
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الثاني تعاطي مصر مع حصار قطاع غزةستراتيجياال هريتقدمركز الزيتونة يناقش في 
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    :أخبار الزيتونة
 ٤   الثاني تعاطي مصر مع حصار قطاع غزةستراتيجياال هريتقدمركز الزيتونة يناقش في  .٢

    
    :السلطة
 ٥  الرئيس عباس يدعو الجميع الى ضبط النفس للحفاظ على التهدئة .٣
 ٥ انجاح التهدئة مرهون بمدى التزام اإلسرائيليين به: هنية .٤
 ٧ منصور يحمل مجلس االمن مسؤولية االعمال االسرائيلية غير الشرعية بفلسطينالسفير  .٥
 ٧   متوقعةالدارة أزمة مياه نبلور خطة طوارئ: رئيس سلطة المياه .٦

    
    :المقاومة

 ٧  دخل يومها الثاني وسط خالفات في آلية تنفيذ بنودهاالتهدئة في غزة ت .٧
 ٨ إذ التزم العدو بشروط التهدئة فستستمّر: حماس .٨
 ٨   قادة حماس اكتشفوا ان االسرائيليين يتنصتون عليهم بالقاهرة: "يديعوت" .٩
 ٩  تشكل لجنة لمتابعة موضوع المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة"الجبهة الشعبية" :مهنا.١٠
 ٩   المواطنين  علي منازللإلستيالء جديدة تقوم بها الجمعيات اليهودية اتهجم: عبد القادر .١١
 ٩    للتنصل من التهدئةطإسرائيل"لـرأفت يطالب الفصائل بعدم إعطاء الذرائع  .١٢
١٠ حماس تنفي موافقتها على استخدام معبر كرم أبو سالم لتنقل األفراد .١٣
١٠  مواجهات مع قوات االحتالل خالل مسيرة احتجاجية نظمتها فتح في بيت حنينا .١٤
١٠       تتوقع انطالق الحوار الفلسطيني خالل أسبوعين  "الجهاد" .١٥
١٠   "انتفاضة األقصى" قيادياً ومجاهداً منذ بداية ١٨٥العدو اغتال : سرايا القدس .١٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  شاليطفتح معبر رفح مرتبط بإطالق : أولمرت لمبارك .١٧
١١   ة التهدئونؤيدي اإلسرائيليينمن % ٦٨ :استطالع .١٨
١٢   إسرائيلي يطلق قذيفة على قرية فلسطينية .١٩
١٢  غياب الضباط االسرائيليين عن معرض جوي ببريطانيا خوفا من االعتقال .٢٠
١٢  جثث مقابل جثث: أوساط في الجيش اإلسرائيلي تحاول عرقلة صفقة األسرى .٢١
    

    :األرض، الشعب
١٣  مؤتمر حيفا ألجل حق العودة والدولة العلمانية الديمقراطية في فلسطين يبدأ اعماله .٢٢
١٣  سلب أمالك البطريركيةب  القدس االحتاللية بالمساهمةديةبلل اتهامات .٢٣
١٣  الفلسطينيون يتسلحون بكاميرات فيديو في مواجهة المستوطنين في الضفة الغربية .٢٤
١٣  إصابة العشرات واحتراق أشجار زيتون في مظاهرة بلعين .٢٥
١٤   في الضفة الغربيةصابة عدد من المزارعين في اعتداء استيطاني قرب يطاإ .٢٦
١٤  قرب بيت لحم احتجاجية على مصادرة األراضي في المعصرة ةقمع مسيرياالحتالل  .٢٧
١٤   في قطاع غزةحدوديةاتفاق التهدئة يبعث الحياة في األراضي الزراعية ال .٢٨
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   :لبنان
١٤  حزب اهللا يستعد لضرب أهداف إسرائيلية خارج المنطقة": عكاظ" .٢٩
١٥   مليون دوالر العمار النهر البارد٤٤٥: لبنان واونروا .٣٠
١٥   ل تسليحاً أميركياً للبنان تعرق"إسرائيل": "هآرتس" .٣١
١٥  من مزارع شبعا يجب أن يفصل عن موضوع سالح حزب اهللا"انسحاب إسرائيل: السنيورة .٣٢
   

   :عربي، إسالمي
١٦  أولمرت يزور مصر لتعزيز موقعه": إسرائيل"سفير مصر السابق في  .٣٣
   

   :دولي
١٦  االستيطان عقبة أمام التسوية النهائية": إسرائيل"ساركوزي يجدد دعمه لـ .٣٤
١٦  سوالنا يجدد استعداد االتحاد األوروبي للقيام بمهمة المراقبة على معبر رفح .٣٥
١٦  ى الغذاء في األراضي الفلسطينيةاألمم المتحدة تحذر من تدني مستو .٣٦
١٧  ترفض التعامل مع ملياردير يهودي بسبب دعمه لالستيطان" اليونيسيف" .٣٧
١٧   يشّدد على ضرورة اشراك حماس في أي تسوية إقليميةوزير الخارجية الروسي  .٣٨
١٧ تدريبات جوية إسرائيلية على مهاجمة المنشآت النووية اإليرانية: ولون أميركيونمسؤ .٣٩
١٧   لها ما يبررها في توفير امنها"اسرائيل": اوباما .٤٠

   
    :حوارات ومقاالت

١٨  لزعاترةياسر ا... كيف ابتلع اإلسرائيليون التهدئة بغير شروطهم؟ .٤١
١٩  منير شفيق... كونداليزا رايس تنطح كونداليزا رايس .٤٢
٢١  فادي شامية... !آخر؟" بارد"هل يتحّول مخيم عين الحلوة إلى  .٤٣
٢٣  اب المسيريعبد الوه. د... "األعراض الفيتنامية"الجيش اإلسرائيلي و .٤٤
    

 ٢٥  :كاريكاتير
***  

  
  عباس يصدر مرسوما باصالح قوات األمن التابعة له .١

يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس عملية اصالح شاملة لقوات : من ادم انتوس، رام اهللا ـ رويترز  
حرس القديم ومنح صالحيات واسعة لوحدات      االمن التابعة له من خالل اصدار مراسيم بتقاعد قادة من ال          

  .سرية خاصة لتنفيذ القانون
 بضعة االف من الضباط الذين ترقوا في ظل         ىووفقا لمقابالت واوامر رئاسية اطلعت عليها رويترز تنح       

 التقاعـد  ىالزعيم الراحل ياسر عرفات عن مناصب القيادة بعد ان عرض عباس عليهم ترقيات سابقة عل           
وعملية االصالح الشاملة التي تدعمها الواليات المتحدة والتي تشمل الغاء          .  اجرا كامال  ومعاشات تساوي 

ـ              ٣٠نحو    اتفـاق سـالم     ى الف وظيفة امن وبناء قوات أكثر تناسقا في اطار جهود واشنطن للتوصل ال
 اسرائيلي فلسطيني اكتسبت ايقاعا أسرع في االشهر االخيرة في اعقاب خسارة عباس قطاع غزة لصالح              

  .منذ عام) حماس(حركة 
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وبينما قرر العديد   . لكن بعض التغييرات اثارت توترا بين سالم فياض وبين الحرس القديم في حركة فتح             
من قادة االمن في عهد عرفات التقاعد المبكر طواعية فان بعض القادة المخضرمين يقولـون ان خطـة                  

  .لخمسينات انهم يحاولون ان يلقوا بنا خارجا وقال تركي وهو في اوائل ا. التقاعد ال تمنحهم عزاء يذكر
 مسؤول بوزارة الداخلية انه يجري ابعاد القادة رغما عنهم ووصف ما يحدث بأنـه عـرض قبلـه                 ىونف

واضاف انه يوجد العديد من الضباط والقادة الذين لم يفعلوا شيئا طـوال             . البعض ولم يقبله البعض االخر    
  . رواتبهم وهم في بيوتهمىم يحصلون علوقال انه. السنوات الثالث الماضية

وتمت صياغة أحد   .  ان العديد من التغييرات تمت دون محاسبة علنية تذكر         ىوأشار مسؤولون غربيون ال   
 ٤٥ التقاعد من خالل عرض رواتب كاملة للذين تتجـاوز اعمـارهم             ىهذه المراسيم لكي يجتذب قادة ال     

ر الجهزة االمن الوقائي سـلطات تنفيـذ القـانون          ومنح عرض اخ  .  عاما في الخدمة   ١٥عاما وأمضوا   
  .الحباط أي تهديد للسلطة الفلسطينية التي يتزعمها عباس

وأظهرت وثائق داخلية انه بينما اصيب البرلمان الذي تقوده حماس بالشلل من خالل قيام اسرائيل بسجن                
صدار عشرات االوامـر  العديد من االعضاء والحرب بين الفصائل في غزة أعد عباس وحكومته خطة ال  

  . االسواق المالية والمحاكم الشرعيةىاالخري التي تغطي كل شيء من دور الشرطة ال
 كبح جماح حماس في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل          ىويقول مؤيدون ان التغييرات االمنية تهدف ال      

لن ينفـذ اال بعـد ان تقـوم          اتفاق بشأن قيام دولة وهو ما تقول اسرائيل انه           ىوتعزيز فرص التوصل ال   
لكن بعض التغييرات أثارت قلق خبراء      . السلطة الفلسطينية بحملة ضد الناشطين الذين يهاجمون اسرائيل       

في الدستور ومنظمات حقوق االنسان ومسؤولين غربيين يقولون ان االنتهاكات من جانب القـوات فـي                
  .ذي تسيطر عليه حماس في تزايدالضفة الغربية التي تسيطر عليها حركة فتح وقطاع غزة ال

 وجـود   ىوفي اجتماع في االونة االخيرة مع عباس اشارت الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق المواطن ال             
ـ                   ىنزعة نحو اضفاء المظهر العسكري في غزة والضفة كما لو كانت دولة يغيب عنها القانون تحولت ال

 جورج واشنطن الذي قدم المشورة للفلسطينيين من قبـل  وشبه ناثان براون االستاذ بجامعة. دولة بوليسية 
 عدم وجود محاسـبة امـام برلمـان         ىبشأن صياغة دستور حكومة فياض بهيئة وصاية دولية مشيرا ال         

  . وقال الهياكل الديمقراطية ببساطة انهارت ،منتخب
عبـاس  وعبر بعض المسؤولين الغربيين عن قلق خاص بشأن مرسوم االمن الوقـائي الـذي اصـدره                 

واعلن المرسوم ان مراكز االعتقال التابعة لقوة االمن الوقائي قانونية          .  نسخة منه  ىوحصلت رويترز عل  
وقال كولين سميث رئـيس      . ان انشطتها سرية تماما ومنح القوة سلطات واسعة النفاذ القانون          ىونص عل 

 اصالحات في قطاع االمن     يان أ برنامج تدريب االتحاد االوروبي للشرطة المدنية العادية التابعة لعباس          
  . يجب ان تعطي للشرطة المدنية الريادة

 من القادة تقاعدوا في وقت سابق هـذا         ٤٠٠٠وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون ان عددا يقدر بنحو         
وقال جبريل الرجوب ان مزيدا من القادة يجب ان يتقاعـدوا وان عبـاس               .العام بموجب مرسوم عباس   

  .ا بدال منهم دون تدخل امريكييجب ان يعين أشخاص
 االن عدد افراد االمن الذين يتلقون رواتب مـن الـسلطة            ىوقال مسؤولون غربيون ان فياض خفض حت      

 ٥٠ الفا مقتربا من الهدف الذي تدعمه الواليات المتحـدة عنـد             ٨٣ الفا بدال من     ٦٠الفلسطينية الي نحو    
  .الفا

  ٢١/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  

   الثاني تعاطي مصر مع حصار قطاع غزةستراتيجياال هريتقدقش في  يناالزيتونةمركز  .٢
ير جديد عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في لبنان، أن          درجح تق :  خدمة قدس برس   -بيروت  

تـتم   معاناة قطاع غزة جزئياً، ألنه متعلق أساساً بحركة المسافرين، وأشار إلى أنه مـا لـم                يظل تخفيف 
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الحياة االقتصادية   عن دورها كقوة احتالل تتحكم بمداخل ومخارج      " إسرائيل"راجع فيها   ترتيبات جديدة تت  
ير االستراتيجي الثاني الذي    دوأكد التق  .ستظل الالعب األساسي في عملية الحصار     " إسرائيل"للقطاع؛ فإن   

وأرسـلت  " مصر واحتماالت رفع الحصار عن قطاع غـزة       " في بيروت بعنوان  ) ٢٠/٦(صدر الجمعة   
إنجاح عملية التهدئة، وستسعى إلعادة التالحم للوحدة الوطنية         أن مصر ستتابع  " سخة منه لـ قدس برس    ن

سيطرة حماس على قطاع غزة، في الوقت الذي ستستمر فيه في محاولة تخفيـف               الفلسطينية، وإلى إنهاء  
أن هذه التغييـرات    ولكن دون تغييرات جوهرية، تتعارض مع مصالحها والتزاماتها؛ كما           معاناة القطاع، 

القيـادة   وأمريكـا، ذلـك أن    " إسـرائيل " تتم دون موافقة أو سكوت من األطراف المعنية وخصوصاً         لن
المـصري، دور مـصر      األمن القـومي  : المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية وفق ثالثة عوامل هي        

تنشغل عادة بتأمين حـدودها     وحسب التقدير فإن مصر      .اإلقليمي والعربي، محاولة تعميم نظرية التسوية     
وفي الوقـت نفـسه، تـسعى       . وجدت قوى معادية أو أخطار كامنة      الشرقية، وتخشى من انكشافها إذا ما     

: والديموغرافي والتاريخي كقوة إقليمية، ومحور ال يمكن تجاهلـه، وقـال           مصر لتعزيز ثقلها الجغرافي   
 ، ففضالً عن الحدود الجغرافية والروابط     من نوع خاص جداً   " جيوسياسية"غزة عالقة    تربط مصر بقطاع  "

، ثـم   ١٩٤٨ هناك إرثاً تاريخياً مرتبطاً بمشاركة مصر في حرب فلـسطين سـنة            الدينية والقومية؛ فإن  
تحت االحتالل اإلسرائيلي    وسعيها لتحرير باقي فلسطين، ثم سقوط القطاع       تحملها مسؤولية إدارة القطاع،   

، ضـمنت االتفـاق   ١٩٧٩ديفيد في العام  إلسرائيلي اتفاقية كامبوعندما وقّعت مع الكيان ا    . ١٩٦٧سنة  
على قطاع غزة والضفة الغربية، سعياً منهـا لتثبيـت مكانـة             "دولة"، للتمهيد لقيام    "الحكم الذاتي "ملحق  

وذكر التقدير أن القاهرة سعت لتعميم التسوية السلمية على باقي المـسارات             ".والسياسية القطاع القانونية 
السعي إلـى    غير أنها لم تستطع تطوير رؤية متكاملة لسياستها تجاه القضية الفلسطينية، تتجاوز            بية،العر

مواعيدها، كانت هناك خـشية      مع اقتراب استحقاقات الحّل الدائم من     : "، وقال "إسرائيل"تسوية سلمية مع    
ومن محاوالت توريطها   ومنقوصة السيادة،    فلسطينية ضعيفة منزوعة الصالحيات   " دولة"مصرية من قيام    

ترغب " إسرائيل" غزة تمثل عبئاً إسرائيلياً ثقيالً، وأن      لقد كانت مصر تعلم أن إدارة قطاع      . في حكم غزة  
من استحقاقات إنشاء الدولـة الفلـسطينية، وتلقـي الثقـل الـسياسي              في تسليمه لمصر، بحيث تتخلص    

رطي، الذي يتحكم في النـاس ويـضبط        مصر، التي ستضطر للقيام بدور الش      واالقتصادي واألمني على  
قطـاع   من" أحادي الجانب "ولذلك، فقد تخوفت القاهرة من االنسحاب اإلسرائيلي        . المقاومة الحدود ويقمع 

كانت قد وقعت    ، وخشيت أن ينفجر بمشاكله ومعاناته في وجهها؛ في الوقت الذي          ١٢/٩/٢٠٠٥غزة، في   
تعهدت بموجبه بضبط الحـدود      ، والذي ٢٠٠٥أغسطس  / آباتفاق فيالدلفي، في أوائل      "إسرائيل"فيه مع   

بإغالقه من جهتها، وهـو     " إسرائيل"قامت   كما التزمت بإغالق معبر رفح في حال      . المصرية مع القطاع  
باألمن اإلسرائيلي، على حـساب الغـزيين والمقاومـة          ما جعل األمن المصري مرتبطاً بشكل أو بآخر       

 اه إلى أن انخراط القاهرة في مساعي الوساطة بين حماس وفـتح، يـأتي             نتبولفت التقدير اال   ".الفلسطينية
بعد  ازدادت مخاوف مصر  : "حرصاًَ منها على عدم خروج األوضاع في غزة عن حدود السيطرة، وقال           

ذلك من خنقه اقتصادياً     القطاع كياناً معادياً، وما يتبع    " إسرائيل"سيطرة حماس على القطاع، وبعد إعالن       
في وجهها؛ وهذا ما حدث في شهر        كما توجست من تسبب هذا الضغط بانفجار سكاني       . اًوضربه عسكري 

واسـتمر  . مليون فلسطيني الحدود مع مـصر      ، عندما تجاوز أكثر من نصف     ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني 
التـصدي   التوفيق بين منهجين؛ يدعو األول إلـى       الموقف المصري من التعامل مع حركة حماس أسير       

. القطاع، بما يؤدي إلى إنهاء تفرد حماس أو إسـقاط حكومتهـا            على" اإلخوانية"منة حماس   هي" خطر"لـ
األمن القومي لمصر، والتزاماتها العربيـة واإلنـسانية، واسـتقرار جبهتهـا             فيما يحاول الثاني مراعاة   

ـ              ".الداخلية  دريجي مـن  وأكد التقدير أن التطورات األخيرة المتمثلة في إعالن التهدئـة، والتخفيـف الت
الحصار، كمـا    الحصار، وإعادة التفاوض بشأن معبر رفح؛ تظهر الدور المصري اإليجابي في تخفيف           
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حماس وشعبيتها، في الوقـت      والجهات المعادية من أن الحصار الخانق لم يؤثر في        " إسرائيل"تظهر قلق   
  .الذي تمكنت فيه حماس من تثبيت سيطرتها على القطاع

 ٢٠/٦/٢٠٠٨قدس برس 
  
  عباس يدعو الجميع الى ضبط النفس للحفاظ على التهدئةرئيسال .٣

 دعا الرئيس محمود عباس الجميع إلى االرتقاء لمستوى المسؤولية وضبط النفس للحفاظ : وفا–عمان 
وقال الرئيس في تصريحات صحفية لدى وصوله إلى العاصمة األردنية  .على التهدئة في قطاع غزة

نريد للتهدئة ان تستمر وان تنجح، ونريد من األطراف الموجودة في "س عمان قادما من صنعاء مساء أم
غزة جميعا ان تحترم هذه التهدئة، وإذا حصل خرق ان يأتي من الطرف اإلسرائيلي وليس من الطرف 

إن شاء اهللا الكل يرتفع إلى مستوى المسؤولية ويضبط نفسه ويحفظ نفسه لتستمر "وأضاف ". الفلسطيني
وحول زيارته  ".رجو أال تكون هناك أجندات خارجية عند البعض لتخريب هذه التهدئةوأ. هذه الهدنة

إن الزيارة جاءت لدراسة مجموعة من القضايا أهمها تطبيق المبادرة اليمينية التي "لليمن قال الرئيس 
ساس اتفقنا مع الرئيس علي عبد اهللا صالح ان اآللية العربية هي األ"واضاف ". أصبحت مبادرة عربية
  "في تطبيق هذه المبادرة

 ٢١/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  نجاح التهدئة مرهون بمدى التزام اإلسرائيليين بها: هنية .٤

قال رئـيس الـوزراء الفلـسطيني       : رويترز و د ب أ   عن وكالتي    غزة من ٢١/٦/٢٠٠٨ الدستور   نقلت
رائيل وألول مرة تقر بمبدأ     إن إس "المقال إسماعيل هنية في خطبة الجمعة بمسجد فلسطين في مدينة غزة            

، " التبادلية في التهدئة حيث طلبنا وقف العدوان وفك الحصار وفتح المعابر مقابل التهدئة وهذا مـا تـم                 
بفتح المعابر وإدخال مختلف البـضائع      ) إسرائيل( ساعة من إعالن التهدئة ستقوم       ٧٢مشيراً إلى أنه بعد     

   ".والسلع المتوقف إدخالها منذ بداية الحصار
وأكد أن مدى نجاح التهدئة مرهون بمدى التزام اإلسرائيليين بها وعدم خرقها ، موضحاً أن ثمة توافـق                  
فلسطيني داخلي بين الفصائل السياسية الوازنة وبين المقاومة لاللتزام بها رغم تحفظات بعض الفـصائل               

  . عليها إال أنها تعهدت بعدم خرقها
أننا كفلسطينيين نريد   "ي األسير في غزة جلعاد شاليت ، أوضح هنية          وفيما يتعلق بقضية الجندي اإلسرائيل    

تـم  "وأضاف أنـه     .إنهاء هذه القضية اليوم قبل الغد حتى نكسر القيد عن أسرانا في السجون اإلسرائيلية             
 اسما من أصل ألف أسير فلسطيني مقابل شاليت وعلى اإلسـرائيليين            ٤٥٠تقديم الئحة للمصريين تضم     

 ".ها إلنهاء القضيةالموافقة علي
وفيما يتعلق بمعبر رفح البري الفاصل بين مصر واألراضي الفلسطينية ، شدد رئيس الوزراء علـى أن                 

حماس والسلطة الفلـسطينية فـي رام هللا     : "ما تم التوصل إليه هو أن تقوم مصر بدعوة األطراف المعنية          
ر ، مشيراً إلى أن الوفود ستلتقي خالل األيـام          للقاء في القاهرة للتباحث في آليات فتح المعب       " واألوروبيين

لقد طلبنا من األشقاء المصريين العمل على فتح معبر رفـح           "وأضاف   ".القليلة القادمة للمناقشة الموضوع   
 ".أمام الحاالت المرضية والعالج إلى حين التوصل الى اتفاق يوضح آليات فتح المعبر

 منذ عام فشل في دفعنا في تقديم تنازالت سياسية أو عزلنا            أن الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة     "وشدد  
، موضحا أن هناك اتصاالت جارية بين كافة األطراف سواء مع العمـق العربـي               " عن العالم الخارجي  

 ". واإلسالمي أو مع الدول والحكومات األوربية
 أن اتفاقية التهدئة لم أعلن هنية :فلسطين المحتلة وكاالت من ٢١/٦/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية وأضافت

قالوا إن على حماس أن توقف ما يسمونه “: تتطرق إلى عمليات التهريب بين قطاع غزة ومصر، وقال
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شاليت )  األسير جلعاد"اإلسرائيلي"الجندي (بالتهريب عبر الحدود براً وبحراً، وقالوا ال بد أن يكون 
ا مطالب ظالمة وخارجة عن حدود فكرنا لم نستجب لهذه المطالب ألنه”، و”ضمن صفقة التهدئة هذه

 .”وقدراتنا وخارجة عن قدرات هذه الحكومة وهذا أمر ال نعطي به التزامات
  
 منصور يحمل مجلس االمن مسؤولية االعمال االسرائيلية غير الشرعية بفلسطين السفير .٥

رسائل متطابقة إلى بعث السفير رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة، ب: نيويورك
األمين العام لألمم المتحدة وإلى رئيس مجلس األمن وإلى رئيس الجمعية العامة، ذكر فيها أن إسرائيل، 
تواصل إنتهاكاتها المنهجية لحقوق اإلنسان وحملتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني كما تواصل قوات 

وذكر منصور أنه . إنتهاك صارخ للقانون الدولياإلحتالل اإلسرائيلي إعتداءاتها وغاراتها العسكرية في 
على الرغم من العنف واألعمال اإلسرائيلية غير المشروعة فإن القيادة الفلسطينية واصلت بذل الجهود 

ونتيجة لذلك تم التوصل إلى وقف إطالق النار . الدبلوماسية لمعالجة األزمة الراهنة والدعوة إلى التهدئة
 يمتد ليشمل الضفة والقدس الشرقية وأن يؤدي إلى فتح المعابر في غزة لوضع في غزة، والذي ينبغي أن

   .حد للحصار الجائر المفروض على السكان في القطاع
وأضاف  منصور أنه يتعين على مجلس األمن أن يتحمل مسؤولياته وأن يدين هذه األعمال اإلسرائيلية 

طة اإلستيطانية التي تقوم بها إسرائيل، في غير المشروعة وأن يطالب بالوقف الفوري لكافة األنش
وعلى المجلس أن يتخذ موقفا واضحا وقويا إلنقاذ . األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

 .عملية السالم قبل أن تدمرها الحملة اإلستيطانية اإلسرائيلية غير المشروعة
 ٢١/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  متوقعةالدارة أزمة مياه ر خطة طوارئنبلو:  سلطة المياهرئيس .٦

يتوقع رئيس سلطة المياه الدكتور شداد العتيلي صيفاً قائظاً وقاحالً، مع أزمة مياه :  نائل موسى- رام اهللا 
ربما هي االخطر واالشد قسوة وضراوة على االراضي الفلسطينية منذ سنوات بفعل شح ونقص غير 

خاصة مع اعالن اسرائيل عن خطة طوارئ وتلويحها بتقليص . مسبوق في امدادات المياه هذا الصيف
 النقاب عن خطة طوارئ تعكف ،العتيلي.دوكشف  .االمدادات لالراضي الفلسطينية، وزيادة تعرفتها

سلطة المياه على بلورتها اآلن الدارة االزمة، تنطوي خطوطها العريضة على توجه استراتيجي بتأكيد 
 وانهاء السرقات والتهرب من الدفع وغيرها من - وفق القانون-المياه ملكية الدولة التامة لمصادر 

مقرونة بالتوازي مع اجراءات . المخالفات ومظاهر الفوضى واالخالل بالقانون والنظام في قطاع المياه
لترشيد االستهالك وتقليل الفاقد، والبحث عن مصادر جديدة دون االجحاف بحقوقنا المائية المطروحة 

 اذا لزم -ة المفاوضات كاحدى قضايا الحل النهائي، دون ان يستبعد اتخاذ تدابير صارمة على مائد
 . لبسط القانون وانهاء التشوه الخطير في هذا القطاع الحيوي- االمر

 ٢١/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  التهدئة في غزة تدخل يومها الثاني وسط خالفات في آلية تنفيذ بنودها .٧

لت التنظيمات الفلسطينية واسرائيل أمس التزامهما بوقف اطالق النار الـذي           واص:  أشرف الهور  -غزة  
وأوقفت الفصائل الفلسطينية المسلحة هجماتها بصواريخ محليـة الـصنع علـى البلـدات               .أقرته التهدئة 

االسرائيلية المتاخمة لحدود قطاع غزة، في وقت أوقفت فيه قوات االحتالل هجماتها على القطاع، خالفاً               
وم األول للتهدئة الذي سجل ثالثة خروقات اسرائيلية تمثلت في اطالق نار علـى منـاطق حدوديـة،                  للي

  .وكذلك اطالق قذائف نحو مراكب صيد
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وذكرت مصادر عسكرية اسرائيلية ان قيادة الجيش أصدرت تعليمات ألفرادها تقضي بالحد من اطـالق               
وبحسب التعليمات فانه لن يكون     . لت حيز التنفيذ  النار على قطاع غزة بهدف الحفاظ على التهدئة التي دخ         

في وسع العسكريين المتمركزين عند الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة اطالق النار اال اذا كانت حيـاتهم                 
  .في خطر أو حال مالحظتهم استعدادات لهجوم وشيك 

 مفاوضات دقيقـة    ان ديكل سيبلغ سليمان أن بالده مصممة على الدخول في         ) يديعوت أحرونوت (وقالت  
  .أمال في االستفادة الى أقصى درجة من الفرصة لالتفاق على صفقة تبادل لألسرى مع حركة حماس 

وبحسب الصحيفة فان أولمرت سيطلب من مبارك استغالل تأثير مصر على حماس للمساعدة في تعجيل               
ق مفاده رفض حماس تخفيف     العملية وربما التنازل في مطالبها من اسرائيل ، لكنها أشارت الى وجود قل            

  .مطلبها لالفراج عن شليط
 حماس في تصريح تلقت القدس العربي نسخة منه ان نجاح حركة حماس في الفـصل بـين                  ىوقال أسر 

الملفين يساهم بصورة كبيرة في تحريك ملف الجندي شليط، ويفتح الباب بشكل أوسع لتحقيق اختراقـات                
أضافوا لقد أصبحت صفقة التبادل المرتقبة باب األمل األخيـر          و .كمية ونوعية في حجم الصفقة المأمولة     

أمام األسرى بالحرية، ونحن ندعو أصحاب القرار في هذا الشأن من الفصائل اآلسرة للجنـدي للتمـسك                 
بشروطها على طريق كسر المعايير الصهيونية التي طالما استخدمت الجهاض عمليات تحرير األسـرى              

  .وتفريغها من مضمونها
  ٢١/٦/٢٠٠٨س العربي القد

  
 إذ التزم العدو بشروط التهدئة فستستمّر: حماس .٨

قال اسماعيل رضوان القيادي فـي حمـاس        :  سمير حتو ووكاالت االنباء    - الدستور   - غزة ، القاهرة    
نتوقع انه اذا التزم العدو بشروط التهدئة واستحققاتها ان تستمر الن العدو بحاجة الى التهدئـة كمـا ان                   "

وردا على سؤال عن تنفيذ بنود التهدئة المتعلقة بفتح  ".اجة لها بعد حصار ظالم وعدوان مستمرشعبنا بح
سننظر لتطبيق االستحقاقات والشقيقة مصر تراقب النها راعية التهدئـة والعـدو            "المعابر، قال رضوان    

ع على االرض كفيلة االيام القادمة والوقائ"واضاف ان  ".مدعو لاللتزام ونامل ان تسير االمور بشكل جيد
 .، مشددا على التزام حركته بقواعد التهدئة" على الحكم بالتزام العدو بالتهدئة

مر بشكل جيد وهـذا يمكـن ان        "من جهته ، صرح سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس ان الخميس             
ركته سـجلت  لكنه اشار الى ان ح )".ستة اشهر(يؤثر على صمود التهدئة على مدى الفترة المتفق عليها 

اطالق االحتالل النار تجاه المزارعين شرق خان يونس        "خروقات في الساعات االولى من الخميس وهي        
  .بدون اصابات" في جنوب قطاع غزة وكذلك اطالق نار على الصيادين على شواطئ بحر غزة

االمر متوقـف   "ن  اما بشأن صفقة التبادل مع الجندي االسرائيلي جلعاد شاليت ، فقال القيادي في حماس ا              
نحن حريصون على صفقة مشرفة بحيث      "واضاف  ". على موقف العدو ومدى استجابته لشروط اآلسرين      

 ".يتم اطالق سراح اسرى ومعتقلين بحسب شروط اآلسرين
  ٢١/٦/٢٠٠٨الدستور 

  
  قادة حماس اكتشفوا ان االسرائيليين يتنصتون عليهم بالقاهرة : "يديعوت" .٩

اليكس فيـشمان،   ) يديعوت(كشف المحلل للشؤون االستراتيجية في صحيفة        : زهير اندراوس  -الناصرة  
أمس النقاب عن أن المفاوضات بين حماس واسرائيل حول قضية الجندي غلعاد شليط، سـتبدأ الثالثـاء                 
القادم في القاهرة، على غرار المفاوضات الجارية اآلن بين سورية واسرائيل في أنقرة بـصورة غيـر                 

الى أن االسرائيليين وممثلي حماس سيكونون في فندقين قريبين، والوسيط المصري سينتقل            مباشرة، الفتا   
  .من مكان آلخر الحراز تقدم في الصفقة، على حد تعبير المصادر االسرائيلية التي تحدثت للصحيفة
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حمـاس  أما بالنسبة للتهدئة فقال انه ابتداء من يوم الخميس في الساعة السادسة صباحا أعطت اسـرائيل                 
  .اعترافا بأنها العب شرعي في السياسة الفلسطينية واالقليمية
فيشمان الى أن قـادة حمـاس فـضلوا          أشارأما بالنسبة للمفاوضات التي جرت في مصر حول التهدئة،          

بالذات الزيارات المكوكية المصرية الى غزة، وذلك النهم يحتاجون الى مشاورات طويلة مع الكثير مـن               
رج القطاع، اما في القاهرة كما يزعمون فال يمكن ادارة المشاورات الن االسـرائيليين     الجهات داخل وخا  

  .يتنصتون، وعندها ازيلت هذه العقبة
  ٢١/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  تشكل لجنة لمتابعة موضوع المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة" الشعبيةالجبهة": مهنا .١٠

رباح مهنا باستغالل الفترة الراهنة للقيام بخطـوات        .شعبية د طالب عضو المكتب السياسي للجبهة ال     : غزة
تمهيدية لتخفيف االحتقان في المجتمع الفلسطيني وإيقاف كل الممارسات التي تعتدي على الحريات فـي               
الضفة الغربية وقطاع غزة، واالندفاع للحوار الوطني الشامل علـى أسـاس وثيقـة الوفـاق الـوطني                  

إننـا فـي الجبهـة    " وقال مهنا في بيان وصل وكالة سما  .أبو مازن للحوارواالستجابة لدعوة الرئيس 
الشعبية شكلنا لجنة لمتابعة ملف المعتقلين السياسيين في كل من الضفة وغزة، ولقد تلقينا بالفعـل كـشفاً                  
تفصيلياُ بأسماء معتقلي حركة فتح في قطاع غزة، ومن المنتظر الحصول على كشف بأسـماء معتقلـي                 

فـصائل المقاومـة   " ودعا مسؤول الجبهـة الـشعبية    ".اس في سجون السلطة بالضفة الغربية  حركة حم 
والتنسيق المشترك فيما بينها فـي كيفيـة        ) أين ومتى وكيف  (الفلسطينية بالتوافق على تكتيكات المقاومة      

 ".التعامل مع هذه المرحلة والرد على أي اعتداءات إسرائيلية قادمة
  ٢١/٦/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  المواطنين   على منازللإلستيالء جديدة تقوم بها الجمعيات اليهودية اتهجم: عبد القادر .١١

استصدر مكتب مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القـدس، أمـس،           :  زهير اندراوس  -الناصرة  
ـ                ع أمرا احترازيا من محكمة الصلح االسرائيلية في القدس الغربية، قدمه المحامي محمد دحلة يقضي بمن

اخالء عائلتين مقدسيتين من منزليهما بعقبـة الخالديـة         ) يشيفاه حاييم هعوالم  (الجمعية اليهودية المتطرفة    
  .بالبلدة القديمة وقبالة المسجد األقصى المبارك

وقال حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس في بيان صحافي حصلت القـدس العربـي                 
حترازي سيعطي الجانب الفلسطيني المزيد من الوقـت لتحـضير األوراق           على نسخة منه ان القرار اال     

الثبوتية للطعن في ادعاء الجمعية اليهودية المتطرفة بملكيتها للعقار، الفتا الى أن القضية قد تستمر عـدة                 
لعقار سنوات، ومؤكدا أن العائلتين المقدسيتين لديهما كافة األوراق والوثائق التي تؤكد حقهما بالسكن في ا              

  .الذي تسكنه منذ أكثر من خمسين عاما
  ٢١/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   للتنصل من التهدئة طإسرائيل"رأفت يطالب الفصائل بعدم إعطاء الذرائع لـ .١٢

صالح رأفت، أمس، عن دعمـه التفـاق التهدئـة بـين الفـصائل       أعرب أمين عام حزب فدا :طولكرم
: جنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تـصريحات صـحافية  وقال رأفت، عضو الل ).إسرائيل(الفلسطينية و

رحبنا بالتهدئة وندعو كل الفصائل الوطنية واإلسالمية، لاللتزام بها، وعدم إعطـاء ذرائـع لالحـتالل،     "
 ."من االستمرار في العدوان على الشعب الفلسطيني) إسرائيل(للتنصل من هذه التهدئة، حتى نمنع 

  ٢١/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  تنفي موافقتها على استخدام معبر كرم أبو سالم لتنقل األفراداسحم .١٣
اللبنانية، وذكرت فيهـا أن     " السفير"، صحة األنباء التي أوردتها صحيفة       "حماس"نفت حركة   : ألفت حداد 

وأكد سامي أبو زهري، المتحدث باسـم        .وافقت على استخدام معبر كرم أبو سالم لتنقل األفراد        " حماس"
هذا الموضوع مرفوض جملة وتفصيالً، فضالً عن أنه لم يكن مطروحاً أصـالً فـي               "أن  " حماس"حركة  

لن يكون هناك إالّ "وشدد أبو زهري على أنه  ".اللقاءات التي جرت مع المسؤولين المصريين في القاهرة
 جميع الحـاالت    ، الفتاً االنتباه إلى أن    "معبر واحد النتقال سكان القطاع للعالم الخارجي، وهو معبر رفح         

سيستمر ذلك إلى حـين توصـل       "اإلنسانية والمرضية تنتقل عبر معبر رفح كما يتابع الجميع، وأضاف           
اللجنة الثالثية المكونة من حماس والرئاسة الفلسطينية والطرف األوروبي إلى اتفاق يضمن فتح المعبـر               

 .، كما قال"بشكل كامل
  ٢٠/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  ل خالل مسيرة احتجاجية نظمتها فتح في بيت حنينا مع قوات االحتالمواجهات .١٤

نظمت امس حركة  فتح بالتعاون مع القوى الوطنية و مجلس قروي بيت حنينا مسيرة : القدس المحتلة
حاشدة ضمت المئات من ابناء المنطقة احتجاجاً على قرار سلطات االحتالل مصادرة مساحات من 

وقال ديمتري دلياني،  الناطق باسم لجنة قيادة اقليم القدس  .االراضي واقتالع اشجار زيتون في المنطقة
في حركة فتح،  ان سلطات االحتالل تنوي مصادرة االالف من الدونمات من اراضي بيت حنينا و 
المنطقة المجاورة لها كما تنوي اقتالع أكثر من مائتي شجرة زيتون مثمرة يزيد متوسط عمرها عن 

ي على ان قرار سلطات االحتالل في المنطقة يعد جزءا من ممارساتها   وشدد دليان.الخمسمائة عام
 .الستهداف القدس و امتدادها الطبيعي في الريف وانزال العقوبات الجماعية بأهالي المنطقة
 ٢١/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

 
       تتوقع انطالق الحوار الفلسطيني خالل أسبوعين  "الجهاد" .١٥

ي في حركة الجهاد بعد لقاء وفد من حركته مع قادة حركة فتح في غزة قال نافذ عزام القياد: وكاالت
نأمل بأن ينطلق الحوار بين اإلخوة في فتح وحماس وكذلك الفصائل خالل األسبوعين المقبلين في “

ناقشنا موضوع التهدئة “وأضاف عزام  .”القاهرة برعاية مصرية إلنهاء االنقسام في الوضع الفلسطيني
، وأشار إلى أن وفدا قياديا من حركته التقى قبل ”إلخوة في فتح رغبتهم في عودة الحواروالحوار وأكد ا

وأكدوا أيضا رغبتهم في أن يبدأ الحوار من اجل توحيد الصف “يومين في غزة قادة حركة حماس 
  .”الفلسطيني

 ٢١/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   "انتفاضة األقصى"بداية  قيادياً ومجاهداً منذ ١٨٥العدو اغتال : سرايا القدس .١٦

 ١٨٥العدو الصهيوني اغتـال     "ذكرت  إحصائية خـاصة لإلعالم الحربي التابع لسرايا القدس أن           : غزة
أن الشهداء ارتقوا في "وأوضحت اإلحصائية  ".قيادياً ومجاهداً من السرايا خالل انتفاضة األقصى الحالية

 والضفة المحتلة وكانت تتم مـن خـالل الطيـران           عمليات اغتيال نفذتها قوات االحتالل في قطاع غزة       
الحربي وعمليات عسكرية خاصة تقودها وحدات كوماندوز عسكرية خاصة مدربة ومدججـة باألسـلحة       

 ".الخفيفة والمتوسطة المتطورة
 من الشهداء ارتقوا في عمليات اغتيال نفذت فقط في الضفة من خالل تنفيذ              ١٠١وجاء في اإلحصائية أن     

 أيدي القوات الخاصة والعسكرية، فيما تم استخدام الطيران الحربي لتنفيذ عمليات االغتيـال              عمليات علي 
  . من قيادات ومجاهدي سرايا القدس،٨٤في القطاع حيث أدت الستشهاد 
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 فترات من التهدئة كانت جميعها هشة، وكان أكثرها عمراً مـا            ٤ وتضيف إن االنتفاضة الحالية شهدت      
حيث استمرت لتسعة شهور، وكانت مليئة بالخروقـات        " ٢٠٠٥تهدئة عام "وقت بـ   أطلق عليه في ذاك ال    

 قيادياً من قيادات سرايا القدس فـي الـضفة          ٢٣الصهيونية الواضحة؛ حيث اغتال فيها العدو الصهيوني        
  .والقطاع، وتركزت غالبيتها في الضفة المحتلة

نوعها خالل االنتفاضة للقيـاديين الـشقيقين        كما شهدت االنتفاضة الحالية عملية اغتيال هي األولي من          
 .واللذين تم اغتيالهم علي يد ثالثة من عمالء الموساد في مدينة صيدا بلبنان" محمود ونضال المجذوب"

، ومنـاطق الـضفة     ٤٨ عملية استشهادية في األراضي المحتلة عام        ٩٦وشهدت االنتفاضة الحالية، تنفيذ     
، ٤٨ من العمليات نفذت في األراضـي المحتلـة عـام    ٣٣ة فإن وحسب اإلحصائي .المحتلة وقطاع غزة

وانطلقت إحدى هذه العمليات من قطاع غزة فيما انطلق باقي العمليات من مدن الضفة المحتلـة، فيمـا                  
 عمليـات  ٩ عملية داخل المستوطنات والمواقع العسكرية التي كانت تقبع وتحيط بقطاع غزة، و           ٥٣نفذت  

  .ات المحيطة بمدن الضفة المحتلةأخري نفذت داخل المستوطن
 استشهادي  ٦٤ استشهادي واستشهادية نفذوا العمليات المذكورة، من بينهم         ١١٨ وتضيف اإلحصائية أن    

نفذوا عمليات في المستوطنات المحيطة بالقطاع وعملية استشهادية واحدة نفذت عن طريق االستـشهادية              
، ٤٨ عملية في الضفة واألراضي المحتلة عـام       ٤٢  استشهادي من الضفة   ٥٠، فيما نفذ    "ميرفت مسعود "

 عملية نفذت عـن     ١٩؛ مشيرة إلي أن     " هنادي جرادات  -هبة دراغمة "وعمليتين نفذتهما استشهاديتين هما     
 مشتركة مع فصائل المقاومـة      ى أخر ٢١ من االستشهاديين التابعين لسرايا القدس، ونفذت        ٣و ٢طريق  

 . بكافة أطيافها
  ٢١/٦/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  فتح معبر رفح مرتبط بإطالق شاليط:  لمباركأولمرت .١٧

قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت،  :وكاالت - عالء المشهراوي- تل أبيب
أنه سيطالب الرئيس المصري حسني مبارك خالل لقائه به يوم الثالثاء المقبل في شرم الشيخ، بممارسة 

لتسريع المفاوضات لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي المأسور في '' حماس ''مزيداً من الضغوط على حركة
وحسب أودي سيغل المراسل السياسي في القناة الثانية في التلفزيون . قطاع غزة جلعاد شاليط

  .''بدون اإلفراج عن شاليط فإن معبر رفح سيبقى مغلقاً'': اإلسرائيلي، فإن أولمرت سيقول لمبارك
 عوفر ديكل المسؤول اإلسرائيلي الخاص عن ملف الجنود االسرى، ينتظر اآلن دعوةً وذكر المراسل أن

وطبقاً للمراسل أمام الحكومة اإلسرائيلية  .من مصر الستئناف المفاوضات حول اإلفراج عن شاليط
  . أسيراً فلسطينياً مقابل إطالق سراحه٤٥٠باإلفراج عن '' حماس''قرارات صعبة بعد أن طالبت 

 ٢١/٦/٢٠٠٨ اإلماراتية االتحاد
  
  ة التهدئونؤيدي اإلسرائيليين من% ٦٨ :استطالع .١٨

 في المئة من اإلسرائيليين يرون أن ٦٨أمس أن " يديعوت أحرونوت"أظهر استطالع للرأي نشرته 
 في ٧٨الحكومة تخلت عن شاليت عندما وافقت على التهدئة من دون أن تشترطها بإطالق الجندي، وقال 

 في ٣٩مقابل معارضة ( في المئة تأييدهم للتهدئة ٥٦وأعلن . ينبغي إضافة هذا الشرطالمئة إنه كان 
 في المئة آخرون إنهم يميلون إلى ١٥ في المئة قالوا إنهم ال يثقون بأنها ستصمد، وقال ٦٤، لكن )المئة

  .اليت في المئة أن الهدوء في جنوب إسرائيل ال يستحق التنازل في قضية ش٥٥ورأى . هذا االعتقاد
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 في المئة األمر ٧٠ في المئة إن التهدئة لم تحسن صورة رئيس الحكومة في نظرهم، وقال ٧٩وقال 
 في المئة أن العالقات المتوترة بين أولمرت ٦٥ورأى . نفسه بالنسبة الى وزير الدفاع ايهود باراك

  .وباراك تمس بتصريف شؤون الدولة
  ٢١/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
  ى قرية فلسطينية يطلق قذيفة علإسرائيلي .١٩

كشفت وسائل إعالم إسرائيلية أمس عن تحقيق يجريه جهاز األمن العام والشرطة في قيام طالب يهودي                 
وكان أحد طالب المعهد الـديني      . متدين بصنع قذيفة صاروخية وإطالقها باتجاه إحدى القرى الفلسطينية        
ها باتجاه إحدى القـرى الفلـسطينية       في مستوطنة يتسهار جنوبي نابلس قام بصنع قذيفة صاروخية وأطلق         

. وقد سقطت القذيفة وانفجرت في حقل بين المستوطنة والقرية دون أن يصاب أحـد بـأذى                . المجاورة
يعتقد بأن الطالب قام ببناء القذيفة بناء على معلومات حصل عليها من شبكة             "إنه  " معاريف"وقالت صحيفة 

ني حيث صادرت أجهزة كمبيوتر وأوقفت رئـيس المعهـد     وقامت الشرطة بتفتيش المعهد الدي    ". االنترنت
  .  وشخصين آخرين على ذمة التحقيق

   ٢١/٦/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  

   الضباط االسرائيليين عن معرض جوي ببريطانيا خوفا من االعتقالغياب .٢٠
 كتب  االسرائيلية،،) يديعوت احرونوت (في تقرير نشر الجمعة في صحيفة        : زهير اندراوس  -الناصرة  

 عشرات السنين درج سالح الجـو       ىايتان هابر، مستشار رئيس الوزراء االسرائيلي األسبق بأنه علي مد         
االسرائيلي علي أن يبعث بوفد كبير من الطيارين والطواقم األرضية الي بارنبورو كي يروا ويتعلمـوا،                

  علي حد تعبيره،
رائيلي ارض بـارنبورو، سـالح الجـو        واضاف أنه الول مرة بعد سنوات عديدة لن تطأ قدم ضابط اس           

وتابع قائال ان السبب هو سالح الجو االسرائيلي الذي يخـشي ان يـشكل وجـود                . االسرائيلي لن يسافر  
الطيارين االسرائيليين والطواقم االرضية في بريطانيا ذريعة للبريطانيين العتقال أحدهم او بعضهم ان لم              

  .  ضد الفلسطينيين-جرائم الحرب في نظرهم يكن كلهم وحبسهم بتهمة النشاط الحربي ـ 
  ٢١/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  جثث مقابل جثث: أوساط في الجيش اإلسرائيلي تحاول عرقلة صفقة األسرى .٢١

بعد أن كانت أوساط اسرائيلية رسمية في اسرائيل وكذلك من حزب اهللا قد بدأت :  بيروت-تل أبيب 
ة، في غضون اليومين المقبلين، كشف النقاب في تل أبيب، االستعدادات لتطبيق صفقة تبادل أسرى جديد

أمس، عن جهود محمومة تقوم بها عناصر عسكرية في قيادة الجيش االسرائيلي تطالب بتجميدها 
 .واالمتناع عن تنفيذها ألنها ال تشمل بندا حول مصير الطيار االسرائيلي األسير رون أراد

 ال يستطيع السماح لصفقة كهذه، تشتمل على اطالق سراح وقالت هذه المصادر ان الجيش االسرائيلي
أغلب الظن هو أن األسيرين، ايهود : "وأضافت. األسير اللبناني سمير قنطار، من دون ثمن مناسب

والمفترض ان يتم عقد صفقة حول . غولدفاسر، والداد ريجف، قد توفيا خالل االسر أو ساعة األسر
وإذا كان وال بد من اطالق سراح .  الذين قتلوا خالل الحربجثتيهما مقابل جثث لعناصر حزب اهللا

 ".قنطار، فإنه يجب تقديم ثمن مناسب، أقله هو اعطاء معلومات عن أراد
وقد تبنى هذا الموقف، وبشكل مفاجئ، وزير الدفاع ايهود باراك، الذي اجتمع الى مجموعة من قادة 

ل الموضوع وغيره فأجمعوا تقريبا على رفض ، سألهم فيه حو"لقاء تشاوري"الجيش السابقين في 
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وقالت مصادر مقربة منه انه لن يصوت في الحكومة ضد  ).جثث مقابل جثث(الصفقة، لنفس الحجج 
 .هذه الصفقة، انما سيعلن موقفه المتحفظ بشدة من الصفقة

  ٢١/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

 في فلسطين يبدأ اعماله مؤتمر حيفا ألجل حق العودة والدولة العلمانية الديمقراطية  .٢٢
مـؤتمر حيفـا    "بمبادرة من حركة أبناء البلد انطلقت أمس، في مدينة حيفا أعمال            :  حسن مواسي  -حيفا  

ـ    "ألجل حق العودة والدولة العلمانية الديمقراطية      وقالـت   . للنكبة الفلسطينية  ٦٠، وذلك بمناسبة الذكرى ال
إدخال البديل الديمقراطي كمركب من مركبات      "على  من لجنة المبادرة، أن المؤتمر سيعمل        رجاء زعبي 

الحوار السياسي، وتشكيل تحالف واسع ألنصار الفكر الديمقراطي يتابع تطوير هذا البديل، والتأكيد على              
 وعلى اعتبار فلسطين التاريخية وحدة جغرافية واحدة غير قابلـة           ،أن حق العودة مقدس ال يسقط بالتقادم      

  .لسطين جزءا من الجغرافية العربيةواعتبار أرض ف، للتجزئة
  ٢١/٦/٢٠٠٨الدستور 

  
  سلب أمالك البطريركيةب  القدس االحتاللية بالمساهمةبلديةل اتهامات .٢٣

 أدانت لجنة الدفاع عن العقارات األرثوذكسية، بلدية االحتالل في القدس وأذرعها : وفا-  القدس المحتلة
اللجوء إلى أساليب تفتح المجال لجهات يهودية استيطانية  بمدينةالتنفيذية، واتهمتها بالسعي لتهويد ال

، وهي الجهة المنفذة لمشاريع "شركة تطوير القدس"كانت قد و .لوضع يدها على األمالك األرثوذكسية
 في منطقة وادي حلوة بقرية سلوان، جنوب المسجد هاالبلدية، أعلنت انها اعتمدت في تنفيذ مخطط

  انها المتصرفة في قطعة أرض Donhead Servicesيطانية تحمل اسم األقصى، على ادعاء شركة است
بطريركية أي لنه ال يوجد لأن الشركة موافقة على مخطط البلدية وأ و،تملكها البطريركية االرثذوكسية

  .حق في االعتراض على المخططات اإلسرائيلية في المنطقة
  ٢١/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  رات فيديو في مواجهة المستوطنين في الضفة الغربية يتسلحون بكاميالفلسطينيون .٢٤

 واقع في   ى مبن ىكثر من عام ال   أ عدة عائالت مستوطنين منذ      الانتقبعد  : ا ف ب   - ساره يفين  -الخليل  
سر فلسطينية قريبـة مـن      أربع  ألم بتزويد   يقامت منظمة بتس  ،  حي الراس الفلسطيني، مؤكدة انها اشترته     

 عمـرو مـسؤول     ىوقال عيـس   .طار برنامجها التصوير للدفاع عن النفس     إالمبني بكاميرات فيديو في     
يجعلـون حيـاة     حيـاء فلـسطينية   أ وسـط    ىلإ  حين ينتقلون  نيمستوطنال أن   في قطاع الخليل     المنظمة

 ومما تجـدر    .نهم يفكرون مرتين قبل مضايقتهم    إذا قام جيرانهم بتصويرهم ف    إ لكن   ،الفلسطينيين مستحيلة 
 فلسطينيين في الضفة الغربيـة      ى وزعت حوالي مئة كاميرا عل     ٢٠٠٧بداية  تسيلم ومنذ   اإلشارة إليه أن بي   

  . مع المستوطنين شديداً في الخليل التي تشهد توتراًوخصوصاً
  ٢١/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  إصابة العشرات واحتراق أشجار زيتون في مظاهرة بلعين .٢٥

 سيرة بلعين األسبوعية ضد الجدار واالستيطانأصيب العشرات من المتظاهرين في م :عبد اهللا أبو رحمة
باالختناق، كما أصيب عدد من المتظاهرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، في حين أدى االستخدام 

قرية في مسيرة الوكان قد خرج أهالي  .المفرط للغاز المسيل للدموع إلى حرق عشرات أشجار الزيتون
استخدموا الجنود  فيما تجدر اإلشارة إلى أن .دوليين واإلسرائيليينشارك فيها مجموعة من المتضامنين ال

ن قنابل الغاز الذي يطلق ثالثين قنبلة دفعة واحدة، باالضافة إلى سالح صوتي جديد آخر م  جديداًنوعاً
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من ناحية أخرى استجابت اليونسيف  و.يؤدي إلى عدم التوازن والسقوط على األرض" الصرخة"يدعى
لطلب إئتالف من أجل العدالة في الشرق األوسط وأهالي قريتي بلعين وجيوس، برفض المساعدات 
المالية التي يقدمها لهم البليونير تاجر الماس ليف ليفايف، والذي يدعم بناء المستوطنات في كل من 

  .ي جبل أبو غنيممودعين عليت على أرض بلعين وزوفيم على أرض جيوس وف
  ٢٠/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   في الضفة الغربيةصابة عدد من المزارعين في اعتداء استيطاني قرب يطاإ .٢٦

مس عدد من المزارعين ورعاة األغنام بجروح ورضوض جراء اعتداء مستوطنين أصيب أ: محافظات
 فوق  خطابياًمهرجاناً وفيما نظم مواطنون ومتضامنون اعتصاماً . في الضفة الغربيةعليهم قرب بلدة يطا

وقعت مواجهات مع قوات االحتالل خالل مسيرة كما . االراضي المهددة بالمصادرة في قرية نعلين
شجار أ واقتالع  على قرار االحتالل مصادرة اراضٍنظمتها حركة فتح وقوى وطنية في القدس احتجاجاً

  .زيتون معمرة في منطقة بيت حنينا
  ٢١/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  قرب بيت لحم احتجاجية على مصادرة األراضي في المعصرة ةقمع مسيري الحتاللا .٢٧

أصيب ثالثة متظاهرين، بينهم فتى في قرية المعصرة بمحافظة بيت لحم، خالل تظاهرة جماهيرية سلمية 
ضد جدار الفصل العنصري نظمتها الحملة الشعبية ضد الجدار والتوسع االستيطاني في الريف الجنوبي، 

  . لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الالجئين في العالمأمس،
  ٢١/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   في قطاع غزة التهدئة يبعث الحياة في األراضي الزراعية الحدوديةاتفاق .٢٨

 في اليوم الثاني للتهدئة ووقف إطالق ، الحدودية أمس قطاع غزةواصل مواطنو مناطق :خليل الشيخ
 عن واأعرب حيث .أراضيهم الزراعية وبيوتهم التي كانت مهجورة وشبه مدمرة تواجدهم في ،النار

ارتياحهم من قرار التهدئة، التي أتاحت لهم الدخول ألراضيهم وأمنت حرية حركتهم وتنقلهم، إال أنهم لم 
  .يخفوا خشيتهم من انهيارها في أي وقت

  ٢١/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   أهداف إسرائيلية خارج المنطقة لضربيستعدحزب اهللا ": عكاظ" .٢٩

 االخبارية االميركية ان "سي.بي.ايه"ذكرت شبكة   واشنطن- محمد المداح  الترجمة،- محمد بشير 
المؤشرات تتزايد حول االستعدادات التي يقوم بها حزب اهللا لشن هجمات على اهداف اسرائيلية خارج 

راتيين امريكيين في كل من الواليات المتحدة  ونقلت الشبكة عن مسؤولين استخبا،منطقة الشرق االوسط
 وانهم الحظوا وتعقبوا تحرك عدد من ،في كندا" خاليا نائمة"وكندا قولهم ان حزب اهللا اعاد تنشيط 

واكد . االرهابيين التابعين للحزب من قواعدهم في لبنان الى اوروبا وافريقيا وكندا لتنفيذ عملياتهم
زب اهللا يهدف من وراء هذه الهجمات االنتقام الغتيال القائد العسكري المسؤولون االستبخاراتيون ان ح

وفي اطار عملية االنتقام قام . للحزب عماد مغنية خالل هجوم انتحاري في دمشق في فبراير الماضي
. اتباع الحزب بمراقبة السفارة االسرائيلية في اوتاوا، العاصمة الكندية وعدة معابد يهودية في تورنتو

واوضح . سؤول امريكي في مكافحة االرهاب ان امريكا الالتينية توجد على لوائح اهداف الحزبوقال م
ان المخابرات االمريكية والبريطانية والكندية بدأت جمع المعلومات في اعقاب اعالن مسؤولي الحزب 
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ء الحزب في  من عمال٢٠واكد انه يوجد . عن نيتهم بقتل اكبر عدد من االشخاص انتقاما الغتيال مغنية
 .كندا على االقل

 ٢١/٦/٢٠٠٨عكاظ   
  
   مليون دوالر العمار النهر البارد٤٤٥: لبنان واونروا .٣٠

بوتشارد ماتياس اليوم ان الوكالة ) اونروا(قال مدير مكتب وكالة : جنيف  كونا - وكالة األنباء الكويتية 
 مليون دوالر ٢٨٢عاصمة فيينا لتقديم ستناشد الدول المانحة في المؤتمر الذي سيعقد االثنين المقبل في ال
 ان اعادة اعمار :وأضاف ماتياس، العادة اعمار مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين في شمال لبنان

مشيرا الى أن الوكالة ستتقدم بطلب مساعدات ) اونروا(نهر البارد سيكون أكبر مشروع اضطلعت به 
 مليون ١٦٣ اعمار المناطق المتاخمة للمخيم تقدر بنحو اضافة الى ذلك المبلغ لتغطية تكاليف اعادة

وأوضح أن مشروع اعادة االعمار سيتطلب بناء مدينة جديدة تحوي منازل ومدارس ومراكز . دوالر
صحية ومساجد وغيرها من المرافق المجتمعية اضافة الى مجمع لألمم المتحدة والبنى التحتية المرتبطه 

 مليون دوالر ٤٤٥يناشدان المانحين لتقديم ) اونروا(لحكومة اللبنانية وكال من ا"وأشار الى أن ، بها
 وأن يتم االنتهاء من انجازه ٢٠٠٩حيث ينبغي أن يبدأ البناء في أوائل عام " لتغطية تكلفة اعادة االعمار

 . دولة ومنظمة دولية لحضور المؤتمر٧٠وبين أنه تم توجيه الدعوات الى . ٢٠١١في منتصف عام 
  ٢٠/٦/٢٠٠٨يالف موقع ا

 
   تعرقل تسليحاً أميركياً للبنان"إسرائيل": "هآرتس" .٣١

السفير امس، انه ال وجود لصفقة سالح أميركية للجيش اللبناني :ـقالت مصادر عسكرية لبنانية بارزة ل
وكل ما في األمر أن االدارة األميركية قررت في السنوات األخيرة تكثيف برامج تسليح وتدريب الجيش 

واوضحت المصادر كان آخر تطور في هذا السياق ما أعلنه الرئيس األميركي جورج بوش ، نياللبنا
مطلع العام الحالي بأن الواليات المتحدة قررت صرف برنامج مساعدات يتضمن اعمال تدريب وذخائر 

 مليون دوالر، وقد تم بالفعل صرف جزء من هذه الهبة وال سيما سيارات ٣٥٠وعتاد وأسلحة بقيمة 
واشارت المصادر الى أن الجيش ، الهامفي التي سلمت للجيش باالضافة الى ذخائر وعتاد وأسلحة خفيفة«

اللبناني طلب أثناء معركة مخيم نهر البارد من األميركيين تزويده بصواريخ مضادة للدروع والتحصينات 
ئيل تحاول منع وكانت صحيفة هآرتس، ذكرت، أمس، أن إسرا. ولكن لم يتم التجاوب مع هذا الطلب

 مليون دوالر، وتشمل مئات القذائف المضادة ٤٠٠إبرام صفقة سالح أميركية مع لبنان تقدر بحوالي 
للدروع، مشيرة إلى أن مصادر سياسية إسرائيلية أعربت عن خشيتها من أن هذا السالح قد يصل في 

سليم الجيش اللبناني صواريخ مضادة  وتبدي الواليات المتحدة اهتماماً بت،نهاية المطاف إلى جهات معادية
وبحسب هآرتس، فقد بدأت الواليات . للدروع، إضافة إلى تزويده باألسلحة الخفيفة والذخائر والعتاد

المتحدة، فضالً عن الصفقة، بتدريب وحدات من الجيش، كما أرسلت لهذه الغاية مستشارين عسكريين 
  . إلى لبنان

  ٢١/٦/٢٠٠٨السفير 
 
  من مزارع شبعا يجب أن يفصل عن موضوع سالح حزب اهللا"إسرائيل"اب انسح: السنيورة .٣٢

اكد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة على فصل موضوع انسحاب اسرائيل من مزارع : بيروت
مطلب  "وشدد على ان االنسحاب االسرائيلي هو. شبعا المحتلة عن موضوع سالح حزب اهللا فصال كلياً

 ."ن دون اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة، وال أي اتصال بين لبنان واسرائيللبناني يجب ان يتم م
  ٢١/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  أولمرت يزور مصر لتعزيز موقعه": إسرائيل"سفير مصر السابق في  .٣٣

اعتبر السفير المصري السابق في إسرائيل محمد بسيوني أن هدف رئيس الوزراء اإلسرائيلي : القاهرة
وقال بسيوني، ان ". تعزيز موقعه رئيساً للحكومة"رت من زيارته لمصر، المقررة الثلثاء، هو ايهود اولم

 ١٧زيارة أولمرت ستساعده في القضية المتهم فيها بالفساد، فالشاهد الرئيسي في القضية سيستجوب في "
ن أولمرت الذي يريد فما سيدلي به الشاهد ينفي التهمة ع"، مؤكدا أهمية هذا االستجواب "من الشهر المقبل

وأوضح بسيوني أن مسألة اإلفراج عن شاليت ضمن ". يقينا أن يحتفظ بموقعه رئيساً للحكومة اإلسرائيلية
صفقة إطالق األسرى ستكون على أجندة لقاء أولمرت مع الرئيس حسني مبارك في شرم الشيخ، إضافة 

اتفاق التهدئة الذي تم بين الفلسطينيين الى العالقات الثنائية، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من 
واإلسرائيليين برعاية مصرية تتضمن البدء في الخوض في مفاوضات من أجل التسريع في إبرام هذه 

  .الصفقة التي تقودها مصر
  ٢١/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
  االستيطان عقبة أمام التسوية النهائية": إسرائيل"ساركوزي يجدد دعمه لـ .٣٤

اكد الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ان فرنسا : تلة، ترجمة محمد بشير القدس المح- فرح سمير 
في ما يتعلق بأمنها، داعيا في الوقت نفسه الى تجميد االستيطان في " اسرائيل"ستبقى دوما الى جانب 

غدا " اسرائيل"الضفة الغربية، وذلك في مقابالت نشرتها صحيفتان اسرائيليتان، امس، قبل وصوله الى 
سيجدون على الدوام فرنسا في " اسرائيل" واضاف ان الذين يدعون بشكل مشين الى تدمير .االحد

غير قابل للنقاش، ودعا الرئيس الفرنسي " اسرائيل"وشدد على ان وجود . مواجهتهم لتقطع عليهم الطريق
العرب وفي الشعب االسرائيلي الى تجاوز مخاوفه والمضي قدما في العملية السياسية الجارية مع جيرانه 

واعتبر ان ذلك سيتطلب تسويات . مقدمتهم الفلسطينيون للسماح باحالل سالم عادل ودائم في المنطقة
تاريخية وتضحيات أليمة مؤكدا على ضرورة تجميد تام لالستيطان الذي يشكل عقبة امام اي تسوية 

  .نهائية
  ٢١/٦/٢٠٠٨عكاظ 

  
  مهمة المراقبة على معبر رفحسوالنا يجدد استعداد االتحاد األوروبي للقيام ب .٣٥

جدد خافيير سوالنا الممثل األعلى للخارجية واألمن في االتحاد األوروبي، استعداد :  وفا–بروكسل 
واعتبر سوالنا في بيان صحفي، امس، اتفاق التهدئة الذي . االتحاد للقيام بمهمة المراقبة على معبر رفح

عبرا عن أمله بأن يعطي االتفاق دفعا لمحادثات السالم بدأ سريانه أمس االول تطورا مرحبا به جدا، م
وهنأ سوالنا مصر على دورها الناجح في التوسط للوصول إلى اتفاق . بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  "إن الهدف الرئيسي اآلن هو استمرار ثبات الهدنة: "وقال. الهدنة، حاثا األطراف على احترامه
  ٢١/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ألمم المتحدة تحذر من تدني مستوى الغذاء في األراضي الفلسطينيةا .٣٦

حذرت ثالث وكاالت تابعة لألمم المتحدة، امس، من أن ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض :  وفا–واشنطن 
الدخل والبطالة المتزايدة، تجبر الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة على العيش بأنواع من الغذاء أقل من 

، ومنظمة األغذية )األونروا(وقالت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين . ية والنوعيةحيث الكم
والزراعة، وبرنامج الغذاء العالمي، في تقرير جديد لها، إن القدرة الشرائية للفلسطينيين انخفضت إلى 

قلص االقتصاد المحلي، وجاء في التقرير، أن ارتفاع أسعار الغذاء يترافق مع ت. أدنى مستوياتها هذا العام
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: وأضاف. وتأثير اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية على جعل الفلسطينيين أكثر اعتمادا على المساعدات
يسهم ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في رفع التكاليف التي تتحملها وكاالت اإلغاثة الدولية إليصال "

  ".المساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة
٢١/٦/٢٠٠٨ الحياة الجديدة  

 
  ترفض التعامل مع ملياردير يهودي بسبب دعمه لالستيطان" اليونيسيف" .٣٧

، االئتالف من أجل "اليونيسيف"أبلغ مسؤول رفيع المستوى في منظمة األمم المتحدة :  وفا–نيويورك 
، ان منظمته سترفض التعامل مع ملياردير يهودي معروف ) نيويورك- عدالة(السالم في الشرق األسط 

وقال كريس دو بونو أحد كبار مستشاري المدير . عمه لبناء المستوطنات في األراضي الفلسطينيةبد
، ان هذه المنظمة الدولية ) نيويورك-عدالة(التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للطفولة، في رسالته لـ 

مع الملياردير وصلت الى نتيجة مفادها أنها لن تضع باالعتبار أي شراكات، مباشرة أو غير مباشرة، 
اليهودي ليف ليفييف، أو أي من شركاته وأنها لن تقبل أي دعم مادي أو غيره ندرك بأنه سيكون منه أو 

  .من احدى شركاته
  ٢١/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  يشّدد على ضرورة اشراك حماس في أي تسوية إقليمية وزير الخارجية الروسي  .٣٨

 رفض بالده فرض عزلة على سورية وإيران وحض شدد سيرغي الفروف على:  رائد جبر-موسكو 
ينسحب أيضاً على حماس "وأضاف أن هذا األمر . على إشراكها في الحوار الدائر حول قضايا المنطقة

 اإلسرائيلية والتسوية في المنطقة، ألن المهمة األساسية ليست عزل - لدى مناقشة العالقات الفلسطينية 
  ".  البناءالحركة بل في إشراكها في النقاش

  ٢١/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
 تدريبات جوية إسرائيلية على مهاجمة المنشآت النووية اإليرانية: مسؤولون أميركيون .٣٩

اخيرا " اسرائيل"قال مسؤولون اميركيون أن مناورات عسكرية كبيرة اجرتها :  طلحة جبريل- واشنطن 
وشاركت في تلك المناورات أكثر . يةقد تكون تدريبا على هجوم محتمل يستهدف المنشآت النووية اإليران

، ونفذت على امتداد المنطقة الشرقية من "١٥إف " و "١٦إف " مقاتلة إسرائيلية من طراز ١٠٠من 
  .، وفق هؤالء المسؤولين)حزيران(البحر المتوسط وفوق اليونان خالل األسبوع األول من شهر يونيو 

  ٢١/٦/٢٠٠٨ الشرق األوسط 
  

   ما يبررها في توفير امنها لها"اسرائيل": اوباما .٤٠
 قال المرشح الديمقراطي النتخابات الرئاسة االمريكية باراك اوباما ان          : رويترز -/ فلوريدا/جاكسونفيل

 .الذي تمثله ايران على امن اسـرائيل      " التهديد غير العادي  "اسرائيل لها ما يبررها في توفير امنها وسط         
 تايمز عن مسؤولين امريكيين لم تنشر اسماءهم قـولهم ان           وتحدث اوباما بعد ان نقلت صحيفة نيويورك      

اسرائيل قامت بتدريب عسكري ضخم وهو تدريب على ما يبدو على قصف محتمل للمنـشات النوويـة                 
وسئل اوباما خالل مؤتمر صحفي في جاكسونفيل بوالية فلوريدا عما اذا كانت اسرائيل محقـة                .االيرانية

دون االطالع على معلومات المخابرات المفصلة بشكل فعلي اريد ان اكون           " في القيام بهذا التدريب فقال    
ولكنه اضاف ان اسرائيل محقة في ان تكـون قلقـة            ."حذرا بشأن وصف ما تم ومااذا كان مالئما ام ال           

بشأن تصريحات الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد المناهضة السرائيل وبشأن دعم طهران لحـزب              



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                   ١١١٥:         العدد                  ٢١/٦/٢٠٠٨السبت : التاريخ

ومن ثم فما من شك في ان ايران تشكل تهديدا غير عادي السرائيل والسرائيل              "وقال   .اهللا وحركة حماس  
 ."دائما ما يبررها في اتخاذ القرارات التي ستوفر امنها

  ٢١/٦/٢٠٠٨ رويترزوكالة 
  

  كيف ابتلع اإلسرائيليون التهدئة بغير شروطهم؟ .٤١
  ياسر الزعاترة

صباح الخميس بين حماس والدولة العبرية علـى        ربما كان من الصعب وضع اتفاق التهدئة الذي سرى          
 بين حزب اهللا والدولة العبرية ، والذي مهد عملياً النتصار أيار عام             ١٩٩٦قدم المساواة مع اتفاق نيسان      

 ، لكن األكيد أن ثمة شبها بين االتفاقين ، أقله في وعي بعض اإلسرائيليين كمـا عكـست ذلـك                     ٢٠٠٠
 .الصحف العبرية
أبيب لالتفاق الجديد ليعكس الوضع البائس الذي يعيشه المجتمع اإلسرائيليي ، أوالً بـسبب   جاء تمرير تل    

أزمته السياسية المتفاقمة في ظل ملف فساد أولمرت وغياب القيادة البديلة المقنعة ، وثانياً في ظل تراجع                 
ركيع قطاع غزة رغم    الثقة بالمؤسسة العسكرية بعد هزيمة تموز أمام حزب اهللا ، فضالً عن العجز عن ت              

وال شك أن التقييم الذي وضعته قيادة الجيش أمام         . الحصار الخانق ، ورغم الضربات العسكرية المتوالية      
المؤسسة السياسية األسبوع الماضي ، والذي تضمن تفصيالت ال تخلو من مبالغة حول تنامي القـدرات                

 .لعسكريةالعسكرية لحماس ، إنما يعكس قرارها التهرب من المواجهة ا
فما بين العرض الذي قدموه قبل ستة أشهر ، وبـين االتفـاق             . على هذه الخلفية وقع تراجع اإلسرائيليين     

الذي وقع أخيراً مسافة كبيرة اضطروا إلى قطعها بسبب الصمود الفلسطيني وبسالة المقاومة من جهـة ،                 
واريخ التي نغّـصت حيـاة      وبسبب أزمتهم الداخلية من جهة أخرى ، ومن ضمنها العجز عن وقف الص            

 .مئات اآلالف من المستوطنين فيما يعرف بغالف غزة
كان العرض األولي أشبه بصك استسالم ، بينما جاء االتفاق األخير مختلفاً إلى حد كبير ، ولعلها المـرة                   

إلطالق األولى في تاريخ المقاومة الفلسطينية في الداخل التي يتم االتفاق فيها على وقف متبادل ومتزامن                
صحيح أنه ال يشمل معبـر رفـح        . النار يتضمن ساعة صفر ، معطوفاً على رفع للحصار وفتح للمعابر          

 .بسبب الموقف المصري ، لكنه يمهد لذلك بالتوافق مع السلطة واألوروبيين
ليس وقف المقاومة أمراً يحتفى به في واقع الحال ، لكننا نتحدث عن اتفاق جاء في ظل وضـع خـاص                     

طاع غزة ، وفي ظل حاجة الفلسطينيين عموماً إلى فرصة اللتقاط األنفاس ولم الشمل وترتيـب                يعيشه ق 
األوراق ، كما أن ما جرى ليس إعالناً بانتهاء المقاومة ، بدليل رفض حماس الشرط اإلسرائيلي المتعلق                 

هدئـة ،   بجعل التهدئة مفتوحة ، وإصرارها على تحديدها بستة أشهر ، فضالً عن رفـضها ضـمان الت                
وإصرارها على كونها تتم عبر التوافق الوطني وبرعاية مصرية ، األمر الذي انصاع له اإلسـرائيليون                

 .أيضاً ووافقت عليه مصر
وعندما طالبوا بشمول الجندي شاليط بالصفقة ، رفضت حماس ذلك مصرة على دفع استحقاقات الصفقة               

أما شمول الضفة بالتهدئة فثمـة      . دون هذا الشرط  من األسرى الفلسطينيين ، فكان أن مضى االتفاق من          
 . نص على أن تعمل مصر على نقله إليها الحقا

ال خالف على أن حماس وجدت نفسها في مأزق بسبب االنتخابات وبعدها الحسم العسكري فـي قطـاع                  
كـر  غزة ، لكن ذلك لم يدفعها إلى التخلي عن ثوابتها في رفض االعتراف بالكيـان الـصهيوني أو التن                  

للمقاومة ، أما التهدئة الحالية فهي هدنة عابرة جاءت تبعاً لحاجة فلسطينية ، وما يردده خـصومها مـن                   
كالم ممل حول موقفها من التهدئة الحالية قياساً بالعروض السابقة ليس صحيحاً ، إذ لم تقف حماس يوماً                  

تركها المجال أمام جماعة أوسلو      ، وقبل ذلك     ٢٠٠٥خارج اإلجماع الوطني ، بدليل موافقتها على تهدئة         
 ٩٧،كي يجربوا خياراتهم رغم تناقضها الواضح معها ، خصوصاً بعد عام 
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أياً يكن األمر فهي جولة يبدو التراجع اإلسرائيلي فيها أكثر وضوحاً تعكسه الصحافة اإلسـرائيلية ، وإن                 
فلسطيني ، ومن ضمنها مـصر      تكن بدورها تعبيراً عن حاجة ماسة لمختلف األطراف المعنية بالوضع ال          

واألمـل بـالطبع أن     . والواليات المتحدة والسلطة الفلسطينية ، فضالً عن حماس المحاصرة في القطاع          
يجري استغالل هذه المرحلة في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني ، ليس علـى قاعـدة رفـض المقاومـة                   

لي ، ولكن على قاعدة المقاومـة       والمضي في برنامج تفاوض عبثي بصرف النظر عن الموقف اإلسرائي         
 .والصمود التي أثبتت أنها الوحيدة القادرة على فرض التراجع على العدو

ال خالف على إمكانية أن يتنصل اإلسرائيليون من التهدئة بعد قليل من الوقت ، ربما بعد إنهـاء قـضية                    
ذي تأخذه حماس وقوى المقاومـة  الجندي ، وأن يبادروا إلى اجتياح القطاع بعد ترتيب أوراقهم ، األمر ال      

في االعتبار ، هي التي تعلم أن صراعها مع العدو لم ولن يتوقف ، خالفاً آلخرين يريدون وقف المقاومة                   
  .المسلحة بالكامل وانتهاج سبيل التفاوض بصرف النظر عن نتائجه على األرض

 ٢١/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
  كونداليزا رايس تنطح كونداليزا رايس .٤٢

  منير شفيق
خالل األسبوع الفائت، نطحت كونداليزا رايس في تصريحاتها في فلـسطين ولبنـان كـل تـصريحاتها                 

وقد فعلت ذلك من دون أن يطرف لها جفن، كأنهـا بـدأت عملهـا               . وتصريحات الرئيس بوش السابقة   
مس الدبلوماسي اليوم وليس منذ ثالث سنوات ونصف السنة، أو حسبت أن سامعيها قد نسوا ما قالته بـاأل    

 .القريب وليس البعيد
وحتى في صوغ الجمـل  . وإذا كانت التصريحات السابقة هجومية، فإن تصريحاتها اليوم تنضح بالتراجع         

 .خرج بعضها غير تام المعنى أو ملتبسا أو حتى متعثرا، وأقله حمل درجة من التماسك والمعنى
وماسية بعد مسلسل من اإلخفاقات منيت      ولكي ال نظلمها يجب أن نتفهم مشكلتها، وهي ببساطة إدارة الدبل          

فإدارة بوش اآلن بال اسـتراتيجية،      . بها استراتيجية المحافظين الجدد كما ترجمتها الدبلوماسية والسياسة       
ولكن هنـا   . وغير قادرة على أن تقرر إن كانت ستدخل حربا ضد إيران أم ستؤجل ذلك للرئاسة القادمة               

مـن  -لة القرار لم تنزل إلى التطبيق بعد، فيما المشاكل األخـرى            على األقل ما زالت المشكلة على طاو      
الحرب العدوانية على أفغانستان، إلى حرب شارون ضد الفلسطينيين، إلى حرب العراق، إلـى حـرب                

 على حزب اهللا في لبنان، ثم صوالت وجوالت أولمرت وباراك بال جـدوى علـى قطـاع                  ٢٠٠٦يوليو  
 .العملي إلى الفشل بشكل أو بآخر، فاألهداف لم تتحقق قد انتهت كلها في التطبيق -غزة

 "الفوضـى الخالقـة   "ولهذا، حاولت رايس بصفتها منظّرة، ال دبلوماسية، أن تنقذ الموقف بطرح نظرية             
فهي ال تستطيع أن تدعي أن الحروب األميركيـة فـي عهـد             . هروبا من االعتراف باإلخفاق والهزيمة    

، وهو ما لم يرد على لسانها،       "الفوضى الخالقة "البلدان بهدف تحقيق    رئيسها بوش شُنت على أي بلد من        
. ال تصريحا وال تلميحا، إال بعد أن فشلت السيطرة في مواجهة مقاومات ال قدرة أميركية علـى سـحقها                 

 هروبا من اإلقرار بفشل تحقيق الهدف إيجابيا في مصلحة إحكام القبضة األميركية،             "النظرية"هنا خرجت   
 .ورطها في فوضى ال تعرف كيف تخرج منهاومن ثم ت

لكن مع عدم قدرة أميركا حتى على التعايش مع الفوضى التي نجمت، لم يعد بمقدور كونـداليزا رايـس                   
تكرار نظرية الفوضى الخالقة، ألنها أصبحت فوضى مرتدة ضد مصلحة أميركا، وأصـبحت أميركـا               

ولهذا أصبح على كونداليزا رايس، باعتبارها      . متورطة، وقد أخذت تتوغل في المأزق والنزيف المستمر       
وزيرة الخارجية، أن تحاول بالدبلوماسية إنقاذ ما يمكن إنقاذه، حتى لو لجأت إلـى تـصريحات اليـوم                  

 .مناقضة لتصريحات األمس، بل حتى القبول بما كانت تحارب ضده بضراوة
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، "الوحيـدة "مى إلى أمد قريـب بــ        على أن هذا التناقض أسوأ على سمعة الدولة الكبرى التي كانت تس           
وذلـك ألن التنـاقض فـي       . وأحيطت باالدعاء أننا نعيش في نظام عالمي أحادي القطبيـة األميركيـة           

التصريحات يدل على أن الدبلوماسية األميركية أصبحت تلهث وراء األحداث، ومن ثم تحاول اللحاق بها               
 .من أجل إنقاذ ماء الوجه، أو نيل نصيب منها إذا أمكن

يضر بعملية السالم ويمنع التقدم في      "فجأة أخذت كونداليزا رايس تنتقد االستمرار في االستيطان، وتعتبره          
لكنها نسيت أن االستيطان صاحب مؤتمر أنابوليس وكـان قبلـه وتـصاعد بعـده، فيمـا                 . "المفاوضات

ـ              س ومحمـود عبـاس     المفاوضات السرية الثنائية ماضية على قدم وساق، مما يؤكد أن كونـداليزا راي
وغيرهما ليسوا جادين بالقول إن االستيطان يضر بعملية التسوية، أو يمنع تقـدم المفاوضـات، بـل إن                  
كونداليزا رايس تعلم يقينا أن الذي أعاق العملية ومنع التقدم إنما هو موضوع القدس القديمة، وإال كـان                  

وبعض اللقـاءات أجرتهـا     . ثر من تسعين لقاء   االستيطان قد أوقف العملية منذ اللقاء األول، وليس بعد أك         
وهذا ينطبق علـى    . لجان فرعية بحثت في التفاصيل، فكل ذلك تم في ظل استمرار االستيطان وتصاعده            

 بأن عملية الـسالم تحتـضر بـسبب اسـتمرار           -الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية   –ادعاء نبيل أبوردينة    
 بعد أن قطعت المفاوضات شوطا بعيدا ولم تـصطدم إال فـي             االستيطان، ألن التعثر الراهن للعملية جاء     

 ).وليس كل القدس(أواخر الشوط، وفي األغلب في موضوعي المسجد األقصى والقدس القديمة 
إن األنشطة االستيطانية لـن تـؤثر علـى الوضـع النهـائي             ": ومما يؤكد ذلك استدراك رايس بالقول     

وهـو مـا   .  التي هي موضع مفاوضات بين الطـرفين "يةللمفاوضات، خصوصا ما يتعلق بالحدود النهائ    
 .يعززه إقرار محمود عباس بمبدأ تبادل األراضي

طبعاً من المفهوم لماذا يستخدم االستيطان اآلن، سواء أكان من قبل الرئيس محمـود عبـاس أم وزيـرة                
بب في عرقلة المفاوضات،    الخارجية كونداليزا رايس أم الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، باعتباره الس          
أو بعبارة أخرى إلخفـاء     . وذلك إلخفاء ما تحقق في المفاوضات وأين وصلت وعند أي موضوع تعثرت           

ما قُدم من تنازالت فلسطينية في موضوعات تبادل األراضي والقدس الكبرى والالجئين ويهودية دولـة               
 ).٤٨ة ويهدد وجود عرب أي لليهود فقط، مما يسقط الحقوق الفلسطيني(الكيان الصهيوني 

أما في زيارتها المفاجئة للبنان بعد فلسطين، فقد أعلنت رايس أن الوقت حان للتطـرق إلـى موضـوع                   
وقالت إن ثمة ضرورة ليكون السالم شـامال، إذ  . مزارع شبعا، من دون أن تفسر لماذا لم يحن قبل اليوم 

لته في السابق كان معالجة المسار الفلسطيني       فقد نسيت أن كل ما فع     . ال يمكن معالجة كل مسار على حدة      
وعندما سئلت هل ستدعم حكومة     . وهنا أيضا لم تفسر ما الذي أحدث هذا االنقالب في موقفها          . على حدة 

وقد نسيت أن رئيسها، وهي أيضا، طالبا الدول        . الوحدة الوطنية التي يشارك فيها حزب اهللا؟ أجابت بنعم        
 .هللا وسوريا وإيران أثناء زيارة بوش األخيرةالعربية بمحاربة حماس وحزب ا

ثم أيـدت   . هذا وأعلنت رايس تأييدها التفاق الدوحة الذي أعلن مساعدها ديفيد وولش أنه جاء مفاجئا له              
وهو ما ستفعله بالطبع بالنسبة     . مساعي فرنسا للمصالحة مع سوريا، وهي التي كانت تحشد لعزل سوريا          

 .س فيهالتفاق التهدئة وحماس طرف رئي
بكلمة، إن كال من حكومة أولمرت وإدارة بوش في حالة ضعف وتراجع، وهو ما يفسر تراجع المواقف                 

ومن ثَم هو الذي يفسر اتفاق الدوحة اللبناني، واتفاق التهدئـة،           . الراهنة عن المواقف باألمس القريب جدا     
ولـم يبـقَ   . ر المباشرة عبر تركيا اإلسرائيلية غي-السورية، والمفاوضات السورية-والمصالحة الفرنسية 

 . سوى ابتالع المنجل اإليراني إقليميا، والروسي أوروبيا، والصيني آسيويا
  ٢١/٦/٢٠٠٨العرب القطرية 
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  !آخر؟" بارد"هل يتحّول مخيم عين الحلوة إلى  .٤٣
  فادي شامية

 الكرة فـي مخـيم عـين        ليس ثمة ما يمنع تلك الجهة المخابراتية التي تسببت بمأساة نهر البارد أن تعيد             
في األساس فإن اإلربكات في الساحة السنية التي يمثل غالبيتها النائب سعد الحريري هدف بحـد                . الحلوة

الفصيل اإلسالمي األساس في عـين      " عصبة األنصار "التي تقول إن    " اإلشاعات"ذاته، فكيف إذا صحت     
، إذا اسـتمرت    "راره للتدخل لنصرة أهل السنة    اضط"بعدم البقاء متفرجاً و   " حزب اهللا "الحلوة، كان قد هدد     

  . استباحة الحزب لصيدا، إبان األحداث التي انطلقت في السابع من أيار الماضي؟
المغرر بهم في المخـيم مـا   " اإلسالميين"الجهة المخابراتية نفسها ومن ينسق معها في الداخل عندهم من      

ركة أن تبدأ بمجموعة مخترقة، قبـل أن تجـر إلـى            يكفي لفتح معركة مع الجيش اللبناني، إذ يمكن للمع        
أتونها باقي اإلسالميين فالمزيد من الفصائل الفلسطينية، لتكون النتيجة مأساة جديدة علـى غـرار نهـر                 
البارد، ولكن بحجم أكبر بكثير، إذ إن مخيم عين الحلوة يضم قرابة مئـة ألـف سـاكن فـيهم مختلـف                   

  . التنظيمات المسلحة
تحليل فتكون األحداث المريبة التي تجري في عين الحلوة بمثابة رسالة إنذار للنائب سعد              وإذا صح هذا ال   

الرسـالة  "الحريري، تحمل مضامين مختلفة، من بينها وجوب ابتعاده عن اإلسالميين، تماماً كما كانـت               
ن في قريطم،   على تلفزيون المستقبل، التي وجهت لوالده الشهيد، عندما جمع المشايخ والمفتي          " الصاروخية

على اعتبار أن اإلسالميين السنة، إما أن يكونوا عامل تفجير، يستفاد من ترويضهم أو إطالق يدهم وفقـاً      
للمصالح السياسية، أو يكونوا معادين على طول الخط للزعامة السياسية للطائفة من أجـل إضـعافها أو                 

  .والشعاراتممارسة االبتزاز عليها من قبل من يجيد اللعب على التناقضات 
علـى  " الدفاع المدني "الرسالة ال تستثني الجيش أيضاً، وكأنها تحذير له من أن يتعدى دوره عمل جهاز               

أبعد تقدير، وإال ُأغرق في حرب يصعب تأمين التغطية الالزمة لها هذه المرة، أقله على مستوى جمهور                 
  .السنّة في لبنان بعد الذي أصابهم
  بين نهر البارد وعين الحلوة

كثيرون ممن وفدوا على نهر البارد من قبل، كانوا قـد           . ثمة ترابط بين مخيمي نهر البارد وعين الحلوة       
في " الهروب الكبير "وقد تمكن بعض الفارين من مخيم نهر البارد غداة          . مروا أو استقروا في عين الحلوة     

  .  من اللجوء أو العودة إلى مخيم عين الحلوة٢/٩/٢٠٠٧
ى إمكانية تحويل مخيم عين الحلوة إلى بارد ثانٍ، فقد تحركت جبهة عـين الحلـوة                وكرسالة واضحة عل  

بهـدف  " فتح ـ اإلسـالم  "أثناء اشتداد المعارك في نهر البارد، من خالل اعتداء مجموعات متعاطفة مع 
وقد استمرت المعركة لساعات وأسفرت عن أربعة قتلى، بينهم اثنان للجـيش اللبنـاني،              . التخفيف عنها 

عدد آخر من الجرحى، وتضرر عدد من المنازل والمحال التجارية والسيارات والبنية التحتية، ونزحت              و
إقفال الجبهة جاء يومها حصيلة جهد مكثف واتصاالت قامت بها الفعاليـات            . مئات العائالت عن المنطقة   

  . الصيداوية مع القوى اإلسالمية المؤثرة داخل المخيم
باتجاه عين الحلوة، ممـن     " الجهاديين"هر البارد شهدت ضخاً لعدد من المسلحين        الفترة التي تلت أحداث ن    

فـتح  "تماماً كما كان مقاتلو     (في الجنوب اللبناني،    " اليونيفيل"يعلن أنه يريد قتال األميركيين في العراق، و       
عـدة انطـالق    ، وقد اتخذ هؤالء من عين الحلوة قا       )يعلنون قبل القضاء عليهم في نهر البارد      " ـ اإلسالم 

  . التشابه واضح والدور المخابراتي نفسه أيضاً. لهم
نذر المأساة في نهر البارد كانت قد بدأت باحتكاكات مع الجيش اللبناني إلى أن وقع االشتباك مع قـوى                   

، فالهجوم اإلجرامي على الجيش في نهر البارد والقلمـون،          ٢٠/٥/٢٠٠٧األمن الداخلي في طرابلس في      
 ضابطاً وجندياً للجيش اللبناني، فاندلعت الحرب ولم تنته إال بتدمير المخيم عـن              ٢٧تشهاد  ما أدى إلى اس   
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 ضابطاً وجندياً من الجيش اللبناني، وإصابة مئات آخرين، إضافة          ١٥٤بكرة أبيه وتشريد أهله، واستشهاد      
  . إلى مئات من الضحايا من المقاتلين والمدنيين

 أيار الماضي، حاول أحد الفارين من مخيم نهـر          ٣١ فيوم السبت في     النذر نفسها تتكرر في عين الحلوة،     
البارد إلى مخيم عين الحلوة، المدعو خالد علي سليمان بن ليث الصيعري ـ سعودي الجنسية، الخـروج   

التقديرات . لم يسعفه الحظ فاكتشف أمره وأردي فوراً      . من المخيم بوثائق مزيفة، وهو مزنر بحزام ناسف       
جهته بين من يقول إنه أراد تفجير نفسه في تجمع شيعي انتقاماً لما اصاب أهل السنة فـي         اختلفت حول و  

لبنان في الثامن من أيار، ومن يقول إنه كان يريد مغادرة لبنان، وأن الحزام الناسف كان بهدف تحاشـي                   
ـ      بعد نحـو   . ، وهناك من يشكك برواية الحزام الناسف من أساسها        "العدو"األسر من خالل تفجير النفس ب

، لكنه نجا بعـدما     "عصبة األنصار "أسبوع من الحادث حاول مجهولون اغتيال أحد العناصر المقربة من           
 ساعة من الحادث فتح مجهولون النار على حـاجز للجـيش اللبنـاني              ٤٨بعد  . أصيب بجروح متوسطة  

صابة عـسكريين   الحصيلة كانت إ  . بالتزامن مع تسجيل صوتي منسوب لشاكر العبسي يتوعد فيه الجيش         
وقع إشـكال   ) ١٩/١(ومنتصف ليل الخميس الماضي     . بينهما ضابط، ومقتل أحد المهاجمين، وجرح آخر      

وسط هذه األحداث ما يزال األهـالي       . المنحلة دون وقوع إصابات   " جند الشام "ومنظمة  " فتح"بين حركة   
 الحين واآلخر، ما يـضطرهم      القاطنون في منطقة التعمير وجوارها تحت تأثير اإلشاعات التي تطلق بين          

  .للنزوح والمبيت بالعراء
  خوف مشروع ووعي مطمئن 

ما يجري في المخيم غير بعيد عن مناخ يوحي باقتراب الغيوم السوداء، ففي األول من حزيـران وقـع                   
انفجار في مركز لمخابرات الجيش اللبناني في بلدة العبدة في الشمال، وفي اليـوم التـالي ظهـر بيـان             

يتبنى العملية، وبعده بيوم واحد ظهر بيان آخر للتنظيم نفسه يعتبـر البيـان   " فتح ـ اإلسالم "لـمنسوب 
كما عثر الجيش على طريق القليعات الحقاً على عبوتين من النوع نفسه الذي             ". كذباً وافتراء علينا  "األول  

سي تحـدث فيـه عـن       ترافق ذلك مع تسجيل صوتي لشاكر العب      . انفجر في مركز المخابرات في العبدة     
ولـم  ". وقت المفاصلة قد حـان    "وأن  " حزب اهللا حرباً مذهبية   "، وعن شن    "خيانة زعماء السنّة في لبنان    "

يعرف على وجه اليقين صحة التسجيل المنسوب للعبسي المعتبر ميتاً لدى أهله وعارفيـه، وحيـاً لـدى                  
 المأخوذ من الجثة المشتبه أنهـا للعبـسي         األجهزة الحكومية اللبنانية، بعدما جاءت نتائج الحمض النووي       

  .سلبية
مندسـون  "أو  " متحمسون أغبياء "ما يطمئن اليوم أن الكّل مدرك لخطورة ما يجري، إذ يكفي أن يرتكب              

حماقة انطالقاً من المخيم ضد الجيش أو اليونيفيل أو أية جهة أخرى، ثم يرفضون تسليم أنفسهم أو                 " خبثاء
  .  تقع الكارثةيتوفر من يتعاطف معهم حتى

. ثمة وعي حقيقي اليوم لدى معظم القوى الفلسطينية واللبنانية بمختلف تشكيالتها لهذا السيناريو الخطيـر              
ورغم ريبة بعد األطراف في عين الحلوة من بعضها، أو من مخابرات الجيش، فإنها تتعاون على نحـو                  

ـ     : كفاح المسلح في لبنان العميد منير المقدح      يقول قائد ال  . في المخيم " الغرباء"مرضٍ لمحاصرة ما يسمى ب
لن نسمح بتكرار تجربة نهر البارد، فالكل متفق على أن مصلحة شعبنا الفلسطيني وأمنه في المخيمـات                 "

  ".فوق أي اعتبار، رغم محاوالت جهات محلية وإقليمية إدخال الفلسطينيين في التجاذبات اللبنانية
ن أطر منظمة التحرير وقوى التحـالف المعارضـة لهـا والقـوى             لجنة الطوارئ الفلسطينية المؤلفة م    

االسالمية، قدمت حلوالً منها مباشرة مسح سكاني واسع داخل المخيم، وتنفيذ انتشار قوة أمنية فاصلة بين                
وقد قدمت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني إلى هـذه          . المخيم وحواجز الجيش على مداخله الغربية     

من جنسيات عربية مختلفة، لكـن تبـين        " غرباء"يراً من المعلومات حول وجود مطلوبين و      اللجنة كماً كب  
الحقاً أن المسح السكاني ليس عملية بسيطة في الواقع الراهن للمخيم، وأن الحل الوحيد المتاح حالياً هـو                  

  ". عصبة األنصار"انتشار قوة أمنية عمودها الفقري 
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عات واتصاالت نائب صيدا بهية الحريري مع القوى الفلسطينية، وال          في الجانب اللبناني لم تتوقف اجتما     
خطر التالعـب بالورقـة الفلـسطينية       "سيما مع ممثل منظمة التحرير عباس زكي، على أساس احتواء           

ـّفت   ". انطالقاً من عين الحلوة    من اتصاالتها وزياراتها للمخيم لمعالجـة      " الجماعة اإلسالمية "بدورها كث
ربط مسؤولها السياسي في الجنوب بسام حمود بين الوضع المتفجر في عين الحلوة واتفاق              الموقف، فيما   

  ". وكأن هنالك من يقول ممنوع االستقرار في لبنان"الدوحة 
ـ أسامة سعد يعزف على لحن مختلف، إذ إن المشكلة من وجهة " حزب اهللا"وحده نائب صيدا ـ حليف  

طراف وأجهزة استخبارية عربية ودولية تصر علـى تطبيـق          حكومة السنيورة مدعومة من أ    "نظره أن   
 على الفلسطينيين وجعل المخيمات منزوعة السالح، حتى لو أدى ذلك إلى تعمـيم القتـل                ١٥٥٩القرار  

ـ     "والخراب والدمار على الشعبين اللبناني والفسلطيني      الخروج من حالة المراوحة    "، أما الحل برأيه فهو ب
العقيمة إلى حالة متقدمة تسعى لتنظيم العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية على أسس  والزيارات الفولوكلورية 
والخطورة في هذا التوصيف أنه يقدم صك براءة مسبق للجهة الحقيقيـة التـي              ". سياسية ونضالية سليمة  

 تعبث بأمن المخيم وعاصمة الجنوب والوطن عموماً، فضالً عن تضمن الحل المقترح من قبله ابتـزازاً               
  .سياسياً يهدف إلى جر الساحة الفلسطينية إلى ما يعتبره أسامة سعد أسساً نضالية سليمة

المهـم اآلن هـو االنتبـاه       . ليس مهماً كثيراً ما يقوله النائب أسامة سعد وأمثاله، فقد بات دورهم مكشوفاً            
  . والهدوء لتفويت خطر فتح جرح جديد اهللا وحده يعلم كيف ينتهي

 ٢١/٦/٢٠٠٨المستقبل 
  
  "األعراض الفيتنامية" اإلسرائيلي والجيش .٤٤

  عبد الوهاب المسيري. د
عن تخثر المادة القتالية اإلسرائيلية، فأشار إلى تخثر طبقة الضباط، " عمانوئيل فالد"في مقال سابق تحدث 

الروش قطان، صاحب الرأس الصغيرة (ظهرت بين الضباط ظاهرة الرأس الصغيرة "إذ يشير إلى أنه 
، فالضباط، الذين يعتبرون أصحاء أصالً، يصبحون في الجيش اإلسرائيلي، على حد ) الكبيرةوالمعدة

وتنتشر في الجيش اإلسرائيلي الظاهرة المعروفة في جيش أميركا الجنوبية، حيث يوجد . قوله، مرضى
 كان ويشغل بعض الجنراالت، حالياً، مناصب. المزيد والمزيد من الضباط على العدد نفسه من الجنود

وزاد بين الضباط عدد الفنيين على حساب الضباط . يشغلها، منذ سنوات قليلة، ضباط برتبة مقدم
وقد ترجم هذا نفسه إلى تآكل في مستوى القتال خاصة أن القوات المسلحة تختصر من ". المقاتلين

 القوات المسلحة وهذه سمة أخرى في). أي الشرقيين(التدريب في الجيش وتجند الفئات الدنيا من السكان 
الغربية إذ نجد تزايد عدد السود في القوات المسلحة األميركية وعدد المسلمين في القوات المسلحة 

  .السوفييتية
الجيش بأنه في وضع عسكري مترهل، وأنه جسد منتفخ منحل، وليس فيه عضالت، " فالد"وقد وصف 

يلي يفتقر إلى القدرة على التغلب على وأن القدرة على تحقيق النصر بدأت تقل، وأن الجيش اإلسرائ
فقوات الجيش اإلسرائيلي البرية لم تكن ترغب في الهجوم في حرب لبنان، . مقاومة قوات معادية صغيرة

  وحتى لو أرادت ذلك، فإنها ال تعرف كيف تفعل ذلك
م هذه األعراض تظهر حينما يتحول جيش درب على القتال في أرض المعركة إلى قوة أمنية تقو

  .بمطاردة المدنيين، وتتعمق األعراض عندما يختفي اإلجماع القومي بخصوص شرعية الحرب
بأنها متناقضة أحياناً، مبالغ فيها أحياناً أخرى، وأنها على مستوى " فالد"آراء " زئيف شيف"وقد وصف 

ولعل أكبر ولكن مع هذا هناك قدر كبير من الصدق فيما يقول، . من المستويات تصفية لحسابات شخصية
" اتهامات عمانوئيل فالد: "زئيف شيف. (دليل على ذلك أن آراءه ساهمت في الجدل العام بشأن الجيش

  ).٤٥ الملف ١٩٨٧ ديسمبر١٤هآرتس 
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، فضعف مستوى أداء القوات "فالد"ولكن هناك من القرائن األخرى ما يدل على مدى صدق آراء 
التي نجحت المؤسسة العسكرية (ه أحد تقارير البنتاجون المسلحة اإلسرائيلية في لبنان، أمر أشار إلي

من كل الخسائر أثناء حرب لبنان األولى % ١٠والذي ورد فيه أن ) الصهيونية في إخفائها لمدة عامين
" الجيروزاليم بوست"ومع هذا نشرت . كان مصدرها اإلسرائيليين أنفسهم، وهذه تعد نسبة عالية للغاية

، وزير "جيمس ويب"تها األولى خبراً مقتضباً للغاية عن االنتقاد الذي وجهه في صفح) ١٩٨٨ يناير ٢٩(
وصفها فيه بأنها ) وذلك في مقال نشرته مجلة األميركان بوليتيكس(البحرية األميركية للقوات اإلسرائيلية 

ن الذين قتلوا وقد أشار إلى ارتفاع نسبة عدد القتلى اإلسرائيليي. ال تشكل نداً ألية وحدة عسكرية أميركية
ولعل هذه اإلشارات المقتضبة، هي مجرد . خطأ برصاص قواتهم أثناء غزو لبنان، ولكنه لم يذكر النسبة

  .في تقريره" عمانوئيل فالد"تلميحات عن األوضاع المتردية التي أشار إليها 
 بالخوف ويظهر تدهور القوات المسلحة اإلسرائيلية في انخفاض الروح المعنوية واإلحساس العميق

جندي احتياط عائد من "بعنوان ) ١٩٨٧ ديسمبر ١٨هآرتس " (جدعون ألون"ففي مقال لـ. واليأس
عشاً من "إن قطاع غزة أصبح : ، قال أحد جنود االحتياط"كان ذلك كابوساً حقيقياً: الخدمة في قطاع غزة

 يخدم أسبوعين في قطاع ، ولذا فهو يفضل خدمة شهرين داخل القطاع األمني في لبنان على أن"الدبابير
كلما تذكرت أنني سأضطر للعودة إلى هذه األماكن المقيتة اعترتني قشعريرة وتصبب : "غزة، وأضاف

  ".العرق من جبيني
ويبدو أن وصف قرية عربية بأنها وكر للدبابير استعارة شاسعة بين الجنود اإلسرائيليين، فقد استخدمها 

 فبراير ٢٥معاريف . (تي هاجمت قرية برقة ليصف هذه القريةقائد القوة العسكرية اإلسرائيلية ال
١٩٨٨.(  

وإذا كان هذا هو إدراك الجنود للقرى العربية، فإن القيادات العسكرية بدأ ينتابها القلق بسبب ظهور 
عالمات التوتر واإلحباط على المقاتلين اإلسرائيليين، وقد الحظ بعض األطباء األميركيين ظهور 

، ويبدو أن هذه األعراض تظهر عادة )١٩٨٨ يونيو ٨جيروزاليم بوست " ( المرضيةأعراض فيتنام"
حينما يتحول جيش نضالي درب على القتال في أرض المعركة إلى قوة أمنية تقوم بمطاردة المدنيين 

وتتعمق األعراض حينما يختفي اإلجماع القومي بخصوص مدى شرعية الحرب، فإن قام الجنود . وقتلهم
تلون بالبطش بالمدنيين، هاجمهم المعتدلون والمنادون بالحلول السلمية، وإن تقاعسوا في أداء واجبهم المقا

  .القمعي هاجمهم المنادون بالحلول العسكرية العاجلة
ومما يزيد من حدة هذه األعراض استمرار المقاومة المدنية حتى يترسخ لدى المقاتلين اإلحساس بأن حل 

وكل هذه العناصر متوفرة في الموقف الحالي في فلسطين المحتلة، . كل العسكريالمشكلة لن يتم بالش
يتطلب حالً سياسياً وال "فالجنود اإلسرائيليون يعرفون أن التحدي الذي يواجههم هو أساساً تحد سياسي 

االنتفاضة "جورج موفيت، ) كريستيان ساينس مونيتور". (يمكن ألي حلول عسكرية أن تأتي باإلجابة
  .ولذا فالقتال يبدو بالنسبة لهم سخيفاً". فلسطينية غيرت مفاهيم اإلسرائيليينال

إنهم يتجولون تائهين : "عن حالة الضياع التي يعاني منها الجنود بقوله" ماتي جوالن"وقد تحدث 
. مذهولين، ال قتال في الليل وال في النهار، وال احتالل أهداف، وال يوجد أمامهم جنود وال حتى مخربون

في مقال سامي ذبيان " (العدو أطفال ونساء ال عسكريون بأيديهم بنادق ورشاشات، وإنما حجارة فقط
  ).١٩٨٨ يونيو ٣٠نقالً من مقال لمحمود سويد في الكرمل الشرق األوسط " القلق على الوجود"

لجنود ونشرت الصحف اإلسرائيلية على لسان إسحاق رابين وزير الدفاع اإلسرائيلي قوله إن بعض ا
أن النشاط الذي يمارسونه صعب : والضباط الذين يخدمون في المناطق أبلغوه في أحاديث دارت معهم

  .عليهم جداً، وقد سئم الكثيرون مطاردة األطفال رماة الحجارة
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الجيش اإلسرائيلي، صاحب العمليات اإلجهاضية الشهيرة، التي طالما دوخت الحكومات والنظم، تحول 
د الفعل، ودخل محيط اإلدراك العربي وبدأ يدرك الواقع من خالل مقوالت أطفال من الفعل إلى ر

  .الحجارة
إن الفلسطينيين هم الذين يحددون قدر ومستوى التصعيد، ): "١٩٨٨ فبراير ٩(وكما قالت مجلة حداشوت 

وتظهر ". بةوهذا هو الخطر الحقيقي الذي يواجه إسرائيل، ألنها ال تسيطر بصورة فعلية على قوانين اللع
  ".أدوات القتال"السيطرة العربية على الموقف في تدهور الجيش اإلسرائيلي على مستويين أولهما هو 

أن الجيش اإلسرائيلي الذي يتميز ": الهيرالد تريبيون"نقالً عن ) ١٩٨٨ مارس ٣عدد (فقد جاء في القبس 
من التركيز على استخدام األسلحة التي تعمل بتكنولوجيته المتقدمة أعاد عقارب الساعة إلى الوراء، فبدالً 

بدالً من الهراوات الخشبية التي تنكسر " الفيبر غالس"بالكمبيوتر يقوم الباحثون بصنع هراوات من 
الجرافة التي أصبحت رمزاً آخر يدل على عمل ) كذلك(كما ظهر مدفع يطلق الحجارة، وهناك . بسرعة
  .الجيش

في تقرير لها عن االستيطان نفس االتجاه، فأشارت إلى أن ) ١٩٨٨ أبريل ٢٤(ورصدت جريدة الوطن 
باستخدام أنواع متطورة من األجهزة العسكرية الحديثة التي صنعت "قوات الجيش اإلسرائيلي تقوم 

تستطيع أن تقذف طناً من " قاذفة حصى"خصيصاً لمواجهة المظاهرات واالضطرابات المدنية منها 
واستخدام آلة جديدة هي عبارة عن سيارة شحن عسكرية فيها عدة . ة الواحدةالحجارة الصغيرة في الدقيق

وسائل تستخدم في تفريق المظاهرات، منها فوهتا مدفع تطلقان دفعات من الحصى والكريات الصغيرة 
تطلقان " جاليلي"وإلى جانب الفوهتين توجد بندقيتان من طراز . وبالونات األحماض في جميع االتجاهات

وعلى جانب الجناحين األماميين للسيارة نصب جهازان يطلقان . ن قنابل الغاز المسيل للدموعدفعات م
قنابل دخانية خاصة، وفي مقدمة السيارة ذراع حديدية تستخدم إلزالة الحواجز الحجرية واإلطارات 

  .المشتعلة
  ٢١/٦/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  :كاريكاتير .٤٥
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