـائتال .٣٦

، وهي ائتالف وطنـي     "الوطنيين للحفاظ على الثروة المصرية    "انتقدت جماعة   :  محمد المتولي  -القاهرة  
يضم أكاديميين وسياسيين تأسس قبل أيام، تصريحات رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير البترول سامح              

العز  وقال أبو". إسرائيل"أسعار تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى فهمي الخاصة بمفاوضات مراجعة 
الحريري منسق المجموعة، التي تضم قيادات من الحزب الحاكم على رأسهم وزير النقل السابق عـصام                

ألن الدولة لم تعلن أن المفاوضات المعلنة تهدف إلى الوصول إلـى            " مضللة"شرف، إن هذه التصريحات     
لمجـرد  " وهو ما يعني أن تحريك األسعار لن يؤدي إلى ما نطالب به، بل تعديل طفيف                 األسعار العالمية 

ـ   "، وتساءل   "ذر الرماد في عيون الشعب المصري      أصال ونحن في أمـس     " إسرائيل"لماذا نصدر الغاز ل
وأعلن أن الجماعة بدأت اإلعداد لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية ممثلـة فـي               ". الحاجة له؟ 
 رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين عن تصدير الغاز لدول أوروبا              أشخاص

  ".إسرائيل"ولـ
  ٢٢/٥/٢٠٠٨العرب القطرية  

  
  بمشاركة من مركز الزيتونةندوة عن فلسطين في المستشارية اإليرانية في لبنان  .٣٧

ستون عامـاً   "ن ندوة فكرية تحت عنوان      أقامت المستشارية الثقافية للجمهورية االسالمية االيرانية في لبنا       
يات والباحثين،  ل، بمشاركة مجموعة من الفاع    " ماذا بقي من المشروع االسرائيلي؟     -على احتالل فلسطين    
بداية تحدث المستشار الثقافي السيد محمد حسين رئيس زاده الذي اكد أن التوسع             . في قاعة المحاضرات  

ولفت الباحث في االقتـصاد     .  حقيقة ايديولوجية قابلة للتطبيق    لم يعد " اسرائيل الصغرى "خارج ما يسمى    
وأكد رئـيس مركـز     . فشلت في ابادة الشعب الفلسطيني    " اسرائيل"غالب أبو مصلح الى أن      . السياسي د 

وأشار . محسن محمد صالح أن جوهر الكيان الصهيوني غير شرعي وغير طبيعي          . الزيتونة للدراسات د  
. ري القومي االجتماعي جبران عريجي الى أن العقيدة الـصهيونية تتـرنح           الرئيس السابق للحزب السو   

وأكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب اهللا محمود قماطي أن العمل على ازالة هذا الكيان قد بـدأ                   
  . بغض النظر عن أي انتماء للمقاومة دينياً أو سياسياً

  ٢٢/٥/٢٠٠٨السفير     
  
  "إسرائيل"الضفة الغربية لـ لمناقشة ضم الكونجرسمؤتمر في  .٣٨

بدأت، أمس، وقائع مؤتمر يعقد في إحدى قاعات الكـونجرس األمريكـي            :  أحمد عبدالهادي  -واشنطن  
ـ     بصورة رسمية، ويعقد المؤتمر بمبادرة من تجمعين في كل من          " إسرائيل"لمناقشة ضم الضفة الغربية ل

التي وضعها حزب االتحاد الوطني     " سرائيليةالمبادرة اإل "الكنيست والمجلس التشريعي األمريكي لمناقشة      
 دولة مـن    ١٣اإلسرائيلي المتطرف الذي يتزعمه بيني إيلون، ويشارك في وقائع المؤتمر مشرعون من             

بينهم أعضاء في البرلمان األوروبي ومن برلمانات سويسرا واليابان وجنوب أفريقيا والفلبين والبرازيـل              
.  جميعا بصفتهم الشخصية وليسوا كممثلين عن برلمانـات بلـدانهم          إال أنهم يشاركون  . وكندا وأروجواي 
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وتنص المبادرة، موضوع النقاش، على رفض حل الدولتين واعتبار الضفة الغربيـة أرضـا إسـرائيلية                
  ببطاقات إقامة ذات مدة محددة قابلة للتجديد أو اإللغاء" يسمح ببقائهم"واعتبار سكانها مواطنين أردنيين 

  ٢٢/٥/٢٠٠٨ة الوطن السعودي
  
  "غير ديمقراطية"انتخابات فتح : األمريكيةاإلدارة  .٣٩

اعتراض اإلدارة األمريكية على االنتخابات الداخليـة  "كشف مصدر فتحاوي مطَّلع عن  :  خاص -وكاالت
ـ   "التي تُجريها حركة فتح في الضفة الغربية المحتلة        وذكر المـصدر،   ". غير الديمقراطية "، واصفةً إياها ب

إنها : "، مضيفةً "أن اإلدارة األمريكية قدمت هذا االعتراض لشخصياٍت قياديٍة في الحركة         "بعاء،  اليوم األر 
تدخُّل أمريكي مرفوض في    "ووصف المصدر هذا االعتراض بأنه      ". تريد انتخابات ديمقراطية داخل فتح    

رات الحركيـة   ، مؤكدا أن حركة فتح مستمرة في عقد المـؤتم         "الشأن الفتحاوي الداخلي الخاص بالحركة    
  .للوصول إلى المؤتمر الحركي السادس، والذي من المتوقَّع أن يعقَد هذا العام

  ٢١/٥/٢٠٠٨إخوان أون الين 
  
  وفد أميركي يتفقد الجدار الفاصل بين مصر وغزة .٤٠

تفقد وفد تابع للسفارة األميركية بالقاهرة، أمس األربعاء، منطقة رفح على الحـدود             :  شادي محمد  -رفح  
للمرة الثانية خـالل هـذا      " إسرائيل"صر وقطاع غزة ومعبر كرم أبوسالم على الحدود بين مصر و          بين م 
وقالت مصادر مطلعة إن الوفد الذي يرأسه الملحق الجوي للسفارة األميركية ضم أيضا اثنين من               . الشهر

كرم أبوسـالم الـذي     وتفقد الوفد األميركي الجدار الفاصل، كما تفقد معبر         . المسؤولين األمنيين بالسفارة  
وقالت . أبريل الماضي أمام دخول المساعدات المصرية إلى قطاع غزة        /  نيسان ١٩منذ  " إسرائيل"أغلقته  

  .المصادر إن الوفد األميركي لم يعقد أي اجتماعات مع المسؤولين المصريين بمنطقة الحدود
  ٢٢/٥/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
   لسلطة الفلسطينية ل مليون دوالر٥٥٠ تقدم االمريكيةالحكومة .٤١

 ٥٥٠قال مسؤول رفيع بالخزانة االمريكية، أمس، ان الحكومة االمريكيـة سـتقدم             :  رويترز –واشنطن  
 وتطمح الى توفير المزيد عـن  ٢٠٠٨مليون دوالر دعما ماليا مباشرا الى االراضي الفلسطينية في العام          
وفي تصريحات معـدة سـلفا      . سطينيطريق صناديق االستثمارات الخاصة من أجل تحفيز االقتصاد الفل        

اللقائها أمام مؤتمر االستثمار الفلسطيني في بيت لحم، قال روبرت كيمت نائب وزير الخزانة انه جـرى                 
وأضـاف كيمـت فـي نـص        .  مليون دوالر الى السلطة الفلسطينية دعما للميزانية       ١٥٠بالفعل تحويل   

 ١٤٨دت أيضا بتقديم مساعدات انسانية قيمتها       التصريحات الصادر من واشنطن أن الواليات المتحدة تعه       
بصدد طلب مستويات كبيرة من المساعدة من الكـونجرس         "مليون دوالر عن طريق االمم المتحدة، وأنها        

 ."للعام القادم
  ٢٢/٥/٢٠٠٨الدستور 

  
  إذا تم التوصل إلى اتفاق مع سورية فسيكون ذلك مفيداً للغاية : اشنطنو .٤٢

أشادت الواليات المتحدة، أمس، بوسـاطة تركيـا فـي          : حميد، أسعد تلحمي   إبراهيم   -دمشق، الناصرة   
وقـال  . ، مشيرة إلى أنها ُأبلغت بشأن المحادثات، لكنها ال تشارك فيها          "إسرائيل"المحادثات بين سورية و   

تركيا قامت بدور جيد ومفيـد      "مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األوسط ديفيد ولش إن           
  توسيع دائرة السالم أمر جيد، "وأكد أن واشنطن تعتقد بان ". الصددفي هذا 
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  ".وإذا تم التوصل إلى اتفاق مع سورية، فسيكون ذلك مفيداً للغاية بطبيعة الحال
  ٢٢/٥/٢٠٠٨الحياة 

  
  فرنسا تتنصل من اتصاالتها مع حماس .٤٣

وقال قصر  . ليه أي تغيير  أكدت الرئاسة الفرنسية، امس، ان موقف فرنسا من حماس لم يطرأ ع           : ب.ف.أ
االليزيه ان االتصاالت مع حماس اجراها دبلوماسي فرنسي سابق وبصفته الشخـصية مؤكـدة ان هـذا                 

وأكدت ان هذه االتصاالت ليست قطعاً مفاوضات، مكررة القول         . الدبلوماسي ال يشغل أي منصب رسمي     
الشروط الثالثة التي حددتها الرباعية     ان استئناف باريس مفاوضاتها مع حماس دونه استجابة األخيرة الى           

  .الدولية
  ٢٢/٥/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  على فرنسا عدم اجراء اتصاالت مع حماس خالل رئاستها ألوروبا: الدنمارك .٤٤

انتقد وزير الخارجية الدنماركي، االربعاء، فرنسا بسبب اتصاالتها بحركة حماس،          : ب.ف. أ -كوبنهاغن  
دية في الشرق األوسط خالل فترة ترؤسها لالتحاد االوروبي، التي تبدأ مطلـع             محذرا من أية مبادرة احا    

اعتقد انه ال ينبغي اجراء اتصاالت مع حماس، حتـى ال يـتم   "وقال بير ستيغ مولر  . يوليو المقبل / تموز
". اضعاف سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يطلب منا أن نتفـاوض معـه ال مـع حمـاس                  

لفرنسا ان تكون لها سياستها الخارجية الخاصة، وان تفعل ما تريد، اال اننـي مـضطر                يمكن  "وأضاف  
ـ      / لتوجيه الرسالة بأنه اعتبارا من االول من تموز         ال باسـمها    ٢٧يوليو، عليها ان تتحدث باسم الدول ال

  ".هي
  ٢٢/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   االسرائيلي  مسؤوالً وناشطاً جنوب أفريقي ضد االحتفال باألبارتهايد ٦٠ .٤٥

 وزيراً ونائـب وزيـر،      ١٢ مسؤوالً وسياسياً وناشطاً في جنوب أفريقيا، وبينهم         ٦٠أصدر نحو   : السفير
قاتلنا األبارتهايد، وال نجد سـبباً      "بياناً تضامنياً في الذكرى الستين للنكبة الفلسطينية، أمس، ويحمل شعار           

حن الذين واجهنا وحشية وظلم آلة االبارتهايـد فـي          ن"وجاء في البيان،    !". لالحتفال به في إسرائيل االن    
جنوب أفريقيا، وقاتلنا ضدها بكل قوتنا، بهدف العيش في مجتمع عادل وديمـوقراطي، نـرفض اليـوم                 

فيما ستحتفل إسرائيل والمدافعون عنهـا      "، موضحاً   "االحتفال بوجود دولة االبارتهايد في الشرق االوسط      
نه العيد الستون لتأسيس دولة إسرائيل، فنحن الذين عـشنا وكافحنـا            حول العالم، زاعمين بصوت عاٍل أ     

وسرد البيان  ". االضطهاد واالستعمار، سنقوم، في المقابل، بتذكر ستة عقود من النكبة للشعب الفلسطيني           
في جنـوب   " االبارتهايد"قائمة باالنتهاكات االنسانية التي تعرض ويتعرض لها الفلسطينيون، مقارناً بين           

حين نفكر في االشخاص السود الذين كانوا يجردون من ملكيتهم بشكل        : "قيا وذلك في فلسطين المحتلة    أفري
منظَّم في جنوب أفريقيا، نتذكر أن إسرائيل تستخدم التجريد اإلثني والعرقي من الملكية لـضرب قلـب                 

راننا، نتذكر أن إسرائيل    وحين نفكر في هجمات قوات الدفاع الجنوب أفريقية ضد جي         ... الحياة الفلسطينية 
تزعزع بشكل مدروس استقرار منطقة الشرق االوسط وتهدد السلم واالمن الدوليين، وخاصة مع رؤوسها           

  ...".              النووية
  ٢٢/٥/٢٠٠٨السفير 
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   ماليين دوالر لتشجيع االستثمار باألراضي الفلسطينية٦ يتعهد بتقديم بريطانيوزير  .٤٦
 ماليين دوالر   ٦ن وزير التنمية الدولية البريطاني، دوغالس أليكسندر، عن تقديم مبلغ           أعل: القدس المحتلة 

إضافي ضمن المساعدات المقدمة لألراضي الفلسطينية، حيث سيتم توفير هذا المبلغ على مـدى ثـالث                
ان المبلغ للمساعدة في تحفيز االستثمار في الشركات الصغيرة عـن طريـق             "واوضح الكسندر    .سنوات

ديم تمويل معادل لما يجري تحصيله من موارد أخرى والهدف مـن ذلـك هـو مـساعدة الـشركات                    تق
وقـال  ". الفلسطينية على زيادة فرص التصدير من خالل فتح أسواق جديدة وتطـوير منتجـات جديـدة               

" خالل مؤتمر االستثمار الفلسطيني في بيت لحم        " تطوير أسواق جديدة  "اليكسندر لدى إعالنه عن مبادرة      
إن المساعدات وحدها ال تكفي إلعـانتهم علـى         . يمثل هذا المؤتمر نقطة تحول ممكنة للشعب الفلسطيني       

والنمو االقتصادي هو أمر حيوي في السعي نحو تسوية اقتصادية وسياسية دائمـة             . التغلب على مشاكلهم  
  ".في الشرق األوسط

  ٢٢/٥/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 أزمة المشروع الصهيوني .٤٧

  محسن صالح
 كان بن غوريون أحد أهم رجاالت الحركـة الـصهيونية،           ١٩٥٦قبل أكثر من نصف قرن وتحديدا سنة        

وأول رئيس لوزرائها، يتحدث إلى نـاحوم غولـدمان رئـيس           " إسرائيل"وأبرز من لعب دورا في إنشاء       
ر أو الخمـس  الدولة اليهودية ستستمر في العش"، قائالً إن    )١٩٦٨ – ١٩٥٦(المنظمة الصهيونية العالمية    

  %".٥٠عشرة سنة القادمة، ولكن احتماالت وجودها بعد ذلك هي 
الزعيم الصهيوني الكبير ناحوم غولدمان لم تفته مقولة بن غوريون وهو يكتب مقالته التي نـشرها فـي                  

ال يوجد إلسرائيل مـستقبل علـى المـدى         "، إذ نبه غولدمان إلى أنه       ١٩٧٥سنة  " الفورين أفيرز "مجلة  
مطالبة الصهاينة بدولة يهودية، كانـت تتعـارض        "، واعترف بأن    "ن تسوية سلمية مع العرب    الطويل دو 

  ".بشكل تام مع كل مبادئ القانون الدولي والتاريخ الحديث
ويحاول هذا المقال تسليط الضوء على أزمة المشروع الصهيوني في الذكرى الـستين إلنـشاء الكيـان                 

أنه من الضروري التنبه إلى ما يعانيه الوضع الفلسطيني والعربـي           اإلسرائيلي التي تمر هذه األيام، غير       
  .واإلسالمي من أزمات ليست محط تركيزنا في هذا المقال

  وفي شرعيتها" إسرائيل"أزمة في طبيعة 
، فهو كيـان    "غير طبيعي "تكمن أزمة المشروع الصهيوني في أن الكيان اإلسرائيلي الذي أنشأه هو كيان             

ستعمار األوروبي التقليدي، وهو كيان قائم على الغصب والظلم، على هجرة جماعـات           يمثل آخر بقايا اال   
 عام، وهو كيان عنصري قـائم       ٤٥٠٠ بلدا، لتحل محل شعب يسكن أرضه منذ نحو          ٩٠يهودية من نحو    

  .على تفضيل فئة معينة وأتباع دين معين، دونما اعتبار لحقوق اآلخرين
 سلب حقوق اآلخرين، تحمل بذور فنائها في ذاتها، ألنها تـسير عكـس          والكيانات العنصرية القائمة على   

حركة التاريخ والتطور، وعكس سنن اهللا في الكون، وتظل مسألة بقائها مسألة زمن، ومـسألة مرتبطـة                 
  .بقيام أصحاب الحق في األرض بواجبهم تجاه استرجاع حقوقهم

ول أن يتحول من كيان غير طبيعي إلى كيـان  وحتى يضمن هذا المشروع بقاءه فأمامه أحد احتمالين، األ       
فـي جـسد األمـة العربيـة        " سـرطانًا "طبيعي في المنطقة، بحيث تلغى الصورة الشائعة عنه باعتباره          

  .واإلسالمية
غير أن هذا ال يمكن أن يتم إال إذا حّل أزمته في وجود إيمان عميق لدى الفلسطينيين والعرب والمسلمين                   

 وصك الشرعية ال يمكن الحصول عليه من خالل مـوازين القـوة، وال حتـى                ".غير شرعي "بأنه كيان   
  .القرارات الدولية؛ ألن أصحاب األرض هم الجهة الوحيدة التي تملك حق التصرف فيها
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هل يمكن مثالً للكيان اإلسرائيلي الوصول إلى تسوية نهائية مقنعـة للـشعب الفلـسطيني فـي الـداخل                   
 يلوح في األفق حّل يضمن عودة الالجئين الفلسطينيين، وال إقامة دولـة             والخارج؟ ما من شك في أنه ال      

وال يزال الحد األعلى الذي يقدمه أكثـر اإلسـرائيليين          . فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أرضها      
  .، بعيداً عن الحد األدنى الذي يقبله أكثر الفلسطينيين تهافتًا على مشروع التسوية"اعتداالً"

دة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية نفسها حاليا في وضع مهترئ، ال يمكنها مـن               وتجد قيا 
وحتى لو توصلت إلى تسوية منقوصة، فليس بإمكانها فرضها على باقي           . التحدث باسم جميع الفلسطينيين   

  .الفلسطينيين
مشروع التسوية، فإن األغلبيـة     وعلى الرغم من استعداد األنظمة الرسمية العربية واإلسالمية للسير في           

الساحقة من الشعوب العربية اإلسالمية وخصوصا في الدول المحيطة، ال تزال تـؤمن بعـدم شـرعية                 
  ".إسرائيل"

وكثير من هذه األنظمة غير مستقرة، وإذا ما عصفت بها رياح التغيير، فليس هنـاك أي ضـمان أليـة                    
ا في كلٍّ من مصر واألردنتسوية، كما أن عملية التطبيع شهدت فشالً كبير.  

أما االحتمال الثاني فهو مرتبط ببقاء هذا الكيان قويا، وبقاء ما حوله من األنظمة والشعوب ضعيفًا مفككًا                 
  .قائمة عليها منذ إنشائها" إسرائيل"وهي المعادلة التي ال تزال . متخلفًا

 ١١/٥/٢٠٠٨ الحقيقة عندما صرح فـي       ولم يكن السفير اإلسرائيلي في إسبانيا رفائيل سوتش بعيدا عن         
وهو ما يفـسر    !! من البقاء حتى لخمس دقائق    " إسرائيل"بأنه لوال القوة العسكرية اإلسرائيلية لما تمكنت        

  .يجب أن تنتصر في كل حروبها، وأنها ال تحتمل هزيمة حقيقية واحدة" إسرائيل"المقولة المتداولة بأن 
ي، ولديها جيش متطور يمكن أن يهزم جيوش الـدول العربيـة             رأس نوو  ٢٠٠تملك إسرائيل أكثر من     

مجتمعة، بناء على تحالفها اإلستراتيجي مع أميركا، ويبلغ نصيب الفرد اإلسرائيلي الواحد مـن النفقـات                
  . دوالرا للفرد المصري مثال٤٢ً دوالر سنويا، مقابل ٢٠٠٠العسكرية نحو 

يط هو إلى متى تستطيع أن تضمن بقاءها قويـة، وأن           أن تجيب عن سؤال بس    " إسرائيل"ولكن ال تستطيع    
تظل البلدان العربية والمسلمة ضعيفة؟ خصوصا إذا ما ظل العرب والمسلمون يعتبرون معـركتهم مـع                

  .معركة أجيال، وأنها معركة وجود وليست معركة حدود" إسرائيل"
ستعمارية عبر التـاريخ، وعلـى      ويدعم ذلك إيمانهم بالقدرة الهائلة للمنطقة على امتصاص الهجمات اال         

ولسنا بحاجة لتذكير القارئ بنماذج الفراعنة والفرس واليونان والرومان         . االنتصار عليها في نهاية األمر    
  .والصليبيين والتتار وغيرهم

، فالشعب الفلسطيني الـذي     "أرض بال شعب لشعب بال أرض     "فشل المشروع الصهيوني في إثبات مقولة       
وني إلغاءه لم يثبت وجوده فقط، وإنما أثبت حيوية غير عادية، وقدرة هائلة علـى               أراد المشروع الصهي  

  .التحمل وابتداع وسائل جديدة للصمود والمقاومة
. وأخذ يعيد المشروع الصهيوني إلى المربع األول من الصراع في كل مرة ينتفض فيها ويطلق مقاومتـه  

  .ممن يمكن التخلص منهم" األبروجينيز"أو " لحمرالهنود ا"وأثبت أن الفلسطينيين ليسوا مجموعة من 
. ولم تصدق تمنيات اإلسرائيليين طوال الستين عاما الماضية في أن ينسى الالجئون الفلسطينيون قضيتهم             

وفي السنوات العشر األخيرة انبعثت حركة واسعة بين الالجئين الفلسطينيين أكثر وعيا وأكثـر تنظيمـا                
لعودة، بل أصبحت تنتشر بين فلسطينيي أوروبا وأميركا وأستراليا، فضالً عن           وأكثر إصرارا على حق ا    

  .البالد العربية
ـ     ألن عودتهم تمثل إنهاء للمـشروع الـصهيوني، وألن عـدم           " إسرائيل"وهؤالء يمثلون أزمة جوهرية ل
  .عودتهم يعني استمرار الصراع

  مخاطر إستراتيجية
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فلـسطينيا  (يوني متمثلة في الصعود السياسي والعسكري       وتظهر جوانب أخرى من أزمة المشروع الصه      
ـ          ) وعربيا وإسالميا  ، "إسـرائيل "للقوى اإلسالمية التي ترفض التسوية السلمية، كما ترفض االعتراف بـ

وترى في فلسطين أرض وقف إسالمي، وتتبنى خيارات الجهاد والمقاومة، وتوسيع دائرة الصراع مـع               
  .العرب والمسلمينبحيث يشارك فيه جميع " إسرائيل"

وهو أهم مؤتمر إسرائيلي سنوي معني بصناعة القرار،        (ولذلك لم يكن مستغربا أن يرى مؤتمر هرتزليا         
أن صعود حماس السياسي والشعبي يمثـل خطـرا         ) ويشارك فيه كبار رجال السياسة واألمن والخبراء      

  ".إسرائيل"إستراتيجيا على 
ويزيد من مخـاوف    . سالمية في المنطقة خطرا إستراتيجيا حقيقيا     كما رأى المؤتمر في صعود القوى اإل      

صناع القرار اإلسرائيليين أن هذا الصعود ترافقه حالة من عـدم االسـتقرار فـي األنظمـة المحيطـة                   
، وأن كافة التغيرات سواء كانت باالنتخابات الديمقراطية، أم بسقوط هذه األنظمة والـدخول              "إسرائيل"بـ

  .ستخدم في النهاية هذه القوى، وبالتالي ستخدم خط المقاومة ضد المشروع الصهيونيفي الفوضى، 
  المقاومة المسلحة

وتمثل المقاومة الفلسطينية المسلحة وتطورها واحتماالت اتساعها عربيا وإسالميا، أحد الجوانـب التـي              
  . من الخارج إلى الداخلففي العشرين سنة الماضية انتقل مركز المقاومة. تؤرق المشروع الصهيوني

وتطورت وسائل المقاومة من رمي الحجارة إلى السكاكين إلى الرشاشات إلى العمليات االستشهادية إلى              
  .وتطورت الصواريخ في مداها، وفي حجم مادتها التفجيرية، وفي دقتها في إصابة الهدف. الصواريخ

هم خالل خمس سـنوات مـن االنتفاضـة         وعلى سبيل المثال وحسب اعتراف اإلسرائيليين فإن عدد قتال        
أما من قتل منهم خالل خمس سنوات مـن انتفاضـة        .  شخصا ١٣٤قد بلغ   ) ١٩٩٢حتى نهاية   (المباركة  
  . وحدها٢٠٠٢ قتيالً في سنة ٤٥١ إسرائيليا منهم ١٠٨٠فقد بلغ ) ٢٠٠٥حتى نهاية (األقصى 

، وتُمثل المقاومة المسلحة أحد أكثـر       ويقوم استقرار المشروع الصهيوني على عمودي األمن واالقتصاد       
  .الوسائل فعالية في هز أو ضرب هذين العمودين

وال شك أن تزايد اإلمكانات القتالية لحماس وحزب اهللا والجهاد اإلسالمي وغيرها، تجعـل منهـا حالـة                  
لتـضحية  تؤرق المشروع الصهيوني، خصوصا أن هناك تطورا كبيرا في نوعية المقاتلين الراغبين في ا             

  .واالستشهاد
من اإلسـرائيليين   % ٣٠ و ٢٥، وقد أبدى ما بين      "إسرائيل" ألف إسرائيلي خارج     ٧٠٠ويعيش اآلن نحو    

وهي نسب تتزايد مـع     . عندما اشتدت فعاليات االنتفاضة والمقاومة    " إسرائيل"رغبتهم في الهجرة وترك     
  .فقدان الشعور باألمان وتراجع االقتصاد وانخفاض الدخل

   السكاني الفلسطينيالنمو
 ٢٠١٠ففي سـنة    . ويشكل النمو السكاني الفلسطيني أحد جوانب األزمة التي تواجه المشروع الصهيوني          

، والـضفة  ١٩٤٨فلسطين المحتلة سـنة  (سيزيد عدد الفلسطينيين على عدد اليهود في فلسطين التاريخية       
  ).الغربية وقطاع غزة

 تكتيكات جديدة مبنية على إسقاط خيار التسوية السلمية القائمـة           وهو ما قد يدفع الفلسطينيين إلى استخدام      
على فكرة الدولتين، وتبني خيار الدولة الواحدة الثنائية القومية، والنضال على طريقة النموذج الجنـوب               

  .أفريقي
وبغض النظر عن إمكانية نجاح مثل هذا التوجه، فإنه سيشكل ضربة لمشروع التـسوية الحـالي، كمـا                  

ك الخيارات اإلسرائيلية واألميركية، ألنه مقبول دوليا من الناحية اإلنسانية والقانونية والمنطقية، في             سيرب
  ".إسرائيل"الوقت الذي يعني تطبيقه إنهاء المشروع الصهيوني بإنهاء الصبغة اليهودية لـ
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زب كاديما، يقـوم    وليس سراً أن جوهر فكرة مشروع االنسحاب األحادي الجانب الذي تبناه شارون وح            
أساسا على الهروب من هذا االحتمال، من خالل التخلص من أكبر قدر من الـسكان الفلـسطينيين مـع                   

  .الحصول على أكبر قدر من األرض
  نضوب الهجرة اليهودية

أما نضوب مخزون الهجرة اليهودية إلى فلسطين فيمثل أحد األزمات التي تواجه المشروع الـصهيوني               
  .لى فكرة الهجرة واالستيطانالقائم أصالً ع

، ) مليـون تقريبـا    ١٣,٥ ماليين من أصـل      ٥,٤(من يهود العالم    % ٤٠ويمثل اليهود في فلسطين نحو      
ومعظم أولئك اليهود الذين كانوا يواجهون ما يعرف بالمشكلة اليهودية في بلدانهم، أو ممن يعانون مـن                 

  . البلدانالفقر واألزمات االقتصادية، قد هاجروا فعالً من تلك
وفـي  )  ماليين ٥,٥نحو  (حاليا في الواليات المتحدة     ) خارج فلسطين المحتلة  (ويتركز معظم يهود العالم     

وفي السنوات األخيرة أخذ عدد المهاجرين اليهود       . أوروبا الغربية، وهو ما يجعل هجرتهم أمرا مستبعدا       
  .٢٠٠٧وزه في سنة يقترب من عدد اليهود القادمين إليها، بل تجا" إسرائيل"من 

  الفساد والترهل
وال يخلو الوسط الـسياسي     . الفساد والترهل في المجتمع اإلسرائيلي يزيد من أزمة المشروع الصهيوني         

  .من فضائح مالية وأخالقية كما هو الحال مع أولمرت وموشيه كاتساف وشارون ونتنياهو وغيرهم
ويعاني من  . ل من القادة، ومن غياب جيل التأسيس      كما يعاني المجتمع اإلسرائيلي من غياب الطراز األو       

واأليديولوجية التـي   " الرسالية"ظهور أجيال جديدة من الشباب تريد االستمتاع بحياتها، وتفتقد إلى الروح            
تمتع بها الجيل األول، وهو ما انعكس سلبا على الجيش اإلسرائيلي واألجهزة األمنية، التي تواجه مشاكل                

  .تستطيع تحمل المسؤولية" نوعية"اصر في الحصول على عن
كما ظهرت مظاهر سلبية في الجيش اإلسرائيلي من حيث حاالت الهـروب مـن الجـيش، ومـستوى                  

وفضالً عن ذلك فقد أصاب المجتمـع اإلسـرائيلي مـا           . الجاهزية القتالية لعناصره، وتوفّر إرادة القتال     
 اللواط، وتعاطي المخدرات، والجريمة المنظمة،      أصاب المجتمع الغربي من ثقافة الجنس والمتعة وانتشار       

  .والتفكك األسري، وغير ذلك
والخالصة أن المشروع الصهيوني يعاني من عدد من التحديات واألزمات، التي توفر لمـن يقـف فـي               
مواجهته مجموعة من الفرص يمكن أن تؤثر في معادلة الصراع، إن جرى توظيفهـا بـشكل منهجـي                  

  .ومدروس
ة األزمات وحاالت الضعف والتفكك والتخلف والصراع الداخلي الذي تشهده الـساحات            غير أن مجموع  

  .الفلسطينية والعربية واإلسالمية، تجعل من ذلك أمرا في غاية الصعوبة
" االسـتمتاع "وتدفع باتجاه أن يعيد الفلسطينيون ترتيب بيتهم الداخلي وأولويات مشروعهم الوطني، قبـل              

  .روع الصهيونيبالحديث عن أزمات المش
إن مشروع تحرير فلسطين مرتبط بمشروع نهضوي لألمة يعيد لها الثقة بنفسها، ويستنهض فيها عوامل               

  .القوة والعزة والكرامة، ويجيد االستفادة من إمكاناتها البشرية والمادية الهائلة
ى القريب، بسبب الخلل    إن المراهنة على عامل الزمن قد تكون أمرا مغريا للجانب اإلسرائيلي على المد            
وهو ما حمل عددا من     . الهائل في موازين القوى، ولكنها مراهنة تحمل مخاطر كبيرة على المدى البعيد           
  .الباحثين اإلسرائيليين على الحديث عن انعدام آفاق استمرار الكيان الصهيوني

  ٢١/٥/٢٠٠٨الجزيرة نت 
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  المفاجأة السورية .٤٨
  عبد الباري عطوان

فاجيء الذي صدر يوم امس في كل من دمشق وتل ابيب حول انخراط حكومتي العاصـمتين                االعالن الم 
في مباحثات سالم غير مباشرة بوساطة تركية يشكل انعكاسا صادقا لحالة الغموض في بعـض جوانـب              

  .السياسات السورية التي تستعصي علي الفهم، فهمنا نحن علي االقل
ت الخمس الماضية تطرح نفـسها علـي انهـا زعيمـة دول             فالحكومة السورية، ظلت علي مدي السنوا     

الممانعة في المنطقة العربية، وتقف في المعسكر المقابل لمشاريع الهيمنـة االمريكيـة ـ االسـرائيلية،     
وتحتضن فصائل المقاومة الفلسطينية، وتنسج تحالفا استراتيجيا مع ايران العمود الفقري لمحـور الـشر               

ذلك فان السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو عن اسباب هذا التحول السياسي             وفق التصنيف االمريكي، ول   
  السوري المفاجيء وما اذا كان تحوال جديا استراتيجيا، ام انه من قبيل التكتيك وشراء الوقت؟

التصريحات التي ادلي بها السيد وليد المعلم وزير الخارجية ومهندس الدبلوماسـية الـسورية الحديثـة                
د من الغموض عندما قال ان بالده مستعدة لمفاوضات مباشرة مع الطرف االسرائيلي اذا ما               اضافت المزي 

  .احرزت مفاوضات انقرة التي ترعاها الحكومة التركية، ورجب طيب اردوغان شخصيا، التقدم المأمول
البيان الرسمي السوري اكد ان الطرف االسرائيلي اعرب عن استعداده لالنسحاب الكامل مـن هـضبة                

، وهو استعداد شككت فيه مـصادر       ١٩٦٧عام  ) يونيو( حدود الرابع من حزيران      ىالجوالن السورية ال  
ولكن ما لم يقله البيان هو المقابل الذي يمكن ان تحصل عليه            . اسرائيلية مقربة من حكومة ايهود اولمرت     

  .مقاييس لسوريةحكومة ايهود اولمرت اذا ما انسحبت من هضبة الجوالن بالكامل، وهو مكلف بكل ال
توقيت االعالن عن هذه المفاوضات غير المباشرة، التي يمكن ان تصبح مباشرة في اي وقـت، محيـر                  
ايضا، فعالوة علي تزامنه مع نجاح امير قطر في انجاز اتفاق كان يبدو شبه مستحيل لتـسوية األزمـة                   

نانية جميعا دون أي تحفظات، فإنه يأتي       اللبنانية، وابعاد شبح الحرب االهلية، وقعته القيادات السياسية اللب        
في وقت يواجه فيه ايهود اولمرت رئيس الوزراء فضيحة رشاوي مالية يحقق فيها البوليس حاليا، ويعتقد                

  .الكثيرون انها ربما تؤدي الي اإلطاحة به من موقعه الحالي، وتنهي حياته السياسية كليا
ن يشجعون هذه المفاوضات، ويتحمسون لتطويرها لكي       وال نعرف ما اذا كان المسؤولون السوريون الذي       

تنتقل الي العلن، وعقد لقاءات مباشرة، قد اضطلعوا علي تفاصيل التجربة التفاوضية الفلسطينية، وخيبات              
األمل التي اصابت سلطة رام اهللا من جراء تعثرها، حتي يستخلصوا الدروس والعبر قبل الوقـوع فـي                  

نوا شرعية وجودهم علي التميز والتشدد في التمسك بالثوابت العربية بـشكل            المصيدة نفسها، وهم الذين ب    
  .عام، والسورية بشكل خاص

فالسيد محمود عباس رئيس السلطة عقد اكثر من سبعة عشر لقاء مباشرا، ومعظمها مغلق، مع اولمـرت       
دة الراعيـة لهـذه     في القدس المحتلة، كما زارت السيدة كوندوليزا رايس وزيرة خارجية الواليات المتح           

المفاوضات المنطقة اكثر من اربع عشرة مرة في االشهر العشرين الماضية، ومع ذلك لم يحدث اي تقدم                 
. حقيقي في اي من القضايا المطروحة، بما في ذلك القضايا السهلة وشبه المحسومة مثل المياه والحـدود                

  .خري، او حتي تفكيك حاجز في الضفةوفشلت هذه المفاوضات في تفكيك مستوطنة، او منع البناء في ا
. األرجح ان الطرفين، السوري واالسرائيلي، يريدان شراء الوقت، وتخفيف الضغوط التي تمارس عليهما            

فالطرف السوري يريد كسر عزلته العربية والدولية عبر البوابة االسرائيلية، ويحاول التقرب من خاللها              
لية المعادية تماما للنظام السوري، وهذا ما يفـسر المرونـة           الي واشنطن، المتصاص سموم االدارة الحا     

التي ابداها تجاه حوارات الدوحة، ومساهمته بفاعلية في انجاح الوساطة القطرية، واقناع وفد المعارضـة    
  .بالقبول باالتفاق
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نظـار  اما اولمرت فيعيش هذه االيام اسوأ ايامه، ويريد من خالل فتح قناة التفاوض مع سورية تحويل اال                
عن ازماته الداخلية، وااليحاء بأنه زعيم قوي قادر علي صنع السالم مع جيرانه، وسورية العدو اللـدود                 

  .علي وجه التحديد
يظل هناك من يجادل بان الحكومة السورية ايضا ضعيفة، وظلت طوال االعوام الثالثة الماضية ترسـل                

 هذا الضعف ذروته عندما أغـارت الطـائرات         االشارات والمبعوثين الي اسرائيل طلبا للتفاوض، وبلغ      
االسرائيلية علي ما يعتقد انها منشأة نووية قرب مدينة دير الزور في الشمال الـشرقي، ونجحـت فـي                   
تدميرها دون ان يعترضها احد، تالها نجاح االستخبارات االسرائيلية، حسب الرواية السورية، في اغتيال              

في قلب مدينة دمـشق،     ) حزب اهللا (كري للمقاومة االسالمية اللبنانية     الراحل عماد مغنية قائد الجناح العس     
  .وفي منطقة تعتبر االكثر تحصينا فيها

وفوق كل هذا وذاك الحصار االمريكي المفروض عليها واالزمة االقتصادية التي تعيشها بسبب الفـساد               
  .والغالء

خيار ينطوي علي مقـامرة، ربمـا       وسواء كان الخيار السوري التفاوضي من موقع ضعف او قوة، فإنه            
فدخول سورية في مفاوضات مباشرة غير مضمونة النتائج سيحرمها من ورقة           . تأتي بنتائج عكسية تماما   

قوية طالما استخدمتها بنجاح في وجه معارضيها، خاصة في لبنان، وهـي ورقـة الممانعـة والتمـسك                  
  .هذه الثوابتبالثوابت القومية، واتهام اآلخرين، بالتالي، بالتفريط ب

النظام السوري يستطيع العيش لسنوات عديدة آمنا مستقرا مع بقاء هـضبة الجـوالن تحـت االحـتالل                  
االسرائيلي، مثلما كان عليه الحال طوال االربعين عاما الماضية، ولكن الحال ربما ال يكون كذلك اذا قبل                 

ورية، واصبح حاله مثل حـال األنظمـة        بسالم اعرج مثقل بالقيود االسرائيلية المنتقصة من السيادة الس        
العربية االخري التي لم تجن من السالم ومعاهداته غير الحنظل من خالل الرضوخ للشروط االسرائيلية               

وحتي لو افترضنا ان الحكومة االسرائيلية الحالية مستعدة، ثم بعد ذلك قادرة علـي               .المهينة) الشيلوكية(
ها هضبة الجوالن، فانها ستطالب بطرد الفصائل الفلسطينية وقياداتها         توقيع اتفاق سالم مع سورية يعيد الي      

المقيمة في دمشق، والتخلي بالكامل عن اي تحالف او دعم لحزب اهللا في لبنان، وفصم عري التحـالف                  
كليا مع ايران، واالنخراط في عملية تطبيع ساخن مع الدولة العبرية، ألن التطبيع البارد مع مـصر لـن      

التصريحات االسرائيلية، واخيرا القبول بالهضبة منزوعة السالح، ووجود قوات وأجهـزة           يتكرر حسب   
  .مراقبة امريكية او دولية

هذا المقابل سيعني اعادة صياغة كاملة لسورية وتاريخها وسياساتها وتحالفاتها، ونسفا كامال لسنوات من              
ليست عملية تغيير تجميليـة سـطحية،       وهي عملية تغيير جذري و    . الخطاب االعالمي والتربية السياسية   

نشك ان يقبل النظـام      .ليس فقط للنظام الحاكم، وانما للبنية التحتية البشرية واالجتماعية والعقلية السورية          
الحالي بالتغيير الجذري المطروح عليه حاليا، والذي هو اعمق من تغيير الجلد فقط، مثلمـا نـشك فـي                   

اتجاه السالم، بل ما نراه هو تهيئة كاملة لمـسرح حـرب اقليميـة              وجود مناخ حقيقي في المنطقة يدفع ب      
فـالرئيس  . شاملة قد تبدأ باجتياح قطاع غزة، وتنتقل بعد ذلك الي لبنان لجر ايران وسورية الي مصيدتها     

بوش وأد العملية السلمية اثناء زيارته االخيرة للمنطقة، واعتمد اسرائيل حليفا اساسيا، وربمـا الـشريك                
الرئيس الراحل حافظ االسد ظل      .تمد عليه في حربه المقبلة اذا ما تقرر اطالق رصاصتها االولي          الذي يع 

يكرر دائما بانه لن يوقع اتفاق سالم مع اسرائيل طيلة فترة حياته، ليس النه ضد السالم، ولكن النه يعلم                   
الي الرفيق االعلـي وهـو      جيدا مخاطره علي بالده والمنطقة، والشروط المهينة المرتبطة به، وقد انتقل            

وال يخامرنا شك انه اوصي بالموقف نفسه، الي نجله الذي نقل اليـه هـذا اإلرث الـضخم،            . علي العهد 
األشـهر  .. هل سيتم العمل بهذه الوصية، او تمزيقها تحت عنوان الحفاظ علي النظام           : والسؤال اآلن هو  

  .القليلة المقبلة ستجيب علي هذا التساؤل
  ٢١/٥/٢٠٠٨القدس العربي 
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  السياسة الفلسطينية لإلدارة األميركية .٤٩

  ماجد كيالي
لم تظهر أية إدارة أميركية انحيازا إلسرائيل، على هذه الدرجة من السفور واالستهتار باآلخرين، بمثل ما                

  .٢٠٠١أظهرت ذلك إدارة الرئيس بوش، منذ مجيئها الى البيت األبيض عام 
قطع مع سياسة سلفها بيل كلينتون، الذي اتهمته بالمبالغة في االهتمام           فهذه اإلدارة اتجهت في البدء نحو ال      

بقضية الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، من دون أن يحدث اختراقات جدية على هـذا الـصعيد،                
ولم تكتف إدارة بوش بذلك بل إنهـا ترجمـت هـذا            ). ٢٠٠٠ (٢ -بدليل فشل مفاوضات كامب ديفيد      

 فـي   "شـريكا "ن عقد أي لقاء مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، بدعوى انه لم يعد              الموقف بامتناعها ع  
السالم، متبنّية في ذلك الموقف اإلسرائيلي، خصوصا لجهة تحميل الفلسطينيين مـسؤولية العنـف فـي                

ووصـل  ! األراضي المحتلة، وكأنه ليس ثمة استيطان واحتالل، وفرض للواقع بوسائل القوة المفرطـة            
 على حد قـول     "رجل سالم " للفلسطينيين، واعتبار شارون     "ضحية" اإلدارة حد اعتبار إسرائيل      األمر بهذه 
  !بوش حينها

، ومـن ضـمنها تحـول اإلدارة    ٢٠٠١) سـبتمبر ( أيلـول  ١١بعد ذلك وبنتيجة التداعيات الناجمة عن       
 بالقوة، مـن خـالل      األميركية نحو انتهاج سياسة جديدة، قوامها التدخل الفعال في المنطقة العربية، ولو           

، وإيجاد حل ما للقـضية الفلـسطينية، طـرح          "نشر الديموقراطية "فرض مشاريع اإلصالح السياسي و      
لكـن  . ، عبر إقامة دولة فلسطينية    )٢٤/٣/٢٠٠٢(الرئيس بوش ما بات يعرف برؤيته لحل هذه القضية          

سـرائيلية، ولـيس إلنـصاف      ، التي انطلقت أصالً للحفاظ على الطابع اليهودي للدولـة اإل          "الرؤية"هذه  
الفلسطينيين، ربطت حق تقرير المصير للفلسطينيين بوقفهم العنف، وبإعادة تأهيلهم للـسالم، وإصـالح              

حيث لم يسبق أن تم فرض شـروط        ! نظامهم السياسي، وتغيير قيادتهم، في سابقة دولية فريدة من نوعها         
  . مصيرهافي تقرير) التي تخضع لالستعمار(أو قيود على حق الشعوب 

بعد ذلك وبنتيجة الضغوط والمداخالت الدولية والعربية، وضمنها طرح الخطة العربية للسالم في مؤتمر              
، إلـى طـرح خطـة       )٢٠٠٣(، بادرت إدارة بوش، وعلى خلفية احتالل العـراق          )٢٠٠٢(قمة بيروت   

حقاقات المطلوبـة   ، التي جاءت على شكل ملهاة، أو متاهة، محررة إسرائيل من االسـت            "خريطة الطريق "
ولم تكتف هذه الخطة بذلك بل اعتبرت       . منها إزاء الفلسطينيين، وحتى إزاء تنفيذها متطلبات اتفاق اوسلو        

عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين، وحصارها لهم، نوعا من الدفاع عن النفس، محولة المحتّل إلى ضحية،               
  !ط تلو الشروطوالشعب الذي يكابد االحتالل إلى متّهم، تفرض عليه الشرو
 رسم بـوش    ٢٠٠٢) يونيو( حزيران   ٢٤في": وقد وصف المحلل اإلسرائيلي ناحوم برنياع الوضع بقوله       

 "يـديعوت أحرونـوت   ". ("، دفنهـا  ٢٠٠٤) أبريل( نيسان   ١٤وبتاريخ  .. في خطاب له خريطة الطريق    
لـرئيس االسـبق    أما زبغنيو بريجنسكي، مستشار األمن القومي االميركي خالل والية ا         ) ١٥/٤/٢٠٠٤

ما يجري في المنطقـة يمثـل تهديـدا خطيـرا     ": جيمي كارتر فقد احتج على سياسات إدارة بوش بقوله      
ثمة إجماع عالمي بأن سياسة الواليات المتحدة الخارجية أصبحت وحيدة الجانـب،            .. للمصالح األميركية 

استراتيجي، ولـيس بادعـاءات     سياسة الواليات المتحدة يجب أن تكون مدفوعة بوعي         .. ومنافقة أخالقيا 
  )٨/٣/٢٠٠٣ "نيويورك تايمز". ("طرف واحد من األطراف

 قام الرئيس بوش بشطب كل التزامات اإلدارات األميركية السابقة في الرسـالة التـي               ٢٠٠٤وفي العام   
وجهها في نيسان إلى ارييل شارون رئيس الحكومة اإلسرائيلية حينها، وهي الرسالة التي شـرع فيهـا                 

، وعـدم التنـازل عـن الكتـل         ١٩٦٧سرائيل االحتفاظ بأجزاء من األراضي الفلسطينية المحتلة عام         إل
االستيطانية، ودعم موقفها في االحتفاظ بالقدس عاصمة موحدة، وممانعتها حل قـضية الالجئـين علـى                
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يونية مـن   ، وقد اعتبر كثير من اإلسرائيليين أن بوش، في هذه الرسالة، بدا أكثر صه             ١٩٤أساس القرار   
  .كثير من الصهاينة

 هذه، أيضا، تآكلت في الطريق، بسبب التحفظات اإلسرائيلية المتعددة، وعدم           "خريطة الطريق "لكن خطة   
 مطلع هذا العام، في محاولة لتعـويم هـذه          "أنابوليس"وجاء مؤتمر   . جدية اإلدارة األميركية في تطبيقها    

مـع انتهـاء    ) أواخر هذا العام  (هد بإقامة كيان فلسطيني     الخطة مجددا، وبث الروح فيها، عبر تجديد التع       
  .الوالية الثانية إلدارة بوش

وبديهي انه من السذاجة بمكان المراهنة على هذا التعهد، الذي يفتقر الى المنطق والواقعية، كما المراهنة                
من مشروع تلـو    على صدقية إدارة بوش في الوفاء بتعهداتها، وهي التي تنصلت من تعهد تلو التعهد، و              

  !، إال إذا تصورنا نوعاً من معجزة)وضمنها مشاريع اإلصالح ونشر الديموقراطية(المشروع 
ويبدو أن إدارة بوش تتوخى من ذلك تدارك التخبط الذي أحاط بسياساتها في الشرق األوسط، بعد تعثـر                  

ث نوع من االستقطاب بين     ترتيباتها في العراق، وصعود نفوذ إيران فيه وفي مجمل المنطقة، وأيضا إحدا           
، بما في ذلك الترويج لتناسي، أو تجاوز مخاطر الـسياسة           "الممانعة"، ومعسكر الدول    "المعتدلين"معسكر  

اإلسرائيلية في المنطقة، وااللتفات الى مخاطر صعود تيار اإلسالم السياسي الراديكالي، وتنـامي نفـوذ               
  .تمعات العربية على خلفيات مذهبية وطائفية وإثنيةإيران، وتوجيه األنظار لالنشقاق الجاري في المج

الالفت أن إدارة بوش هذه كانت، أيضا، أكثر إدارة تتماهى مع إسرائيل من ناحية ايديولوجية،وهي باتت                
وقد وصل األمر حد أن الرئيس بوش، في خطابه األخير          . تطالب العرب باإلقرار بيهودية دولة إسرائيل     

، أكد أنه سيحتفل بذكرى قيام إسرائيل بعـد سـتين عامـا، متجـاهال معانـاة                 امام الكنيست اإلسرائيلي  
  .الفلسطينيين وعذاباتهم وحقوقهم، ومستهترا بحقوق العرب ومصالحهم وكرامتهم

  ٢٢/٥/٢٠٠٨الحياة 
  

  :كاريكاتير .٥٠
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