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  إسرائيل ليست بعيدة عن اتخاذ قرار باغتيال خالد مشعل: ضابط اسرائيلي .1
معاريف، علـى أن     ل  في هيئة أركان الجيش، شدد     ا كبير اضابط أن: 1/7/2006السفير    في كتب حلمي موسى  

أشـار  و.  وإن كانت هناك حاجة فليكن داخل دمـشق        ،إسرائيل ليست بعيدة عن اتخاذ قرار باغتيال خالد مشعل        
أن ما يحول دون إلقاء قنبلة بوزن طن في قلب دمشق في هذه المرحلة هو العلم بأن صواريخ سكود سوف                    إلى  

وأشـار إلـى أن مـشعل       . ئيل، وربما ستقع حرب تحاول فيها سوريا شن هجوم في الجوالن          تسقط على إسرا  
وفي ما  . محكوم عليه بالموت، وسيتم استغالل أية فرصة إلزاحته من دون توجيه ضربة فظة للسيادة السورية              

فهـي  .  الـشغب  يشبه االنتقاد لطريقة الحكومة في إدارة األزمة، قال ان كل ما تفعله إسرائيل اآلن هو مجـرد                
 أو على األقل سوف    ،تحاول أن تخلق وضعاً يغدو فيه واضحاً أن كل من يخطف إسرائيلياً سوف يتلقى الضربة              

وشدد على أن حملة أمطار الصيف في حقيقتها هي فعل اضطرار لعـدم             . يتلقاها أصدقاؤه أو أصدقاء أصدقائه    
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لعملية أنها غير موجهة ضد المسؤولين المباشرين       مشكلة هذه ا  كما ذكر أن    . وجود خيارات عمل ميدانية حقيقية    
  .هي تعاقب القوى المعتدلة نسبياًالحقيقيين، و

ممثّل الواليات المتّحدة لدى األمم المتحدة أن : القدس المحتلة 30/6/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم وذكر
بزعم أنّه إرهابي عالمي خالد مشعل، ل  الحكومة السورية باعتقا،طالب خالل كلمٍة له أمام مجلس األمن الدولي

 وتؤوي لإلرهاب لو لم تكن سوريا داعمة إليه ما آلت إلى لتؤول لم تكن األمور أشار إلى أنو .معروف
  .إرهابيين

  
 هدف العدوان خطف الموقف السياسي للحكومة وافشال الحوار: هنية .2

 في اول ظهور علنـي لـرئيس الـوزراء          :غزة فتحي صباح  نقالً عن مراسلها في      1/7/2006الحياة  نشرت  
 اكد هنية انه ال يخشى التهديدات االسـرائيلية،         .الفلسطيني اسماعيل هنية في اعقاب التهديدات االسرائيلية بقتله       

يمكن ان يقتلوا الرجال وان يغتالوا القادة، لكـنهم لـن يغتـالوا             : وقال في خطبة الجمعة في احد المساجد امس       
 اسرائيل استغلت قـصة     :واعتبر ان  .قالع، ولن تسقط الراية، ولو ذهب كثير من الناس        المواقف، ولن تسقط ال   

الجندي المختطف لتنفيذ مخطط معد سلفاً، وخطة مبيتة لها أهداف متعددة، من بينها تركيع الشعب الفلـسطيني                 
أن االعمار بيـد اهللا،   التهديدات سياسة قديمة جديدة وال تخيفنا، الننا نؤمن ب     :واضاف ان  .وكسر شوكته واذالله  

وعلينا أوالً أن نرضى، وثانياً أن نسلم بقدر اهللا، ونمـضي بـال خـوف وال                ... وان اهللا هو المتصرف بالكون    
وفي خطبة سياسية ارتجالية، رأى هنية ان اسـرائيل ارادت مـن وراء              .رجرجة، بل بالثبات والصبر واليقين    
 اننا لـن    :اسي للحكومة، لكنها لن تتمكن، مشددا على       تخطف الموقف السي   :خطف وزراء ونواب من حماس ان     

واضاف في شيء من الثقة الظاهرة      . نختار سوى طريق العزة واالسالم، والمذلة ليست في قاموسنا أو تاريخنا          
 قـصف الـوزارات ووزارة      : حكومتنا لن توقف عملها حتى تسلم الراية طاهرة شريفة، معتبراً ان           :بالنفس ان 

وقد يتغير الـوزراء والمـسؤولون، لكـن        . الحكومة، ولن يؤثر على مسيرة اختارها الشعب      الداخلية لن يسقط    
الحقيقة ان أي حكومة ستشكل الحقاً من اآلن وحتى أربعة أعوام سـتكون علـى أسـاس نتـائج االنتخابـات                     

، معتبرا ان   وشدد على أن االتفاق الوطني على وثيقة االسرى في صيغتها المعدلة لم يفرح االحتالل              .التشريعية
 االمر االول بعد التوصل الـى االتفـاق         :واعتبر ان . هدف العملية العسكرية الحالية هو افشال الحوار الوطني       

يتمثل في الغاء االستفتاء، اما الثاني فهو تفعيل منظمة التحرير والحديث عن العمل على تشكيل حكومة وحـدة                  
وعن موقف الحكومة وتحركاتهـا فـي    .سالمية والوطنيةوطنية على أساس قاعدة العمل الوطني بين القوى اال    

 وجهت في الساعات االولى لخطف الجندي نداء للحفاظ على حياته           :شأن خطف الجندي، قال هنية ان حكومته      
تحركنا على أكثر من صعيد وتلقينا اتـصاالت عديـدة عربيـة واسـالمية              : واضاف. ومعاملته معاملة حسنة  

 الموضوع، مشيرا الى الجهود المصرية وجهود الرئيس عباس واالتصاالت التـي            واوروبية للعمل على انهاء   
واعتبر أن القصف االسرائيلي يصعب من المساعي النهاء ازمـة الجنـدي،             .اجراها معه النهاء ازمة الجندي    

حري  بوقف العدوان البري والجوي والب     :وطالب.  تتحرك بمسؤولية عالية على مدار الساعة      :مؤكداً ان حكومته  
وبرفع الحصار وعدم المس بالنظام السياسي الفلسطيني المنتخب، الن استمرار اعتقال الوزراء هو محاولة لهز               

 الـضوء االخـضر   :وانتقد موقف واشنطن التي اعطـت . النظام السياسي، وهذا أمر من شأنه ان يعقد االمور     
  .لضرب الشعب الفلسطيني عسكرياً

أكد إسماعيل هنية، أن التصعيد اإلسرائيلي      : ألفت حداد  عن مراسلته    نقالً 1/7/2006 48عرب  وأضاف موقع   
كمـا أكـد علـى أن       . المتواصل على أبناء شعبنا الفلسطيني يعقد األمور ويجعلنا أمام معطيات صعبة ومعقدة           

 إن ما حصل لعائلة الطفلة هدى       :التصعيد هو خطوة مبيته نشرتها الصحف اإلسرائيلية قبل يوم األحد، وأضاف          
غالية وأطفال حي الشيخ رضوان وخان يونس يثبت أن الخطة مبيتة للنيل من ثبات الـشعب والمـس بثبـات                    

وحول انقطاع التيار الكهربائي عن مساحات واسعة في قطاع غزة بسبب استهداف شركة الكهرباء،               .الحكومة



 

 5

 نحن أمة نريـد أن      :ادمة، وأضاف  سيتم توريد محوالت كهربائية إلى غزة خالل األيام القليلة الق          :قال هنية انه  
  .ننشر النور بين الناس ولكن االحتالل ال يعرف إال الظالم

  
  الملخص التنفيذي الستطالع اآلراء الذي أجراه مركز الزيتونةينشر الفلسطيني لالعالم  .3

 ي لبنانالملخص التنفيذي الستطالع اآلراء السياسية لالجئين الفلسطينيين فنشر المركز الفلسطيني لالعالم 
 بهدف التعرف إلى اآلراء 2006مايو/  أيار20يوم السبت والذي أجراه مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 

 25السياسية لالجئين الفلسطينيين في لبنان بعد االنتخابات التشريعية التي جرت في األراضي الفلسطينية في 
 حركة حماس وما تبع ذلك من تداعيات، ومقارنتها بما ، وتشكيل حكومة جديدة بقيادة2006يناير/ كانون الثاني

، لمعرفة 2005نوفمبر/  تشرين الثاني13-12كان عليه الحال في االستطالع السابق الذي أجراه المركز في 
، وهذا الملخص يوصف أهم نتائج 2005نوفمبر/ شكل ومدى التغير الذي طرأ عليها منذ شهر تشرين الثاني

  : ولالطالع على تفاصيل االستطالع يمكن العودة إلى.ح ظروف وإجراءات تنفيذههذا االستطالع ويوض
htm.06lajeen/2006/books/arabic/info.info-palestine.www://http 

  
  ق الدبلوماسية اإلفراج عن الجندي األسير عبر الطر: أبو هالل .4

أعلن خالد أبو هالل الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية أن اإلفراج عن الجنـدي اإلسـرائيلي                : ألفت حداد 
األسير هي مسألة يمكن حلها عبر الطرق الدبلوماسية وليس عبر اإلرهاب الذي يمارسه جيش االحـتالل فـي                  

 أن  أبـو هـالل   وبـين    .المختطف واضحة ومعروفـة   إن طرق اإلفراج عن الجندي      : وقال أبو هالل   .القطاع
 قضية الجندي لـم تكـن إال        :إسرائيل تستغل قضية الجندي المختطف من أجل مواصلة عدوانها، موضحا أن          

من جهة أخرى استنكر أبو هالل القصف الـصاروخي          .ذريعة إسرائيلية لتعزيز هذا الهجوم اإلسرائيلي الحاقد      
وأعلن أبو هالل عن جهود كبيرة تبذل من اجـل           . الفلسطينية في مدينة غزة    الذي استهدف مقر وزارة الداخلية    

التوصل إلى إنهاء العدوان على غزة، معربا عن أمله بنجاح الجهود الدبلوماسية المبذولة في قـضية الجنـدي                  
للقيام بواجبها   حالة االستنفار في كافة األجهزة األمنية الفلسطينية         :وأعلن عن  .األسير إلنهاء العدوان المتواصل   

  .في حماية المؤسسات الوطنية من العبث والتخريب والحفاظ على األمن الداخلي
  1/7/2006 48عرب 

  
   فراغ قانوني ام سياسي؟... بعد االعتقاالتالفلسطينيةحكومة ال: تحقيق .5

ضفة في ليلة    نائبا من نوابها في ال     24أثار اعتقال اسرائيل ثلث اعضاء حكومة حماس و        : محمد يونس  ،رام اهللا 
واحدة، وتهديد اعضاء الحكومة والنواب الباقين باالعتقال، الكثير من االسئلة في شأن سبل التعامل مع الفـراغ                 
الناجم عن غياب عدد كبير من اعضاء الحكومة والبرلمان في سلطة تتألف من رأسين، الرئاسـة الفتحاويـة،                  

سماعيل هنية الى االجابة على هذا الـسؤال بتكليـف          ففي حماس، سارع رئيس الحكومة ا      .والحكومة الحماسية 
وان كان هذا االجراء     .الوزراء المقيمين في غزة تولي حقائب زمالئهم المقيمين في الضفة الخاضعة لالحتالل           

يوفر حال قانونيا سريعا للمشكلة الراهنة، فان رئيس الوزراء لم يوضح طبيعة االجراء الذي قد يلجأ اليه فـي                   
اما في فتح،    .اسرائيل غزة والوصول الى باقي اعضاء الحكومة والبرلمان، وهو امر غير مستبعد           حال اجتياح   

فألمح بعض المتحدثين الى امكان لجوء الرئيس عباس لملء ما اسموه الفراغ القانوني الناجم عن غيـاب هـذا                   
هذه التصريحات اسـتقواء    العدد الكبير من الوزراء، وهو ما أثار حفيظة حماس التي اعتبر بعض قادتها مثل               

وفي ما بدا انه رد سريع من حماس على تصريحات رئيس كتلة فتح في المجلس عزام االحمد التي                   .باالحتالل
تحدث فيها عن صالحيات الرئيس في ملء الفراغ القانوني، شدد هنية في خطبة الجمعة امـس علـى ان اي                    

لجديدة للنظام السياسي الفلسطيني الناشئة عـن فـوز         غياب لرئيس الحكومة واعضائها لن يغير من التركيبة ا        
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اي تغيير في الحكومة في السنوات االربـع        : وقال بلغة بدت حاسمة   . حركته بغالبية اعضاء المجلس التشريعي    
وكانت اسرائيل اعتقلت الى جانب الوزراء الثمانيـة، نـصف           .المقبلة، سيبنى على نتائج االنتخابات التشريعية     

ومن غير المستبعد ان تعمد في اي تطور        .  عضوا 48س في التشريعي في الضفة المؤلفة من        اعضاء كتلة حما  
قادم الى اعتقال باقي اعضاء الكتلة، االمر الذي يتسبب في اختالل كبير في تركيبة التشريعي لصالح فتح التي                  

لمانية في غزة تتألف من     ، علماً ان كتلة حماس البر     ) عضوا 42( كتلة الغالبية في المجلس      ،ستصبح والحال هذه  
وتشير خيـوط   .  نائبا فقط  11 عضوا فقط، في حين تتألف كتل اليسار والوسط والمستقلين في المجلس من              28

واشكاالت العالقة بين رأسي النظام السياسي الفلسطيني فتح وحماس الى ان الفراغ الذي قد ينشأ عن اعتقـال                  
فمن دون توافـق سياسـي بـين        .  سياسيا اكثر منه قانونيا    وزراء ونواب من حماس او غيابهم، سيكون فراغا       

الحركتين، فان اي خطوة تخطوها حركة من الحركتين في هذا النظام، ستعتبرها الحركـة الخـصم موجهـة                  
ضدها، االمر الذي قد يجدد االزمة السياسية التي تدهورت اخيرا الى اشتباكات مسلحة هي االسـوأ واالكثـر                  

وقال النائب السابق عزمي الشعبي الذي يعد من ابرز الخبراء في النظام             . الفلسطينية خطورة في تاريخ الحركة   
المشكلة هنا سياسية وعالجها سياسي، والحركتان، فتح وحماس، في حاجـة الـى اتفـاق               : السياسي الفلسطيني 

اندالع ازمة  وتوصلت الحركتان عقب     .سياسي حتى يتم تجاوز اي فراغ او مشكلة قد تظهر في النظام السياسي            
خطف الجندي االسرائيلي وضرب اسرائيل حصارا على القطاع والتهديد باجتياحه، الى اتفاق وطني على وثيقة               

ويقـول   .االسرى، وهو ما يرجح ان يشكل اساساً لملء اي فراغ قد ينجم عن غياب اي عضو في الحكومـة                  
ى الحكومة، على العكس نحن سنقف      حركة فتح ليست من يمتطي حصان االحتالل للوصول ال        : جبريل رجوب 

  .الى جانب حماس في مواجهة االحتالل الذي اعتقل اعضاء الحكومة والتشريعي
  1/7/2006الحياة 

  
 وزراء الحكومة يديرون وزاراتهم وهم مطاردون وال ينامون في منازلهم : عدوان .6

 للقدس ، الجمعة، الفلسطينيةعاطف عدوان وزير شؤون الالجئين في الحكومة.اكد د: رام اهللا من وليد عوض
العربي بأنه يعيش وبقية اعضاء الحكومة بعيدا عن االنظار ويأخذون احتياطات امنية في تحركاتهم نتيجة 

واضاف عدوان قائال نحن في معظم االحيان خارج  .العدوان االسرائيلي المتواصل والتهديد الدائم باستهدافهم
وبشأن  . ان نأخذ االحتياطات االمنية سواء في تنقالتنا او نومنا او عملنامنازلنا وال ننام فيها، ونحاول دائما

كيفية ادارت شؤون وزاراتهم وهم مطاردون من قبل االحتالل قال عدوان الكثير من الوزراء يديرون 
ء وزاراتهم من خالل الوسائل التكنولوجية مثل االنترنت وعبر الهواتف الخليوية، ومشيرا الي ان بعض الوزرا

واوضح  . وزاراتهم ولكنهم يذهبون بقدر من الحذر وبعد اخذ االحتياطات االمنية الالزمةىيحاولون الوصول ال
واستبعد  .عدوان بأن مجلس الوزراء يحاول االجتماع بشكل يومي رغم استهدافه من قبل االحتالل االسرائيلي

لمقاومة بدون مقابل كونهم عملوا الكثير من عدوان ان يتم تسليم الجندي االسرائيلي المختطف من قبل رجال ا
  .هاجل اسر

  1/7/2006القدس العربي 
  

  األحمد يدعو لعدم االنجرار وراء تأويالت خاطئةعزام  .7
 عن أسفه واستغرابه للبيانـات والتـصريحات التـي          البرلمانية، أعرب عزام األحمد، رئيس كتلة فتح        :رام اهللا 

وكان بعض قادة حماس، هـاجموا       . بثته قناة الجزيرة الفضائية    صدرت من قبل حماس حول مؤتمر صحفي له       
 الوزراء  األحمد بشأن تصريحاته، رد فيه على سؤال حول معالجة الفراغ القانوني، الذي تسببه حملة اعتقاالت              

لقد كان حديثي في المؤتمر الـصحفي       : استهجن األحمد انجرار هؤالء وراء اجتزاء تصريحه، قائالً       و. والنواب
منصبا على استنكار وإدانة اعتقال زمالئنا النواب والوزراء، مؤكداً عدم احترام إسرائيل للتقاليد واألعراف              كله  
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والمواثيق واالتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير، والمطالبة بإطالق سراحهم فوراً وتنسيق الجهود بين الكتـل               
ية والدولية من أجل تامين إطالق سـراح جميـع          البرلمانية في المجلس، للتحرك على صعيد البرلمانات العرب       

وتساءل األحمد لماذا ذهب البعض ليتحدث عن تشكيل حكومة طوارئ وغيرها من             .النواب والوزراء المعتقلين  
المسميات؟، الفتاً إلى أن دعوته كانت واضحة عندما قال، إنه من السابق ألوانه الحديث عن فـراغ قـانوني،                   

ية واإلسالمية إلى توحيد صفوفها في مواجهة العدوان اإلسرائيلي، لقطع الطريق عليه            داعياً جميع القوى الوطن   
وتـساءل لمـاذا يلجـأ       .في محاولته إلنجاح مخططه التدميري، خاصة بعد التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني           

تضامن، مؤكداً  البعض إلى التأويل والتحريف لنشر بذور الشقاق والخالف ونحن أحوج ما نكون إلى الوحدة وال              
  .أنه لن ينساق وراء تصريحات مستندة على التحريف للبحث عن مبررات لخوض معارك وهمية

  1/7/2006الحياة الجديدة 
  

  الكتل البرلمانية متفقة على منح الحكومة شبكة امان: البرغوثيمصطفى  .8
ية واختطـاف عـدد مـن        اننا لن نسمح بان تؤثر القرصنة االسـرائيل        :مصطفى البرغوثي . اكد النائب د   :غزة

وقال البرغـوثي ان     .الوزراء والنواب على مسيرة الديمقراطية الفلسطينية وعمل المجلس التشريعي والحكومة         
الكتل البرلمانية تدرس الوسائل الكفيلة باستمرار عمل التشريعي وابطال محاوالت اسرائيل لـشل المؤسـسات               

 بان تؤثر على التوازنات السياسية داخل التشريعي وعلى قدرته          الفلسطينية وعدم السماح لالعتقاالت االسرائيلية    
واضاف البرغوثي ان الكتل البرلمانية متفقـة فيمـا          .على اتخاذ القرارات بما يخدم مصلحة الناخب الفلسطيني       

بينها على منح شبكة امان للحكومة حتى يتم االفراج عن كافة االخـوة المختطفـين مـن اعـضاء الحكومـة                     
 .والبرلمان

  1/7/2006الحياة الجديدة 
  

  خلية األزمة الفلسطينية تطالب بحل شامل لقضية الجندي .9
 كشفت مصادر فلسطينية ان خلية األزمة التـي شـكلتها الـسلطة             : فتحي صباح  ، اسعد تلحمي  ، غزة ،الناصرة

على مراحل،  والحكومة الفلسطينيتين، اتفقت على أن يكون الحل شامالً وان يشمل اطالق االسرى الفلسطينيين              
واخالء سبيل الوزراء والنواب الذي خطفتهم اسرائيل، اضافة الى وقف العدوان واالنسحاب من غزة ووقـف                

ولفتت المصادر الى ان وفد الوساطة المصري اجرى         .االغتياالت واعادة فتح المعابر الحدودية ورفع الحصار      
خاطفة، ويسعى الى تمديد المهلة حتى نهايـة        اتصاالت مع رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة وحماس والجهات ال        

  .اليوم على أمل التوصل الى اتفاق يرضي جميع االطراف
  1/7/2006الحياة 

  
  الفلسطينية  لتقويض السلطةيسعىولمرت وا ...نتوقع احتماالت خطرة: عشراوي .10

ة الفلـسطينية،   قالت حنان عشراوي للقبس ان حكومة اولمرت تنفذ خطة واسعة النطاق لتقويض السلط            : بيروت
ووصفت ما يحـدث فـي       .واعادة االمور الى نقطة الصفر من اجل فرض واقع معين على الشعب الفلسطيني            

قطاع غزة بالبربري، مستغربة مواقف الحياد التي يعتمدها العالم حيال مأساة تطـاول جميـع فئـات الـشعب              
ت يمشي على خطى سلفه شارون فـي        والحظت ان اولمر   .الفلسطيني، مضيفة ان احدا لن يستطيع ان يقهرنا       

تجاهل الجانب الفلسطيني والقيام بخطوات منفردة بعيدا عن الشراكة الدبلوماسية التي فرضتها االتفاقـات بـين                
 االسرائيلي علـى    -واشارت عشراوي الى ان ما يحدث اآلن يؤكد ان الصراع الفلسطيني             .السلطة واسرائيل 

لحسبان كل االحتماالت، خصوصا ان اولمرت افصح، بـصورة او          ابواب مرحلة خطرة، ويجب ان نضع في ا       
ورأت ان   .بأخرى، عن اتجاهات لديه من شأنها جعل السالم مستحيال، وكذلك اقامة دولة فلـسطينية مـستقلة               
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اولمرت الذي ال يتمتع بالكفاءة الالزمة إلدارة ملف على ذلك المستوى من التعقيد يحاول ان يبرز كقائد سياسي                  
 تنظيم المجازر ضد الفلسطينيين، كل الذي يحصل، رغم مأساويته، هو دليل علـى افـالس رئـيس                  من خالل 

وقالت عشراوي ان ما     .الوزراء االسرائيلي الذي يحاول تقليد مرشده الروحي شارون على ذلك النحو الرديء           
بـي المطلـق، ولكـن      يحدث ال بد ان يترك انعكاساته على كامل الساحة الفلسطينية، وانه لفتها الـصمت العر              

  . لقد اعتدنا هذا، وما علينا سوى ان نصمد حتى النهاية:لتستدرك
 1/7/2006القبس الكويتية 

  
  شكل جريمة ضد اإلنسانية يسرائيلي  التصعيد اال:عشراوي .11

 سعد الحريري التطورات في فلسطين واسـتقبل        اللبناني تابع رئيس تيار المستقبل النائب    :  حسن عبداهللا  ،بيروت
. حنان عشراوي في حضور النائبة بهية الحريري وممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكـي              . الغاية د  لهذه

كان النقاش حول التحديات التي نواجهها جميعا وفي مقدمها وضع الفلـسطينيين فـي لبنـان             :وقالت عشراوي 
ت المجنونة التي تشكل    وخطورة الوضع في فلسطين وما يشهده من تدهور جراء التصعيد اإلسرائيلي والخطوا           

  جريمة ضد اإلنسانية وليس فقط جريمة حرب ومحاولة تجويع الشعب وقصف واغتيال واختطاف وقتل وفي 
الوقت نفسه مصادرة أراض وخطة أحادية وهذا كله يتطلب وحدة وطنية ورصا للصفوف الداخلية عندنا فـي                 

  .فلسطين
  1/7/2006الوطن السعودية 

  
   جريحاً بغارات وقصف على القطاع 18بلس و شهداء في غزة وناثالثة .12

 استشهد قرب مطار رفح عندما      ، الناشط في حركة الجهاد    ،ن محمد عبدالعال  اقالت مصادر طبية وأمنية      :غزة
وفي منطقة جباليا شمال القطاع جرح مقاومان يعتقد بأنهمـا مـن             .استهدفه صاروخ أطلقته مروحية إسرائيلية    

كما تعرضت أيضا منطقة مقبرة الشهداء جنـوب رفـح          . ف مع جنود االحتالل   كتائب األقصى في اشتباك عني    
وأفـادت مـصادر طبيـة       .لغارة استهدفت مجموعة من سرايا القدس، ما أسفر عن جرح أحد أعضاء السرايا            

وشهود عيان بأن ثالثة فلسطينيين من حركة الجهاد اصيبوا في غارة إسرائيلية جوية استهدفت سيارة مدنية في                 
 المقاومينن قواته اغتالت اثنين من      اوفي الضفة الغربية، قال الجيش اإلسرائيلي       . لشجاعية في شرق غزة   حي ا 

 ينتمي إلى كتائب األقصى ولـم       ينشطاالناحد  سكان والجيش اإلسرائيلي ان     القال  و. خالل مداهمة بمدينة نابلس   
   .شط الثانيايتم التعرف بعد إلى هوية الن

1/7/2006الخليج اإلماراتية   
 

   تنفي خطفها جندياً ثانياً كتائب االقصى
فـي   انهم خطفوا جنـديا      وان من كتائب االقصى قال    ي ناشط ان :غزة من 1/7/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

. وقال الجيش اإلسرائيلي انه يتحقق مـن التقريـر  . الضفة الغربية لكنهم لم يقدموا أي دليل يثبت صحة زعمهم 
  . عاما وانه خطف في الساعات االولى من صباح امس األول22ندي المخطوف عمره كتائب ان الجالوأعلنت 
ن يناشـط  ان   :غزة من   عالء المشهراوي والوكاالت  نقالً عن مراسلها     1/7/2006 االتحاد االماراتية  واوردت

  .ختطافعملية اال حول تصريحهم في وقت متأخر أمس عن وامن كتائب االقصى تراجع
  

  هيوني في غزة يطالبون باإلفراج عن ألف أسيٍر مقابل معلوماٍت عنهآِسرو الجندي الص .13
 أعلنت كلٌّ من كتائب القسام، وجيش اإلسالم، وألوية الناصر صالح الدين، مطالب جديدةً مقابل إعطاء :غزة

ة واإلنسانية نّنا نعلن على المأل مطالبنا العادلا: وقال بيان للفصائل الثالثة .غزةبمعلوماٍت عن الجندي األسير 
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 عاماً كبادرة إثبات جدية وحسن نوايا مقابل 18التالية، اإلفراج عن جميع األسيرات واألطفال دون سن الـ
معلوماٍت عن الجندي األسير، واإلفراج عن ألف من األسرى الفلسطينيين والعرب والمسلمين من أي جنسيٍة 

جميع ذوي األحكام العالية وجميع المرضى والفلسطينية، كانت شامالً ذلك بالدرجة األولى جميع قادة الفصائل 
ذوي الحاالت الطبية الصعبة واإلنسانية، ووقف كّل أشكال العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني.   

30/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   
   

 حماس لن تطلق سراح الجندي االسرائيلي دون مقابل: مشير المصري .14
اكد مشير المصري عضو المجلس التشريعي عن حماس بأن هناك اتفاقا بين الجناح  :ض وليد عو،رام اهللا

 ان رجال ى عدم اطالق سراح الجندي االسرائيلي دون مقابل مشيرا الىحركة علالالسياسي والعسكري في 
 ان ىواشار ال .المقاومة والجناح العسكري في الحركة هم الذين يحسمون االمر في قضية الجندي المختطف

 واضح وهو عدم االفصاح بأية معلومة عن الجندي اال بعد اطالق األسرموقف االجنحة التي نفذت عملية 
وبشأن  . عاما18 دون طفل 300 اضافة الي حوالي 120سراح جميع االسيرات والبالغ عددهن اكثر من 

 فلسطينيين ى سراح اسراالتصاالت المصرية مع حماس الطالق سراح الجندي مقابل وعود اسرائيلية باطالق
 ىليس هناك فلسطيني واحد يوافق علانه  قال المصري ،في المستقبل ضمن بوادر حسن نية من اسرائيل

 ان جميع التحركات والوساطات الخارجية لن تجبر حماس وفصائل ىوشدد عل .االفراج المجاني عن الجندي
 الوحيد ى ان امل االسرىل، ومشيرا ال االف اسير في سجون االحتال10 خذالن اكثر من ىالمقاومة عل

غزة في حال لم يتم اطالق لوبشأن تنفيذ اجتياح  . اسرائيليينىللخروج من سجون االحتالل هو مبادلتهم بأسر
 المظاهر العسكرية للعدو، والجيش االسرائيلي ال يريد ان ىالشعب الفلسطيني تعود علان  قال ،سراح الجندي

  .ن الدخول ليس مثل الخروجيقوم بمجازفة ويدخل غزة ال
1/7/2006القدس العربي   

  
  المفاوضات بخصوص الجندي عالقة باستثناء المحاوالت المصرية: محمد نزال .15

تـصريحات     لحركة حماس فـي       قال محمد نزال عضو المكتب السياسي       : عبدالرازق ابو جز والوكاالت    ،   غزة
  تقوم بها مصر،     باستثناء المحاوالت التي   المخطوف   لجنديبخصوص ا وساطة  اآلن اي   اك   ليس هن   انه    صحفية

 ان خالد مشعل أجرى عدة اتصاالت مع عدد من القادة العـرب دون    وأضاف، .  وساطة سورية    ونفى وجود أي   
  .يحددهم   أن

1/7/2006األيام البحرينية   
  

  لسطينية التحرير الفالفصائل الفلسطينية تبدأ خالل ايام حواراً إلصالح منظمة .16
 أكدت مصادر فلسطينية في دمشق أن جلسات الحوار من أجل إصالح منظمة التحريـر           : محمد الخضر  ،دمشق

مسؤول الخارج فـي الجبهـة      ،  وقال ماهر الطاهر  . ستجري في موعدها المحدد في العاشر من الشهر الجاري        
. ر بحضور فـاروق القـدومي     ن الفصائل الموجودة في دمشق ستجري الحوار المقر       االشعبية لتحرير فلسطين    

واعتبر أن إجراء اللقاء يشكل رسالة للعالم بأن العدوان اإلسرائيلي لن يمنع الفلسطينيين مـن متابعـة العمـل                   
والتشاور لتعزيز وحدتهم وتمتين نضالهم من أجل الوصول الى أهدافهم الوطنية بعدما نجحوا بالتوصـل الـى                 

هداف للحملة اإلسرائيلية العدوانية ال عالقة لها بموضـوع الجنـدي           وحدد ثالثة أ   .التوافق على وثيقة األسرى   
المختطف، األول يتصل بضرب البنية التحتية في الضفة وغزة بهدف منع عمليات المقاومة والصمود، والثاني               

التوافق علـى برنـامج وطنـي خالفـاً         على  ضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية بعدما تبينت قدرة الفلسطينيين         
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نات إسرائيلية على الحرب األهلية، وثالثا إسقاط حركة حماس بعد فشل إسقاطها عبر الحصار االقتصادي               لمراه
وجود اتـصاالت   عن  وكشف   .الحركةوالمقاطعة الغربية لها، وهو ما يجري من خالل خطف وزراء ونواب            

ربا الـصمت العربـي     ومشاورات يومية بين قادة الفصائل في دمشق حول تطورات العدوان اإلسرائيلي، مستغ           
حيال ما يجري تجاه الشعب الفلسطيني، وداعيا الى تحرك شعبي عربي على األقل يوجه رسالة لإلسـرائيليين                 

   .بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم
1/7/2006الحياة   

 
  على غزةخالفات بين أولمرت وهيئة األركان أرجأت العدوان أنباء عن  .17

 خالفات بين   حول ، الصحف اإلسرائيلية أمس   هذكرتما   :ب.ف.اال عن    نق 1/7/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت
 . أدت خصوصاً الى تعليق الهجوم العسكري البري في شمال قطـاع غـزة              العسكرية، أولمرت وهيئة األركان  

هآرتس أن أولمرت رفض اقتراح شن عملية واسعة في قطاع بيت حانون الهدف منها خـصوصاً                 أفادتحيث  
 اعتبر أن تنفيذ خطة هيئة األركان سيتسبب بسقوط         هذكرت يديعوت احرونوت أن    فيما   .خوقف إطالق الصواري  

  .الكثير من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين
 معاريف عن مصدر عسكري هنقلت ما :الناصرة من 1/7/2006 القدس العربي  مراسلزهير اندراوسوذكر 

ائيلي يقوم بارتكاب االخطاء في ادارة االزمة، وانه من غير  السياسي االسرى ان المستومنفي جيش االحتالل 
 تنفذها، واضاف ان القوات االسرائيلية علي اهبة االستعداد للبدء والالمعقول ان تقوم الدولة باتخاذ قرارات 

 ى ان سياسة الحكومة االسرائيلية غير الواضحة تضعف الضغط علىشدد علكما باجتياح قطاع غزة، 
 نقلت يديعوت ىمن جهة أخر و. اضعاف قوة الردع االسرائيليةىبشكل كبير، باالضافة الالفلسطينيين 

فإن إسرائيل سترد ، نه في حال إطالق سراح الجندي االسيرأ ،وت عن مصادر سياسية إسرائيلية قولهاناحرو
  .بااليجاب وتطلق سراح القياديين من حماس الذين اعتقلوا

  
   حماس وفق القانون الجنائيمزوز يصدر قرار باعتقال مسؤولي .18

لمستشار القضائي للحكومة، رفض الطلب الذي تقدم بـه الـشاباك لتمديـد             اقرر   :القدس المحتلة  آمال شحادة    
 واصدر اوامر   . منهم  باستثناء المقدسيين  ، اعتقاال اداريا حسب قانون مقاتلون ليسوا قانونيين       ،اعتقال قادة حماس  

 ساعة  96 امام قاض في المحكمة االسرائيلية خالل        هملومثاالمر الذي يعني    . ئي وفقا للقانون الجنا    بحقهم اعتقال
  زعمـوا   الشاباك يمحقق يذكر أن    . لوائح اتهام بموجب قانون منع اإلرهاب      همستقدم ضد  حيث   .لتمديد اعتقالهم 

ثر من مـسؤول  في وقت أكد فيه أك. ان في حوزتهم ادلة تربط المعتقلين بتمويل وتقديم مساعد لعمليات إرهابية    
  .أن االجراءات الجنائية ضد معتقلي حماس هي جدية ،اسرائيلي

  1/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

     األسيرؤيد التفاوض إلطالق الجنديت اإلسرائيليين غالبية .19
 استطالع للـرأي نـشرت نتائجـه يـديعوت           به أفادما   :ب.ف.أ نقال عن    1/7/2006 القدس العربي    نشرت

ان التفاوض والضغوط الدولية افـضل سـبيل        من المستطلعة أرائهم، رأوا     % 53ن  يه أ جاء ف  ،أحرونوت أمس 
وفي نفس السياق . ال رأي لهم% 4يؤيدون العمل العسكري و  % 43كشف أن    الجندي االسير، فيما     لإلفراج عن 

% 32 أيـد شن الجيش عملية عسكرية كبيرة لوقف إطالق الصواريخ على إسـرائيل، فـي حـين                % 65 أيد
  .وضالتفا
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 سيؤيدون اطالق سراح  ،%58اظهر ايضا ان    أن االستطالع   : القدس من   1/7/2006 القبس الكويتية    وجاء في 
 في المائـة مـنهم تبـادل        35 فيما عارض    . االسير  الجندي ايقتلولن  سجناء فلسطينيين اذا اتضح ان النشطاء       

وعلى .  في المائة  41 فيما ايدها    ،ة في المائة محاولة اغتيال اسماعيل هني      51عارض  في نفس السياق     و .سجناء
اظهر و .انه ليس كذلك  % 43 اعتبران اولمرت يحقق نجاحا كرئيس للوزراء بينما        ،  %53صعيد آخر فقد قال     

االستطالع انه اذا اجريت انتخابات في الوقت الحالي فان عدد المقاعد التي سيحـصل عليهـا حـزب كـديما                    
  .15إلى  19 منمقاعد التي سيحصل عليها حزب العمل كما سينخفض عدد ال، 29 من 24سينخفض الى 
 أن غالبية الجمهور ال ترى في فك اإلرتباط         أن االستطالع بين  : والوكاالت 1/7/2006 48عرب  وذكر موقع   

أن صعود حماس   % 43 عتبرفقد أ .  السبب الرئيس في تدهور الوضع األمني على حدودها        أنه ،من قطاع غزة  
أن السبب هو السياسة الخاطئة مـن جانـب حكومـة           ب% 22يسي، في حين أجاب     إلى السلطة هو السبب الرئ    

الذي  ،قلة تجربة بيرتس  إلى  سبب  ال% 8فيما أحال   ،   هو السبب   فك اإلرتباط  أعتبروا أن   % 19إسرائيل، مقابل   
إلـى أن   % 53 في حين أشـار      .عالمة سلبية على طريقة إدارته ألزمة وقوع الجندي في األسر         % 47 أعطاه
جـاء   كما . عديم التجربة العسكرية والسياسية تؤثر بشكل سلبي على الطريقة التي يدير بها األزمة             هة كون حقيق
 بـين   فقد أما على صعيد خطة أولمرت     .، تعتقد أن بيرتس فاشل في أداء مهام منصبه كوزير لألمن          %64أن  

مقابـل  % 47 بهذا الشأن بنسبة     الجمهور ينقسم إال ان   اإلستطالع أن أولمرت فشل في تسويق خطته السياسية،         
 .مع الخطة وضدها% 47
  

   خوفا من االختطافص حافالت مجانية لنقل مستوطني الضفةيتخص .20
ن مجلس المـستوطنات اإلسـرائيلية فـي الـضفة     أقالت مصادر إسرائيلية : عبدالرؤوف أرناؤوط ـ  رام اهللا
ين المستوطنات المختلفة المقامة على أراضي       سيبدأ بتشغيل حافالت توفر النقل المجاني للمستوطنين ب        ،الغربية

  . وذلك في أعقاب تقارير عن مخططات لنشطاء فلسطينيين باختطاف مستوطنين.الضفة الغربية
  1/7/2006الوطن السعودية 

  
  تظاهرة إسرائيلية من قوى اليسار ضد التصعيد في غزة .21

نود وضباط سـابقون فـي الجـيش         شاب من قوى اليسار اليهودية، ومعظمهم ج       200خرج حوالي   : تل أبيب 
اإلسرائيلي، ليتظاهروا على حدود قطاع غزة احتجاجا على العملية الحربية، مطالبين بوقفها فورا والتوجه نحو               

ن العملية في   أ، وهو ضابط كبير في جيش االحتياط،         وأشار أحد المشاركين   .المفاوضات إلطالق سراح الجندي   
 أن قيام إسـرائيل باعتقـال وزراء        ،وأضاف. ى غير النوايا المعلنة   غزة هي عدوان عسكري يخبئ نوايا أخر      

  .ونواب حماس هو تصعيد خطير يدل على ضعف الحكومة وخوفها من المفاوضات
  1/7/2006الشرق األوسط 

  
     في غزةهآرتس تحذر الحكومة اإلسرائيلية من تكرار أخطاء لبنان .22

ووصـفت اعتقـال قيـادة      . السرائيلي في حرب لبنان   حذرت هارتس من خطر تكرار الخطأ ا       :القدس المحتلة 
 ونثر المنـشورات    للبنى التحتية، وصفت قصف اسرائيل     كما   .حماس للمساومة بعمل عصابة وليس عمل دولة      
 .على السكان وترهيبهم وتخويفهم بفقدان الصواب

  1/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

    في غزة من كارثة إنسانيةيرتحذ .23



 

 12

دعت االمم المتحدة اسرائيل الى السماح بوصول امدادات الغذاء والدواء بشكل : يبهانيجنيف ـ من ستيفاني ن
وقال برنامج الغذاء العالمي التابع لالمم المتحدة ان الكثير من المدنيين الفلسطينيين  .عاجل الى غزة

 االجنبية المحاصرين بسبب اغالق نقاط العبور الرئيسية والذين يعانون من فرض قيود على المساعدات
وقال سايمون بلويس المتحدث باسم برنامج الغذاء التابع لالمم  . يعيشون االن على وجبة واحدة فقط يوميا

المتحدة في افادة صحافية ان االزمة اثرت على كل جوانب الحياة الفلسطينية بما في ذلك امكانية الحصول على 
 في المئة من بين سكان 70رنامج الغذاء العالمي ان حوالى ويقول ب  .م والطاقةيالغذاء والرعاية الصحية والتعل

وقال  . ومية دون مساعدةي مليون نسمة غير قادرين على سد احتياجاتهم الغذائية ال1.4غزة البالغ عددهم 
بلويس استراتيجيات الناس للحياة في ظل الظروف الصعبة بلغت مداها ووصلت الى حد ان الكثير من االسر 

  .لى وجبة واحدة يوميام عيوتعيش ال
  1/7/2006القدس العربي 

 
  لمواجهة العدوان" شحن معنوي.. "جمعة غزة .24

طالب خطباء مساجد بقطاع غزة في صالة الجمعة أهالي           :شرحبيل/ ياسر البنا  (-غزة/  عادل زعرب  -رفح  
وأكد األئمة في    . لها القطاع بالصمود والثبات في مواجهة الحملة العسكرية اإلسرائيلية الواسعة التي يتعرضون          

تجويـع الـشعب    "خطبهم أن هدف إسرائيل من العدوان الحالي الذى يستهدف بشكل أساسي البنية التحتية هـو              
  .وليس اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي الذى أسرته فصائل للمقاومة" الفلسطيني وتركيعه

  30/6/2006اسالم اون الين 
  

 سرائيلية تركز على محطات كهرباءهجوم من البحر على خانيونس والغارات اإل .25
شنت الطائرات الحربية اإلسرائيلية غارات متواصلة على المدن الفلسطينية منذ فجر الجمعة في إطار عدوان 

 هدفا مدنيا ومقرات حكومية أبرزها مقر وزارة 20 غارة دمرت نحو 12وبلغت أكثر من » أمطار الصيف«
خلية سعيد صيام، ومحطة كهرباء، ومقرات لكتائب شهداء واخترق صاروخ مكتب وزير الدا الداخلية،

 قال مصدر امني و.فيما تعرضت خانيونس لهجوم من الزوارق البحرية.. األقصى، ومقرات لكتائب القسام
كما .  ايريز شمال قطاع غزة- ان المدفعية قصفت موقعا لألمن الوطني عند مدخل معبر بيت حانونفلسطيني

وفي . كهرباء الرئيسي الذي يغذي شمال قطاع غزة بالقرب من حاجز بيت حانونقصفت المدفعية محول ال
  .الجنوب، وسعت المدفعية اإلسرائيلية نطاق قصفها ليطال محيط مطار غزة الدولي وقرية الشوكة جنوب رفح

  1/7/2006البيان 
  

  يلفها الظالم ويسكنها الخوف” مدينة أشباح“.. غزة .26
، يلفها الظالم، ويـسكنها الخـوف، مـع         ”مدينة أشباح ”الثالث الماضية، أشبه ب   بدت مدينة غزة، خالل الليالي      
وقـضى آالف    .في قطاع غـزة، لليـوم الثالـث علـى التـوالي           ” اإلسرائيلية“تصاعد حدة العملية العسكرية     

 ساعة متواصلة من دون كهرباء، بسبب الـدمار         30الفلسطينيين، ساعات طويلة، تجاوزت في بعض المناطق        
 الذي لحق بمحطة توليد الطاقة في القطاع، فيما عانت مناطق متعددة من القطاع، نقصاً في مياه الشرب،                  الكبير

ويبدي الفلسطينيون تخوفاً كبيراً في ظـل   .في ظل استهداف اآلبار ومحطات المياه، خصوصاً في وسط القطاع       
  .، بتنفيذ عملية برية واسعة”اإلسرائيلية“تصاعد التهديدات 

رات األسر الفلسطينية إلى هجر منازلها في المناطق القريبة من الحدود، وتلك التـي يتهـددها                واضطرت عش 
وقالت مصادر مطلعة، إن     .العدوان في حال مضي قوات االحتالل في تنفيذ عمليتها العسكرية بمراحلها الالحقة           

تمرار الحصار، وإغالق المعـابر،     األيام القليلة المقبلة، ستشهد أزمة حقيقية ستطال كافة مناحي الحياة، مع اس           
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واصطف عشرات الفلسطينيين، خالل اليـومين الماضـيين،          .والنقص المتزايد في المواد األساسية، والوقود     
لساعات طويلة أمام محطات الوقود، في ظل تصاعد الحديث عن نفاد المخزون خـالل سـاعات، فيمـا راح                   

  .آخرون إلى التزود بالخبز، والمواد األساسية
  1/7/2006لخليج اإلماراتية ا

  
  مسيرة احتجاج في مخيم اليرموك انتقدت الصمت العربي .27

خرج نحو خمسة آالف شخص بعد صالة الظهر في مسيرة احتجاجية طافت شـوارع              :  محمد الخضر  -دمشق  
، فيما رددوا شعارات تدعو الى المقاومـة        »فتح«و» حماس« ورفع المشاركون أعالم حركتي      ،  مخيم اليرموك 

وقال مسؤول العمـل الـشعبي فـي         .بارك الوحدة الوطنية الفلسطينية وتنتقد الصمت العربي على العدوان        وت
تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض الى عدوان همجي         «الدكتور التكروري إن المسيرة تأتي      » حماس«

ذي لم يختطف من بيت     وليس إطالق الجندي ال   » حماس«بهدف إسقاط   » صهيوني مدعوم من الواليات المتحدة    
  .بل من موقع عسكري يمارس العدوان كل يوم ضد الفلسطينيين

  1/7/2006الحياة 
  

  البقعة مخيممسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في .28
نظمت القوى السياسية والحركة االسالمية في مخيم البقعة بعد صالة الجمعة امس :  محمود قطيشات-السلط 

ر عن التضامن مع االهل في غزة والضفة الغربية واستنكار اجتياح الجيش مسيرة سلمية وذلك للتعبي
ودعا ، ورفع المشاركون في المسيرة اليافطات المنددة باالحتالل .االسرائيلي لغزة واعتقال القيادات الفلسطينية

 من العواصم المشاركون في المسيرة الدول العربية الى اتخاذ موقف اكثر صالبة وطرد السفراء االسرائيليين
العربية، وقالوا ان تنظيم المسيرة هو بمثابة رسالة لدول العالم للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الذي يعيش 

من جهة ثانية اكد المشاركون في المسيرة على ضرورة عدم االفراج عن الجندي االسرائيلي  .محنة حقيقية
 كما طالبوا الهيئات الدولية التدخل لالفراج الفوري المختطف ومبادلته باسرى محتجزين في سجون االحتالل

 .عن القيادات الفلسطينية التي تم اعتقالها من قبل اسرائيل اثناء اجتياح غزة ودخول مناطق الضفة الغربية
  1/7/2006الدستور 

  
  ندد بالعدوانتمسيرات واعتصامات المخيمات الفلسطينية في لبنان  .29

بنان، امس، سلسلة من المسيرات واالعتصامات المنددة بالعدوان االسرائيلي شهدت المخيمات الفلسطينية في ل
نظمت حركة حماس في مخيم الرشيدية، مسيرة حاشدة، شارك فيها ممثلو قوى وأحزاب لبنانية فقد . على غزة

ووسط .. وفلسطينية، وجمعيات وأندية ومؤسسات، وشخصيات دينية واجتماعية، وأهاٍل من مخيمات المنطقة
زارة الشعارات والرايات والهتافات التي تدعو إلى المقاومة والوحدة الوطنية، وتندد بالعدوان، انطلقت غ

إن صمت المجتمع الدولي : المسيرة يتقدمها ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان الذي ألقى كلمة قال فيها
عالم ذلك : متسائالً.. يطالبنا بضبط النفسوأعجب من األمين العام لالمم المتحدة الذي .. جزء من المؤامرة

آالف أسير في سجون االحتالل في وقت تهتز ألسير مقاتل كان 10وما موقفك من .. وشعبنا وأطفالنا يقتلون
  ؟ ..يقتل أبناءنا قبل أسره بأيام؟، وما موقفك من أسر مئات األطفال والنساء

ت .ت.، مسيرة حاشدة، شارك فيها ممثلو فصائل مر قرب مدينة صوونظمت حركة فتح في مخيم برج الشمالي
وفي منطقة البقاع االوسط نفذت، أمس، الفصائل الفلسطينية .. وحشود من أهالي المخيم والمخيمات المجاورة

واألحزاب اللبنانية الوطنية واإلسالمية في منطقة البقاع اعتصاماً حاشداً أمام مركز االونروا في تعلبايا 
وانطلقت بعد صالة الجمعة من امام مسجد مخيم الجليل في بعلبك مسيرة  عدوان الصهيوني،احتجاجاً على ال



 

 14

ونظمت الفصائل . شعبية تقدمها حملة الالفتات واالعالم وقيادات الفصائل اللبنانية والفلسطينية واللجنة الشعبية
ية، وجالت في أرجاء المخيم الفلسطينية في مخيم البارد مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مركز اللجنة الشعب

  تتقدمها الفرق الكشفية وحملة األعالم والرايات، وردد خاللها المشاركون الهتافات المؤيدة للمقاومة والمطالبة 
  

ونفّذت فصائل المقاومة الفلسطينية في الشمال اعتصاماً أمام مكتب االونروا في  .بالرد على العدوان اإلسرائيلي
  .طرابلس

  1/7/2006السفير 
  

  باب المغاربة"ر من مغبة استمرار الحفريات عند أوقاف القدس تحذ .30
كشف عدنان الحسيني، مدير دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة، النقاب عن اتصاالت مكثّفة مع 

فريات وكافة الجهات المعنية من أجل تحذير الكيان الصهيوني من إجراء الح" اليونيسكو"الحكومة األردنية و
من المسجد األقصى، محذّراً أيضاً من خطورة هذه الحفريات  واالنتهاكات في الممر المؤدي إلى باب المغاربة

  .على الوضع الهشّ في المدينة المقدسة
  30/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  يشمل سكان القدس الشرقية) أ(فرض إذن مسبق للدخول إلى منطقة ياالحتالل  .31

اطق بلسان الجيش اإلسرائيلي أفيحاي إدري، في بيان مكتوب أنه يجب على حـاملي بطاقـة الهويـة                  أعلن الن 
هـذا  : "وقـال  ".امتالك إذن مسبق لذلك، وذلك ألسباب أمنية      ) أ(اإلسرائيلية الذين يريدون الدخول إلى منطقة       

ذن بهدف الحفاظ على أمـنهم      القرار يشمل أيضاً سكان القدس الشرقية ولذلك يجب عليهم أيضاً امتالك هذا اإل            
ونوه إدري إلى أن القرار ليس بجديد ولكنه رد على سؤال بشأن اسباب تطبيقه في هـذا الوقـت                    ". وسالمتهم

 وذلك بسبب وجود عدد من حوادث الخطف التي وقعـت           ،األوضاع األمنية الحالية تقتضي ذلك    : "بالذات وقال 
هي المدن الفلسطينية في الـضفة الغربيـة        ) أ(مقصود بالمناطق   وال ".ضد اسرائيليين في مناطق الضفة الغربية     

 إالَّ أنه   2000التي تخضع للسيطرة الفلسطينية األمنية والمدنية علماً أن الجيش اإلسرائيلي اتخذ القرار في العام               
  .لم يطبقه فعلياً

  1/7/2006األيام الفلسطينية 
  

  عة األمة بالدفاع عن كرامتها شعبنا يقف في طلي:لقدس والديار الفلسطينيةامفتي  .32
دعا الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، مدير المسجد : راسم عبد الواحد، القدس

األقصى، اليوم، أبناء شعبنا إلى المزيد من الوحدة والتالحم والتكاتف، والتعاون فيما بينهم، للتغلب على اآلثار 
 . الغاشم، وأن يوحدوا صفوفهم في مواجهة تداعيات وتطورات هذا العدوانالمؤلمة للعدوان أإلسرائيلي

واستنكر هذا العدوان، مطالباً األمتين العربية واإلسالمية بالتحرك لمساعدة شعبنا الفلسطيني، والعمل بصورة 
دس والديار وحول مهامه الجديدة، وفق المرسوم الرئاسي الجديد، كمفتي عام للق .متواصلة لوقف هذا العدوان

 لفت إلى أن مهامه بالمسجد األقصى تتعلق بإدارته واإلشراف على ،الفلسطينية بجانب مهامه في األوقاف
  .شؤونه من حيث ترتيب الخطابة واإلمامة، واألذان والمؤذنين، والتدريس والتالوة والسدنة والحراسة،

30/6/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية  
  

  من تفاقم أوضاع األسرى في سجون االحتالل نادي األسير يحذر  .33
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حذر نادي األسير في طولكرم، من خطورة األوضاع التي يعانيها األسرى، التي تضاعفت خالل األسبوع 
 بأن إدارة السجون تقوم بتنفيذ سلسلة من العقوبات الجماعية على آالف األسرى والتضييق عليهم وأفاد .الجاري

  .لخارجي، ومنع كافة الزيارات ولقاء ذويهم ومحاميهممن خالل عزلهم عن العالم ا
   

وأكد أن هذه اإلجراءات التصعيدية غير المسبوقة أدت إلى زيادة حدة االحتقان وشحن األجواء العامة القابلة 
  .في أية لحظة داخل السجون، ما لم يتم حل اإلشكاليات العالقة لالنفجار 

  30/6/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في األراضي الفلسطينية  .34
% 14،1أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن نسبة العاطلين عن العمل في األراضي الفلسطينية، ارتفعت من  

 وهو ما يعني ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من مائة 2005عام  % 23،5 لتصل إلى  2000خالل عام  
  .2005 إلى مائة وأربعة وتسعبن ألف عاطل عن العمل في العام  2000ألف مواطن عام  

  30/6/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  الدول المانحة وإسرائيل» رهينة«البورصة الفلسطينية ال تزال  .35
إلـى  » حمـاس « منذ قدوم حكومة     ،ال يزال سوق فلسطين لألوراق الفلسطينية رهينة الدول المانحة وإسرائيل         

االستثمارية، ومقرها في االردن، في التقرير األسبوعي، بان سوق فلسطين          » أطلس«وأفادت مجموعة   . طةالسل
وقال التقريـر     .للسلطة» حماس«من قيمته السوقية منذ تولي حكومة       % 47.49لألوراق المالية خسر حوالي     

ة، يمكن القول إنه في ظل الحركة       ان هناك طريقتين مختلفتين للنظر إلى أداء السوق المالي الفلسطيني، فمن جه           
التصحيحية التي شهدتها أسواق منطقة الشرق األوسط عامة، وفي ظل الظروف الصعبة التي يعمل في ظلهـا                 
السوق الفلسطيني، فإن أدائه لم يكن سيئا، فقد زاد معدل حجم التداول اليومي في السوق الفلسطيني خالل العام                  

  .يتدن مستوى مؤشر القدس بنسبة أكبر بكثير من غيره من مؤشرات المنطقةعن مثيله في الجزائر مثالً، ولم 
من جهة أخرى، بحسب التقرير، يمكن القول أن البعض يؤكد أن السبب الوحيد لتراجع السوق الفلسطيني هـو                  

اعـد  الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة التي يعمل بها، مبينا ان هذه النظرة تستثني إمكانية اخـتالل القو               
وقطـع المـساعدات    . األساسية للشركات الفلسطينية نتيجة للحصار اإلسرائيلي وقطع المـساعدات الخارجيـة          

الخارجية أدى إلى إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين وتعطيل مشاريع التنمية االقتصادية الحكومية والتي تؤثر              
ر، فقد أدى إلى شل التبادل التجـاري مـع          واضاف، أما إغالق المعاب   . على أعمال معظم الشركات الفلسطينية    

  .إسرائيل والتي تمثل الشريك التجاري األكبر للفلسطينيين، واألضرار بإيرادات قطاع التصدير الفلسطيني
  1/7/2006الشرق األوسط 

  
 مشكالت االقتصاد الفلسطيني ستدوم لفترة أطول من الحكومة .36

 قطع المساعدات عن الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة ذكر تقرير لالمم المتحدة أن أثر:  رويترز–القدس 
من الضخامة بحيث أن االقتصاد قد يعاني لسنوات حتى اذا تغيرت الحكومة واستؤنفت المساعدات  حماس
الفقر وتدهور االوضاع االنسانية في المناطق الفلسطينية المحتلة قد يصال الى "وقال التقرير ان  .بالكامل

 ."  وسيستمران لفترة أطول من أي حكومة بصرف النظر عن برنامجها السياسيمستويات غير مسبوقة
  1/7/2006الدستور 
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 الصليب األحمر يسعى إلدخال األدوية إلى غزة  .37
اللجنة الدولية للصليب األحمر دعت إسرائيل إلى السماح بوصول اإلمدادات  أن 1/7/2006 البيان ذكرت

طقة باسم اللجنة إن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بما في ذلك وقالت النا. الطبية العاجلة إلى غزة 
إننا نتفاوض مع «: وقالت اتفاقيات جنيف بضمان وصول اإلمدادات اإلنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين، 

إنها أدوية وإمدادات طبية ضرورية للهالل األحمر . إسرائيل من اجل السماح بدخول مساعدات إنسانية
، مضيفة أن منظمتها تشعر بالعواقب اإلنسانية لتصعيد أعمال العنف وإغالق نقاط العبور إلى »طينيالفلس
وقالت إن اللجنة الدولية للصليب األحمر حريصة أيضا على تسليم الطرود .والسيما معبر المنطار» غزة

 . الغذائية واألدوات المنزلية للعائالت الفلسطينية التي دمر منازل بعضها
 جهاز االحصاء المركزي هاعلنالى ما : ا ف ب، أ ب، رويترز، يو بي آي 1/7/2006 السفير رتوأشا

 في المئة من االسر الفلسطينية باتت محرومة من الكهرباء في غزة، موضحا ان حوالي 90الفلسطيني ان 
.  جراء قطع التيار منشأة عاملة في القطاع معرضة لتلف جزء من محتوياتها من المواد الغذائية والطبية7500

 مستشفى باتت االن بال كهرباء او تعتمد مصادر بديلة للتزود بالكهرباء، ما يؤثر 22واشار الجهاز الى ان 
  . فلسطينيا مصابين بالفشل الكلوي وبحاجة الى غسيل الكلى250على حياة 

 
   تكثف مساعداتها في غزة   األحمرالهالل: اإلمارات .38

حمر مساعداتها اإلنسانية لألسر الفلسطينية األشد حاجة في الضفة الغربيـة وقطـاع              كثفت هيئة الهالل األ    :وام
ووجهت الهيئة مكتبيها في القدس وغزة بتقديم اإلغاثة العاجلة إلى العائالت الفلسطينية التي تعاني الفاقـة                 .غزة

ألحمر إن الهيئـة قـدمت       رئيس مجلس إدارة هيئة الهالل ا       وقال .جراء الظروف اإلنسانية الملحة التي تعيشها     
مؤخراً مساعدات إنسانية عينية إلى العديد من المؤسسات الصحية واالجتماعية في الضفة بلغت قيمتهـا نحـو                 

  .مليونين ونصف المليون درهم
  1/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  سرائيلي  نصر اهللا يحذر من الضغط على الفلسطينيين إلطالق األسير اال: لبنان .39

األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا من ضغوط تمارس على الفصائل الفلـسطينية إلطـالق                حذر  : بيروت
سرائيلي األسير دون مقابل، معتبراً أن األمر في حال حصوله يقضي على األمـل بـإطالق                سراح الجندي اال  

ـ   ، في احتفال جماهيري أمس    ،وقال نصر اهللا   .عشرة آالف أسير فلسطيني من سجون االحتالل       ا يحـدث    إن م
سرائيل كيفية التعـاطي مـع      اآلن في فلسطين أمر مفصلي ستترتب عليه أشياء كثيرة في المستقبل، وسيحدد ال            

 مما يحصل اليوم فـي  اإلنسانوتساءل نصر اهللا عن موقف حماة الديمقراطية ودعاة حقوق    .أمور مماثلة الحقاً  
بعض مع عملية األسير كما لو أنها خطـأ ارتكبـه            الفلسطيني، منتقداً تعاطي ال    اإلنسانغزة من انتهاك لكرامة     

وذكر بوجود نساء وأطفال فلسطينيين داخل سجون االحتالل وليس من وسيلة لتحريرهم إال عبر               .الفلسطينيون
  .سرائيليين في األسر والتفاوض حولهماإيقاع 

 1/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  سرائيليا أي عدوان ىتأهب قوات حزب اهللا في لبنان للرد عل .40
 بينما أكـدت    ،  الحدود مع لبنان   ى عل القصوىسرائيلية حالة االستنفار     أعلنت القوات اال    :  فتحي محمود  -بيروت

 في حين أعلن مصدر مـسئول فـي القـوة     ،  أي عدوانى استعداد تام للرد عل    ىمصادر حزب اهللا أن قواته عل     
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 درجات الحذر   ىقصأسلطة اللبنانية بضرورة اتخاذ      تلقت تحذيرات من ال    أنهااألمنية المشتركة في جنوب لبنان      
    .في منطقة انتشارها

  1/7/2006األهرام المصرية 
  

 اإلنسانالدول العربية تبقي اسرائيل داخل قفص االتهام في مجلس حقوق  .41
 الفلسطينية المحتلة علـى     األراضي في وضع قضية     أمس، واإلسالمية،نجحت الدول العربية    :  رويترز -جنيف

 تغلبت علـى اعتراضـات اسـرائيلية        أن المتحدة بعد    لألمم التابع   اإلنسان الدائم لمجلس حقوق     ألعمالاجدول  
وطرحـت منظمـة المـؤتمر      .  االنتهاكات التي تقوم بها الدولة اليهودية      إلى فحسب   اإلشارةغربية بخصوص   

 بسهولة على القرار داخل      القرار الخاص بإعادة مراجعة القضية في الجلسات القادمة وتمت الموافقة          اإلسالمي
 الحاليين برفع تقارير عن الوضـع       اإلنسان المتحدة لحقوق    األممن يقوم محققو    أ ب أيضاطالب القرار   و. المجلس

   . خالل الجلسة القادمة التي ستعقد في سبتمبر األراضيفي 
  1/7/2006عكاظ 

  
  أردوغان يعرض وساطتهوتظاهرات تركية ضد إسرائيل  .42

 اتـصاالت هاتفيـة شـملت       أجرى قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه          : حسني محلي  -أنقرة
 . التطـورات فـي المنطقـة      آخررئيس الوزراء االسرائيلي وبحث معهم      والرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة     

 سـراح جميـع     وإطالق طلب من اسرائيل وقف العمليات العسكرية فورا         أردوغان إنوقالت مصادر حكومية    
 الطرفين عن استعداد حكومتـه لتقـديم        أردوغانبلغ  أكما  .  الحكومة والبرلمان الفلسطيني   أعضاءلين من   المعتق

 سـبيل الجنـدي االسـرائيلي       إخـالء  دعا عباس وهنية للعمل علـى        أن للفلسطينيين بعد    اإلنسانيةالمساعدات  
. وأحرقوا العلم االسرائيلي  في غضون ذلك تظاهر اآلالف من المواطنين األتراك بعد صالة الجمعة             .المختطف

ودعا المتظاهرون الحكومة لقطع عالقاتها مع الدولة االسرائيلية وناشدوا جميع المسلمين في العالم للتضامن مع               
  . الشعب الفلسطيني

 1/7/2006القبس الكويتية 
 

  اتحاد الصيادلة العرب يطالب بتقديم الدعم للمنظومة الصحية الفلسطينية .43
طالب اتحاد الصيادلة العرب بتقديم الـدعم المـادي والمعنـوي للمنظومـة الـصحية               : محمد سويدان  -عمان

، وعـدم   واألدويـة  نقص العالجات    إلى وأدىالتي ترزأ تحت حصار ظالم طال مختلف قطاعاتها،          الفلسطينية
هنـاك   أنوكشف رئيس اتحاد الصيادلة العـرب        .القدرة على تقديم الخدمة الطبية المناسبة للشعب الفلسطيني       
نـه تـم    أ إلـى رئيس الوفد الفلسطيني    كما أشار   . خطة وبرنامج عمل متكامل لالتحاد لدعم الشعب الفلسطيني       

االتفاق في االجتماعات على تسهيل تسجيل األدوية بين الدول العربية كما تم إقرار مبـدأ الـسماح للـصيادلة                   
  .الفلسطينيين بمزاولة مهنة الصيدلة في البلدان العربية

  1/7/2006ألردنية الغد ا
  

  اعتصامات في بيروت والمناطق دعماً لصمود الفلسطينيين  .44
تواصلت التحركات الشعبية والحزبية واالهلية الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته أمام العدوان 

 فيما االسرائيلي الواسع على قطاع غزة، واستنكاراً للدعم االميركي لالحتالل االسرائيلي وللصمت العربي،
  . صدر مزيد من مواقف الدعم للشعب الفلسطيني
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في التحركات، نفذت لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون االسرائيلية، أمام بيت االمم 
التواطؤ <المتحدة في وسط بيروت، اعتصاماً استنكاراً للعدوان االسرائيلي على قطاع غزة واحتجاجاً على 

  . ، واعتقال المئات من المواطنين وعشرات النواب والوزراء>بي والدولي مع هذا العدوانالرسمي العر
مقر جامعة الدول العربية في بيروت والتقى السفير > المنظمات الشبابية اللبنانية والفلسطينية<وزار وفد من 

سى، انتقدت الصمت عبد الرحمن الصلح وسلمه مذكرة الى االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو مو
العربي ودعت الى تحرك عربي ودولي لوقف المجازر وقطع العالقات العربية مع اسرائيل، وفك الحصار عن 
الشعب الفلسطيني، وفتح الحدود العربية أمام كل أشكال العون للشعب الفلسطيني في انتفاضته ومقاومته بما 

  . فيها إمداده بالسالح للدفاع عن نفسه
للقاء التشاوري التضامني الموسع الذي نظمته بلدية صيدا، نفذ بعد صالة الجمعة اعتصام تضامني وبدعوة من ا

حاشد مع الشعب الفلسطيني تنديداً بالعدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية شارك فيه النائب أسامة سعد 
اإلسالمية وعدد من أعضاء ورئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري وممثلون عن حزب اهللا وأمل والجماعة 

المجلس البلدي وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف الفلسطيني وممثلون عن األحزاب الوطنية 
حركة <كما نظمت  . اللبنانية وعن الهيئات األهلية واالجتماعية والنقابية والثقافية ولفيف من رجال الدين

 لتحرير فلسطين، والمؤتمر الشعبي اللبناني، لقاء تضامنياً مع الشعب والفصائل الفلسطينية> التوحيد االسالمي
الفلسطيني في بهو الجامع المنصوري الكبير في طرابلس بحضور شخصيات سياسية وحزبية ونقابية 

ونظم مجلس بيروت في المؤتمر الشعبي اللبناني اعتصاماً بعد صالة  . واجتماعية وحشد من أبناء المدينة
سجد المركز االسالمي في عائشة بكار، وأحرق المعتصمون العلم االسرائيلي وسط صيحات الجمعة في م

الهجمة الصهيونية والغطاء االميركي وصمت مجلس االمن <الغضب والتكبير، ورفعوا الفتات نددت ب
  . >الدولي

تي تشنها إسرائيل على ان حرب اإلبادة ال<في المواقف، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني 
الشعب الفلسطيني في غزة لن تطفئ شعلة المقاومة ضد احتاللها وعدوانها، بل ستزيد الشعب الفلسطيني قوة 

  >وعزيمة ومقاومة حتى يتمكن من تحرير أرضه وبالده
 اسرائيل ان وحشية<، اعتبر فيه >القوة الثالثة<وأدلى الرئيس سليم الحص، بتصريح باسم منبر الوحدة الوطنية 

المتمادية في عدوانها المتجدد على الشعب الفلسطيني، ليست مستغربة، فهي الوجه اآلخر لغطرسة ال حدود لها 
ترفدها الدولة العظمى أميركا بدعمها االعمى للدولة العنصرية مادياً وسياسياً ودبلوماسياً وإعالمياً في كل 

 االنسانية في خانة حقها في الدفاع عن نفسها ولو على عربداتها منذ إنشائها، فتضع جرائم اسرائيل في حق
المؤلم هو الموقف العربي الضعيف في شجب العدوان ومن وراءه من قوى ه أن قولبوختم . >أرض تغتصبها

اللجنة التنفيذية كل من وصدرت مواقف إدانة للعدوان عن  . دولية، والذي كان أقرب ما يكون الى الالموقف
ة االهلية لنصرة فلسطين ي، لقاء االحزاب والشخصيات التي اجتمعت امس بدعوة من الحمللندوة العمل الوطن

لقاء بيروت <والعراق، اللقاء التشاوري لالحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية، حركة اليسار الديموقراطي، 
، الجمعية اللبنانية لحقوق االنسان، التجمع الوطني >طليعة لبنان العربي االشتراكي<، حزب >الوطني
  .لالصالح

  1/7/2006السفير 
  

  ئيل إلى مجلس األمن وأنانسورية تشكو إسرا .45
 بشأن تحليـق    أنان المتحدة كوفي    لألمم العام   واألمين الدولي   األمن مجلس   إلىوجهت سورية رسالتين    : دمشق

 . معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا غير مبرر ضد سورية           أراضيهاطائرات اسرائيلية فوق    
 الفلـسطينية المحتلـة يـشكل       األراضياق الذي تشنه اسرائيل على       العدوان الواسع النط   أنوأوضحت الرسالة   
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 الخارج والتهرب من متطلبات     إلى تصديرها   إلىوسيلة للتعبير عن فشل وأزمة اسرائيل في الداخل التي تسعى           
المجتمع الدولي لممارسـة الـضغط علـى        سورية  ودعت  .  المتحدة األممالسالم العادل والشامل وفق قرارات      

  ضع حد لعدوانها التدميري اسرائيل لو
  1/7/2006الشرق األوسط 

 
  سياسيون مصريون يطلقون حملة لمقاطعة أمريكا ردا  .46

 إلى حملة شـعبية لمقاطعـة       ، أمس ،دعت القوى السياسية المصرية   : جمال جوهر، جاسم تقي، عصام واحدي     
بـدوره   .لى الشعب الفلـسطيني   السلع والمنتجات األمريكية اعتراضا على موقفها الداعم للعدوان اإلسرائيلي ع         

انتقد النائب األول للمرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين محمد حبيب حالة االسترخاء العربي مـن الهجـوم                 
على الشعب الفلسطيني األعزل، مطالبا بانتفاضة شعبية عربية لمواجهة هذه الحمالت األمنية السافرة التي تهدد               

  . أمن وكرامة األمة
  1/7/2006دية الوطن السعو

  
  الخارجية العرب لالجتماع وزراء يدعوعمر سليمان  .47

 لزيارة سريعة يقوم بهـا عمـر        اإلعدادنه يجرى   أ مصدر دبلوماسي مصري     أكد:  صالح عبد الفتاح   -القاهرة
ومن .  الجهود التي تبذلها مصر    إطار للقاء المسؤولين الفلسطينيين واالسرائيليين في       أبيب غزة وتل    إلىسليمان  

 عمرو موسى مع عدد مـن  أجراها اتصاالت مكثفة أن العام للجامعة العربية األمينهته صرح المتحدث باسم   ج
 اتصاالت مع القادة الفلـسطينيين لالطـالع        أجرىالقادة ووزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات الموقف كما         

عوة مجلـس الجامعـة علـى      لـد  ى اتصاالت تجر  كما أن  .على المستجدات وتنسيق التحرك العربي المطلوب     
 .مستوى وزراء الخارجية لالنعقاد

  1/7/2006عكاظ 
  

  وفد وزاري لبناني يتفقد مخيم عين الحلوة .48
مس، فـي   أ ،تفقد الوفد الوزاري المكلف متابعة ملف المخيمات الفلسطينية في لبنان، مخيم عين الحلوة            : بيروت

 الالجئين في هذا المخيم علـى       أوضاعد عن كثب على     واطلع الوف .  هذا المخيم منذ عقود    إلىزيارة تعد سابقة    
 المخيم ينتظر المساعدة في     أن إلىورحب زكي بالوفد، مشيراً      .د الخدمات الصحية والتربوية واالجتماعية    يصع

وتنـاول مـا    .  والدول المانحة على مساعدة الفلـسطينيين      األونرواوشكر  . كل المجاالت االجتماعية والصحية   
وطالـب الـدول    . د أن الممارسات االسرائيلية هي تعبير عن طبيعة هذا الكيان العـدواني           يحدث في غزة، فأك   

ووصف الوزير حمادة مخيم عين الحلوة بأنه مخـيم          .العربية والمجتمع الدولي بالعمل على وقف هذا العدوان       
للبنانيـة والـشعب    إن وقوفنا بينكم دليل كبير على موقف الحكومة ا         "الصمود وبندقية الشعب الفلسطيني، وقال    

 ."اللبناني الوقوف بجانبكم في مواجهة االحتالل ومقاومته والتمسك بحق العودة وإقامة دولة فلسطينية مـستقلة              
 السالح   إن  تثمر الزيارة تحقيق الحقوق المدنية والسياسية للشعب الفلسطيني، وقال         أن العقيد منير المقدح     وأمل

  .حوار اللبناني الفلسطيني وان هذا السالح في تصرف الجيش اللبنانيالفلسطيني لن يقف عقبة في وجه تقدم ال
 1/7/2006الحياة 

  
   عن الوزراء والنواب الُمختطفينفرنسا تطالب إسرائيل باإلفراج .49

ندد الناطق باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي في تصريٍح له اليوم، بالعنف الذي يحدث فـي                 : باريس
 أن العنف لـيس      وأكد .ا تتابع باهتمام مجريات العملية العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة         إن فرنس : غزة وقال 



 

 20

الوسيلة الجيدة لحّل المشاكل، مشيراً إلى أهمية النداء الذي وجهه وزراء خارجية الدول الصناعية الكبرى بهذا                
 عن قلق بالده العميق إزاء عمليـات  على إسرائيل أن تكون متيقّظة جداً لتبعات أفعالها، معرباً  "وأضاف   .الشأن

التصعيد التي تشهدها المنطقة، ومشيراً إلى أن الجميع ينتظر من إسرائيل أن تفرج عـن الـوزراء والنـواب                   
ودعا ماتيي من جانب آخر الفلسطينيين إلى اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسـير، معتبـراً أن                 .الفلسطينيين

  .تخفيف التصعيد والعودة للعملية السياسيةهذه العملية قد تكون خطوة ل
  30/6/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
  

   لعقد جلسة طارئة وبولتون يستبعد أي قرار األمنمشاورات في مجلس  .50
في نيويورك في جلسة مغلقة للتشاور في الطلـب          اجتمع مجلس األمن مساء أمس    :  نيويورك ـ راغدة درغام 

 الوضع في غزة والممارسـات اإلسـرائيلية ضـد          إزاء إجراءاتلسة طارئة التخاذ    العربي واإليراني عقد ج   
عبر مندوب فلسطين رياض منصور عن أمله بقرار دولي يدين إسرائيل ويطالب بانسحابها من غزة               والمدنيين،  

لـدول   إن ا  ، الـسفير األميركـي،    قال بولتون بينما  ،  " جميع المسؤولين المنتخبين الذين احتجزتهم     إطالق"وبـ  
الغاية من أي قرار يجب أن تكون      " لتقديم أي مشروع قرار، مضيفا أن        "غير جاهزة "األعضاء في مجلس األمن     

 إسـتراتيجية وانعقدت المجموعة العربية أمـس لتنـسيق         ."القيام بعمل محدد وليس أن يكون مجرد فشة خلق        
 30بمشاركة غزيـرة ألكثـر مـن       "التحرك في مجلس األمن، واتفقت على طلب جلسة مفتوحة لمناقشة علنية            

 . لم يكن مرحباً بالجلسة العلنية في البدء، لكنه وافق عليها علـى أي حـال               األميركي الوفد   أن فيما ورد ،  "دولة
 موقف  إصدارواستبعدت أوساط مجلس األمن      وتميزت أجواء روسيا داخل المجلس في دعم المطالب العربية،        

  .اء بالجلسة العلنية، وتوقعت االكتفأمسرسمي من التطورات 
  1/7/2006الحياة 

  
 سرائيل بحماية المدنيين ووقف العقاب الجماعي امواثيق جنيف تلزم : المحلفين الدولية لجنة  .51

ي غزة، كما  فسرائيلياال  التي يقوم بها الجيشانتقدت لجنة المحلفين الدولية العملية العسكرية:  د ب أ،جنيف
ودعت االسرائيليين والفلسطينيين إلى احترام حقوق  .مسلحين فلسطينيينأدانت خطف جندي إسرائيلي من قبل 

وأضافت اللجنة أن مواثيق جنيف تلزم إسرائيل بضبط  . وتولي مسؤولياتهم بموجب مواثيق جنيفاإلنسان
 .النفس وحماية السكان المدنيين ووقف العقاب الجماعي

  1/7/2006الدستور 
  

   ضد العمليات العسكرية االسرائيلية في غزةمقاطعة دانمركية وتظاهرات نرويجية .52
أعلن عدد كبير من المنظمات     : جمال جوهر، جاسم تقي، عصام واحدي     : القاهرة، إسالم أباد، كوبنهاجن، جنيف    

. واألحزاب في الدنمارك مقاطعة إسرائيل سياسيا واقتصاديا، مؤكدة أنها لم تعد تقتنع باألكاذيـب اإلسـرائيلية               
ير الخارجية النرويجي يوناس غار ستوري السفيرة اإلسرائيلية مريام شـومرات بنـاء             استدعى وز ومن جهته   

على طلب من رئيس الوزراء ينس ستولتنبرج لشجب العمليات اإلسرائيلية على قطاع غزة وتـصعيد الوضـع       
رهـاب  إسرائيل هو اإل"عبر رئيس الوزراء عن قلقه من سوء الوضع في غزة وقال إن ما تفعله               و. األمني فيها 

تندد بهذه العمليات العـسكرية اإلسـرائيلية ضـد الـشعب           في الشارع النرويجي    وخرجت مظاهرات   ". بعينه
  .الفلسطيني

  1/7/2006الوطن السعودية 
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  واشنطن تدعو إسرائيل إلتاحة الفرصة لوساطة عربية  .53
رائيل عملياتها في شمال    أن توقف إس  " أمر إيجابي " قال المتحدث باسم البيت األبيض، توني سنو، إنه          : واشنطن

وأضاف  .غزة، في الوقت الذي يسعى فيه قادة فلسطينيون إلى تأمين عملية إطالق الجندي الذي اختطف األحد               
  ."نريد من اإلسرائيليين أن يحتفظوا بضبط النفس، كما نريد من الفلسطينيين تسليم الجندي المختطف: "سنو

  30/6/2006سي ان ان 
  

  
  

  إلسالميين واإلصالحيين وإخفاق للحكوميين  فوز كاسح ل:الكويت .54
أجمـع   :الحسيني البجالتي والكويت محمد العجمي    نقالً عن مراسليها في      1/7/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

المراقبون والمحللون السياسيون على أن نتائج االنتخابات البرلمانية الكويتية وجهت رسالة شديدة اللهجة إلـى               
اإلسـالميون، الليبراليـون،    (ها الشيخ ناصر المحمد، وذلك بتحقيق الكتل السياسية الثالث          الحكومة التي يترأس  

 عـضواً   33 إلـى    29المكونة لكتلة المعارضة نجاحا ساحقاً، حيث ارتفع عدد أعضائها مـن            ) العمل الشعبي 
، بينما فشلت جميـع     )مةالموالية للحكو (يمثلون األغلبية المطلقة، في مقابل خسارة فادحة لنواب كتلة المستقلين           

  . في تحقيق الفوز27المرشحات ال 
فيصل المسلم مؤتمراً صحافياً غـداً      .وكشفت مصادر مطلعة للخليج عن إقامة المنسق العام لنواب المعارضة د          

وأوضحت المـصادر    .األحد يعلن فيه خطوات عمل الكتلة خالل المرحلة المقبلة، ويحدد مطالبها من الحكومة            
ستطالب رئيس الوزراء الجديد بإبعاد عناصر التأزيم من الحكومة، خاصة وزير الطاقة الـشيخ              أن المعارضة   

أحمد الفهد، ووزير شؤون مجلسي األمة والوزراء محمد ضيف اهللا شرار، كما ستعلن أنها سـتقدم مـشروع                  
ـ  . دوائر، وستطالب بإصالحات سياسية أخرى     5قانون بتقليص عدد الدوائر االنتخابية إلى        رت أن الكتلـة    وذك

أحمد السعدون، محمـد جاسـم الـصقر، مـشاري          : سوف تتفق على اسم واحد فقط من بين أربعة أسماء هم          
العنجري، صالح الفضالة، للمنافسة على منصب رئاسة المجلس لمواجهة الرئيس السابق جاسم الخرافي الـذي               

  .لم يعد يملك األغلبية الالزمة ليتبوأ المنصب
 نال اإلسالميون نصيب األسد فيها، حيـث        33 اإلصالحية رفع عدد مقاعدهم إلى       29ل  واستطاع نواب كتلة ا   

 مقاعد لنواب الحركة الدسـتورية      6 مقعداً، منها    18 إلى   13استطاعت الكتلة اإلسالمية رفع عدد مقاعدها من        
، %100نـسبة   وهو نجاح ساحق لإلخوان، حيث استطاع نوابهم الستة النجاح ب         ) اإلخوان المسلمون (اإلسالمية  

واستطاع نواب الحركة السلفية الحفاظ على عـدد مقاعـدهم          .  نواب جدد  4وهما نائبان سابقان، وتمت إضافة      
كما استطاع تكتل    . مقاعد 8 الى   7واستطاع اإلسالميون المستقلون رفع عدد مقاعدهم من        .  مقاعد 4نفسه وهو   

 كما استطاع   . مقاعد 7 الى   6ين، رفع عدد مقاعده من      العمل الشعبي الذي يمثل الكتلة الثانية في تكتل اإلصالحي        
وفي الوقت الذي حققت     . مقاعد 8النواب الليبراليون واإلصالحيون إبقاء عدد مقاعدهم كما هو دون تغيير وهو            

بخسارة فادحة، حيـث لـم يـستطع    ) الموالية للحكومة(فيه المعارضة هذا النجاح الكبير، منيت كتلة المستقلين  
 والنواب الثمانية الموالين    33يتبقى بعد نواب المعارضة ال       . تضمهم الكتلة  19 نواب من أصل     8النجاح سوى   

 نواب أحدهم هو رئيس البرلمان السابق جاسم الخرافي، ولم يحدد الثمانية الباقون مـوقفهم بـشكل                 9للحكومة  
مران، مبارك الخـرينج،     منهم على الحكومة وهم النواب حسين الحريتي، مزعل الن         5نهائي لكن يمكن حساب     

 نواب في عداد المستقلين وهم المهندس مرزوق الغـانم، المحـامي أحمـد              3سعدون العتيبي، سعد الشريع، و    
الشحومي، وعبداهللا مهدي العجمي، وهؤالء الذين سيرجحون الى حد بعيد كفة المعارضـة أو الحكومـة فـي                  

جميـع الـوزراء حـسب      ( صوتاً   15كومة تملك مسبقاً    القضايا التي تحتاج أغلبية الثلثين، على اعتبار أن الح        
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 نائباً، وانخفـض    46 الى   45ومن الناحية المذهبية ازداد عدد النواب السنة من          ).الدستور أعضاء في البرلمان   
  . نواب4 الى 5عدد نواب الشيعة من 

الكثيفـة للنـساء    على رغم المشاركة     :الكويت حمد الجاسر  نقالً عن مراسلها في      1/7/2006الحياة  وأضافت  
ـ              من احراز أي مقعـد أو حتـى         28والتي تتم للمرة االولى في تاريخ الكويت، لم تتمكن أي من المرشحات ال

مزاحمة المرشحين االقوياء، وسوف تقدم الحكومة اليوم السبت استقالتها الى األمير الذي سيطلب اسـتمرارها               
 .كومة الجديدة التي ستعلن فـي غـضون اسـبوعين         في تصريف العاجل من االمور تمهيدا الختيار رئيس للح        
 في المئة، وبلغت نسبة التغيير في مقاعد البرلمـان    66وطبقا لالرقام الرسمية بلغت نسبة االقبال على االقتراع         

ومن ابرز الخاسرين النائب الشيعي المعمـم حـسين         .  مقاعدهم 50 نائبا من اصل     19 في المائة، اذ خسر      38
في فهد الخنة ووزير التجارة السابق يوسف الزلزلة، وغاب ايضاً نائب المعارضـة وليـد               القالف والنائب السل  

 نائبا جديدا وستة نواب من برلمانات سـابقة         13الجري الذي اعتزل العمل البرلماني ولم يترشح، وحل مكانهم          
وحـصد   .فضالةمن أبرزهم قطب االصوليين الشيعة عدنان عبدالصمد ونائب رئيس البرلمان السابق صالح ال            

االسالميون أكبر المكاسب، وخصوصاً الحركة الدستورية االسالمية المعبرة عن تيار االخوان المسلمين التـي              
زادت مقاعدها من اثنين الى ستة مستفيدة من فاعلية تنظيمها النسائي، وكذلك التحالف االسالمي الوطني المعبر                

ثة مزيحاً نواباً شيعة تقليديين مثل حسين القالف الذي كـسب           عن االصوليين الشيعة والذي استعاد مقاعده الثال      
كذلك عززت كتلة االسالميين المستقلين وجودها وخـسرت بعـض الوجـوه لكنهـا              . عدنان عبدالصمد مقعده  

أما مجموعة جمعية احياء التراث السلفية فتراجعت من ثالثة نواب الـى اثنـين              . عوضت بوجوه أخرى جديدة   
 منها، وعاد التكتل الشعبي الذي يقوده رئيس مجلس االمة السابق أحمد السعدون الـى                مرشحين جدد  3واخفق  

ومع احتفاظه   . خصوصا مع انضمام نواب التحالف االسالمي الوطني اليه        2003قوته التي فقدها في انتخابات      
لديموقراطي بنجاح  ببعض القوة لم يحصد التيار الليبرالي مكاسب تذكر باستثناء عودة خجولة لمجموعة المنبر ا             

 األمر الذي قد يثير تـذمراً       4 الى   5النائب السابق فيصل الشايع، وخفضت االنتخابات عدد النواب الشيعة من           
وعلى مستوى القبائل لم تتغير النتائج كثيرا، فاحتفظ العوازم بـسبعة مقاعـد              .من ضعف تمثيلهم في البرلمان    

، وزادت كـل مـن عتيبـة        3 الى   4ض عدد نواب العجمان من      ومطير بأربعة مقاعد والرشايدة بثالثة، وانخف     
ـ       . واحتفظ الهواجر وشمر بنائب لكل منهما      3 الى   2وعنزة نوابها من      29ومن أهم نتائج االنتخابات ان كتلة ال

، األمر الذي يفرض تعقيدات في وجه       35نائبا التي كانت تطالب بتقليص الدوائر االنتخابية زاد عددها الى نحو            
ة الجديدة ويشجع المعارضة على فرض اصالح النظام االنتخابي في اقرب فرصـة، ويقـوى موقـف                 الحكوم

وفي ما يـأتي     .المتشددين من النواب الذين يريدون منع رئيس الحكومة من تعيين من يعتبرونهم وزراء تأزيم             
  :النتائج على مستوى الدوائر

  ):الشرق(الدائرة األولى 
تحـالف النـائبين صـالح    )  صوتا 3150أحرز  (السالمي الشيعي أحمد الري     اخترق مرشح التحالف الوطني ا    

  .ويوسف الزلزلة على حساب األخير، وذلك على رغم دعم الحكومة لألخيرين)  صوتا2493(عاشور 
  ):الضاحية(الدائرة الثانية 

حـتفظ المـستقل    بينما ا )  صوتا 2223(كما كان متوقعا اكتسح رجل األعمال الشاب مرزوق الغانم هذه الدائرة            
بمقعده رغم منافسة قوية من النائب السابق عبـدالوهاب         )  صوتا 1461(المدعوم من االسالميين محمد المطير      

  .الهارون وقطب المنبر الديموقراطي عبداهللا النيباري
  ):الشامية(الدائرة الثالثة 

هما من دون منافسة تـذكر      بمقعدي)  صوتا 1989(وجاسم الخرافي   )  صوتا 2143(احتفظ النائبان محمد الصقر     
  .من باقي المرشحين
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  ):الدعية(الدائرة الرابعة 
النائبان السنيان عبداهللا الرومي وعبدالواحد العوضي فازا مرة أخرى في مواجهة جهود مشتتة وغير ناجحة من                

  .المرشحين الشيعة فاخر القالف وصادق الجمعة وفيصل حيات
  ):القادسية(الخامسة  الدائرة

، وعلى غـرار    ) صوتا 2071(على النائب السلفي أحمد باقر      )  صوتا 2527(ئب الليبرالي علي الراشد     تقدم النا 
  .دائرة الدعية لم تفلح جهود مشتتة لمرشحين شيعة في منافسة االثنين

  ):الفيحاء(الدائرة السادسة 
، أما المقعـد الثـاني      المقعد األول بال صعوبة   )  صوتا 2788(احتل النائب الليبرالي المستقل مشاري العنجري       

أمام منافسة قوية وغير متوقعـة مـن        )  صوتا 2056(فذهب الى مرشح تيار االخوان المسلمين دعيج الشمري         
  .مرشح المنبر الديموقراطي محمد عبدالجادر الذي جاء ثالثا

  ):كيفان(الدائرة السابعة 
تحالفا )  صوتا 2740(ليد الطبطبائي   وو)  أصوات 3108(نتيجة متوقعة، فالنائبان االسالميان عادل الصرعاوي       

  .واحتفظا بمقعديهما ضد المرشح عبداهللا معيوف المدعوم من الحكومة
  ):حولي(الدائرة الثامنة 

في المقعد األول والنائب السني المـستقل       )  صوتا 5228(ال مفاجأة هنا، فالنائب الشيعي المستقل حسن جوهر         
ي، ولم يفلح المرشح السلفي عالم الكندري في كسب مقعـد علـى             في المقعد الثان  )  صوتا 5160(أحمد المليفي   

  .رغم دعم المجموعات االسالمية كلها له
  ):الروضة(الدائرة التاسعة 

يحتفظ بمقعـده بينمـا     )  صوتا 2354(بعد منافسة صعبة جدا نائب الحركة الدستورية االسالمية ناصر الصانع           
في العودة الى هذه الدائرة ليصبح الممثـل الوحيـد للمنبـر            )  صوتا 2349(ينجح النائب السابق فيصل الشايع      
  .الديموقراطي في البرلمان الجديد

  ):العديلية(الدائرة العاشرة 
تحالفت القوى السياسية هنا السقاط النائب جمال العمر عن طريق تحالف بين النائبين السابقين صالح الفـضالة                 

)  صـوتا  4957(اال ان جمـال العمـر       )  صوتا 5217(األول  وباسل الراشد، ومع ان الفضالة جاء في المقعد         
خطف المقعد الثاني من الراشد بفارق بسيط، ومن المرجح أن يطعن األخير بنتائج االنتخابات في هذه الـدائرة                  

  .بالنظر الى ورود بالغات عن شراء اصوات فيها
لليبرالية روال دشتي حصلت علـى      وفي هذه الدائرة حققت المرشحات من النساء افضل نتائج لهن، فالمرشحة ا           

  . صوتا1060 صوت، وزميلتها نبيلة العنجري على 1500نحو 
  ):الخالدية(الدائرة الحادية عشرة 

عاد بسهولة الى هذه الدائرة أمام السلفي علي العمير         )  صوتا 4970(رئيس مجلس األمة السابق أحمد السعدون       
  .ي عبدالهاديفخطف المقعد الثاني من المرشح ناج)  صوتا3744(

  ):السالمية(الدائرة الثانية عشرة 
دائرة مغلقة لقبيلة العوازم، وأمس خسر نائباها مخلد العازمي وسالم الحماد مقعديهما لمصلحة وجهين جديـدين                

  ). صوتا3772(وأحمد الشحومي )  صوتا3793(من القبيلة هما حسين الحريتي 
  ):الرميثية(الدائرة الثالثة عشرة 
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اختـرق  )  صـوتا  4145(مفاجآت االنتخابات، فنائب الحركة الدستورية االسالمية جمال الكندري         شهدت أكبر   
متنافسين شيعة اقوياء فخطف المقعد األول، بينما نجح قطب التحالف الـوطني االسـالمي الـشيعي عـدنان                  

  .في ازاحة النائب الشيعي حسين القالف)  صوتا3776(عبدالصمد 
  ):انخيط(الدائرة الرابعة عشرة 

، ) صـوتا  3128(والنائب المستقل وليد العـصيمي      )  صوتا 3841(ال تغيير، فالنائب االسالمي فيصل المسلم       
  .وكالهما من قبيلة عتيبة، احتفظا بمقعديهما

  ):الفروانية(الدائرة الخامسة عشرة 
لم يـدع   ) صوتا 7085(ومزعل النمران   )  صوتا 7125(تحالف قبيلة الرشايدة بمرشحيها النائب علي الدقباسي        

  .فرصة تذكر للمنافسين من قبيلة مطير
  ):العمرية(الدائرة السادسة عشرة 

من اختراق تحالف الرشايدة وفاز بالمقعـد       )  صوتا 5676(تمكن النائب االسالمي المطيري ضيف اهللا بورمية        
بيلته النائب محمـد    الى مقعده على حساب ابن ق     )  صوتا 5272(األول، بينما عاد النائب السابق مبارك الخرينج        

  .الفجي
  ):جليب الشيوخ(الدائرة السابعة عشرة 

يعود منتصراً محققاً أكبر عدد من األصوات فـي تـاريخ           )  صوتا 8095(قطب المعارضة النائب مسلم البراك      
  ). صوتا5541(االنتخابات الكويتية، وعاد كذلك زميله النائب حسين مزيد الديحاني 

  ):يبيخاتالصل(الدائرة الثامنة عشرة 
اخترق وكسب المقعد األول بينما تراجـع       )  صوتا 3691(مرشح الحركة الدستورية االسالمية جمعان الحربش       

 عاما، وكال النائبين من قبيلة      20الى المقعد الثاني للمرة االولى منذ       )  صوتا 3091(نائب الخدمات خلف دميثير     
  .عنزة

  ):الجهراء الجديدة(الدائرة التاسعة عشرة 
احتفظ بالمقعد االول بفارق كبير عن مرشحين منافسين تقـدمهم          )  صوتا 4560( قبيلة شمر محمد الخليفة     نائب  

  .الذي كسب المقعد الثاني)  صوتا2551(مرشح الحركة الدستورية االسالمية خضير العنزي 
  ):الجهراء(الدائرة العشرون 

 3947(ري مستقل، ومحمد البصيري العجمي      ، وهو حض  ) صوتا 4178( ال تغيير، فنائبا الدائرة طالل العيار       
  .، وهو من الحركة الدستورية االسالمية، احتفظا بمقعديهما)صوتا

  ):األحمدي(الدائرة الحادية والعشرون 
تحالف مرشحي العجمان وفاز بالمقعد األول تاركا الثاني        )  صوتا 6882(اخترق نائب قبيلة عتيبة سعدون حماد       

  ). صوتا6594 (للنائب خالد العدوة العجمي
  ):الرقة(الدائرة الثانية والعشرون 

)  صـوتا  5418(تقاسم تحالفان متنافسان المقاعد، فمن تحالف مطير مع الكنادرة كسب عبداهللا عكاش المطيري              
  .في المقعد الثاني)  صوتا4717(المقعد األول، ومن تحالف العجمان حل عبداهللا مهدي 

  ):الصباحية(الدائرة الثالثة والعشرون 
بالمقعد األول والمرشح الجديـد جـابر       )  صوتا 4827(تحالف العوازم هزم ما سواه، وفاز النائب غانم الميع          

  .بالثاني)  صوتا4624(المحيلبي 
  ):الفحيحل(الدائرة الرابعة والعشرون 
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ة خسر رجل األعمال النائب الشاب عصام الدبوس مقعده أمام تحالف صلب من الهواجر بمرشحهم فالح الذرو               
  .، وكالهما جديد على البرلمان) صوتا4463(والعوازم بمرشحهم سعد الشريع )  صوتا4576(

  ):أم الهيمان(الدائرة الخامسة والعشرون 
وعبـداهللا راعـي    )  صوتا 4381(ال مفاجئات وال تغيير، فالنائبان مرزوق الحبيني        . دائرة مغلقة لقبيلة العوازم   

  .ااحتفظا بمقعديهم)  صوتا3838(الفحماء 
  

  المتطرف الكريه .55
  جهاد الخازن

أسس المتطرف الكريه دانيال بايبس مراقبة االسالميين بهدف تثقيف الحكومة والميـديا والمؤسـسات الدينيـة                
واالكاديمية وعالم التجارة عن األسلمة القانونية فهي تركز على النشاطات القانونية، أي التي ال تخالف القانون،                

  .عليمية وثقافية، في الواليات المتحدة والى درجة أقل في الخارجلالسالميين من سياسية وت
وبين نشاطات مراقبة االسالميين هناك األبحاث وهذه تشمل مراقبة االسالميين القانونيين بكل وسيلة ممكنة، بما               
في ذلك العمل السري، ما أفهم منه أن جماعة بايبس سيحاولون التجسس على كل مسلم متـدين، حتـى وهـم                     

  .رفون أنه ال يخالف القانون، في محاولة لتشويه صورته أو االيقاع بهيع
وهم بعد ذلك سينبهون الجمهور الى نتائج بحثهم من طريق مقاالت في الجرائد وعلى االنترنت بما فيها موقـع                 

ة فـستوزع   اما االكتشافات الدراماتيكي  . مراقبة االسالميين وشهادات أمام الكونغرس، وربما كتب وأفالم وثائقية        
  .عبر الراديو والتلفزيون

منتدى الشرق األوسط شرح الحاجة الى مراقبة االسالميين بالقول أنه ربما كان األمر أن االسـالميين وجـدوا          
 ان العنف يعطي مفعوالً عكسياً، وادركوا قيمة الوسائل القانونية وقـرروا التركيـز              11/9/2001بعد ارهاب   

  .عليها بدل استعمال العنف
ا فالمتطرف بايبس يرى شيئاً سلبياً في عمل االسالميين ضمن نطاق القانون، بل يرى أنهم أكثر أذى من                  وهكذ

  .االرهابيين
وكان أبـوه ريتـشارد     . ، فهي في جيناته   11/9/2001أحقاد بايبس على االسالم والمسلمين لم تبدأ بعد ارهاب          

المسلمين هدفـه، ولتـصبح صـفة اسـالموفوبيا         بايبس لفق عن االتحاد السوفياتي واسلحته، وجاء هو ليجعل          
  .ملتصقة به وبعمله

 كتب بايبس في مجلة ناشونال ريفيو اليمينية مقاالً بعنوان المسلمون قادمون، المسلمون قادمون              1990في سنة   
 حذر فيه من أن المجتمعات الغربية ليست مستعدة للهجرة الهائلة من ناس لونهم بني يطبخون طعاماً غريباً وال                 

المهاجرون المسلمون يحملون معهم شوفينية ال تتفق مع االندماج فـي           . يلتزمون المستويات الجرمانية للنظافة   
  .التيار العريض للمجتمعات األوروبية، وكل االشارات يدل على استمرار االشتباكات بين الجانبين

 عنصرية بـايبس بمثلهـا، فـالعرب أو      توقفت طويالً بعد االنتهاء من الفقرة السابقة ألقاوم اغراء أن أرد على           
المسلمون الذين يصف لون جلدهم وطعامهم ونظافتهم منهم أيضاً اليهود السفارديم أو الـشرقيون، أي اليهـود                 

أما اليهود بالعيون الزرق والشعر األحمر فواضح أن دمهم مختلط، وأنهم آريـون مثـل               . األصليون األصيلون 
  .ليسوا ساميين مثلنا أو مثل اليهود الشرقيينالجرمان النظيفين الذين قتلوهم، و
 وهو السنة الماضية كتب في نيويورك صن مقاالً عن جناحي االسـالم             1990وزاد تطرف بايبس تدريجاً منذ      

بايبس يفسر ذلـك    . الراديكالي فواحد يمارس العنف وغير قانوني، واآلخر قانوني وسياسي وهناك توتر بينهما           
االسالم الراديكالي إال أنه يحول االنظار عن االسلمة السياسية ويهاجم مـرة أخـرى           بالقول ان االرهاب يؤذي     

 األميركية ألنه يرى انهما يريدان فرض االسـالم         –المجلس االسالمي البريطاني ومجلس العالقات االسالمية       
  .على العالم بوسائل قانونية
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الماضـي مـن    ) مـارس ( آذار   14اليمنية في   وحذر بايبس في مقال نشرته له مجلة فرونت بيدج االلكترونية           
مرض الجهاد المفاجئ، فاالسالمي قد يبدو مسالماً وملتزماً بالقانون إال أنه جزء من حركة توتاليتارية ويجـب                 

  .أن يعتبر قاتالً محتمالً
 28/12/2004لو كان بايبس يهودياً حقيقياً لما حكى عن لون الناس وطعامهم، إال أنه أوقح من ذلك، فهو فـي                

كتب مقاالً في نيويورك صن قال فيه ان رأيه منذ سنوات هو أن االسالم الراديكالي يعنـي ضـرورة تركيـز                     
اجراءات األمن على المسلمين فعندما يكون البحث عن مغتصب يكون البحث بين الذكور فقط، وبالتالي فالبحث                

  .عن الراديكاليين يجب أن يكون بين المسلمين
وأنا ال أرد عليـه     .  االسرائيلي ال يجد ما يشبه به المسلمين سوى وحش جنسي مغتصب           وهكذا فهذا االعتذاري  

مشبهاً االسرائيليين بأي شيء سلبي فغالبيتهم تريد السالم، وانما أشبه الذين يتسترون على الجرائم االسـرائيلية                
  . الجريمةضد الفلسطينيين، أمثال بايبس، بالذين تستروا على النازيين، ما يعني الشراكة في

ورد بايبس معارضة فكرته مراقبة المسلمين الى أن المنظمات اليسارية واالسالمية أرهبت الرأي العام فابتعـد                
عن التركيز على المسلمين، وعزا ذلك الى التفسير التحريضي لوضع اليابانيين األميـركيين فـي معـسكرات                 

خر هو يريد وضع المسلمين كما حجز اليابانيون قبلهم،         بكالم آ . احتجاز أو اعتقال خالل الحرب العالمية الثانية      
  .وقد رد عليه البروفسور بول كامبوس، من جامعة كولورادو رداً مفحماً

 داعياً الى مراقبة موظفي الحكومة المـسلمين        22/1/2003قبل ذلك كان بايبس كتب في جيروزاليم بوست في          
 14وهو عاد في    . سي لمعرفة إن كانت لهم عالقة باالرهاب      في أجهزة األمن والقوات المسلحة والسلك الديبلوما      

    .من هذا الشهر بدعوة مماثلة لمراقبة الناس على أساس أمني لمعرفة آرائهم ووالئهم
ما نعرف قطعاً أن الجواسيس في أميركا وعليها هم جواسيس اسرائيل التي تعض اليد التي تطعمهـا ويتـستر                   

ال بايبس، والقضايا معروفة، وقد صدرت احكام، وهنـاك متهمـون أمـام             عليها االعتذاريون العنصريون أمث   
  .المحكمة اآلن وهم يهود أميركيون وليسوا مسلمين

  1/7/2006الحياة 
 

   1967معلومات محذوفة من أرشيف اسرائيل حول حرب حزيران  .56
  سليم نصار

الشهر السادس في التقويم    . )..يونيو(انتهى أمس الشهر المعروف لدى المؤرخين بشهر الحروب، أي حزيران           
  .الغريغوري

 اغتيل الدوق فرانز فرديناند، ولي عهد االمبراطورية النمسوية، األمر الذي أدى الـى              1914 منه سنة    28ففي  
  .اندالع الحرب العالمية األولى

 غزت قوات المانيا النازية األراضي السوفياتية، مسببة حدوث أشرس المعـارك            1941 من حزيران    22وفي  
  .في ستالينغراد وغيرها من المدن

 قررت قيادة دول الحلفاء تنفيذ عملية االنزال على شاطئ النورماندي بهـدف             1944وفي السادس من حزيران     
  .D-Dayولقد عرف هذا التاريخ بـ. طرد النازيين من فرنسا المحتلة

 على المطارات المصرية،     باشرت القوات الجوية االسرائيلية هجومها     1967وفي صباح الخامس من حزيران      
  .معلنة بذلك بداية حرب األيام الستة التي انتهت باحتالل سيناء والضفة الغربية والجوالن

، قامت الطائرات االسرائيلية بقصف مفاعل تمـوز،        1981ويتذكر العراقيون انه في اليوم السابع من حزيران         
  .مدمرة بذلك حلم صدام حسين بامتالك قنبلة ذرية
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، باشرت اسرائيل اجتياحها لألراضي اللبنانية عن طريـق القيـام           1982 يوم السادس من حزيران      وبعد ظهر 
  ).جنوب بلدة المطلة(ومن البر ) شمال صيدا(بعملية انزال مزدوجة من البحر 

ويستدل من مراجعة أسماء األشهر التي اندلعت خاللها الحروب األوروبية، ان عامل الطقس لعب دوراً كبيـراً           
وربمـا تـأثر    . سبة للعسكريين الذين يؤثرون القتال في مواسم انحسار الثلوج وجفاف األراضي الموحلـة            بالن

ولكن الصحيح ايضاً ان الحاجات األمنية التوسعية       . العسكريون االشكناز في اسرائيل بهذا العامل الطبيعي المهم       
ا ما يفسر تشبث اسرائيل بمكاسب حرب       وهذ. ظلت هي الدافع الوحيد الذي يتحكم بتوقيت االعتداءات وظروفها        

، على اعتبار أنها تريد التنازل عن أصغر المساحات من األراضي العربية المحتلـة، مقابـل                1967حزيران  
وهذا ما أرجأ عملية تحقيق مشاريع السالم مـدة         . الحصول على أفضل شروط السالم مع الفلسطينيين والعرب       

 الوثائق الجديدة التي أفرجت عنها إدارة أرشيف الدولة بعـد حـذف             بل هذا ما كشفت عنه    .  سنة 38تزيد على   
  .الكثير من المعلومات المتعلقة باألمن القومي ومشاكل العنصرية وحقوق االنسان

ولكنها تذكر بالتحديد   . الوثائق التي أفرجت عنها اسرائيل تعرض صورة مجتزأة الحداث سبقت اندالع الحرب           
فقد .  الخارجية في حينه ابا ايبان عقب اجتماعه بالرئيس األميركي ليندون جونسون           أثر الدور الذي قام به وزير     

ادعى ايبان ان جونسون أبلغه ان األسطول السادس سيتدخل لفك الحصار عن مضائق تيران، إذا فشلت الطرق                 
لك المـزاعم  ويبدو ان ايبان حرص على نشر ت. الديبلوماسية في إقناع عبد الناصر بالتراجع عن قرار الحصار  

وهذا ما حدث بالفعل، ألن العاهل األردني سـارع الـى           . بهدف زعزعة ثقة الملك حسين بالموقف األميركي      
واستغل وزير الدفاع موشيه دايان تحالف األردن مع مصر كي يهاجم الـضفة             . اعالن تحالفه مع عبد الناصر    

ينية االسرائيلية المتطرفة الذين طـالبوا بـضم   وكان ذلك بناء على الحاح ممثلي األحزاب اليم   . الغربية ويحتلها 
  .القدس الشرقية والجزء التوراتي من يهودا والسامرة

. 1967) ابريـل (والملفت أن إدارة األرشيف حذفت مقاطع من محضر جلسة الحكومة يوم التاسع من نيـسان                
رهتيـغ ووزيـر الـشؤون      وتنسب هذه الفقرات المحذوفة الى ممثلي حزب المفدال هما وزير األديان زيرح في            

وعـن ضـرورة تـشجيع      . وكالهما تحدث عن العامل الديموغرافي داخل اسرائيل      . االجتماعية يوسف بورغ  
ويتصور المحلل في جريدة هآرتس توم سيغف، ان الفقرات المحذوفة يمكن           . الوالدة واالنجاب لدى اليهود فقط    

 األديان فيرهنيغ العتقاده بأن االقتراح سـيثير        فقد عارض وزير  . تخيلها من جواب وزير العدل يعقوب شابيرا      
وفي تقديره ان ممثلي المفدال عرضا فكـرة        . عاصفة من االتهامات العنصرية يصعب حجبها عن الرأي العام        

وربمـا  . تعقيم الشبان الفلسطينيين القاطنين داخل األراضي المحتلة بحيث تتوقف عمليات االنجـاب والتكـاثر             
ط هذا التدبير غير االنساني بتدبير مماثل فرضه أطباء النازية على الجالية اليهودية             تخوف وزير العدل من رب    

  .في المانيا
الوثائق التي أفرج عنها المسؤول عن أرشيف الحكومة جلعاد ليبنه، تضمنت محاضر جلـسات ثالثـة أشـهر                  

ق النار، تشير الى    وبين هذه األوراق وثيقة وضعت عقب اعالن وقف اطال        .  صفحة 1500مكتوبة على حوالي    
  .اقتراح رئيس الوزراء في حينه ليفي أشكول، نقل مئة ألف الجئ فلسطيني الى العراق

واعترض وزير الصحة يسرائيل برزيلي، على الفكرة بحجة انهم سكان األرض، وأنه ليس من العدل فـصلهم                 
  .عنها

. عراقـي طـردوا مـن بالدهـم       ان اسرائيل استقبلت أكثر من مئة ألـف يهـودي           : ورد عليه أشكول بالقول   
أنا أطرح هذا االقتراح عمـالً بمبـدأ        . واالعتراض يمكن ان ينسحب على الالجئين في األردن ولبنان وسورية         

  .تسوية تبادل السكان، خصوصاً ان العراق يملك األرض الواسعة والمياه الغزيرة والثروة النفطية المتنامية
 اقتراح أشكول بسبب تصميم الوزراء على حصر اهتمامهم بشؤون          تشير وثائق األرشيف االسرائيلي الى سقوط     

ولكنه عاد ليظهر منتـصف     . لذلك ُأتفق على تأجيل موضوع الالجئين الى الوقت المناسب        . الحرب وتداعياتها 
ويـزعم  . الثمانينات مع التيار الذي تزعمه ارييل شارون، والمطالب بتسوية لالجئين على أساس تبادل السكان             
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 ال تزيد كثيراً عن اعداد اليهود الـذين         1948يار أن أعداد الفلسطينيين الذين هربوا من بالدهم بعد سنة           هذا الت 
ويطالب زعماء هذا التيار بـضرورة      . من مصر والجزائر وليبيا والمغرب وسورية واليمن والعراق       ) طردوا(

و القبول بتعويض من أمالك الفلسطينيين      إقرار تسوية تقوم على استعادة أمالكهم في البلدان التي نزحوا عنها، أ           
، 242وهذا يعني إلغاء أهم بند في القـرار         . في اسرائيل، على اعتبار ان التسوية قد تمت حسب مبدأ المقايضة          

  .أي حق العودة والتعويض
 - شـالوم    -من رحم التيار الذي تزعمه شارون سابقاً ولدت جمعية اليهود العراقيين المعروفة باسم شـيمش                

وهي جمعية، يدعي محاميها العراقي األصل ديفيد نـاوي،  .  تعويضات- سالم -يلوميم والتي معناها شمس     فش
  . ألف يهودي عراقي طردوا من العراق في الخمسينات والستينات300أنها تمثل ذرية 

جرة، قـام   ولكن المعلومات المستقاة من مصادر الوكالة اليهودية تؤكد أن عمليات الترويع والتحريض على اله             
ولقد صدرت كتب موثقة عدة يعترف فيها مؤلفوها بالدور الخفي الذي           . بها يهود عراقيون بتكليف من تل أبيب      

وكان آخرها كتاب يهودا ثاغر الذي اعتـرف        . مارسوه من أجل حث أبناء جاليتهم على المغادرة الى إسرائيل         
كما صدر الشهر   ). 1951(ي ساحة كنيس بغداد     أنه كان أحد العمالء للحركة الصهيونية، وأنه وضع متفجرة ف         

الماضي في لندن كتاب بعنوان اعالم اليهود في العراق الحديث من تأليف مير بصري، يتحدث فيه عـن أهـم                 
  .الشخصيات اليهودية التي اشتهرت داخل العراق وخارجه

الجاليات اليهودية التي نزحـت      إعالمي تبنته كل     -في السنوات األخيرة تحولت فكرة التبادلية الى تيار سياسي          
 ألف شخص لم يبقَ مـنهم       141ففي الجزائر مثالً بلغ عدد اليهود مطلع األربعينات حوالي          . من الدول العربية  

ثم تناقص هذا العدد كثيراً في عهد هواري بومدين الـذي           . 1962أكثر من خمسة آالف بعد إعالن االستقالل        
  .لى تنفيذ حكم اإلعدام باالقتصادي اليهودي ديزيري الدرعيأمر بمطاردة جماعة شهود يهوه ووافق ع

في التحقيقات التي أجرتها الصحافية امال شحادة من القدس المحتلة، يتبين ان الجالية اليمنية كانت مـن أكثـر                   
 ضمن حملة اطلق عليها اسـم       1950ولقد وصلت األفواج األولى منها بعد سنة        . الجاليات تمسكاً بتراثها القديم   

  . عائلة250جنحة النسور زاد عدد أفرادها على خمسين ألف شخص لم يبقَ منهم في اليمن سوى أ
أما بالنسبة للجالية الليبية، فإن تصريح الرئيس معمر القذافي حول مسألة التعويض، شجع رئيس تنظيم استعادة                

وهي احتفاالت تشهد على    . يةاألمالك مئير كحلون، على ارسال شريط سجل فيه للعقيد مشاهد االحتفاالت الشعب           
ومع الشريط ارسل كحلون للقذافي ملفاًَ يحتوي       .  ألف يهودي ليبي االصل    120االحتفاظ بتقاليد يمارسها حوالي     

على وثائق الممتلكات التي يقدرها بخمسمئة مليون دوالر، إضافة الى مئة مليون أخرى كتعويض عن المنشآت                
  .العامة بينها المعابد والمقابر

الـى   1948، أن ليفي أشكول كرر المطالبة بإبعاد الجئي         1967) يونيو(ستخلص من وثائق حرب حزيران      وي 
وعندما علم ياسـر    . 1956العراق، أي المطالبة التي عرضها بن غوريون على الفرنسيين قبل حرب السويس             

 عـصام سـرطاوي     والدكتور) أبو مازن (عرفات منتصف الثمانينات، بجدية هذا الطرح، كلف محمود عباس          
وتحت عنوان الهجرة المعاكسة    .  ألف يهودي يطالبون الدول العربية بالعودة أو التعويض        900بمراجعة قضية   

ثم جاءت اتفاقية أوسلو بعد حرب تحرير الكويت        . وضع ابو مازن والسرطاوي ملفاً كامالً عن هذه االدعاءات        
  .لتهمش هذا الموضوع

ام حسين، أن يعيد الحكم الجديد للجالية اليهودية أمالكها المصادرة زائداً           وتوقعت إسرائيل عقب سقوط نظام صد     
ويقال إن واشنطن ضغطت من أجل تمرير هـذه المطالـب،           . الحصول على تعويضات خيالية من أموال النفط      

  .ولكنها فوجئت بمعارضة كل الفئات بمن فيها الفئة الكردية
لعرض الذي طرحه رئيس الموساد في حينه مئير عميـت حـول            وبين األسرار التي كشفتها الوثائق، حصيلة ا      

تمديد الحرب يوماً إضافياً بهدف توسيع احتالل األراضي السورية من أجل إقامة دولة درزية مستقلة في جبـل              
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، 1982ثم كرر شارون هذه المحاولة في لبنـان سـنة           . الدروز تكون بمثابة كيان فاصل بين سورية واألردن       
ولكن النتـائج  . الجتياح سيخلق في نظره كيانات طائفية من بينها دولة دروزستان ومارونستان         على اعتبار أن ا   

  .جاءت عكس كل التوقعات
المهم في هذه الوثائق، أنها كشفت عن بعض الثوابت في الموقف اإلسرائيلي، وأن قضية الالجئين ستبقى قضية                 

اف فلسطينيي أوسلو، وفشلت في حل مـشكلة        مركزية ملحة، ما دامت إسرائيل قد حصلت على األرض باعتر         
  .الالجئين

  !ويبدو أن هذه النقطة بالذات تمثل المسألة المحورية في خالفها مع حماس
  1/7/2006الحياة 

 
  رخصة للقتل .57

  وليد أبو بكر
: ليس هناك ما يمكن أن يقال، ربما سوى السكوت أو الصراخ، وال شيء يمكن أن يقع بينهما فـي االختيـار                    

آالف أسير يقبعون في السجون اإلسرائيلية، يزداد عددهم كل يوم، دون أن يمنح االحتالل حـصانة ألي                 ثمانية  
أحد، ومع ذلك فإن العالـم يقبل منه هذا السلوك، بسبب جندي واحد تم أسره في عملية عسكرية، ألنه يـشكل                    

وهو يعتز بقوته، وبتفوقـه فـي       جزءا من عدوان مستمر، ال يكفّ عن توجيه القذائف القاتلة نحو أطفال غزة،              
  . ذلك دون حدود

وهذا العالـم يجيز للـمحتل أن يدافع عن نفسه عن طريق مواجهة الـمدنيين من ضحاياه، بآلتـه العـسكرية                  
الجبارة، وفرض العقاب الجماعي عليهم، وارتكاب كل ما يصنّفه القانون الدولي كجريمة حرب ضدهم، ولكنـه   

قة للدفاع عن أنفسهم ضد العدوان الذي ال يتوقف، لسبب بـسيط، هـو أن حـاكم                 ال يمنح الضحايا مساحة ضي    
العالـم الـمطلق، الذي يفاجئه حكم الـمحكمة العليا في بالده، كما فاجأ وكيله في الـمنطقة غير مرة، فيخطط                 

تي يتمتع بها   فورا لاللتفاف عليه، هذا القيصر، منح االحتالل رخصة دائمة للقتل، ال تقل وحشية عن الرخص ال               
  .شخصيا في العالـم، زاعما أنه يفتح أمامه طريقا خاصا نحو الحرية

ال خير يمكن أن يرتجى من هذا العالـم الذي أغمض عينيه عن الحقّ رعبا، وصار يخشى أن يرى مـا هـو                      
ائم صحيح ومشروع وأخالقي، على حقيقته، وال يتردد في أن يلون الظلـم بألوان العدل، وأن يسبغ على جـر                 

االحتالل صفة الشرعية، في صورة تستعاد كل يوم، وتتضاعف، وال تنتهي بأية دروس، ألن مثل هذا السلوك،                 
الذي يتصوره القيصر األميركي وسيلة لتحقيق األمن في العالـم، لـم يفعل شيئا غير تفجير شالالت الدم فـي                  

  .هذا العالـم
 عندما حوصرت بيروت قبـل اقتحامهـا، ورآهـا عنـدما            الصورة التي يراها العالـم في غزة، رآها من قبل        

حوصرت بغداد قبل احتاللها، ورآها في كثير من البلدان التي تسعى اإلدارة األميركية، ووكيلتها إسرائيل، إلى                
تحريرها من ذاتها، ولكنه لـم يستطع بعد أن يفهم أن تكرار الصورة ال يعني نهاية سعيدة للظلـم، وأنـه لـن       

اية سعيدة ألي احتالل على اإلطالق، ألن التاريخ، منذ بدأ، لـم يسجل فوزا دائما ألي احـتالل،                 يوصل إلى نه  
  .مهما كانت قوته

إن وقاحة اإلعالن اإلسرائيلي أنه سيحتل غزة، ال يوازيها إال صمت العالـم عن هـذه الجريمـة الــمعلنة،                   
لحياد أو التوسط، ولو كان ذلـك فـي الحـد           وتخاذل النظام العربي عن اتخاذ موقف حقيقي، بعيد عن موقف ا          
  .األدنى، الذي يشير إلى وجود صوت عربي أصيل، مهما كان خافتا

وغباء االحتالل، ومن يدعمونه، ومن يخشون سطوته أيضا، يتكرس تجربة بعد تجربة، تقول له باستمرار، إنه                
ولة إخضاع شعب صارت الــمقاومة      ال يولد من العنف إال العنف، وإن تجاهل الـمشكلة ال يحلها، وإن محا            

جزءا من سلوكه الطبيعي، لن ينقذ الدم الذي يسيل في كل اتجاه، ألن االعتراف بالحقوق الـمشروعة للـشعب                  
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العربي الفلسطيني، دون فرض أية تسوية عليه، هو الطريق الوحيد للسالم على هذه األرض، إذا كان مقدرا لها                  
  .أن تنعم بالسالم

 لحرب اإلبادة منذ عقود، ال تعاند التاريخ وهي تقاوم، وإنما تختار نهجه، ومـن يعانـدون                 غزة، التي تتعرض  
التاريخ هم الذين يستغلون رخصة القتل إلى آخر مدى، ويستمتعون بالقتل، استمتاع الخائف الذي يدل سـلوكه                 

  .على ضعف وجودي، ال تستطيع أن نحميه إلى األبد، أية قوة من داخله أو من خارجه
  1/7/2006يام الفلسطينية األ

  
  !والعربية أيضاً... تبديد األوهام الصهيونية .58

  عبد الوهاب المسيري. د
 وُأطلق عليها اسم عملية تبديد الـوهم، بمثابـة          2006 يونيو   25جاءت العملية الفدائية الجريئة، التي نُفذت يوم        

 العسكرية فحـسب بـل وللنخـب العربيـة          رسالة بالغة الداللة والقوة والوضوح ليس للدولة الصهيونية وآلتها        
وليس من قبيل المبالغة القول إن األوهام التي سعت هذه العمليـة إلـى كـشفها                . الحاكمة والعالم بأسره أيضاً   

وتبديدها ال تقتصر على أوهام المحتل الصهيوني عن قوته وقدرته على فرض األمر الواقع فقط، بل إنها تمتد                  
بية عن إمكان التوصل إلى سالم مع دولة االحتالل عبر سيل التنازالت المجانيـة              لتشمل األوهام الرسمية العر   

والخضوع المذل، وكذلك أوهام ما يسمى المجتمع الدولي عن إمكان إرساء شرعية دولية على أسـاس الظلـم                  
  . واالغتصاب وإنكار الحقوق التاريخية وسيادة منطق القوة

 للحكومة الصهيونية وقواتها العسكرية، إذ أثبتـت عجزهمـا عـن            فقد وجهت العملية الشجاعة ضربةً موجعةً     
التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية وعن الحيلولة دون اقتحام ثكنة حصينة، بالرغم من كـل اإلجـراءات                
الصارمة التي تتخذها دولة االحتالل، وبالرغم من سياسة البطش التي تتبعها، وبالرغم من كل التهديدات التـي                 

ومما أذهل المؤسسة العسكرية الصهيونية، بشكل خاص، أن العملية الفدائيـة أظهـرت             . ا من حين آلخر   تطلقه
قدرة المقاومين الفلسطينيين على التخطيط المحكم، والمثابرة والجرأة في التنفيذ، واستخدام األفـراد والمعـدات               

هذا كله من إتقان وابتداع وتطوير أساليب       بكفاءة عالية والدقة واالنضباط في الهجوم واالنسحاب، مع ما يتطلبه           
فقد اشتملت العملية على حفر نفق طويل يزيد عن كيلومتر واحد           . قتالية مثلت مفاجأة مباغتة للقوات الصهيونية     

اجتاز حدود الثكنة العسكرية، وهو األمر الذي أسقط الوهم الصهيوني بشأن قدرة السياج األمنـي اإللكترونـي                 
ومن الطبيعي أن يكون سـقوط الـوهم        . نع انطالق عمليات المقاومة من داخل القطاع      حول قطاع غزة على م    

  . بشأن هذا السياج دليالً على عدم جدوى أي سياج عنصري آخر، مهما بلغت تحصيناته وعلت جدرانه
ميه كما نجحت العملية الفدائية في إسقاط وهم آخر ال يقل أهمية يرتبط بوهم السياج األمني، أال وهو مـا تـس                    

الدولة الصهيونية فك االرتباط أو الحل األحادي، ويتمثل من وجهة نظرها في فرض ما تشاء من أوضاع على                  
األرض بغض النظر عن شرعيتها أو حتى معقوليتها، وبغض النظر طبعاً عن مشيئة الفلـسطينيين، أصـحاب                 

الوطنية وعلى تفاصـيل حيـاتهم      األرض األصليين، أو عن تأثير هذه األوضاع على أبسط حقوقهم اإلنسانية و           
فقد أثبت الفدائيون الفلسطينيون أن بوسعهم أن يكونوا طرفاً عصياً في معادلـة القـوة، وأن أسـاليب                  . اليومية

وإذا كـان   . الحصار واالغتيال والتجويع والترهيب ال يمكنها أن تكسر إرادتهم أو تثنيهم عن مواصلة نضالهم             
من تكرار القول إنه ال يوجد شريك فلسطيني يتفاوضون معه، وفق شروطهم            ساسة الدولة الصهيونية ال يملون      

الجائرة، فإنه سيتعين عليهم من اآلن أن يعدوا أنفسهم لمواجهة ند عسكري ال يستهان به على الرغم من الفارق                   
 يكبـد   الكبير في اإلمكانات الحربية لدى الطرفين، فبوسعه على األقل أن يوجه ضربات محكمة ومـؤثرة وأن               

  . قوات االحتالل خسائر فادحة، سواء من الناحية المادية أو المعنوية
فقـد  . وال تقف خسائر دولة االحتالل عند حدود من سقط من القتلى والجرحى، فضالً عن الجندي الذي ُأسـر                 

زات التي  ، وهي إحدى اإلنجا   3نجح الفدائيون الفلسطينيون في تدمير دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا سيمان            
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تتفاخر بها الصناعة العسكرية الصهيونية كما أنها أحد العناصر األساسية في الصادرات العسكرية، ومن شـأن            
تدميرها بهذا الشكل أن يثير الشكوك في صحة الدعايات حول مناعتها، مما قد يعود بخـسائر كبيـرة للدولـة                    

 عن تراجع ثقة سكان المستوطنات الـصهيونية        الصهيونية، بالنظر إلى تدهور سمعتها في سوق السالح، فضالً        
  . أنفسهم في قدرة اآللة العسكرية على حمايتهم وتوفير األمن لهم

وقد تنبه عدد كبير من الكُتاب الصهاينة، قبل وقوع العملية الفدائية، إلى هذا الخطر الذي ينطوي عليه مـأزق                   
) 2006 يونيو   11صحيفة يديعوت أحرونوت،    (يلح  فعلى سبيل المثال، كتب عوفر ش     . القوة لدى دولة االحتالل   

محذراً مما أسماه نشوة القوة في أوساط القيادة العسكرية، التي تعتقد جازمةً أنه مـا زال باإلمكـان إخـضاع                    
الطرف اآلخر بالنار والتجويع، ومعترفاً بأن مثل هذا المنطق ال يمكن أن يؤدي إال إلى مزيد مـن العمليـات                    

حتى بعد سنوات الحرب    : ويصل الكاتب في النهاية إلى هذه النتيجة المتشائمة       . ب الفلسطينيين االنتقامية من جان  
الطويلة التي مرت، لم ترتدع القيادة العسكرية اإلسرائيلية عن حالة خداع النفس التي تقنعها بأنه يمكـن قهـر                   

 القادة، وتدفع باتجاه الحـرب      فهي ما زالت تعتقد بجدوى قصف مناطق مأهولة بالسكان، وبتصفية         . الفلسطينيين
والمشكلة، بل النتيجة الواضحة، هي أن هذه الوسائل جميعها لم تفلـح            . والنار عن طريق إشعال مزيد من النار      

  . في وقف إطالق صواريخ القسام، بل كانت تدفع إلى إطالق المزيد منها
تحـذيراً  ) 2006 يونيـو    23 معاريف،   صحيفة(وقبل يومين فقط من العملية الفدائية، أطلق موشيه تسميرمان          

مماثالً من عدم قدرة األساليب العسكرية الصهيونية وحدها على حسم الصراع، بل وذهب إلى حـد المطالبـة                  
. بإعادة النظر في المخصصات واالمتيازات التي يحظى بها جيش أصبح عاجزاً عن الوفـاء بمبـرر وجـوده                 

  : ويدلل الكاتب على مطلبه قائالً
جيش بقدرته على الدفاع عن دولته، سواء بقدرة الردع التي تحول دون قيام طرف آخر بعمل عسكري                 يقاس ال 

خشية الرد، أو باستخدام الوسائل المتوفرة له لمنع المساس بمواطني الدولة المسؤول هو عن حماية أرواحهـم                 
ويطالـب ممثلـو اليمـين      ... ختباروالجيش اإلسرائيلي ال ينجح في هذا اال      . وممتلكاتهم وتأمين حياتهم اليومية   

اٍإلسرائيلي بعمليات مكثفة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، من منطلق االفتراض الخاطئ بأن في ذلك ما يوفر                 
ويبدو أن هؤالء قد نسوا أن األميركيين في فيتنام والروس في أفغانـستان لـم يتغلبـوا علـى                   . الحل للمشكلة 

  . ة األفضل التي كانت بحوزتهم، وبينها القنبلة النوويةلدى خصومهم، رغم األسلح) البدائية(
ومن جهة أخرى، فمن شأن نجاح العملية الفدائية أن يمثل تحدياً لكثير من األوهام التي سادت في أوساط النخب                   
العربية الحاكمة، منذ أن ارتضت لنفسها قبول السالم حسب الشروط األميركية والـصهيونية خيـاراً وحيـداً،                 

ي سبيل ذلك إلى تقديم التنازل تلو اآلخر، والتطوع بإضفاء الشرعية علـى كيـان االحـتالل غيـر                   وسعت ف 
الشرعي، بل والمساعدة في حل بعض أزماته المستعصية، ومطالبة الفلسطينيين بالرضوخ لألمر الواقع الـذي               

. صادياً وسياسياً وإعالميـاً   يحاول المحتل فرضه بالقوة، ويوفر له الراعي األميركي الدعم الالزم عسكرياً واقت           
وإذا كان هذا النهج العربي الرسمي ينطلق أساساً من اليأس التام من إمكان المواجهة أو تغيير شروط الصراع                  

فهي تؤكد مجدداً أن بمقدور     . أو حتى إدخال تعديالت طفيفة عليها، فإن العملية الفدائية تعكس نهجاً مغايراً تماماً            
 المقاومين المؤمنين بعدالة قضيتهم وبنبل هدفهم أن تحقق نصراً ولو محدوداً وسـط              مجموعة صغيرة العدد من   

كما تبين العملية بما ال يدع مجاالً للشك أن الدولة الصهيونية ليست وحشاً             . سلسلة الهزائم واالنكسارات المتتالية   
ر القوة، وال تختلف فـي      خرافياً مطلق القدرات، بل هي كيان لديه من عناصر الضعف مثل ما لديه من عناص              

وضعها ومسارها ومصيرها عن غيرها من القوى االستعمارية في الماضي والحاضر، ومن ثم يمكن إلحـاق                
  . األذى بها وتلقينها دروساً مؤلمة وصوالً إلى تحقيق انتصار حاسم عليها

 والصهيونية، التي ال ترفع ظلماً      وباإلضافة إلى هذا كله، فإن العملية الفدائية تثبت أن مشاريع التسوية األميركية           
وال تعيد حقاً بل تعيد إنتاج الظلم وإهدار الحق، ليست قدراً محتوماً؛ وأن هناك سبالً شتى للنضال مـن أجـل                     
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استعادة الحقوق المشروعة؛ وأن الركون إلى األساليب السياسية وحدها دون قوة تسندها هو ضرب من السذاجة                
  . واهللا أعلم.  مزيج من االثنين معاًأو من التواطؤ مع المحتل، أو

 1/7/2006 االتحاد االماراتية
 

  ما وراء العدوان اإلسرائيلي الراهن  .59
  عبداإلله بلقزيز  . د

لم تكن إسرائيل تحتاج إال الى ذريعة أسِر المقاومة لجندي من الجنود الغزاة لتطلـق حربهـا علـى الـشعب                     
تلك طريقتهـا   . بعد أن هيأت لها طويالً متحينة الفرصة والتوقيت       والمقاومة والسلطة في غزة والضفة الغربية       

 الى  1967أيار ، / منذ ذريعة إغالق مصر لمضائق تيران في مايو       : في إطالق حروبها المبرمجة والمعدة سلفاً     
 الى ذريعة إيواء الـشهيد ياسـر عرفـات          1982ذريعة محاولة اغتيال السفير اإلسرائيلي في لندن في العام ،         

وهـي  . 2002آذار  / اضلين أحمد سعدات وفؤاد الشوبكي ورفاقهما في مكتبه في مبنى المقاطعة في مارس            للمن
 ولعدوانها ضد الثورة الفلسطينية ولبنان في صـيف         67حزيران ، / الذرائع التي اتخذتها تَِكَئةً لعدوانها في يونيو      

  .2002 وحصار رئيسها في ربيع العام  ثم إلعادة اجتياح قواتها لمناطق السلطة الفلسطينية1982العام ،
تتصل الحرب الجديدة بأهداف إسرائيلية معلنة منذ حكومة ارييل شارون، خاصة منذ تشكيل حكومـة إيهـود                 

وقد أضيفت إليها اليـوم  ومنـذ نجـاح حمـاس فـي              . إلخ.. تنفيذ الحل االنفرادي، تصفية المقاومة    : أولمرت
وهي في جملتها أهداف مترابطة ومتمفصلة على مشروع فـك          . سلطةاالنتخابات وتشكيلها الحكومة  تصفية ال     

  .االرتباط اإلسرائيلي
من النافل القول إن الحل اإلسرائيلي للقضية الفلسطينية يقضي بإسقاطها كقضية وطنية وتأبيد صـيغة الحكـم                 

أمـا إسـقاطها    . لالذاتي تحت عنوان حرية الفلسطينيين في إعالن دولة على المناطق التي ستجلو عنها إسرائي             
السطْو على منـاطق واسـعة مـن        : كقضية وطنية، فيترجم نفسه  في المشروع اإلسرائيلي إياه  في صورتين           

وإدخالها في نطاق إسرائيل، وإسقاط المطالب الوطنية الفلسطينية في         ) 242أي مناطق القرار    (الضفة والقطاع   
  .1967في حرب العام القدس والعودة والسيادة الكاملة على المناطق المحتلة 

مر اإلخراج السياسي لهذا المشروع من محطة االدعاء بأن الدولة العبرية وجدت نفسها مدفوعة إليه بعـد أن                  
وتلك كانت طريقة أخرى لنقض أي التزام دولي لهـا          . تبين لها عدم وجود شريك فلسطيني في عملية التسوية        

ولقد بدتْ مالمح   ! مدريد واتفاق أوسلو الى خريطة الطريق      الى مؤتمر    242من القرار ،  : حيال مسألة التفاوض  
منذ البدء في إقامة جدار الفصل العنصري داخل المنـاطق المحتلـة، الـى              : المشروع تتبين منذ ثالث سنوات    

مـدى  (واألخيرة كانت اختباراً ميدانياً للمشروع برمتـه        . تطبيق خطة فك االرتباط في غزة في العام الماضي        
  .قصد البناء عليه) قف الدولي منهنجاحه، المو

وتعرف إسرائيل أن مشروعها السياسي، الذي يتمتع بضوء أخضر أمريكي وإجازة ضمنية أوروبية، ليس قابالً               
فقد أخذت درساً مـن تجربـة       . للتحقق إال متى أمكنها إخماد المقاومة الفلسطينية وتدمير بناها القتالية والبشرية          

فلقد استمرت المقاومـة تمطرهـا   . الجالء وفك االرتباط لتحييد البندقية الفلسطينيةال يكفي  : االنسحاب من غزة  
. 48بالصواريخ، بل نجحت في نقل بعضها عملياتها الى داخل العمق اإلسرائيلي في فلسطين المحتلـة عـام                  

ولذلك، هيأت نفسها لمعركة تريد منها إزاحة عائق المقاومة من طريـق مـشروعها وهـي معركـة كانـت                    
  .تخوضها في مطلق األحوال حتى لو لم يقع أحد جنودها في األسرس

في األثناء، نضج في ذهنها خيار إسقاط السلطة وإزاحة كيانها حتى ال يبقى ثمة من يقال عنه إنـه المخَاطَـب                     
يل لكنه ترافق مع  ادعاء بأن إسرائ      . بدأ ذلك مبكراً منذ حصار ياسر عرفات وإسقاط االعتراف به         . الفلسطيني

وحين أتت هذه القيادة بعد استشهاد ياسـر  . تدعو شعب فلسطين الى اختيار قيادة جديدة قادرة على صنع السالم   
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أما حين وصلت حماس الى السلطة باالنتخابات، فقد        ! عرفات، لم تَلْقَ إال المصير نفسه، ولكن من دون إعالن         
  .نضجت الفكرة ولم يبقَ إال التنفيذ

فلقد شاطرها األمريكيون واألوروبيـون     (بب تردد ما لدى إسرائيل أو حساب منها للتبعات          وما تأخر التنفيذ بس   
، وإنما تأخر قليالً بسبب اعتقادها أن األوضاع الداخلية الفلسطينية ستتجه           !)موقفها من وجود حماس في السلطة     

ن الرئاسة والحكومـة، وقـد      نحو التدهور على إيقاع االحتقان السياسي واالستنفار األمني بين فتح وحماس، بي           
فـتح  (وعليه، إذا كانت السلطة ستتفكك بأيدي قوتيها الـسياسيتين الكبيـرتين            . تنتهي الى ِصدام داخلي موسع    

من القيام بمهمة يوجد هنـاك      ) أي إسرائيل (، والمقاومة ستتفرغ الى بعضها بعضاً، فإن ذلك سيعفيها          )وحماس
  .من يقوم بها نيابة عنها

وب حرب أهلية فلسطينية انهار بحكمة فلسطينية أمسك فيها المتنـازعون أنفـسهم عـن إتيـان                 لكن األمل بنش  
وكان االتفاق على وثيقة اإلجماع الوطني ثمرة التعقل والنضج في حساب السياسة، مما قطـع علـى                 . الخطيئة

ق مباشـرة عقـب     إسرائيل حلم مشاهدة الحطام الذاتي الفلسطيني، وما كان صدفة أن العدوان الصهيوني انطل            
فلقد عنى توقيته أن المعركة مع المقاومة والسلطة لم يعد منها بد بعـد أن اجتازتـا امتحـان                   . االتفاق الوطني 

  .النزاع السياسي الداخلي
ال تقبل تحييد الشعب، فهذا أيضاً هدف من أهدافها المباشرة ألنه           ) ضد المقاومة والسلطة  (على أن هذه المعركة     

هذه السلطة وعن إنجاب هذه المقاومة وتزويدها بمادتهـا البـشرية وتمتيعهـا بالحاضـنة               مسؤول عن اختيار    
كانت . وحتى قبل أن تلجأ إسرائيل الى أسر الوزراء والنواب ورؤساء البلديات من مناضلي حماس             . االجتماعية

سسات الخدميـة،   قد أطلقت حربها والعقوبات الجماعية على الشعب، فدمرت الجسور ومحطات الكهرباء والمؤ           
  .ودائماً تترك إسرائيل بصمتها على جسد الضحية. وحولت الحياة اليومية الى جحيم

  1/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  المخيمات قرار نهائي والفلسطينيون يعملون لوفد موحد" أنسنة" و اللبنانيغزة تقتحم الحوار .60
 وكسره ألبسط قواعد العالقات الدولية في غزة الغزو اإلسرائيلي المتجدد في عنفه ودمويته: أسعد حيدر

، لكن في الواقع كانت وستبقى فلسطين هي  اللبنانيينوالضفة الغربية، فرض مناقشة أحداثه على المتحاورين
الطرف الكبير في هذا الحوار ونتائجه، فقضية نزع السالح الفلسطيني خارج المخيمات، إلى جانب تنظيم هذا 

ت، تؤكد ذلك، وتوافق زيارة الوزراء المعنيين بالوضع المتردي للفلسطينيين لمخيم عين السالح داخل المخيما
حياة " أنسنة"الحلوة، يؤكد أيضاً مدى الوعي القائم بأن حّل مشكلة السالح الفلسطيني بدايتها أوالً وأساساً من 

ها، وفتح قطاعات العمل أمام ذلك أن إعادة بناء البنى التحتية في. اإلنسان الفلسطيني في مخيمات العودة
الفلسطينيين في اطار القوانين اللبنانية المرعية، وفتح مدارس مقبولة وكافية لألطفال، تؤدي إلى فتح األبواب 
أمام الحلول الهادئة والمتفق عليها، دون أن يعني ذلك في أي وقت من األوقات فتح ثغرة في سور رفض 

 .التوطين
 وفد فلسطيني موحد

، فإن منظمة التحرير والقوى الفلسطينية العشرة، أدركت آنه ال يمكن الدخول في حوار مع الحكومة بدورها
ويقول مصدر فلسطيني مطلع ان الفلسطينيين يعملون حالياً بعد أن . اللبنانية وهي منقسمة على بعضها البعض

دومي في دور ناشط، على أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراره، وبمشاركة أبو اللطف فاروق الق
للوجود الفلسطيني في لبنان، يشبه إلى حد بعيد اللجنة التي فاوضت الجيش اللبناني على " اطار قيادي"تشكيل 

موضوع السالح في النصف الثاني للثمانينات، وأن الهدف من صياغة هذا االطار التمهيد لقيام تفاهم فلسطيني 
ي يتناول كل قضايا الفلسطينيين في لبنان من جهة، والعمل على ـ فلسطيني في اطار حوار فلسطيني داخل

تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض مع الحكومة اللبنانية كما سبق لها وأن طالبت بذلك من جهة أخرى، مما 
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يسهل التوصل إلى اتخاذ القرارات المطلوبة والمباشرة بتنفيذها خارج تعقيدات األوضاع داخل المخيمات 
 .نفسها

وال شك أن المسارعة في حّل مشكالت المخيمات يقتلع فعلياً بؤراً تنتج يومياً على قاعدة اليأس والمرارة 
التي أصبحت منتشرة في لبنان كما بشّر الرئيس " القاعدة"والكرامات المهدورة، مزيداً من الضالّين الذين يغذون 

 .بشّار األسد اللبنانيين بذلك
. يث عن المقاومة في غزة والضفة وجد صداه في الكالم عن المقاومة في لبنانومن الجلي أيضاً أن الحد

وبعيداً عن الدروس المستفادة لكل مقاومة من األخرى، ألن في أساس عمل المقاومة االستفادة من تجارب 
في مختلف أنواع المقاومة وفصائلها في العالم، فإن تجربة المقاومة في فلسطين ذات خصوصية غير مسبوقة 

 .تاريخ العالم، ولذلك يجب مراقبتها ومساندتها عن كثب شعبياً وسياسياً
 الصواريخ القاتلة

وألنه ال يمكن الفصل بين حلقات السلسلة خصوصاً إذا ما كانت في وسط النار، فمن الطبيعي أن ما يجري في 
ب الفلسطيني والمقاومة في والخوف مشروع حالياً، أن يستخدم حق دعم الشع: عمق لبنان" يغز"غزة ال بد أن 

ذلك أن عملية إطالق غير مشروعة لصواريخ من الجنوب ضد شمالي . باطل العمل ضد لبنان من داخل لبنان
بأي ثمن، للتصعيد ضد لبنان " شارونيتها"إسرائيل، سيكون قاتالً ألنه سيفتح الباب أمام حكومة تريد إثبات 

وحق اللبنانيين بصيف هادئ منتج للخطر بدون أي مردود سياسي، وبالتالي تعريض أمن واستقرار الجنوبيين، 
ولذلك فإن كيفية تعامل المقاومة عبر توجيهها رسائل واضحة إلى العناوين المعروفة جيداً منها، بأن أي 
اختراق للحدود تحت دعوى مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته اآلن، هو اختراق مرفوض ألمن المقاومة أوالً 

وهذا الخطر القائم، مع القراءة العميقة للعالقة بين المقاومة وتجاربها في جنوب لبنان، والمقاومة   .اًوأساس
الشعبية الفلسطينية في غزة، يؤكد من جديد أنه ال توجد استراتيجية احادية كاملة ومتكاملة، وأن هذه القناعة 

 .تتشارك في التخطيط والتنفيذتقود إلى قراءة أوسع لضرورة قيام استراتيجية عربية واضحة 
 اختالف مواقع الصراع

ومن اآلن وحتى تقوم هذه االستراتيجية المشتركة التي ينتظرها العرب بفارغ الصبر منذ أكثر من ثالثة عقود 
دون الحديث عن العقود األولى الغتصاب فلسطين، فإن واقع الحال العربي كما يؤشر مصدر عربي متابع 

 :ة أنواعللوضع يتوزع على ست
ما زال شعبها يقاوم، وتوصلت قياداتها إلى اتفاقات وقيام سلطة ) مغتصبة( ـ دول عربية أرضها محتلة 1

ولكن االشتباك ما زال فيها وهو مستمر إلى إشعار آخر، وهو يستولد يومياً أنواعاً مختلفة من . وطنية فيها
 .سرائيليالمقاومة، وهي تتجسد في فلسطين مركز الصراع العربي اإل

:  ـ دول احتلت إسرائيل أجزاء منها، فقاتلت، وفاوضت وحررت أرضها وعقدت معاهدات سالم بارد وهي2
 .مصر واألردن

 ـ دول شاركت في الصراع ضد إسرائيل بالمال أو السالح وباالثنين معاً، مع أن أرضها لم تحتل، وما 3
 .ودية والجزائر والعراق واليمن وليبيا والكويتالسع: زالت في حالة حرب ألنها لم توقع أي معاهدة وهي

 ـ دول لم تشارك في الحرب وأرضها ليست محتلة وبعيدة عن فلسطين لكنها أقامت عالقات ديبلوماسية أو 4
 .المغرب وقطر وموريتانيا: تجارية وهي

واجهات متوقفة  ـ دول احتلت أرضها في الحرب وما زالت محتلة لكنها تقيم هدنة دائمة مع إسرائيل والم5
 .سوريا: ، وتتفاوض معها سراً وعالنية وهي1974فيها منذ 

 ـ دول احتلت أجزاء من أرضها فقاتلت وحررت الجزء األكبر منها ولم تقم السالم مع إسرائيل وما زالت 6
 .مقاومتها على سالحها وهو لبنان
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 في موقفه وهذا معترف له به من وواضح من هذه الخريطة لمواقف جميع الدول العربية أن لبنان ينفرد
وأمام هذا الوضع فإن أي حديث . الجميع، وأن سوريا تنفرد بطريقة أخرى بموقفها وهذا معروف من الجميع

عن دور لبناني في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني يكون من اللبنانيين وفي اطار حسابات دقيقة من حيث 
قاومة على اللبنانيين وحدهم كحّل وحيد لتحرير ما تبقى من أرضهم المكان والزمان والنتائج، كما أن فرض الم

 .المحتلة طريقاً لآلخرين لتحرير أراضيهم على حسابهم هو مرفوض جملة وتفصيالً
ودائماً في هذا اإلطار، فإن لبنان وهو يبحث حالياً على طاولة الحوار مستقبل المقاومة وسالحها، يدرك جيداً 

 .كانت محلية، فإن الخارج يتعامل معها بجدية كبيرة وفي اطار مشروع واسع للمنطقةأن هذه القضية، وإن 
وأمام هذا الوضع، فإن من حق اللبنانيين أن ال يحسبوا حسابات الربح والخسارة عندما يتعلق األمر بتحرير 

بح تحرير لكن من واجبهم عندما يص. أرضهم بجميع الوسائل، ألن تحرير األرض أكبر من كل الحسابات
. مزارع شبعا جزءاً من تحرير الجوالن، أن يجروا الحسابات وأن يوازنوا بين أحجام األضرار واألعباء معاً

فال يشتعل الجنوب اللبناني ومعه كل لبنان ويبقى الجوالن هادئاً يتابع فيه المستوطنون اإلسرائيليون العيش 
 .والزراعة والتصنيع بسالم
ت األخيرة، والحضور الفلسطيني في باقي الجلسات يتجاوز اشتعال غزة، آلن الملفات جلسة الحوار التاسعة ليس

فالشراكة في . االقتصادية والمعيشية وإالنسانية في المخيمات، إلى جانب نزع السالح خارجها، مستمرة
ألي استراتيجية المصير دائمة لكن في اطار استراتيجية لبنانية قائمة على حسابات لبنانية فقط وغير خاضعة 
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