
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الداخلية المقالة تستعد لتنظيم الحركة على معابر غزة
  رفضنا لقاء هنية ألنه رئيس حكومة مقالة غير شرعية: يدحكمت ز
  دد دراسة اتخاذ موقف جدي من استمرار المفاوضاتالقيادة الفلسطينية بص: عبد ربه

  التبادل صفقة  أسير فلسطيني يعطل إتمام١٠٠خالف حول أسماء ": األيام"
  "إسرائيل"حزب اهللا يصر على إطالق فلسطينيين في صفقة تبادل األسرى مع 

   محام يترافعون أمام المحاكم الدولية لفك حصار غزة٥٠٠

حماس قبول إن:مرونبيل ع
 يمثل "إسرائيل" مع اتفاق التهدئةب

  ها في مواقفتراجعاً
  ٣ص... 

 ٢٢/٦/٢٠٠٨١١١٦األحد 
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 ١٩  :كاريكاتير
***  

  
   ها في مواقف يمثل تراجعاً"إسرائيل" مع اتفاق التهدئةبحماس   قبول إن:مرونبيل ع .١

إن قبول حركة حمـاس اتفـاق        قال السفير الفلسطيني لدى مصر نبيل عمرو      ،   جيهان الحسيني  -القاهرة  
معبر رفح أصـبح    " مشيراً إلى نقاط عدة أولها أن         في مواقف الحركة،    يمثل تراجعاً  "اسرائيل"التهدئة مع   

خارج االتفاق، والجميع يدرك تماماً أنه ال يمكن أن يبحث إال عبر صـيغة بروتوكـول المعـابر لعـام                    
ولفت إلى أن حماس كانت ترفض تماماً إخراج معبر رفح من االتفاق وكانت تتمـسك فـي أن                  . "٢٠٠٥

عمرو ان حماس كانت تقصف المعابر األخرى إلرغام كل من          ضاف  أو. يكون لها دور في إدارة المعبر     
 ومصر على فتح معبر رفح، لكنها تنازلت عن هذه القضية التي كانت علـى رأس مطالبهـا،                  "إسرائيل"

حماس اآلن ال تستطيع أن تستفيد من معبر رفح إال بالقدر اليسير الذي يسمح به المصريون،                "ن  أ مضيفاً
وكل الفصائل الفلسطينية األخرى، تحت الرقابة اإلسـرائيلية طيلـة أمـد            بل إنها سمحت أن تكون هي       

التهدئة، وفي حال اكتشاف مخالفة ولو بسيطة، خصوصاً في المعابر، فإن إسرائيل ستعتبر نفسها في حل                
  ."إسرائيل"، معتبرا أن ذلك نوع من تسليم زمام األمور إلى "من التهدئة

 ال صحة ألي تعاقدات مـع مـصر، وال يوجـد اي ضـمانات               أوالً": وعن الدور المصري، قال عمرو    
حماس تراجعت أيـضاً عـن مطالبهـا وشـروطها          "واضاف أن    ."مصرية إال بوقف إطالق نار متبادل     

: ، وقـال  "بشمولية الوقف المتبادل لألعمال العسكرية، وذلك عندما تنازلت عن شمول التهدئـة للـضفة             
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 طيلة أمد التهدئة، وال تستطيع االعتراض على أي عمل تقوم           بالتالي تكون منحت إسرائيل شرعية القمع     "
  . "به إسرائيل في الضفة

رغم هـذا   ":  الفلسطيني، وقال  - في إنجاح الحوار الفلسطيني       فاعالً  أن تكون التهدئة عامالً     عمرو وتوقع
لمعالجـة الـشأن     للفلـسطينيين     مواتياً الكم من الشروط المجحفة في اتفاق التهدئة، إال أنه سيخلق مناخاً          

 ."السياسي ولترتيب آليات الفلسطينيين
  ٢٢/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
   تستعد لتنظيم الحركة على معابر غزةالمقالةالداخلية  .٢

أكدت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة أنها تعكف علـى وضـع خطـة لتنظـيم     ،  )أ.ب.د(
. ماح بفتحها بشكل تدريجي ضمن اتفاق التهدئـة        الس "إسرائيل"الحركة على معابر قطاع غزة مع اعتزام        

إنه بناء على ما تم االتفاق عليه بين حركة حماس وإسرائيل           "وقال المتحدث باسم الوزارة إيهاب الغصين       
) اليـوم (برعاية مصرية فإنه من المتوقع أن تفتح السلطات اإلسرائيلية المعابر التجارية مع قطاع غـزة                

  ".األحد
 أنه حسب االتفاق    من المواد التي تدخل حاليا، موضحاً     % ٣٠سيتم إدخال ما نسبته     وأوضح الغصين أنه    

 بعد عشرة أيام من سريان التهدئة، باستثناء ما يدعون أنها تدخل في             سيتم إدخال المواد التي منعت سابقاً     "
لسابق لم يكن   في ا "وحول استعداد الداخلية لتنظيم إدارة المعابر قال الغصين          ."تصنيع صواريخ المقاومة  

هناك وجود ألجهزتنا األمنية بشكل رسمي على المعابر بسبب استهداف االحتالل، ولكن كان هناك وجود               
ندرس الطريقة السليمة التي سيتم بها ترتيب وضـع         "، وأضاف   "على خط المعابر بعيدا عن ذات المعبر      

  ."لوضع العام في المعابرالمعابر ابتداء من األحد حتى نحافظ على األمن، وحتى نقوم بترتيب ا
  ٢٢/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   لقاء هنية ألنه رئيس حكومة مقالة غير شرعيةرفضنا: يدحكمت ز .٣

عزا موفد الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة، حكمت زيد إلغاء عقد لقاء كـان               ،   فتحي صباح  -غزة  
 حركة فتح ال تعترف بـشرعية هنيـة او          مقرراً بينه وبين رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية، الى أن         

رفض والوفد المرافق له لقاء هنيـة بـصفته رئيـساً           "نه  إوقال في حديث إذاعي امس      . شرعية حكومته 
هو رئيس حكومة مقالة غير شرعية وال يمكن اللقاء به بهذه الـصفة،             "ن هنية   أ، مضيفا   "للحكومة المقالة 

 غزة يجب ان يعود إلى الشرعية الفلسطينية التي يرأسها          قطاع"وأضاف زيد ان     ."لذلك رفض وفدنا لقاءه   
األمور اقتربت من تحقيق هذا األمر ألن الوضع القائم في غزة لم يعد يحتمل              "، معتبراً ان    "الرئيس عباس 

  ."المزيد، والشعب يعاني كثيراً من هذا الوضع
  ٢٢/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
 تصريحات زيد منافية للحقيقة: هنيةحكومة  .٤

أعرب الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو عن استغرابه من التصريحات التي أدلى بها              ،  دألفت حدا 
حكمت زيد رئيس وفد حركة فتح الى قطاع غزة حول عدم رغبته في لقـاء رئـيس الـوزراء المقـال                     

كمـت  وأكد النونو ان ح    .اسماعيل هنية بصفته رئيسا للحكومة معتبرا ان تصريحات زيد منافية للحقيقة          
زيد ألح عبر اكثر من قناة على لقاء دولة رئيس الوزراء وفي مقر مجلس الوزراء نفـسه اال ان دولـة                     
رئيس الوزراء لم يكن على جدوله أي لقاء معه، وما تم ترتيبه والحديث عنه في وسائل االعالم هو لقاء                   

لغاء اللقـاء بالطريقـة     واعتبر الناطق باسم الحكومة ان ا      .مع عدد من مسؤولي الحكومة وحركة حماس      
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التي تمت من السيد حكمت زيد والتصريحات التي تلته بشكل مغاير للحقيقة ال تنم عن نية صادقة نحـو                   
 .الحوار او جدية في المبادرات التي تطرحها الرئاسة حول المصالحة الوطنية وانهاء حالة االنقسام

  ٢٢/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 
  "استباقا لنتائج الحوار"ألجهزة األمنية إصالح ابمرسوم عباس : الحكومة المقالة .٥

انتقدت حكومة إسماعيل هنية المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس عباس أول من أمس والذي اشـتمل   
فمن ناحيته اعتبر طاهر النونـو النـاطق باسـم          . على إجراء إصالحات في األجهزة األمنية الفلسطينية      

خطوة في غير مكانها وتعد استباقاً لنتائج أي حوار وطنـي           "الحكومة أن الخطوة التي أقدم عليها عباس        
وفي تصريح صحافي قال النونو إن اعادة ترتيب األجهزة األمنية الفلسطينية هي أحد ملفـات               . "مستقبلي

الحوار الوطني التي يتوجب أن تناقش فيه، معتبراً أن نجاح أي حوار وطني يتوقف على مدى وضع حل                  
 عن التركيبة الحالية لألجهزة األمنية الفلسطينية، وأكد النونو أن صياغة األجهـزة             مالئم للمشاكل الناجمة  

  .األمنية وإعادة تحديد مهامها ال تصب في مصلحة الحوار الوطني
  ٢٢/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ال ترتيب للقاء بين عباس ومشعل في دمشق: فلسطينيةمصادر  .٦

ئيس محمود عباس سيقوم نهاية االسبوع االول من شهر         اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ومتطابقة ان الر      
 خالد مشعل، وأكدت المـصادر      بـ  يوليو المقبل بزيارة العاصمة السورية دمشق، لكنه لن يلتقي          / تموز

ذاته، انه لم تجر أي ترتيبات بشأن لقاء بين عباس ومشعل، وان الرئيس رفض التحـادث مـع االخيـر                    
ـ    هاتفياً قبل نحو اسبوعين عندما       بمكتب عبـاس اثـر اطـالق       " حماس"اتصل رئيس المكتب السياسي ل

مبادرة الحوار، كما رفض التحادث مع رئيس الحكومة المقال اسماعيل هنية، حيث نقل مقربـون عـن                 
  .االخير خيبة امله

  ٢٢/٦/٢٠٠٨المستقبل 
  

  القيادة الفلسطينية بصدد دراسة اتخاذ موقف جدي من استمرار المفاوضات : عبد ربه .٧
فى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أي تقدم مع الجانب االسـرائيلي                 ن

واكد عبد ربه فـي تـصريحات إلذاعـة صـوت         .  خاصة ما نشر من أنباء عن تقدم في مسألة الحدود         
د دراسة اتخـاذ    أن االستيطان االسرائيلي يدمر عملية السالم وأن الجانب الفلسطيني بصد         "فلسطين أمس   

موقف جدي من مسألة المفاوضات التي تتخذ منها اسرائيل غطاء امام العالم بأن هناك عملية سلمية جدية                 
ان الـرئيس   "وقـال   ". تجري مع الفلسطينيين في الوقت الذي تقوم به بعملية استيطان جدية على االرض            

لى المدى القريب، خاصة على صعيد وقـف  والقيادة الفلسطينية يدرسان هذا األمر واذا لم تثمر األمور ع       
االستيطان، وعلى صعيد الملفات االخرى بما فيها رفع الحواجز وانهاء الحـصار واطـالق االسـرى،                

  ".وجميع القضايا الرئيسية فسيكون لنا موقف نعلنه على االرض
   ٢٢/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ةاتفاق التهدئة ال يتضمن دخول قوات عربية إلى غز: هنية .٨

ردا على ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية من أن المرحلة األخيرة من اتفاق التهدئة تتـضمن                 
دخول قوات عربية متعددة الجنسيات إلى القطاع، قال رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل              

ة عن اعتقاده بأن ال أحـد       وأعرب هني  .هنية إن أحدا لم يتكلم بشكل رسمي عن قوات عربية في القطاع           
وخالل  .يفكر من الدول العربية في إرسال قوات إلى القطاع وهذا أمر غير موجود على األجندة العربية               
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لقائه أمس في غزة وفدا من رجال األعمال أكد هنية أن األوضاع االقتصادية في قطاع غـزة ستـشهد                   
لسلع الواردة إلى قطاع غزة وذلك في إطار اتفاق         خالل األيام القريبة المقبلة انتعاشا على مستوى حركة ا        

  .التهدئة الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الخميس الماضي
  ٢٢/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 

 
  ال ترتيب عربياً بعد للحوار الفلسطيني : عبد ربه .٩

ال يوجد  "لسطينية، إنه   قال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الف          ": االيام "-القدس  
 والمشكلة ليست بآليات الحوار او ترتيباتـه التنفيذيـة          ،حتى اآلن أي ترتيب عربي ألي اجتماعات حوار       

وانما جوهر الحوار واسسة وأي ذهاب الى الحوار دون اتفاق مسبق على قبول المبادرة اليمنية، بالحـد                 
نكن يوماً بعيدين عن المصالحة والحوار مثلما نحن        لم  "إال أنه أضاف    " االدنى، سيؤدي الى انهيار الحوار    

ونفى عبد ربه ما تردد عن االتفاق على إطالق الحوار الوطني الفلسطيني الشامل منتصف الشهر                ".اآلن
ال أساس لهذا الكالم على اإلطـالق،       : المقبل وأن وفد منظمة التحرير الفلسطينية سيكون برئاسته، وقال        

  ".ال من يشارك فيه وكل ما يتردد بهذا الشأن كالم فارغفلم يتحدد موعد الحوار و
  ٢٢/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  التبادل صفقة  أسير فلسطيني يعطل إتمام١٠٠ول أسماء حخالف ": األيام" .١٠

لى صـفقة تبـادل فـي       إأن الخالف األساسي الذي يعيق التوصل       " األيام"علمت   :عبد الرؤوف ارناؤوط  
 إنمـا يتركـز اآلن   ،الوساطة المصرية بين حركة حماس والحكومة االسرائيلية   المفاوضات الجارية عبر    

ن من بـين األسـماء      ألى  إ أسيراً، مشيرة    ٣٥٠ أسير فلسطيني من أصل قائمة بأسماء        ١٠٠على أسماء   
  . محل الخالف هناك العشرات الذين تصر حماس على أن تشملهم الصفقة وأن ال صفقة بدونهم١٠٠الـ

الى أن المفاوضات التي ستبدأ بكثافة وبشكل متواصل وغير مباشر في غضون اليومين             وتشير المصادر   
سرائيلي يترأسه عـوفير ديكيـل،      إالقادمين في القاهرة بوساطة مصرية بين وفد من حركة حماس ووفد            

سرائيلي ملف الجنود المخطوفين، ستتركز على هـذه االسـماء فـي            المكلف من قبل رئيس الوزراء اإل     
  .يجاد حل متفق بشأنهاإلمحاولة 

  ٢٢/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  الجهاز العسكري لحماس يقّيم التهدئة بأنها تسير بشكل جيد .١١

، أحد القادة الميدانيين في كتائب القسام، إن الحدود الشرقية "أبو بالل"قال : غزة -عبدالغني الشامي 
 ،عن الحدود باستثناء تسيير بعض الدوريات دت وتحركات الدبابات قليلة وقد ابتعهادئة جداً"لقطاع غزة 

  ".لألراضي الفلسطينية لكنه لم يسجل أي توغالت أو عمليات اقتحام
االستطالع التي لم تكن تغـادر سـماء         ، أن طائرات  "قدس برس "في حديث مع مراسل     " أبو بالل "وتابع  

ـ   ،مرتفعة جداً   وعلى ارتفاعات  ، ما تحلق  أصبحت قليالً "قطاع غزة    شير إلـى أن تحليقهـا هـو         وهذا ي
  ".السابق ألغراض استطالعية وليس هجومية كما كان في

  ٢١/٦/٢٠٠٨قدس برس 
  
   للنقاش إذا استمر هذا الوضعها وسنطرحئاًلم تغير شي المعلنةالتهدئة : الجهاد .١٢

قال الشيخ نافذ عزام القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسـالمي إن التهدئـة المعلنـة بـين           :حسن جبر 
وأكد  . لم تغير حتى اآلن شيئاً ملموساً على األرض، بعد ثالثة أيام من اإلعالن عنها              "إسرائيل"لفصائل و ا
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أن هناك كثيراً من المفاصل التي يجب أن تشهد تغييراً حقيقياً علـى األرض مازالـت                " األيام"عزام لـ   
  .على حالها ولم يحدث فيها شيء

 من إجراءات على األرض حتـى       "إسرائيل"ر متعلق بما تقوم به      نحن ملتزمون بالتهدئة ولكن األم    : وتابع
  .يشعر بها الشعب الفلسطيني

وأكد عزام أنه إذا لم تتغير األمور خالل أسبوع فسوف يتم طرح األمر للنقاش والتشاور مـع الفـصائل                   
  .وبالذات مع حركة حماس والقيادة المصرية

  ٢٢/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  وجود خيبة أمل فلسطينية إزاء نتائج المفاوضاتحكم بلعاوي يؤكد  .١٣

أكد القيادي في حركة فتح النائب حكم بلعاوي وجود خيبـة أمـل فلـسطينية إزاء مـا وصـلت إليـه                      
إن اآلفاق التي وصلت    " : إلى مراجعة داخلية لنهج المفاوضات والعملية السلمية، وقال        المفاوضات، داعياً 

ج التي تنشدها منظمة التحرير والقوى الفلسطينية، إلرساء قواعد أساسية          إليها عملية السالم لم تحقق النتائ     
  ."واضحة لتحقيق السالم وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية

  ٢٢/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   تحت مظلة الجامعة العربية حوار شاملإلجراء عباس دعو فصائل تأربعة .١٤

فلسطينية، من بينها حركة فتح، رسالة إلى الرئيس محمـود عبـاس أخيـراً              وجهت أربعة فصائل    : غزة
حضته فيها على إجراء حوار وطني شامل على قاعدة مبادرته للحوار مع حركة حماس، معلنة رفـضها                 

  .سالميةالمطلق أن يكون الحوار ثنائياً بين فتح وحماس أو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحركة اإل
رسالة كل من فتح وجبهة اليسار المؤلفة من الجبهتـين الـشعبية والديموقراطيـة وحـزب                ووقع على ال  

  .الشعب
. "فرصة يجب عدم تفويتهـا    "، معتبرة أنها تمثل     "مهمة"ووصفت الفصائل األربعة المبادرة الرئاسية بأنها       

ئل التـي   صيغة الحوار الناجحة هي صيغة الحوار الوطني الشامل الذي يشمل جميع الفـصا            "ن  أورأت  
  ." وأنتجت إعالن القاهرة٢٠٠٥) مارس(شاركت في حوار القاهرة في آذار 

صيغة الرعاية العربية هي المقرة عربياً، والمفـضل أن تكـون مظلـة             "واعتبرت الفصائل األربعة أن     
دور األخوة العرب هـي فـي رعايـة         "ن  أورأت  . "في القاهرة ) وأن ُيعقد (الحوار هي الجامعة العربية     

  ." الوطني الفلسطيني الشامل، وليس الدعوة الى حلول المحاصصة الثنائية التي تعمق االنقسامالحوار
ضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي عقدت فـي حزيـران            "وختمت الرسالة بتأكيد    

االنتخابية ، والتي أكدت اعتماد قوانين التمثيل النسبي في العمليات          ٢٠٠٨، وكانون الثاني    ٢٠٠٧وتموز  
  ."كافة

ن لجنة متابعة الحوار المنبثقة عن اللجنة التنفيذية رفضت الرسالة الموجهة من            أ "الحياة"إلى ذلك، علمت    
ـ   . الفصائل األربعة  ن اللجنة قدمت توصيات إلى عباس في ختام اجتماع         إ "الحياة"وقالت مصادر موثوقة ل

في الرسالة، مبررة هذا الرفض بـأن الرسـالة         عقدته قبل أيام عبرت خاللها عن رفضها بعض ما جاء           
 من هيئة العمل الوطني، وهي الذراع التي شكلتها المنظمة في القطاع في أعقاب سـيطرة                "غير معتمدة "

االقتراح الوارد في الرسالة المتمثل فـي بـدء   "كما عبرت لجنة متابعة الحوار عن رفضها        . يهحماس عل 
  ."ياسية غير مرغوب بهاالحوار في غزة لما لذلك من أبعاد س

  ٢٢/٦/٢٠٠٨الحياة 
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 التصريحات األمريكية تعكس تورطها في الخالفات الفلسطينية: حماس .١٥
 سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس التـصريحات الـصادرة عـن القنـصلية                عد: ألفت حداد 

أن "تـي جـاء فيهـا        ال ،األمريكية على هامش تخريج دفعة جديدة من قوات األمن الفلسطينية في أريحا           
نمـا  إ ،"تخريج هذه القوات يهدف إلى دعم السلطة الفلسطينية الشرعية ومكافحة اإلرهاب فـي المنطقـة              

 ودعم فريق فلسطيني بالتدريب والتسليح ضـد  ،تعكس التورط األمريكي في الخالفات الفلسطينية الداخلية      
 .فريق آخر

عة الدور المنوط باألجهزة األمنية فـي الـضفة         أن هذه التصريحات تؤكد طبي    في تصريح له إلى     شار  أو
  .وهو ضرب قوى المقاومة

  ٢١/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   مكتب العالقات الخارجية التابع لها في القطاعباقتحامفتح تتهم حماس  .١٦

ن من حركة حماس باقتحام مكتب العالقات الخارجية        ي مسلح ، أمس ،اتهمت حركة فتح   :غزة - حامد جاد 
  . غزة وسلب كافة محتوياتهالتابع للحركة في قطاع

 من حماس اقتحموا المكتب في منطقة تـل         إن أكثر من عشرين مسلحاً    "وقالت الحركة في بيان صحافي      
أن مسلحي حماس نقلوا حمولـة أربـع   "وأضافت  ".الهوا بمدينة غزة، وباشروا باالستيالء على محتوياته     

  ".شاحنات من داخل المكتب إلى جهة مجهولة
  ٢٢/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
   بممارسة االعتقال السياسيالسلطةالجهاد تتهم  .١٧

اتهمت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أجهزة األمن الفلـسطينية فـي الـضفة الغربيـة                : آي.بي.يو
وقال المتحدث باسم الجهاد داوود شهاب إن أجهزة األمن الفلسطينية تواصل           . بممارسة االعتقال السياسي  

رها في الضفة الغربية هم صالح كميل، والشقيقان محمود وزكريا جليـل لليـوم              اعتقال ثالثة من عناص   
  .األربعين على التوالي

  ٢٢/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   للفلسطينيين في األردنقامة وطن بديل إل األمريكيةفتح تندد بالدعوات .١٨

اء والدعوات السلبية التـي      أمس من اآلر   ، ماجد أبو شمالة   ، كتلة فتح البرلمانية    عن حذر النائب : وكاالت
.  للفلسطينيين  بديالً اًالتي تدعو إلى اعتبار األردن وطن     و ،يطلقها سياسيون وقادة رأي في الواليات المتحدة      

إن مثل هذه الدعوات العنصرية يجب أال تمر مرور الكـرام دون أن             : "وقال أبو شمالة في بيان صحافي     
  ."سطيني والعربي من المستوى السياسي الفل صارماًتلقى رداً

التي يتم تداولها على نطاق ضيق في بعض الزوايا األميركية           "وأعرب عن خشيته من تحول هذه األفكار      
أن حالـة االنقـسام الفلـسطينية       "وشدد أبو شمالة على     . "واإلسرائيلية إلى نهج وتكتيك في عالم السياسة      

 حملته هذه األفكار من أطروحات خطيـرة         وما ، حول هدنة طويلة األمد    واألفكار التي تم طرحها مؤخراً    
  ." خصبة لنشوء مثل هذه الحالة المدمرةقد تكون أرضاً

  ٢٢/٦/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  

  تشترط عقد صفقة التبادل بتخفيف مطالب حماس"إسرائيل" .١٩
، أن مسؤول ملف األسرى، عوفر ديكيل، الذي سيتوجه إلـى مـصر هـذا                أمني إسرائيلي  أكد المسؤول 

، وتـشير   "تخفيف حماس لمطالبها هو شرط للصفقة من ناحية إسـرائيل         "ع سيقول للمصريين إن     األسبو
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 ستستخدم فتح المعابر وخاصة معبر رفح كوسيلة ضغط على فـصائل المقاومـة         "إسرائيل"التقديرات أن   
 ،يوحسب االتفاق سيتم اليوم فتح المعابر التجارية في قطاع غزة بشكل جزئ            .لخفض ثمن صفقة التبادل   

إال أن عائلة الجندي اإلسرائيلي، قدمت التماسا للمحكمة العليا، مساء أمس السبت، طالبت فيه بمنع فـتح                 
وكان وزير األمن إيهود باراك قد اجتمع مع عائلة شاليط يـوم             .معابر قطاع غزة في إطار اتفاق التهدئة      

  .ك لم ترضهأمس، وقال شاليط الوالد للصحفيين بعد اللقاء أنه المحادثة مع بارا
 ٢٢/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
   تسريع صفقة شاليت بثمن محدديؤيدمسؤول إسرائيلي  .٢٠

 تساحي هنغبي أمـس، تأييـده لتـسريع         "للكنيست اإلسرائيلي "أعلن رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة       
مفاوضات عقد صفقة تبادل لألسرى مع حركة حماس لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير في غـزة                

أن "، لكنـه أكـد      "إنه يجب بذل جهود جبارة لإلفراج عن شاليت       "وقال هنغبي    .عامين جلعاد شاليت  منذ  
يجب أخذ المصلحة العامة في الحسبان      "، معتبرا أنه    "هناك حدا للثمن الذي يجب دفعه مقابل اإلفراج عنه        

 )أ.ب.د( .وعدم الرضوخ لالبتزازات
  ٢٢/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   دول الغرب من إقامة عالقات مع حماس لمنع حملة إسرائيلية .٢١

دارة حملـة   إباشرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية وسفاراتها وممثلياتها في العالم،         ،  نظير مجلي : تل أبيب 
 دولة، حتى ال تقيم هذه الدول عالقات مع حماس بسبب اتفاق التهدئة بين              ٧٠ اتصاالت مكثفة مع حوالي   

سرائيلي، ان الترحيب الواسع في العالم التفاق التهدئـة يثيـر           إسياسي  وقال مصدر    . وحماس "اسرائيل"
 فقد بدأت تسمع في الغرب أقوال تذكر بما حصل اثر فوز حماس في انتخابات المجلس التـشريعي     ،القلق

ن غالبية  ا الفلسطيني قبل سنتين ونيف، حيث قيل انه من الخطأ تجاهل هذه الحركة، بعد ان بات واضحاً               
 نفسها بالتفـاوض مـع حمـاس    "إسرائيل"ن قامت أبعد  ه  نأوترى الحكومة اإلسرائيلية    . ؤيدهاالجمهور ت 

، أصبحت هناك حاجة    )قطاع غزة (والتوصل إلى اتفاق معها يقضي إلى كسر الحصار عن منطقة حكمها            
 جمع  والى جانب هذه الحملة، يقوم طاقم االعالم في الخارجية، مع طاقم           .ملحة لشرح الموقف اإلسرائيلي   

 وغيرهم من قادة التنظيمات األخـرى، وإعـداد تقـارير           "حماس"المعلومات، برصد تصريحات رجال     
 . بخصوصها وتعميمها على دول الغرب للبرهنة على ان حماس ليست جدية في توجهها للتهدئة

  ٢٢/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  للمعابرتجري أعمال الصيانة والترميم " إسرائيل" واليومترقب لفتح المعابر  .٢٢

قالت مصادر إسرائيلية إنه سيتم صباح اليوم زيادة كمية البضائع التي يتم نقلها إلى قطاع غزة بنسبة 
  .ومن المقرر أن يتم نقل هذه البضائع إلى القطاع عن طريق معبر صوفا% ٣٠

ع غزة  اإلسرائيلي متان فلنائي، المسؤول عن معالجة معابر الحدود مع قطاالدفاعوقد وجه نائب وزير 
بعبور  في إطار التهدئة تعليماته ألجهزة األمن اإلسرائيلية بأن تسمح في المرحلة األولى من فتح المعابر،

 العبرية، أن "هآرتس"وأوضحت صحيفة  ."المالبس واألحذية وكذا الغذاء لقطاع غزة"أنواع كثيرة من 
دد موعده، إذا ما استمر النجاح الذي  ستسمح بدخول الحديد ومواد البناء في أسبوع الحق لم تح"إسرائيل"

كذلك أمر فيلنائي بفحص إمكانية فتح جزئي  .أظهرته حركة حماس في منع الهجمات وفرض التهدئة
وإلعادة  بو سالم، الذي شُل تماما منذ العملية التفجيرية التي تعرض لها في أبريل الماضي،ألمعبر كرم 

 لذلك تتجه النية لتفعيل معبر صوفا ومسار اإلدخال في معبر الترميم الشامل للمعبر سيحتاج األمر وقتا،
 الذي اغلق نتيجة هجوم بشاحنة مفخخة مؤخرا، "ايرز" فقط، كما تجري أعمال صيانة في معبر "كارني"
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وقدرت مصادر  .، ال سيما لتلقي العالج الطبي"إسرائيل"وسيسمح بخروج الفلسطينيين عبره الى 
 احترام التهدئة، فان الجيش اإلسرائيلي كفيل بان يخلي جزءا من القوات عسكرية، بأنه اذا ما استمر

  . المنتشرة اليوم حول القطاع ونقلها للتدريب، أو الى قطاعات عسكرية أخرى
  ٢٢/٦/٢٠٠٨االتحاد االماراتية 

  
  لى التفاؤلإرفض لبنان التفاوض ال يدعو :  األمم المتحدةلدىالسفير اإلسرائيلي  .٢٣

 للتفاوض "سرائيلإ"فير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة في جنيف يتسحاق ليفانون استعداد أكد الس :بيروت
ن يوضح لألمم المتحدة ما هو موقفه تجاه مزارع شبعا أ"وطالب لبنان  .مع اللبنانيين حول مزارع شبعا
 ملف يهم البلدين ن إعالن لبنان عدم التفاوض مع إسرائيل بأيأ"، واعتبر "وما إذا كانت لبنانية أو سورية

  ."أمر ال يدعو الى التفاؤل
  ٢٢/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
 واسعة االنتشارظاهرة التنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين :  التعذيبضداإلسرائيلية اللجنة  .٢٤

 ؛أكد تقرير اللجنة اإلسرائيلية ضد التعذيب أن ظاهرة العنف ضد المعتقلين والتنكيل بهم واسعة االنتـشار       
ويتهم التقرير سلطات فرض    .  من سلوك جنود جيش االحتالل دون رادع       ادية وجزءاً بحيث أصبحت اعتي  

ويتهم المؤسسة  . القانون بأنها ال تقوم بجهد للتحقيق في الظاهرة وال تقدم لوائح اتهام ضد الضالعين فيها              
ـ       . السياسية بتجاهل قضية تعرض المعتقلين لعنف الجنود       م تـصدر   كما ينتقد قيادة جيش االحتالل بأنها ل

حتى اآلن تعليمات واضحة لكيفية للتعامل مع المعتقلين منذ اعتقالهم وحتى نقلهم إلى مراكـز التحقيـق                 
  .واالعتقال، وبذلك تسهم في استمرار الظاهرة

٢٢/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب  
  
   أمام المحاكم الدولية لفك حصار غزة يترافعون محام ٥٠٠ .٢٥

يس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطـاع غـزة          أكد رئ  : القاهرة رائد الفي، محمد أبوعيطة     -غزة
 محام سيرفعون قضايا في أكثر من محكمة دولية لفك الحصار عـن             ٥٠٠جمال الخضري أن أكثر من      

 . فلسطيني ينتظرون فتح معبر رفح لمغادرة القطاع       ٥٥٠٠غزة، فيما أعلنت مصادر مطلعة أن أكثر من         
 تقـدموا   فلسطينيا٥٥١٧ًة مسؤولة بمعبر رفح أن نحو       من جهة أخرى، قالت مصادر مصرية وفلسطيني      و

 طالب يدرسون بجامعات    ٦٠٠و ،بطلبات لمغادرة القطاع وهم من حملة اإلقامات في الخارج والمرضى         
  .مصرية وعربية وأجنبية

 ٢٢/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   حتى اآلن غزةلم يحدث أي انفراج في الوضع في قطاع :الخضري .٢٦

ولم ُيسجل أي خرق من ، مس لليوم الثالث على التواليأء شبه التام في قطاع غزة ساد الهدو: غزة
سرائيلية من دون طيار تغيب رويداً رويداً عن سماء القطاع، الطرفين، فيما بدأت طائرات االستطالع اإل

اً على ما مكن المواطنين من االستمتاع بمشاهدة القنوات الفضائية، خصوصاً أن هذه الطائرات تؤثر سلب
 في غضون ذلك، قال رئيس اللجنة الشعبية لفك الحصار عن القطاع جمال و.ترددات القنوات الفضائية

لم يحدث أي انفراج في الوضع في القطاع حتى اآلن، على رغم دخول التهدئة يومها "نه أالخضري 
سرائيل إلتهدئة التي تمت عبر إجماع وطني، وعدم إعطاء التزام ا"لى إودعا الفصائل الفلسطينية . "الثالث

وأشار إلى . "أي ذريعة لخرقها، والعودة إلى اإلجماع الوطني في حال تم خرقها من الطرف االسرائيلي
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مصر بالتقارير أوالً بأول كونهم المسؤولين في ن اللجنة الشعبية ستراقب مجريات األمور، وستوافي أ
  .راعي هذا االتفاق

  ٢٢/٦/٢٠٠٨ياة الح
  

   بطريركاً لالتين في القدس أردنياًالفاتيكان يعين  .٢٧
 فؤاد الطوال  األردنيمس، المطرانأ بنديكت السادس عشر  الفاتيكانعين بابا :د ب ا - الفاتيكان

 وأراضي السلطة الفلسطينية في "سرائيلإ"على مرتبة دينية لالتين فى أبطريركا للقدس لالتين، وهى 
  .ألسباب تتعلق بالسن  استقالة البطريرك ميشيل صباح في حين أعلن قبوله.الكاثوليككنيسة الروم 

  ٢٢/٦/٢٠٠٨االتحاد االماراتية 
  

   خسائر بلدة خزاعة جراء االعتداءات اإلسرائيليةدوالرخمسة ماليين  .٢٨
لبلدة أكد كمال النجار، رئيس بلدية خزاعة، شرق محافظة خان يونس، أن ا           :  أيمن أبو ليلة   -خان يونس   

 ألف دوالر خسائر تكبـدتها      ٢٤٥ ماليين و  ٩ ، من أصل  تكبدت خسائر مادية بقيمة خمسة ماليين دوالر      
 منزالً تعرضت للدمار    ٢٠وأوضح أن    .المناطق الحدودية بالمنطقة الشرقية جراء االعتداءات اإلسرائيلية      

 دونماً من   ٨٠ي، وحرق    دونم بشكل كلي وجزئ    ٢٠٠٠ منزالً دمرت جزئياً، فيما تم تجريف        ٨٠الكلي و 
 شجرة نخيل مـن     ١٠٠٠ شجرة فواكه و   ٣٠٠٠ شجرة زيتون و   ٨٠٠٠أجران القمح، وتجريف واقتالع     

ذكر أنه جرى تجريـف      كما   .أجود األنواع، إلى جانب تدمير وتخريب شبكات الري في آالف الدونمات          
اعية بمـا فيهـا مـن        غرفة زر  ٢٠٠ مزرعة للدواجن، و   ٦٠ دونم من الدفيئات الزراعية، وتدمير       ٣٠٠

  . بركة لتجميع المياه٥٠أدوات وآليات ومعدات، و
  ٢٢/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   برفع يدها عن توزيع المحروقاتالحكومة المقالةشركات البترول في غزة تطالب  .٢٩

طالبت جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة أمس الحكومة المقالة في غـزة              : وكاالت - غزة
 أشـار و .عن عمليات توزيع الوقود وإطالق يد الشركات والقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة           " هابرفع يد "

 بين القطاع الخاص ومسؤولين فـي الحكومـة          عقد مؤخراً  رئيس الجمعية محمود الشوا إلى أن اجتماعاً      
  .مر مع بدء سريان التهدئة وفتح المعابر، حيث وعدت االخيرة بدراسة األمرلمناقشة هذا األ

  ٢٢/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
  

   في غزة تكتيكالتهدئة: إسالميو األردن .٣٠
أكدت الحركة اإلسالمية في األردن أن التهدئة بين قوى المقاومة الفلسطينية واالحتالل في قطـاع          :عمان

راهنت على كسر شوكة المقاومة وابتزازهـا       "غزة إنجاز للشعب الفلسطيني، وفشل لسياسات العدو التي         
جل البحـث عـن     أعبارة عن تكتيك وقتي من      "ن التهدئة   أالناطق باسمها رحيل الغرايبة      وذكر   ."سياسياً

تؤكد عدم إمكانية تجاوز    "ورأت الحركة أن التهدئة     ". منافذ لفك الحصار الالإنساني الذي يفرضه االحتالل      
 فـي    رئيـسياً  مالً، وتدل على أن هذه القوى وفي مقدمتها حماس باتت عا          "قوى المقاومة في كل األحوال    

  .األحداث
  ٢٢/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   "إسرائيل"حزب اهللا يصر على إطالق فلسطينيين في صفقة تبادل األسرى مع  .٣١
 أعلن مسؤول العالقات الدولية في حزب اهللا نواف الموسوي أن حزبه مصر على إنجاز :يو بي آي

 مؤكداً في هذا السياق .ينيين مع األسرى اللبنانيين بخروج أسرى فلسط"إسرائيل"عملية تبادل األسرى مع 
  .بالقضية الفلسطينيةااللتزام 

  ٢٢/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   من الباب العائلي"إسرائيل"مع  رفض عراقي لمساع بعالقات .٣٢
قليم كردستان فتح ثغرة في الجدارالصلب الذي يحيط        إيحاول بعض السياسيين في     :  علي البغدادي  -بغداد  

 ضمن محاوالت تندرج في إطار التطبيع على المستوى االجتماعي كخطـوة            "إسرائيل"القة العراق مع    بع
أولى في سلسلة خطوات قد تفضي في النهاية الى التطبيع على مستويات مختلفة تنتهي باالعتراف رسمياً                

ي مجلـس النـواب     كيين الستصدار قرار ف   يعدد من النواب األمر   فيه   يدفع   في الوقت الذي   ،"إسرائيل"ـب
ن الرأي السائد فـي كردسـتان وفـي         فإورغم هذه المحاوالت،     إال أنه    .ذلكإلجبار حكومة بغداد على     

 إسرائيلية ال يصب في مصلحة البلد، كمـا أن          -العراق برمته يشير الى أن الحديث عن عالقات عراقية          
 انفتاح بهـذا االتجـاه بموافقـة        االكراد المتحفظين بشدة على مثل هذه العالقة مع تل أبيب يربطون أي           

 خطوة نادرة، أعلن السياسي الكردي المـستقل داوود          هذا الصدد وفي   وفي .الحكومة المركزية في بغداد   
تعزيـز العالقـات مـع      " العام الجاري بهدف     "إسرائيل"باغستاني عن مساعيه لتشكيل وفد شعبي لزيارة        
  ".مواطني الدولة العبرية من ذوي األصول الكردية

  ٢٢/٦/٢٠٠٨لمستقبل اللبنانية ا
  

   للمشاركة في قوة ضامنة للسالم في المناطق الفلسطينية استعدادهاا تبدي فرنس .٣٣
 واالراضي الفلسطينية، "سرائيلإ"ـيبدأ الرئيس نيكوال ساركوزي اليوم زيارة ل:  رندة تقي الدين-باريس 

ن أوقالت مصادر فرنسية . لعبرية عاما على قيام الدولة ا٦٠يشارك خاللها في االحتفاالت بمرور 
إلى .  سيلقي غداً خطاباً أمام الكنيست يتناول فيه بصراحة قضية االستيطان والجدار األمنيساركوزي
ن يعقد ساركوزي لقاء في بيت لحم مع الرئيس محمود عباس، كما يطلق مشروع أمن المقرر ذلك فإن 

وعلم أن .  على ضمانة إسرائيلية بالسماح بانشائها الفرنسية التي حصل-المنطقة الصناعية الفلسطينية 
 ومن . أن زوجته كارال التي ترافقه، ستزور المدينة المقدسة، إالمن زيارة للقدس الشرقيةيخلو  هبرنامج

ن يشكل ألى اللجنة الرباعية الدولية يمكن إن عودة فرنسا أ ،تعتبر مصادر الرئاسة الفرنسيةجهة أخرى 
لى استعداد فرنسي للمشاركة في إساهمة أوروبية على صعيد مساعي السالم، مشيرة مناسبة للتفكير في م

لى دعم عباس إن ساركوزي سيسعى خالل الزيارة أوذكرت . قوة ضامنة للسالم في المناطق الفلسطينية
  . نتيجة الوضع الحرج الذي يواجهه، كما يلتقي شخصيات فلسطينية في مقر القنصلية الفرنسية في القدس

  ٢٢/٦/٢٠٠٨لحياة ا
  

  السوري المسار الفلسطيني أشد إلحاحاً من  التفاوضيالمسار : رايس .٣٤
قالت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس، إنها ما زالت تعتقد أن هناك فرصةً ألن ينجح               : القدس

على غرار  لى اتفاق في حال استمرت مفاوضاتهما بكتمان        إسرائيلي في التوصل    الطرفان الفلسطيني واإل  
وشـددت علـى أن      .مفاوضات اوسلو التي وصفتها بأنها المفاوضات األكثر فاعليـة بـين الطـرفين            

ن ال تتم على حساب المفاوضات علـى المـسار          أ اإلسرائيلي يجب    -المفاوضات على المسار السوري     
 على أن ذلك لـن      سرائيليين تأكيدات لى أنها استمعت من المسؤولين اإل     إ االسرائيلي، مشيرةً    -الفلسطيني  

 يبقىسرائيلي   اإل -المسار الفلسطيني   شددت على أن     بسالم شامل في المنطقة،      ترحب وفي حين    .يحصل



  

  

 
 

  

            ١٣ ص                                   ١١١٦:         العدد                  ٢٢/٦/٢٠٠٨األحد : التاريخ

سـتيطان  ثـارة موضـوع اإل    إ أن اإلدارة االميركيـة ستواصـل         في هذا الصدد   وأكدت .كثر إلحاحاً األ
قلق ليس فقط من النشاط نفسه،      لاسرائيليون مدى   ن يتفهم اإل  وأملت أ سرائيلي في االراضي الفلسطينية،     إلا

  . تأثير ذلك على الثقة بين االطرافولكن ايضاً
  ٢٢/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  عدد المشرعين اليهود في الكونغرسفيرقم قياسي : هارتس .٣٥

، كتبت أنه في حال انتخاب "هآرتس"في تقرير حول عدد المشرعين اليهود في الكونغرس، أعدته صحيفة 
بعد ترشيحه في موقع متقدم في الحزب الديمقراطي، سينضم إلى مجموعة كبيرة من دنيس شولمان 

 كان قد سجل رقم قياسي في عدد ٢٠٠٦وأشارت إلى أنه في العام  .المشرعين اليهود في الكونغرس
وبحسب  . في مجلس النواب عضوا٣٠ً سيناتور، و١٣، بينهم ٤٣المشرعين اليهود الذين بلغ عددهم 

ما أشارت إلى أن في.  أيضا٢٠٠٨ً من المتوقع أن يسجل رقم قياسي في العام الحالي الصحيفة فإنه
 كلما كان هناك عدد أكبر من الديمقراطيين، فإنأنه ، بمعنى "التسونامي الديمقراطي"المسألة مرتبطة بـ

  . احتمال تسجيل رقم قياسي جديدهناك
  ٢١/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  ها واألسئلة التي يطرح"التهدئة"اتفاق  .٣٦

  بالل الحسن
، قضايا تكتيكية عادية، ولكنه يطرح في الوقت نفسه قـضايا           "إسرائيل"يطرح اتفاق التهدئة بين حماس و     

  .استراتيجية، وبخاصة على حركة حماس
 إلطالق النار على الجانبين، ومع خطوات إلنهاء الحصار علـى           "مؤقت"االتفاق يتعامل تكتيكياً مع وقف      

وكل هذه قـضايا    . بر التجارية أوال، ثم معبر رفح المخصص لتنقل المواطنين        قطاع غزة، ومع فتح للمعا    
وهنا تستطيع حماس أن تقول، ومعهـا       . عملية تنفيذية، جذرها األساسي هو رفع الحصار عن قطاع غزة         
، حتـى بالوسـائل الفلـسطينية     "إسرائيل"كل الفصائل المساهمة في المقاومة، إن الضغط العسكري على          

ولكن االتفاق يتعامـل    . و الذي أجبرها على القبول في النهاية باتفاق التهدئة الذي رعته مصر           البدائية، ه 
مع العدو  ) وقف المقاومة (من جهة أخرى، مع قضية استراتيجية بالغة األهمية، وهي قضية قبول التهدئة             

 حركة حماس؟   إذا نجحت عملية التهدئة وتواصلت، ماذا ستفعل      . هل تجوز أو ال تجوز؟    . المحتل لألرض 
إذن ما العمل بعد ذلك؟ ما هو مـصير         . هل تكتفي بذلك؟ هل تذهب إلى المفاوضات؟ الجواب هنا هو ال          
  مشروع صد االحتالل؟ وما هو مصير مشروع التحرير الشامل؟

نطرح هذا السؤال ليس من أجل المماحكة، وليس من أجل حشر حركة حماس في الزاوية، وعلى غرار                 
لوا في الفترة السابقة إن حركة حماس ال تستطيع أن تجمع بين المقاومة والسلطة، وكان               الكثيرين الذين قا  

  .هدفهم من ذلك إحراجها لكي تتنازل عن السلطة، أو أن تبقى في السلطة وتتنازل عن المقاومة
ألنه سؤال استراتيجي جدير بالبحث المعمق، داخل أطر الحركـة القياديـة، حـول              .. نطرح هذا السؤال  

  .الت العمل الفلسطينيمعض
، واجهت منظمة التحرير الفلسطينية، وواجهت حركة فتح، وواجه الـرئيس الراحـل ياسـر             ١٩٨١عام  

كانت المواجهة اإلسرائيلية ـ الفلسطينية حادة وعنيفة، وتدخلت األمـم   . عرفات، السؤال نفسه في لبنان
 وقـف  "مبـدأ "هل تقبل الثـورة   : يجيبالمتحدة لترتيب اتفاق لوقف إطالق النار، وكان على عرفات أن           

إطالق النار مع العدو اإلسرائيلي؟ كان السؤال استراتيجياً، وكان الجواب عنه صعبا، واختار عرفات في               
، ورأى عرفات   "إسرائيل"النهاية أن يوافق، ألن االتفاق كان سيعقد بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة             

كان االتفاق ميدانيا، ولكنه يحقق     . ة تتضمن االعتراف بمنظمة التحرير    أن هذا االتفاق أول خطوة إسرائيلي     



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                   ١١١٦:         العدد                  ٢٢/٦/٢٠٠٨األحد : التاريخ

 إذا كانت هي    "إسرائيل"هدفا سياسيا، وكان هذا االتفاق يستند إلى جدار االستعداد الفلسطيني للتفاوض مع             
هل نستطيع أن نقارن هنا بين موقف عرفات ذاك وبين اتفاق التهدئة            . مستعدة للذهاب إلى ذلك التفاوض    

 مقابـل رفـع     "التهدئـة "فهذا االتفاق يتعامل مع     . لراهن مع حماس؟ من األرجح أن الجواب سيكون ال        ا
كما ال توضح حركة حماس، الخطوة المنطقيـة الثانيـة   .  عن قطاع غزة، ثم ال يوضح االتفاق      "الحصار"

  هل هي مستعدة للذهاب إلى المفاوضات؟. التي قد تلي ذلك
ية موقفها القائل منذ سنوات، وعلى لسان مؤسسها الشيخ أحمـد ياسـين،   تستند حركة حماس هنا إلى خلف   

 كاملة، عاصـمتها القـدس، وخاليـة مـن          ١٩٦٧إنها ال تمانع في قبول دولة فلسطينية في حدود عام           
ولكن ما ينطوي عليه اتفـاق      . المستوطنات، وعلى قاعدة قيام هدنة مفتوحة وليس على قاعدة االعتراف         

ف رفع الحصار عن قطاع غزة، وبما ال يفتح أفقا آخر للتفاوض حول ما هو أشـمل،              التهدئة هنا، هو هد   
فماذا سيكون عليه الحال بعد ذلك؟ هذا سؤال كبير، يستدعي البحث من قبل حركة حماس، ومـن أجـل                   

  .رسم رؤية واضحة للمستقبل، أو لكيفية التعامل مع تعقيدات الوضع الفلسطيني
خابات، وتشكيلها لحكومتها األولى، طرح سؤال التفاوض بقوة، وقالـت          عند نجاح حركة حماس في االنت     

حماس حينها، إنها تقبل القاعدة القائلة، إن التفاوض سيكون من صالحيات الرئيس محمود عباس، ومـن                
 سيعرض على اسـتفتاء     "إسرائيل"صالحيات منظمة التحرير الفلسطينية، وإن اتفاقاً يتم الوصول إليه مع           

ولكـن  . وشكلت هذه الصيغة مخرجا سياسيا لحركة حماس، ويمكن العودة إليها مجـددا . يشعبي فلسطين 
وهنـاك اآلن   . هذا يستدعي قيام مصالحة بين السلطة وحركة حماس بعد الذي جرى في غزة منذ عـام               

طرحها الـرئيس عبـاس للحـوار       ) لوال ما يحيط بها من شغب المستشارين والمفسرين       (مبادرة إيجابية   
وتبرز هذه المبادرة حاجة السلطة، وحاجة حركة فـتح للحـوار مـع             . مور إلى ما كانت عليه    وعودة األ 

حماس حول غزة، ولكنها تبرز أيضا، وبخاصة بعد اتفاق التهدئة وما يطرحه من أسئلة وإشكاالت، حاجة                
حمـة  حركة حماس للحوار، فمن دون هذا الحوار، ومن دون الوصول إلى نتيجة إيجابية بشأنه تعيـد الل                

الفلسطينية إلى حالها السابق، ستبقى المعضلة االستراتيجية منتصبة في وجه حركة حماس، وسـتالحقها              
  .أسئلة ال تملك هي إجابة عنها، تضمن رفع الحصار، أو تضمن استمرار رفع الحصار

ئـة  نقول كل هذا وفي الذهن، إن اتفاق التهدئة في غزة، والذي يتضمن توجهاً غامـضاً يقـول إن التهد                  
ستشمل الضفة الغربية بعد ستة أشهر، محاط بسلسلة من التحليالت اإلسرائيلية التي تتوقع له أال يـستمر                 

  :أكثر من شهرين أو ثالثة، يتم خاللها معالجة أمور عدة
مواصلة المفاوضات حول تبادل األسرى، من أجل إطالق سراح الجندي األسير جلعـاد شـاليط،               : اوالً

  .القيام بعملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة، تؤدي إلى مقتله "إسرائيل"حيث تخشى 
إتاحة فسحة من الوقت، تتواصل فيها الجهود المبذولة لحل األزمة السياسية المركبة القائمة داخـل               : ثانيا

، حيث السعي إلقالة إيهود اولمرت من رئاسة الوزراء، وحيث السعي لخالفته من قبـل قـادة                 "إسرائيل"
، وحيث االحتمـال القـائم بحـل        )ايهود باراك (، ومن قبل قادة حزب العمل       )تسيبي ليفني (حزبه كاديما   

  .الكنيست والدعوة النتخابات جديدة مبكرة
االستفادة من مرحلة التهدئة، للبحث مع مصر في وقف تهريب السالح إلـى قطـاع غـزة عبـر                   : ثالثا

  ."قف تعاظم قوة حماسدور مصر في و" بالقول "إسرائيل"وهو ما تعبر عنه . األنفاق
 ضد اتفاق التهدئة، والقائل إن االتفاق يعني اعترافاً إسـرائيلياً    "إسرائيل"مراقبة الجدل الدائر داخل     : رابعا

ضمنياً بحركة حماس، وهو يكسر جدار العزلة المحيطة بها، ويشجع السلطة الفلسطينية على التحاور مع               
  .ها أيضاًحماس، كما يشجع الجهات الدولية على محاورت

إن احتمال انتهاء التهدئة بعد أشهر، يطرح على القوى الفلسطينية، وبخاصة على حركتي فتح وحمـاس،                
مسؤولية اإلسراع بالحوار الوطني، وإيجاد حل لالنقسام القائم بين غزة ورام اهللا، فقد مضت سنة كاملـة                 

 فـي غـزة، وأن الحـصار        ثبت من خاللها أن مقاطعة السلطة الفلسطينية لحماس لن تـسقط الوضـع            
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ومضت سنة كاملة ثبت من خاللها أن حركة        . اإلسرائيلي على حماس لن يضعف سيطرتها على الوضع       
حماس تحتاج إلى الرئاسة الفلسطينية، وتحتاج إلى حركة فتح، وهما معاً سيشكالن قوة الصمود في وجه                

الضغط على حمـاس    . غط عليهما معاً  االحتالل اإلسرائيلي، وإال فإن االحتالل اإلسرائيلي سيواصل الض       
  .بحصار جديد، والضغط على فتح والسلطة بإفشال دائم للمفاوضات

  ٢٢/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "التطّبع"و" ... الطّبع"التهدئة بين  .٣٧

  محمد صالح
ليس . رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت في شرم الشيخ بعد غد الثلثاء للقاء الرئيس حسني مبارك

ليست . "إسرائيل"اتفاق جديد للتهدئة بين الفلسطينيين و. الخبر جديد والمهم ما سينتج عن اللقاءفي 
االحتقان عند المعابر خف بدرجة كبيرة والفلسطينيون صاروا . األولى ولن تكون األخيرة" التهدئة"

قد . هكذااألمر حقيقي لكن من غير المضمون أن يستمر . يتنقلون بصورة أفضل بعدما خف الحصار
يتمنى المصريون الذين رعوا االتفاق أن يطبق على أرض الواقع ويستمر ليهيئ األجواء لسالم يفضي 
إلى إقامة الدولة الفلسطينية، وقد يأمل الفلسطينيون بأن يعيدوا بناء مؤسساتهم أثناء التهدئة وأن يصلحوا 

وقد يؤيد . الصواريخ االسرائيليةبعضهم بعضاً بعيداً عن ضجيج القنابل و" يصالحوا"من أنفسهم و 
األميركيون االتفاق ويسعون إلى استمراره على األقل حتى موعد االنتخابات الرئاسية األميركية ليغادر 
الرئيس بوش البيت األبيض في هدوء ليدخله أوباما أو ماكين من دون أن تغطي المجازر في غزة على 

 أن يسود الهدوء القطاع ونقاط التّماس مع الفلسطينيين وقد يرغب أولمرت. االحتفال بتنصيب أي منهما
لكن الواقع يشير إلى أن االتفاق لن يصمد وأن . خالل األسابيع المقبلة حتى ينتهي من معضالته الداخلية

كل طرف تحوي ما " أجندة"التهدئة لن تدوم طويالً وأن الضجيج سيعود مرة أخرى قريباً طالما بقيت 
كما أن التجارب السابقة بينت أن ال تهدئة ستدوم بين ، ألطراف األخرىيتعارض مع أجندات ا

وسيظل أمراً . االسرائيليين والفلسطينيين طالما بقيت القضية الفلسطينية عالقة من دون حلول جذرية
وارداً أن يتسبب عمل فردي يقدم عليه ناشط فلسطيني في إعادة األوضاع إلى نقطة الصفر، كما أن 

قد يغلف مواقف " تطبع"أو " تصنع"لدى كل إسرائيلي بما يعوق أي " طبعاً"سرائيلية  صارت الحماقة اإل
  .أولمرت أو أي مسؤول إسرائيلي آخر

وبذلت القاهرة جهوداً كبيرة لتقريب مواقف الطرفين " التهدئة"سعى المصريون بشكل حثيث إلى انجاز 
همة لم يتفق عليها بقيت ألغاماً قد تنفجر في أي وتهيئة المناخ لإلعالن عن االتفاق لكن قضايا أخرى م

الجندي " حماس"وقت فتطيح بالتهدئة، على رأسها قضية األسرى الفلسطينيين واألسير اإلسرائيلي لدى 
غلعاد شاليت، وليس ببعيد أن يقدم أي من الطرفين على اتخاذ مواقف استفزازية تجاه اآلخر إذا شعر أنه 

في شأن قضية األسرى فتذهب التهدئة إلى المصير الذي ذهبت " تعجيزية "متعنت أو أنه يفرض شروطاً
  .إليه كل تهدئة سابقة

قد يسعى الرئيس مبارك في لقائه أولمرت إلى تعزيز التهدئة والحصول على ضمانات تكفل عدم إقدام 
وي بنداً أولياً  على خرقها أو دفع الفلسطينيين إلى تجاوزها، لكن المؤكد أن أجندة أولمرت تح"إسرائيل"

يتعلق بسعيه إلى تعزيز موقعه كرئيس للحكومة اإلسرائيلية، وطالما أن التهدئة تسهم في بقائه فإنه 
سيكون معها، وبالطبع سيطيح بها إذا ما تعرض لضغوط تهدد مقعده الذي يهتز من تحته بفعل أمور 

  .أخرى غير قتل الفلسطينيين وحصارهم وتجويعهم
اق التهدئة فإن اليقين أن ادارة الرئيس بوش حققت فشالً ذريعاً في الملف الفلسطيني وبقدر التفاؤل باتف

أسوة بملفات أخرى ترسخ عند الجميع، ما يعني أن القضية الفلسطينية ستكون أسيرة مفاوضات التهدئة 



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                   ١١١٦:         العدد                  ٢٢/٦/٢٠٠٨األحد : التاريخ

يخ جديد وغلق وفتح المعابر إلى أن تأتي إدارة جديدة إلى البيت األبيض، وعندها سيطلق وعد جديد وتار
  .أو أكثر... إلقامة الدولة الفلسطينية ليبدأ مسلسل آخر لتحقيق تهدئة أخرى

  ٢٢/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
   قراءة سياسية في زيارة مشعل لإلمارات .٣٨

محمد بن هويدن. د  
قام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بزيارة إلى دولة اإلمارات األسبوع الماضي بدعوة               

  .الشيخ خليفة بن زايد آل نهيانمن صاحب السمو 
هذا اللقاء الذي يعتبـر األول مـن        . حيث اجتمع رئيس الدولة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس         

نوعه بين المسؤولين ركز على موضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية، حيث أكد صاحب الـسمو رئـيس                
  .من أجل دفع المسألة الفلسطينية إلى األمامالدولة على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين 

قراءتنا السياسية لهذه الزيارة تأخذنا كمحللين سياسيين إلى اعتبار أن المعطيات تشير إلى أنه ربما تكون                
هناك رغبة إماراتية للعب دور فاعل في تحقيق تلك الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين السيما بين حركتـي        

ان منذ عام حالة من التوتر والقطيعة شبه الكاملة بينهما نتيجـة فـرض حركـة                فتح وحماس اللتين تعيش   
حماس سيطرتها على قطاع غزة وعزل القطاع عن الضفة الغربيـة وإبعـاده عـن سـيطرة الـسلطة                   

  الفلسطينية؛
عام كامل من القطيعة التي أدت إلى دخول البالد في فترة مشاحنات وتوتر لم يسبق لها مثيل في تـاريخ                    

القة القائمة بين الحركتين؛ مثل هذا الوضع كان له األثر الكبير في تزايد معاناة الـشعب الفلـسطيني                  الع
  .وتراجع المسألة الفلسطينية على مختلف المستويات

لذلك فإن االستقبال اإلماراتي للمسؤول الحمساوي األول ال يمكن اعتباره إال محاولة إماراتيـة للـدخول                
  . هدف الوحدة الوطنية بين الفلسطينيينعلى الخط من أجل تحقيق

لقد حاولت أطراف عربية وإسالمية العمل على مساعدة الحركتين من أجل تصفية األجواء فيما بينهمـا                
واستعادة الوفاق الفلسطيني في سبيل رفع معاناة الشعب الفلسطيني المتضرر من الحصار الذي فـرض               

  .عليه نتيجة سيطرة حركة حماس على قطاع غزة
فكانت هناك تحركات فعلية من دول كاليمن والسنغال التي عملت على تهيئة الظروف من أجل التوسـط                 
في حل الخالفات القائمة بين الطرفين، وكانت هناك أيضاً دعوة من الجامعة العربية للحوار الوطني بين                

ي يناير من هذا العـام      الفلسطينيين في إطار قرار مجلس الجامعة الصادر عن دورته الوزارية المنعقدة ف           
  .والذي كلف األمانة العامة للجامعة بالعمل للمساعدة على تهيئة الظروف من أجل تحقيق هذا الحوار

لكن ورغم جدية كل تلك المحاوالت إال أنها لم تستطع كسر الحاجز الجليدي القائم بين الطرفين حيث ظل               
  .الخالف يترنح في محله من دون أن يتحقق شيء يذكر

امعة العربية ورغم وجود قرار عربي يدعوها إلى التدخل إال أنها لم تكن متحمسة للتدخل نظراً لعدم                 الج
تحمس بعض الدول العربية الرئيسية في الجامعة لدفع ذلك القرار إلى األمام إدراكاً منها بأن ما قامت به                  

ر ال يمكن أن يغتفـر إال       حماس من انقالب على السلطة الفلسطينية وفرض سيطرتها على القطاع هو أم           
  .بعودة األمور إلى نصابها كما كانت قبل االنقالب

لذلك انشغلت مثل هذه الدول العربية الرئيسية بالوضع اللبناني وسخرت جل إمكانيات الجامعة العربيـة               
  .في سبيل إيجاد حل لحالة االحتقان السياسي والطائفي الذي كان يعيشه لبنان

العربية في لم شمل الفرقاء اللبنانيين ونزع فتيل الفتنة الطائفية واألهلية في ذلك             لكن وبعد نجاح الجامعة     
البلد بدأت األنظار تميل نحو حاجة الجامعة العربية إلى االلتفاف حول القضية الفلسطينية والسيما حـول                

 الجرح  موضوع الخالف الدائر بين حركتي فتح وحماس وضرورة تكاتف الجهود العربية في سبيل لملمة             
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الفلسطيني الناتج عن استمرار الخالف الدائر بين الحركتين؛ لم تكن الجامعة بالطبع بحاجة إلـى قـرار                 
عربي جديد ألن القرار الوزاري العربي الصادر في يناير يعتبر كافياً من أجل أن تلعب الجامعـة دوراً                  

  .في هذا المجال
لفلسطينية التحاور إال وفقاً لشروط مسبقة، وثانياً       األول رفض األطراف ا   : لكن المشكلة تمثلت في أمرين    

  .غياب الراعي العربي الذي يمكن أن يكون محل ثقة الطرفين
بالنسبة لألمر األول فقد شكل مشكلة عويصة للتحاور إال أن هذه المشكلة تم تجاوزها من خالل القبـول                  

ئيس الفلسطيني محمود عباس للحوار     بالمبادرة اليمنية التي انطلقت في مارس الماضي ومن ثم دعوة الر          
  .الوطني الشامل لتنفيذ المبادرة اليمنية 

وهو ما جاء من خالل مبادرته التي أعلن عنها في الرابع من هذا الشهر؛ هذه المبادرة القت قبوالً مـن                    
 قبل حماس لكن تفعيلها أصبح بحاجة إلى راعي عربي يعتمد عليه الطرفين تماماً كما كانت قطر راعيـاً                 

  .عربياً ناجحاً بين الفرقاء اللبنانيين
والذي أدى إلى التوصل إلى اتفاق الدوحة؛ الحديث بالطبع يدور حول أن تلعب مصر مثل هذا الدور لكن                  
يبدو أن مصر غير متحمسة كثيراً للعب هذا الدور رغم نجاحها في التوسط من أجل التوصل إلى صيغة                  

  ."إسرائيل"الهدنة الحالية بين حماس و
لذلك فإن قراءتنا السياسية لزيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى اإلمارات األسبوع الماضـي               
ومقابلته للرئيس اإلماراتي إنما تأتي في سياق عمل الدبلوماسية اإلماراتيـة مـن أجـل دفـع مـساعي                   

  .ة العربية المصالحة الوطنية بين فتح وحماس إلى األمام من خالل الحوار الذي سترعاه الجامع
 إذا مـا تيقنـت   - كما وقفت قطر في المـسألة اللبنانيـة         -والذي ربما تقف اإلمارات خلفه بشكل كبير        

  .اإلمارات أن هناك رغبة فلسطينية جادة لوضع حد لحالة الخالف الدائر في فلسطين
الفلسطينيين هو  ولعل من األمور التي تعزز الموقف اإلماراتي في مجال المصالحة والوحدة الوطنية بين              

أن دولة اإلمارات تتمتع بعالقات طيبة بين الطرفين الفلسطينيين ونجحت دبلوماسيتها في كسب ود جميع               
األطراف وابتعدت عن الوقوف مع طرف ضد الطرف اآلخر، مما يعني بأن اإلمارات ستكون من أفضل                

  .عة العربية فلسطيني تحت مظلة الجام-الخيارات المطروحة الستضافة حوار فلسطيني
وهنا ال نستطيع أن نتجاهل الدور الذي لعبته الدبلوماسية اإلماراتية من خالل عـضويتها فـي اللجنـة                  
الوزارية العربية المنبثقة عن الجامعة العربية التي أنيط بها مهمة المصالحة بـين الفرقـاء اللبنـانيين؛                 

نانية ونجاحها هناك يعتبر مؤشراً إيجابياً نحو       فالدبلوماسية اإلماراتية كانت حاضرة ونشطة في المسألة اللب       
  .استمرار اإلمارات للعب ذات الدور مع الفرقاء الفلسطينيين

لذلك فإنه يمكن النظر إلى زيارة مشعل إلى اإلمارات بأنها تأتي ربما في سـياق محاولـة الدبلوماسـية                   
ة في الرغبة في إيجاد حل لحالة       اإلماراتية جس النبض الفلسطيني ومعرفة مدى جدية األطراف الفلسطيني        

الخالف الدائر في فلسطين قبل أن تعلن اإلمارات عن رغبتها في لعب دور نـشط مـن أجـل تحقيـق                     
فكل التوفيق للدبلوماسية اإلماراتية، وكل دبلوماسية نشطة تسعى        . المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية   

  .لتحقيق الخير لفلسطين
  ٢٢/٦/٢٠٠٨البيان 

  
   السياسيوالتعايش الوطني الحوار .٣٩

  ناجي صادق شراب
ليس المهم إطالق الدعوات والمبادرات إلنهاء حالة االنقـسام الفلـسطيني والعـودة بالنظـام الـسياسي        
الفلسطيني إلى أسس التعامل الديمقراطي السليم، الذي يتيح لجميع القوى الفلسطينية المشاركة والمساهمة             

تكتسب دعوة عباس أهميتها من أمور عدة، أوالً أنها دعـوة           . فلسطينيفي عملية صنع القرار الوطني ال     
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مباشرة وصريحة تصدر عنه بصفته رئيساً منتخباً ومسؤوالً أمام شعبه للعمل على حل مشكلة االنقـسام                
بين غزة والضفة الغربية، فهذه في المقام األول مسؤولية تاريخية ووطنية، ودستورية أيضاً، وثانياً أنها،               

ل مرة، تأتي في صورة بيان رئاسي وليست مجرد تصريح صحافي عابر، وهنـا تكمـن الجديـة                  وألو
 وهنا أهمية استيعاب وإدراك العبر من هذه        ١٩٦٧والمسؤولية في البيان، وثالثاً أنه يأتي في ذكرى نكسة          

لقـضية  النكسات واألخطار والسلبيات، التي تحملها حالة االنقسام والتنازع والخـالف علـى مـستقبل ا              
الفلسطينية وقدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق آماله الوطنيـة والمـشروعة، وبالتـالي هـو إدراك أن           
االنقسام الفلسطيني لن يعود بالمصلحة على الشعب الفلسطيني وقضيته، وسينعكس سلباً سواء على مسار              

ـ            . التسوية أو مسار المقاومة    سؤوليته التاريخيـة   ورابعاً أن البيان هو إعالن عن تحمل كـل طـرف م
  .والوطنية، فال مجال للمراوغة، وال لوضع شروط تعجيزية من هنا أو من هناك

إذن هي لحظة المسؤولية التاريخية والوطنية وليست مسؤولية حزبية أو زعاماتية، وهي دعوة ليس فقط               
حمـل  لحركة حماس، بل دعوة لكل قوى الشعب الفلسطيني عبـر مؤسـساته المجتمعيـة والحزبيـة لت                

وأيضاً هي دعوة للدول العربية وإإلسالمية للتحرك وتبادر من منطلـق           . مسؤولياتها وإنهاء حالة االنقسام   
المسؤولية القومية رغم ما لحق بالقضية الفلسطينية من تراجع في األجندة السياسية القومية العربية، وهي               

  .شعب الفلسطيني تعلو على أي اعتبار والواليات المتحدة بأن وحدة ال"إسرائيل"إشارة واضحة لكل من 
هذه الدعوة لم تأت من فراغ، بل سبقتها مبادرات ودعوات كثيرة ولقاءات سياسية علنية وسرية، وكانت                
هناك دائماً مطالبة بالدعوة إلى الحوار الوطني المسؤول وعودة الوحدة الوطنية الفلـسطينية، والوحـدة               

طيني في ظل التعدد السياسي، من هنا جاءت الدعوة للحـوار           الوطنية هي وحدة األرض واإلنسان الفلس     
وجاء رد الفعل اإليجابي من حركة حماس عليها، ألن ال أحد يستطيع أن يتنصل من مسؤوليته الوطنيـة                  

  .ويرفض الحوار والمصالحة
لتـي  وعليه، لكي تنجح الدعوة ينبغي أن نتحرر في خطابنا السياسي واإلعالمي من كل الشوائب السلبية ا  

لحقت به خالل سنة كاملة وأكثر، بمعنى ال يجوز النظر إلى الدعوة من منظور أو هاجس أنها قد جاءت                   
على خلفية فشل المسار التفاوضي حتى مع التسليم بالفشل، ومن ثم النظر أو التعامل مـع الـدعوة مـن       

فإذا . ن انقالبها في غزة   منطلق أو مفهوم المأزوم، أو تفسير الدعوة من منطلق استعداد حماس للتراجع ع            
اإلسرائيلي، ففي الوقت ذاته فإن      كان المسار التفاوضي يعاني من تعنت إسرائيلي ودعم أمريكي للموقف         

خيار المقاومة أيضاً يعاني من حالة مأزومة، بل إن الحالة الفلسطينية برمتها تعاني من أزمـة مركبـة،                  
  . عن هذه التفسيرات والشوائب السلبيةولذلك فالخطوة األولى لنجاح المبادرة هي التخلي

إن عدم المضي قدماً في المصالحة والخيار الوطني، فسيناريو ابتالع القضية الفلـسطينية هـو األكثـر                 
احتماالً، وال ينفع التعامل مع عنصر الوقت وخيار االنتظار إذا لم نكن مبادرين وقادرين على الفعل فـي                

ة، وهذا لن يتحقق بالخيارات األحادية بعيـداً عـن الخيـار الـوطني              معادلة التحوالت اإلقليمية والدولي   
  .الفلسطيني، وهذا مجرد تحذير قبل فوات األوان

٢٢/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   
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  :كاريكاتير .٤٠
  

  
  ٢٢/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 


