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  وقف الصواريخ والتهريبوتقبل التهدئة مبدئياً شريطة تسريع إطالق شاليت " إسرائيل" .1

 كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن أن عاموس جلعاد، المسؤول في وزارة الدفاع اإلسرائيلية، -القدس 
دئية على االقتراح المصري أبلغ رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان موافقة إسرائيل المب

إن : للتهدئة في قطاع غزة، وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع، رفض الكشف عن اسمه لصحافيين
مهمة جلعاد تمثلت بإبالغ مصر خطياً موقف الحكومة اإلسرائيلية التي أعطت فرصةً جديدةً لجهود "

إن إسرائيل لم تتلقَ : صادر وزارة الدفاعوقالت م ".الوساطة مع تجديد التأكيد على الشروط اإلسرائيلية
إن الوسيط المصري وعد بتقديم ردود جديدة من حماس قبل : وأضافت. حتى اآلن أي رد مرٍض
  .منتصف األسبوع الحالي

ورأى وزير الدفاع إيهود باراك من جهته، أمس، أن التخطيط لتنظيم انتخابات داخل حزب كاديما الذي 
ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن باراك  . أولمرت، يعرقل المفاوضاتيرئسه رئيس الحكومة إيهود

إن اتخاذ قرار التهدئة مع حماس كان سيكون بحكم المنتهي لو لم يكن شبح انتخابات كاديما يخيم : قوله
  .على الحكومة

 المصري إن جلعاد أوضح لسليمان أن إسرائيل تقبل مبدئياً االقتراح: "يديعوت أحرونوت"وقالت صحيفة 
للتهدئة ولكنها تصر على بضعة شروط أساسها تسريع االتصاالت إلطالق جلعاد شاليت وإدراجه في 

وربطت إسرائيل فتح معبر رفح بحدوث تقدم كبير في قضية شاليت ونقله إلى المصريين . تسوية التهدئة
: وقالت مصادر إسرائيلية".كما أنها تطالب بتعهد من حماس بفرض التهدئة على كل الفصائل الفلسطينية

على هذه المطالب التي سينقلها إليها اللواء سليمان، علماً " حماس"إنها تتوقع األسبوع المقبل وصول رد 
أن الحكومة األمنية اإلسرائيلية كلفت في نهاية اجتماعها، األربعاء، جلعاد نقَل هذه المطالب إلى سليمان، 

ق تهدئة في قطاع غزة، وممهلةً المصريين فترة أسبوعين معتبرةً ذلك آخر فرصة للتوصل إلى اتفا
الموقف اإلسرائيلي هو أنه إذا ما التزمت المجموعات الفلسطينية المسلحة : "وقالت .للتوصل إلى اتفاق

في غزة بالخطوط العامة لالتفاق؛ فإن إسرائيل ستوقف عملياتها ضد المسلحين وقادتهم في غزة، كما أنها 
  ".بر في غزة من أجل السماح بتدفق البضائع إلى القطاعتعهدت بفتح المعا

في حال نجاح وقف إطالق النار؛ فإن إسرائيل تعهدت، أيضاً، بإعادة فتح معبر رفح من أجل : "وأضافت
ولكنها شددت على أن أي " تسريع عملية التفاوض حول اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت

وفور عودته من القاهرة أطلع جلعاد وزير الدفاع اإلسرائيلي على  .غربيةاتفاق سوف لن يشمل الضفة ال
في غضون األيام " حماس"نتائج محادثاته، حيث أشار إلى أن سليمان سيبحث هذه القضايا مع ممثلي 

  .القليلة المقبلة
صائل الجيش اإلسرائيلي يعمل على افتراض أنه في حال رفضت الف: وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية

الفلسطينية في قطاع غزة االتفاق؛ فإن إسرائيل ستمضي قدماً في التحضير لعملية عسكرية ضد قطاع 
  .غزة

  14/6/2008األيام الفلسطينية 
  

  دليل على عبثية المفاوضاتاإلستيطان في القدس :  هنيةحكومة .2
 1300األخضر إلقامة الضوء ) إسرائيل(انتقدت الحكومة الفلسطينية، قرار إعطاء :  محمد الدلو-غزة 

وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، معتبرةً في ذات الوقت القرار دليالً جديداً على عبثية 
  .اللقاءات السياسية مع االحتالل، الذي يستغلها للتغطية على جرائمه وتوسيع مستوطناته

حفي على أن توسيع االستيطان في وأكدت الحكومة على لسان طاهر النونو الناطق باسمها، في بيان ص
مدينة القدس واالستمرار في تهويدها، هو إعالن حرب على كل المسلمين في أنحاء العالم، مذكرةً  
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المجتمع الدولي بأن االستيطان وحسب القانون الدولي واتفاقية جنيف يعد جريمة حرب بما تحمل الكلمة 
  . االنتهاكات المتواصلةمن معنى، مما يتطلب تدخال دوليا جديا لوقف هذه

  14/6/2008صحيفة فلسطين 
  

  التوسعات االستيطانية الجديدة تزيد من تعقيدات عملية السالم: عريقات .3
استنكرت السلطة الوطنية الفلـسطينية، إعطـاء الحكومـة         : برهوم جرايسي ويوسف الشايب    - الناصرة

صائب عريقـات، رئـيس     . دس، وقال د   وحدة استيطانية في الق    1300اإلسرائيلية الضوء األخضر لبناء     
من شأن ذلك أن يضيف تعقيدات جديدة إلى أية         "دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية        

نحن ندين التوسع االستيطاني في القدس، واي من األراضي المحتلة فـي العـالم              .. عملية سالم متوقعة    
.. ه الخصوص، القيام بمسؤولياتها فـي هـذا االتجـاه    ، وندعو العالم، والواليات المتحدة على وج      1967

  .استمرار االستيطان يعني وأد العملية السلمية قبل مولدها
 14/6/2008الغد األردنية 

  
  القدس الشرقية رأس حربة اإلسرائيليين:  عبد القادرحاتم .4

 القدس، إسـرائيل    اتهم حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض لشؤون          : رام اهللا 
ـ   . بتسريع عملية البناء االستيطاني، بعد كل اتفاق مع الفلسطينيين         ان "،  "الشرق االوسط "وقال عبد القادر ل

. "اسرائيل ضاعفت من البناء االستيطاني بعد مؤتمر انابوليس كما فعلت تماما في اعقاب اتفـاق اوسـلو                
ة المتواصلة، لتوحيد وتهويد مدينـة القـدس، فـان          رغم المحاوالت اإلسرائيلي  "واعتبر عبد القادر، بانه     

 عاما لم ينجحوا بتوحيد شطري المدينـة وال بتهويـدها،           41وقال إنهم بعد    . "اإلسرائيليين فشلوا في ذلك   
انهـا رأس حربـة     "مؤكدا ان الطابع العربي في القدس الشرقية وتحديدا في البلدة القديمة، التـي قـال                

االنظمـة االجتماعيـة    "واضـاف   .  بقي كما هو بدون اي تغييـر       "العرباإلسرائيليين بخالف السلطة و   
منهاج عربي مـثال وهنـاك      ) القدس الشرقية (لدينا هنا   .. والتعليمية مختلفة بين القدس الشرقية والغربية     

 الف فلسطيني مقابـل     280يوجد هنا   "وتابع  . وهم فشلوا في خلق تغيير جغرافي وديموغرافي      . اسرائيلي
 باعالنهـا عـن     "خلق الوهم "ويرى عبد القادر، ان اسرائيل امام هذا الفشل تحاول          . "طن ألف مستو  190

وبحسبه فان اسرائيل تعيد االعالن عدة مرات عن نفـس          . االف الوحدات االستيطانية الجديدة في القدس     
قيقـة  الحظ منذ انابوليس انهم اعلنوا عن حوالي نصف مليون، لكن في الح           "وقال  . الوحدات االستيطانية 
فـرض  "ويعتقد عبد القادر ان اسرائيل تريد عبر هذا االستيطان          . " وحدة جديدة  8000يدور الحديث عن    

االمر الواقع في القدس الشرقية وخلق انطباع لدى الفلسطينيين والرأي العام العـالمي بـان االسـتيطان                 
  ."متواصل وان المفاوضات ال تشكل رادعا له

  14/6/2008الشرق األوسط 
  

   يؤكد تصميمه على مواصلة العمل إلنجاح مبادرة الحوار الوطني عباسيسالرئ .5
اجتمعت لجنة المتابعة للحوار الوطني مساء أمس برئاسة الرئيس محمود عباس الذي عبر عن : رام اهللا

تصميمه على مواصلة العمل إلنجاح المبادرة وتوفير كل شروط نجاحها لحماية مشروعنا الوطني وإنهاء 
المعاناة الشديدة التي تصيب شعبنا خاصة في قطاع غزة وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية الكوارث و

واكدت لجنة المتابعة للحوار الوطني المنبثقة عن اللجنة التنفيذية  .وممثلي الفصائل والقوى الوطنية
الوطني ان صيغة الحوار المثلى التي دعت إليها مبادرة الرئيس هي صيغة الحوار "لمنظمة التحرير 

الشامل الذي يهدف إلى تنفيذ المبادرة اليمنية بكل عناصرها كما أقرتها القمة العربية وبما يشمل كافة 
قضايا الوضع الوطني وفي مقدمتها إنهاء االنقسام وإعادة الوحدة بين جناحي الوطن تحت لواء 
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الشقيقة بما يكفل رفع الحصار أهمية إنجاز اتفاق التهدئة الذي ترعاه مصر " أكدت اللجنة اكم ".الشرعية
 ".وإنهاء المعاناة ألبناء شعبنا في قطاع غزة ووقف العدوان اإلسرائيلي

  14/6/2008الحياة الجديدة 
  

  حوار القاهرة يدرس إرسال قوات عربية إلى غزة:  فلسطينيةمصادر .6
الحـوار الـوطني    قالت مصادر فلسطينية لعكاظ إن      :  القاهرة، عبد القادر فارس، سيد عبد العال       –غزة  

واضافت إن هناك مقترحات لعقـد الجلـسة األولـى بمقـر            . سيبدأ في القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري      
الجامعة العربية مشيرا الى ان هناك لجنة متابعة عربية برئاسة األمين العام عمرو موسى، تـضم فـي                  

 أن من بين القضايا الهامة      وكشفت المصادر . عضويتها ممثلين عن المملكة ومصر وسوريا وقطر واليمن       
التي سيتناولها المتحاورون إمكانية تشكيل قوة عربية للدخول إلى قطاع غزة إلعادة ترتيب األوضـاع،               

  .ووضع مواصفات وبرامج لتشكل أجهزة األمن من عناصر ليس لها ارتباط فصائلي
 14/6/2008عكاظ 

  
  "يالتشريع"التهدئة مجانية وإسرائيل وراء تغييب دور : بحر .7

قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة الدكتور أحمد بحر إن الوحدة           :  عبد القادر فارس   -غزة  
وقال نحـن رحبنـا     . الوطنية هي السالح األهم الذي يمكن أن تواجه به القوى الوطنية العدو اإلسرائيلي            

هنية وباركنا هذه الخطوة    بدعوة الرئيس محمود عباس للحوار وبخطاب رئيس الوزراء المقال اسماعيل           
ودعا بحر أبو مازن وهنيـة الـى     . مشيرا الى ان المجلس التشريعي هو أول من دعا إلى مؤتمر للحوار           

اإلسراع في الجلوس إلى طاولة المفاوضات بمباحثات جادة ومعمقة على قاعـدة الثوابـت الفلـسطينية،                
بادرة اليمن لكي نسرع في هذا الحوار ونقـف         ومنها اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة وم        

وطالب حركتي فتح وحمـاس     . صفا واحدا في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي المستفيد الوحيد من انقسامنا         
  . باإلسراع الفوري للجلوس من أجل إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني ورأب الصدع 

المفاوضات فال توجد مفاوضات جادة تعيـد لنـا         واتهم رئيس المجلس التشريعى باالنابة إسرائيل بإفشال        
حقوقنا، مشيرا الى انه رغم كل جهود ولقاءات ابو مازن مع اإلسرائيليين إال أنهم مستمرون فـي بنـاء                   
المستوطنات ونهب األرض فيما المفاوض الفلسطيني لم يستطع حتى اآلن إزالة أي حاجز فـي الـضفة                 

بل هنـاك تخـبط     ,  الحكومة اإلسرائيلية ال تريد تهدئة     ،ة قال بحر  وفيما يتعلق بمباحثات التهدئ    ..الغربية
 وشدد على انه لن يقبل احد أن نعطي تهدئة مجانية، فالتهدئة يجب أن يتبعها فك                ،ويريدون خلط األوراق  

  .للحصار وفتح المعابر ووقف العدوان اإلسرائيلي وإطالق سراح األسرى
  14/6/2008عكاظ 

  
 غطاء لمخططاتها االستيطانيةتستخدمها " اسرائيل: "اوضات يدعو لوقف المفالبرغوثي .8

اكدت المبادرة الوطنية امس ان اسرائيل ال تريد السالم وان كل ما تسعى اليه هو كسب الوقت : رام اهللا
وقال االمين العام للمبادرة النائب الدكتور  .عبر استخدام المفاوضات غطاء لمخططاتها االستيطانية

 وحدة استيطانية في القدس المحتلة هو 1300ن اعالن اسرائيل عن عزمها بناء مصطفى البرغوثي ا
تأكيد جديد على ما حذرنا منه مرارا وتكرارا من ان اسرائيل تستخدم اللقاءات لفرض الحقائق على 

واضاف البرغوثي ان الرد على استمرار اسرائيل في تسريع وتيرة االستيطان التي ازدادت منذ  .االرض
يس احدى عشرة مرة هو ان تعلن السلطة الفلسطينية عن وقف المفاوضات معها حتى تذعن لثالثة انابول

شروط هي وقف النشاطات االستيطانية والبناء في جدار الفصل العنصري والقبول بالتهدئة ورفع 
واوضح البرغوثي ان هذه لحظة يجب ان يتجه الجميع فيها الى استعادة الوحدة  .الحصار عن غزة



  

  

 
 

  

            7 ص                                   1108:         العدد                  14/6/2008السبت : التاريخ

واكد  .وطنية وانهاء حالة االنقسام الداخلي وصد الضغوط الخارجية التي اعاقت وتعيق الوحدة الوطنيةال
البرغوثي ان عمليات القتل والقصف على غزة واستفحال االستيطان في الضفة والقدس والحصار الظالم 

  .وبناء جدار الفصل العنصري هي منظومة متكاملة من االبارتهايد والفصل العنصري
  14/6/2008الحياة الجديدة 

  
   ينفي وجود اتفاق مع الجانب اإلسرائيلي بشأن تبادل أراٍضعريقات .9

صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير . نفى د: ب.ف.ا ،"االيام"-القدس
.  األراضيأن يكون هناك اتفاق فلسطيني ــ إسرائيلي بشأن تبادل" األيام"الفلسطينية، في تصريح لِـ

  ".هناك مفاوضات جارية بين الطرفين إالّ أن الهوة ما زالت قائمةً بشأن جميع القضايا: "وقال
، قد أكد أن الجانب اإلسرائيلي قدم في المفاوضات الجارية اقتراحاً بشأن "أبو عالء"وكان أحمد قريع 

ن قدموا عرضاً فيما يخص تبادل اإلسرائيليو: "وقال. تبادل األراضي إالّ أن الجانب الفلسطيني رفضه
  ".األراضي وهو عرض غير مقبول

األسبوعية الصادرة في مدينة الناصرة كشفت في عددها، أمس، عن اتفاق " كل العرب"وكانت صحيفة 
لتبادل أراض بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تم التوصل إليه خالل المفاوضات الجارية بين وزيرة 

  ".أبو عالء"ة تسيبي ليفني، ورئيس الوزراء الفلسطيني األسبق أحمد قريع الخارجية اإلسرائيلي
 14/6/2008األيام الفلسطينية 

  
   عباس يغضب واشنطن ويريح موسكو:كاتبة روسية .10

 "حمـاس "أكدت كاتبة روسية أن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحركة            : كريم المظفر  -موسكو  
لرئيس األمريكي بصورة نهائية، ما يثلج صدر موسكو التي كانت على           إلى استئناف الحوار وأدت آمال ا     

وأشارت المعلقة الـسياسية لوكالـة األنبـاء         .الدوام تدعو إلى استئناف الحوار بين الفصائل الفلسطينية       
 أيهـود   "إسـرائيل " ماريا أباكوفا إلى أن دعوة عباس تزامنت مع لقاء رئيس وزراء             "نوفوستي"الروسية  

 الفلـسطينيين   "إيـصال "واشنطن مع الرئيس األمريكي جورج بوش الذي ال يزال يأمل في            أولمرت في   
وقالت الكاتبة الروسية على أية حال فإن عباس لن يخـسر            . إلى السالم قبل نهاية رئاسته     "اإلسرائيليين"و

  ."إسرائيل"ألنه ال يوجد ما يخسره إذ أن دعم واشنطن ليس أكثر من وهم وكذلك وعود 
  14/6/2008اإلماراتية الخليج 

  
 القبض على دبلوماسي فلسطيني بحوزته مائتا عصفور مهرب .11

ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية قي عددها الـصادر أول مـن أمـس، أن أفـراد                 :وكاالت/ الجزائر
الجزائرية، أوقفوا موظفـا دبلوماسـيا فـي الـسفارة          " تلمسان" المجموعة الوالئية للدرك الوطني بوالية    

وذكر الـدرك    ".المقنين" ة في الجزائر ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية، متورطا في تهريب طائر         الفلسطيني
الوطني، أن الدبلوماسي الفلسطيني ألقي القبض عليه وهو يحمل مائتي طير في سيارته، يبيع الواحد منها                

 .بالعاصمة الجزائرية بخمسة آالف دينار جزائري
  14/6/2008صحيفة فلسطين 

  
  حركة وافقت على كل بنود مشروع التهدئة التي عرضتها مصرال: مشعل .12

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لهيئة اإلذاعـة البريطانيـة إن              : السفير، الوكاالت 
  الحركة وافقت على كل بنود مشروع التهدئة الذي عرضته مصر على الطرفين،"
  



  

  

 
 

  

            8 ص                                   1108:         العدد                  14/6/2008السبت : التاريخ

ا استعدادنا لوقف إطالق النار بشرط رفع الحـصار وفـتح           أبدين"مضيفا  "  لكن إسرائيل ال تريد أن تلتزم     
  ". المعابر ووقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني

  14/6/2008السفير 
  

  الملف األمني هو العقدة وعباس قدم لغة تصلح لبدء الحوار: أبو مرزوق .13
رزوق قيام إسرائيل بعملية استبعد نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو م:  جيهان الحسيني-القاهرة 

من المستحيل أن تقوم إسرائيل بحرب شاملة في "إن " الحياة"عسكرية واسعة في قطاع غزة، وقال لـ 
 ألفا، إضافة 17تعداد قوات القسام يزيد على "، مشيراً إلى أن "قطاع غزة وتدخل قوات كبيرة أليام عدة

، معتبرا أن "مكن إلسرائيل المخاطرة بإقحام قواتها هناكإلى أن الكثافة السكانية في غزة عالية جداً وال ي
وقال إن ". ما تقوم به إسرائيل من تلويح بعملية عسكرية واسعة هو فقط من أجل إشاعة أجواء الخوف"
إسرائيل غير قادرة على "، الفتاً إلي أن "أقصى ما يمكن ان تقوم به إسرائيل هو ضربات نوعية موجعة"

  ".اجهتها بشكل مباشرالتعامل مع حماس ومو
ننظر إلى : "الى عقد حوار وطني فلسطيني شامل، قال) أبو مازن(وعن دعوة الرئيس محمود عباس 

من "، مطالباً عباس و "دعوته بجدية، ونريد أن يبدأ الحوار وان نترك كل ما يتعلق بالصفحة الماضية
ضرورة أن "وشدد على ". اليبعدم وضع شروط وخلط القضايا ووضع العصا في الدو"بـ " يحيطون به

كيف يقبل بإجراء : "، متسائال"لن نقبل بحوار غير مباشر: "، وقال"يكون الحوار مباشراً وغير مشروط
حوار مباشر مع العدو ويحاور اإلسرائيليين ويجلس معهم من دون غضاضة ثم يتم وضع اشتراطات 

القضايا المشتركة ويخرجنا من دائرة يتناول كل "ودعا أبو مرزوق إلى عقد حوار  ".للحوار معنا؟
، ومشيرا إلى أن "الفائز األكبر من عقد هذا الحوار هو أبو مازن"، الفتا إلى ان "الخالف ويوحد صفوفنا

أمامه في الرئاسة فترة زمنية قصيرة، وخالل األربع سنوات التي قضاها رئيساً لم يقدم أي انجاز للشعب "
رئيس (بوش وفشل، وراهن على ) الرئيس جورج(راهن على : "وزاد. "الفلسطيني ولم يحقق شيئاً يذكر

، "اولمرت وفشل، وراهن على حصار حماس وإضعافها وايضا رهانه فشل) الوزراء اإلسرائيلي إيهود
لشعبه في غضون ) أبو مازن(طي صفحة االنقسام هو الشيء الجميل الذي يمكن أن يقدمه "معتبرا أن 

  ".قية لههذه الفترة القصيرة المتب
ومنظمة التحرير الفلسطينية، داعياً إلى " حماس"واستغرب أبو مرزوق دعوة عباس الى عقد حوار بين 

ليست لدينا مشكلة مع فصائل منظمة التحرير، بل نريد إعادة : "، وقال"حماس"و " فتح"حوار بين حركتي 
، مطالباً الرئاسة الفلسطينية "الشرعية الى المنظمة من خالل تفعيلها وإعادة بنائها على أسس صحيحة

ولفت أبو  ".التوقف عن استخدام المنظمة كغطاء وآلية ألن ذلك ضار بالقضية الفلسطينية"بضرورة 
إن ما أفشل اتفاق مكة هو البعد عن الملف : "، وقال"الملف االمني هو عقدة الحوار"مرزوق إلى أن 

يرة متعلقة بهذا الملف، منها مجلس األمن القومي قضايا كث"، مشيرا إلى ان هناك "االمني وسبل معالجته
، باإلضافة إلى "واالجهزة وتبعيتها وكيفية تشكيلها ومن سيديرها ومدى استقالليتها وعالقتها بالقضاء

واشاد أبو مرزوق بلغة عباس في دعوته للحوار،  .مسألة التنسيق األمني مع االسرائيليين وكيفية ادارتها
، مشيرا إلى مطلبه الدائم بالعودة عن "ن صنعا بتوقفه عن استخدام عبارات محددةإن الرئيس أحس: "وقال

وبالنسبة الى دعوة المجلس  ".ان لغته الجديدة في هذا الخطاب تصلح لبدء حوار: "وقال" االنقالب"
ي ال تحتل غزة الت" حماس"بتسليم غزة إلى لجنة عسكرية، قال ان " حماس"ألن تقوم " فتح"الثوري لحركة 

نريد للقوات اإلسرائيلية أن تنسحب من الضفة الغربية التي تسيطر : "، مضيفاً"أيد وطنية امينة"هي في 
  ".عليها وتحتلها

  14/6/2008الحياة 
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  في غارة جوية على غزة" القسام"من  شهداء ثالثة .14
غارة استشهد ثالثة واصيب اثنان آخران بجروح فجر امس، في  :وكاالت - عالء المشهراوي - غزة

  . اسرائيلية على مجموعة مقاومة تابعة لـ كتائب القسام شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة
  14/6/2008االتحاد اإلماراتية 

  
  إما تهدئة بثمن أو مواجهة مفتوحة من االحتالل ..جاهزون لكل الخيارات": حماس" .15

، حيث "قدس برس"ـسامي أبو زهري في تصريحات خاصة ل" حماس"المتحدث باسم حركة قال : غزة
االحتالل اإلسرائيلي يواصل عدوانه عمليا على غزة، وهناك عدد مرتفع من الشهداء يسقط يوميا، : "قال

وهذا يؤكد أن االحتالل غير معني بأي تهدئة جدية من ناحية، وأنه يريد تهدئة وفق شروطه دون أن يقدم 
ه اللحظة، وأي تهدئة ال تضمن إنهاء أي ثمن حقيقي، فهو يرفض رفع الحصار وفتح المعابر حتى هذ

  ".الحصار وفتح المعابر وإنهاء العدوان هي تهدئة ال قيمة وال معنى لها
هذا يفرض على العرب وعلى القيادة "وأشار أبو زهري إلى اشتداد ظروف الحصار قسوة، وقال 

شديدة للمرضى المصرية أن تفتح معبر رفح، خصوصا وأن هناك وفيات يومية بسبب الحصار ومعاناة 
الذين هم بحاجة إلى السفر لتلقي العالج، هذا إلى جانب الشلل الكبير الذي أصاب مختلف جوانب الحياة 

  ".في غزة
من التهديدات اإلسرائي لية باجتياح موسع ضد غزة، وقال " حماس"ونفى أبو زهري وجود مخاوف لدى 

ائيلي ضد غزة هو تهديد ال يخيف الحركة وال التهديدات اإلسرائيلية المستمرة بتصعيد العدوان اإلسر"
شعبنا الفلسطيني، وإن حدثت هذه التهديدات فسنواجهها بكل صالبة وبكل قوة، وسيدفع االحتالل ثمنا 
باهظا إذا أقدم عليها، هذا مع ال أخذ بعين االعتبار أن العدو يطلق هذه التهديدات للتغطية على العوان 

  ".لمتواصل، وفي جميع األحوااليومي الذي تتعرض غزة بشكل 
  13/6/2008قدس برس

  
   "أسلحة حماس"فيما يسمي بـ التي أصدرتها المحكمة األردنية حماس تستنكر األحكام  .16

صرح مصدر مسؤول في حركة حماس الجمعة تعليقا على جملة األحكـام            :  زهير اندراوس  -الناصرة  
ى بأسلحة حماس، ان الحركة إذ تستنكر بـشدة         التي أصدرتها محكمة أمن الدولة األردنية بقضية ما يسم        

صدور هذه األحكام، التي تعد سابقة في محاكمة أشخاص بتهمة دعم المقاومة في فلسطين، فإنها تجـدد                 
نفيها استهداف األردن، وتؤكد أنه ليس من سياستها استهداف أي بلد عربي، وأن مقاومتها ستبقى موجهة                

  .ضد االحتالل الصهيوني فقط
 المسؤول، في بيان حصلت القدس العربي على نسخة منه، أن حركة حماس تـستهجن انـشغال            وأضاف

الحكومة األردنية وأجهزتها باستهداف حماس وتلفيق االتهامات لها، وان من حق الشعب الفلسطيني عليها              
طاع، كما  أن تشغل نفسها بما يخدم القضية الفلسطينية ويدعمها، ويرفع الحصار عن شعبنا في الضفة والق              

  .تطالبها بإلغاء هذه األحكام التعسفية والقاسية
وزاد قائال إننا نود بهذه المناسبة ان نحيي شعبنا األردني الحبيب والشقيق بشرائحه المختلفة، الذي يدرك                
بفطرته وحسه أن هذه القضية وغيرها هي من القضايا الملفقة ضد الحركة، ونشكره على تعاطفه وتفاعله                

 .قضيتنامعنا ومع 
  14/6/2008القدس العربي 
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   اعالمي على الشاشة ما بين فتح وحماس وردح متواصل على مواقع االنترنتغزل .17
 بـدأت   "حمـاس "و" فتح" بين حركتي    عباس الستئناف الحوار  الرئيس  بعد دعوة    : وليد عوض  -رام اهللا   

كل منهما استبدال المـصطلحات     الماكنة االعالمية لكل منهما تخفيف لهجتها تجاه االخرى في حين بدأت            
  .التجريحية من العيار الثقيل باخرى بعيدة عن التخوين والتجريم

وبدأت الحركتان بوقف الحمالت التحريضية اوال من خالل الشاشة الـصغيرة حيـث توقـف تلفزيـون               
فلسطين الذي تسيطر عليه السلطة الوطنية وفضائية االقصى التابعة لحماس عـن التحـريض، وغابـت               

صطلحات االنقالب الدموي و مليشيات حماس االجرامية وغيرها من المصطلحات من علـى شاشـة               م
فلسطين وتم استبدالها بمصطلح االنقسام في اشارة الى االنقالب و شرطة الحكومة المقالة بدل مـصطلح                

من فـي   المليشيات، فيما استبدلت فضائية االقصى عبارات عصابات رام اهللا و اجهزة دايتون بقوات اال             
الضفة، وبدأنا نسمع مسمى الرئيس الفلسطيني من قبل حماس بدل رئيس سلطة رام اهللا و االنقسام بـدل                  

) يونيو(االنقالب من قبل فتح في اشارتها لسيطرة حماس على قطاع غزة بقوة السالح منتصف حزيران                
  .الماضي

 لتلطيف االجواء ما بين الحركتين      ومع بداية التهدئة من على الشاشة الصغيرة بدأت عملية غزل اعالمي          
حيث ظهرت خالل االيام الماضية قيادات من فتح على فضائية االقصى ووجوه حمساوية علـى شاشـة                 

وفي ظل الغزل وتوقف سياسـة      . فلسطين، وذلك الول مرة منذ االنقسام منتصف العام الماضي بل قبله          
ام السياسيين الفتحاويين والحمساويين لغـة      الردح والتخوين والتجريح من على الشاشة الصغيرة واستخد       

اكثر احتراما لبعضهما البعض واقل تجريحا، ما زالت المناوشات االعالمية متواصلة ما بين الحـركتين               
  .على المواقع االلكترونية

وفي ذلك االتجاه تواصل مواقع الحركتين على شبكة االنترنت استخدام المصطلحات السابقة فمـثال مـا                
ع حركة فتح تواصل استخدام مصطلح مليشيات حماس و االنقالب االسود، و ميليـشيا هنيـة                زالت مواق 

وصيام في حين تطلق مواقع حماس على االجهزة االمنية الفلسطينية بالـضفة الغربيـة عبـارات مثـل               
عصابات عباس و اجهزة دايتون و اقطاعية فياض في اشارة الى حكومة تـسيير االعمـال الفلـسطينية                  

  . الدكتور سالم فياضبرئاسة
  14/6/2008القدس العربي 

  
   بعد سيطرتها على غزةعززت مكانتها وعاظمت قوتها" حماس": تقديرات اسرائيلية .18

" حماس" اتفق المعلقون اإلسرائيليون في الشؤون العسكرية والفلسطينية على ان مكانة حركة :الناصرة
كما التقوا .  العسكري وتسلمها السلطة في القطاعفي قطاع غزة ترسخت في العام المنقضي على انقالبها

بعد أن حولت القطاع إلى ترسانة أسلحة "في تقديراتهم بأن قوة الحركة العسكرية تعاظمت بشكل هائل 
  .من دون رد فعل إسرائيلي مناسب" هائلة

صر الى بأن الحركة توقفت عن تهريب األسلحة من م" معاريف"وتهكم احد المعلقين من خبر في صحيفة 
بقرار "القطاع بفعل تدخل القوات المصرية على الحدود، وكتب أن الحركة توقفت عن تهريب األسلحة 

ولم يتبق أمامها سوى التزود بأحدث " منها بعد أن امتألت المخازن في القطاع بأنواع مختلفة من األسلحة
انتقادات شديدة اللهجة للحكومة ووجه المعلقون . الصواريخ المضادة للدبابات وأخرى المضادة للطائرات

جيش حقيقي يشكل الواجهة األمامية "والسماح لها ببناء " معالجة مشكلة حماس عسكرياً"على عجزها عن 
، معتبرين أن المفاوضات الجارية للتهدئة تعني عملياً أن إسرائيل ستكون "اليران على الحدود اإلسرائيلية

لحركة، وإن بشكل غير مباشر، علماً أنها كانت وراء قرار أول دولة في الغرب تعترف بشرعية حكم ا
اللجنة الرباعية الدولية عدم االعتراف بالحركة قبل ان تعترف االخيرة بإسرائيل وباالتفاقات الموقعة 

  .بينها وبين السلطة الفلسطينية وتنبذ العنف
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" يديعوت أحرونوت"صحيفة ، كتب معلق الشؤون الفلسطينية في "عام على ميالد حماستان"وتحت عنوان 
سيطرة حماس على غزة بقوة الذراع والكالشنيكوف، فإن مكانتها، رغم "روني شاكيد انه بعد عام على 

الثمن الدموي الباهظ والحصار المتواصل والمعاناة والضائقة التي حولت حياة السكان إلى جحيم على 
  ".وجه األرض، باتت أقوى وأكثر رسوخاً من أي وقت مضى

احتلت حماس الجامعات : "ابع متناوالً نجاح الحركة في بسط النظام والقانون والقضاء على الفوضىوت
وفرضت هيمنتها عبر حكم ... والغرف التجارية ووسائل اإلعالم والمؤسسات العامة والسكان الغزيين

اهللا :  فتحفي القطاع يبكون على... ديكتاتوري لم يبق مجاالً لتمرد أو حتى إسماع صرخة احتجاج
في القطاع، رغم المعونات الدولية لسكان القطاع، " الواقع الذي يالمس المستحيل"واستعرض ". يرحمها

وختم ". يمنع إيران من تغطية مصروفات حكومة حماس لضمان تعاظمها العسكري"ليضيف أن هذا 
رهاب عنيفة وديكتاتورية دولة إ: تحتفل حماستان بعيد ميالدها األول وهذه هي صورتها: "تعليقه قائالً

  ".تعيش على أفضال اآلخرين
عمير ربابورت عن عسكريين كبار انتقادهم السياسة التي " معاريف"ونقل المعلق العسكري في صحيفة 
وكتب أفي سخاروف ". خطأ فادحا سندفع ثمنه غالياً"واعتبرها " حماس"تنتهجها الحكومة اإلسرائيلية تجاه 

أن توقعات إسرائيليين بتحرك الحكومة " هآرتس"ا المشترك في صحيفة وعاموس هارئيل في مقالهم
تبخرت، ال بل تفاقم النزيف في الجنوب خالل هذه "بعد ان سيطرت على القطاع " حماس"عسكرياً ضد 

في القطاع تعززت في العام المنقضي، لكنهما أضافا أن " حماس"ورأى المعلقان أن سلطة ". الفترة
 لم يعزز مكانة الحركة في أوساط سكان القطاع، وانه إزاء هذه الحقيقة تبدي الحركة "االنقالب العسكري"

 .استعدادها للتهدئة
  14/6/2008الحياة 

  
  رتوافق على تحديد جدول زمني لفتح المعابحماس  تميل إلى قبول التهدئة و: مصادر .19

 إلى قبول التهدئة، وتوافـق    وقالت مصادر فلسطينية في القاهرة إن حماس تميل       :  محمود جمعة  -القاهرة  
على تحديد جدول زمني لفتح المعابر إال أنها تعترض على ربط فتح معبـر رفـح بمفاوضـات تبـادل                    
األسرى كي ال تستخدم إسرائيل قضية المعبر سيفا مسلطا على عنقها البتزاز تنازالت منها فـي صـفقة        

راتها مع الفصائل الفلسطينية لتحديد موعـد       ترافق ذلك مع استمرار القاهرة في اتصاالتها ومشاو       . التبادل
وأجندته بعدما وافق الـرئيس المـصري       " حماس"و  " فتح"الحوار الوطني لتحقيق مصالحة بين حركتي       

حسني مبارك على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن تستضيف القاهرة جلسات الحوار الذي من               
 .جاري بمشاركة جامعة الدول العربية المتوقع أن يبدأ بالقاهرة قبل نهاية الشهر ال

أن تعقد الجلسة األولى االفتتاحية لمؤتمر الحـوار        " العرب"وتوقعت مصادر مصرية، في تصريحات لـ       
بمقر جامعة الدول العربية مؤكدة أن هناك مشاورات حاليا إلنشاء لجنة عربية لمتابعة الحـوار برئاسـة                 

 اتصاالت لتضم في عضويتها ممثلين عن كل مـن قطـر            األمين العام للجامعة عمرو موسى وأن هناك      
ومصر وسوريا والسعودية واليمن إلنجاح الحوار الفلسطيني إلنهاء االنقسام الداخلي وإعادة بناء األجهزة             
األمنية الفلسطينية والتوافق علي برنامج سياسي يخدم القضية الفلسطينية ويقود إلى التهدئة وفتح المعابر              

 .وإنهاء الحصار
وأضافت المصادر أن هناك محاوالت مصرية لعقد لقاء بين رئيس السلطة الفلسطينية محمـود عبـاس                

خالد مشعل بالقاهرة ومن المقرر أن يترأس أحمد قريع عـضو           " حماس"ورئيس المكتب السياسي لحركة     
ئبا للمشرف   أفراد أحدهم نا   7، والذي سيتكون من     "فتح"الوفد المفاوض لحركة    " فتح"اللجنة المركزية لـ    

  . من غزة ومثلهما من الضفة الغربية2العام على الوفد، وعضو آخر يقيم خارج فلسطين، و
  14/6/2008العرب القطرية 
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      "عين الحلوة" في "البارد"تحذير من تكرار سيناريو  .20

في لبنان احسان الجمل، من تكرار سيناريو مكرر أحـداث مخـيم         " فتح" حذر القيادي في حركة      :بيروت
حالة مـن الترقـب والـذعر       "هر البارد شمال لبنان، في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، وأشار الى أن              ن

راجح الفلـسطيني   "، وأشار الجمل الى أن      " ألف فلسطيني يعيشون في المخيم األخير      75يعيشها أكثر من    
قاً مع بعض األحدث    في عين الحلوة الذي يمثل شاكر العبسي في البارد، بدأ في الظهور اإلعالمي، متراف             

األمنية، التي تأخذ طابعاً فردياً، ولكن هذا التراكم سوف يقود الى قفزة نوعية في انهيار الوضع األمنـي                  
كما حصل في البارد اذا لم تستبق األمور واألحداث، وننقذ أبناء شعبنا الفلسطيني قبـل أن يقـع الفـاس                    

  .، على حد تعبيره"بالراس
  14/6/2008الخليج اإلماراتية 

 
  حماس تريد حوارا مباشرا مع فتح بمظلة عربية مشتركة: أبو زهري .21

وجود أي " قدس برس"سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ" حماس"نفى المتحدث باسم : غزة
حول " فتح"ما تنشره بعض مواقع " في الموقف الداعم للحوار الوطني، وقال إن" حماس"خالفات بين قادة 

بشأن الحوار هو كالم ال أساس له من الصحة، وال يستند إلى أي أساس، " ماسح"وجود خالفات داخل 
" فتح"من ناحية ثم الخالفات بين " فتح"وهو يهدف إلى التغطية على حالة االنقسام الشديدة داخل صفوف 

بكل قياداتها " حماس"و فياض من ناحية أخرى، وهذه عملية إسقاط ال تنطلي على أحد، ألن حركة 
في وقت سابق، " حماس"ى الفور باستجابة الرئيس محمود عباس لدعوة الحوار التي أطلقتها رحبت عل

وهذه الدعوى الفتحاوية تتناقض مع التزام الرئيس محمود عباس بوقف الحمالت اإلعالمية، وهناك سيل 
تهدف دون أن يكون لها أي أساس من الصحة، وهي " فتح"من اإلشاعات الكاذبة التي تروج لها مواقع 

على  ".إلى تسميم أي أجواء للحوار، وتضع الشكوك أمام إعالن الرئيس عباس وقف الحمالت اإلعالمية
على طاولة واحدة، وأكد رفض حركته " فتح"و" حماس" إلى حوار مباشر بين  صعيد آخر دعا أبو زهري

  .عبر الوساطات" حماس"و" فتح"أسلوب الحوار بين 
  13/6/2008قدس برس

  
  ن إلى ضرب حماس بقوة والسيطرة على قطاع غزة بالكاملاائيليان يدعووزيران إسر .22

أمس، جيش االحتالل إلى االسـتعداد وبكـل قـوة    ) إسرائيليان(دعا وزيران  : قدس نت-القدس المحتلة
" زئيف بويم" ودعا الوزير .في غزة والسيطرة الكاملة على القطاع بكافة معابره" حماس" لضرب حركة 

 المصغر للشؤون السياسية واألمنية إلى اتخاذ قرار بشن حملة عسكرية مـستمرة فـي               المجلس الوزاري 
 .في حال لم يتخذ قرار من هذا القبيل" حماس" وحذر من مغبة فقدان بالده قوة الردع حيال  .قطاع غزة

العسكرية لموجـة جديـدة مـن       " حماس" وأعرب عن تقديره بأن التهدئة على حد زعمه، ستعزز قدرات         
 . داءات ضد دولة االحتاللاالعت

حكومته إلى االستمرار في    " شاؤول موفاز " وفي السياق ذاته دعا وزير المواصالت في حكومة االحتالل        
وقال موفـاز خـالل      . ومهاجمتها حتى تطلب التهدئة من دولة االحتالل وليس العكس        " حماس" ضرب  

كـان عليهـا    " إسرائيل"  مشيرا إلى أن   ،"إسرائيل"إن القرار إشكالي وليس في صالح       :" تصريح له أمس  
تغيير سياستها اتجاه غزة فور سيطرة حماس على القطاع وليس انتظار عام كامـل دون أن تتخـذ مـا                    

 ".قرارا صائبا" أسماه
  14/6/2008صحيفة فلسطين 
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  يدعو إلى مهاجمة غزة براً وبحراً وجواً" نتنياهو" .23
" حمـاس "ن نتنياهو عن رفضه القاطع للتهدئة مع حركة أعرب زعيم حزب الليكود بنيامي  القدس المحتلة

إنـه ال  :" وقال نتنياهو للتلفزيون اإلسرائيلي .في قطاع غزة وعن تأييده لهجوم عسكري على قطاع غزة
 .من خالل تهدئة" إسرائيل"بتحضير هجمات جديدة ضد " حماس"ينبغي السماح لـ 

والتحرك عبر استخدام القـوات الجويـة والبريـة         يجب على الحكومة أن تأخذ زمام المبادرة        : "وأضاف
من جهة أخرى   . ، حسب تعبيره  "  ال يمكن أن نظل رهائن ،غزة مدينة اإلرهابيين        ،والبحرية ضد حماس    

يجب أن تكون لدينا حكومة جديدة بواليـة قويـة وال           ":دعا نتنياهو إلى إجراء انتخابات إسرائيلية، وقال        
 . "خيار سوى تنظيم انتخابات جديدة

  14/6/2008صحيفة فلسطين  
  

  اتفاق لتبادل أراض بين قريع وليفني: عامي ايالون .24
األسبوعية الصادرة في مدينة الناصرة شمال فلسطين أمـس، عـن   " كل العرب"كشفت صحيفة  : ب.ف.أ

أبو وليفني  "والسلطة الفلسطينية تم التوصل إليه خالل المفاوضات بين         " إسرائيل"اتفاق لتبادل أراض بين     
ونقلت الصحيفة عن الوزير بال حقيبة عضو المجلس الوزاري المصغر عامي ايـالون قولـه إن                 .عالء

على تبـادل   (هناك اتفاقا   "المفاوضات تجري بسرية بين أبي عالء وطاقمه وتسيبي ليفني وطواقمها، وإن            
  ".وهذا أمر واضح) أراض

فلسطينية واألحياء اليهودية تحـت الـسيادة       إن األحياء العربية تكون تحت السيادة ال      "وبشأن القدس، قال    
" إسـرائيلية "بإدارة  ) البراق(، أما الحرم الشريف فتكون إدارته بأيدي الوقف والحائط الغربي           "اإلسرائيلية"

يكمـن  "ورأى ايالون أن الحل مع سوريا        ".وكنيسة القيامة تبقى كما الوضع القائم مع الطوائف المسيحية        
 ".  عاما مقابل دفع أموال49لمدة ) الجوالن( السورية في استئجار أراضي الهضبة

  14/6/2008الخليج اإلماراتية 
  

   أمني إسرائيلي يحذر من هجوم فلسطيني خطير جداًمصدر .25
حذر مصدر أمني إسرائيلي كبير خالل جلسة تقييم، عقدها رؤساء  :وكاالت -عالء المشهراوي -غزة

'' حماس''ات االوضاع االمنية في غزة، من احتمال قيام األجهزة األمنية اإلسرائيلية لدراسة مستجد
ونقلت . قبل الموافقة على تطبيق التهدئة في قطاع غزة'' اعتداء تخريبي خطير جداً''بمحاولة الرتكاب 

من منطلق الشعور '' معنية بالتوصل إلى اتفاق''اإلذاعة اإلسرائيلية أمس، عن المصدر قوله إن حماس 
  .''بأنها في موضع قوة

حماس لتظهر للعالم بأنها ''وأضاف أنه ما زالت ترد إنذارات أمنية حول عمليات متوقعة قد تنفذها 
وصلت إلى التهدئة من موقع القوة وذلك خالفاً للحقيقة التي يدركها قادة الحركة الذين يشعرون بأنهم 

  .''وصلوا إلى التهدئة من موقع الضعف
جيش االسرائيلي تلقى أوامر من القيادة العليا بإعالن حالة التأهب وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن ال

وأكدت المصادر أن الجيش االسرائيلي أمر أفراده باستخدام بطاريات المدفعية للرد . حول قطاع غزة
على الصواريخ وقذائف الهاون التي تطلقها المقاومة من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية 

ادر األمنية أن الجيش أمر سكان المستوطنات المحيطة بالقطاع بالنزول الى وأوضحت المص.للقطاع
  .المالجئ والغرف المحصنة

  14/6/2008االتحاد اإلماراتية 
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   طورت سالح أيكولوجي يؤدي استخدامه إلى وفاة الماليين"إسرائيل: "تقرير .26

ائيل قامـت بتطـوير سـالح       األمريكي، أن إسـر   " العلم والسالح "كشف تقرير لمجلة     : حسين البربري 
، تحت إشراف علماء الطقس اإلسرائيليين، سيتم إجراء اختبار عليه خـالل            "الكيمتريل"أيكولوجي يسمى   

 .السنة الجارية فوق األردن ومصر والسعودية أو فوق العراق وأفغانستان
عبر الطائرات النفاثـة    متطابق مع نظرية مخلفات الطائرات النفاثة؛ فعندما ت       " الكيمتريل"وذكر التقرير أن    

، حيث ال توجد تيارات هوائية وتصل درجـة         "االستراتوسفير"التي تطير على ارتفاع متوسط في مجال        
الحرارة إلى تحت الصفر تاركة خلفها شريطا سحابيا أبيض اللون، يتكون من بخـار المـاء المتكثـف                  

، لكـن إذا    "كونتريل"ا الشريط اسم    كحبيبات ثلجية، ثم ينخفض تدريجيا خالل عدة دقائق، فيطلق على هذ          
استمر وجود هذا الشريط السحابي لعدة ساعات، فإن ذلك سيكون خارجا عن نطاق بخار الماء الناتج عن                 

 .احتراق الوقود ويكون في ذلك الوقت سببه إطالق المكونات الكيميائية
ل الكيماويات المـستخدمة    وأضاف أن إسرائيل استطاعت تزويد طائراتها النفاثة بمستودعات إضافية تحم         

على الحافـة الخلفيـة     " إيروسول"في السالح، وبمضخات ذات ضغط عال، حيث تم إطالقها في صورة            
ألجنحة الطائرة فوق فتحة خروج عادم الوقود من المحكات ينفثها هذا التيار القوي الساخن في الهـواء،                 

 ". الكيمتريل"ليه ويظل الشريط األبيض مرئيا لعدة ساعات، وهذا الشريط يطلق ع
 2003وأوضح أن علماء المناخ اإلسرائيليين قاموا بتطوير هذا السالح الذي تم الكشف عنه فـي عـام                  

بواسطة عالم كندي، بعد أن وقع بصره بطريق الخطأ وبالمصادفة على وثـائق سـرية عـن إطـالق                   
سعودية في حرب الخليج، وقـد      فوق كوريا الشمالية وأفغانستان، وإقليم كوسوفو والعراق وال       " الكيمتريل"

الجفاف واألمراض والدمار البيئي الذي أدى إلى وفاة عدة ماليين خالل بـضع             " الكيمتريل"خلف إطالق   
  . سنوات، كما جاء بالتقرير

تـنخفض درجـات    " الكيمتريل"وحول تطوير المشروع، أكد التقرير أنه بعد ساعات من إطالق سحابات            
م، وذلك بسبب حجب أشعة الشمس عن األرض بواسطة مكونات هذه           7 الحرارة في الجو وقد تصل إلى     

 .السحابة االصطناعية
بسبب امتصاصها مع أكسيد األلمونيوم، متحوال إلى هيدروكسيد        % 30كما تنخفض الرطوبة الجوية إلى      

 .األلمونيوم، هذا بجانب عمل الغبار الدقيق ألكسيد األلمونيوم كمرآه تعكس أشعة الشمس
 إلى انخفاض شديد مفاجئ في درجات الحرارة وانكماش في حجم كتل هوائية كانت تغطـي                ويؤدي هذا 

مساحات شاسعة بماليين الكيلومترات، مما يـؤدي لتكـوين منخفـضات جويـة مفاجئـة فـي طبقـة                   
 .االستراتوسفير، فتندفع إليها الرياح من أقرب منطقة ذات ضغط جوي مرتفع، ثم من المنطقة التي تليها

ذا الوضع في تغير المسارات المعتادة للرياح في هذه األوقات من السنة فتهب فـي اتجاهـات                 ويتسبب ه 
غير معتاد الهبوب فيها، ويعقب هذا اإلطالق استمرار الحرارة المنخفضة والجفاف لعدة أيام وخالل تلك               

خفيف يميل إلـى    الفترة تفقد السماء لونها األزرق المعروف، وتصبح أثناء النهار سماء ذات لون رمادي              
 . اللون األبيض، وفي المساء تبدو لون السحب االصطناعية بلون يميل إلي الرمادي الداكن

تبدأ فورا، وهكذا تحدث تغيرات غير مألوفة في الطقـس فـي            " الكيمتريل"إال أن اإلطالق التالي لسحاب      
كما يـصاحب ذلـك     تلك المناطق، مما ينتج عنها صواعق وبرق ورعد وجفاف دون سقوط أي أمطار،              

انخفاضا واضحا في مدي الرؤية بسبب العوالق الكيماوية للمكونات الهابطة إلـى األرض حيـث تتخـذ                 
 .مظهرا شبيها بالشبورة

فوق شمال أفريقيا ومصر وشمال البحـر األحمـر سـيؤدي إلـى             " الكيمتريل"وذكر التقرير أن إطالق     
كوين منخفض جوي يتبعـه انـدفاع الريـاح،         انخفاض شديد ومفاجئ في درجة الحرارة، وسيؤدي إلى ت        
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وبهذا سيتحول المسار الطبيعي للرياح الحاملة ألسراب الجراد الصحراوي من اتجاهها إلى دول المغرب              
 .العربي إلى الغرب والشمال الغربي باتجاه الجزائر وليبيا ومصر واألردن

 نوفمبر إلـى    4رية في الفترة من     جرت فوق األراضي المص   " الكيمتريل"وأكد التقرير أن عملية إطالق      
 . ، وأدى ذلك إلى نزوح اآلالف من أسراب الجراد إلى مصر بفعل الرياح2004 نوفمبر 14

سرا في المرة األولي فوق أجواء كوريا الـشمالية         " الكيمتريل"وأضاف أن علماء الفضاء والطقس أطلقوا       
حاصيل األرز الغذاء الرئيـسي لهـم،   وأدى ذلك إلى تحول الطقس الكوري إلى طقس جاف وتم إتالف م    

  . كما أدى ذلك إلى موت اآلالف شهريا حتى اآلن
. بأفغانستان لتجفيفها ودفع السكان للهجرة    " توربورا"وأضاف أن هذا السالح تم استخدامه أيضا في منطقة          

ن باللقاح   فوق العراق قبل حرب الخليج وقد طُعم الجنود األمريكيو         1991عام  " ناسا"كما أطلقته مؤسسة    
 .منهم مصابين بالمكروبات% 47، ورغم ذلك فقد عاد "الكيمتريل"الواقي من الميكروب الذي حمل مع 

  14/6/2008 المصريونصحيفة 
  

  "كديما":فضيحة مالية جديدة تعصف بـ: معاريف .27
  أن ديونا تصل قيمتها إلى الماليين من الشواقل قـد شـطبت فجـأة،              :"معاريف"قالت   -القدس المحتلة   

، وبعد أن ألمحوا    "كديما"وتنازل أصحابها عنها، بعد أن حاولوا جبايتها عن طريق اتفاقية مالية جديدة مع              
وقالت الصحيفة إنه بموجب الوثائق والشهادات واألدلة التي حصلت عليها،          ،إلى النية بالتوجه إلى القضاء    

ال حومسكي، وهما أصحاب مكتـب      فقد عقد في نهاية العام الماضي اجتماع منفرد بين رؤوبن إدلر وأي           
إعالمي، وبين رئيس الحكومة إيهود أولمرت،وخالل االجتماع عرض إدلر وحومسكي علـى أولمـرت              

. في الحملة االنتخابية للكنيست   " كديما"ـوثيقة موقعة من قبل أفيغدور يتسحاكي، رئيس الطاقم االنتخابي ل         
  مليون شيكل، منذ فترة رئـيس       10بمبلغ يصل إلى    مدينة للمكتب اإلعالمي    " كديما "وبحسب الوثيقة فإن 

 .أرئيل شارون: الحكومة السابق
ر للمبلغ المطلوب، بذريعة أنه قام بفحص الموضوع وتبين أنـه ال            وجاء أن أولمرت رفض الوثيقة وتنكّ     

ة وأضافت أن االتفاقية الماليـة الجديـد      ،  يوجد أي وثيقة قانونية تؤكد ذلك، وأن أحدا لم يطلعه على ذلك           
كانت عامة، ولم تتضمن أية تفاصيل مالية، في حين تضمنت بندا مثيرا للشبهات يفيد أن هذه االتفاقية ال                  

 .وعندها قام أولمرت بإلغاء االتفاقية بعد يوم واحد من توقيعها. عالقة لها بديون سابقة
  14/6/2008وكالة سما 

 
   مفتوح حول عواقب فوز أوباما"إسرائيلي"نقاش   .28

ويمتنـع الكيـان    .  المتطرف "اإلسرائيلي" ال يزال يشكل مصدر قلق بالنسبة لليمين          فوز أوباما  إن احتمال 
 الدبلوماسية  "استمرارية"رسميا عن اتخاذ موقف من الحملة االنتخابية في الواليات المتحدة ويراهن على             

 اسمه انه فـي     وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية رافضاً الكشف عن         األمريكية في الشرق األوسط   
 لكنه  "إسرائيل"يتوقع أن يواصل سياسة أسالفه المؤيدة ل        "وباما رئيسا للواليات المتحدة فانه      أحال انتخاب   

  .تساءل حول النفوذ الذي يمارسه فريقه
حزب ميريتس يوسي يعتبر إحدى الشخصيات النادرة في الـبالد          لومن جهة اليسار، فإن الرئيس السابق ل      

  ."يمثل المستقبل" رغبتها في فوز أوباما، ألنه التي عبرت علنا عن
  14/6/2008الخليج اإلماراتية 
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  اقتصاديون يتوقعون ارتفاع غالء المعيشة ويفضلون استقالة أولمرت: استطالع .29
ابريل الماضي كافة التوقعات، بحيث ارتفع بنسبة / بعد أن فاق جدول غالء المعيشة في شهر نيسان

 شهرا األخيرة، فإن استطالع ما يسمى 12خالل الـ% 4.7ضخم المالي بنسبة ، في حين ارتفع الت1.5%
يشير إلى أن المستشارين االقتصاديين في البنوك " ذي ماركز"واقتصادية " بيت االستثمارات بساغوت"

 %.0.75مايو بنسبة /يتوقعون أن يرتفع جدول غالء المعيشة في أيار
ابريل، إال أنها تشير إلى استمرار ارتفاع / دلة بالمقارنة مع نيسانورغم أن النسبة المشار إليها تعتبر معت

 %.3-%1وتيرة التضخم المالي، بحيث يزيد عن السقف الذي وضعته الحكومة، والذي يتراوح ما بين 
منهم يعتقدون أنه يتوجب على رئيس الحكومة، إيهود % 69ويتضح من إجابات المستطلعين أن 

وردا على سؤال حول بديل أولمرت في  .يعتقدون خالف ذلك% 31، مقابل أولمرت، أن يقدم استقالته
من المستشارين االقتصاديين أن نتانياهو هو البديل، وحصلت تسيبي ليفني % 40رئاسة الحكومة، قال 

 .فقط% 12، في حين حصل إيهود باراك على %26على 
  13/6/2008 48عرب

  
  ين األسيرينمسارات ملتوية ومظلمة إلطالق الجندي: باراك .30

أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أمس أن المساعي إلعادة الجنديين  :وكاالت -تل أبيب
في لبنان ال تزال مستمرة من دون انقطاع حتى في مسارات ملتوية '' حزب اهللا''المحتجزين لدى 

معهد الهندسة وأضاف في كلمة ألقاها خالل حفل توزيع شهادات الماجستير على خريجي . ومظلمة
في حيفا ومن بينهم كارنيت زوجة إيهود غولدفاسير أحد الجنديين األسيرين أن '' التخنيون''التطبيقية 

  ..فيما قالت زوجة غولدفاسير إنها تشعر بالفرح الممزوج بالحزن. المساعي لن تتوقف حتى إعادتهما
 14/6/2008االتحاد اإلماراتية 

  
   ألف صاروخ42يملك " حزب اهللا: "باراك ينتقد إدارة حرب تموز .31

انتقد وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك أمس الطريقة التي أديرت بها الحرب اإلسرائيلية األخيرة على               
 1982.تأسس نتيجة غزو لبنان في العام " حزب اهللا"لبنان، معتبرا أن   

 أن حكومة إيهـود أولمـرت       الذي يترأسه في تل ابيب،    " العمل"واعتبر باراك، في كلمة في مقر حزب        
بقيـت  "، موضـحاً أنّهـا      "اتخذت القرار وتلقت إطراء واسعاً، لكنها أيضاً حددت أهدافاً مستحلية للعملية          "

  ". بمعزل عن اإلقصاء ألن الجمهور لم يكن مستعداً الستبدالها
الحكومة، قـائالً    خالل توليه رئاسة     2000,ودافع باراك عن قراره االنسحاب من جنوب لبنان في العام           

أشعر بالفخر لقرار االنسحاب من لبنان، وكل من يظن أن حزب اهللا أصبح أقوى بـسبب ذلـك، فهـو                    "
 ألف صاروخ   42حزب اهللا تأسس، في الواقع، ألننا كنا في لبنان، واليوم، بحوزته            "وأضاف أن   ". مخطئ

 ذلك كان من نتائج قرار مجلـس        كلنا نعلم أن  "، موضحاً   "يمكن أن تصل إلى مناطق مثل يروهام وديمونا       
  ". 1701األمن الدولي الرقم 

  14/6/2008السفير 
  

 البوصلة الفلسطينية في لبنان تتمسك بالعودة وترفض التوطين أو التهجير : هويدي .32
البوصلة أمام الالجئين   "، أن   "ثابت" أكد علي هويدي، األمين العام للمنظمة الفلسطينية لحق العودة         :بيروت
نيين في لبنان واضحة تماماً؛ بالرفض القاطع للتوطين أو التهجير والمطالبة بـالتعويض الملحـق        الفلسطي

أن ال تناقض بين التمسك بحق العودة        من جهة أخرى     وأوضح". بحق العودة وليس البديل عن حق العودة      
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وجود الفلـسطيني  ورفض التوطين أو التهجير من جانب؛ والمطالبة بتوفير الحقوق المدنية واالجتماعية لل  
 تواجه الفلسطينيين في لبنان اليوم؛ فقد حددها بتثبيت         التيتحديات  أما بالنسبة لل  . في لبنان من جانب آخر    

مرجعية سياسية موحدة للفلسطينيين تكون قادرة على حماية الوجود الفلسطيني في لبنـان، مـن خـالل                 
سك بحق العودة وحمايته والدفاع عنه، والعمل على        التنسيق مع الدولة اللبنانية واألونروا على قاعدة التم       

توفير الحقوق المدنية واالجتماعية، وحفظ أمن المخيمات من أي مخاطر أمنية، والسماح بإدخـال مـواد                
البناء إلى مخيمات منطقة صيدا وصور، وتحسين خدمات األونروا لالجئين، خاصة بعد موجـة الغـالء                

  .التي تجتاح البالد
  13/6/2008طيني لإلعالم المركز الفلس

  
  " ولكل حق تملّك منزل.. حق العودة ثابت : " سليمان من الالجئين الفلسطينيين رسالة إلى .33

وجه الالجئون الفلسطينيون في لبنان رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، حملت عنـوان              : صيدا
تحقيق مطالبهم المحقة والعادلـة   "، ودعت الى"حق العودة حق ثابت ـ ولكل إنسان حق التملك للمنزل "

وهي خالصة توصيات اللقاء التضامني الذي انعقد في مخيم عين الحلوة، بـدعوة مـن               ". لتخفيف بؤسهم 
مية اإلنسانية، بحـضور ممثلـي الفـصائل الوطنيـة اللبنانيـة            لجنة الدفاع عن حق العودة ومركز التن      

  . والفلسطينية والمؤسسات األهلية ومؤسسات المجتمع المدني وفاعليات المخيم
إلغاء القرار الظالم   . إقرار الحقوق المدنية واإلنسانية والسياسية لالجئين الفلسطينيين      : "ودعت الرسالة الى  

العمـل الـسريع إلعـادة      . منزل باعتباره أبسط حق من حقوق اإلنسان      بمنع الفلسطيني من حق التملك لل     
) األنـروا (الضغط على الدول المانحة ووكالة الغـوث        . إعمار مخيم نهر البارد وإنهاء مأساته اإلنسانية      

إصدار عفو عام بحق المطلـوبين      . للعمل السريع إلقرار وتأمين المبالغ الالزمة إلعادة إعمار نهر البارد         
  ". نيين كبادرة خير، لما لهذه الخطوة من دالالت إيجابية على الالجئين الفلسطينيينالفلسطي

أن قضية السجين الفلسطيني يوسف شعبان هزت كل الضمائر اإلنسانية بعد وجـوده             "ولفتت الرسالة الى    
  ".  عاماً على ذنب لم يقترفه، أال يستحق اإلفراج عنه وإخراجه إلى الحرية؟16في السجن 

  14/6/2008ر السفي
  

 قدس على الةحافظبمعزل عن المظ على األقصى احفال يمكن ال: رائد صالح .34
 رائد صالح، أن ما تمارسه قوات االحتالل فـي مدينـة القـدس              الشيخ اعتبر   : أحمد الوحيدي  -الدوحة  

دينـة  المحتلة يندرج في باب سياسة التطهير العرقي الذي دأبت عليه ضمن إستراتيجيتها التهويدية في الم              
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن فشل المشاريع الصهيونية مرتبط بمدى التعـاون اإلسـالمي                . المقدسة

 إلى ضـرورة دعـم األهـل فـي     مشيراً .للحفاظ على األرض والبيوت والمؤسسات في المدينة المحتلة     
.  المقدسـيين   من سكان القدس القديمة هم من      %80 للصمود في أرضهم، الفتا إلى أن هناك         48أراضي  
 ألف مقدسي يعيشون فيها، منوها إلى أنه إذا         300 أن هناك ما يزيد اآلن على أكثر من           موضحاً وأضاف

ما توفرت اإلمكانات لتثبيتهم والحفاظ على مقومات ديمومتهم واستمرارهم، فإنهم سيشكلون رأس الحربة             
من جهـة   ورأى   .عروبة المدينة المقدسة  المتقدم لتنفيذ إستراتيجية عربية إسالمية تؤدي إلى الحفاظ على          

 فمن يريد أن يحافظ على األقصى ال يستطيع         ،أن الفصل بين قضية األقصى والقدس فصل مضلل       أخرى  
 إلى دراسـة عبريـة      في هذا السياق،   وأشار صالح      .أن يحافظ عليه إذا لم يحافظ على المدينة المحتلة        

، وأخرى تحذر مـن أن الوضـع        2020بحلول العام   تهدف إلى وضع اآلليات لتطهير القدس من سكانها         
 أعلى منها بـين     2050السكاني إذا ظل على ما هو عليه فستكون النسبة الفلسطينية في القدس في العام               

 التحريض على التضييق على األهل في القدس المحتلة، ومصادرة          اهذه الدراسات هدفه   مبيناً أن    .اليهود
 .لأراضيهم من أجل دفعهم إلى الرحي
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  14/6/2008العرب القطرية 
  

 شناعة تدعو لمقاطعة أخبار االحتالل ليوم واحدصحفي الشهيد فضل لجنة أصدقاء ال .35
" رويتـرز " وجهت لجنة أصدقاء الصحفي الشهيد فضل شناعة مصور وكالة           : عبد الهادي عوكل   -غزة  

رين على جريمة قتله،    للمشاركة في المسيرة التي ستنظمها صباح يوم غد لمناسبة مرور شه           دعوة عامة 
وأكدت اللجنـة أنهـا      .واستنكاراً لتنكر االحتالل للنداءات المتكررة بالكشف عن كافة مالبسات الجريمة         

يصال رسـالة    إل ،ستقاطع أية عملية تصوير آلليات الجيش االسرائيلي التي تجتاح قطاع غزة ليوم واحد            
 بالصحفيين الذين يقومـون بتغطيـة       محدقاً راً وأن هناك خط   ،ن الجريمة يجب أال تمر دون عقاب      أللعالم  

  .قطاعالاالجتياح االسرائيلي المتكرر في 
  14/6/2008الحياة الجديدة 

  
   متظاهرين وعشرات حاالت االختناق في مظاهرة بلعين األسبوعية3إصابة  .36

 متظاهرين بالرصاص المطاطي، كما أصيب العشرات بحـاالت اختنـاق،   3أصيب  :عبد اهللا أبو رحمة
وكان قد خـرج أهـالي       .ذلك خالل مظاهرة بلعين األسبوعية ضد جدار الفصل والحصار واالستيطان         و
  .قرية بعد صالة الجمعة في مسيرة شارك فيها مجموعة من المتضامنين الدوليين واإلسرائيليينال

  13/6/2008 48عرب
  

  قرب بيت لحمضد الجدار فلسطينية قمع مسيرات  .37
صيب خمسة نشطاء فلسطينيين برضوض بعد أن اعتـدى علـيهم جنـود             أ : وكاالت -فلسطين المحتلة   

 جنـود منـع ال  بعـد أن    االحتالل خالل تظاهرة ضد الجدار في قرية المعصرة جنوب مدينة بيت لحـم،              
كما نظمت تظاهرة مشابهة في بلدة الخضر المجاورة حيث          .المتظاهرين من الوصول إلى محيط الجدار     

ة الجمعة بالقرب من األراضي المهددة بالمصادرة في منطقة الصوانة          أدى العشرات من المواطنين صال    
  .التي تشكل حلقة الوصل بين الخليل وبيت لحم

  14/6/2008الخليج اإلماراتية 
  

  في الضفة الغربيةجدار في قرية قفينالمسيرة حاشدة وخيمة اعتصام ضد  .38
ي مسيرة جماهيرية ضـد جـدار       هالي محافظة طولكرم ف   أشارك العشرات من    :  مراد ياسين  -طولكرم  

 أدى المشاركون صالة الجمعة في مقـر خيمـة   بعد أن ،الفصل العنصري في قرية قفين شمال  طولكرم  
  .االعتصام وذلك بدعوة من فصائل العمل الوطني ومجلس بلدي قفين والمؤسسات األهلية والرسمية

  14/6/2008الحياة الجديدة 
  

  وديمغرافية في بلدة القرارة بخان يونسقوات االحتالل ترتكب مجزرة جغرافية .39
لم تكد تنسحب قوات االحتالل من بلدة القرارة شرق خان يونس حتى بدأ             :  تحسين االسطل  -خان يونس   

يظهر حجم الدمار الهائل الذي أصاب البلدة والذي يعتبر األكبر في تاريخها منذ انسحاب قوات االحتالل                
لى تدمير ستة منـازل     إ دونما من األشجار المثمرة باالضافة       450من قطاع غزة والتي طالت أكثر من        

  .وعدة أبار مياه
  14/6/2008الحياة الجديدة 
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  الذي يجهل وجوده الكثيرون القدسلى الذاكرة تاريخ مطارإفيلم وثائقي فلسطيني يعيد  .40

مـن   ن عامـاً  يقرب من خمسي   تعود مخرجة فلسطينية شابة بذاكرة جمهورها الى ما       :  رويترز -رام اهللا   
الـذي   1960 مطار القدس عـام      الذي يتحدث عن  ) خمس دقائق عن بيتي   ( العرض االول لفيلمها     خالل

وال  . ويقع على بعد خمس دقائق من رام اهللا وعشر دقائق من القدس            1967احتله الجيش االسرائيلي عام     
ه كان صور فيـديو     ماوجدت، حيث أن كل     تخفي المخرجة حزنها لعدم عثورها على صور فيديو للمطار        

 فـي   ها تمكنت من الحصول على بعض الصور الفوتوغرافية التي سـاعدت          ، إال أنها  للمطار بعد االحتالل  
 ليست الفلسطينية الوحيدة التي ال تعرف تاريخ المطار فكثيرون من           هانأويبدو في الفيلم     .ايصال الرسالة 

بر حاجز قلنديا الذي يشكل احدى بوابـات        الذين كانت تسألهم في الفيلم وهم يمرون من جانب المطار ع          
  .العبور الى مدينة القدس ال يعرفون شيئا عن هذا المكان

  14/6/2008الدستور 
  

 مونت كارلوفي فضل تغطية اخبارية في مهرجان أ تفوز بجائزة صحفية فلسطينية .41
يزيـة بأفـضل    الجزيرة االنجل فضائية  فازت الصحفية الفلسطينية نور عودة مراسلة       : وكاالت - باريس

هـا  تعـن تغطي  وذلك  . للتغطية الصحفية اإلخبارية المتواصلة   " مونت كارلو "تغطية إخبارية في مهرجان     
لحصار مجموعة من الصحفيين في مكتب شبكة الجزيرة في مدينة غزة العام الماضـي خـالل القتـال                  

فـي هـذه    شاركوا  مية  عشرات التلفزيونات العال  أن   مع اإلشارة إلى    . الداخلي بين حركتي فتح وحماس    
  .فقط تم ترشيح خمسة محطات اخبارية تعمل على مدار الساعة ، حيثالمسابقة

  14/6/2008وكالة سما 
  

  القاهرة لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين حول التهدئة: مصر .42
ة لم تتوصل حتى قال مصدر مصري مطلع إن القاهر : نظير مجلي، صالح جمعة-تل أبيب، القاهرة 

اآلن إلى اتفاق نهائي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين حول التهدئة في قطاع غزة وما زالت الجهود 
متواصلة من أجل إنجاز االتفاق في أسرع وقت ممكن، متوقعا أن يتم التوصل التفاق خالل األيام القليلة 

رية تسلم، أول من أمس، من رئيس وأضاف المصدر إن عمر سليمان رئيس المخابرات المص .المقبلة
الطاقم السياسي األمني في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس جلعاد الرد اإلسرائيلي على الرؤية المصرية 

وأشار إلى أن الرد اإلسرائيلي يتحدث عن مخاوف وضمانات حول تهريب . للتهدئة في قطاع غزة
إال أن الرد في مجمله يعتبر إيجابيا، وسننقله " مضيفا األسلحة والجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط،

وقيادات التنظيمات الفلسطينية لدارسته " أبو مازن"إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس 
وأوضح المصدر أن سليمان نجح في إقناع ". من كافة جوانبه، واتخاذ موقف فلسطيني موحد بشأنه

ربط قضية اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط باإلعالن عن الجانب اإلسرائيلي في عدم 
" إسرائيل"التهدئة، ووعدهم بأنها ستكون القضية األولى التي سيتم بحثها بعد إعالن التهدئة وقبلت بذلك 

  .وحركة حماس
  14/6/2008الشرق األوسط 

  
  طانبدأ تحركاً لحشد الدعم لمشروع قرار ضد االستيتالمجموعة العربية  .43

أعلن القائم بأعمال البعثة السعودية لدى األمم المتحدة عبداللطيف سالّم :  فتحي صباح-غزة، نيويورك 
ان وفداً من المجموعة العربية بدأ تحركاً لحشد الدعم لمشروع قرار ضد االستيطان لطرحه على مجلس 

الي لمشروع القرار، فإن وبحسب النص الح. االمن، وهو األول منذ سنوات إذا نجحت جهود استصداره
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غير شرعية وتشكل عرقلة جدية لتحقيق "المستوطنات في االراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، 
، ويطالب بوقفها "تصعيد النشاطات االستيطانية اخيرا"وهو يدين ". السالم الشامل والعادل والدائم

قف عن مصادرة األراضي الفلسطينية تحت أي ذريعة التو"بـ" اسرائيل"القائم منها، كما يطالب " تفكيك"و
  .، ويناشد جميع األطراف االستمرار في مفاوضات السالم"كانت

  14/6/2008الحياة 
  

  سفراء الجامعة العربية في بروكسل يحذرون من تطوير العالقات االسرائيلية األوروبية .44
ل عن قلقهم ازاء تطوير العالقات أعرب مجلس سفراء جامعة الدول العربية في بروكس:  وفا–بروكسل 

وناقش مجلس سفراء دول الجامعة العربية لدى االتحاد األوروبي في اجتماع  .االسرائيلية األوروبية
رفع مستوى عالقاتها مع االتحاد األوروبي، وهو ما " اسرائيل"عقدوه في بروكسل، امس، محاولة 

المقرر عقدها على هامش اجتماع " اسرائيل" مع سيبحثه وزراء خارجية االتحاد في جلسة مجلس الشراكة
وذكر بيان صدر، . وزراء الخارجية األوروبيين في السادس عشر من الشهر الجاري في لكسمبورغ

امس، عن المجلس نشرته وكالة أنباء االمارات أن السفراء العرب أعربوا في اجتماعهم عن قلقهم تجاه 
غياب تسوية للنزاع تحقق السالم الدائم والعادل في الشرق الجهود االسرائيلية في هذا االتجاه في 

في سياساتها العدوانية ازاء الشعب الفلسطيني، وفي بناء " اسرائيل"ولفت البيان الى استمرار . األوسط
المستوطنات وتجاهلها الدائم لقرارات الشرعية الدولية الخاصة باحتاللها المستمر لألراضي العربية، وهو 

وأضاف البيان أن مجلس السفراء العرب يعرب عن .  الى فشل جهود السالم في المنطقةما قد يؤدي
تقديره لموقف االتحاد األوروبي االنساني الداعم للقرارات الدولية المتعلقة بالصراع العربي االسرائيلي 

" اسرائيل "وادانته لسياسة االستيطان االسرائيلية اال أن المجلس يعتقد أن رفع مستوى العالقات بين
  .واالتحاد األوروبي سيعطيها رسالة خاطئة لالستمرار في سياساتها الحالية

  14/6/2008الحياة الجديدة 
  

  " إسرائيل"أنا ال أكره : وزير الثقافة المصري .45
لوزير الثقافة المصرية فاروق حسني ضمن " يديعوت أحرونوت"نسبت صحيفة  : وديع عواودة-حيفا 

لصب المضمون في "وله إن الفرصة ستتاح له حال انتخابه رئيسا لليونسكو لقاء مطول معه، أمس، ق
ويشير حسني، الذي يجري أول مقابلة "". إسرائيل"العالقات الثقافية بين مصر والعالم العربي وبين 

صحافية مع وسيلة إعالم إسرائيلية، إلى أنه سيقوم بكل ما لم ينجح به كوزير للثقافة بعد انتخابه رئيسا 
تحت مظلة اليونسكو سيكون "ويضيف ". التصالح"نظمة الثقافة والعلوم الدولية العام المقبل تحت عنوان لم

وتقول الصحيفة إن الوزير حسني ". أسهل لي الربط بين مثقفين إسرائيليين وعرب وسأكون رئيسا للجميع
حرق كتب إسرائيلية  عاما وتستذكر تصريحاته حول 21منذ توزيره قبل " إسرائيل"عارض التطبيع مع 

ولكن من أجل تيسير عملية انتخابه في اليونسكو وتحاشي عرقلته "وتضيف . في حال عرضها في مصر
والمنظمات اليهودية في العالم فإنه يبدي استعداده لزيارتها شرط أن يتم اإلعداد لها " إسرائيل"من قبل 

جيدا " إسرائيل"تابع الحراك الثقافي في ويقول الوزير المصري، بحسب الصحيفة العبرية، إنه ي". جيدا
ولست ال " إسرائيل"ال أكره "ويضيف . وإنه يقدر جدا بعض قدراتها لكنه يعارض التطبيع الثقافي اآلن

، "إسرائيل"سامياً بأي شكل من األشكال، لكن هذا ليس وقت التطبيع الثقافي، فهذا سالحنا للضغط على 
  ". كي تقدم المزيد في الشأن الفلسطيني

  14/6/2008العرب القطرية 
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  عباس والمالكي يبحثان هاتفيا أوضاع المنطقة   .46

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، اتصاال هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي نوري : أ.ب.د
بحث آخر التطورات في األراضي الفلسطينية "أنه تم خالل االتصال ) وفا(وذكرت وكالة . المالكي
  ". طقة، كما جرى بحث أوضاع الالجئين الفلسطينيين في العراقوالمن

  14/6/2008الخليج اإلماراتية 
  

  مصر تحتجز شاحنة إسرائيلية تحتوي على إشعاعات نووية  .47
 طناً من القرميد، 32منعت السلطات المصرية، أمس، شاحنة إسرائيلية من تفريغ شحنة من نحو : أ ش أ

أن الشاحنة " أنباء الشرق األوسط"وذكرت وكالة . بة كبيرة من اإلشعاعبعدما تبين أنها تحتوي على نس
اإلسرائيلية وصلت إلى منفذ العوجة البري وسط سيناء، بهدف إفراغ حمولتها في الجانب المصري، إال 

وتم التحفظ على . أن جهاز اإلشعاع داخل المنفذ أنذر بوجود نسبة إشعاع عالية فيها، فلم يسمح بدخولها
حنة وإبالغ جهاز األمان النووي في هيئة الطاقة الذرية، إلرسال وفد فني متخصص لفحص الشحنة، الشا

  .وبيان ما بها من إشعاع التخاذ اإلجراء الالزم
  14/6/2008السفير 

  
 بين اإلسرائيليين والفلسطينيين 2008بوش ال يستبعد اتفاق سالم في  .48

التوصل إلى اتفاق سالم في الشرق األوسط بين لم يستبعد الرئيس األمريكي جورج بوش إمكانية 
وأضاف بوش في خطاب ألقاه .  ومغادرته البيت األبيض2008اإلسرائيليين والفلسطينيين قبل نهاية عام 

أعتقد فعال إنه مع حس القيادة والشجاعة يمكن التوصل إلى "في مقر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
 ذلك اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية االمريكية شون ماكورماك امس في الى". اتفاق سالم هذه السنة

 مسكن في حي استيطاني في القدس الشرقية 1300مشروعا لبناء " اسرائيل"باريس، تعليقاً على اعالن 
المحتلة، ان االعالن بشكل متكرر عن مشاريع لبناء مساكن جديدة في أحياء استيطانية في القدس الشرقية 

ما يجب ان يركز عليه الطرفان االن هو "واضاف ".  يحسن األجواء بين االسرائيليين والفلسطينيينال"
 ". التوصل الى تسوية سياسية

  14/6/2008عكاظ 
  

 لمبادرة العربية للسالمادعم لوقف االستيطان وي" إسرائيل"كوشنير يدعو  .49
دعم بالده " عكاظ"ر في حوار مع اكد وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشني:  هود مكرم-برلين  

يجب أن ترتكز مفاوضات الوضع النهائي على قرارات مجلس األمن "للمبادرة العربية للسالم، وقال 
الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة، وخريطة الطريق، وعلى أساس مرجعية مؤتمر مدريد والمبادرة 

سة االستيطان في االراضي الفلسطينية مؤكدا انها تمثل الى وقف سيا" اسرائيل"كما دعا ". العربية للسالم
إن االتحاد األوروبي سيتابع جهوده من أجل السالم في " وأضاف . عقبة رئيسية امام جهود تحقيق السالم

المنطقة، فالحاجة ما زالت ماسة إلحراز تقدم ميداني ينطوي على اإلنهاء الفوري لجميع أشكال العنف، 
حسين حركة التنقل في الضفة، واعادة فتح نقاط العبور الى غزة واستئناف تسليم ووقف االستيطان، وت

   .الوقود والكهرباء والمساعدات اإلنسانية
  14/6/2008عكاظ 
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 مؤتمر برلين إشارة قوية لبناء دولة فلسطينية : ممثلية ألمانيا لدى السلطة .50

سلطة الفلسطينية، امس، إن مؤتمر برلين لدعم قالت ممثلية ألمانيا االتحادية لدى ال:  د ب ا-رام اهللا 
 من الشهرالحالي، هو إشارة قوية من المجتمع 24الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون المقرر عقده في 

وأوضحت الممثلية، أن الدعوة وجهت . الدولي لبناء دولة فلسطينية قادرة على العمل وملموسة لمواطنيها
أضافت الممثلية يمكن أن يوجد حل نهائي للصراع في .  في هذا المؤتمر دولة للمشاركة40إلى أكثر من 

وفلسطين كدولتين مستقلتين تعيشان جنبا إلى جنب في سالم ، " إسرائيل"الشرق األوسط في حال وجود 
مشيرة إلى أن الدولة ال تحتاج إلى أرض تقام عليها فحسب ، بل تحتاج أيضا وعلى وجه الخصوص إلى 

على العمل ، فإلى جانب البرلمان والحكومة تحتاج الدولة إلى أجهزة أمنية مجهزة بشكل مؤسسات قادرة 
 . جيد وإلى جهاز قضائي مستقل

  14/6/2008الدستور 
  

    ستتم في موعدها  " إسرائيل"زيارة ساركوزي إلى :  الفرنسيةالرئاسة .51
في " إسرائيل"وم بزيارة إلى أكد قصر االليزيه أمس، أن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي سيق: ب.ف.أ

 من الشهر الجاري، ردا على معلومات ألمحت إلى احتمال إرجاء الزيارة 24 إلى 22الموعد المقرر من 
ليس "وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية . بسبب األزمة السياسية التي تعصف بحكومة ايهود اولمرت

  "". إسرائيلية"مات ليست إال شائعات نشرتها صحيفة واردا قطعا إرجاء هذه الزيارة أو إلغاؤها، هذه المعلو
 14/6/2008الخليج اإلماراتية 

  
   يبحثون عن مخرج عربيالفلسطينيون .52

  نقوال ناصر
ـ   :  كل شيء  ىاخيرا اتفق قطبا االنقسام الفلسطيني علي شيء وهما ال يزاالن مختلفين عل             ىاالحتكـام ال

 فإلي أي حد يستطيع العرب المساعدة في ضوء فشل          .وساطة االشقاء العرب لمساعدتهم في حل خالفاتهم      
سلسلة من وساطاتهم السابقة، خصوصا وان تجديد المناشدة الفلسطينية الجديدة لهم من اجل التوسط ثانية               
يذكر بأن مبادرة وزراء خارجية جامعة الدول العربية للوساطة بينهم سيكون قد مضي عليها عام كامـل                 

  جاري دون ان يتمخض عنها شيء؟في الخامس عشر من الشهر ال
مما ال شك فيه ان ما لم يستطع طرفا االنقسام التفاهم عليه فلسطينيا لن يتفاهما عليه عربيا، وكذلك ما لم                    
يستطع العرب دفع كال الطرفين اليه سابقا لن يتمكنوا من دفعهما اليـه االن، اال اذا كانـت مـستجدات                    

قت لديهما حوافز لالستجابة، لكن قبل استجالء ذلك ال بـد مـن             الوضع الوطني واالقليمي والدولي قد خل     
استقراء ماذا يأمل كل من الطرفين في تحقيقه من الوساطة العربية وما هي الخالفات المستعصية ثنائيـا                 

  .بينهما ثم ما هي حدود قدرة الوسيط العربي علي التوفيق بينهما حولها
لفلسطيني محمود عباس مبادرته الجديدة غيـر المـشروطة         ان البيان المقتضب الذي اعلن فيه الرئيس ا       

للحوار تحت المظلة العربية لم يقل الكثير عما يأمل فيه من الوساطة العربية غير دعوته امتنا العربيـة                  
الذي يـشكل جريمـة     ... الي التحرك علي الصعيد الدولي لرفع الحصار الظالم عن اهلنا في قطاع غزة            

دعوة في الحقيقة تمثل من ناحية نقدا للعجز العربي عن التـصدي لجريمـة   حرب ، وهذه االشارة ـ ال 
الحرب الجارية في قطاع غزة، وتشير بشكل غير مباشر لكنه واضح، الي ان التحرك العربي مـا زال                  
مأموال فيه فلسطينيا وان تحرك متأخرا، لكن ال عالقة لها بالوساطة العربية لحل الخالفـات الفلـسطينية                 

 االقل، بعد االتفـاق     ىالواقع تمثل نقطة االتفاق الثانية بين طرفي االنقسام الفلسطيني، لفظيا عل          النها في   
  .علي الوساطة العربية
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غير ان ما تأمل الرئاسة الفلسطينية في تحقيقه من االحتكام للوساطة العربية يمكن استنتاجه من الـنص                 
لتنفيذ المبادرة اليمنية بكـل عناصـرها كمـا         في بيانه المصاغ بدقة علي دعوته الي حوار وطني شامل           

الذي يـشكل خطـرا اكيـدا علـي         ... قررت ذلك القمة العربية في دمشق بهدف انهاء االنقسام الوطني         
االول هو ان الرئاسة الفلـسطينية      : ان هذا النص يوضح توضيحا ال لبس فيه امرين        . مشروعنا الوطني   

والثاني انها تريد االستقواء بالوساطة العربيـة اسـتنادا الـي           متمسكة ببرنامجها السياسي دوليا وداخليا،      
شرعية قمة دمشق إلنهاء ما تري فيه خطرا داخليا علي حظوظ هذا البرنامج في النجاح، وهذا االستقواء                 
بالعرب لحل استعصاء داخلي ينسجم مع ما كان اعلنه الرئيس عباس من احتكامه الي العرب ايضا لحل                 

يواجه برنامجه في حال وصلت مفاوضاته مع دولة االحتالل الي طريق مـسدود،             أي استعصاء خارجي    
مما يعطي مصداقية لما صرح به رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات بأن بيان                

  .عباس ال يشير الي أي موقف جديد 
ة التحريـر الفلـسطينية،     وتأكد هذا التوجه للرئاسة، الذي حرص عباس في بيانه علي اعالنه باسم منظم            

بتصريحات اطلقها خالل سويعات بعد البيان ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذيـة للمنظمـة الـذي                  
اشترط قبل الجلوس علي الطاولة للحوار ان تكون هناك خطوات واضحة ومحددة إلنهاء االنقالب فـي                

 االنقسام ليضيف بان انهاءه يعنـي ايـضا         قطاع غزة، قبل ان يستبدل عبارة انهاء االنقالب بعبارة انهاء         
  .القبول ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها 

  أعباء األمن في غزة
غير ان عبد ربه اضاف مطلبا من الوساطة العربية لم يتطرق اليه بيان الرئيس وهو وجود قوة عربيـة                   

ه نمـر حمـاد المستـشار    ومشاركة عربية في حماية االمن في غزة وقد كرر هذا المطلب في اليوم نفس    
السياسي لعباس، وهذا المطلب لمنظمة التحرير والرئاسة يتقاطع مع اقتراحات امريكية اسرائيلية مماثلـة              
من ناحية ويتكامل من ناحية اخري مع مطالبة مكررة معلنة من الرئاسة الفلسطينية بارسال قوات دولية                

سام الفلسطيني ال بل ان أكثرية الفصائل االعضاء        الي القطاع، وهذه نقطة خالف رئيسية بين قطبي االنق        
  .وغير االعضاء في المنظمة اعلنت معارضتها لها

وتتقاطع المعارضة الفلسطينية التي تقودها حماس لهذا المطلب مع معارضة مصرية ـ اردنيـة معلنـة    
نون الـدولي،   ترفض المساهمة في تحمل اعباء يجب علي دولة االحتالل االسرائيلي تحملها بموجب القا            

وتشترط قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قبل ذلك ليكون ممكنا النظر في مطلب يتم بحثه بعدئذ في                  
  .اطار العالقات العربية البينية

واذا كان الرئيس الفلسطيني قد ذكر بانه سيتحرك عربيا لضمان التأييد لمبادرته فان اسماعيل هنية، باسم                
دعا الي ان يكون الحوار الفلسطيني تحت رعاية جامعـة الـدول العربيـة ،               حماس وحكومته في غزة،     

وكانت حماس قد كررت مطالبتها بان تقوم لجنة تقصي الحقائق ـ التي ألفتها الجامعة في سياق مبادرتها  
المشار اليها في مستهل هذا المقال ـ بزيارة القطاع، وربما كانت حماس تريد بـذلك كـسر الحـصار     

يها اكثر مما تريد تقصي الحقائق التي رفعتها بمذكرة الي الجامعة في وقت مبكر، ويتضح               المفروض عل 
ذلك من مطالبتها المستمرة بان تتحرك الجامعة لكسر الحصار المفروض علي القطاع عبر العمـل مـع                 
مصر علي فتح معبر رفح علي الحدود الفلسطينية المصرية، وما زالت هذه نقطة خالف بـين طرفـي                  

قسام الفلسطيني حيث تصر الرئاسة علي اعادة فتحها بموجب االتفاقيات الموقعة بينما تصر حمـاس               االن
علي ان تطور االحداث قد اسقط هذه االتفاقيات وال بد من اعادة فتح المعبر علي اسس جديـدة، وتتخـذ                    

ـ    ي الكارثـة  مصر والدول العربية من هذا الخالف الفلسطيني ـ الفلسطيني ذريعة لبقائها متفرجـة عل
االنسانية المتفجرة في القطاع، واالحتماالت واقعية جدا لنجاح الوساطة العربية في حل الخـالف حـول                
ذلك بين الطرفين اذا قدر لمبادرة عباس ان تري النور، لكن حظوظ أي وساطة عربية في التغلب علـي                   

  .نقاط الخالف االخري ال تبدو واعدة بالقدر نفسه
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تعلق بالصراع علي سلطة هي اما محاصرة بالعدوان العسكري المتواصل علي احد            واقل هذه الخالفات ي   
جناحيها في قطاع غزة، او هي مقيدة بمرجعيتها المتمثلة في الحاكم العسكري االسـرائيلي مـن ناحيـة                  
وبارتهانها لكرم المانحين من ناحية ثانية في الجناح االخر بالضفة الغربية، اما اعوص هـذه الخالفـات                 

تعلق بعملية للسالم وصلت الي طريق مسدود، ما زال احد القطبين يعارضها بينما القطب االخر ملتزم                في
ويبدو طرفا االنقسام في سرعة استجابتهما للحوار كمن يسعي الي استثمار الوقت الضائع الناجم عن               . بها

خابـات الرئاسـة االمريكيـة      التغيير المرتقب في الحكومتين االمريكية واالسرائيلية نتيجة بدء حملة انت         
واحتماالت كبيرة جدا لتغيير مماثل في اسرائيل، فحماس تسعي الي كسر الحصار بينما تسعي الرئاسـة                
الي محاولة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمصلحتها لتحسين اوراقهـا التفاوضـية لتكـون جـاهزة                

  .لية التي يمران بهاالستئناف المفاوضات حالما يستكمل شريكاها المرحلة االنتقا
  المفاوضات نقطة خالف رئيسية

والمفاوضات نقطة خالف فلسطينية رئيسة وال يمكن ألي وساطة عربية فيها ان تكون محايدة، فاالجماع               
العربي علي السالم كخيار استراتيجي انبثقت عنه مبادرة السالم العربية التي تستند الرئاسـة ومنظمـة                

في برنامجها السياسي، وال بد وان تكون منحازة لهـذا البرنـامج واصـحابه،              التحرير الفلسطينية اليها    
واالمين العام  . وبالتالي فان احتكام الرئاسة الي الوساطة العربية سيكون بالتأكيد وسيلة ضغط علي حماس            

للجامعة العربية عمرو موسي يدرك جيدا ان وساطته تستهدف تأهيل الوضع الفلـسطيني للتفـاوض الن                
وضات الفلسطينية االسرائيلية لن تنتهي طالما بقي االنقسام الفلسطيني دون حل، كما نقلـت وكالـة                المفا

  .انباء الشرق االوسط المصرية عنه قوله مؤخرا
وتستقوي حماس لتعزيز مواقفها باالتفاقيات الفلسطينية ـ الفلسطينية الموقعة بقدر ما تـستقوي الرئاسـة    

ها، فقد حرص هنية في بيان استجابته السريعة لمبادرة عباس علي االشـارة             باالتفاقيات الدولية التي وقعت   
الي االتفاقات الموقعة بين الطرفين، دون ان يفصلها، لكنها تشمل اتفاقات القاهرة ومكة ووثيقة االسـري                
ا والمبادرة اليمنية التي طرح عباس مبادرته الجديدة علي اساسها وتشمل ايضا اعالن صنعاء المنبثق عنه              

وقد كررت فصائل منظمة التحرير ـ وخصوصا منها الجبهتان الشعبية والديمقراطية ـ   . والموقع بدوره
مطالبتها بتفعيل هذه االتفاقيات كمدخل لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية للعمل الوطني والتـي              

  .تآكلت نتيجة تغول سلطة الحكم الذاتي عليها
 لها اهميتها من عدة نواح، االولي ان بعضها وقع برعايـة عربيـة ملزمـة                فاالشارة الي هذه االتفاقات   

لرعاتها، والثانية انها تخاطب مطالبة الفصائل االخري ـ التي كانت مشاركة وموقعة عليها ـ بـان ال    
يكون الحوار الوطني ثنائيا يقتصر علي فتح وحماس، والثالثة ان جميع هذه االتفاقات كانت وثائق توافق                

 علي التوفيق بين البرنامجين الوطنيين المتضاربين، وما زال تنفيـذها اسـتحقاقا معطـال برسـم            وطني
الرئاسة، كما ان تنفيذها سيكون علي جدول اعمال الحوار الجديد المرتقب وسيكون محك نجاح او فـشل                 

الصفر، هذا الحوار، مما يجعل أي عودة للحديث عن أي برنامج وطني في معزل عنها عودة الي نقطة                  
كما فعل البعض في حاشية الرئيس خالل سويعات بعد اعالن مبادرته عندما تحدثوا بان انهاء االنقـسام                 
يعني القبول بالتزامات منظمة التحرير وبرنامجها الراهن ويعني انهاء االنقالب اوال، فعـالم سـيجري               

  ؟!الحوار اذن
  ثالث مسائل اساسية

جاح الحوار الفلسطيني المرتقب من التوفيق بين الطرفين علي ثالث          وال بد لنجاح الوساطة العربية في ان      
مسائل اساسية قاد عدم التوافق عليها الي انهيار كل جوالت الحوار الفلسطينية السابقة والي فـشل تلـك                  
التي نجحت منها في التوصل الي اتفاقات وطنية في وضع تلك االتفاقيات موضـع التنفيـذ، والمـسائل                  

عن المبادرة التي اعلنها الرئيس عباس نهاية االسبوع الماضي الستئناف الحوار، مما يفسر             الثالث غائبة   
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ما استقبلت المبادرة به من حذر شديد وتحليالت تري فيها مناورة تكتيكية ال توجها اسـتراتيجيا، علـي                  
  .الرغم من المناخ السياسي االيجابي المتفائل الذي خلقته

افق علي برنامج سياسي يكون اساسا لوحدة الصف الـوطني المأمولـة، اذ             المسألة االولي هي عدم التو    
طالما ظل االستقطاب قائما حول برنامجين وطنيين متضاربين في االستراتيجية كما في تكتيكات النضال              
الوطني فان االنقسام سوف يظل نارا تحت الرماد ليتحول الي مجرد هدنة في الـصراع الـدائر عنـدما            

  .و الوساطات لكن سرعان ما يشتعل اوارها عندما يغيب الحوار الوطني او يستعصيينشط الحوار ا
والمسألة الثانية هي عجز ما يسمي بالنظام السياسي الفلسطيني الذي نشأ في ظل االحـتالل منـذ عـام                   

، السباب ذاتية واخري خارجية قاهرة، عن خلق مؤسسات حيادية قادرة علي ادارة الخالفـات او                1993
الفات الوطنية، بعد ان نجح تماما في تفكيك وتهميش النظام السياسي الوطني السابق، المتمثل فـي                االخت

منظمة التحرير الفلسطينية، حد الشلل، وهو نظام كان قد اثبت جدارة في ادارة الصراع الداخلي عنـدما                 
سـسة الرئاسـة   كان هذا الصراع يدور في غابة بنادق الكفاح المسلح وليس تحت مظلـة الـسالم ، فمؤ         

وحكوماتها والمؤسسات االمنية والمجلس التشريعي ظلت حكرا علي فصيل واحد ومنحـازة لـه ال بـل                 
جزءا منه حتي لم يعد هذا الفصيل يدري اين تنتهي حدوده وتبدأ حدود سلطة الحكـم الـذاتي، الـي ان                     

ماما علي أي حياديـة      لكي تتمخض نتائجها عن القضاء ت      2006جاءت االنتخابات التشريعية اوائل عام      
  .واستقاللية للمؤسسات تمكنها من ادارة سلمية للصراعات الداخلية

وربما هنا تكمن االهمية الكبري في مبادرة الرئيس عباس الجديدة، التي فتحت فرصة جديـدة للحـوار                 
يب الوطني حظيت بالترحيب العربي الشقيق والدولي الصديق واالستجابة السريعة لها من حماس والترح            

االوسع من الفصائل كافة، االعضاء وغير االعضاء في منظمة التحريـر، اذ انـه الول مـرة تحـدث                   
بلغة محايدة اظهرت مؤسسة الرئاسة مستقلة غير متخندقة مع هذا الطرف او ذاك مـن قطبـي                 ) عباس(

بح مطلبا  االنقسام، وهذه استقاللية مستحقة منذ مدة طويلة لكن تجذيرها في الظرف العصيب الراهن اص             
وطنيا ملحا ينسحب علي كل المؤسسات االخري لكي تتحول الي مؤسسات وطنية بعد ان تحول الـوطن                 
ـ لفترة طالت اكثر من الالزم ـ الي مؤسسة فصائلية كانت هي السبب في ما يصفه طرف بـاالنقالب   

  .علي السلطةالسياسي علي نتائج االنتخابات التشريعية االخيرة ويصفه الطرف االخر باالنقالب 
السبب الرئيسي الثالث الذي حان الوقت ايضا للتوافق عليه كي ينجح الحوار الوطني الفلـسطيني، هـو                 

ان أي مراجعة   . تحديدا وقف المفاوضات الجارية واالتفاق علي اسس جديدة الستئنافها ان كان ال بد منها             
ت علي وقـف االسـتيطان والغـزو        لـ الشروط التي اقترحتها فصائل فلسطينية عديدة الستئنافها ركز        

والعدوان بضمانات دولية، غير ان الوقت قد حان لكي يشترط المفاوض الفلسطيني، اضافة الـي ذلـك،                 
اعترافا رسميا اسرائيليا وامريكيا مسبقا بدولة فلسطين، بعد ان منحت منظمة التحرير الفلسطينية دولـة               

انات ملزمة لحرية حركة الناس والسلع عبـر منافـذ          االحتالل اعترافا يكاد يكون مجانيا، ثم يشترط ضم       
قطاع غزة كحاجة انسانية حيوية حتي يتوقف وال يتكرر ما وصفه الرئيس عباس بـ جريمة الحرب في                 

  .القطاع
غير ان أي وساطة عربية يجب ان تجري مراجعة الستراتيجية السالم التي تلتزم بها لكي تكون مؤهلـة                  

  . ولكي تنجح في انجاح الحوار الفلسطينيلتبني هذه المطالب االضافية
  14/6/2008القدس العربي 

  
 "العجل الذهبي"تآكل المقدرة القتالية لـ .53

  عبد الوهاب المسيري. د
يستند الوجود الصهيوني إلى العنف، إذ إنه يهدف إلى التخلص من أصحاب األرض وإحالل آخرين 

والكيان الصهيوني غُرس . ألسباب إنسانية معروفةمحلهم، وهي عملية ال يمكن أن تتم بالوسائل السلمية 
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وعلى مستوى من المستويات يمكن القول إن . غرساً في فلسطين ليلعب دوراً قتالياً ضد المنطقة العربية
المشروع الصهيوني كان يهدف إلى نقل الفائض البشرى اليهودي من أوروبا إلى فلسطين وتحويله إلى 

ولكل هذا تكتسب كل الظواهر الصهيونية ابتداء من الزراعة وانتهاء . لغربيةتخدم المصالح ا" مادة قتالية"
بالتلفزيون بعداً عسكرياً، ولذا فالقوة العسكرية الصهيونية تُشكل العمود الفقري للمشروع الصهيوني، فهو 

، نائب رئيس الوزراء "ييجال آلون"وكما قال . يكتسب شرعيته الصهيونية وشرعية وجوده منها
ال يتحقق األمن : "1969 يونيو 29رائيلي، في مؤتمر القدس ألصحاب الماليين اليهود يوم اإلس

اإلسرائيلي عن طريق المناطق المنزوعة السالح وال بالبوليس الدولي وال بضمانات الدول أو الهيئات 
أي (واألنهار والممرات ) أي قناة السويس(ثم يعرف هذه األرض بأنها القنوات ". الدولية وإنما باألرض

إن األمن يتحقق باالستيطان : "ثم يلخص الموقف كله بقوله). أي الجوالن(والمرتفعات ) نهر األردن
وقد أحرز االستيطان المسلح في فلسطين قدراً ال بأس به من النجاح، وبالتالي حصل على قدر ". المسلح

  .يمن الشرعية أمام يهود العالم وجماهير المستوطنين والعالم الغرب
أي الجيش - بدأ إيمان المستوطنين الصهاينة بالعجل الذهبي 1973ولكن ابتداء من حرب عام 

 في االهتزاز ثم في التآكل، ثم جاءت عملية غزو لبنان التي انتهت بانسحاب القوات -اإلسرائيلي
ولم . "القضاء بشكل نهائي على منظمة التحرير"اإلسرائيلية دون أن تحقق ما كانت تهدف إليه، أي 

التي بينت بشكل ال يدع مجاالً للشك " قبية"تتوقف العمليات الفدائية البتة، وكان من أهمها وتاجها عملية 
ليست قادرة بالضرورة على حماية المستوطنين الصهاينة، وتوفير (!) أن الذراع القوية لجيش الدفاع 

فاع عن القيام بالعمليات الجراحية ثم جاءت ثورة الحجارة لتبين مدى عجز جيش الد. األمن المطلق لهم
وتبعتها انتفاضة األقصى المسلحة ثم االنسحاب من . والضربات اإلجهاضية التي تُسِكت اآلالم مرة واحدة

جنوب لبنان، ثم أخيراً الحرب السادسة، التي فضحت جيش الدفاع الذي ادعى أنه ال يقهر أمام نفسه 
  .اعيه اإلمبريالي، أي الواليات المتحدةوأمام المستوطنين الصهاينة، بل وأمام ر

 بدأ إيمان المستوطنين الصهاينة بالجيش اإلسرائيلي في االهتزاز والتآكل، وجاءت 73ابتداء من حرب 
  .ثورة الحجارة لتبين مدى عجز هذا الجيش عن القيام بالضربات اإلجهاضية

يد عن أربعين عاماً كان من الصعب ويمكن القول إن استمرار االحتالل في الضفة الغربية وغزة ما يز
ولذا شهدت القوات العسكرية اإلسرائيلية ألول مرة في تاريخها . الدفاع عنه، باعتباره دفاعاً عن النفس

ظواهر احتجاجية مختلفة، جديدة عليها كل الجدة مثل رفض الخدمة العسكرية تماماً، أو رفض الخدمة 
ناء الكيبوتسات، العمود الفقري للمؤسسة العسكرية واحتياطيها في الضفة الغربية وغزة أو زيادة نزوح أب

  .الحقيقي، بل زيادة نزوح أفراد من القوات المسلحة ذاتها
 مؤرخ الجيش المصري، أن الجيش الذي يقوم بقمع -رحمه اهللا-وقد أخبرني اللواء حسن البدري 

أن الجندي ينسى كيف يستخدم ما يحدث هو : عصيان مدني يفقد مقدرته القتالية، ثم أضاف ضاحكاً
أوري "وال يختلف رأي اللواء حسن البدري عن . بندقيته، وإن استخدمها فهو يستخدمها بالمقلوب

الذي ) 1988 يناير 30ملحق " (جيروزاليم بوست"حسبما جاء في الـ) رئيس القوات البرية" (ساجوري
كما أن االنتفاضة أدت . ع للمقدرة القتاليةقال إن استمرار االنتفاضة سيؤدي إلى تزايد فقدان جيش الدفا

إلى توقف أو تعطيل برامج التدريب، وقد اشتكى أحد الضباط اإلسرائيليين من أنه ال يقوم بأداء ما درب 
  ).1988 فبراير 15تايم (عليه، وال يقوم بتدريب الجنود ليقوموا بما ينبغي عليهم القيام به 

" آربية بالجي"، في مقال لـ1988 يناير 3" عل همشمار"رائيلي وأعلن رئيس أركان حرب الجيش اإلس
أن الجيش سيبدأ برنامجاً إلعادة تدريب الجنود على ": جنوب أفريقيا وصلت هنا بالفعل"يحمل عنوان 

. طرق حفظ األمن في المناطق، ويقول كاتب المقال إن هذا يعني تحول إسرائيل إلى جنوب أفريقيا
نا كثيراً، فمن وجهة نظرنا ال يوجد فارق نوعي بين الجيبين االستيطانيين، ولكن واالستنتاج األخير يهم
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ما يهمنا هو أن الجيش اإلسرائيلي سيفقد قدراً كبيراً من مقدرته القتالية بسبب قيامه بالعمليات األمنية، 
  .وهذا أمر معروف لدى المفكرين العسكريين

في العلوم السياسية بالجامعة العبرية وضابط احتياطي برتبة ، وهو أستاذ "إسحق غالنور"وقد عبر األستاذ 
سيخرج الجنود اإلسرائيليون من األراضي المحتلة : "رائد في الجيش اإلسرائيلي، عما هو متوقع بقوله

وقد نسوا كيفية استخدام البندقية وماسورتها إلى األمام، بعد أن تعودوا على استخدامها بشكل معكوس في 
وقد الحظ ). 1988 أبريل 22وول ستريت جورنال عن القبس ) (لحوظة اللواء البدرينفس م(الضرب 

، أنه 1988 فبراير 25معاريف " الجنود يلقون الحجارة وزجاجات الكوال"في مقال بعنوان " دان راكين"
يقومون برشق السكان بالحجارة : "عندما تزداد كثافة الحجارة يستخدم الجنود نفس سالح العرب

  ".جات الفارغةوالزجا
حالة المادة القتالية الصهيونية بعد االنتفاضة األولى في تقرير له عن " عمانوئيل فالد"وقد لخص العقيد 

الجيش اإلسرائيلي قدمه لمكتب وزير الدفاع، ولكنه قوبل بفتور بدعوى أن المقترحات التي يقدمها ليست 
يجية في إسرائيل إلعداد البحث ُألِغي العقد، ولكنه عملية، وبعد أن وقع عقداً مع مركز األبحاث االسترات

إنه ليس أمام إسرائيل من : "، والذي قال فيه"لعنة األواني المكسورة"نشر رأيه في نهاية األمر في كتابه 
ويؤكد ". احتمال عسكري في المستقبل إذا ظل الجيش اإلسرائيلي يسير في الطريق التي يسير فيها حالياً

من " فالد"، وينتقل "تسير نحو الضياع"وأن مؤسستها العسكرية " زمن مستعار" تعيش في أن دولة إسرائيل
إن قادة الجيش يعانون من نقص واضح وظاهر في االهتمام والفهم : "التعميم إلى التخصيص فيقول

والتقنية في الحرب بصفة عامة وفي االستراتيجية بصفة خاصة، ويسود بينهم عداء ألي مبادرة في 
فهذا جيل من أنصار حكومة . ال الفكري، وهم يفتقرون إلى التفكير االستراتيجي السياسيالمج

  ".التكنوقراط، تحول إلى أداة طيعة في يد المؤسسة العسكرية
مثل . إلى بعض الظواهر السلبية التي نشأت في السنوات األخيرة في الجيش اإلسرائيلي" فالد"ثم يشير 

فالذي يحظى بأفضلية كبيرة في الجيش اإلسرائيلي، .  حساب القوة المقاتلةنمو القيادات واتساعها على"
فعالً، هو القيادات والخدمات واإلدارات المختلفة، وليس المقاتلين، وذلك على حساب السلك المقاتل، الذي 

  .انخفضت نسبته في حجم القوات
دالت العلمنة واالستهالكية التي وهذا اتجاه عام ومتوقع في كل القوات المسلحة الغربية مع تزايد مع

تتطلب توفير معدالت عالية من الراحة للمقاتل، خاصة أنه عادة ما يخوض حروباً غير أخالقية، األمر 
وقد اتضحت هذه الظاهرة بشكل درامي . الذي يؤدي إلى تزايد قطاع الخدمات داخل القوات المسلحة

وكال الحملتين كانتا . مع الحملة األميركية على جيرناداأثناء الحملة األميركية على لبنان والتي تزامنت 
صغيرتين للغاية، ومع هذا اشتكت القيادة العسكرية األميركية من أن مصادرها الضخمة مرهقة، ألن كل 

" كعب أخيل"ولعل هذا هو . جندي مقاتل يحتاج إلى كم هائل من الخدمات المساندة وعملية تغطية رهيبة
أن قمتها القتالية البد أن تساندها قاعدة ضخمة مركبة يمكن إرهاقها : لية المتقدمةفي آالت القمع القتا

  .واهللا أعلم. بسرعة نظراً لضخامتها
 14/6/2008االتحاد اإلماراتية 

  
  العربي بعد فشل الرهان على واشنطن" االعتدال" .54

  أحمد الحيلة
ة واحدة، ظـاهرة الزمـت المنظومـة        االختالف السياسي بين النظم العربية أو عدم االتفاق على سياس         

العربية طوال عقود ما بعد االستقالل، لكن ذلك لم يمنع من التنسيق العربي المشترك تحت مظلة الجامعة                 
العربية ولو بحدود دنيا، حسب اقتراب وتباعد المصالح المشتركة، وحسب توزع الوالء السياسي لقطبي              

 .السياسة الدولية في حقبة الحرب الباردة
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عد انهيار االتحاد السوفييتي، وعلو شأن القطب األمريكي األوحد، بقيت بعض الدول العربية، كمـصر،               ب
ولكـن  . ، تحافظ على شكل ما من التنسيق العربي في القضايا الحساسة          ..والسعودية، وسوريا، والجزائر  

شـروع اإلدارة   بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وسقوط برجي التجارة العالميين في نيويـورك، و             
ـ       ، على قاعدة من ليس معنا فهو ضـدنا، كذريعـة           "اإلرهاب"األمريكية بحملتها العالمية ضد ما يسمى ب

انتقل العـرب تحـت     .. لضرب الدول أو تغيير النظم الرافضة لهيمنتها على العالم وعلى مصادر الطاقة           
سيق العربي المشترك في حـدوده      تأثير السياسة األمريكية، من ظاهرة االختالف السياسي المصاحب للتن        

الدنيا، إلى ظاهرة االنقسام والعداء السياسي الظاهر والخفي أحياناً، وذلك لحسابات قطرية تتعلـق بكـل                
نظام على حدة، وبدفع وتحريض أمريكي ساٍع لشرذمة الحالة العربية بعد احتالل العراق، ألجل إحكـام                

" معتـدلين "سب التوصيف والتصنيف األمريكي إلـى       السيطرة على المنطقة، فأصبح العرب منقسمين ح      
، ومعيار االعتدال والتشدد هنا، هو مدى القرب والبعد من النجم األمريكي، أي أن  الواليات                "متشددين"و

العربي، والموجه إلى حد بعيـد      " االعتدال"، أصبحت هي قوة الجذب األساسي لمحور        )البوشية(المتحدة  
 .ايا اإلقليمية الساخنةلسياساته في العديد من القض

العربي، يتـساءل الـبعض عـن       " االعتدال"اآلن ومع اقتراب انتهاء والية الرئيس بوش الراعي لمحور          
 .مصير هذا المحور، وهل بقاؤه كان وما زال مصلحة عربية؟

شخص الرئيس بـوش    ) األولى: (العربي في ظننا حالة ظرفية، استند على ركيزتين أساسيتين        " االعتدال"
 ..سياسات اإلدارة األمريكية الشرق أوسطية) الثانية(جمهوري المحافظ، ال

عند النظر في المسألتين، نرى أن الرئيس بوش يودع البيت األبيض آخذاً معه حظ الحزب الجمهـوري                 
العاثر في الوصول إلى البيت األبيض، على األقل في الوالية الرئاسية القادمة، مما يعني غياب الراعـي                 

 .العربي" االعتدال"الرئيس في ديمومة محور والسبب 
العربي، منيت بالفشل في العديد مـن القـضايا   " االعتدال"األمر اآلخر، أن سياسات بوش، ومواقف دول   

 :اإلقليمية، ونذكر منها على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي
ؤيدوها خيبة أمل كبيـرة فـي       على الصعيد الفلسطيني؛ شهدت التسوية السياسية فشالً ذريعاً، وانتاب م         · 

رعاية الرئيس بوش لها، خاصة بعد خطابه في الكنيست، في الذكرى الـستين لقيـام دولـة االحـتالل،               
وتجاهله  للفلسطينيين ولقضيتهم، في وقت كان يأمل فيه المراهنون على واشنطن أن تتوج زيارة  بوش                 

، هذا ناهيك عن رفض بوش ممارسة       .. التفاوضي إلى المنطقة بتوقيع اتفاق إطار أو مبادئ إنقاذاً للمسار        
في مقابـل ذلـك الفـشل،       . أي ضغط على أولمرت لوقف االستيطان الذي ينهب األرض ويهود القدس          

 .تزايدت شعبية حركة حماس، كما فشل الرهان على إسقاطها في غزة
يـة أثنـاء أحـداث      على الصعيد اللبناني؛ انكشفت أيضاً سياسة بوش، عندما تخلى عن قوى األغلب           ·    

بيروت األخيرة، حيث بدا مستوى العجز لدى اإلدارة األمريكية وحلفائها أمام تحركات المعارضة وحزب              
اهللا، األمر الذي حدا باللبنانيين، مواالة ومعارضة إلى الجلوس على طاولة الحوار للمصالحة، والخـروج               

 .باتفاق الدوحة
غم من التهويل األمريكي وإثارة الفـزع مـن إيـران، إال أن             في الملف النووي اإليراني؛ فعلى الر     ·    

واشنطن لم تفلح لحد اآلن في محاصرة إيران، أو دفعها إلى بيت الطاعـة األمريكـي، حتـى أن دول                     
الخليج، وعلى رأسها السعودية، باتت ترفض التعامل مع إيران حسب المنطق األمريكي العدائي، وبالتالي              

ت تعاون مشتركة مع طهران، عبر زيارات متبادلة وقد نجحت فـي ذلـك،              سعت الرياض إليجاد مساحا   
 .وبرغبة إيرانية متبادلة

تلك الشواهد، إضافة إلى أزمة العراق، وتفاقم األوضاع في الصومال، واحتدام الصراع الطـائفي فـي                
اء كنتيجـة   السودان الذي يمثل العمق الجغرافي والمائي لمصر، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغـذ             

مباشرة لسياسات الواليات المتحدة الخرقاء في الشرق األوسط، وضعت حلفاء أمريكا والساعين لرضاها             
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أمام استحقاقات عسيرة داخل بلدانها، إضافة إلى انكشافها أمام الرأي العام العربي الـذي ازداد تمـسكاً                 
 .بالمقاومة، وبنهج الممانعة للهيمنة الصهيوأمريكية

العربي، باتت تحصد اليوم نتائج تحالفها العاثر مع واشنطن، بعيـداً عـن             " االعتدال"إن دول   بالمجمل، ف 
" المعتدلـة "وهذا يضع الدول العربية     . تطلعات شعوبها التي ازدادت كرهاً ألمريكا، ولسياساتها العدوانية       

 فـي مواقفهـا مـن       أمام استحقاق إعادة النظر في تحالفاتها، وفي عالقاتها مع واشنطن، وإعادة النظـر            
القضايا العربية الساخنة، ألن االستمرار في طريق التبعيـة لواشـنطن واالرتهـان لـسياسات أمريكـا                 
المتصادمة مع مصالح األمة، سيزيد من عزلة تلك النظم، وسيطعن في شرعيتها، األمر الذي سيعرضها               

 .الحقاً لالضطراب وعدم االستقرار
م باتجاه إعادة العمل العربي المشترك، والتنـسيق مـع دول الممانعـة             ومن هنا فإن وقفة للتقييم والتقوي     

، وباالنسجام مع رغبات وتطلعات الشعوب العربية، باتت مسألة ملحـة           ..كسوريا، والجزائر، والسودان  
وهذه مـسألة ممكنـة رغـم التهديـد         . وأحد أهم المداخل الالزمة لحماية المنظومة العربية من االنهيار        

كي، فاتفاق الدوحة والمصالحة اللبنانية شاهد على إمكانية التقارب العربي والتنسيق رغم            والغضب األمري 
االختالف السياسي وعدم رضا الواليات المتحدة، وهذا ما نرجو أن يتكرر في المصالحة الفلسطينية، إلى               

ن المراهنة علـى    على طريق استعادة الدور للعمل العربي المشترك بديالً ع        .. السودانية، إلى الصومالية  
 .قوى خارجية

  14/6/2008صحيفة فلسطين  
  

  الكرة في ملعب الشعب الفلسطيني:  الرئيس تراوح مكانها مبادرة .55
  هاني المصري

تراجعت قوة الدفع المحركة لمبادرة الرئيس، وانحسرت موجة التفاؤل التي رافقتها، وبدأ في الظهور 
درة والجولة العربية لتسويقها؟ ما هي الخطوة القادمة؟ ماذا بعد طرح المبا: سؤال يطرح نفسه بقوة هو

ماذا بعد الترحيب الفلسطيني والعربي والدولي الواسع بها؟ وبعد المبادرة السنغالية، وبعد استعداد مصر 
 الفلسطينية الطالق حوار فلسطيني برعاية الجامعة -الستضافة الحوار، وبعد دعوة القمة السعودية

ترحيب عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية؟ ماذا بعد؟ ما هي آلية متابعة المبادرة العربية فقط، وبعد 
ومتى وكيف وأين سيبدأ الحوار؟ وكيف سيتم التحضير له، وما هي مواضيعه؟ وهل يستهدف تحقيق 
خطوات بناء ثقة أوالً أم يسعى لالتفاق على رزمة واحدة تضم كل شيء ويتم تطبيقها وفقاً لجدول زمني 
متفق عليه؟ إن الوقت ثمين ويجب التحرك بسرعة قبل أن تقوم إسرائيل بخلط االوراق عبر عدوان 
عسكري واسع على غزة أو تهدئة سريعة أو إتمام صفقة تبادل األسرى لترجيح كفة طرف على طرف، 

 توقفنا إذا!! وقبل أن يفكر بوش بعرض اتفاق سيء للتوقيع عليه أو تحميل الفلسطينيين مسؤولية الفشل
أمام ما حدث في لبنان، نرى أن خطوة حزب اهللا العسكرية التي جاءت رداً على قرارات الحكومة، 

فهي حركت الموقف ما أدى الى مبادرة قطر التي انتهت باتفاق " رب ضارة نافعة"انطبق عليها المثل 
هلية، وأن هذه الحرب فعندما شعر الجميع في لبنان بأن لبنان يمكن أن ينزلق نحو الحرب األ. الدوحة

  .ستدمر الجميع، تحركوا بسرعة لدرء الفتنة واتفقوا بسرعة ادهشت العالم بأسره
) على غرار ما فعل حزب اهللا(في فلسطين ليس بمقدور طرف فلسطيني أن يتحرك تحركاً عسكرياً 

هذه االمكانية ولو افترضنا جدالً أن هناك امكانية للحسم السياسي او العسكري، فإن . ليحسم الموقف
مستحيلة بسبب االحتالل االسرائيلي، خصوصاً أن اسرائيل تفصل جغرافياً بين الضفة وغزة، وتسيطر 
كلياً على الضفة، ولديها كل امكانيات التأثير على غزة، وإسرائيل ليست طرفاً محايداً وإنما العب رئيس 

لو تحرك طرف، مثل . ه وتعميقه وتأبيدهساهم مساهمة أساسية بحدوث االنقسام، ويسعى جاهداً الستمرار
السلطة على سبيل المثال، ليحسم الموقف عسكرياً، سيحتاج الى تسهيالت ودعم من االحتالل، االمر الذي 
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وهذا يفقده . ، اذا تحقق نصراً ملوثاً، يظهر صاحبه بصورة المتعاون مع االحتالل"النصر"سيجعل 
ل أسف لم ينفع في فلسطين وجود االحتالل واستمرار العدوان الشرعية والمصداقية عند الفلسطينيين، بك

العسكري واالستيطان والجدار والحصار وتقطيع االوصال، وال وصول المفاوضات الى طريق مسدود، 
وال فشل التوصل الى تهدئة حتى في غزة وحدها، وعدم رفع الحصار الخانق وال عدم فتح الحدود 

ل األسرى، ليكون كل ذلك دافعاً ومحركاً جباراً القناع الفلسطينيين والمعابر، وعدم إتمام صفقة تباد
  .بضرورة إعطاء االولوية النهاء االنقسام ودرء الفتنة واستعادة الوحدة

رغم كل شيء، ال يزال الرهان على المفاوضات والمزيد من المفاوضات وعلى تقديم نموذج في الضفة 
 الرهان على التهدئة وإمكانية االعتراف العربي والدولي كما ال يزال. لمقارنته بما يجري في غزة

واالسرائيلي بحركة حماس وسلطتها في غزة، وعلى تقديم نموذج اسالمي للسلطة لمقارنته بما يجري في 
  .الضفة وكافة البلدان العربية واالسالمية

 التوصل الى اتفاق هذا صدقوني اذا اقتنع من يسير وراء سراب الحل هذا العام او العام الذي يليه بأن
العام مستحيل ويحتاج الى معجزة حالياً وكما صرح سالم فياض وأبو عالء، وأن الحل المعروض 
اسرائيلياً على الفلسطينيين وحتى اشعار آخر، أقل مما يمكن أن يقبله اكثر الفلسطينيين اعتداالً، سيقفز 

وحدها يمكن أن تفرض حالً يرضى عنه سريعاً نحو السير في طريق استعادة الوحدة، ألن الوحدة 
الفلسطينيون، وكذلك االمر اذا اقتنع من يسير وراء وهم التهدئة، وراء الحصول على شرعية لسلطة 
حماس في غزة، بأن التهدئة اذا تحققت مع او دون االعتراف بسلطة حماس، فهذا يعني ان االحتالل 

العنصرية واالستيطانية بالضفة بسرعة أكبر سينعم بالهدوء وسيواصل تنفيذ مخططاته التوسعية و
وبتكاليف أقل، وأن التهدئة إذا طالت فهذا يعني اعترافاً وتعايشاً مع االحتالل، وإذا جاءت التهدئة ستكون 
على االرجح تهدئة مؤقتة وهشة ما سيساهم بتعميق االنقسام، خصوصاً إذا تم التوصل للتهدئة وحدها 

اذا تم االقتناع بذلك سيقفز سريعاً نحو الوحدة، ألن . تفاق وطني ينهي االنقسامدون ان يسبقها او يرافقها ا
الوحدة وحدها يمكن ان تنهي الحصار والعدوان واالحتالل وتقود لالعتراف بحماس باعتبارها العباً 
رئيسياً من الالعبين الفلسطينيين وحتى تكتمل الصورة ال بد من القول ان العرب المطلوب تحركهم 

رض الحوار وإنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية لم يجرؤوا، حتى اآلن على االقل، على تحدي لف
االرادة االميركية من خالل االقدام على مبادرة جادة تستهدف دعوة الفلسطينيين الى اللقاء في القاهرة، او 

 المبادرة، بحيث يوضع اية عاصمة عربية تحت مظلة الجامعة العربية شرط رمي الثقل العربي خلف
  .إما أن يتفقوا او يتفقوا وال مهرب او خيار آخر أمامهم: الفلسطينيون أمام

لتوحيد الفلسطينيين ستغضب إدارة ) االسرائيلية(إن أية مبادرة عربية ال تلتزم بفرض الشروط الدولية 
التي وجهت لطمات بوش، والعرب حتى اآلن، ال يجرؤون وال يرغبون باغضاب هذه االدارة الراحلة 

قاسية للعرب أبرزها خطاب بوش في الكنيست الذي كان فيه صهيونياً أكثر من معظم الصهاينة، ويتذرع 
وهذا صحيح ولكنه . العرب بذريعة ان الفلسطينيين غير جاهزين للوحدة وعرضة للتأثيرات الخارجية

ها مستقلة وحرة في قراراتها بينما ينطبق على الدول العربية بصورة أكبر مع فارق انها دول ويفترض ان
  .فلسطين تحت االحتالل وإرادة الفلسطينيين مقيدة الى حد كبير

من ِمن االطراف الفلسطينية يجرؤ على اغضاب مصر إذا ارادت فعالً وضع ثقلها وراء المصالحة 
ت فعالً إنهاء االنقسام الوطنية الفلسطينية؟ ومن ِمن الفلسطينيين يتحمل غضب العربية السعودية إذا اراد

  .وتحقيق الوحدة الفلسطينية
أما اذا تحركت الجامعة العربية مدعومة من الدول العربية خصوصاً مصر والسعودية وسورية ليس 

  بمقدور أي طرف فلسطيني افشالها؟
 او تأسيساً على ما تقدم، ما العمل؟ فما دام ليس بمقدور طرف فلسطيني حسم الموقف سياسياً او عسكرياً

انتخابياً لصالحه، وإذا حسم سيكون ذلك بالتعاون مع االحتالل، وما دام الفريقان لم تتوفر لديهما االرادة 
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الكافية لتقديم المرونة والتنازالت المتبادلة الضرورية لتحقيق الوحدة، وما دامت الدول العربية خصوصاً 
 وراء المصالحة الوطنية، ال مفر من ان يتقدم المؤثرة حذرة ومترددة، منفردة ومجتمعة، على القاء ثقلها

فالشعب هو . الشعب الفلسطيني صاحب القضية وأم الولد، وأبو المفاجآت واالنتفاضات وأن يقدم الحل
ان التحرك الشعبي هو الحل والمالذ االخير، فدون ضغط . المتضرر من االنقسام، والرابح من الوحدة

يام تيار شعبي جارف يشعر كل من يقاومه بأنه سيسحق، ال يمكن شعبي قوي ومتعاظم ومتراكم الى حد ق
  .ايجاد التحرك القادر على إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة

إن التحرك الشعبي يمكن ان يشارك به كل حريص على القضية والوحدة بصرف النظر، اذا كان عضواً 
ويمكن ان يأخذ التحرك الشعبي اشكاالً في فصيل او مستقالً، ينتمي لفتح او حماس، او ال ينتمي لهما، 

متنوعة، من العريضة والبيان والمناشدة والمقال والقصيدة والرسم واالغنية والكاريكاتير الى المظاهرات 
  .واالجتماعات والندوات والمؤتمرات العلمية والشعبية، الى االعتصام المفتوح حتى تتحقق الوحدة

ة في رام اهللا، وأمام مقر الحكومة المقالة في غزة يتواجد فيهما لماذا ال يتم نصب خيمة أمام المقاطع
ان الوقت مناسب، والفرصة سانحة لتركيز الجهود . مئات وآالف المواطنين يومياً حتى تتحقق الوحدة

وإعطاء االولوية لترتيب البيت الفلسطيني خالل الوقت الضائع، منذ اآلن وحتى الربيع القادم، حيث 
أزمة حكومية ستعصف بحكومتها الحالية، والواليات المتحدة االميركية دخلت مرحلة دخلت اسرائيل ب

الفلسطينيون يجب أن يكونوا مستعدين تماماً لمواجهة التطورات . التحضير لالنتخابات الرئاسية
خابات فهناك وعد بالتغيير تشهد عليه ان منطقتنا حبلى بتغييرات دراماتيكية، وأن االنت. والتحديات القادمة

لقد تضررت نظرية الردع . االميركية قد يفوز فيها اوباما الذي عنوان حملته االنتخابية التغيير
االسرائيلية في لبنان وغزة وبعد ان اضطرت القوات االميركية الحتالل العراق وأفغانستان لحماية 

ت ايجابية إذا احسن وهذا امر له تداعيا. اسرائيل والنفط بعد ان كانت اسرائيل تقوم بهذه المهمة
يجب أن نكون مستعدين للتعامل مع االتي، وان نكون مستعدين لتقليل المخاطر . الفلسطينيون التصرف

  .المحدقة والخسائر وانتهاز الفرص القادمة
فهل يقذف الكرة بسرعة وقبل فوات . إن الكرة اآلن في ملعب الشعب الفلسطيني، وعليه أن يلعب جيداً

  !!مكن جداً، وضروري ضرورة حياة أو موتاالوان؟ ان هذا م
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