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  مرشح الرئاسة االميركية جون ماكين سيعلن األردن دولة فلسطينية :روبرت كاغان
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***  
  
  وعباس يعده عقبة أساسية على مفاوضات الوضع النهائيلن يؤثراالستيطان  تعلن أن رايس .١

وزيـرة الخارجيـة    أن  : رام اهللا  مـن    كفـاح زبـون    عن مراسلها  ١٦/٦/٢٠٠٨ الشرق األوسط    نقلت
يس، قالت في كل من اسرائيل والضفة الغربية، امس ان استمرار اسرائيل فـي              األميركية، كوندوليزا را  

إال انها أعلنت كذلك ان     . بناء المستوطنات قد يؤثر سلبا ويضر بمفاوضات السالم اإلسرائيلية الفلسطينية         
ية  للدولـة الفلـسطين    "لن تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالوضع النهـائي       "انشطة االستيطان االسرائيلية    

  . "حدودها النهائية"وخصوصا 
الـوزيرة  ) ابـو مـازن   (وفي لقاء جمعه برايس في رام اهللا، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس              

األميركية بالمساعدة في الضغط على اسرائيل لوقف االستيطان، مؤكدا أن استمرار عطاءات االسـتيطان    
  ."ول إلى السالمهو أكبر عقبة في طريق العملية السياسية وتعرقل الوص"

ستثير "وكانت رايس قد قالت للصحافيين قبل اجتماعها مع نظيرتها االسرائيلية، تسيبي ليفني، في القدس               
مسألة االستيطان ألني قلقة جدا، ففي الوقت الذي نسعى فيه ونحتاج الى بناء الثقة بـين الطـرفين فـان                    

وفي رام اهللا، وبعد لقائها مع ابـو مـازن،          . "تاستمرار البناء واالستيطان يمكن ان يمنع تقدم المفاوضا       
عادت رايس وأكدت انها أبلغت الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي انها تـؤمن بـان إعالنـات وقـرارات                 

  .االستيطان تؤثر سلبا على المفاوضات وال تساعد على بناء الثقة وتقوضها
، معتبرة ان قضية تزايـد االسـتيطان        "ةان الشعب الفلسطيني عانى الكثير ويستحق دولة فلسطيني       "وقالت  

يجب ان  "لكنها في المقابل قالت     . هي قضية تقلق كل الدول المجاورة واالوروبية وليس فقط الفلسطينيين         
يكون واضحا ان الواليات المتحدة تعتبر ان هذه االنشطة لن تؤثر على الوضع النهـائي للمفاوضـات ال      

  . "سيما ما يتعلق بالحدود النهائية
عادت رايس كالما قديما حول النجاحات التي حققتها السلطة، قائلة أنها أجرت محادثات مـع رئـيس                 وأ

الوزراء الفلسطيني سالم فياض ووزير الدفاع اإلسرائيلي أيهود باراك للوقوف على التزامات الجـانبين              
للقاءات تركـزت   مشيرة إلى أن ا   . في خطة خريطة الطريق، والدفع قدما لتحسين حياة الشعب الفلسطيني         

  .أيضا على المفاوضات التي تخص تأسيس دولة فلسطينية
اعترفت رايـس خـالل المـؤتمر        :وكاالت،  فلسطين المحتلة  ١٦/٦/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    وأشارت

الصحافي المشترك الذي عقدته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام اهللا بعدم حدوث اختراق في                
، كمـا   "االسـرائيلي "لخالفية في مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني و        العديد من القضايا ا   

 -أمريكـي   (وأكـدت أن اجتماعـا ثالثيـا        . أقرت بفشل لقاء انابولس في تحقيق األهداف المرجوة منه        
 من دون إعطاء المزيد من المعلومات بهذا الخصوص، إال        ) االثنين(، سيعقد اليوم    )"اسرائيلي" -فلسطيني  

 أن هذا االجتماع يأتي بناء على طلب فلـسطيني لـضمان            "الخليج"أن مصادر فلسطينية رسمية أكدت ل       
  .استمرار الجانب األمريكي في متابعة الطرفين ومراقبة تنفيذ االلتزامات من قبل الجانبين

ن اجـل   وأعلنت رايس دعمها لعقد مؤتمر برلين الذي سيعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، م              
واعتبرت أن إقامة الدولة الفلسطينية، وإحالل السالم في المنطقة هو من           . دعم األجهزة األمنية الفلسطينية   

 الحالية، حتى تفي بالتزاماتها     "اإلسرائيلية"، مؤكدة أنها ستستمر في العمل مع الحكومة         "إسرائيل"مصلحة  
 ولم تكن يوما كذلك، وإنها ستستفيد من التدخل         إن القضية الفلسطينية ليست سهلة    "وقالت  . التي تعهدت بها  

  ."األمريكي وتدخل مجلس األمن
أعربت عن عدم رضاها من فكرة توجه الفلسطينيين   رايس أنالى ١٥/٦/٢٠٠٨ ٤٨ عربولفت موقع

التوجه لمجلس األمن ليس الحل لمشكلة : "إلى مجلس األمن في ملف االستيطان اإلسرائيلي، وقالت
وقالت رايس إن نشاطات الحكومة اإلسرائيلية  ". المشكلة يتم حلها بالحوار بين الجانبينالمستوطنات، هذه
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ما نريده هو تشجيع الثقة : "على األرض وأهمها االستيطان، لها تأثير سلبي على الثقة بين الجانبين، قائلةً
  ".وليس تقويضها

ردا على سؤال  :وف أرناؤوطعبد الرؤ عن مراسلها نقال ١٦/٦/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية وأضافت
الحكومة االسرائيلية : بشأن الفائدة من التنديد االميركي باالستيطان إذا كان االستيطان مستمراً قالت رايس

سيادية وهي تأخذ قراراتها الخاصة بها، ووجهة نظر الحكومة االميركية هي ان نطلع الطرف 
ي اشاعة جو من الثقة في مفاوضاتها وخطواتها، االسرائيلي، ونقول إن الطرف االسرائيلي له مصلحة ف

وان اسرائيل لها مصلحة في قيام دولة فلسطينية ديمقراطية مسالمة فكل هذا في مصلحة اسرائيل ان تقوم 
هذه نقطة وضحناها وسنستمر في ايضاحها .. بالخطوات الالزمة من اجل الترويج الجواء من الثقة

اللتزامات يجب ان تنفذ من قبل الطرفين ونحن سنستمر بالعمل وسنوضحها بشكل قوي ألننا نؤمن ان ا
  ".ونرى ماذا يحدث

واشادت الوزيرة االميركية بالجهود الفلسطينية في نابلس وجنين والمحاوالت لتحسين اوضاع المواطنين 
هناك تحرك، وهناك دعم قوي، ومصادر دولية من اجل تحسين اوضاع الشعب "الفلسطينيين وقالت 

ني وان الواليات المتحدة قامت بخطوات وقدمت منحاً غير مسبوقة للحكومة الفلسطينية، ان تقديم الفلسطي
  ". مليون دوالر مباشرة من اجل دعم الميزانية الفلسطينية هو امر غير مسبوق١٥٠

أن : وكـاالت  و ضياء الكحلـوت   عن مراسلها    غزة و رام اهللا  من ١٦/٦/٢٠٠٨العرب القطرية    وذكرت
طلبت من رايس مساعدتنا بـأن      " ،مشترك مع رايس في رام اهللا أمس      الصحافي  ال ه مؤتمر عباس قال في  

. "توفي إسرائيل بالتزامها تجاه وقف االستيطان الذي نعتبره أكبر عقبة فـي طريـق العمليـة الـسياسية       
ضـح  وأو. "وكلما ازداد البناء االستيطاني كلما شكل لنا عرقلة في طريقنا للوصول إلى السالم            "وأضاف  

نأمل أن نصل إلى اتفاق     "مضيفا  ، عباس أنه تحدث مع رايس عن التهدئة والجهود المصرية للتوصل إليها          
ينهي معاناة شعبنا الفلسطيني في غزة ويزيل الحصار ونأمل من خالل المباحثات المصرية أن نصل إلى                

  . "اتفاق سريع ألن األمر طال كثيرا ونأمل أن يأتي الحل قريبا
متابعة لألحاديث الهاتفية حول مبادرتنا الوطنية المرتكـزة         "قال عباس ، للحوار مع حماس  وحول دعوته   

على المبادرة اليمنية فقد وضحنا موقفنا ونحن نسير بهذا الخط ونأمل أن نـنجح وأن نـستعيد وحـدتنا                   
حماس فنحن جاهزون إذا أرادت     "وأكد عباس أن هذا األمر يعود في األساس إلى حركة حماس            . "الوطنية

  ."أن نصل إلى حل شامل وكامل يستعيد وحدة الوطن بين غزة والضفة الغربية
شدد الناطق باسم الرئيس : اسعد تلحمي عن المراسل الناصرة من ١٦/٦/٢٠٠٨ الحياة وجاء في

ان عملية السالم تحتضر بسبب استمرار اسرائيل في "الفلسطيني نبيل ابو ردينه عقب اللقاء امس على 
.  من اجل التوصل الى اتفاق سالم هذا العام"وعدم جديتها في استمرار المفاوضات ونجاحهااالستيطان 
يتوجب على المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لوقف النشاطات االستيطانية المدمرة لعملية ": واضاف
الميركي من الضروري وال بد من تدخل اميركي جدي مع الجانب االسرائيلي، وعلى الجانب ا... السالم

اتخاذ خطوات للضغط على اسرائيل لوقف سياسة االستيطان أوال، ودفع اسرائيل باتجاه المفاوضات 
هناك قرار لدى المجموعة العربية في ": واضاف. "بشكل جدي للتفاوض حول قضايا الحّل النهائي كافة

وضة كليا والمدانة مجلس االمن بالذهاب الى مجلس االمن في خصوص استمرار سياسة االستيطان المرف
  ."عربيا ودوليا

  
  مجدداً... عباس يلوح لرايس باالستقالة):األخبار اللبنانية( .٢

 أمس، أن الـرئيس الفلـسطيني محمـود         "األخبار"أكد مسؤولون فلسطينيون، لـ     :  أحمد شاكر  -رام اهللا   
ا أعلنـت أن االدارة     عباس لوح باالستقالة في وجه وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس، بعـدم           
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األميركية ال تستطيع الضغط على إسرائيل لوقف نشاطها االستيطاني المتزايد في القدس المحتلة والضفة              
  .الغربية

وقال المسؤولون، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إن عباس بدا خالل لقائه مع رايـس منزعجـاً مـن                   
د لهـا أن اإلدارة األميركيـة تتحمـل مـسؤولية فـشل             الالمباالة األميركية تجاه عملية السالم، وإنه أك      

وتذرعت رايس، بحسب المسؤولين أنفـسهم،       .المفاوضات واستمرار االعتداءات واالستيطان اإلسرائيلي    
بأن السلطة الفلسطينية غير قادرة على فرض السيطرة األمنية الكاملة على الـضفة الغربيـة وأنهـا ال                  

فة بالقدر المطلوب منها، ما يعيق إمكان الـضغط علـى إسـرائيل              في الض  "حماس" و "اإلرهاب"تحارب  
 نتيجة نشاط   "االعتداءات المبررة "إلزالة الحواجز ووقف االعتداءات على الفلسطينيين، التي وصفتها بـ          

  .المقاومة
  ١٦/٦/٢٠٠٨األخبار 

  
   للرئيس عباس من وجود قناتين لالتصال باسرائيلى اشتكقريع .٣

 ىعلمت القدس العربي بان رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني احمد قريع اشـتك            : وليد عوض  -رام اهللا   
في اطـار   ) قريع(للرئيس الفلسطيني محمود عباس من وجود قناتين لالتصال مع اسرائيل واحدة يقودها             

 يقودها رئيس الوزراء الدكتور سالم فيـاض وتتعلـق          ىالمفاوضات حول قضايا الوضع النهائي واالخر     
واوضح قريع لعباس بان الجانب االمريكي       .ومية للفلسطينيين وتنفيذ بنود خطة خارطة الطريق      بالحياة الي 

 ارض الواقع من ناحية تحسين الحياة اليوميـة  ىيتعامل مع قناة فياض ـ باراك وما تحرزه من تقدم عل 
  .للفلسطينيين بانه انجاز لها ويأتي في اطار استجابة اسرائيل للضغوط االمريكية عليها

وحسب مصادر فلسطينية فان قريع طالب بحصر االتصاالت مع اسرائيل في قناة واحدة تتحمل مسؤولية               
المفاوضات ومتابعة تنفيذ التزامات الطرفين وفق خطة خارطة الطريق التي يتابعها حاليا فياض وباراك              

 ارض الواقـع،    ى عل وتعتبرها واشنطن القناة االهم، كون اي تقدم تحرزه يلمسه المواطنون الفلسطينيون          
  . عكس نتائج المفاوضات ما بين قريع وليفني والتي تحتاج لوقت حتي يلمسها الفلسطينيونىوذلك عل

  ١٦/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  االستيطان يفشل جهود عباس: عضو منظمة التحرير .٤

مه في اعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد عن تشاؤ: عبد القادر فارس -غزة 
امكانية احراز تقدم في العملية السياسية على المسار الفلسطيني خاصة في ضوء النشاطات االستيطانية 

وحذر خالد في تصريحات لعكاظ من أن مواصلة البناء . غير المسبوقة والسيما في مدينة القدس
سطينية كما يفشل جهود االستيطاني في الضفة الغربية يزيد من إجهاض عملية السالم وإقامة الدولة الفل

وأكد أن إسرائيل تهدف الى  .الرئيس محمود عباس من أجل التوصل التفاق شامل خالل هذا العام
وقال بأنه ال ثقة في . تكريس سياسة االستيطان كأمر واقع، وتواصل تهويد القدس تحت نظر العالم

أيهود باراك والمتعلقة برفع التحرك األمريكي األخير لرايس اوتصريحات وزير الدفاع اإلسرائيلي 
وأكد خالد أن الحديث عن تسهيالت أو فتح  .الحواجز في الضفة الغربية وتقديم تسهيالت لقطاع غزة

معابر مرهون بالتطبيق عمليا على أرض الواقع وليس لمجرد االستهالك اإلعالمي، ويجب على إسرائيل 
  .أن تكف عن ممارسة هذا التضليل والخداع

  ١٦/٦/٢٠٠٨عكاظ 
  
 

  



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                   ١١١٠:         العدد                  ١٦/٦/٢٠٠٨األثنين :التاريخ

  تفرج عن النائبة مريم صالح بعد اعتقال إداري دام سبعة أشهر"إسرائيل" .٥
أفرجت إسرائيل امس ، عن الدكتورة مريم صالح ، النائب في المجلس التشريعي عن              :  د ب أ   -رام اهللا   

أشهر كتلة التغيير واالصالح ، التابعة لحركة حماس بعد انتهاء مدة اعتقالها اإلداري والذي استمر سبعة                
مدة اعتقال صالح اإلداري    "وأوضح المحامي عبد اهللا مصلح نجل األسيرة وأحد محامي الدفاع عنها أن              .

  ".انتهت وبذلك تم اإلفراج عنها ، وفقا لقرار القاضي الذي قرار تمديد اعتقالها اعتقال جوهري
جون اإلسـرائيلية ،    وقالت األسيرة المحررة صالح للصحفيين إنها حملت رسالة من األسيرات في الـس            

يطلبن خاللها بالتدخل لإلفراج عنهن فورا ، وأنهن ينتظرن بفارغ الصبر لحظة التحرر مـن الـسجون                 
األصل أن تكون المرأة الفلسطينية معززة مكرمة ال أن توضـع           "وأضافت األسيرة المحررة     .اإلسرائيلية

 ".في األسر والسجون
  ١٦/٦/٢٠٠٨الدستور 

 
  القتصاد والتنمية يعيق تطور ااالحتالل .٦

أكد وزير االقتـصاد الفلـسطيني، كمـال حـسونة، ان ممارسـات االحـتالل                :رام اهللا منتصر حمدان   
 تمثل العائق الرئيسي أمام تطور االقتصاد الفلسطيني وتحقيـق التنميـة المطلوبـة، متهمـا                "االسرائيلي"
ار بحرية في توظيـف طاقـاتهم        بالعمل على حرمان الفلسطينيين من ممارسة حقهم في االختي         "إسرائيل"

وقال حسونة خالل مؤتمر صحافي عقده في مقـر وزارة اإلعـالم             .ولتنمية مصادرهم وقدراتهم الذاتية   
أي تغافل عن الحقيقة والنظر إليها من زاوية إنسانية فقط فيه شيء مـن الـسذاجة،           "الفلسطيني برام اهللا،    

يره، خاصة في المجال االقتصادي أو االجتمـاعي،        مؤكدا ان فقدان اإلنسان الفلسطيني سيطرته على مص       
  ."يعني فقدانه حق االختيار السياسي كذلك، والعكس صحيح

  ١٦/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   تؤكد أن السلطات المصرية تطلق غازات سامة داخل األنفاق  بينها وبين غزةمصادر .٧
السلطات المصرية قد بدأت في إطالق أكدت مصادر سياسية فلسطينية رفيعة المستوى أنها اكتشفت أن 

غازات سامة داخل األنفاق األرضية على الحدود بينها وبين قطاع غزة تؤدي في النهاية إلى مقتل كل 
وطلبت " قدس برس"وأوضحت هذه المصادر السياسية الفلسطينية المطلعة التي تحدثت لـ  .من يستنشقها

ة في غزة داللئل ملموسة على أن الغازات السامة تحتوي االحتفاظ باسمها أن لدى حكومة الوحدة الوطني
زات قد أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين في امادة تقتل كل مستنشق لها، وأشار إلى أن هذه الغ

األسابيع القليلة الماضة، وأنهم أبلغوا هذه المعلومات إلى الجانب المصري الذي نفى ذلك، على حد 
  .تعبيره

  ١٥/٦/٢٠٠٨ قدس برس
  
  رايس أول من أسس لحرب أهلية في فلسطين: "حماس" .٨

تقود مشروعاً خطيراً في "وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس بأنها " حماس"اتهمت حركة : غزة
المنطقة قائماً على تعزيز االنقسامات واالنشقاقات بين الشعوب والدول حتى يتسنى لها االستيالء على 

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح أمس أرسلت ". ا عليهامقدراتها وفرض سيطرته
رايس أول من أسس لحرب أهلية في فلسطين لوأد الخيار الديموقراطي للشعب ": "الحياة"نسخة منه إلى 

ال ترى في زيارة رايس أي خير لشعبنا وال تعلق أي آمال "وأضاف ان الحركة ". الفلسطيني في مهده
واعتبر ان الرئيس محمود عباس أمام اختبار جديد في ". ئماً تكون نذير شؤم على شعبناعليها، بل دا

مواجهة هذه التحديات والضغوط، ويجب أن يضع نصب عينيه المصالح العليا لشعبنا، والمتمثلة في 
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حتى ضرورة ترتيب البيت الداخلي، وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتعزيز الشرعيات الفلسطينية، 
نشكل منظومة قوية تعزز صمود شعبنا، وتدافع عن حقوقه وثوابته أمام التحديات كافة التي باتت تعصف 

  ".بالقضية الفلسطينية
  ١٦/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
  تحذّر فياض من تقديم تنازالت للوزيرة االميركية" كتائب األقصى" .٩

رئيس حكومة تسيير األعمال " فتح"، الذراع العسكرية لحركة "كتائب شهداء األقصى"حذرت : غزة
ووجهت في بيان أرسلت نسخة منه إلى . الدكتور سالم فياض من تقديم تنازالت في لقائه مع رايس أمس

  ".مخز"انتقادات الذعة إلى فياض وحكومته، واصفة التنسيق األمني بين حكومته واسرائيل بأنه " الحياة"
االستمرار في التآمر على "من مغبة " والغربالذي تربى في أحضان أميركا "وحذرت الكتائب فياض 

، ومحاولة االنقالب على الرئيس عباس )مع حماس(القضية الفلسطينية والرئيس عباس والحوار الوطني 
من خالل حيازته على الدعم األميركي واالسرائيلي الالمتناهي، ومحاوالت إفشال الحوار الفلسطيني 

  ".فتح"على " يتآمر"وال السلطة الفلسطينية، و أم" ينهب"، كما اتهمته بأنه "الداخلي
  ١٦/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
 عبدالرحمن يدعو الى التجاوب مع مبادرة عباس  أحمد .١٠

الناطق باسم حركة فتح احمد عبد الرحمن امس، في تصريحات إلذاعـة صـوت              قال  :  د ب ا   -رام اهللا   
امل ألن هذه المبادرة فتحت صـفحة       إنه يجب التجاوب مع مبادرة الرئيس للحوار الوطني الش        "فلسطين ،   

جديدة في تاريخ العالقات الفلسطينية الداخلية، وهذه الصفحة يجب ان يتجاوب معها الجميـع، اذا كانـت                
المبادرة قد أغلقت صفحة الماضي وفتحت صفحة جديدة فيجب التجاوب معها بـذات الـسرعة وبـذات                 

 في العالقات الداخلية الفلسطينية على اسـاس        يجب فتح صفحة جديدة   "وأضاف  ". الروح وبذات االستعداد  
مبادرة الرئيس وإعادة البناء الوطني في قطاع غزة تحديدا على اساس الشراكة والتعددية والديمقراطية ،               
ال نريد انفراد احد وال نريد استفراد أي طرف بقيادة المجتمع الوطني وال نريد استخدام القوة للعالقـات                  

 ".رئيس امتحان كبير لحركة حماسالداخلية ، ومبادرة ال
 ١٦/٦/٢٠٠٨الدستور 

  
 لم نتلق أي دعوة رسمية للحوار : أبو زهري .١١

إن الكـرة فـي   : "تصريحات الرئيس محمود عباس أمس، والتي قال فيها" حماس"استهجنت حركة    :غزة
 إن حمـاس تمـسكت    : "وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري       ".ملعب حماس بشأن قضية الحوار    

بالحوار منذ البداية وكان الرئيس عباس هو الذي يرفضه إلى أن اسـتجاب لـذلك مـؤخراً، وإذا كـان                    
أعلنا قبولهما بالحوار فإن المطلوب إما إعالن عربي حـول رعايـة هـذا              ) حماس وفتح (الطرفان اآلن   

 ".على بدء هذا الحوار" فتح"و" حماس"الحوار عربياً أو اتفاق بين 
أن حماس لم تتلق أي دعوة رسمية عربية أو غيرها لبدء هذا الحوار، وأن الحركة               وأكد أبو زهري على     

 . على جاهزية تامة إذا ما وجهت لها الدعوة
  ١٦/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
      قيادات فلسطينية تطالب بالتمسك بقرار قمة دمشق حول الحوار .١٢

، أحمـد   يين عـضو المجلـس التـشريع      دعا األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسط      : دمشق، رام اهللا  
سعدات، إلى االستفادة من التجربة اللبنانية لوضع حد للمآسي والكوارث التي حلت بالقضية الفلـسطينية               
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جراء استمرار االنقسام، معتبرا أن مبادرة الرئيس محمود عباس للحوار الوطني خطـوة فـي االتجـاه                 
  .الصحيح وتساهم في الخروج من االنقسام

مشق أمس اجتماعاً ضم قيادات الجبهتين الديمقراطية والشعبية وحركة فـتح وحـزب الـشعب                وعقد بد 
وقـال بيـان صـادر عـن        . الفلسطيني خصص لدراسة مبادرة عباس للحوار والسبل الكفيلة بإنجاحها        

قـة  االجتماع، إن األساس الذي يجب أن يستند إليه الحوار هو الوثائق المتفق عليها وطنياً والمتمثلة بوثي               
الوفاق الوطني وإعالن القاهرة بهدف وضع اآلليات الكفيلة بتطبيقها عمليا جنباً إلى جنب مع قرار القمـة       

  .العربية في دمشق المتمثل بالمبادرة اليمنية
  ٢٠٠٨//١٦/٦الخليج اإلماراتية 

  
  مصر ستتولى مراقبة تطبيق أي اتفاق تهدئة: حماس .١٣

 لم يتم حتى اآلن االتفاق على أي مسار للتهدئة وإن حـسم             قالت حركة حماس إنه   :  صالح النعامي  - غزة
هذه القضية يتوقف على الرد الذي سيتسلمه وفد الحركة الذي يزور القاهرة حاليا من وزير المخـابرات                 

ـ      . المصرية اللواء عمر سليمان    إن حماس  " الشرق األوسط "وقال فوزي برهوم، الناطق بلسان الحركة، ل
حية الوحيدة في قبول أو رفض أي مقترح ينقله المصريون، مشيراً الى أنها             ليست وحدها صاحبة الصال   

وحول التسريبات التي تحدثت عن االتفـاق       . ستقدم ردها النهائي بعد التشاور مع كل الفصائل الفلسطينية        
ل على تطبيق التهدئة على مراحل، قال برهوم إن اإلعالم اإلسرائيلي يزخر بالتسريبات المضللة التي تمث              

وحول الموقـف   . ، مشيراً الى أنه لم يتم التوصل ألي اتفاق بهذا الشأن          "بالونات اختبار "في أكثر األحيان    
االسرائيلي الذي يربط بين فتح معبر رفح وإطالق سراح الجندي االسرائيلي األسير جلعاد شـليط، قـال                 

مؤكداً أن الحركة ستتطرق فقـط      برهوم إن هناك الكثير من المواقف اإلسرائيلية المتضاربة بهذا الشأن،           
للرد الذي نقله عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية الى وفد حماس برئاسة موسى ابو مرزوق، نائب                

  .رئيس المكتب السياسي، خالل لقاء عقد مساء امس في القاهرة
  ١٦/٦/٢٠٠٨الشرق  األوسط 

  
  ى غزة ووفد من الحركة ال...موقف حماس من الوحدة ترحيب كالمي: فتح .١٤

قللت حركة فتح على لسان الناطق باسمها أحمـد عبـد          :من وليد عوض واشرف الهور    ،   غزة -رام اهللا   
الرحمن من أهمية حديث حماس عن الحوار الداخلي، واعتبر أن هذا الحديث ال يعـدوا كونـه ترحيبـا                   

ومن جهته   .لوطن   حماس إلى قول نعم لمبادرة الرئيس عباس الستعادة وحدة ا          الرحمنودعا عبد  .كالمياً
اكد عبداهللا عبداهللا رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي احد قادة حركة فتح امس ان وفد الحركة                 
الذي يشارك فيه ويرأسه حكمت زيد مستشار عباس ويضم زياد ابو عين عضو المجلس الثوري لحركة                

جاح مبـادرة الـرئيس الفلـسطيني       فتح ومروان عبد الحميد ستنصب مهمته على بحث السبل الكفيلة بان          
  .الستئناف الحوار الوطني

ـ        سـاعة  ٤٨وقال عبداهللا الى االذاعة الفلسطينية الرسمية امس ان وفد فتح سيتوجه الى غزة خـالل الـ
ومن الجدير بالذكر ان هذه هي المرة االولى منذ سيطرة حماس علـى قطـاع غـزة سـيتوجه                   . القادمة

سب مصدر فلسطيني فإن المبعوثين من فتح لن يتحاورا مع مسؤولي           وح .مبعوثان من مكتب عباس لغزة    
وكان احمد عبد الرحمن نفى قيام الرئيس عبـاس     .حماس ولكن من المتوقع أن يحدث لقاء بالصدفة بينهم        

 .بتكليف وفد قيادي من حركة فتح في الضفة الغربية بزيارة قطاع غزة بهدف استكمال حـوار الـسنغال            
، لكـن ال    ىيرة من حركة فتح، ال مشاكل لها مع حماس، تزور غزة بين فترة وأخر             وقال هناك كوادر كث   

  .يوجد هناك ما نسميه وفدا رسميا ذاهبا إلى غزة
  ١٦/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
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  الحوار الوطني سيبدأ في القاهرة نهاية الشهر الجاري:  زيدانصالح .١٥

ياسي للجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر      قال صالح زيدان عضو المكتب الـس       :من وليد عوض    -رام اهللا   
فلسطين، أن الحوار الوطني الفلسطيني سيبدأ في العاصمة المصرية القاهرة نهاية الشهر الجاري تحـت               
رعاية جامعة الدول العربية، ومشيرا الى ان من بين المقترحات التي ستبحث في الحوار تـشكيل قـوة                  

ع برنامج لتشكيل أجهزة امن من عناصر ليـست  عربية ستدخل قطاع غزة إلعادة ترتيب األوضاع ووض    
  .لها ارتباطات فصائلية

  ١٦/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  للحوار فصائل فلسطينية تتدارس في دمشق مبادرة الرئيس عباساربعة .١٦

عقدت الجبهتان الديمقراطية والشعبية وحركة فتح وحزب الشعب الفلسطيني في سوريا اجتماعاً : دمشق
لمبادرة التي أطلقها الرئيس أبو مازن للحوار الوطني الفلسطيني وقالت الفصائل لها خصصته لدراسة ا

ان الخروج من حالة االنقسام،  واستعادة الوحدة  الوطنية الفلسطينية  :في بيان صدر عنها عقب االجتماع
اد عن يتطلب حواراً وطنياً شامالً بمشاركة جميع فصائل المقاومة الفلسطينية بال استثناء، واالبتع

الحوارات الثنائية التي لم تولد سوى مزيد من االنفجارات والتوترات والصراع على السلطة الذي ألحق 
واوضحت ان األساس الذي يجب ان يستند إليه الحوار هو  .أفدح األضرار بالمشروع الوطني الفلسطيني

  .  لقاهرةالوثائق المتفق عليها وطنياً والمتمثلة بوثيقة الوفاق الوطني واعالن ا
 ١٦/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ثالثة مقاومين في قصف اسرائيلي استهدفهم قرب معبر صوفا جنوب قطاع غزةاستشهاد .١٧

استشهد ثالثة مقاومين فلسطينيين وأصيب ثالثة أخرون في قصف اسرائيلي استهدفهم           : عال محمود ،  غزة
 أكد ناطق عسكري اسـرائيلي أن  من جهته .بالقرب من معبر صوفا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

" جفعاتي"اشتباكا مسلحا وقع بين نشطاء فلسطينيين وبين قوات  االحتالل اإلسرائيلي وأن  قوة من وحدة                 
تمكنت من قتل ثالثة مسلحين فلسطينيين حاولوا االقتراب من الجدار االلكتروني قـرب معبـر صـوفا                 

 . وزرع قنابل على طول السياج الحدودي هناك
  ١٦/٦/٢٠٠٨ سما وكالة

  
  حماس نسفت نظرية بن غوريون وحقّقت التعادل بعد حزب اهللا: قيادة الجيش اإلسرائيلي .١٨

كشف المراسل العسكري لصحيفة معاريف اإلسرائيلية، عمير راببورت،  : زهير اندراوس-الناصرة 
استبعاد أمس النقاب عن أن اسرائيل اجرت المفاوضات مع حركة حماس رغم تصريحاتها المتكررة ب

ذلك، وأضاف في تقريره أن القتال االخير بين اسرائيل وحماس انتهى هذا االسبوع من دون حسم، 
اسرائيل ستحصل على الهدوء في محيط غزة والنقب الغربي، اما حماس فتحصل على تجميد عمليات 

 عن قطاع الجيش االسرائيلي في قطاع غزة وعلى الشرعية، حماس تنجح في ازالة الحصار االقتصادي
  .غزة، والجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شاليط يبقي بيديها

 عاما، وضعها رئيس الوزراء االول دافيد بن غوريون وجاء فيها ٦٠النظرية االمنية اإلسرائيلية صمدت 
ان على اسرائيل ان تمتلك جيشا قويا يردع االعداء، وعندما تفرض عليها الحرب يتوجب عليها الرد 

 تبقى قدرتها الردعية قائمة، االعداء سيدركون مع الوقت انهم ال يمتلكون فرصة في ارض بحزم وقوة
  .هذا التصور االمني كان فعاال وناجعا خالل ستين عاما. المعركة ولذلك سيفسحون المجال للسالم
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الممكن النظر من . بعد حرب لبنان الثانية جاء تعادل غزة: واالن التعادل الثاني على التوالي: وتابع قائال
الى االمر من خالل منظار ودي مثل االمور التي قالها رئيس لواء االبحاث في شعبة االستخبارات 
العميد يوسي بيدتس ومفادها ان حماس في ضائقة صعبة اثر الحصار المتواصل على غزة والخسائر 

حماس : رة الموسعةالتي تمنى بها، هذا صحيح ال مجال للتفاؤل المفرط ان نظرنا لالمر عبر الصو
وأكد المراسل أنه منذ ان سيطرت حماس على مقاليد االمور في غزة قبل سنة . حققت ما تريده بالضبط

تحول القطاع الى ترسانة ضخمة للسالح، مئات الناشطين توجهوا للتدرب في ايران ولبنان وسورية، 
. ن الذين يتدربون في المعسكرات المحليةالعائدون نقلوا المعلومات العسكرية التي تعلموها الالف المقاتلي

في كل شهر يمر تعزز حماس القاعدة االيرانية االمامية في غزة، صواريخها تهدد اسدود وقريبا ستصل 
التطوير االخير هو منشآت استخبارية ايرانية متطورة تم تهريبها من سيناء وتركيبها في . الى بئر السبع

  .غزة
  ١٦/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  لن نقبل بطرح دحالن كأحد الشخصيات السياسية المعنية بالحوار الوطني: موسىيى يح .١٩

في المجلس التشريعي الفلسطيني في تصريحات لــ        " حماس"أكد يحيى موسى، نائب رئيس كتلة       : غزة
أن إقدام بعض وسائل اإلعالم الفلسطينية على إعادة الحوار مع محمد دحالن وتقديمه كرجل              " قدس برس "

  ".عمل استفزازي هدفه تسميم أجواء الحوار"وطني حوار 
لقد قبل محمد دحالن أن يكون أداة في يد المشروع االستعماري، ولذلك فهو غير مؤهل أن يجلس                 : "وقال

على طاولة الحوار قبل أن يحاكم على جرائمه التي ارتكبها وفق القانون، فهذا أمر ال يمكـن تجـاوزه،                   
ولذلك فإن تقديم محمد دحـالن      ... وبته وقبل أن يكون تحت حكم القانون،      وهو غير مؤهل إال إذا أعلن ت      

كوجه للحوار هذا يعني منذ البداية أن الطرف اآلخر ال يريد حوارا، وإنما يريد صنع األزمـات، ولـو                   
  .، كما قال"طرح الرئيس محمود عباس لنا محمد دحالن للحوار فهذا يعني أنه ال يريد حواراً
  ١٥/٦/٢٠٠٨ لإلعالم المركز الفلسطيني

  
  فلسطينيان يقصفان المجدل بصاروخين مطورين فصيالن .٢٠

أعلنت كتائب أبوعلي مصطفى وألوية الناصر صالح الـدين قـصف مدينـة المجـدل               :  د ب أ   -غزة  
تمكنـت مجموعـة    "وقال الفصيالن في بيان صحفي مـشترك         . بصاروخين ٤٨الفلسطينية المحتلة عام    

 ".امس ل المحتلة بصاروخين من النوع المطور ظهرمشتركة من قصف مدينة المجد
  ١٦/٦/٢٠٠٨الدستور 

  
  " بوابة فاطمة"ونفّذت اعتصاماً عند  "مسيرة العودة"أطلقت " الديموقراطية" .٢١

الـى قـرب    " مسيرة العودة "في البقاع الغربي    " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "نظّمت  : مرجعيون
ورفـع  .  فلسطيني من مختلف الفصائل الفلـسطينية      ٢٠٠شارك فيها نحو    في بلدة كفركال،    " بوابة فاطمة "

  . ١٩٤المشاركون اعالما لبنانية وفلسطينية وشعارات تؤكد حق العودة وفقا للقرار 
  ١٦/٦/٢٠٠٨النهار 

  
   أكد لرايس ان البناء في القدس سيستمراولمرت .٢٢

 لـوزيرة الخارجيـة األمريكيـة،       أوضح رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود أولمـرت،       -القدس المحتلة   
وزعم أولمرت في لقائه مـع رايـس يـوم أمـس أن             . كونداليزا رايس، أن البناء في القدس سيتواصل      
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إسرائيل ال تصادر أراض فلسطينية جديدة، وأن البناء يتم في األحياء اليهودية والتي مـن المتوقـع أن                  "
 ". تبقى بأيدينا

راء، ووزير الصناعة والتجارة إيلي يشاي، تـصريحات رايـس          ومن جانب آخر، انتقد نائب رئيس الوز      
هل ال تملـك اإلدارة     : "وأضاف".  لماذا تختلف القدس عن واشنطن     -ال أفهم : "وتساءل  . حول االستيطان 

كل محاولة لتضييق الخناق على تطور إسرائيل هـي         "معتبرا أن   ". األمريكية صالحيات لتطوير واشنطن   
وأكد أنه سيعترض على أي محاولة للحد من البنـاء          ". إسرائيل هو شرعي   وكل بناء في     –غير شرعية   

في حين اعتبر عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان أن االستيطان اليهودي في الضفة الغربية ال              . في القدس 
 ". تؤثر على أي تسوية سياسية

  ١٦/٦/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  "حماس"ة مع إسرائيل تنجز في القاهرة تفاصيل صفقة التهدئ": معاريف" .٢٣

جلعاد أنهى خـالل    عاموس  اإلسرائيلية أن   " معاريف"كشفت صحيفة   :  ماهر إبراهيم، والوكاالت   -غزة  
ونشرت الصحيفة في عـددها      . وإسرائيل حول التهدئة  " حماس"زيارته للقاهرة كل تفاصيل الصفقة بين       

سرائيل بما فيها عمليـات     وإ" حماس"أمس تفاصيل االتفاق الذي ينص على وقف شامل إلطالق النار بين            
الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة ووقف إطالق الصواريخ، فيما تقوم إسرائيل بفتح المعابر اإلنسانية بعد               

يبـدأ مـدير    " معـاريف "وحسب االتفاق الذي نـشرته       . ثالثة أيام من الهدوء الشامل ما عدا معبر رفح        
من أجل إطـالق سـراح      " حماس"ين اإلسرائيلي و  المخابرات المصرية مباشرة محادثات مكثفة بين الجانب      

حيث سيتم فتح معبر رفح في حالة إطالق سراحه وإتمام صفقة التبادل            ".غلعاد شليت   "الجندي اإلسرائيلي   
  . فقط" حماس"مع 

شليت لن يكون جزءا من بداية الـصفقة ولكنـه            ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن       
عند إتمام االتفاق وفتح معبر رفح موضحة أن إسرائيل ستتلقى ردا من مصر خالل              سيكون عنصرا مهما    

  . أيام حول شروط إسرائيل للتهدئة
  ١٦/٦/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  

  
   وباراك يتبادالن االتهامات حول عدم التوصل التفاق بشأن التهدئةأولمرت .٢٤

، ايهود اولمرت، االتهامات مع وزيـر       "ئيليةاإلسرا"تبادل رئيس الحكومة     : آمال شحادة  - القدس المحتلة 
أثـرت فـي    " كاديمـا "حربه، ايهود باراك، حول وجود اعتبارات تتعلق باالنتخابات التمهيدية في حزب            

  تأخير اتخاذ قرار حول قبول التهدئة او شن عدوان واسع على قطاع غزة، 
، ورأى  "ائدة وعديمة المـسؤولية   ز"وقال أولمرت خالل اجتماع حكومته االسبوعي امس إن اقوال باراك           

أن قراراً بهذا الحجم بشأن التهدئة مع األخذ بالحسبان أهميته وتبعاته ينبغى إقراره في المجلس الوزاري                
لم يعرقل أي اعتبار واي سبب، بما في ذلك أسـباب          "وشدد على أنه    . المصغر للشؤون السياسية واألمنية   

  ". سياسية، اتخاذ القرار
ن وزير الحرب على ذلك بأن باراك يسعى لدفع اتفاق تهدئة إلى األمام من أجل إطالق                وعقب مقربون م  

لـو أن   "وكان باراك قد قال خالل اجتماع لحزب العمل في نهاية األسبوع الماضي إنـه               . سراح شاليت   
الحكومة لم تكن تعمل في ظل االنتخابات التمهيدية الداخلية في حزب كاديما لكـان قـد اتخـذ القـرار                    

  ".بخصوص التهدئة منذ مدة
  ١٦/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  التهدئة هي عملية لالعتراف بحماس وباراك يتحمل مسؤولية عدم شن العملية: رامون .٢٥
وجه نائب رئيس الوزراء حاييم رامون، المقرب من أولمـرت، انتقـادات            : زهير اندراوس  -الناصرة  

قرار حول التهدئة تأخر بسبب أجواء االنتخابات التمهيديـة          إثر تصريحه بأن اتخاذ ال     ىشديدة لباراك، عل  
 أن أولمرت سيحاول، رغـم موافقتـه علـي البـدء            ىفيما أشار مراقبون إل   . التي تعصف بحزب كاديما   

 ما بعد جلسة استجواب الشاهد تاالنـسكي فـي تمـوز            ىبإجراءات لتقديم موعد االنتخابات، المماطلة إل     
  .المقبل) يوليو(

 عن رامون قوله انه يجب منع كارثة االنتخابات التي يجلبها علينا رئيس حـزب               "هآرتس" ونقلت صحيفة 
واعتبر أن دعوة باراك أولمرت لالستقالة تعني انتقال السلطة لحزب الليكود للحكم،ودعا للتصدي             . العمل
  .لذلك

لداخلية في كاديما،   واعتبر اتهامات باراك وقاحة وغطرسة ألنه هو من دفع نحو تقديم موعد االنتخابات ا             
رئيس الحكومة يجري مشاورات ونقاشات حول الموضوع، ومن يقف في وجه قرار شن عمليـة               : وتابع

ويصر علي التوصل إلي تهدئة واالعتراف بحماس، والتهدئة هي تجميل لكلمة           . عسكرية هو وزير األمن   
  .االعتراف الفعلي بحماس، والخضوع لدولة اإلرهاب

  ١٦/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   ألف وحدة استيطانية في القدس٤٠ تتحدى رايس بـ "إسرائيل" .٢٦

وجهت إسرائيل صفعة كبيرة لوزيرة الخارجية األميركية كونـدوليزا         : والوكاالت،   ماهر إبراهيم  -غزة  
، إذ صادقت لجنـة     "تؤثر على مفاوضات الوضع النهائي    "رايس، التي اعتبرت أن أنشطة االستيطان لن        

اللجنـة  " ألف وحدة استيطانية في القدس، وصادقت ما تسمى          ٤٠ تقضي بإقامة نحو     إسرائيلية على خطة  
على خطة رئيس بلدية االحتالل في المدينة أوري لوبوليانسكي،         " اللوائية للتنظيم والبناء في مدينة القدس     

  . ألف وحدة استيطانية في القدس٤٠بإقامة نحو 
إن القدس ليست بمثابة مستوطنة وان البناء فـي         "كي قوله    ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية امس عن لوبوليانس     

  ."جميع أنحائها سيستمر
  ١٦/٦/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  

  
  حكومة أولمرت تمارس التطهير العرقي ضد المقدسيين":بيتسيلم" منظمة .٢٧

لة لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحت" بيتسيلم" كشفت منظمة :فرح سمير -  القدس المحتلة
عن سياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل ضد المقدسيين منذ سنوات ومنها سحب هويات حق 

وذكرت المنظمة أن وزارة . المواطنة ومنع البناء والسكن إلجبارهم على اإلقامة خارج حدود البلدة 
ولية وحقوق اإلنسان الداخلية اإلسرائيلية تمارس إجراءات على المقدسيين تتعارض وقوانين الشرعية الد

واوضح تقرير للمنظمة ان هذه الممارسات تضاعفت لدرجة خطيرة ولعدة مرات حيث أنه في عام . 
 مواطنا األمر الذي يعني ارتفاع نسبة سحب الهويات من المقدسيين إلى ١٣٦٣ سحبت الهوية من ٢٠٠٦
  .١٩٨٥منذ عام  % ٥٠٠نسبة 

  ١٦/٦/٢٠٠٨عكاظ 
 

  ولة بمواصلة المفاوضات مع الفلسطينيينالحكومة غير مخ:  أبيبتل .٢٨
ـ             : زهير اندراوس  - الناصرة  ىدأبت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوي في ديوان رئـيس الـوزراء إل

، أمس األحد، مفادها أن صناع القرار في الحكومة اإلسرائيلية ليسوا           "هآرتس"تسريب معلومات لصحيفة    
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ألزمة السياسية التي تعصف بتل أبيب، والمطالبـة بحـل           خلفية ا  ىمخولين بالتفاوض مع الفلسطينيين عل    
  .الكنيست اإلسرائيلي وتبكير موعد االنتخابات التشريعية العامة

 في تل أبيب قولها إن      ىونقل المراسل السياسي للصحيفة عن مصادر سياسية وصفها بأنها رفيعة المستو          
لمية، وال توجـد للحكومـة اإلسـرائيلية        الوضع السياسي في إسرائيل ال يسمح بأي تقدم في العملية الس          

  . حد تعبيرهاىشرعية جماهيرية ألي تقدم في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، عل
  ١٦/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  للخطر" إسرائيل"إزالة الحواجز في الضفة يعرض :  إسرائيليونضباط .٢٩

سرائيلية فـي الـضفة الغربيـة ،         حذر ضباط كبار في جيش االحتالل من ازالة الحواجز اإل          -رام اهللا   
وقـال   .معتبرين ان هذه الخطوة ستعرض اسرائيل للخطر والعتداءات صاروخية فلسطينية من الـضفة            

إن أفراد الشرطة الفلسطينية الذين انتشروا في جنين منذ الشهر الماضي           "أحد الضابط لإلذاعة اإلسرائيلية     
يعكفون على فرض القانون والنظام العام وليسوا منهمكين في ضمان االمن اذ انهم ال يجـابهون حركـة                  

قال اشخاص يـشتبه فـيهم      واوضح انه ليس لدى الشرطة الفلسطينية جهاز قضائي وسجون العت         ".حماس
 .بارتكاب عمليات ضد اسرائيل

  ١٦/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
  "حزب اهللا"لصفقة تبادل مع   تضع اللمسات األخيرة"إسرائيل" .٣٠

سرائيلية أن الدولة العبرية تعمل على وضع عالم اإلفادت وسائل اإلأ:  حسن مواسي- القدس المحتلة
، ومن المتوقع ان تتخذ الحكومة االمنية "زب اهللاح"اللمسات االخيرة على صفقة تبادل االسرى مع 

وذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي ، االسرائيلية المصغرة قرارا في هذا الشأن في االيام القليلة المقبلة
امس، ان مبعوث رئيس الوزراء اإلسرائيلي الخاص لشؤون الجنود األسرى والمفقودين عوفر ديكل 

حزب "ائيل لوضع لمسات أخيرة لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل ويتواجد في هذه األثناء خارج اسر
االلكتروني ان ديكل غادر إسرائيل امس، من دون " يديعوت أحرونوت"كذلك قال موقع صحيفة ". اهللا

الى انه من المتوقع أن تتخذ الحكومة اإلسرائيلية قرارا في األيام الصحيفة واشارت ، اإلعالن عن وجهته
 بشأن إتمام الصفقة، التي سيجري من خاللها إطالق سراح األسرى اللبنانيين في إسرائيل القريبة المقبلة

  . ايهود غولدفاسير وإلداد ريغف:مقابل استعادة الجنديين اإلسرائيليين األسيرين لدى الحزب
  ١٦/٦/٢٠٠٨المستقبل 

 
  كيةبيب تتوقع اتصاالت مباشرة مع دمشق مع بدء جولة تفاوض جديدة بوساطة ترأتل  .٣١

مس أن مستشاري رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي،    أ "هآرتس"ذكرت صحيفة  :زهير اندراوس  -الناصرة
 يتوقعان البدء فـي الفتـرة       - المكلفان بإجراء المحادثات مع سورية     -يورام توربوفيتش وشالوم ترجمان   

 الجولـة الثانيـة    إن:وقالت مصادر إسرائيلية، أمس. القريبة المقبلة باتصاالت مباشرة مع الوفد السوري      
: موقـع صـحيفة  وأشار ، من المفاوضات غير المباشرة قد بدأت األحد في أنقرة، تركيا، برعاية األتراك         

 إلي أن المفاوضات تتجدد في ظل ما أسماها بالتصريحات الحربجيـة لنائـب وزيـر                يديعوت أحرنوت 
دخل في مفاوضات مباشـرة مـع       الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، التي أكد فيها أن بالده لن ت           

  ، كيان االحتالل اإلسرائيلي ما لم يقر هذا األخير بمطالب دمشق
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 امس عن المستشار السياسي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي شالوم ترجمان قولـه مـؤخرا              "هآرتس"ونقلت  
 سـتجري   خالل محادثات مع دبلوماسيين أجانب في إسرائيل إن جولة المحادثات المقبلة بـين الجـانبين              

بصورة غير مباشرة وبواسطة الوسطاء األتراك لكنه لم يستبعد أن يجلس الوفدان اإلسرائيلي والـسوري               
  .في الجوالت الالحقة في غرفة واحدة

 ١٦/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
 
  هدد بتدمير دمشق إذا قصف حزب اهللا مناطق الشمالي ليبرمان .٣٢

 إنه ينبغي التفاوض مع :كنيست أفيغدور ليبرمان قال عضو ال: رويترز-  رام اهللا -القدس المحتلة 
سوريا فقط حول الترتيبات األمنية في لبنان وليس حول هضبة الجوالن وهدد بتدمير دمشق وعدم إبقاء 

جاءت أقوال ليبرمان في لقاء مع يهود مهاجرين من . حجر على آخر إذا قصف حزب اهللا إسرائيل
ممنوع الحديث معهم حتى ولو بتلميح عن  ":وأضاف، تحدةروسيا عقد في نيوجيرسي في الواليات الم

يجب أن يكون واضحا للرئيس السوري أنه في حال . تسليم هضبة الجوالن أو أي أرض مقابل السالم
قصف حزب اهللا سكان الشمال بأن سوريا ستدفع كامل الثمن حينما يخسر بشار األسد وعائلته حكم البعث 

 وبدل محاربة تنظيمات إرهابية :حسب قوله" ا على حجر في دمشقولن يبقوا أحياء ولن نترك حجر
 وفي حالة حزب اهللا هو األسد ألن حزب اهللا ال يمكنه البقاء من دون دعم - ينبغي أن نحارب الرأس 

 .حسب تعبيره" سوري
 ١٦/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة   

  
  لفلسطينية اللبنانية ا إلى الحدود ينفلسطينية لالجئين المسيرمنظمة ثابت تنظم  .٣٣

مسيرة فلـسطينية حاشـدة     بتنظيم  ،  "ثابت" المنظمة الفلسطينية لحق العودة      قامت: ادوار عشي  - الجنوب
صور، وسط إجـراءات أمنيـة       و قدرت بأكثر من ثالثمئة وخمسين شخصاً، من جماهير مخيمات صيدا         

 محيط بوابة فاطمـة    متمركزون في     في الجيش اللبناني   مشددة توالها ضباط وعناصر من اللواء العاشر      
، وقوة مؤللة من اليونيفيل المعززة، في وقت نشرت قوات االحتالل اإلسرائيلي جنودهـا فـي                الحدودية

هتف المتظاهرون تأييداً لفلسطين والمقاومة، ومـن أجـل دعـم عـودة             قد  و. البساتين المتاخمة للحدود  
كـا، وباسـتمرار العـدوان      يربية وأمر  واألنظمة الع  "إسرائيل"ـالفلسطينيين إلى ارضهم، وأخرى منددة ب     

 أن الحقوق    من جهته  هويديوقد أكد أمين عام المنظمة علي       . االسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة     
  .ال تسترد باالستجداء والترجي، بل بالتضحية والفداء والمقاومة

  ١٦/٦/٢٠٠٨السفير 
  

  باردال الفلسطينيين من مخيم نهر طفالاال  نتائج نزوحدراسة عن .٣٤
طلقتها العام الماضي، عن    أعن نتائج الدراسة الميدانية التي      "  نبع -جمعية عمل تنموي بال حدود      "أعلنت  

 والتي شملت    شمالي لبنان،  اآلثار النفسية للحرب على األطفال الفلسطينيين النازحين من مخيم نهر البارد          
ن ردود فعل األطفال    أ النتائجفت  وكش .٢٠٠٧سبتمبر عام   /يوليو وأيلول / طفل وجرت ما بين تموز     ٣٠٠

النازحين تحمل كل خصائص االضطرابات االكلينيكية الخاصة بصدمات ما بعد الحرب، كاضـطرابات             
 من األطفال االهتمام والرغبة بـأي نـشاط،         %٤٧، بينما فقد    %٢٥النوم واالحالم المزعجة التي طالت      

ن أ  الدراسة وبينت. منهم% ٤٩كار الموت على    تتسلط أف بينما   ،من االنزواء العاطفي  % ١٧,٦عانى  فيما  
 فـي الحركـة     %٥٠ ، بينما يفـرط   يعانون العصبية المفرطة  % ٧٨ من األطفال يعانون الخوف و     %٣٦
 .مـن االكتئـاب   % ٤٢ فيما يعاني    ،يعانون الهذيان اللفظي واليقظة المفرطة خصوصاً الصغار      % ٨٦و
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 يـؤدي إلـى     ،دة ترميم األنا والحفاظ على التماسك     ن سعي األطفال للدفاع الذاتي وإعا     أولحظت الدراسة   
  . وهو ما قد يؤدي سريعاً إلى العنف،العدوانية في العالقة مع اآلخرين

  ١٦/٦/٢٠٠٨المستقبل 
  

   ثلثا المقدسيين تحت خط الفقر: المسيحيةاإلسالميةالجبهة  .٣٥
والمقدسات أن أكثر من ثلثي     أكدت الجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس         : أمين أبو وردة   - نابلس

 في حين أن نـسبة الفقـر      ،المقدسيين بات يعيش تحت خط الفقر وهي نسبة تجاوزت كل الخطوط الحمر           
بفعل الدعم الـذي يتلقـاه      أيضاً  هي في تناقص    التي  بين اليهود في المدينة ال تصل إلى ربع هذه النسبة           

  .المستوطنون من الداخل والخارج
  ١٦/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   فلسطينياً بتهمة محاولة قتل مستوطن١٢ يحذّرون من محاكمة ٤٨فلسطينيو .٣٦

 من سكان   ١٢ من عواقب قرار النيابة العامة تقديم        ة اإلسرائيلية حكومال ٤٨فلسطينيوحذر قادة   : الناصرة
هابيـة  ل من ثالث سنوات، عملية إر     أقلى المحاكمة بتهمة محاولة قتل مستوطن نفذ قبل         إمدينة شفاعمرو   

غرض عرقلة  ، ب  آخرين ٢٠في باص ركاب داخل المدينة أسفرت عن مقتل أربعة من أبنائها وإصابة نحو              
الشرطة ، أن   عقب النائب جمال زحالقة على القرار بالقول      من جهته   و .خطة فك االرتباط عن قطاع غزة     

المريخ وإنما جاء مـن      للتحقيق في من وقف وراء اإلرهابي ومن وجهه، فهو لم يهبط من              لم تبذل جهداً  
  .بيئة داعمة تسكنها العنصرية والكراهية للعرب

  ١٦/٦/٢٠٠٨الحياة 
  

   تخزين المتفجرات عمليةيطالب فصائل المقاومة بتأمينفي غزة مركز حقوقي  .٣٧
حذر المركز الفلسطيني لحقوق االنسان من خطورة استمرار فصائل المقاومـة الفلـسطينية فـي               : غزة  

ـ   تخزينها في أماكن سكنية مدنية    تصنيع مواد متفجرة و    شكل تهديـداً مـستمراً لحيـاة المـدنيين         ، مما ي
وطالب باتخاذ التدابير الجدية لعدم تكرار       .الفلسطينيين وانتهاكاً لحقوق االنسان والقانون االنساني الدولي      

 غـزة،  فيمثل تلك األحداث، خاصة بعد حادث االنفجار األخير في منزل سكني لناشط من كتائب القسام    
  . آخرين قبل بضعة أيام٤٠صابة أكثر من إالذي أدى لمقتل ثمانية فلسطينيين وو

  ١٦/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

 أوروبا تتحمل مسؤولية كبيرة في كسر حصار غزة: الخضري .٣٨
التأكيـد علـى ان كـسر        رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار     جدد جمال الخضري،  : غزة – ايطاليا

ن أوروبـا   أوشـدد علـى      .مهمة شعبية فلسطينية وعربية ودولية     ائيلي على قطاع غزة،   الحصار اإلسر 
 خـالل   ة له في كلم  واعتبر. الحصار، بحكم موقعها وتأثيرها بالعالم    هذا  تتحمل مسؤولية كبيرة في كسر      
دعـم  اللقاءات الجماهيرية تأتي في مقدمة األولويات فـي          نأ،  االيطاليةاحتفال جماهيري في مدينة سينا      

من جهـتهم، طالـب      و .صمود الشعب الفلسطيني والتعبير عن التعاطف الكامل مع شعب غزة المحاصر          
مساعدتهم والتنسيق معهم في إدخال المساعدات واألدوية إلى قطـاع          بتهم  النشطاء خالل كلماتهم ومداخال   

اللغـة االيطاليـة،    ا اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلطالق موقع على شبكة االنترنت ب          ودعكما   .غزة
  .تعهدوا بترجمة ونشر األخبارحيث 

  ١٦/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  على حصار غزة بحرية تنطلق من هرتسليا احتجاجاًتظاهرة .٣٩
 مس احتجاجاً ألتحالف اإلسرائيلي ضد حصار غزة تظاهرة بحرية من مدينة هرتسليا           ا نظم:  وفا -رام اهللا 

 انطلقتكما  . را، والصيادين خصوصا النقطاع مصادر رزقهم     ضر بالفلسطينيين كثي  أعلى الحصار الذي    
 تظاهرة بحرية أخرى من ميناء غزة، شارك فيهـا متـضامنون أجانـب إلـى جانـب                   ذاته في الوقت 
  .فلسطينيين

  ١٦/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  عالقون في مصر يناشدون لحل قضية عودة أبنائهم إلى غزةضباط فلسطينيون أهالي .٤٠
حال و،  في مصر " مبارك لألمن والشرطة  " من أكاديمية    وادعا اهالي ضباط تخرج   : يش سمية درو  -غزة  

الرئيس محمود عباس إلـى سـرعة التـدخل العاجـل لحـل             ،   إلى غزة  ماالنقسام السياسي دون عودته   
هالي، مع كثرة الحديث في اآلونة االخيرة عن عزم السلطات المـصرية            ألوتزامنت مناشدة ا   .الموضوع

وقد أوضح األهالي   . لى دولتي الجزائر واليمن   إموجودين من كوادر ونشطاء حركة فتح،       ترحيل بعض ال  
 جـور الـشقق،   أن المخصصات المالية بالكاد تسد رمقهم و      أ  سيئة، موضحين  هم المعيشية  أبنائ ن أوضاع أ

  . على ذويهم، السيما في هذه الظروف االقتصادية الصعبة كبيراً مالياًمما شكل عبئاً
  ١٦/٦/٢٠٠٨ويتية الجريدة الك

  
     عباس بتفعيل قضيتهميطالبون في غزة   الهوية من الفلسطينيينفاقدي .٤١

طالب عشرات الفلسطينيين من فاقدي بطاقات الهوية، الرئيس محمود عباس بالعمـل            : رائد الفي  -غزة  
ـ     إعلى   ي نهاء معاناتهم ومساعدتهم للحصول على حقهم في المواطنة في أراضي الـسلطة الفلـسطينية ف
 أمام مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة أمس         هماعتصم العشرات من  قد  و . غزة  وقطاع  الغربية الضفة

  .في اطار فعالياتهم االحتجاجية األسبوعية، مطالبين بتفعيل قضيتهم على جميع المستويات
  ١٦/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  
  لنقب عامالً من محافظة الخليل في ا٦٢ االحتالل تعتقل سلطات .٤٢

 عامالً من محافظـة الخليـل بـالقرب مـن           ٦٢س،  أمسرائيلية،  اعتقلت قوات حرس الحدود اإل    : الخليل
سرائيلية العتقال العمال   طار حملة تنفذها الشرطة اإل    إفي   المستوطنة الزراعية احوزام في منطقة النقب،     

وذكـر فـي    . صاريح الالزمة ن تكون بحوزتهم الت   أسرائيلية دون   لى المدن اإل  إالفلسطينيين الذين يصلون    
اعتقلـوا  سرائيلية وراء الخط االخـضر      إ عامالً كانوا يقيمون في مدن ومستوطنات        ١٢٧هذا السياق أن    

  .خالل االسبوع الماضي
  ١٦/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  االستيطان االسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة:  والسعودياألردنيالعاهالن  .٤٣

لعاهل األردني عبداهللا الثاني وخادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن عبدالعزيز ان اعتبر ا:  بترا–جده 
في بناء المستوطنات واعالنها لمشروع إقامة مستوطنات جديدة في القدس الشرقية " اسرائيل"استمرار 

لسطينية يشكل تهديدا المن واستقرار المنطقة، مؤكدين ان طريق السالم الحقيقي يكمن في اقامة الدولة الف
  . المستقلة على كامل االراضي الفلسطينية
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وأعرب الزعيمان، خالل مباحثات اجرياها في جدة امس، عن تأييدهما للدعوة التي اطلقها رئيس السلطة 
الوطنية الفلسطينية محمود عباس للحوار بين الفصائل الفلسطينية النهاء حالة االنقسام وتوحيد الصف 

  . الفلسطيني
  ١٦/٦/٢٠٠٨ة الغد االردني

  
 سيناريوهات حل القضية الفلسطينية لها آثار سلبية علي األردن : المعشررجائي. د .٤٤

قال رجل األعمال األردني الدكتور رجائي المعشر إن القضية الفلسطينية :  أسعد العزوني- عمان
 إرباك الجو ومصير مباحثات السالم واإلحباط الشديد الذي انتاب ما يسمي بدول محور االعتدال أدي إلي

 وأضاف، في محاضرة له بمقر الجمعية األردنية للعلوم والثقافة، إن ما يجري على .السياسي في المنطقة
أرض الواقع هو تقسيم الضفة الغربية وغزة إلي ثالثة كانتونات تضم تجمعات سكانية محاصرة بالوجود 

إغالقها والسيطرة عليها في أي " إسرائيل"العسكري اإلسرائيلي ومرتبطة ببعضها عبر طرق تستطيع 
 كما استعرض المعشر بدائل متعددة لحل القضية الفلسطينينة تمثلت اوالها في استمرار محادثات .وقت

" إسرائيل"السالم كما هي اآلن من دون أن يتم التوصل إلي اتفاق عاجل، أو بسيناريو اخر تنسحب فيه 
رك بذلك الضفة الغربية وقطاع غزة في فراغ أمني بعد إنجاز عملية الفصل، التقطيع الجغرافي، لتت

وأما االحتمال الثالث فهو استمرار االحتالل . خطير يترتب عليه دور ما لدولتي الجوار مصر واألردن
اإلسرائيلي وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني بما يتطلب إجراءات أردنية صعبة من أهمها بذل الجهود 

الرض الفلسطينية والتصدي لكل محاوالت التهجير التي تمارسها إلبقاء الشعب الفلسطيني علي ا
 وبين المعشر أن كل هذه االحتماالت لها آثار سلبية علي األردن، مشيرا إلي .علي هذا الشعب" إسرائيل"

 .ان الحوار حولها يكتسب أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات
  ١٥/٦/٢٠٠٨الراية القطرية 

  
    اتصاالت ولقاءات وتحذيرات من األسوأ ...عين الحلوةحالة المراوحة مستمرة في  .٤٥

والشائعات التي تطلق بين الحـين      عين الحلوة    الذي يعيشه مخيم     "المراوحة االمنية "وضع   :محمد صالح 
 اخـالء اهـالي     "لغز"واالخر، بدأ ينعكس على محيطه الصيداوي خاصة في مناطق التعمير، وذلك بعد             

 يومين اثر شائعة عن دخول الجيش الى مخيم الطوارئ ما ادى الى نزوح              التعمير لبيوتهم كما حصل قبل    
إن غيـاب صـيغة     "واعتبر رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سـعد          . مؤقت لمئات العائالت  

سياسية تنظم العالقات اللبنانية الفلسطينية، تبقي هذه العالقات مفتوحة على كل اإلحتماالت الـسلبية، مـا              
ورأى سعد ان تجربة نهر البارد      . "من الوطني اللبناني وأمن الشعب الفلسطيني ألفدح األخطار       يعرض األ 

ومأساة الفلسطينيين واللبنانيين هناك جديرة بالقراءة المتأنية، ليس من باب التهويل، إنما من باب المعالجة               
 نهر البارد علـى المخيمـات       الضرورية للعالقات اللبنانية الفلسطينية، الن إسقاط مفاهيم وأساليب حرب        

دعـا سـعد القـوى      و. "الفلسطينية عموماً ومخيم عين الحلوة خصوصاً هو بمثابة كارثة تصيب الجميع          
الفلسطينية كافة إلى التنبه لخطورة ما يحاك ضد قضيتهم واالنتقال مـن حالـة المراوحـة والزيـارات                  

ات اللبنانية الفلسطينية علـى أسـس سياسـية         الفولكلورية العقيمة، إلى حالة متقدمة تسعى لتنظيم العالق       
ان حكومة السنيورة مدعومة من أطراف وأجهزة إستخبارية عربية ودولية          "وكشف سعد   . ونضالية سليمة 

 على الفلسطينيين وجعل المخيمات منزوعة السالح، حتى لو أدى ذلـك            ١٥٥٩تصر على تطبيق القرار     
ن التذرع ببسط سلطة الدولة     "وقال  . "ن اللبناني والفسلطيني  إلى تعميم القتل والخراب والدمار على الشعبي      

على أراضيها ال يعطي الحق ألي كان بتعريض األمن الوطني للخطر، كما ال يعطـي الحـق بتمريـر                   
مـن جهتهـا    . "المطالب األميركية واإلسرائيلية الهادفة إلى تصفية الحقوق الوطنية لالجئين الفلسطينيين         

ان الوجود الفلسطيني في لبنان ليس فقط مسؤولية لبنانيـة، وانمـا هـو              "لحريري  اعتبرت النائبة بهية ا   
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مسؤولية عربية ودولية لتحسين سبل الحياة لهذا الوجود لمنع استخدامه بأي شكل من األشـكال فـي اي                  
بدوره حذر امام مسجد القدس قي صيدا الشيخ مـاهر          . "خالف في الداخل أو اي استخدام في اثارة القلق        

اننا نطالب بمعالجة واعية ترتكز على فهم       "من االستخفاف بما يحصل في مخيم عين الحلوة، وقال          " حمود
ديني وتجربة سياسية ووعي أمني، وهدوء وروية وإال ألخذنا هؤالء المغامرون الصغار والجاهلون إلى              

تية فاعلـة تـستطيع     أسوأ العواقب وأبغضها هللا وللمؤمنين وللوطن السليم، طالما إن هنالك جهات مخابرا           
اال ان النائبة بهية الحريري نوهت باألداء الفلسطيني داخل مخيم عين الحلـوة             . "تجنيد هؤالء دون علمهم   

وقالـت ان هـذا     . من قبل كافة القوى، ووصفت هذا االداء بانه رفيع المستوى وينم عن مسؤولية عالية             
ذا يتطلب جهداً يومياً وعمالً دائماً وتواصـالً        االداء هو الذي يقف بوجه محاولة جر المخيم ألي فتنة، وه          

  . مع كل القوى حتى نستطيع اجتياز هذه المرحلة الصعبة 
  ١٦/٦/٢٠٠٨السفير 

  
 الحوار الفلسطيني يجري وفقا لوثيقة مكة والمبادرات العربية: صبيح .٤٦

سفير محمد صبيح كشف األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين ال:  ربيع شاهين-القاهرة 
عن مشاورات واتصاالت تجري بين األمين العام للجامعة عمرو موسى واألطراف الفلسطينية الى جانب 
دول عربية أخرى حول موضوع الحوار الفلسطيني مؤكدا أن الحوار سيجري وفقا ألسس وثيقة مكة 

لحوار في مكان معين مشيرا ولفت صبيح الى أنه ال يوجد قرار بعد بعقد ا. والمبادرات العربية األخرى
غير أنه . الى الرغبة التي أبداها الرئيس محمود عباس للرئيس المصري حسني مبارك كي يعقد بالقاهرة

أشار الى أن مصر لن تمانع من عقده بالجامعة تحت مظلة عربية خاصة في ظل ما يبذل من جهود 
ة التهدئة ورفع الحصار وانهاء الوضع كبيرة وضخمة حيال العديد من الملفات ذات الصلة وخاصة عملي

  . المأساوي الذي يتعرض له قطاع غزة
وأوضح أن دوال عربية عديدة في مقدمتها المملكة ومصر واليمن تبدي اهتماما كبيرا بانجاح الحوار 

وعما اذا كان الحوار سيبدأ من نقطة الصفر أو أنه سيتجاوز . وتحقيق النتائج المرجوة واحتواء الخالفات
خطاء جرت على مدى األشهر الماضية قال إنه ال يمكن للحوار أن يبدأ من نقطة الصفر اذ أن هناك أ

  .جوالت جرت من قبل وكذا اتفاقيات تم التوصل اليها
  ١٦/٦/٢٠٠٨عكاظ 

  
  هجوم برلماني على وزير الثقافة بعد إبداء استعداده لزيارة إسرائيل: مصر
ن في البرلمان المصري هجوماً على وزير الثقافة فاروق حسني، شن نواب المعارضة والمستقلو: القاهرة

لحل أزمة " إسرائيل"أبدى فيها استعداده لزيارة " يديعوت أحرونوت"على خلفية تصريحات لصحيفة 
، فيما كرر الوزير استعداده لزيارة الدولة العبرية باعتباره "يونيسكو"معارضتها ترشيحه لرئاسة منظمة 

  . منظمة الدوليةمرشحاً لرئاسة ال
  ١٦/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
   تحذيرات عربية من مؤامرة صهيونية لتدمير مظاهر الحضارة العربية   .٤٧

حذر عدد من رجال القانون وخبراء اآلثار في المنطقة العربية من مؤامرة خارجية تستهدف : القاهرة
 المحامين العرب بالقاهرة، وأشاروا في ندوة عقدها اتحاد. تدمير ونهب وسرقة التراث واآلثار العربية

، إلى أن ما يجري على أرض "نهب وتدمير اآلثار والتراث الحضاري العربي"أمس، تحت عنوان 
فلسطين والعراق يؤكد هذه المؤامرة، حيث يقوم االحتالل الصهيوني واألمريكي باستهداف مختلف 

د إبراهيم السماللي، إن هذه الجريمة وقال أمين عام االتحا. مظاهر الحضارة العربية بالتدمير أو السرقة
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تجري منذ فترة ليست بالقليلة، وإن مختلف البلدان العربية عانت منها، مدلال على ذلك بحادث سرقة 
وهي " لداود عليه السالم"، مشيرا إلى أن هذه المزامير تعود إلى سفر الزبور المنسوب "مزامير داود"

  .فة من جانب اليهودعبارة عن مائة وخمسين قطعة وأنها مستهد
  ١٦/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   يهودية تشتري منازل في بغداد جماعة .٤٨

قالت جمعية القوميين العرب في بغداد، أمس، إن جماعة يهودية اشترت :  عثمان المختار- بغداد 
يمي، إن واكد متحدث باسم القوميين العرب أحمد جابر التم. عشرات المنازل في بغداد خالل العام الحالي

 تاجرا يهوديا جاؤوا إلى العراق بغطاء إحدى الشركات اإلنسانية قادمين عبر أربيل شمال ٥٠أكثر من 
وأوضح التميمي أن جميع تلك المنازل تم شراؤها . العراق وقاموا بشراء عشرات المنازل وسط بغداد

عاف سعره الحقيقي،  أض٣من عراقيين اضطروا إلى تركها بسبب العنف اليومي وبعضها تم بيعه بـ
مشيرا إلى أنه جرى تسجيل تلك المنازل بأسماء أشخاص أجانب يحملون جوازات سفر أميركية 

  . وبريطانية وهولندية
  ١٦/٦/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  بدعم الهجوم على أم درمان" إسرائيل" الدفاع السوداني يتهم وزير .٤٩

" إسرائيل" الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين اتهم وزير الدفاع السوداني:  سيد عبد العال- القاهرة 
وعددا من الدول األخرى بالوقوف وراء الهجوم الذي قامت به حركة العدل والمساواة على أم درمان 

 سيارة وراجمات ٣٠٠وكشف عبد الرحيم، في مؤتمر صحفي، عن استخدام أكثر من . الشهر الماضي
 ان القوات المعادية كانت توجه باألقمار الصناعية حتى صواريخ ومدفعية في الهجوم على أم درمان كما

التحتك بالقوات الحكومية مؤكدا ان هذه القدرات وخاصة السيارات المخصصة والتي اليوجد منها في 
جميع الدول المجاورة يؤكد ان تشاد كانت مجرد واجهة فقط وقاعدة لالنطالق وان دوال ذات إمكانيات 

 ٣٥٠يضم " إسرائيل"ية وكشف عن وجود معسكر لتدريب المتمردين في كبيرة تقف وراء هذه العمل
  .  مليون دوالر١٠٠متمرداً وان تكاليف الهجوم على أم درمان تعدى أكثر من 

  ١٦/٦/٢٠٠٨عكاظ 
  
 مرشح الرئاسة االميركية جون ماكين سيعلن األردن دولة فلسطينية  :روبرت كاغان .٥٠

ترويجية ألفكار المرشح الجمهوري للرئاسة األميركية جون خالل محاضرة :  وكاالت–القدس المحتلة 
ماكين في جامعة نيويورك، أعلن الخبير في شؤون الجغرافيا السياسية والسياسات الدولية روبرت كاغان 
أحد المكلفين بتقدم تصور مفصل إلستراتيجية السياسة الخارجية في الشرق األوسط للمرشح الجمهوري، 

لفعل إستراتيجية الخيار األردني للتخلص من العبء الذي تشكله قضية النزاع أن ماكين قد تبنى با
 اإلسرائيلي حول األراضي في الضفة الغربية على السياسة العامة للواليات المتحدة في - الفلسطيني 

الشرق األوسط، مشيراً إلى أن السياسة األميركية الخارجية مع جون ماكين ستأخذ منحى مباشرا للتعامل 
ع القضية بشكل يريح المنطقة ودولها للتفرغ بمعاونة األميركيين لنشر الديمقراطية ومحاربة إرهاب م
األردن هو الوطن الطبيعي لماليين الفلسطينيين : "وفي شرحه لإلستراتيجية الجديدة قال". اإلسالم الفاشي"

مجتمعات التي يقيمون فيها من سكانه وكذلك هو الحل األمثل لقضية الالجئين الذين ذاب أغلبهم في ال
ولكن البقية ممن تعيش في المخيمات سيكون عليها اإلختيار بين البقاء في أماكنها أو اإلستيطان في 

األردن يضم أغلبية فلسطينية ومن الطبيعي حين نتحدث : "وأضاف". األراضي الفلسطينية شرق األردن
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 لن يكون هناك حاجة لدولة أخرى ألنها بالفعل عن الديمقراطية أن تحكم األغلبية في بلدها، وبالتالي
 . موجودة وهي قائمة ويمكن للعائلة الهاشمية أن تبقى في الملك إن أراد الشعب الفلسطيني ذلك
  ١٦/٦/٢٠٠٨وكالة سما 

  
   " إسرائيل"االتحاد األوروبي يعلن اليوم تعزيز عالقاته مع  .٥١

تحاد األوروبي ستعلن اليوم استعدادها لتعزيز أكد دبلوماسيون في بروكسل أمس، ان دول اال: رويترز
وقال . ، لكنها ستحثها على إحراز تقدم في عملية السالم في الشرق األوسط"إسرائيل"العالقات مع 
" إسرائيل"إن دول االتحاد األوروبي وافقت على نص يوضح استعدادها لتعزيز الروابط مع : دبلوماسيون

ول سوق االتحاد األوروبي وقضايا تنظيمية، من بينها اإلشارة إلى في مجاالت السياسة االجتماعية ودخ
الحاجة إلحراز تقدم في خطوات السالم مع الفلسطينيين، إال أنها ال تربط هذا األمر بإحراز تقدم في 

  . عملية السالم
  ١٦/٦/٢٠٠٨السفير 

  
  اجندات امريكية بمضامين اسرائيلية   .٥٢

  نواف الزرو
سبوع الماضي مع الرئيس االمريكي بوش يكون رئـيس الـوزراء االسـرائيلي             بلقائه هذا االخير في اال    

 ، - التي من المنتظر حسب المؤشرات االسرائيلية ان تنتهى قريبـا        -اولمرت قد عقد خالل فترة واليته       
 .،...ستة لقاءات قمة معه ، حصد خاللها انجازات كبيرة عزز فيها ما كان سابقه شارون قد حصدها

 االسـتراتيجية تجـاوزت كـل       -المعنوية  - االقتصادية   - االعالمية   -االنجازات السياسية   بل ان هذه    
التوقعات ليس االسرائيلية فحسب ، وانما العربية ايضا التي كانت تراهن على سبيل المثال على تـوازن                 

 ـ عـام التـسوية    ٢٠٠٨في السياسة االمريكية ، وعلى تحقيق رؤيـة الـدولتين ، وعلـى ان يكـون     
 .،...لدولةوا

بل ان االمور تجاوزت كل ذلك ايضا الى درجة ان االجندة السياسية واالمنية االمريكية فـي فلـسطين                  
، ففي زيارته االخيرة ووفـق المـصادر إالعالميـة          ...والعراق والمنطقة باتت اجندة اسرائيلية بالكامل     

شملت قضايا كبيرة منها إبرام صـفقات       ، كونها   " زيارة إستراتيجية "إالسرائيلية فان الزيارة وصفت بأنها      
  . عسكرية ومواصلة الحوار اإلستراتيجي بين الجانبين وخاصة ما يتعلق بالبرنامج النووي اإليراني

 أن أولمرت وصف القضايا التي بحثها مـع بـوش           ٢٠٠٨ـ  ٦ـ  ٥ وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت   
، " مـصيرية بالنـسبة إلسـرائيل     "ايس بأنها   ونائبه ديك تشيني ووزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا ر       

وكانت القضية المركزية في هذه المحادثات متعلقة بسيناريوهات مختلفة تم طرحها في الفتـرة األخيـرة                
وتهدف إلى منع إيران من حيازة سالح نووي ، وقالت صحيفة هآرتس من جهتها إن أولمـرت حـاول                   

ة إسرائيل ، والتي بموجبها توجد لدى إيران خطة نووية          إقناع بوش باالعتماد على المعلومات التي بحوز      
عسكرية ، وأال يعتمد على تقرير المخابرات األميركية ، ولذلك وضع أولمرت أزمته الداخليـة جانبـا ،                  

، واضاف قولـه    " يجب ايقاف الخطر االيراني بكل السبل الممكنة      "وشن هجوما عنيفا على إيران ، فقال        
جب ومسؤولية أن يوضح إليران من خالل إجراءات جذرية ان عواقب سـعيهم             على المجتمع الدولي وا   "

أن العقوبات الدولية والسياسية على ايران هي       "، معتبرا   " المتواصل وراء األسلحة النووية ستكون مدمرة     
 ".مجرد خطوة اولى"

ـ                ، وكـان   ...سابقةتحملنا جولة اولمرت هذه الى الوراء قليال لنتذكر ما قد حصل في اللقاءات الخمسة ال
ـ           بمناسبة احتفاالتها الستينية   " اسرائيل"اللقاء الخامس عقد بين اولمرت وبوش خالل زيارة الرئيس بوش ل

ـ      في ذلك القاء هو ذلك الخطاب التوراتي الذي القاه بوش امام           " اسرائيل"باقامتها ، وكان االنجاز الكبير ل
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 توراتيا ، ووعدا اخطر من وعد بلفور ، وضـمانات           الكنيست االسرائيلي ، تلك الزيارة ليس فقط خطابا       
اخطر من ضماناته لشارون ، وانما حمل معه للفلسطينيين كتلة هائلة من خيبات االمل وخاصـة للـذين                  

 .،.٨٠٠٢...بنوا اماال عليه في انه سيقيم الدولة الفلسطينية حتى نهاية العام ـ 
ن حرب على الفلسطينيين والعرب ، وباجتياح قطاع        وحمل معه ايضا تصريحا للحكومة االسرائيلية باعال      

، ولذلك  ..او تخشى من المجازر الجماعية وقتل االطفال والنساء والشيوخ        " اسرائيل"غزة دون ان ترتدع     
عدم تحيـزه    "٢٠٠٨ - ٠٥ - ١٧ من االمور التي ال يمكن تصديقها اعالن الرئيس بوش يوم السبت             -

لوصول الى اتفاق سالم بينها وبين الفلسطينيين يقود الى انشاء دولـة            تفاؤله بفرص ا  "، مؤكدا   " السرائيل
، ومن االمور التي ال يمكـن  "...٢٠٠٨ يناير ـ  -فلسطينية ، وذلك قبل انتهاء واليته في كانون الثاني 

، الرئيس االمريكي   ...، تصوروا ...تصديقها ايضا ان يتفهم القادة الفلسطينيون والعرب عدم انحيازه هذا         
، ونبدأ بقراءة ردود الفعل االسـرائيلية علـى         ...عدم االنحياز هذا  "، اذن لنقرأ    "...ر منحاز السرائيل  غي"

خطاب بوش امام الكنيست االسرائيلي ، ففي أعقاب كلمة كل من بوش وكلمة أولمرت فـي الكنيـست ،                   
مـن  "م إنـه    ، وقال عدد منه   " أن بوش يبدو صهيونيا أكثر من أولمرت      "رأى عدد من أعضاء الكنيست      

، في حين رأى    " األفضل استبدال رئيس الحكومة برئيس الواليات المتحدة لكي يثبت له ما هي الصهيونية            
 ".كمن يحقق أحالم الصهيوني"آخرون في بوش 

أن خطاب الرئيس األميركي جورج بوش أمام الكنيست فاق في          "كما اتفق اإلسرائيليون قبل العرب على       
ل إسرائيلي متشدد أن يقوله ، األمر الذي دفـع بعـض المـراقبين للقـول إن                 دالالته ما كان ألي مسؤو    

 ".٢٠٠٨ ـ ١٦ ـ ٥الخطاب قدم إلسرائيل شيكا على بياض لزعزعة أمن المنطقة ـ الجزيرة نت 
أن الخطاب كان أخطر من رسالة الضمانات التي قدمها بوش نفسه لـرئيس الحكومـة               "وقال محمد بركة  

وحتى أنه تراجع عما تعهد به في مؤتمر انابوليس قبل نهاية العـام الماضـي ،                السابق اريئيل شارون ،     
 ".على الرغم من انتقاداتنا حتى لمستوى تلك التعهدات

 ، في واشنطن ، كما اجتمعا قبل ذلك مـرتين  ٢٠٠٧ حزيران ـ  ١٩وكان اولمرت وبوش قد التقيا في 
التجميـع ـ   "االجتماع األول للدفع بخطـة   ، وكان قد خصص ٢٠٠٦في أيار وتشرين الثاني من العام 

في الضفة الغربية ، أما االجتماع الثاني فقد كان بعد العدوان على لبنان ، وناقش تغيير جدول                 " االنطواء
األعمال اإلقليمي ومواجهة إيران ، كما ناقش االثنان احتماالت إحداث تقدم إقليمي على أسـاس مبـادرة                 

مع رئيس السلطة الفلسطينية ، محمود عباس ، وفحـص إمكانيـة تجديـد              السالم العربية ، واالتصاالت     
 .المفاوضات مع سورية

 حيـث هيمنـت أجنـدة عمـل     ٢٠٠٧اما اللقاء الثالث الذي جمع بوش واولمرت فكان في حزيران ـ  
إسرائيلية خالصة على أجواء االجتماع ، وقد ركز اولمرت على أولويات طلب تبنـي واشـنطن لهـا ،                   

نجرس ، وقد حصل مبدئياً على تفهم من البيت األبيض تجاهها ، وهذه األولويات ترتكز على                حكومة وكو 
قضية بقـاء  "األول سياسي إلعادة تشكيل فحوى القضية الفلسطينية وعملية التسوية لكي تصبح           : محورين

 إعـادة  وليس موضوع االحتالل أو معاناة الفلسطينيين أو حقوق اإلنسان أو المـستوطنات فـي    "إسرائيل"
لصياغة القضية ، والثاني ، كنتيجة للحرب على لبنان ، فإنه ينبغي التركيز من اآلن وصاعداً على تقديم                  

الحليفة باعتبار أنها تشكل مع الواليات المتحدة توجهاً واحداً ، وبالتالي فـالتركيز             " إسرائيل"المساعدة لـ   
بغي أن يكون على التعاطي مع الملفات في المنطقـة          في السياسة الخارجية األمريكية تشريعياً وتنفيذياً ين      

إيران ثم سوريا ثم لبنان ثم العراق ثم الفلسطينيين ، وأن يتم شـحذ              : حسب األولويات ، والترتيب التالي    
 .قوى العالم للتعاطي مع هذه الملفات وفق هذا المنظور بما في ذلك تدويل الموقف من إيران

 ".اسرائيل" حينما قام بوش بزيارة ل٢٠٠٨قد في مطلع العام ـ اما اللقاء الرابع بينهما فقد ع
ان السياسة االمريكية لن تحظـى      : ولذلك نقول في خاتمة قراءة حصاد لقاءات القمة بين اولمرت وبوش            

بالثقة والمصداقية واالحترام في المنطقة ، اال اذا كفت عن االنحياز الظالم لصالح الدولـة الـصهيونية ،               



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                   ١١١٠:         العدد                  ١٦/٦/٢٠٠٨األثنين :التاريخ

نت خطاباً واضحاً صريحاً حاسماً ال يطالب االحتالل االسرائيلي بالرحيل فقط ، بل ويلزم دولة               واال اذا تب  
  .االحتالل بذلك؟

  ١٦/٦/٢٠٠٨الدستور 
 
  حسام كنفاني ..."دعوة أبو مازن"و" سلّة حماس" .٥٣

  حسام كنفاني
ينية خالل األشـهر    قد تكون فترة االنقسام قصيرة نسبة إلى األحداث الكثيرة التي عصفت بالقضية الفلسط            

األثني عشر الماضية، سواء على مستوى مفاوضات السالم أو على خط العمل الميداني العسكري، لكنها               
  كلها لم تغير كثيراً في وضع الحوار الداخلي المفقود

الـنهج  . باتت القضية الفلسطينية ضحية تنازع خطين متناقضين، لم يثبت أي منهما صـدقية خياراتـه               
لذي اعتمدته السلطة الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود عباس ورئيس حكومته سالم فياض، لم             السلمي، ا 

. تظهر له أي نتائج إيجابية على أرض الواقع، ولم يفض حتى إلى وعد جدي بإقامة الدولـة الفلـسطينية                  
عام، الـذي أطلقـه     على العكس تماماً، مع اقتراب االنتخابات الرئاسية األميركية، بدأ وعد اتفاق نهاية ال            

ومـسار المفاوضـات مـع      . الرئيس األميركي جورج بوش، يختفي شيئاً فشيئاً من الخطاب األميركـي          
  .إسرائيل تعرقله آالف الوحدات االستيطانية التي ظهرت في الضفة الغربية بعد مؤتمر أنابوليس

ـ    " حماس"النهج المقاوم، الذي رسمته حركة       ت بحـسمها العـسكري،   لنفسها وعلى أساس الدفاع عنه قام
أوصل إلى حصار خانق على قطاع غزة، الذي عاش وال يزال كارثة إنسانية، اختفت خاللها األطعمـة                 

  .والوقود وحتى حجارة المدافن للشهداء الذين باتوا يسقطون يومياً
صـال  أمام الواقعين، يبدو الحوار الداخلي للوهلة األولى هو مخرج الطرفين من الطريق المسدود الذي و              

مخرج كان من الممكن أن تكون دعوة أبو مازن إلى الحوار فرصة كبيـرة لتحويلـه إلـى واقـع                    . إليه
غير أنه ال شيء يرجح حصول ذلك، على األقل فـي الفتـرة القليلـة               . واالكتفاء بعام واحد من االنقسام    

تي أعقبـت دعـوة     المقبلة، ألكثر من اعتبار لدى طرفي النزاع، وهو ما يمكن مالحظته من المواقف ال             
  .عباس

  عباس والسلطة
بات من الواضح أن الحوار الفلسطيني لن يرى النور في القريب العاجل، وال سيما أن أي خطوات جدية                  

وحتى إعالن الرئيس الفلسطيني للجنـة      ". فتح"لم تتبع دعوة عباس من جانب السلطة الفلسطينية وحركة          
وخصوصاً بالنظر إلى تشكيلة اللجنة مـن ممثلـين لفـصائل           متابعة الحوار ال يوحي الكثير من الجدية،        

، وهـو مـا     "حمـاس "مثل هذه التشكيلة توحي أن المنظمة هي خصم حركة          . منظمة التحرير الفلسطينية  
  ".فتح"ترفضه الحركة اإلسالمية بشدة، وحتى أنها ترفض الحوار إال مع حركة 

في حوار صنعاء في آذار الماضي، حين أرسلت وفداً         اإليحاء ليس جديداً، وسعت إليه السلطة الفلسطينية        
يمثّل المنظمة إلى العاصمة اليمنية بناء على دعوة الرئيس علي عبد اهللا صالح، وهو ما أثار الكثير مـن                   

  .السجال حينها، وأدى في النهاية، مع معطيات أخرى، إلى سقوط الحوار واإلعالن الذي صدر عنه
فحتى وإن كان الرئيس الفلسطيني لم يعلن       . ابعة يمكن إسقاطها على وفد صنعاء     التشكيلة الحالية للجنة المت   

مجموعة الشروط التي اعتاد تردادها عند كل كالم عن الحوار، والتي كانت تعرقل أي مبادرة حواريـة،                 
  .فةإال أن تشكيلته للجنة المتابعة كانت رسالة واضحة بأن الدعوة لن تذهب بعيداً وأن أهدافها تبدو مختل

عباس، الذي من الممكن القول إنه يعيش رهاب نهاية العام، نظراً إلى غيـاب أفـق الدولـة واقتـراب                    
األول توجيه رسالة إلـى األميـركيين       : استحقاق االنتخابات الرئاسية، يسعى إلى تحقيق هدفين متوازيين       

د على مسار المفاوضـات     واإلسرائيليين عن وجود خيارات بديلة للسلطة الفلسطينية في حال بقاء الجمو          
  .السلمية
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فهو يسعى إلى ما يشبه براءة ذمة شعبية قبل إقدامه على انتخابات في الضفة الغربية فقط                . الثاني داخلي 
. أو التمديد لنفسه على اعتبار أن حال االنقسام ال تسمح بإجراء االنتخابات الرئاسية المباشرة في موعدها               

اح على الحوار، على األقل في العلن، ورمي كرة إفـشاله فـي الملعـب      وقبل ذلك، ال بد من إظهار انفت      
  .اآلخر

وإقصاء خصومه داخلهـا خـالل      " فتح"بين هذا وذاك، يسعى أبو مازن أيضاً إلى تكريس سيطرته على            
ومن غير الممكن أن يتم ذلك قبل تحقيق التفاف عام مـن            . المؤتمر العام للحركة الذي يجري اإلعداد له      

  ".انقالبي"يواجه بتعنّت " نهج وحدوي"ركة حول أنصار الح
وفي السياق، فإن عباس يسعى إلى اإلبقاء على الوضع في منظمة التحرير على ما هو عليه، عبر مـلء                   
الشواغر في اللجنة التنفيذية، وهي خطوات بدأ اإلعداد لها فعلياً، إال أنها بحاجة إلـى إسـكات بعـض                   

إسـكات،  ". الجهاد اإلسالمي "و" حماس" وإشراك   ٢٠٠٥ القاهرة عام    األصوات التي تنادي بتطبيق اتفاق    
  .للحوار ومنظمة التحرير" حماس"وسيلته المثلى إظهار رفض 

  "حماس"برودة 
وتصريحات رئيس الحكومة المقالة إسـماعيل      . ال تبدو اليوم مستعجلة للذهاب إلى طاولة الحوار       " حماس"

تعاطي الحركة مع المبادرات الحوارية، وخصوصاً أنها دأبت        هنية عن الحوار يمكن اعتبارها سابقة في        
خالل الفترة السابقة على إعالن تجاوبها مع أي مبادرة تطلقها أي دولة عربية أو إسالمية إلنهـاء حـال                   

  .االنقسام الداخلي
ت لها  بات" فتح"مع  " حوار غير مشروط  "التي كانت تلح على     " حماس"فـ. كالم هنية جاء مختلفاً هذه المرة     

، مطالبـاً باقتـصار     "أوالً، االتفاق على مبادئ للحوار، ومن ثم على آليـات للتنفيـذ           : "شروطها الخاصة 
حتى إن هنيـة رفـض      ". فتح"و" حماس"المرحلة األولى على األقل من الحوار على طرفي األزمة، أي           

  ".الرعاية"فكرة الوساطة العربية، مشدداً على اقتصارها على 
، "االتفاق ال بد أن يكون حزمة متكاملـة       "فهو أرفقها بالتشديد على أن      . نته عند هذا الحد   شروط هنية لم ت   

الملف األمني والـشراكة ومنظمـة التحريـر الفلـسطينية          : كل القضايا والتفاصيل  "وأن يتناول الحوار    
  ".والمؤسسة القضائية

جلة للحوار، وهي غير مـستعدة  غير مستع" حماس"حزمة ال يستهان بها من الشروط، تؤكّد االنطباع بأن      
للجلوس اآلن إلى طاولة حوار قبل أن تتوضح الصورة تماماً لما سيكون عليـه شـكل الحـوار ونقـاط                 

ويبدو أن الحركة ال تريد تكرار تجربة صنعاء وإعالنها، الذي مات لحظة والدتـه فـي ظـل                  . المناقشة
  .لنص االتفاق" الفتحاوية"المعارضة 

، الذي بالتأكيد يخفي باطناً مرتبطاً بسلـسلة مـن التطـورات الداخليـة              "حمساويال"هذا ظاهر الموقف    
فأوالً الحركة ترى في دعوة عباس انتصاراً لنهجها، وإن كانـت     . والخارجية الخاصة بالقضية الفلسطينية   

عنـي  فمجرد لجوء الرئيس الفلسطيني إلى جبهته الداخلية لمواجهة التعنت الخارجي ي          . الدعوة غير جدية  
سند لن تقدمه الحركة اإلسالمية مجاناً، فال بـد         ". الحمساوي"أن الرئيس الفلسطيني بات بحاجة إلى السند        

  ".المنتصرة"من مكاسب للحركة 
مكسب آخر تترقبه الحركة من الخارج هذه المرة، وعبر القاهرة تحديداً، التي تقود وساطة التهدئـة مـع               

. ن بأن التهدئة وفك الحصار وصفقة األسرى في طريقها إلى التنفيـذ           قد تكون على يقي   " حماس. "إسرائيل
معطيات تعزز موقفها داخلياً في مواجهة سلطة أبو مازن، وتكسبها شرعية عربية ودولية، قبل الـذهاب                

  .إلى االنتخابات المبكرة التي يريدها عباس، إذا قدر للحوار أن يرى النور
النقسام الفلسطيني إلى حين حدوث تبدل جوهري في معطيات داخلية          معطيات ترشح استمرارية وضعية ا    

 .على أمل عدم إحياء ذكرى االنقسام ثانية... وخارجية تسمح بإعادة فتح ملفات الخالف كاملة
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  مازن حماد ...رايس ورصاصة الرحمة .٥٤

  مازن حماد
ونحـن  . فعل، ومهما قالت أو حاولت أن تقولنحن ال نصدق كوندوليزا رايس مهما فعلت أو حاولت أن ت   

ال نصدق وزيرة الخارجية األميركية حتى لو زارت الشرق األوسط عشرين مرة أخرى تـضاف إلـى                 
في أنابوليس بالواليات المتحدة فـي شـهر نـوفمبر          " مؤتمر السالم "زياراتها السبع المسجلة منذ انعقاد      

  .الماضي
قد إلنتاج عملية سالم نشطة تؤدي إلى توقيع اتفاقية تنهي الصراع            فهذا المؤتمر الذي يفترض أنه انع      --

مع نهاية عهد جورج بوش آخر العام الحالي، تحول إلى مؤتمر إلنتاج مرحلة مكثفة من عملية اسـتيطان          
  .في محيط مدينة القدس

ممنـوع   وكما يعرف الجميع فإن االستيطان اليهودي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الـشرقية                 -
ومرفوض وغير شرعي، وال تقبل به أي دولة من دول العالم بما في ذلك الواليات المتحدة نفسها، التـي                   
انتقدت وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس قبل ساعات فقط التوسع االستيطاني اإلسـرائيلي، قائلـة إنـه                

  .يقوض عملية السالم المدعومة من واشنطن
تيطان، والذي كررته رايس عدة مرات في زياراتها السابقة هو رفض            لكن هذا الرفض األميركي لالس     -

كالمي لن يقدم أو يؤخر، وقد دأبت الوزيرة األميركية على ترديده حتى فقد معناه وأهميتـه مـا دامـت                    
الدولة العبرية تستبق كل زيارة من زيارات رايس باإلعالن عن بناء مئات أو آالف الوحدات السكنية في                 

  .القدس" غالف"المقامة في المستوطنات 
 جاءت رايس إلى رام اهللا والقدس هذه المرة ورفعت وتيرة انتقادها لالستيطان، ليس لحرصـها علـى                  -

عملية السالم ـ ال سمح اهللا ـ ولكن ألمر واحد فقط وهو قطع الطريق على مشروع قرار عربي سيقدم   
  .لمفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليينإلى مجلس األمن ويحمل االستيطان اليهودي مسؤولية فشل ا

 وإذا كانت الوزيرة األميركية تحاول ثني السلطة الفلسطينية عن تفعيل تهديداتها بوقـف مفاوضـاتها                -
العبثية مع إسرائيل، فإن تسمين المستوطنات واكتفاء الواليات المتحدة باالعتراض اللفظـي علـى هـذا                

ظمة هدفها تدمير عملية السالم وإعطاء إسرائيل الوقت لالسـتيالء          التسمين، يمثالن جزءا من سياسة منت     
  .على مزيد من األرض

 وتدرك رايس أكثر من أي شخص آخر أن قضية الفساد المالي التي تورط فيها إيهود أولمرت قـضت                   -
تماما على احتمال التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين قبل رحيل بوش، حتى بدا األمر وكأن هناك خطـة                  

  .للسالم الموعود" الوقت القاتل"دبرة لإلعالن عن فضيحة رئيس الحكومة في م
 كما يدرك الكثير من المسؤولين األميركيين واإلسرائيليين والفلسطينيين أن التحقيق مع أولمـرت قـد                -

 يفضي في النهاية إلى انتخابات جديدة توجه رصاصة الرحمة للصفقة التي تقول الحكومة اإلسرائيلية إنها              
  .تتفاوض بشأنها مع السلطة الفلسطينية

 اإلدارة األميركية تصر شكليا بطبيعة الحال على مسابقة الزمن للتوصـل إلـى اتفـاق فلـسطيني ـ      -
إسرائيلي، لكن الجدل لم يعد يدور حول اتمام مثل هذا االتفاق في الشهور القليلة المتبقية علـى رئاسـة                   

 وإنما يدور حول ما إذا كان بوش سيسلم خليفته عملية سـالم             جورج بوش، فهذا االحتمال مستبعد تماما،     
الخيار الثاني هو األوفر حظا بعد الرصاص الغزير الذي أطلقه األميركيـون            . نشطة أم عملية سالم ميتة    

 .واإلسرائيليون على استحقاقات أنابوليس
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  :كاريكاتير .٥٥
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