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  "حق الرد على أي حماقة"ستلتزم التهدئة وتحتفظ بـ جميع الفصائل : هنية .1

قال رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية :  فتحي صباح عن مراسلهاغزة من 19/6/2008الحياة  نقلت
إن المقاومة الفلسطينية ستحتفظ بحق الرد على أي خرق اسرائيلي للتهدئة التي تبدأ صباح اليوم في قطاع 

في حال أقدم االحتالل على أي "ة أمام عدد من النواب في غزة أمس على أنه وشدد هنية في كلم. غزة
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حماقة، فإن من حق شعبنا أن يدافع عن نفسه، لكننا في حاجة إلى توافق وطني للتعامل مع هذه 
مع بدء سريان التهدئة عند "وقال إنه  ."التفاهمات، برعاية مصر، التي أبدت الفصائل موافقتها عليها

هذه التهدئة "، الفتاً إلى أن "باحاً سيتوقف العدوان على شعبنا وستفتح المعابر، ويرفع الحصارالسادسة ص
من شأنها أن توفر األمن وتحقق المصالح، وأن تخفف معاناة الشعب الفلسطيني، وتوفير الراحة 

  .وأشار إلى التزام الفصائل الفلسطينية التهدئة. "لإلسرائيليين إن التزموا بها
، واألشقاء المصريون   )في االتفاق (هذا منصوص عليه    "ها ستشمل الضفة الغربية، مشدداً على ان        وقال إن 

وفي شأن الحوار الوطني، عبر هنية عن ترحيبـه بقـدوم     ."سيعملون على نقل التهدئة إلى الضفة الحقاً      
يس أن يـأتي،  غزة ترحب بكل من يأتي إليها، وإن أراد الـرئ " وقال إن   ،الرئيس محمود عباس إلى غزة    

  ."فأهالً به وسهالً
كشف هنية، في تصريح  :عبد الرؤوف أرناؤوط  عن مراسلها 19/6/2008 األيام الفلسطينية وأضافت

فيما يتعلق بمعبر رفح فان مصر ستدعو في خالل االسبوع المقبل " :عبر الهاتف من غزة" األيام"لـ 
وحماس والسلطة ) في غزة(لحكومة هنا االطراف ذات الصلة بآلية البحث بشأن معبر رفح وهي ا

واالوروبيون للبحث في كيفية اعادة فتح معبر رفح وفي نفس الوقت تقوم مصر بالتعامل مع القضايا 
االنسانية في قطاع غزة من خالل معبر رفح بالطريقة التي تراها مناسبة وايضا بما يخفف معاناة شعبنا 

  ".بفتح معبر رفح من جانب واحد) أمس (الفلسطيني وقد قام االخوة المصريون اليوم
التهدئة ستساهم في رفع وتيرة المباحثات بخصوص قضية التبادل ولكن االمر مرهون "واعتبر هنية ان 

نأمل ان : وقال" باالسرائيليين وبالموقف االسرائيلي في التعامل مع المطالب الفلسطينية المتعلقة باالسرى
 سريعا ولكن هذا الموضوع، كما قلت، مرهون بمدى التعاطي ينتهي موضوع المفاوضات حول شاليت

  .االيجابي من قبل االسرائيليين مع المطالب الفلسطينية بشأن االسرى
وكشف النقاب عن تفاهم مع المصريين على أن تسرع مصر في اطالق حوار فلسطيني داخلي برعايتها 

تعمل على ان تسرع باطالق الحوار وفق التفاهم الذي تم مع االشقاء في مصر فان مصر س: وقال
الموضوعان غير : "واضاف بشأن االرتباط بين التهدئة والحوار . الفلسطيني برعاية مصرية-الفلسطيني 

الفلسطيني غير مرتبط بالتهدئة وان كانت القضايا  -مرتبطين ببعضهما البعض، فالحوار الفلسطيني 
 الفلسطيني بما تقتضيه التحديات والمخاطر المحيطة - متداخلة، ونحن نأمل ان ينطلق الحوار الفلسطيني
ومن جهتنا فان جاهزيتنا قائمة للشروع في حوار بال . بنا كشعب وقضية وفي مقدمتها القدس والالجئون

  .شروط وعلى قاعدة ال غالب وال مغلوب ومباشرة وبرعاية عربية
  

  المبادرة اليمنية يجب أن يكون في إطار عربيتنفيذ: عباس .2
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله الى صنعاء أمس بأن       :  من أبو بكر عبداهللا    –عاء  صن

الطرق التي يمكن من خاللها تنفيذ المبادرة اليمنية للتوفيق بـين فـتح             "جولته العربية تستهدف البحث في    
يـة  يجب أن يكون فـي إطـار عربـي وتحـت الرعا    "مشيرا إلى أن أي حل  " وحماس في إطار عربي   

ومادامت المبادرة عربية، فالمطلوب من األشقاء العرب سواء من لجنة عربية  أو من الجامعة               ... العربية
المبادرة اليمنية القـت ترحيبـا مـن كـل األوسـاط            "وأضاف  إن     ".العربية  أن يضعوا آلية لتطبيقها       

 عربية لذلك دعونا    وهي واضحة وضوح الشمس ال لبس فيها وال غموض، وهي مبادرة قمة           "الفلسطينية  
  ". أشقاءنا اليها

التهدئة التي تبدو واقعية هذه األيام في قطاع غزة بالنسبة الينا أخبار سارة، وكذلك              "وعن التهدئة قال إن     
المساعي للوحدة الوطنية والمبادرة التي أطلقناها انطالقا من المبادرة اليمنية التي اعتبرت قرارا في قمة               

  ". دمشق
  19/6/2008النهار 
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  يدعو إلى االستجابة الفعلية لمبادرة عباس بشأن الحوارفياض .3

 دعا رئيس وزراء حكومة تصريف األعمال الفلسطينية سالم فياض امس األطـراف             :د ب أ   - بيت لحم 
الفلسطينية إلى االستجابة الفعلية وليس فقط بالقول إلى مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس إلنهـاء                

إن '': في بيت لحـم   '' تطوير المشاريع الصغيرة  ''وقال في كلمة له خالل افتتاح مؤتمر         .لياالنقسام الداخ 
مبادرة الرئيس عباس إلنهاء حالة االنقسام توفر فرصة للجميع بضرورة االحتكام فعـالً ولـيس قـوالً                 

هـي أي   للمصلحة الوطنية العليا ووضع حد لمعاناة أهلنا في قطاع غزة بما يكرس وحدانية الـسلطة وين               
 .''شكل للتعددية األمنية

توفر القدرة العملية لمؤسسات السلطة الفلسطينية لممارسـة مـسئولياتها          ''ورأى فياض أن هذه المبادرة      
المباشرة تجاه الشعب الفلسطيني في القطاع، خاصة بما يتعلق البدء الفوري في تنفيـذ المـشاريع التـي                  

، بمـا فـي ذلـك المـشاريع الكبـرى           2010-2008عوام  أقرتها الخطة الثالثية للتنمية واإلصالح لأل     
أن السلطة ستواصل بذل كل جهد ممكن وصوالً إلـى          ''وأكد فياض    .''اإلستراتيجية وذات الطابع السيادي   

ترسيخ حالة مستقرة وآمنة أساسها توفير العدل ووقف كل أشكال الفساد أو أخذ القانون باليد، وتوفير بيئة                 
 .''م األفضل دائماًتنافسية قادرة على تقدي

 19/6/2008الرأي األردنية 
  

  إنضاج الحوار يحتاج ألسابيع عديدة: قيادية فلسطينية مصادر .4
قالت مصادر قيادية فلسطينية رفيعة المستوى إنه رغم جدية دعـوة الـرئيس              : يوسف كركوتي  - دمشق

 .ج إلى أسـابيع عديـدة     للحوار، إال أن إنضاج شروط الحوار الفلسطيني يحتا        الفلسطيني محمود عباس،  
أن الرئيس الفلسطيني إلى جانب لقاءاته مع المسؤولين        ” الخليج“وأضافت المصادر في تصريح خاص ل       

السوريين وعلى رأسهم الرئيس بشار األسد سيلتقي ثنائياً مع عدد من قادة الفصائل الفلسطينية المتواجدين               
وأكدت المصادر أنـه    . لطاهر وأحمد جبريل  في دمشق ومن بينهم نايف حواتمة، ورمضان شلح وماهر ا         

على األرجح سيعقد لقاء ثنائي بين عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ألنه لم يعد                
وشددت المصادر على أن العقـدة الرئيـسية فـي           .ثمة ما يمنع ذلك بعد أن أطلق عباس دعوته للحوار         

، ومـن دون    ”اإلسـرائيليين “تي تنتهجها رئاسة السلطة مع      الحوار هي الموقف من السياسة التفاوضية ال      
  .إعادة النظر في هذه السياسة بشكل جذري ستبقى المواقف متباعدة بين الفصائل والقوى الفلسطينية

  19/6/2008الخليج اإلماراتية 
  

 التهدئة يجب أن تبقى خارج نطاق الخالفات الداخلية: عريقات .5
عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير  ثمن الدكتور صائب : وفا–أريحا 

الفلسطينية الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس محمود عباس والرئيس المصري محمد حسني مبارك 
لتثبيت تهدئة متزامنة وشاملة في قطاع غزة أوال، آمال أن يتم رفع الحصار عن أبناء شعبنا في القطاع 

أن التهدئة يجب أن تبقى خارج نطاق الخالفات الداخلية الفلسطينية على عريقات . وأكد د .بشكل فوري
 1,5اعتبارها مصلحة فلسطينية عليا، داعيا جميع فصائل العمل السياسي لاللتزام التام، حماية ألكثر من 

  .ودعا إلى إيجاد آلية من أطراف ثالثة لمراقبة التهدئة. مليون إنسان يعيشون في قطاع غزة
 عملية السالم، استنكر الدكتور عريقات قرار الحكومة اإلسرائيلية مصادرة أراض في وعلى صعيد 

  منطقة األغوار الشمالية إلقامة قاعدة عسكرية،
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وأكد أن استمرار النشاطات االستيطانية وفرض الحقائق على األرض، وتحديدا في منطقة القدس ومنطقة 
  . معنية بالتوصل إلى اتفاق سالماألغوار بات يؤكد أن الحكومة اإلسرائيلية غير

  19/6/2008الحياة الجديدة 
  

  الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية توحد مؤسسات السلطة: غزة .6
دعا المشاركون في مؤتمر الحملة الشعبية إلنهاء االنقسام إلى التوافق على حكومة وحدة  :محمد البابا

لطة واعادة صياغتها واألجهزة األمنية بعيداً عن الفئوية وعلى وطنية انتقالية، تتولى توحيد مؤسسات الس
 .أساس مهني، والتحضير في ذات الوقت النتخابات تشريعية ورئاسية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل

وشددوا على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية من خالل الحوار الوطني الشامل على قاعدة وثيقة الوفاق 
القاهرة وتنفيذ المبادرة اليمنية، مؤكدين أن التجربة أثبتت أن الحوارات الثنائية الوطني واتفاق 

  .والمحاصصة أدت الى المزيد من االنقسام
الذي " الحملة الشعبية إلنهاء االنقسام الداخلي"وكان العديد من القادة السياسيين شاركوا أمس، في مؤتمر 

ين رسالة واضحة ومحددة لكل األطراف الفلسطينية نظم في مركز رشاد الشوا الثقافي بغزة، موجه
وحرم المشاركون في البيان النهائي للمؤتمر حل الخالفات  .والعربية والدولية، تدعو إلنهاء حالة االنقسام

الداخلية بالعمل العسكري، مؤكدين الشرعيات سواء منظمة التحرير أو الرئاسة أو المجلس التشريعي 
حضير النتخابات المجلس الوطني على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل في وطالبوا بالت .المنتخب

الوطن والشتات، واحترام القانون األساسي وعدم تعديله إال على أساس التوافق الوطني أو من خالل 
وأكد الحضور حق المقاومة واحترام  .المجلس التشريعي الموحد، ووقف الحمالت اإلعالمية نهائياً

  .لديمقراطية والتعددية، وعدم جواز االعتقال السياسي وإطالق سراح المعتقلين السياسيينالحريات ا
 19/6/2008األيام الفلسطينية 

  
 له عالقة بغسيل االموال< كبير وسري>النيابة العامة تحقق في ملف فساد : المغني .7

يابة العامة تحقيقا في ملف كشف المستشار احمد المغني النائب العام عن فتح الن:  ملكي سليمان-البيرة 
مشيرا الى وجود سبعة متهمين حتى االن في , له عالقة بغسيل االموال " بالسري والكبير" فساد وصفه

, هذه القضية التي قد يستمر التحقيق فيها لعدة اشهر منوها الى محاولة بعض الجهات التدخل في القضية 
ضور خالل ورشة عمل حوارية عقدتها شبكة امين ورفض المغني اعطاء اية تفاصيل لالعالميين والح

واشار النائب العام الى ان التحقيق في القضية المذكورة ما زال في بدايته  .االعالمية امس بمدينة البيرة
 الف 400وهناك عدد من المتهمين فيها ومن بينهم احد المتهمين بالرشوة الذي عثر في منزله على مبلغ 

 ".الحبل على الجرار"شيقل مكتفيا بالقول ان 
 19/6/2008الحياة الجديدة 

  
  أصبحت جاهزة" نتساريم" بناء سجن جديد على أرض محررة خرائط .8

التابع لشرطة " السرايا"قال مدير مراكز التأهيل واإلصالح ومدير سجن غزة المركزي : فايز أبو عون
مة لبناء سجن جديد على أرض الحكومة المقالة المقدم حاتم صيام، إن الخرائط وقطعة األرض الالز

  .المخالة الواقعة جنوب مدينة غزة، أصبحت جاهزة وبانتظار دخول مواد البناء" نتساريم"محررة 
إلى أن السجن الذي سيبنى على مساحة كبيرة من األرض تم إعداد " األيام"وأشار صيام في حديث لـ 

ح بدخول الهواء للنزالء الذين سيكونون خرائطه وفق مواصفات وشروط حديثة وممتازة جداً، بحيث تسم
  .في غرف واسعة، كما سيكون في السجن ملعب ومكتبة كبيرة ومكان لفطام وعالج مدمني المخدرات
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واشار إلى أن فكرة بناء سجن جديد جاءت وفق خطة وضعها وزير داخلية الحكومة المقالة سعيد صيام، 
مد عوض، ألن مبنى سجن السرايا الموجود أصبح واقتراح من أمين عام مجلس الوزراء الدكتور مح
  .قديماً جداً رغم اإلصالحات المتعددة التي ُأجريت فيه

وفيما يتعلق ببعض األخطاء التي تقع من قبل السجانين بحق السجناء وكيفية معالجتها، أقر صيام بوجود 
ين أوالً بأول بعد رفع تقرير بعض األخطاء، مؤكداً أن هذه األخطاء تتم متابعتها فوراً ومحاسبة المخطئ

للجهات العليا، إما لفصلهم من الخدمة أو حبسهم أو بتنزيل رتبهم العسكرية، ألنه ال يمكن التهاون في أي 
  .أخطاء تمس بكرامة السجناء

  19/6/2008األيام الفلسطينية 
  

   إبعاد سوريا عن حلفائها لعبة مكشوفة "إسرائيل"محاوالت : مشعل .9
إن الحركة تثـق فـي أن       : خالد مشعل " قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس     : توكاال - أبو ظبي 

وأضاف  .سوريا لن تذعن لضغوط إسرائيلية لقطع عالقاتها مع حماس من أجل التوصل إلى اتفاق سالم
 لديها تكتيـك أن تحـاول إبعـاد         "إسرائيل": " مشعل، أثناء زيارة رسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة       

، مشيراً إلى أن السوريين أعلنوا      ."يا عن حلفائها وعن الموضوع الفلسطيني ولكن هذه اللعبة مكشوفة         سور
رسمياً، وفي أعلى مستوياتهم، أن حرصهم وسعيهم الستعادة الجـوالن لـيس علـى حـساب القـضية                  

تشترط ان ) إسرائيل(ليس من حق : "وقال مشعل .الفلسطينية وليس على حساب عالقات وتحالفات سوريا
هناك خطوة خاطئة عدوانية تمت بـاحتالل  : "وأضاف ."على السوريين أو أي طرف فلسطيني أو عربي

 ."عن الخطوة الخاطئة بانسحابها) إسرائيل(والشيء الطبيعي ان تعود . أراض فلسطينية وعربية
  19/6/2008صحيفة فلسطين  

  
  حكومة هنيةالقادم من رام اهللا إلى غزة يلتقي الناطق باسم " فتح"وفد  .10

عقد طاهر النونو، المتحدث الرسمي باسم حكومة تسيير األعمال الشرعية برئاسة إسماعيل هنيـة،              : غزة
، حيـث  )18/6(القادم من رام اهللا إلى قطاع غزة، وذلك مـساء األربعـاء   " فتح"اجتماعاً مع وفد حركة     

 صحفية حدوث اللقاء، موضحاً     وأكد النونو في تصريحات    .جرى مناقشة مبادرة الحوار الوطني الداخلي     
كنت ُأجري مقابلة صحفية في أحد الفنادق بمدينة غزة، وتصادف وجـود            : "أنه تم بشكل عرضي، وقال    

وفد الرئيس محمود عباس إلى غزة في الفندق ذاته، فبادر أحد أعضاء المكتب السياسي ألحـد فـصائل                  
  ".يضاً عضو المكتب السياسي المذكورمنظمة التحرير بترتيب لقاء بيني وبين أعضاء الوفد حضره أ

، واصـفاً  "إن الحديث جرى حول مبادرة الرئيس محمود عباس للحوار، وموضوع التهدئـة      "وقال النونو   
أجواء اللقاء باإليجابية والودية، وأن هناك تطابقاً في وجهات النظر حول أن األجواء مهيأة اآلن النطالق                

  .الحوار المباشر بين الطرفين
لى سؤال حول إن كان الوفد، الذي ضم مستشاري رئيس السلطة مروان عبد الحميد وحكمت زيد                ورداً ع 

أكـدت لهـم    : "أو رئيس الحكومة إسماعيل هنية، قـال النونـو        " حماس"طلب، مقابلة أياً من قادة حركة       
تفاق مكـة   استعدادنا ألي لقاء مع الوفد لمناقشة كل القضايا والتهيئة للحوار على أساس إعالن صنعاء وا              

ووثيقة الوفاق الوطني، وإعالن القاهرة، وقلت إن أيدينا ممدودة من أجل إنهاء حالة االنقـسام وتحقيـق                 
  ".المصالحة الوطنية

  19/6/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  جاهزون لتوجيه ضربة تهز الكيان إذا لم يلتزم العدوو بالتهدئة نلتزم ":القسام" .11
تهز دولـة الكيـان     "أنها جاهزة وعلى أتم االستعداد لتوجيه ضربة عسكرية          "سامكتائب الق "كدت  أ: غزةأ

وقالت الكتائب، في بيـان عـسكري لهـا          ".الصهيوني إذا لم يلتزم العدو بكافة بنود التهدئة المتفق عليها         
 نـسخة " المركز الفلسطيني لإلعـالم   "مع بدء سريان مفعول التهدئة، تلقى       ) 19/6(صباح اليوم الخميس    

نعلن سريان حالة التهدئة المتفق عليها وطنياً من قبل فصائل المقاومة ابتداء من الساعة الـسادسة                : "منه
م، على أن تكون هذه التهدئة متبادلة ومشروطة بوقـف          19/06/2008من صباح اليوم الخميس الموافق      

 ".عابر مع قطاع غـزة    االحتالل الصهيوني لكل أشكال عدوانه ضد شعبنا وفك الحصار الجائر وفتح الم           
 - بقوة اهللا  -العدو سيتحمل نتائج أي حماقات قد يرتكبها، ألن يد المقاومة ستكون قادرة             "وشددت على أن    

  ".على الوصول إلى حصون العدو والبطش به
نلتزم التزاماً تاماً وكامالً بكل ما التزمت به قيادتنا السياسية الرشيدة بخصوص التهدئة، ونرى              : "وأضافت

ا ضرورة مرحلية لشعبنا تخفيفاً للمعاناة وتعزيزاً لخيار الممانعة والصمود والمقاومة، وهـي ليـست               أنه
  ".هدية مجانية لالحتالل بأي حال من األحوال

لن يرى النور قبل أن يراه أسرانا البواسل في         " جلعاد شاليط "الجندي الصهيوني األسير    "وشددت على أن    
   ".وذويهم وأبناء شعبنا بأن قضية األسرى ال تزال هي رأس أولوياتناسجون االحتالل، مطمئنة أسرانا 

  19/6/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  شاليط صفقة تبادل األسرى الحل الوحيد لإلفراج عن : المصريمشير .12
أمين سر كتلة حركـة حمـاس فـي المجلـس           , أكد النائب مشير المصري   :  عبد القادر فارس   -غزة    

جاء بعد صبر ومعانـاة     , أن اتفاق التهدئة مع إسرائيل    , حدث باسم حركة حماس في غزة     والمت, التشريعي
. وبعد أن تم فصل قضية األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط عن موضوع التهدئة           , بسبب التعنت اإلسرائيلي  

تبادلـة  وقال في تصريحات لعكاظ إننا نأمل أن تحقق التهدئة ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني من تهدئة م                
وحول الضمانات لتنفيذ اتفاق التهدئة ، وأشار إلـى أن          , ومتزامنة ومرتبطة بوقف العدوان وفك الحصار     
  . وسيتم الرجوع إليه في حالة أي خرق , الوسيط المصري هو الضامن لتنفيذ هذا االتفاق

سـيكون  , شهر الستة إنه بعد انتهاء مدة األ    , قال المصري  ,لماذا التهدئة لمدة ستة أشهر    : وردا على سؤال  
وعن صفقة تبادل األسرى وفصل قضية شاليط عن        , ومدى التزام األطراف بها   , هناك تقييم لهذه المرحلة   

قال المصري إن هذا يعتبر إنجازا للمقاومة بأنها استطاعت فصل قضية شـاليط عـن التهدئـة،       , التهدئة
 .لجندي اإلسرائيلي هو صفقة تبادل األسرىوبالتالي فقد ثبت للجميع أن الخيار الوحيد فقط لإلفراج عن ا

  19/6/2008عكاظ 
  

  فشل إضعاف حماس  اتفاق التهدئة هو ثمرة لصمود الشعب الفلسطيني ودليل:أبو زهري .13
صرح األستاذ سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس، بأن اتفاق التهدئة دخل حيز التنفيذ منذ تمام 

ـًا اليوم الخمي وتؤكد الحركة التزامها بهذا االتفاق، وحرصها . 19/6/2008سالساعة السادسة صباح
وأضاف أن حركة حماس تعتبر اتفاق التهدئة هو انتصار لإلرادة الفلسطينية، وثمرة لثبات  .على إنجاحه

كما اعتبر االتفاق هو دليل فشل كل الرهانات  .وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار
ودعا المجتمع الدولي إلعادة تقيم موقفه من . اس أو إسقاطها أو تجاوزهاعلى إضعاف حركة حم

الحركة، واتخاذ الموقف الصحيح باالعتراف بشرعيتها، واحترام نتائج االنتخابات التي فازت بموجبها 
 .الحركة

  19/6/2008 48عرب
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  "جيش اإلسالم"لـ" مخالفة لمنهج القتال"التهدئة : أبو صالح .14
ك المئات من عناصر جماعة جيش االسالم أمس في تشييع معتز دغمش المسؤول             شار:  ا ف ب   -غزة  

ويقول ابـو    .العسكري للمجموعة الذي استشهد في غارة شنها الطيران االسرائيلي في جنوب قطاع غزة            
على اسرائيل للثـأر الستـشهاد      " قاس"عبد الرحمن المتحدث باسم جيش االسالم ان مجموعته ستعد لرد           

  .يه بينهم معتز دغمش الذين استشهدوا في غارتين شنهما الطيران االسـرائيلي الثالثـاء               ستة من ناشط  
معتز كان يحرضنا على قتال اليهـود واعتنـاق المـنهج           " ابو صالح احد رفاق معتز دغمش ان         ويقول

من ان  ويقول ابو عبـد الـرح      .لجيش االسالم " مخالفة لمنهج القتال  "، معتبرا ان التهدئة     " السلفي الجهادي 
 .لكنها ال تستبعد التعايش مع التهدئة بـين حمـاس واسـرائيل           " حالة حرب مع العدو الكافر    "منظمته في   
باتـت تـربط    " عالقة طيبة "ابو عبد الرحمن انه ال يستبعد الصدام مع حركة حماس اكد ان              وبعدما اكد   
ماس وهنـاك عالقـة     جميع الجهات ويجري تنسيق ميداني بما في ذلك مع مجموعات مع ح           "منظمته مع   

وكشف ان بعض عناصر الجماعة ال زالوا معتقلين لدى          ".في قطاع غزة  ) المسيحيين(طيبة مع النصارى    
 .الشرطة التابعة لحركة حماس في غزة بتهمة المشاركة في تفجير جمعية مسيحية

  19/6/2008الدستور 
  

  "إسرائيل"نطالب حماس بالحوار مع فتح وليس مع :  عبد الرحمنأحمد .15
رحب احمد عبد الرحمن مستشار الرئيس محمود عباس والناطق الرسمي باسم           :  عبد القادر فارس   -غزة  

عكاظ إن حركة فتح ترحب     "وقال في تصريح لـ     , حركة فتح باتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل         
س هـي  بالوصول التفاق التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة، ولكنه استغرب أن تكون أولويـة حمـا      

  .والتحاور مع حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية, التفاهم مع إسرائيل وليس استعادة الوحدة الوطنية 
  19/6/2008عكاظ 

  
  والتهدئة ستطول .. ال مناص من الحوار:  فارسقدورة .16

 حركتـي  إن هناك مناخاً ايجابياً ومناسباً للحوار بـين :" قال القيادي في حركة فتح قدوره فارس :رام اهللا
الذي شدد فيه على ضرورة العـودة       " أبو مازن "حماس وفتح، خاصة بعد خطاب الرئيس محمود عباس         

إلى أن حركته والكثيـر  " فلسطين"وأشار فارس في تصريح خاص لـ .إلى الحوار كخيار ال مناص منه
مشدداً على   لحوار،من أبناء الشعب الفلسطيني رأوا منذ البداية بأن الحل الوحيد للخروج من األزمة هو ا              

أن الوقت الراهن يحتاج إلى وضع آليات وتشكيل طواقم بغية الترجمة العملية للبدء بإنهاء األزمة التـي                 
وذكر القيادي في فتح  .مضى عليها عام كامل، وأضرت كثيراً بواقع وسمعة القضية الفلسطينية ومستقبلها

من قبل حركتي فتح وحمـاس أو مـن قبـل           سواء   أن مسؤولية وضع هذه اآلليات هي مسؤولية عامة،       
األحزاب والقوى الفلسطينية األخرى، مشيراً إلى وجود إشارات ايجابية ومشجعة من قبل حركة حمـاس               

  .بشأن العودة الى الحوار
حيث أشار إلى أن المبـدأ فـي ذلـك هـو          وتطرق فارس في الحوار إلى مسألة التهدئة في قطاع غزة،         

حقن الدم الفلسطيني ورفع الظلم والقتل والحصار عن أبناء شـعبنا فـي             وأن كل ما يؤدي إلى       صحيح،
وذلـك بـسبب    منتقداً في الوقت ذاته السياق الذي تمـت فيـه التهدئـة،     قطاع غزة هو أمر مرحب به،     

واألمر الثاني يتجسد في عدم ضم الضفة إلى         ،"إسرائيل"أمرين،األول للتفاوض غير المباشر بين حماس و      
  .هذه التهدئة

  19/6/2008حيفة فلسطين ص
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  الحاجة الفلسطينية واإلسرائيلية إلى التهدئة أدت إلى االتفاق عليها :  عام جبهة التحريرأمين .17
، الدكتور واصل أبو يوسف، أن تكون التهدئة مصلحة "جبهة التحرير الفلسطينية"نفى أمين عام : رام اهللا

بحاجة إلى "ئيلية أيضاً، وأن الجانب اإلسرائيلي مصلحة إسرا"فلسطينية فقط، مشيراً إلى أن التهدئة 
التهدئة كما يحتاجها الفلسطينيون، إذ بموجب هذه التهدئة سيتوقف ألول مرة تساقط الصواريخ الفلسطينية 

  .، وفق تقديره" خالل آلتها العسكرية على المستوطنات اليهودية، بعد أن فشلت إسرائيل في وقفها من
افقة الفصائل الفلسطينية على تهدئة في قطاع غزة، في المرحلة الحالية، دون وأوضح أبو يوسف أن مو
جاء لحماية سكان القطاع من التهديدات اإلسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية "أن تشمل الضفة الغربية، 

كبيرة إلى قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني هناك من الجرائم التي كانت تنوي إسرائيل ارتكابها في 
  ."القطاع

 18/6/2008قدس برس
  

  نقطة ساخنة في التجاذبات اللبنانية "عين الحلوة " مخيمنرفض أن يكون: العينينأبو  .18
أبدى مسؤول حركة فتح في لبنان سلطان أبو العينين حرض الفلسطينيين على أمـن           : "المستقبل "-صور  

جريها الفلـسطينيون مـع الجـيش       وكشف عن اتصاالت ي    .لبنان وعلى العالقة الممتازة بالجيش اللبناني     
وقال أبو العينين في     .أو يحاول االعتداء على الجيش    " عين الحلوة "للوقوف ضد كل من يعرقل أمن مخيم        

رافضاً ان يكون هـذا     . للوضع في عين الحلوة   " تأجيجاً إعالمياً "لقاء إعالمي في مخيم الرشيدية إن هناك        
فـي عـين    " الغربـاء "اللبنانية ومشيراً إلى مبالغة في وجود       المخيم نقطة ساخنة في التجاذبات الداخلية       

  .الحلوة
  19/6/2008المستقبل 

  
   تصادق على التهدئة وسط تشكيك حزبي وعسكري في صمودهااإلسرائيليةالحكومة  .19

المصغر الذي يضم رئيس الحكومة اإلسرائيلية      " المطبخ السياسي "صادق أمس   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
زيري الدفاع والخارجية إيهود باراك وتسيبي ليفني، على اتفاق التهدئة، بعدما اسـتمع             إيهود أولمرت وو  

 األمنية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد إلى نتائج زيارته مـساء أول مـن               -من رئيس الهيئة السياسية     
  .أمس إلى القاهرة ولقائه رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان

الناطق باسم رئيس الحكومة مارك ريغيف رسـمياً أن إسـرائيل وافقـت علـى               وفي وقت الحق، أعلن     
نأمل بصدق أن ال يعود سكان جنوب إسرائيل ليكونوا ضحايا صواريخ أو قذائف هـاون               : "وقال. التهدئة

وأضاف أنه في حال توقف القتال صباح اليوم، كما هو مخطـط،            ". اإلرهابيين التي تطلق من قطاع غزة     
وزاد أنه في موازاة دخول التهدئة حيـز        . تخفف الحصار عن قطاع غزة األسبوع المقبل      فإن إسرائيل س  

  .التنفيذ، سترتفع وتيرة المفاوضات لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير في القطاع غلعاد شاليت
ى عل" حماس"وقال عاموس غلعاد في مقابالت إذاعية أمس إن إسرائيل وافقت على التهدئة بعدما وافقت               

وأضاف ان المفاوضات مع مصر هي الطريـق الوحيـدة اآلن لتحقيـق             . معظم الشروط التي طرحتها   
وشدد علـى   ". وهي القضية التي احتلت حيزا رئيسياً في المفاوضات مع المصريين         "اإلفراج عن شاليت،    

خرقـاً لـه،    أن االتفاق يلزم كل الفصائل الفلسطينية في القطاع وأن إسرائيل سترى في أي إطالق للنار                
ولفت إلـى   ". الجيش لم يوقف استعداداته لخيارات أخرى     "مشيراً إلى أن التهدئة ستختبر على األرض و         

وهي قادرة علـى    "أن إسرائيل تجاوبت مع مصر، وفي وسع األخيرة وقف تهريب األسلحة إلى القطاع،              
  ".ذلك ولديها أجهزة أمنية واستخبارات عظيمة وقديرة

ساط الوسط واليسار باالتفاق، هاجمه بعض الوزراء وجميع أركـان اليمـين،            وفي وقت رحبت بعض أو    
واعتبر النائب األول لرئيس الحكومة حـاييم رامـون         . وشككت في نجاعته أوساط أمنية رفيعة المستوى      
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ورأى أن التهدئـة    ". انتصاراً لإلسالم المتطرف على حساب السلطة الفلسطينية األكثر اعتـداالً         "االتفاق  
وهـؤالء  "وضربة قاسية للسلطة الفلسطينية ولمن يقـف علـى رأسـها            " حماس"عترافاً بحركة   تشكل ا 

  ".سيستخلصون العبر ويتجهون إلى التفاوض مع حماس لتشكيل حكومة مشتركة
خنوعاً إسرائيلياً لإلرهـاب وانجـازاً عظيمـاً        "ليمور ليفنات االتفاق    " ليكود"ووصفت النائبة اليمينية من     

ونقلـت  ". ح الحركة شرعية ومكانة دوليتين بذلت إسرائيل جهدا كبيراً لتنزعهما عنهـا           لحركة حماس يمن  
عن مصادر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية قلقها من أن يمس اتفاق التهدئة بجهود             " يديعوت أحرونوت "

  .هي منظمة غير شرعية يحظر التفاوض معها" حماس"إسرائيل إلقناع المجتمع الدولي بأن 
ألـيكس فيـشمان أن     " يديعوت أحرونـوت  "، كتب المعلق العسكري في      "تحالف الضعفاء "ان  وتحت عنو 

اعتراف إسرائيل منذ الخميس بحركة حماس العباً فـي         "االتفاق مع مصر حول التهدئة يعني في جوهره         
الجميع يتذمر من االتفـاق،     "وأضاف أن   ". على هدوء موقت  ) إسرائيل(السياسة اإلقليمية مقابل حصولها     

ويتنبأ بأن ال يصمد طويالً، لكن تم تحقيقه لسبب واحد هو أن الحكومتين الضعيفتين على جانبي الـسياج                  
وحمـاس سـتكون أمـام      . فقط اإليرانيون سيبذلون جهداً لتفجيرهـا     .. في القطاع معنيتان بنجاح التهدئة    

  ".هل هي ذراع إيرانية أم أنها تستغل إيران لحاجاتها ليس أكثر؟: امتحان
إسـرائيل طلبـت أن يـشمل       : اضطرتا إلى التنازل عن عدد من مطالبهما      " حماس" أن إسرائيل و     ورأى

إلى " حماس"االتفاق التهدئة صفقة تبادل أسرى واإلفراج عن شاليت ولم تحصل على ذلك، فيما اضطرت               
  .التنازل عن مطلب فتح معبر رفح فوراً وأن يسري مفعول االتفاق على الضفة الغربية أيضاً

إلسرائيل في االتفـاق    " االنجاز األكبر "عمير ربابورت أنه مقابل     " معاريف"تب المعلق العسكري في     وك
المتمثل في رفض ربطه بالضفة الغربية، فإن شروط التهدئة من كل النواحي، تـشكل انجـازا لحركـة                  

ـ            " حماس" رائيل فـي   ألنها تمنحها الوقت لتعزيز قوتها العسكرية، وألن الحركة نجحت عبر استنزاف إس
رفع الحصار االقتصادي عن القطاع، وفي الوقت ذاته في الحفاظ على ورقة المساومة المتمثلة بالجنـدي               

يمنح الحركة مكانة عالمية كدولة فعلياً، الدولة الوحيدة في العالم التـي            "وتابع أن فتح معبر رفح      . شاليت
واعتبر أن االتفاق يشكل    ". األخوان المسلمين ينتمي رؤساؤها إلى التيار المتطرف في العالم العربي، تيار          

الذي يعتبر شريك إسرائيل في عملية سياسية وال يحصل علـى           "للرئيس محمود عباس    " ضربة قاصمة "
  ".شيء

  19/6/2008الحياة 
 

   هشة وقد تكون قصيرة األمد والجيش جاهز الجتياح غزةالتهدئة: أولمرت .20
سرائيلي ايهود اولمرت أمس من ان التهدئة التي ستدخل         حذر رئيس الوزراء اال   : وكاالت -سمير حمتو   

اليوم حيز التنفيذ في غزة هشة ، وقد تكون قصيرة االمد ، مشيرا الى ان الجيش تلقى اوامر بالتحرك في                    
ليس لدينا اوهام لكن هذه التهدئة      "وقال اولمرت خالل مؤتمر في بيت يهوشوا شمال تل ابيب            .حال فشلها 

، سـيكون علـى   ) االرهـاب (اذا اسـتمر  "واضاف  ".ان حماس لم تتغير. ة االمدهشة وقد تكون قصير   
، مشيرا الى ان القوات المسلحة تلقت اوامر باالستعداد للتحرك فـي            " اسرائيل التحرك الزالة هذا التهديد    

 .حال فشل وقف اطالق النار
لمعني بالشؤون االمنيـة    وقال مئير شتريت وزير الداخلية االسرائيلي وعضو مجلس الوزراء المصغر ا          

. في أن تتمكن حماس من فرض وقف كامل الطالق النار على الفصائل الفلـسطينية             " متشكك للغاية "انه  
واذا حـدث أي انتهـاك      .. ال اطالق نار من أي طرف     ... الفكرة هي وقف كامل الطالق النار     "وأضاف  

 ".لالتفاق فمن حق الحكومة العودة للعمل بكامل قوتها



  

  

 
 

  

            12 ص                                   1113:         العدد                  19/6/2008الخميس : التاريخ

إن باراك وافق ايضاً من حيث المبدأ علـى مبادلـة معظـم األسـرى               "اإلستخباراتي  " ديبكا "وقال موقع 
الذين أيديهم ملطخـة    (الفلسطينيين الذين طلبت حماس إطالق سراحهم بمن في ذلك عشرات من الرجال             

 ".، وما زالت توجد تحفظات بشأن عدد صغير منهم) بالدماء
  19/6/2008الدستور 

 
  والحركة ستعمل على تطوير صواريخها" استسالم كامل لحماس"هدئة اتفاق الت: موفاز .21

 االسرائيلية في عددها الصادر اليوم عن نائب رئيس الوزراء          "يديعوت احرونوت " نقلت صحيفة    -القدس  
االسرائيلي ووزير النقل شاؤول شاؤول موفاز قوله في محادثات خاصة ان االتفاق التي وافق عليه وزير                

 . لحركة حماس"  استسالم كامل"مع حماس من خالل وساطة مصريه كاملة هو بمثابة الحرب باراك  
وقال موفاز ان الطريقة التي تعالج قضايا االمن في ظل استمرار اطالق صـواريخ القـسام ، وقـصف                  

مشيرا الى ان على اسرائيل اال تقبل المقترحات التـي          " تآكل الردع السرائيل  " المجتمعات المحلية سببت    
واكد ان حماس ستعمل من خالل االتفاق على مواصلة اكتـساب القـوة وتطـوير     .دم بها المصريون تق

الصواريخ والقدرات القتالية فيما سيواجه الجيش شروطا اقسى مما كانت في الماضي اذا حاول دخـول                
 .قطاع غزة

  19/6/2008وكالة سما  
    

  بعد تطبيق التهدئةحماس هي العنوان لكل ما سيحدث في قطاع غزة : ليفني  .22
ان ،  قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني خالل كلمة القتها في بيت كاديمـا بتـل ابيـب                - القدس المحتلة 

حركة حماس هي العنوان لكل ما سيحدث في قطاع غزة بعد تطبيق التهدئة مؤكدة ان المـسؤولية عـن                   
نقلتها االذاعة االسرائيلية علـى  واضافت ليفني كما  .اطالق اي قذيفة صاروخية ستقع على عاتق حماس

 . موقعها ان حماس ستلتزم بموجب اتفاق التهدئة بوقف تهريب السالح
وحذرت الوزيرة ليفني من انه اذا ما استمر تهريب السالح فان االمر سيؤدي الى شن عملية اسـرائيلية                  

ت وزيرة الخارجية واشار . في قطاع غزة واذا ما اقتضت الضرورة ذلك فستخوضها اسرائيل دون تردد
الى انه اذا ما رغبت حركة حماس في الحصول على اشياء اخرى مثل فتح معبر رفح فعليها ان تـذكر                    

 . ايضا ان هناك اشياء اخرى ترغب اسرائيل في الحصول عليها مثل االفراج عن الجندي غلعاد شاليط
  19/6/2008وكالة سما 

 
   أسيراً فلسطينياً مقابل شاليت450طالق  باراك وافق على إ:  االستخباراتيديبكاموقع  .23

ايهود بارك وافق على طلب حركـة       " االسرائيلي"امس ان وزير الحرب     " اسرائيلي"نقل موقع استخباري    
االسير في غزة جلعاد شاليت ضمن المرحلة الثانية        " االسرائيلي"حماس على وضع قضية اطالق الجندي       

ان باراك وافق ايضا مـن      "االستخباراتي  " ديبكا"ال موقع   وق .من صفقة التهدئة التي توسطت فيها مصر      
حيث المبدأ على مبادلة معظم االسرى الفلسطينيين الذين طلبت حماس اطالق سراحهم بمـن فـي ذلـك         

وقال الموقع ان بـاراك      ".عشرات من نشطاء المقاومة، وما زالت توجد تحفظات بشأن عدد صغير منهم           
  . فلسطينياً مقابل شاليت اسيرا450ًوافق على اطالق سراح 

 عاموس جلعاد نقل هذه الرسالة الى القاهرة" االسرائيلية"وأضاف ان المستشار السياسي لوزارة الحرب 
  19/6/2008الخليج اإلماراتية 
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  انسحاب من القدس والجوالن يقتضي إجراء استفتاء عام على قانون اي  يصادقالكنيست .24
وبحسب . يوم، األربعاء، على قانون االستفتاء العام بالقراءة األولى       صادقت لجنة خاصة تابعة للكنيست ال     

أي قرار تتخذه الحكومة في التنازل عن منطقة تقع تحت سيادة إسرائيل، وبـضمن              "اقتراح القانون، فإن    
  ".ذلك الجوالن السوري والقدس المحتلين، سيكون منوطا بإجراء استفتاء عام

وادعت عضوة الكنيست كولـت     . لالقتراح" العمل"جنة بسبب دعم حزب     وعلم أنه تم تمرير القرار في الل      
  .منذ أيام يتسحاك رابين" العمل"أفيطال أن هذا هو موقف حزب 

وأن يـتم إجـراء     . وبحسب اقتراح القانون فإن االستفتاء العام سيكون على صيغة قرار حكومي للتنازل           
  .لحكومة بأغلبية ثلثي األعضاء يوما من مصادقة الكنيست على قرار ا90االستفتاء بعد 

كما تضمن اقتراح القانون أن يكون اليوم الذي يجري فيه االستفتاء يوم عطلة، وتكون الدعاية االنتخابية                
  .مماثلة لتلك في االنتخابات العامة للكنيست

مـة  وقال رئيس لجنة الكنيست، الذي يترأس اللجنة الخاصة، دافيد طال، إن القانون يساعد رئيس الحكو              
  .في منع تنازالت خطيرة، بدون أن يؤثر ذلك على عملية المفاوضات مع سورية

  18/6/2008 48عرب
 

   يشارك في مؤتمر البترا وطائرته تنفذ هبوطا اضطراريايزبير .25
في طريقه إلى البترا لحضور مؤتمر حاملي جوائز نوبل للسالم، اليوم األربعاء، هبطت المروحية التـي                

وبعد إجـراء فحوصـات للمروحيـة تابعـت     .  هبوطا اضطراريايزلي شمعون بير تقل الرئيس اإلسرائي  
 أن الطيـار اضـطر      ريزوعلم بناء على مصادر في مكتب بي       .طريقها إلى الجانب األردني من الحدود     

. للهبوط بالمروحية في منطقة مفتوحة بالقرب من الحدود بسبب مخاوف من ارتفاع حرارة المحركـات              
  .اصلت المروحية طريقهاوبعد إجراء فحوصات و

 18/6/2008 48عرب
  

  يؤيدون التهدئة في الوقت الحاضرمن الفلسطينيين% 83: استطالع .26
 الدكتور نبيل كوكـالي ونـشره المركـز الفلـسطيني           هاستطالع للرأي أعد  أظهرت نتائج   : بيت ساحور 

لـسطينيين  مـن الف  % 83أن  ،  )2008- أيار 31 - 25( وُأجري خالل فترة  ) PCPO(الستطالع الرأي   
يعارضون % 56 ظهر أن أكما   .سرائيلية في الوقت الحاضر   اإل - لتهدئة الفلسطينية ايؤيدون  المستطلعين  

 .يحِملون حماس مسؤولية انقسام السلطة    % 32,9أن  في حين   . العمليات االستشهادية في الوقت الحاضر    
كحـل مناسـب للـصراع       حـل الـدولتين      ونؤيدي % 59,8 فإنوبخصوص مستقبل الدولة الفلسطينية     

يعتقدون بأن دولة ثنائية القوميـة علـى كامـل أرض            % 30,4 أن   ، في حين   الفلسطيني -سرائيلي  اإل
ـ      أمـا حـول      .فلسطين التاريخية هي الحل المفضل بالنسبة لهم       ن الفلـسطينيين   يمفاوضـات الـسالم ب

 -المفاوضات االسرائيلية   لفرص نجاح   وبالنسبة  .  عارضوها 25.5 مقابل   ،74.1 فقد أيدها    سرائيليينواإل
مـن  و. أنها ستفشل % 67بينما اعتبر   ستنجح،  أنها   31.5، اعتبر   الفلسطينية التي أطلقها مؤتمر أنابوليس    

برام اتفاقية سالم مع    إقامة دولة مستقلة لهم و    إ لزاماً على الفلسطينيين مقابل      ما إذا كان  حول  جهة أخرى و  
يجب عليهم عدم الموافقة حتـى لـو        بأنه  % 89,8ودة، أجاب   ، أن يتخلوا عن مطالبهم بحق الع      "سرائيلإ"

أمـا   .نه يجب على الفلسطينيين الموافقة على ذلـك       أ% 6,8بينما اعتبر   برام اتفاق،   إلى عدم   إأدى ذلك   
، فقـد رفـض     قبول القيادة الفلسطينية التخلي عن حق العودة واستبدال ذلك بالتعويض المـالي           بالنسبة ل 

غير راضين عن الطريقة التي يدير % 54,3 إلى ذلك فقد تبين أن       . به %7,3 في حين قبل  ذلك،  % 89,5
 ومن  .بأنهم راضون % 39,1 فيها الرئيس محمود عباس وظيفته كرئيٍس للسلطة الفلسطينية، في حين قال          
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 بينما  جراء انتخابات الختيار رئيس السلطة الفلسطينية في الوقت الحاضر،        إ% 69.1جهة أخرى فقد أيد     
انتخاب محمود عباس في حال رشـحته فـتح         % 40.7 وعلى هذا الصعيد فقد أيد       . ذلك %29,3 عارض

 لـن    أنهـم  %34,5بينما أعلـن    ،   كمرشح لحماس  اسماعيل هنية % 18,6لرئاسة السلطة، في حين أيد      
، التنافس على رئاسة السلطة بين مروان البرغوثي واسماعيل هنية         وفيما لو كان     .يشاركوا في االنتخابات  

أمـا بالنـسبة   .  عدم رغبتهم بالمشاركة  %34,0 وأبدى   هنية،ل% 18,1مقابل  البرغوثي،  % 42,8أيد  فقد  
  .%23.7 بينما عارضها ،%75.5، فقد أيدها جراء انتخابات تشريعية جديدة في الوقت الحاضرال

  19/6/2008الحياة الجديدة 
  

  لدفع التسوية السياسيةياً ايجابتنفيذ صفقة تبادل االسرى ستكون مؤشراً: النخبة الفلسطينية .27
أظهر استقراء للنخبة الفلسطينية أجراه المركز الفلسطيني للديمقراطية        :  رومل شحرور السويطي   -نابلس  

 ن تنفيذ صفقة تبادل أسرى بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي سيكون مؤشـراً           أ ،والدراسات واألبحاث 
ع وتيرة المفاوضات ألن هناك أجواء مـن الثقـة          ي إلى األمام وتسر    لدفع التسوية السياسية السلمية    ايجابياً

ستكون بين الطرفين، وأن هذه الصفقة اذا ما تمت فمن الممكن أن تجعل حماس مهيـأة بـشكل أفـضل                    
  .للتعاطي مع العملية السلمية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

  19/6/2008الحياة الجديدة 
  

  تهدئة ويخشون الخروقات اإلسرائيليةأهالي غزة يتفاءلون بال: تحقيق .28
، المحاضر في الجامعة اإلسالمية بغزة، شـعوره        إبراهيمال يخفي الدكتور ماجد      : صالح النعامي  - غزة

لى أنه في حال تم تطبيـق مـا         إ ه مبعث تفاؤل  ويعود. بالتفاؤل الممزوج ببعض القلق حيال اتفاق التهدئة      
فـي   من ال يعـيش      إلى أن  ويشير موضحاً . "ساً على عقب  رأ" عنه فإن األوضاع في غزة ستتغير        أعلن

 بليم، المزارع من دير     إسماعيلويشارك  .  رفع الحصار  إلى ال يستطيع تصور تعطش الناس       قطاع غزة، 
فهذا المزارع الذي تعرضت مزرعته للتـدمير أثنـاء عمليـات التوغـل             . البلح، ماجد شعوره بالتفاؤل   

ي أن تسفر التهدئة عن رفع شامل للحصار بحيث يسمح له ليس فقط              في مناطق التماس يأمل ف     اإلسرائيلي
وهـو  . بإعادة إعمار مزرعته التي دمرت، فحسب بل والحصول على التجهيزات والمواد الالزمة لذلك            

ن الكثير من المزارعين الذين لم تتعرض مزارعهم للتجريف غير قادرين على العمـل لعـدم    أ يشير إلى 
سليمان بن عواد، الذي يملـك ورشـة ميكانيكيـة          أما  . غيل الجرارات الزراعية  توفر الوقود الالزم لتش   

 أن أي تغييـر     إلـى إلصالح السيارات، يرى أن التهدئة ستغير حياته وحياة زمالئه في المهنة، مـشيراً              
اة ايجابي سيترك أثره على األوضاع المعيشية للناس الذين يعيشون حالياً في جحيم أبعد ما يكون عن الحي                

 العلوم السياسية والباحـث الفلـسطيني، علـى أن          أستاذشدد الدكتور وليد المدلل،     ومن جهته ي  . الطبيعية
الفصائل الفلسطينية مطالبة بأن تأخذ باالعتبار مصالح الناس ورغباتهم ومصالحهم لدى التباحـث حـول               

 رفع  إلى تهدئة يجب أن يؤدي       شددوا على أن أي اتفاق     الغزيينالكثير من   ومما يجدر ذكره، أن     . التهدئة
وفي .  فتح جميع المعابر، من ضمنها معبر رفح       إعادةالحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، بما في ذلك          

الوقت الذي يرون فيه أن رفع الحصار يتطلب وقف عمليات المقاومة، إال أنهم غير مـستعدين إلبـداء                  
، أو مقايضة إطالقه برفـع الحـصار        رائيلياإلستنازالت في ما يتعلق بأي صفقة إلطالق سراح الجندي          

في ذات الوقت، فإن حماس الفلسطينيين للتهدئة ال يحجب عدم ثقتهم باستمرارها، مشددين             و. عن القطاع 
  . ستخرقها وقتما رأت أن ذلك سيخدم مصالحها"إسرائيل"على أنهم متأكدون من أن 

  19/6/2008الشرق األوسط 
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  أسرة مقدسية1635 تهجير إلىصري أدى الجدار العن: اإلحصاء المركزي .29

 اصدر الجهاز المركزي لإلحصاء بياناً أعلن من خالله عن صدور كتـاب القـدس اإلحـصائي                 :البيرة
 بلغ  1/12/2007 عدد سكان محافظة القدس في       أن إلى فيه األولية النتائج   وأشارت .2007السنوي للعام   

بلغ متوسط حجـم األسـرة فـي        فيما  لقدس الشرقية،    يقيمون في ا    الفاً 221 من بينهم    ،362521حوالي  
 3,3وبلغ متوسط عدد الغرف في المـسكن   . فرد في األراضي الفلسطينية5,8 فرد مقابل 5,2محافظة ال

من األسر في   % 14,9 فرد لكل غرفة حيث تعيش       1,6بلغ متوسط كثافة السكن      بينما   ،2007غرفة عام   
من األسر تعيش في مساكن ذات كثافة تتراوح مـن          % 46,6ومساكن كثافتها أقل من فرد واحد للغرفة        

من األسر تعيش في مساكن ذات كثافة سكنية فردين فأكثر لكل           % 38,5قل من فردين، و   أ إلىفرد واحد   
حسب معايير منظمة العمل الدولية لألفـراد حـوالي         فقد بلغت   نسبة القوى العاملة المشاركة،      أما   .غرفة
 15 بلغت نسبة البطالة لألفراد      في حين . لإلناث% 13,6للذكور و % 65,8، حيث تتوزع بواقع     39,4%

من القوى العاملة، وبلغت نسبة العاملين من المحافظة داخل األراضـي الفلـسطينية             % 13,4سنة فأكثر   
 وعلـى صـعيد آخـر       . والمستوطنات "إسرائيل"في  % 32,6، مقابل   هامن إجمالي العاملين في   % 67,4

 عـدد   أنلـى   إ الفلسطينية   األراضي للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في        ةاألوليشارت النتائج   أ
 25وبلغ عدد الفنادق العاملة      ،2007 في العام     منشأة 4.128 بلغ   المنشآت االقتصادية في محافظة القدس    

بلغ عدد المدارس في العـام الدراسـي        من جهة أخرى    و %.45,5 الغرف   إشغالبلغت نسبة   فيما  فندقاً،  
،  مدرسـة  194) اإلسرائيليتينباستثناء رياض األطفال ومدارس البلدية ووزارة المعارف        ( 2007/2008

 بلغ عدد بطاقات    ، فقد سرائيلية اإل االنتهاكات وعلى صعيد    . طالباً وطالبة  6274بلغ عدد الطالب    في حين   
 بطاقة في العام    1,363 بطاقة هوية منها     8,269،  2006-1967الهوية المقدسية المصادرة خالل الفترة      

فيمـا  ,  منزال57ً من محافظة القدس J1 في المنطقة 2007، وبلغ عدد المنازل المهدومة في العام    2006
 األفـراد  أسرة بسبب بناء جدار الضم والتوسـع، وبلـغ عـدد             1,635بلغ عدد األسر التي تم تهجيرها       

 دونماً وذلك للعـام     11100مصادرة   ال األراضي أفراد، كما بلغت مساحة      9609المهجرين في المحافظة    
 شـهيداً   77 منهم    شهيداً 5084،  31/12/2007 حتى   األقصىبلغ عدد شهداء انتفاضة     إلى ذلك    .2005

  . جريحا31873ًبلغ عدد الجرحى في األراضي الفلسطينية بينما من محافظة القدس، 
  19/6/2008الحياة الجديدة 

  
  1985منذ % 500 المقدسيين بنسبة رفعت وتيرة سحب هويات" إسرائيل": بيتسيلم .30

أكدت منظمة بيتسيلم، أن الدولة العبرية تمارس سياسة التطهير العرقي ضد           :  زهير اندراوس  - الناصرة
ـ  المقدسيين منذ سنوات، ومنها سحب هويات حق المواطنة ومنع البناء والسكن إل            قامـة   اإل ىجبارهم عل

في قد تم سحب الهوية منهم         مواطناً 1363 أمس، أن لمنظمة، نشر   لوأوضح تقرير    .خارج حدود المدينة  
ـ إاألمر الذي يعني ارتفاع نسبة سحب الهويات من المقدسيين          ،  2006عام    بالمئـة منـذ عـام       500ى  ل

1985.  
  19/6/2008القدس العربي 

  
   اإلسرائيلي يقبعن في سجون االحتاللأسيرة 81هناك : نادي األسير .31

 أسيرة، يتوزعن حسب الوضـع      81 أن عدد األسيرات اإلجمالي بلغ       يراألس محامية نادي    أفادت :رام اهللا 
تجـدر   فيما   .اإلداري يواجهن الحكم    أسيرات 6سيرة موقوفة، و   أ 20و  محكومة، أسيرة 55 ىلإالقانوني  
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 اإلداري لألسيرة نورا الهشلمون للمرة التاسـعة علـى          ت االعتقال جددأن سلطات االحتالل     إلى اإلشارة
  . شهور3التوالي ولمدة 

  19/6/2008الحياة الجديدة 
  

  سلطات االحتالل تقرر إبعاد أسير فلسطيني مقدسي إلى البرازيل  .32
أكد مركز أحرار لدراسات األسرى، أن سلطات االحتالل اإلسـرائيلي قـررت إبعـاد أسـير                : رام اهللا 

ل، بذريعة قيامه   فلسطيني من بلدة عناتا قضاء القدس، والمتواجد في سجن النقب الصحراوي إلى البرازي            
، وكونه ال يحمل الهوية اإلسرائيلية المفروضة على المقدسيين،         "نشاطات معادية لدولة إسرائيل   "بما سمته   

  .، بحسب ما أفاد والدهوال يملك سوى جنسية برازيلية حصل عليها كون والدته تملك هذه الجنسية
  18/6/2008 قدس برس

  
 ضع تفسير مشبوه للقرآن الكريمسرائيلي لوإ من مشروع رحذمفتي فلسطين ي .33

 حذر المفتي العام الشيخ محمد حسين، من اعتماد تفاسير مشبوهة للقرآن الكـريم،              : وفا -القدس المحتلة   
إلى  الفتاً   .مسأوهو الموقف الذي اتخذته ايضاً هيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس في بيانين صحفيين               

، من إعداد مجموعـة مـن طلبـة         "قرآن نت "لكريم تحت اسم    إصدار مشروع إلكتروني لتفسير القرآن ا     
  .الدراسات العليا الذين يشرف عليهم أستاذ جامعي يهودي في جامعة بن غوريون في بئر السبع

  19/6/2008الحياة الجديدة 
  

  أمد النزاع في الشرق األوسطإطالةالعاهل األردني يحذر من  .34
تاح المؤتمر الرابع للحائزين على جوائز نوبل، من خطر  في افت،حذر العاهل األردني عبداهللا الثاني

التطرف يتغذى على العنف واالحباط، "وقال إن ". إطالة أمد النزاع وترسيخ االنقسام بين شعوب المنطقة"
وإذا لم يتم وقف هذه التوجهات، فإن خطرها لن يقتصر على تهديد استقرار المنطقة والتنمية فيها، بل 

من الخطأ الكبير تفويت الفرص المتاحة هذا "واعتبر أن ". على مستوى العالم أيضاًسيمتد لشمل األمن 
العام إلقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها في 

  ".منطقة موحدة تنعم بالسالم
 19/6/2008الحياة 

  
   رسالة نقلتها رايس للتفاوض المباشر تنفي أنباء إسرائيلية عناللبنانية الحكومة  .35

رد المكتب االعالمي في رئاسة مجلس الوزراء امس، للمرة الثانية على الموقف االسرائيلي بشأن 
مزارع شبعا، في بيان نفت فيه تلقي الحكومة رسالة اسرائيلية عبر وزيرة الخارجية االميركية تتضمن 

ال مكان لمفاوضات ثنائية بين " :وجاء في البيان. بنانباشرة مع ل باجراء مفاوضات م"اسرائيل"رغبة 
 تدعو إلى السالم  وأن الموقف اللبناني الثابت، هو االلتزام بمبادرة السالم العربية التي"إسرائيل"لبنان و

 فهي محكومة بقرارات "إسرائيل"أما في ما يتعلق بالمواضيع الثنائية العالقة بين لبنان و. العادل والشامل
المسائل المتصلة بالحل الشامل والدائم وأهمها ما يختص بحقوق إن : "وأضاف". إسرائيل"ـ ملزمة لدولية
هي شأن عربي يعني لبنان في المقام األول وفق ما نصت عليه عب الفلسطيني السيما حق العودة، الش

لرابعة على ضمان ، والتي أكدت في فقرتها ا2002مبادرة السالم العربية التي أقرتها قمة بيروت العام 
  . "لخاص في البلدان العربية المضيفةرفض كل أشكال التوطين الفلسطيني، الذي يتنافى والوضع ا

 19/6/2008السفير 
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   بين موسى وبيريز تسفر عن مغادرة موسى مؤتمر بترامالسنة .36
علـى   4مؤتمر بتـرا    انسحب أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى من          : جمال إبراهيم  -عمان

وبدأت الحـرب الكالميـة بـين    ، خلفية مالسنة حادة جرت بينه وبين الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيريز        
موسى وبيريز عندما قال األخير إن حكومة إسرائيل راغبة في السالم مع العـرب فـي الوقـت الـذي                    

وتوسـيع  أنتم تتكلمون عـن الـسالم وتقومـون ببنـاء           ": يرفضونه، واحتد موسى في وجه بيريز قائال      
أسمع كالمـك   ": وقال متهكما  ."المستوطنات لتهويد مدينة القدس من أجل خلق وقائع جديدة على األرض          

  ".لكن لن نستمع لك لألبد فنحن لسنا أغبياء.. أنت مايسترو في الحديث، أصدقك أشوف أفعالك أستغرب
 19/6/2008االتحاد اإلماراتية 

  
      تفتح معبر رفح لمرور عالقين إلى غزةمصر .37

سمحت السلطات المصرية، أمس، بدخول مائة فلسطيني من العالقين إلى قطاع : القاهرة، رائد الفي غزة،
على القطاع منتصف ” حماس“غزة من خالل معبر رفح الحدودي المغلق منذ سيطرة حركة 

مة وذلك عشية بدء سريان اتفاق التهدئة الذي توسطت فيه بين حركة المقاو. حزيران الماضي/يونيو
وبحسب المصادر ذاتها فإن فتح السلطات المصرية ، في قطاع غزة” إسرائيل”و” حماس“االسالمية 

والدولة العبرية برعاية مصر التفاق تهدئة يدخل حيز التنفيذ ” حماس“للمعبر جاء عقب توصل حركة 
 .اليوم الخميس

  19/6/2008الخليج اإلماراتية 
  

  ندي شليط للبتراء حماس كانت ستحضر الج:  السنغاليالرئيس .38
كشف الرئيس السنغالي عبد اهللا واد رئيس الـدورة الحاليـة لمـؤتمر القمـة                : من طارق الفايد   -البتراء

اإلسالمية عن وعود تلقاها من حركة حماس بإحضار الجندي اإلسرائيلي األسير لديها جلعاد شاليط الـي                
رة التي قام بها بين قادة حركة حماس والرئيس         وأضاف ان نتائج المباد   ،  البتراء األردنية ولكن لم يتم ذلك     

 ان بامكانه اصطحاب    ى توصلت ال  ىالفلسطيني محمود عباس من جهة والجانب اإلسرائيلي من جهة أخر         
وكان ذلك بموافقة كافة األطـراف إال أن          الرئيس االسرائيلي  ى البتراء وثم تسليمه ال    ىالجندي األسير إل  

وساطة حاليا بين إسرائيل وفلسطين جعلتني أتراجع عـن ذلـك إلفـساح             المبادرة المصرية التي تقوم بال    
  .المجال للمبادرة المصرية التي تسير كما هو متفق عليه بين الجانبين االسرائيلي والفلسطيني 
  19/6/2008القدس العربي 

  
   تقوم بدور فاعل لحل الخالف بين فتح وحماس "الجامعة العربية" :موسى .39

أكد أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى عزم الجامعة على القيام بدور  :عوني الداوود-البترا
وأضاف ، النهاء الخالف الفلسطيني الذي مضى عليه قرابة العامس و حما فتح فاعل في حل األزمة بين
خالل مشاركته في أعمال مؤتمر البترا للحائزين على جوائز نوبل أن "الدستور"موسى في حديث لـ

 العربية ستلعب دورا فاعال في حل األزمة ، ويأتي ذلك أيضا بناء على طلب ورغبة االشقاء الجامعة
 .الفلسطينيين من كال الطرفين

  19/6/2008الدستور 
  

    رفض العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني  ن ": اإلسالميالمؤتمر" .40
أت في العاصـمة األوغنديـة      دان أكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي، التي بد           

كمباال أعمال الدورة الخامسة والثالثين لمجلس وزراء الخارجية، جميع الممارسات واالنتهاكـات التـي              
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ضد الشعب الفلسطيني، الفتا إلى أن العقاب الجماعي الذي تقوم به           ” اإلسرائيلي“تقوم بها قوات االحتالل     
وقال إن وهم إجراء المفاوضات للوصـول       ،  تفاقات الدولية  يهزأ بالشرعية الدولية ويتجاهل اال     "إسرائيل"

إلى تسوية سلمية دائمة أثبت أنه عمل غير مجد وبدون ضوء في نهاية النفق، معربـاً عـن أسـفه إزاء                     
  .االنقسام بين الفصائل الفلسطينية

  19/6/2008الخليج اإلماراتية 
  

  المباشرة ال ضغوط على سورية لالنتقال إلى المفاوضات : المعلموليد .41
نفى وزير الخارجية السوري وليد المعلم وجود أي ضغوط على سـورية لالنتقـال مـن                : سعاد جروس 

وقال المعلم في حـديث لــ الـشرق         . المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل إلى المفاوضات المباشرة       
االنتقال إلـى    إن الرئيس األسد أوضح أنه قبل االتفاق على أسس وعناصر السالم، من الصعب               :األوسط

وأضاف المعلم منذ يومين انتهت الجولة الثانية وسيتبعها جـوالت إلـى أن             . مرحلة المحادثات المباشرة  
، نتوصل إلى أسس صالحة النطالق المحادثات المباشرة، ال يوجد ضغط على سورية من أية جهة كانت               

ات التي اتفق عليها إلطالق قمة      الترتيب: وردا عما إذا كان الرئيس السوري سيصافح أولمرت؟قال المعلم        
  .االتحاد من أجل المتوسط تؤكد عدم وجود مصافحة 

  19/6/2008الشرق األوسط 
  

 أوروبياً وتحفظاً أميركياً  ترحيباًيثيراتفاق التهدئة  .42
" اسرائيل"استقبل البيت االبيض بحذر أمس نبأ االعالن عن تهدئة بين :  وكاالت األنباء-عواصم 

وأن يؤدي الى إيجاد جو أفضل " اسرائيل"يشكل ذلك نهاية الطالق الصواريخ على وحماس، آمال ان 
ان على حماس ان "وقال المتحدث باسم االمن القومي في البيت االبيض غوردن جوندرو . للمحادثات

  ".ال يمكنها ان تواصل القيام باالثنين معا. تختار التحول الى حزب سياسي شرعي وتتخلى عن االرهاب
، " مقدمة لخطوات ملموسة"وما، أمل وزير الخارجية االيطالي فرانكو فراتيني ان تشكل التهدئة وفي ر

هي خطوة بالغة االهمية على "، معتبراً ان هذه التهدئة "االفراج عن الجندي جلعاد شاليط"وخصوصا 
 الداخلية ايجاد حل سريع لالزمة"، وداعيا الى "طريق حل االزمة االكبر االسرائيلية الفلسطينية

 ".الفلسطينية، يلحظ استعادة الشرعية الدستورية في قطاع غزة واعادة فتح المعابر
كما رحبت فرنسا باتفاق التهدئة، واعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في بيان عن امله في 

سرائيلي الذي ، الجندي اال"تسريع عملية االفراج عن مواطننا جلعاد شاليط"ان يؤدي هذا االتفاق الى 
ان روحا جديدة تطل على هذه المنطقة التي لطالما سادها "واعتبر كوشنير . يحمل ايضا الجنسية الفرنسية

" اسرائيل"اتفاق الدوحة حول لبنان ومحادثات غير مباشرة سورية اسرائيلية وتبادل انساني بين : الحزن
  ". وحزب اهللا واالن اعالن هذه التهدئة في غزة

وقال الناطق باسم الخارجية االلمانية مارتن ". دائمة"انيا بالتهدئة معبرة عن املها في ان تكون ورحبت الم
نامل في ان يتيح "نأمل بقوة ان يصمد االتفاق الذي تم التوصل اليه، مضيفاً  "جاغر في تصريح صحفي 

تصادية افضل بشكل ملموس وتمهيد الطريق امام ظروف اق" اسرائيل"ذلك تحسين الوضع االمني في 
 ".لشعب غزة

  19/6/2008الدستور 
  

  2005 مستعد للعودة إلى معبر رفح التزاماً باتفاق األوروبياالتحاد  .43
قالت بنيتا فريرو فالدنر، مفوضة العالقات الخارجية في االتحاد االوروبي، في بيان وصل : القدس

تئناف بعثة المساعدة الحدوديه في رفح نسخة منه ان االتحاد االوروبي على استعداد للنظر في اس" األيام"
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" اسرائيل"ورحبت فالدنر باتفاق التهدئة الذي تم بوساطة مصرية بين ". في اقرب وقت تسمح به الظروف
وحماس وبقية التنظيمات والفصائل الفلسطينية " اسرائيل"ارحب باالنباء عن االتفاق بين : "وحماس وقالت

وانني اقدر الجهود التي تبذلها . الطالق النار في قطاع غزةبوساطة من مصر على الوقف المتبادل 
بال شك فان الوقف "وتابعت ". عانوا طويال" اسرائيل"مصر لتسهيل هذا االتفاق الن شعب غزة وجنوب 

والسلطة " اسرائيل"الكامل لالعمال العدائية سيسهم في ايجاد بيئة اكثر دعما لمفاوضات السالم بين 
  ".2008د االوروبي ال يزال ملتزما بدعم التوصل الى اتفاق سياسي قبل نهاية عام االتحا. الفلسطينية

  19/6/2008األيام الفلسطينية 
  

  مستشار أوباما يوضح الموقف من القدس .44
أكد دانييل كيرتزر أحد كبار مستشاري المرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات :  رويترز–نيويورك 

أساء استخدام كلمة لها مغزى خاص "ما لشؤون الشرق االوسط، ان األخير الرئاسة االميركية باراك اوبا
، ""إسرائيل"في سياسة الشرق االوسط عندما قال، ان القدس يجب ان تبقى العاصمة غير المقسمة لـ

وصرح كيرتزر خالل حضوره منتدى ". لكن هذا ال يعني انه ساذج بشأن السياسة الخارجية"مضيفاً 
، بأسالك شائكة 1967صورة في ذهنه بشأن القدس قبل "لية، ان تعليق اوباما جاء من للسياسة االسرائي

لذلك استخدم كلمة تمثل ما ال يريد ان يراه مرة اخرى، : "، وقال"وحقول ألغام ومناطق منزوعة السالح
إننا جميعاً ال : "وأوضح كيرتزر". ثم أدرك بعد ذلك ان الكلمة لها مغزى خاص في الشرق األوسط

نوصي على االطالق بأي تناقص في تأييد الواليات المتحدة إلسرائيل، لكن السياسة االميركية تحتاج الى 
استعداد اوباما للتعامل مع االعداء ال يمتد الى حركة المقاومة "، وأشار الى ان "ان تتقرر في واشنطن

فقت الحركة الفلسطينية على ، وهذا الموقف من غير المرجح ان يتغير حتى بعد ان وا)حماس(االسالمية 
 ".هذا األسبوع" إسرائيل"تهدئة بوساطة مصرية مع 

  19/6/2008الدستور 
  

    كي مون يوصي بتمديد مهمة قوة األمم المتحدة في الجوالن   بان  .45
أوصى االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون بتمديد مهمة قوة االمم المتحدة، التي تتولى منذ : ب.ف.أ

، حتى نهاية العام "إسرائيل" االشراف على احترام وقف اطالق النار في الجوالن بين سوريا و عاما،34
يونيو /  حزيران30واكد االمين العام، أمس األول، أن بقاء هذه القوة التي تنتهي مهمتها في . الجاري

 في القطاع الجاري، ستة اشهر اضافية امر أساسي، نظرا للتوتر المستمر في المنطقة مع ان الوضع
هادئ بشكل عام، مضيفاً في تقرير الى مجلس االمن ان الوضع في الشرق " إسرائيل"الواقع بين سوريا و

. االوسط متوتر وقد يبقى متوترا طالما لم يتم التوصل الى تسوية شاملة لكافة جوانب مشكلة المنطقة
عضاء في تسديد مساهمات وأشار كي مون الى نقص في تمويل القوة، نظرا لتقصير بعض الدول اال

  .      مليون دوالر15مالية تبلغ 
  19/6/2008الخليج اإلماراتية 

  
   2007بريطانيا أكبر مصدر لألسلحة في  .46

ن بريطانيا تصدرت العـام     أ ، أعلنت الوكالة البريطانية للتجارة واالستثمارات أمس      :أ ف ب، يو بي أي     
أن صـناعة الـدفاع      وبينت. يزات العسكرية في العالم   الماضي الئـحة الدول المصدرة لألسلحة والتجه     

 2007 مليار دوالر من الطلبيـات الجديـدة فـي العـام             19البريطانية تضاعفت إلى رقم قياسي ناهز       
  .من حصة السوق العالمية لتصدير االسلحة% 33وحصدت 
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  19/6/2008السفير 
  

  
  االنفتاح على حماس مصلحة حيوية أردنية .47

  محمد أبو رمان
مفترض أن تدخل التهدئة حيز التنفيذ مع صباحات هذا اليوم، بعد أن أعلنت حماس موافقتها عليها،                من ال 

 أنّها وافقت على التهدئة، لكن باعتبارهـا  -كذلك–والتوافق على ذلك مع باقي الفصائل، وإعالن إسرائيل       
  !، لعدم اعتراف إسرائيل بحماس"اتفاقاً غير رسمي"

 الفلسطيني حول موقف حماس من التهدئة والتـسوية         -اف التراشق الفلسطيني  ليس من المفيد اليوم استئن    
واإلشارة إلى التحوالت في مسار حماس، ومدى خدمة ذلك للقضية الفلسطينية من عدمه، أو الحديث عن                

إنّما المفيد، والمطلـوب، أن يـتم       . نقاط الربح والخسارة لكل من حماس وفتح جراء التوقيع على التهدئة          
للجميع، داخل حماس وفتح، للتفكير جدياً في الحالة        " التقاط األنفاس "ر التهدئة وما تتيحه من فرصة       استثما

  .الفلسطينية وسبل الخروج من الواقع الحالي
فهي يمكن أن تكون طريقاً معبدة لتجذير وتكريس واقع         ! التهدئة تحمل في جيناتها سيناريوهات متضاربة     

 والقطاع، وتعزيز سلطة كل من فتح وحماس جغرافياً وسياسياً، في سـياق          االنقسام الفلسطيني بين الضفة   
انسداد مسارات التسوية والحل النهائي، وهذا بال شك يمثل الهدف االستراتيجي اإلسرائيلي من التهدئـة،               

 ، لكن بجعله كياناً هشّاً ضعيفاً، مع احتمال االنقضاض على اتفاق التهدئة           "كيان غزة حماس  "بالحفاظ على   
  .إذا ما تبدلت المعادلة الداخلية اإلسرائيلية، وزادت الهواجس من تنامي القوة العسكرية لحماس

أما السيناريو واالحتمال الثاني؛ فينبع من أن التسوية تمنح الفرصة لقادة حماس وفتح من التفكير بجديـة                 
 - الوحـدة الجغرافيـة    وبحس تاريخي بمستقبل القضية الفلسطينية بأسرها، وبالوصول إلى صيغة تعيـد          

السياسية، وقد يكون ذلك مقدمة إلعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني وتجديـده فـي سـياق قـراءة                  
  .المتغيرات المحلية واإلقليمية والعالمية

وقد يكون من حسن الحظ أن يترافق اتفاق التهدئة مع عودة الحوار بين فتح وحماس، مع االمل بتدشـين                   
تحدي الوفاق الفلـسطني مطـروح،       .ها طي صفحة الماضي، واالنطالق إلى األمام      مرحلة جديدة يتم في   

  .بصورة أساسية، أمام تيارين رئيسين داخل كل من فتح وحماس
التيار المعني داخل فتح بإنجاح التوافق مع حركة حماس هو النخبة الشابة والقيـادات الميدانيـة غيـر                  

.  غير مباشرة، مع إسرائيل أو بملفات فـساد مـالي وإداري           الفاسدة، التي لم تتلوث بمصالح مباشرة، أو      
" شيوخ فـتح  "فهذه النخبة مدعوة اليوم إلى االلتفاف حول الرئيس عباس والعمل على تحجيم دور وتأثير               

  . الذين فاحت رائحة الفساد والعفن منهم، في السنوات األخيرة، وفقدوا األمل إالّ من مصالحهم الشخصية
ني، داخل حماس، بإنجاح االتفاق، فهو التيـار المنفـتح والمعتـدل البعيـد عـن النـزق                  أما التيار المع  

األيديولوجي والحزبي، وهو التيار العقالني الذي يمكن أن يشكل مستقبالً مع الرئيس عباس تحالفاً وطيداً،             
  . ويساهم في صوغ المشروع الوطني الفلسطيني ليحمل األلوان الفكرية والسياسية جميعها

العقالني والواقعي قامت عليه حملة شرسة إعالمياً وسياسياً، وتمت محاربتـه مـن             " الحماسي"ا التيار   هذ
قبل أطراف داخل الحركة، ومقربين منها، في ظل حالة االنسداد الفلسطيني الـداخلي والمخـاوف مـن                 

ق لهـذا التيـار     أما وقد تغيرت الشروط المحيطة؛ فإن فرصة التجديد واالنطال        . ضربة إسرائيلية وشيكة  
أصبحت كبيرة، ولديه من الحجج والمعطيات ما يجعل من خطابه أكثر تأثيراً وحـضوراًَ لـدى كـوادر                  

  . الحركة وجماهيرها
فالداللـة  . أردنياً؛ ثمة اشتباك كبير بين المصالح الحيوية واألمن الوطني األردني وبين اتفـاق التهدئـة              

جودها وحضورها، وباتت رقماً صعباً ال يمكن تجاوزه في         األولى لالتفاق أن حماس استطاعت تكريس و      
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التعاطي مع المعادلة الفلسطينية، ما يدفع إلى إعادة فتح صفحة جديدة مع حركة حماس وتجاوز إشكاليات                
  .المرحلة السابقة

والتوصل إلى  . حماس ليست بعيدة، بل هي قريبة، وقريبة جداً، من األردن الذي احتضنها سنوات طويلة             
 اإلسـرائيلية، وهـي     -فقات مع حماس ليس أمراً صعباً، بخاصة مع تنشيط المفاوضـات الـسورية            توا

بالضرورة على حساب المسار الفلسطيني من ناحية، وتطرح سؤال العالقـة بـين دمـشق والفـصائل                 
  .الفلسطينية المعارضة من ناحية أخرى

في حقيقة األمر تقوية لعباس ودعم      فتح صفحة جديدة مع حماس، ال يعني االنقالب على عباس، بل ذلك             
له من خالل فتح آفاق جديدة ومنحه مزيداً من األوراق داخلياً وخارجياً، وللقيام بعمل تاريخي في إصالح                 

  . حركة فتح من الداخل
  19/6/2008الغد االردنية 

  
 نجاز التهدئة واختبار الحوارا .48

  حسام كنفاني
ساحة الفلسطينية، التي كانت تاريخياً الملعب المفضل لنفوذها        يبدو أن مصر في طريقها للعودة بقوة إلى ال        

العودة المصرية اليوم   . اإلقليمي، إال أنها تنازلت عنه في الفترة األخيرة لالعبين آخرين، عرب ومسلمين           
تهدئة وإن لم تكن موقّعة بين الطرفين، إال أنها قد تكون سـابقة فـي               . عبر بوابة التهدئة في قطاع غزة     

، وخصوصاً أن الحركة اإلسالمية جذرية فـي رفـض          ”حماس”و” إسرائيل“ض غير المباشر بين     التفاو
في أعقـاب فوزهـا فـي       ” حماس“وحتى التهدئة السابقة التي انتهجتها      . التفاوض مع سلطات االحتالل   

 جاءت بمبادرة من الحركة ومن وساطات خارجية، وخـصوصاً أنهـا         2006االنتخابات التشريعية عام ،   
  .على وشك خوض تجربتها األولى في الحكمكانت 

مصر اليوم أثبتت تفوقها على الساحة الفلسطينية، وأظهرت أن التهميش الذي انتهج تجاهها فـي الفتـرة                 
األخيرة لم يكن في محله، وخصوصاً أنه يبقى لكلمة مصر ثقلها لدى األطـراف كافـة علـى الـساحة                    

  . أهداف هذا الطرف أو ذاكالفلسطينية، وإن كانت الكلمة غير متماهية مع
تهدئة طال انتظارها وكانت عرضة للكثير من العراقيل، التي         . القاهرة أخيراً أعلنت عن التهدئة في غزة      

نجحت الوساطة المصرية في تخطيها عبر مجموعة من المقترحات، وصلت في النهايـة إلـى مقتـرح                 
  .التهدئة على ثالث مراحل

نجاز، قد تكون عينها على الحوار الداخلي الذي تخطط الستضافة جولة           اليوم مصر، بعد تحقيقها لهذا اإل     
لكن طريق الحوار الداخلي قد تكون أعقد من التهدئة، وخصوصاً أن مواقف األطراف ال تزال               . أولى منه 

ملتبسة من الدخول في الحوار وشروطه، على عكس التهدئة التي كانت مطلباً ملحاً لألطراف كافة، وفي                
  .القاهرة التي تعتبر إعادة الوضع في غزة إلى طبيعته جزءاً من أمنها القوميمقدمتها 

قد تكون فكرة قطف المصالحة الفلسطينية مغرية للقاهرة، وخصوصاً بعدما شاهدت ما فعلته الدوحة فـي            
األزمة اللبنانية، وهي بالتأكيد تسعى إلى تحقيق سبق في هذا المجال، وال سيما أن عروض الوساطة قـد                  

  .تنهال على األطراف الفلسطينية وتساهم في المزيد من التهميش للموقف المصري
لعودة الحوار  ” اإلسرائيلية”إال أن المسعى المصري سيكون أمام اختبار حقيقي مع المعارضة األمريكية و           

قد و. ، إضافة إلى ضبابية موقف الطرفين وشروطهما من استعادة الوحدة الفلسطينية          ”فتح”و” حماس“بين  
يكون من األفضل للقاهرة انتظار نضوج الظروف المهيئة للحوار الداخلي، وفي مقـدمتها إقفـال ملـف                 

  .تهدئة غزة كامالً، أي تطبيق مراحله الثالث المقررة
  19/6/2008الخليج اإلماراتية 
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  لمصلحة الوطنيةا .49
  كوندوليزا رايس

  ما هي المصلحة الوطنية؟
زمن ما بعد   "في زمن ندعوه بوضوح     .  على هذه الصفحات   2000عام  هذا هو السؤال الذي طرحته في       

تغيرات ملحوظة ال تزال تتكـشّف، تغييـرات        . نعرف أين كنا أكثر من أين كنّا ذاهبين       . "الحرب الباردة 
وكمـا فـي    . 2001 أيلول   11ثم جاءت اعتداءات    . كانت معروفة وقتها لكن نتائجها كانت غير واضحة       

كنّـا  . ، انجرفت الواليات المتحدة نحو عالم مغاير جـذرياً        1941اربور في عام    عاقبة اعتداءات بيرل ه   
. مطالبين بالتقدم بضرورة قصوى جديدة ومنظور جديد عما يمثّل تهديدات وما يمكن أن يبرز كفـرص               

وكما هي الحال مع صدمات استراتيجية سابقة، يستطيع الفرد أن يستشهد بعوامل االستمرارية والتغييـر               
  . أيلول11ياستنا الخارجية منذ هجمات في س

. ما لم يتغير هو أن عالقاتنا مع القوى العظمى التقليدية والصاعدة ال تزال مهمة للسلوك السياسي الناجح                
 ــــ روسيا الصين، والقـوى      "عالقاتنا مع القوى العظمى   " بتصحيح   2000لذلك، نصيحتي في عام     

  .ساس توجهاتناالصاعدة مثل الهند والبرازيل ـــ كانت أ
وكما في السابق، تبقى تحالفاتنا مع األميركيتين، أوروبا وآسيا، ركائز النظـام الـدولي ونحولهـا اآلن                 

  .لعالقات تحديات العهد الجديد
فكما تقـوي   . بشكل أشمل، ما تغير هو نظرتنا لديناميكيات العالقة ضمن الدول وتوزيع القوة في ما بينها              

في هذه البيئة االستراتيجية، يصبح حيوياً ألمننا       . تكشف إخفاقات الكثيرين وتعظمها   العولمة بعض الدول،    
هـذه  . الوطني أن تكون الدول راغبة وقادرة على تحمل مسؤولياتها السيادية خارج حدودها كما داخلهـا      

وقراطية مكـون   ندرك أن بناء الدولة الديم    . الحقيقة الجديدة قادتنا إلى بعض التغييرات المهمة في سياستنا        
  .ملح لمصلحتنا الوطنية

                ة هما الفكرتان اللتان تستطيعان علـى مـرالحرية والديموقراطي وفي الشرق األوسط األوسع، ندرك أن
  .الوقت أن توصال إلى استقرار عادل ودائم، وخصوصاً في أفغانستان والعراق

لطالما حاولـت الواليـات المتحـدة       . يمناوكما في الماضي، دعمت سياستنا ليس فقط بقوتنا بل أيضاً بق          
في أحيان، كانت هناك توتّرات قـصيرة المـدى         . المزاوجة بين القوة والمبدأ ــــ الواقعية والمثالية      

لذا لم تكن الواليات المتحدة حيادية تجاه أهمية        . لكنّنا لطالما عرفنا أين هي مصالحنا الطويلة المدى       . بينها
  .موقراطية كشكل للحكمحقوق اإلنسان أو تفوق الدي

  ...دعمنا االستبداد في الشرق األوسط ولكن
وماذا عن الشرق األوسط األوسع، قوس الدول الممتد من المغرب إلى باكستان؟ كان توجه إدارة بـوش                 

دمـج  : لكن توجهنا هو في الحقيقة امتداد لمعتقدات تقليدية       . نحو هذه المنطقة انطالقة حية لسياسة مسبقة      
ما هو استثنائي هـو أن      . ان وترويج التنمية الديموقراطية في سياسة تعزز مصلحتنا الوطنية        حقوق اإلنس 

ركزت سياسة الواليات المتحدة هنـاك علـى        . الشرق األوسط كان يعامل على أنّه استثناء لعقود كثيرة        
  .يموقراطيكان هناك حوار قليل، وبالتأكيد ليس علنياً، عن الحاجة إلى تغيير د. االستقرار حصراًَ

لستة عقود، وتحت إدارات ديموقراطية وجمهورية، مساومة أساسية حددت ارتباط الواليات المتحدة فـي              
لقد أيدنا األنظمة االستبدادية مقابل دعمها مصلحتنا المشتركة فـي االسـتقرار            : الشرق األوسط األوسع  

  .اإلقليمي
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عملياً لم يكـن    . ة القديمة أنتجت استقراراً كاذباً     أيلول، أصبح واضحاً بشكل متزايد أن هذه الصفق        11بعد  
ولكن ذلك لم يعِن انعدام النشاط السياسي، بـل كـان           . هناك قنوات شرعية للتعبير السياسي في المنطقة      
  .هناك، في المدارس الدينية والمساجد الراديكالية

 "القاعدة" الظّل، وجد تنظيم     وفي. وال عجب أن القوى السياسية األكثر تنظيماً كانت المجموعات المتطرفة         
 العدو البعيد"النفوس المضطربة ليفترسها ويستغلها في حربه األلفية ضد".  

وربمـا كـان    . أحد الردود كان يمكن أن يكون بمحاربة اإلرهابيين من دون معالجة هذا السبب المضمر             
 وراء العدالة والتوازن الجديـد      وبالفعل، إن السعي  . ممكناً إدارة هذه التوترات المقموعة لفترة من الوقت       

ولكن هل الحالة فعالً أسوأ من قبل؟ أسوأ ممـا          . الذي باشرته دول الشرق األوسط األوسع مضطرب جداً       
كانت عليه عندما عانى لبنان من االحتالل العسكري السوري؟ أسوأ مما كانت عليه عندما حاصر مـن                 

فرصة للتوصل إلى سالم الدولتين؟ أسوأ ممـا كانـت          نصبوا أنفسهم حكاماً للفلسطينيين، وأهدروا أفضل       
عليه عندما فرض المجتمع الدولي عقوبات على العراقيين األبرياء من أجل معاقبة الرجل الذي استبد بهم                

 إنسان إلى المقابر الجماعية؟ أم أسوأ مما كانت عليه في عقود            300000وهدد جيران العراق ، وجرف      
 ولّدت اليأس، وغذّت األحقاد، وأدت إلى نوع من التطـرف الـذي جـاء               من القمع وإنكار الفرص التي    
 أيلول؟ بعيداً من كونه نموذج استقرار يتذكره البعض، دمـر الـشرق             11باإليديولوجيا وراء اعتداءات    

  . تباعاً بالصراعات األهلية والحروب عبر الحدود1945األوسط منذ عام 
ال نغازل المساومات القديمة على الشرق االوسط، ألنهـا لـم           مسارنا الحالي صعب بالفعل، لكن دعونا       

  .تحقق ال العدالة وال االستقرار
 2005أرى أن خطاب الرئيس التأسيسي الثاني وخطابي في الجامعة األميركية في القاهرة في حزيـران                

يث في الشرق   ال يجادل أحد أن هدف الديموقراطية والتحد      . إعالنات خطابية تالشت أمام الوقائع الصعبة     
األوسط األوسع يفتقر إلى الطموح، وأننا من ندعم هذا الهدف، نعترف تماماً بأنها ستكون مهمة صـعبة                 

  .تتطلب أجياالً
لكن إذا لم تحدد أميركـا الهـدف فلـن          . لن يتحقق هذا الهدف بحدث واحد، وبالتأكيد ليس بخطاب واحد         

  .يحدده أحد
أمـن الطاقـة، منـع      : لحيوية األخرى يعقّد هذا الهدف أكثـر      ارتباط مستقبل الشرق األوسط بمصالحنا ا     

االنتشار، الدفاع عن األصدقاء والحلفاء، حل الصراعات القديمة، واألهم الحاجة إلى شركاء قريبين فـي               
لكن القول بأنّنا يجب أن نروج إما لمـصالحنا األمنيـة أو            . الكفاح العالمي ضد عنف التطرف اإلسالمي     

ومن المعترف به أن مصالحنا ومثلنا قد تتعارض في بعض          . اطية هو طرح لخيار خاطئ    لمثلنا الديموقر 
أميركا ليست منظمة غير حكومية، ويجب أن توازن بين عدد كبير من العوامل في              . األحيان ألجل قصير  

  .عالقاتنا مع جميع البلدان
 وحقوق اإلنسان واألسـواق     الحرية: لكن على المدى الطويل، أفضل ضمان ألمننا يكون في نجاح مثلنا          

  .المفتوحة والديموقراطية وسيادة القانون
  الواقعية األميركية للعالم الجديد

ما : قادة الشرق األوسط األوسع ومواطنوه يبحثون عن إجابات عن األسئلة األساسية لبناء الدولة الحديثة             
ـ             يكون دور الدولـة فـي حيـاة        هي حدود الدولة في استخدام القوة داخل حدودها كما خارجها؟ ماذا س

مواطنيها، وعالقة الدين بالسياسة؟ كيف ستتصالح القيم التقليدية واألعراف مـع الوعـد الـديموقراطي               
بالحقوق والحرية الفردية، وال سيما للنساء والفتيات؟ كيف يمكن استيعاب التنوع الديني والعرقـي فـي                

  الجمعيات التقليدية؟مؤسسات سياسية هشّة عندما يميل الناس إلى التمسك ب
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ومهمتنا هي دعـم عمليـات    . إن اإلجابات عن هذه األسئلة وغيرها تأتي فقط داخل الشرق األوسط نفسه           
التغيير الصعبة هذه ومساعدة دول المنطقة في التغلب على عدد من التحديات الرئيسية أمام انبعاثها كدول                

  .حديثة وديموقراطية
   تحديات شرق أوسطية■

، "القاعـدة "ألول هو اإليديولوجية العالمية للتطرف اإلسالمي العنيف، المجسد في جماعات مثل            التحدي ا 
التي ترفض تماماً المبادئ األساسية للسياسة الحديثة، وتسعى عوضاً عن هذا إلى إسقاط الدول السيادية،               

اومة هـذا التهديـد، سـوف       لمق. ومحو الحدود الوطنية، واستعادة االمبراطورية الهيكلية للخالفة القديمة       
تحتاج الواليات المتحدة إلى أصدقاء وحلفاء في المنطقة مستعدين وقادرين على التحرك ضد اإلرهـابيين             

 لالنتصار هـي  "القاعدة"نظرية . إال أنه في النهاية أكثر من نزاع مسلّح؛ إنه مسابقة لألفكار  . في ما بينهم  
ية للمجتمعات المسلمة وتحويلها إلى قصص إيديولوجيـة        في اختطاف الشكاوى المحلية والوطنية الشرع     

 "القاعـدة "الخبر الجيـد هـو أن عقيـدة         . عن الصراع األبدي ضد القمع الغربي، وخصوصاً االميركي       
  .الالمتسامحة المتعصبة ال يمكن إنفاذها إال من خالل الوحشية والعنف

وباكستان، وفي محافظة األنبار في العراق،      عندما يكون للناس حرية االختيار، كما رأينا في أفغانستان،          
  .فهم يرفضون عقيدة هذا التنظيم ويتمردون على سيطرته

لذا يجب أن تقدم نظريتنا للنصر للناس مساراً ديموقراطياً لتعزيز مصالحهم سـلمياً لتنميـة مـواهبهم،                 
هي نوع من مكافحة    وبهذا المعنى، فإن الحرب ضد اإلرهاب       . لتصحيح الظلم، وللعيش في حرية وكرامة     

  .مركز الجاذبية ليس األعداء الذين نحاربهم، بل المجتمعات التي يحاولون جعلها متطرفة: التمرد العالمي
وهذه الـدول   . ال نزال بحاجة إلى أصدقاء في الشرق األوسط األوسع قادرين على استئصال اإلرهابيين            

ازن بين توترات األهداف القـصيرة المـدى        هي في كثير من األحيان غير ديموقراطية، لذا يجب أن نو          
  .واألخرى الطويلة المدى لدينا

. ال يمكننا أن ننكر على الدول الالديموقراطية المساعدة األمنية لمكافحة اإلرهاب أو الدفاع عـن نفـسها                
وهذا يعني دعـم المجتمـع      . وفي الوقت نفسه، يجب أن نستخدم نقاط نفوذ أخرى للترويج للديموقراطية          

ي، كما فعلنا خالل منتدى مستقبل الشرق األوسط ومبادرة الشراكة، واستخدام دبلوماسية القطـاعين              المدن
  .العام والخاص لدفع شركائنا غير الديموقراطيين إلى اإلصالح

   الدولة الفلسطينية هي الحّل■
.  والفلسطينيين التحدي الثالث هو إيجاد طريقة لحل نزاعات طويلة، وخصوصاً تلك التي بين اإلسرائيليين            

وضعت إدارتنا فكرة التنمية الديموقراطية في صلب توجهنا في هذا الصراع، ألننا أصبحنا نـؤمن بـأن                 
اإلسرائيليين لن يحققوا األمن الذي يستحقّونه في دولتهم اليهودية، وأن الفلسطينيين لـن ينـالوا الحيـاة                 

سطينية قادرة على ممارسـة مـسؤولياتها       األفضل التي يستحقونها في دولتهم حتى يصبح هناك دولة فل         
يجب أن تنشأ دولة فلسطينية قادرة على التعايش جنباً إلى جنـب مـع              . السيادية تجاه مواطنيها وجيرانها   

  .إسرائيل بسالم وأمن
لن تنشأ هذه الدولة فقط عن طريق مباحثات بشأن قضايا صعبة لها عالقة بالحدود، الالجئين، ووضـعية                 

عن طريق جهد شاق لبناء مؤسسات ديموقراطية وفعالة تـستطيع محاربـة اإلرهـاب              القدس، بل أيضاً    
والتطرف، وتعزيز سيادة القانون، ومحاربة الفساد، وخلق فرص للفلسطينيين لتحسين حياتهم، وهذا يحتّم             

  .مسؤوليات على الطرفين
ع الفلـسطيني، بـين     وكما أظهرت تجربة السنوات القليلة الماضية، هناك خالف أساسي في قلب المجتم           
الفلسطينيون يجب أن   . الذين يرفضون العنف ويقرون بحق إسرائيل في الوجود وحق من ال يعتقدون هذا            

يختاروا في النهاية أي مستقبل يريدون، ووحدها الديموقراطية هي التي تمنحهم هذا الخيار وتفتح أمامهم               
ويجـب علـى الواليـات المتحـدة        .  الوطنية إمكان التقدم السلمي لحل السؤال الوجودي في قلب حياتهم        
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وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة والمجتمع الدولي أن يبذلوا ما بوسـعهم لـدعم الفلـسطينيين الـذين                  
عندما يتحقق حل الدولتين أخيراً سيكون بـسبب الديموقراطيـة ال          . سيختارون مستقبل السالم والمساومة   

  .غصباً عنها
، فهي تتحدث عن تحد آخـر يجـب أن يحـل إذا كانـت سـتنبعث دول                  هذه بالتأكيد وجهة نظر جدلية    

كيفية التعامل مع الجماعات الالحكومية التي يـشك فـي          : ديموقراطية حديثة في الشرق األوسط األوسع     
  .التزامها نحو الديموقراطية، الالعنف وسيادة القانون

  ة؟ االنتخابات في الشرق األوسط خطير■
ستبدادية في المنطقة، عدد من أفضل األحزاب السياسية تنظيماً هي إسـالمية،            بسبب التاريخ الطويل لال   

ما سـيكون دورهـم فـي العمليـة         . وبعضها لم يتخلَّ عن العنف المستعمل في خدمة األهداف السياسية         
الديموقراطية؟ هل سيأخذون السلطة ديموقراطياً فقط ليخربوا العملية التي جلبـت لهـم النـصر؟ هـل                 

   في الشرق األوسط الوسع خطيرة إذاً؟االنتخابات
 باالنتخابات في األراضي الفلسطينية، نظر للحدث علـى         "حماس"عندما فازت   . هذه األسئلة ليست سهلة   

لكن على الرغم من أن هذا النصر عقّد بالتأكيد الشؤون في الشرق األوسط األوسـع،               . أنه فشل للسياسة  
ـ . ورإال أنه ساعد من جهة أخرى على توضيح األم          قوة مهمة قبل تلك االنتخابات، قـوة        "حماس"كانت ل

  .التدمير
 مواجهة المسؤولية الستخدامها السلطة للمـرة األولـى، مـا مكّـن             "حماس"بعد االنتخابات، وجب على     

 معايير المسؤولية األساسية نفسها التي يجب أن تتحملها         "حماس"الفلسطينيين والمجتمع الدولي من تحميل      
  .كل الحكومات

وقد أظهرت أنها غير قادرة كلياً على الحكم من خالل عدم رغبتها المستمرة في التصرف كنظام مسؤول                 
  .ال حركة عنفية

لكن في أماكن أخرى، حمل     .  رهينة سياساتها الوحشية   "حماس"اهتمام كبير تركز على غزة، التي تأخذها        
  . المسؤولية أيضاً"حماس"الفلسطينيون 

، صـوت   2004 في عـام     "حماس" الضفة الغربية على سبيل المثال، حيث انتخبت         في مدينة قلقيلية في   
إذا كان هنا بديل شرعي، مؤثر وديموقراطي       . الفلسطينيون المحبطون لخروجها في االنتخابات التي تلت      

هذا سيكون صحيحاً، وخصوصاً إذا     . سيختاره الناس في األغلب   )  بعد "فتح"ما لم تكنه حركة      ("حماس"لـ
  .الفلسطينيون سيستطيعون عيش حياة طبيعية ضمن دولتهمكان 

لكن الدروس ال تكون بالال انتخابات، لكن يجب        . إن مشاركة المجموعات المسلّحة في االنتخابات إشكالي      
يمكن أن تكون جماعة    :  بعد الواقع  "حماس"أن يكون هناك معايير مثل التي فرضها المجتمع الدولي على           

وعلى صعوبة هذه المشكلة، ال يمكن أن يحـرم         . سياً، لكن ال يمكن أن تكون االثنين      إرهابية أو حزباً سيا   
على الرغم من أننـا ال نـستطيع     . الناس من حقهم في التصويت فقط ألن النتيجة قد ال تكون مرضية لنا            

معرفة ما إذا كانت السياسة تنزع التطرف عن المجموعات العنفية، إال أننا نعـرف أن إقـصاءها عـن                   
وهذا أيضاً تحد آخر، على قادة الشرق األسـط األوسـع           . لعملية السياسية يمنحها قوة من دون مسؤولية      ا

وشعوبه أن يحلّوه بينما تتحول المنطقة إلى العمليات الديموقراطية، وعلى المؤسسات حـل االختالفـات               
  .بطريقة سلمية ومن دون قمع

صراع اإلسرائيلي الفلسطيني وقادة الشعب الـديموقراطي       إن دعم الفلسطينيين المعتدلين وحّل الدولتين لل      
في لبنان، جعل السعودية ومصر واألردن ودول الخليج الفارسي تقتنع بأنـه يجـب أن تـرى عراقـاً                   

وظهر ذلك عندما دعت العراق إلى      . ديموقراطياً يستطيع أن يكون حليفاً في مقاومة التطرف في المنطقة         
  ).مصر واألردن(ون الخليجي زائداً اثنين االنضمام إلى صفوف مجلس التعا
  سنبقى قادة العالم بفضل خيالنا
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هذه الميزة  . وفي نهاية المطاف، ما سيحدد نجاح الواليات المتحدة في القرن الواحد والعشرين هو خيالنا             
الطريقة األميركية هي التي تأخذها الغالبية في الحسبان بالنسبة لدورنا الفريد في العالم، وهي تنطلق من                

االنقسام القديم بين الواقعية والمثالية لم ينطبق أبـداً علـى الواليـات             . التي نفكر فيها بشأن قوتنا وقيمنا     
بالنسبة ألمتنا، كـان األمـر      . المتحدة، ألننا ال نقبل حقيقة أن تتضارب مصلحتنا الوطنية ومثلنا العالمية          

صالحنا ومثلنا على المدى القصير، نعتقد أنهـا فـي          حتى عندما تتوتر العالقة بين م      .دائماً مسألة منظور  
  .المدى الطويل غير قابلة للتجزئة

نظام دولي يعكس قيمنا هو أفضل ضمانة لمصلحتنا الوطنية، وال تزال ألميركا فرصة فريدة للوصـول                
اللـواتي  نراه في النساء الكويتيـات      . وقد بدأنا بالفعل برؤية مالمح هذا العالم األفضل       . إلى هذه النتيجة  

ربحن حق التصويت، وفي اجتماع المجلس القروي في كركوك وفي المشهد المحتمل للرئيس األميركـي               
تـشكيل   .واقفاً مع قادة منتخبين ديموقراطياً بجانب أعالم أفغانستان والعراق والدولة الفلسطينية المحتملة           

اثقين من قوة قيمنا فسننجح فـي هـذا         وإذا بقينا و  . ذلك العالم سيكون عمل جيل، لكننا قمنا بهذا من قبل         
  .العمل مجدداً

  )ترجمة سالم سباعي ("فورين أفيرز"عن مجلّة 
  16/6/2008األخبار 
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