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  أولمرت يتوعد بحرمان غزة من النوم   .1

 أمـر   ،إيهود أولمـرت   أن   :لمحتلةالقدس ا عن مراسلتها أمال شحادة من      3/7/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت
واعتبر أن قبول شروط حماس، مقدمـة       . بحرمان غزة من النوم وتصعيد العدوان حتى إطالق الجندي األسير         

وأعلن أنه اصدر أوامره إلـى الجـيش والجهـاز األمنـي            . لعملية اختطاف جديدة وخضوع البتزاز االرهاب     
  .، مضيفا أنه لن تتم تبرئة أحداهاات االرهاب ومن يرعبالتعرض لكل من يتحمل المسؤولية عما يسميه عملي

حسب مصادر مقربة من أنه وب إلى :من رام اهللا 3/7/2006 القدس العربي  مراسلوليد عوضوأشار 
 اسر ى فانه اصدر اوامر لجهاز الموساد لضرب اهداف في سورية ولبنان ضمن الرد االسرائيلي عل،اولمرت

 ان اولمرت اتخذ قرارا بتنفيذ خطة في فترة ال تتجاور ،اكدت المصادرالسياق في نفس و .الجندي االسرائيلي
ن مع االشارة إلى أ إلضعاف وضرب حماس وخلط األوراق في الساحة الفلسطينية، ،منتصف الشهر الجاري

اكدت  ومن جهة أخرى . بدعم من جهات إقليمية ودولية وفي مقدمتها الواليات المتحدةىخطة تحظهذه ال
 اآلن من تحديد مكان احتجاز الجندي االسرائيلي رغم استخدام كافة ىادر ان اسرائيل لم تتمكن حتمصال

ل قادة حماس في قطاع ا الفلسطينيين باعتق أولمرتهددوعلى نفس الصعيد  .الوسائل االستخبارية لمعرفة ذلك
  .غزة ايضا
لحذر لجهة ان تثمر جهود الوساطة  أعرب عن تفاؤله اان بيريتس: الناصرةمن 3/7/2006 الحياة وأضافت

المصرية، لكنه أضاف مهدداً انه وفقاً للعملية العسكرية المتواصلة سيتم التصعيد التدرجي في جودة االهداف، 
 ان الدمج بين عمليات مضيفا. وقال ان اسرائيل ال تميز بين قيادة حماس والناشطين االرهابيين الميدانيين

دي تفاقم المشاكل االنسانية لفلسطينيي القطاع هو المعادلة الصحيحة لمعالجة عسكرية وسياسية من خالل تفا
 الى ان الغرض من العملية الحالية ليس اعادة الجندي فحسب، انما ايضاً إزالة التهديد المتمثل وأشاراألزمة، 

 كما فعل في  كرس حيزا من تقريره األمني الذي قدمه للحكومة للتحريض على سورية،فيما .بقذائف القسام
أما .  التي طالبها بالضغط على األسد ليمارس نفوذه على مشعل ليعمل على اطالق الجنديرايس،محادثته مع 

ان المجتمع الدولي يبدي تفهماً للخطوات التي تتخذها اسرائيل في سبيل االفراج عن ليفني فقد أدعت من جانبها 
 ان وزارتها تعمل على تهيئة أشارت إلى و.  الفلسطينيينلكنه قلق من انعكاسات العملية على أوضاع، الجندي

مع ، األسرة الدولية الحتمال ان تتواصل العمليات العسكرية االسرائيلية الى ما بعد االفراج عن الجندي
التوضيح لها ان المواجهة اليوم، رغم ما تنطوي عليها من صعوبات، قد تحول دون مواجهة أعنف في 

 يعدون للقيام بحملة إعالمية دولية تنهي وجود أزمة انسانية في خارجيةموظفي الوأضافت ان . المستقبل
أفادت هآرتس ان واشنطن طلبت من اسرائيل العمل على  ومن جهتها وفي نفس السياق، .األراضي الفلسطينية

  .القطاععدم المس بمحمود عباس وبمدنيين فلسطينيين وبالبنى التحتية شرطاً لتفهم عمليتها العسكرية في 
  

  هذه حكومتي ولن أسمح الحد بأن يمتهنها: عباس بعد تدمير مقر رئاسة الوزراء .2
عبر الرئيس محمود عباس عن استنكاره وإدانتـه لمـا          : 3/7/2006األيام الفلسطينية    في   كتب فايز أبو عون   

 الرئيس  واطلع هنية  .تعرض له مكتب رئيس الوزراء إسماعيل هنية فجر أمس، من قصف صاروخي إسرائيلي            
إن هذا التدمير لمؤسـسات     : وقال الرئيس . عباس على حجم الدمار الذي لحق بالمقر، وعملية التخريب الهائلة         

من جهته   .الشعب الفلسطيني، من استهداف لشركة توليد الكهرباء ومكتب رئيس الوزراء وغيره عمل إجرامي            
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 هذه حكومتي ولن اسمح     :يس الوزراء ان  قال محمد عوض امين عام مجلس الوزراء ان الرئيس عباس قال لرئ           
 في صف واحد مع الحكومة ضد هذه التصرفات التي تعقد االمور            :الحد بأن يمتهنها، ونقل عنه قوله ايضا انه       

  .على ارض الواقع في داخل المجتمع الفلسطيني
تالل قال إن   الناطق بلسان جيش االح    إلى أن    غزة صالح النعامي  في   3/7/2006الشرق األوسط   وأشار مراسل   

قصف مكتب هنية جاء لنقل رسالة للمسؤولين عن اختطاف الجندي جلعاد شليط مفادها أن هنية يقف على رأس                  
وأضاف أدري أن الهجوم على مكتب هنية جاء ضمن الخطة التي سيتم وضـعها              . حماس التي خطفت الجندي   

  .في المرحلة المقبلة وتنفيذها في قطاع غزة بهدف تحرير شليط
 يأتي في سياق سياسة إسرائيلية معلنة تهدف إلى إلغاء الوجـود الـسياسي              :اعتبرت فتح أن العدوان   نبها  من جا 

وفي بيان صـادر عنهـا،      . الفلسطيني، وفرض حلول أحادية تصادر الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني         
 هي إال دليل ساطع علـى       إن ضرب البنى التحتية للوطن وتقويض مؤسساته على نحو منهجي، ما          : قالت فتح 

وأدانت فتح اختطاف االحتالل لعدد من نواب الشعب، وأعضاء الحكومة، معتبرة ذلـك عمـالً عـدوانياً                 . ذلك
موجهاً ضد الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، مطالبة دول العالم ومؤسساته بذل أقصى الجهود لإلفراج عـن                

  . خبة والمدنيةالمختطفين كونهم يمتلكون حصانة القيادات المنت
الناطق باسم الحكومة غـازي حمـد        إلى أن    غزة فتحي صباح  نقالً عن مراسلها في      3/7/2006الحياة  ولفتت  

بأنه تجاوز اسرائيلي لكل الخطوط الحمر وسيؤدي الـى تعقيـد االوضـاع             رئيس الوزراء   وصف قصف مقر    
  . العسكريوالجهود الساعية الى حل المشكلة بطريقة هادئة وبعيدة عن التصعيد

 وتدارسـت تطـورات     ، اجتمعت الحكومة أمس برئاسة هنيـة      :غزة من   3/7/2006الحياة الجديدة   وأضافت  
وتوجهت الحكومة بشكرها للرئيس عباس وكل مـن رافقـه           .األحداث بما فيها التصعيد اإلسرائيلي المتواصل     

  . بزيارته الكريمة التي تفقد خاللها األضرار الناجمة عن القصف
اتصاالً هاتفياً من   األحد  اسماعيل هنية تلقى     إلى أن    غزةمن   2/7/2006وفا  -كالة األنباء الفلسطينية  ووذكرت  

وعبر ديسوتو عن أسفه الشديد لتعرض مكتـب         .الفارو ديسوتو، مبعوث األمم المتحدة لمنطقة الشرق األوسط       
ارسات، وهي تدعو إلـى عـدم       رئيس الوزراء للقصف، مشيراً إلى أن موقف األمم المتحدة، هو ضد هذه المم            

وأبدى حرص األمم المتحدة على القيام بما يلزم للتخفيف مـن معانـاة الـشعب                .المساس بالمؤسسات المنتخبة  
ونقل ديسوتو اهتمام عنان بما يجري على الساحة الفلسطينية، مؤكداً أن األمم المتحدة ستستمر فـي                 .الفلسطيني

  .فلسطينيةعملها، وستوسع نشاطها داخل األراضي ال
إن : )حمـاس (صـالح البردويـل     .قال النائـب د    :غزةمن   3/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم    وجاء في   

استهداف مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية ومكاتب ومؤسسات؛ إنما يعكس حالةً هستيرية مـن التخـبط                
ّل الوحيد هو عملية تبادل األسـرى، لكنّـه         الصهيوني وحالةً من الهروب إلى األمام، ألن االحتالل يعلم أن الح          

تكابر وتهرب إلى األمام، فال وجود لحالة السالم بيننا وبينهم وهناك حالة عداٍء، وبالتالي يتوجب عملية التبادل                 
وحول التهديد الصهيوني باستهداف رئيس الوزراء في حالة قتل الجندي قـال البردويـل فـي                 .حسب القانون 

إنّه في قضية التهديدات أول من يحرص على قتل الجندي هي           : لمركز الفلسطيني لإلعالم  تصريحاٍت خاصة با  
الحكومة الصهيونية وأولمرت يتمنّى في كّل لحظة أن يرى الجندي مقتوالً، ألن قتل الجندي يريحه من عمليـة                  

              أولمرت ال يريد أن التفاوض على جثٍة أيسر له، مشيراً إلى أن ألن ،يدفع الثمن السياسي مقابـل      ضغٍط داخلي 
 .حياة الجندي

وزيـر الداخليـة    أن  غزة عبد الرازق أبـو جـزر      نقالً عن مراسلها في      3/7/2006القبس الكويتية   وذكرت  
واصل فعل ما هو    يكثف الضغط و  سي أن الجيش االسرائيلي قال بعد الهجوم الذي استهدف مكتب إسماعيل هنية          

أضاف أن الضربة الجوية تأتي في إطار المساعي الراميـة لتهديـد            و. ضروري لضمان أن تدفع حماس الثمن     
  .قدرة حماس على الحكم
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  والحكومة الفلسطينية تقاضيها دوليا... سرائيل تحاكم وزراء حماسا .3

أعلن الجيش االسرائيلي امس أن محاكمة وزراء : القدسنقالً عن الوكالت من  3/7/2006الدستور نشرت 
وأبلغ ضباط الجيش  .واب المنتمين لحماس الذين اعتقلوا مؤخرا في الضفة ستعقد غدانالالحكومة الفلسطينية و

 . موعد محاكمة الوزراء والنواب سيكون غدا:الصحفيين أثناء انعقاد محاكمة أحمد سعدات أن
 كلفت الحكومـة الفلـسطينية      :الناصرة فتحي صباح  وغزة  نقالً عن مراسلها في        3/7/2006الحياة  وأضافت  

ة العدل رفع دعوى قانونية ضد اولمرت وجيش االحتالل امام محكمة الجنايات الدولية، على اساس ان ما                 وزار
  .يجري من تصعيد عسكري واعتقال وزراء ونواب من حماس هو نوع من جرائم الحرب

يـة،  من جانبه، اعلن شمعون بيريز ان وزراء حماس ونوابها المعتقلين سيحاكمون لمشاركتهم في اعمال ارهاب              
  .في حين قال ضابط اسرائيلي انهم سيمثلون امام المحكمة في سجن عوفر اليوم

 ، جمعية أنصار السجين ذكرت ان سلطات االحتالل نقلـت          أن رام اهللا من   3/7/2006الحياة الجديدة   وذكرت  
 اهللا   مركز توقيف بنيامين في سجن عوفر جنوبي رام        منكافة األسرى من الوزراء والنواب المختطفين       ،  أمس

وأفاد محامي الجمعية خالد الدسوقي انه تقدم بطلب زيارة لبعض الوزراء والنواب المختطفين             . الى سجن ايالون  
  .إال إنه تلقى جوابا بعدم إمكانية ذلك، ألنه تم نقلهم جميعا الى سجن أيالون

  
  ثالث حقائب وزارية لكل وزير في الحكومة الفلسطينية   .4

عام مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية، قرر إسـناد الحقائـب             أعلن محمد عوض، أمين      :غزة
 أن حقيبتـي الحكـم      :وأوضح عوض . الوزارية للوزراء الذين تم اختطافهم لوزراء آخرين مؤقتا لتسيير العمل         
وأسندت حقيبتـي شـؤون األسـرى       . المحلي والعمل أسندت لوزير النقل والمواصالت، المهندس زياد الظاظا        

حررين وشؤون القدس، لعاطف عدوان وزير شؤون الالجئين، وحقيبة الشؤون االجتماعيـة لباسـم نعـيم              والم
كما أسندت حقيبتي المالية واألوقاف والشؤون الدينية ليوسف رزقة وزيـر اإلعـالم، وحقيبـة               . وزير الصحة 

 تواصل أعمالها اليومية    وأكد يوسف رزقة، أن الحكومة    . التخطيط لعالء الدين األعرج وزير االقتصاد الوطني      
وشدد على أنه ال يوجد فراغ سياسي في الـسلطة،          . واإلدارية بالشكل المناسب، ومن خالل التكامل مع الرئاسة       

  . هنيةوهو ما أكده الرئيس عباس في اجتماعه مع 
  3/7/2006الشرق القطرية 

  
 نحن بخيٍر ونواصل العمل : الشاعر.د.. في أول تصريٍح له بعد اختفائه .5

ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم، أنّه وبقية إخوانه بخيٍر وبصحة جيدة، .أكّد د :اصخ
وخالل اتصاٍل هاتفي قصيٍر جداً مع مراسل  .وأنهم يواصلون متابعة تسيير األمور قدر اإلمكان وبالمتاح

شعب الفلسطيني من اختطاٍف، أكّد الشاعر أن المركز الفلسطيني لإلعالم، نظراً لما تعرض له وزراء ونواب ال
نتائج امتحانات الثانوية العامة التوجيهي ستُعلَن منتصف الشهر الحالي، مؤكّداً أنّه يتابع عمل وزارة التربية 

 .والتعليم العالي
  2/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   النواب  التشريعي يبدأ اليوم بعقد جلساته الطارئة وسط مالحقة:ةخريش .6

، بتـرزيم  خريـشة حسن . بينما ينهمك النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د    : كتب منتصر حمدان   ،رام اهللا 
للعودة إلى الضفة ال يعلم ما هو المصير الذي ينتظره لحظة وصـوله إلـى جـسر اللنبـي                    حقائبه في عمان،  

تالل بالمرور، او أن تلجأ العتقاله والتحقيق       الخاضع لسيطرة الجانب اإلسرائيلي، فاما أن تسمح له سلطات االح         
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 خريـشة  .معه في إطار السياسة المبرمجة التي تنتهجها سلطات االحتالل ضد النواب ووزراء الحكومة الحالية             
رغم حديثه في اتصال هاتفي مع الحياة الجديدة حول إمكانية اعتقاله بعد وصول معلومات لديـه بإمكانيـة ان                   

ى قائمة النواب الذين تسعى إسرائيل العتقالهم، إال انه يصر على العودة للضفة اليـوم               يكون اسمه موجودا عل   
، تخوفه من إقـدام إسـرائيل علـى         خريشةوأبدى   .من اجل المشاركة في جلسة التشريعي المقرر عقدها اليوم        

 السياسة لـضرب     معتبرا ان إسرائيل تسعى من خالل هذه       :كل النواب باتوا مالحقين ومطلوبين    : وقال .اعتقاله
المؤسسة التشريعية والمس برمزيتها من خالل اختطاف النواب ومالحقتهم بما فـي ذلـك رئـيس المجلـس                  

حتى لو قامت إسرائيل باعتقال جميع أعضاء المجلس        :  قائال خريشةوأردف   .التشريعي وأعضاء هيئة الرئاسة   
وحول مدى تـأثير     .التشريعي برمزيته قائما  فإنهم يبقون الممثلين الشرعيين للشعب الفلسطيني ويبقى المجلس         

 القضايا األساسية   :خريشةسياسة اعتقال النواب على التشريعي وعلى عمله في إقرار القوانين والتشريعات قال             
بالنسبة للمجتمع الفلسطيني وقوانينه تحتاج لثلثي أعضاء المجلس وهذا ما ال تملكه اي من الكتل البرلمانية فـي                  

 لحسمها والمجلس لديه األغلبية ويستطيع متابعة       1+ن ان القضايا الثانوية بحاجة الى النصف        التشريعي في حي  
 .عمله حاليا كالمعتاد رغم االستهداف اإلسرائيلي للمجلس ونوابه والتي لم تؤثر على تركيبة المجلـس وعملـه                

 -برلمانـات االورو  وأشار إلى ان قضية اختطاف النواب جرى طرحها في البرلمان األوروبـي واجتمـاع ال              
متوسطية، الذين عبروا عن استنكارهم الشديد لمثل هذه السياسة، موضحا أنهم بصدد إعالن موقـف واضـح                 

واكد  .واتخاذ قرار بهذا الخصوص يطالب إسرائيل باإلفراج الفوري عن النواب المعتقلين في سجون االحتالل             
إلجازة الصيفية للنواب وانه سيواصل عمله وعقد جلساته        ان التشريعي يعتبر في حالة انعقاد دائم بعد ان أنهى ا          

وحول مخاوف بدأت تظهر لدى قيـادات        .بانتظام وبجدول اعمال واضح ويواصل مناقشاته وإجراءاته كالمعتاد       
 ال يوجد فلسطيني لديه انتماء وطني يقدم على         :خريشةحماس بخصوص امكانية حجب الثقة عن الحكومة قال         

 عن الحكومة في ظل هذه الظروف التي يتعرض فيها الـشعب الفلـسطيني للعـدوان                طرح قضية حجب الثقة   
  .واستبعد ان يقدم اي من النواب على طرح هذه القضية خالل جلسات المجلس .االميركي واإلسرائيلي

  3/7/2006الحياة الجديدة 
  

  تسليم الجندي لن يكون مجاناً : أحمد بحر .7
نائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني االحد أن تسليم الجندي          أكد أحمد بحر ال    : الشرق وكاالت  ،غزة

 :وقال بحـر . االسرائيلي األسير لن يتم إال بعد استجابة الحكومة االسرائيلية للشروط المطروحة في هذا الصدد            
م في إطـالق  إن القادة والمسؤولين ناشدوا المقاومة الحفاظ على حياة الجندي من أجل التوصل إلى تلبية مطالبه 

وأشار إلى أن أمام إسرائيل إما االستجابة للمطالب الفلسطينية أو السعي إلى جمـع          . سراح االسرى الفلسطينيين  
وأكد بحـر أن اسـتجابة      . المعلومات حول مكان الجندي، وبالتالي تنفيذ عملية اقتحام تكلفها حياته حسب قوله           

هيتها وتسخيرها للعالم تحت سيطرتها مشددا علـى أن         إسرائيل للشروط المطروحة لن تكون سهلة في ظل عنج        
  . الفلسطينيين لن يتنازلوا بدورهم عن حقهم وثوابتهم حتى لو كلف االمر إبادة الشعب بأكمله

  3/7/2006الشرق القطرية 
  

   إلى الضغط على حكومتهاإلسرائيليوزارة اإلعالم تدعو المجتمع  .8
إلسرائيلي للضغط على حكومته لقبول الحل السياسي الدبلوماسـي         دعت اليوم، وزارة اإلعالم، المجتمع ا     : غزة

وقالت الوزارة في بيان لهـا، يجـب علـى المجتمـع             .في قضية الجندي األسير، وآالف األسرى الفلسطينيين      
  .اإلسرائيلي، أن يدرك أن سياسة لن تجلب له سوى الخوف والتوتر والرعب

  2/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
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  شريعة الغاب قاسم مشترك بين االدارة االميركية وحكومة اسرائيل: يسير خالدت .9

 أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد موقف االدارة االميركية في مجلس االمن من                :رام اهللا 
ا وتلويحها بالفيتو فـي     وقال خالد ان توجيه االدارة االميركية رسائل التهديد للشقيقة سوري          .العدوان االسرائيلي 

 ين والى رفع المعاناة عن الفلسطيني     غزةوجه مشروع قرار يدعو اسرائيل الى وقف عدوانها وسحب قواتها من            
والكف عن تدمير البنى التحتية واطالق سراح الوزراء والنواب الفلسطينيين يؤكد من جديد ان اشاعة شـريعة                 

المتحدة والمجتمع الدولي من اجل تسوية وحل النزاعات االقليمية         الغاب في العالقات الدولية وشل تدخل االمم        
  .باتت قاسما مشتركا لسياسة كل من االدارة االميركية وحكومة اسرائيل

  3/7/2006الحياة الجديدة 
  

  السلطة الفلسطينية بحاجة لحوالي ملياري دوالر دعما طارئا  .10
 .مليار دوالر دعما طارئا حتى نهاية العام الحـالي        ) 1ر810( قالت السلطة الفلسطينية انها بحاجة الى     : القاهرة

واوضحت السلطة في خطة عرضتها على اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك عقد فـي مقـر                  
مليـار  ) 1ر062( ومنه   2006جامعة الدول العربية ان هذا المبلغ يغطي فترة االشهر الثمانية االخيرة من عام              

مليون دوالر لخدمات الصحة والتعليم ومليون دوالر مـساعدات          ) 302(وظفي القطاع العام    دوالر رواتب لم  
  .مليون دوالر اليجاد فرص عمل) 232(مليون دوالر مساعدات اجتماعية و) 113(انسانيه طارئه و

  2/7/2006بترا - وكالة األنباء األردنية
  

  غزةالى ليين في حال نزولهم اجنحة مسلحة تشكل وحدات لقتل وخطف الجنود اإلسرائيسبعة  .11
 اجنحة أنها    سبعة اعلنت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية المشكلة من         : ليد عوض  ،رام اهللا 

ـ      ينشكلت وحدات من االستشهاديين مهمتها قتل وخطف الجنود اإلسرائيل          األرض فـي  ى في حال نـزولهم عل
 مؤتمر صحافي كافة المقاتلين من كافة األذرع العسكرية المقاتلـة            المقاومة في  ىودعا المتحدث باسم قو    .غزة
ـ            ىال  نحـو يجنـب العفويـة       ى متابعة توجيهات غرفة العمليات المشتركة وذلك إلدارة مواجهة أي اجتياح عل

 المواجهة والتصدي ألي عـدوان فـي أي مـن           ىواالرتجال ولتنظيم صفوفنا بما يمكننا من امتالك القدرة عل        
ودعا المواطنين من غير المقاتلين التاحة الفرصة للتشكيالت العسكرية والطـواقم المرافقـة              .افظةمناطق المح 

ألداء مهماتها وذلك باالبتعاد عن أماكن المواجهة وتواجد المقاتلين وذلك لتجنب أي خسائر حسب قوله، ومهيبا                
عالم االسرائيلية وأدواتـه للنيـل مـن         اإلشاعات والمناخات التي تبثها أجهزة اال      ىبالمواطنين عدم االلتفات ال   

وكانت غرفة العمليات المشتركة تشكلت من كل من كتائب األقصي مجموعات الشهيد أيمن جـودة،                .عزيمتهم
وسرايا  وكتائب الشهيد أبوعلي مصطفي التابعة للجبهة الشعبية،       وكتائب الشهيد احمد أبو الريش التابعتين لفتح،      

الوطنية التابعة للجبهة الديمقراطية، وكتـائب الشهيد بهاء الدين سعيد وكتيبـة           القـــدس، وكتائب المقاومة    
 . المجاهـدين

3/7/2006القدس العربي    
  

   ساعة24آسرو الجندي يمهلون إسرائيل  .12
أمهلت األجنحة العسكرية التي تحتجز الجندي اإلسرائيلي األسير مهلة تنتهي صباح غد الثالثاء             :  وكاالت ،غزة

  جاء ذلك في بيان مشترك لكتائب  .لبهم باإلفراج عن معتقلين فلسطينيين أو مواجهة عواقب الرفضلتلبية مطا
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إنه إذا لم ينفذ العـدو مطالبهـا        : وقال البيان . القسام وألوية الناصر صالح الدين وجيش اإلسالم وزع في غزة         
   .اإلنسانية فستعتبر القضية مغلقة

3/7/2006اسالم اون الين   
 

   من عناصر كتائب القسام خالل مواجهة مع االحتالل جنوب غزة3استشهاد  .13
يتقـدمون  كانوا  ن قوات اإلحتالل أطلقت النار على ثالثة فلسطينيين          ا قال موقع يديعوت أحرونوت   : ألفت حداد 

تبين أن إثنين مـن الفلـسطينيين كانـا          و .باتجاه مطار غزة الدولي في رفح ما أدى إلى استشهادهم على الفور           
ن أحدهما تمكن من تفعيل الحزام الناسف قبل أن تطلق عليه النار، أمـا الفلـسطيني                ان أحزمة ناسفة، و   يحمال

وأعلنت المصادر الفلسطينية أن الطرف اإلسرائيلي       .الثالث فقد خاض اشتباكاً مع قوات اإلحتالل حتى استشهد        
   .ابلغ عن وجود شهيدين في مطار غزة الدولي من عناصر كتائب القسام

3/7/2006 48ب عر  
 

  القسام تهدد بضرب أهداف داخل إسرائيل مشابهة لألهداف التي يقصفها اإلحتالل  .14
كتائب القسام هددت إسـرائيل     ان  : غزة من   رائد الفي  نقالً عن مراسلها   3/7/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

 االحـتالل اسـتهدافها     بأنها ستقوم بضرب منشآت ومؤسسات بنية تحتية داخل الكيان، في حال واصلت قوات            
  .لمؤسسات وبنية تحتية حيوية في غزة

ن اأكد  ،   الناطق باسم كتائب القسام    ،أبو عبيدة ان  : ألفت حداد  نقالً عن مراسلتها   2/7/2006 48عرب  واوردت  
استمرار االحتالل في العدوان ضد الشعب الفلسطيني في ظل الصمت الدولي المريب سيجر المنطقة إلى بحـر               

ن مقاتلي حماس سيستهدفون    اوقال   . وستكون عواقبه وخيمة، مبينا أن خيارات القسام الزالت كثيرة         من الدماء 
  .مدارس وجامعات ومنشآت بينة تحتية إسرائيلية على غرار ما يقوم به اإلحتالل ضد الشعب الفلسطيني

  
   يؤكد استمرار حماس في العملياتنزال .15

ن الشعب الفلسطيني يوجه رسائل بصورة يومية إلى اإلسـرائيليين    اأكد القيادي في حماس محمد نزال       : القاهرة
فحواها أنهم لن يروا الجندي الصهيوني المختطف قبل اإلفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين خاصة النـساء                

ن اوقال في اتصال هاتفي استمع إليه حضور المؤتمر الذي عقد بنقابـة الـصحافيين المـصريين                  .واألطفال
 . الفدائية سوف تستمر ولن تتوقف، إيمانا من حماس بدورها في الرد علـى الغطرسـة اإلسـرائيلية                 العمليات

واستنكر الصمت الدولي أمام جرائم إسرائيل في غزة، الفتا إلـى االهتمـام اإلعالمـي باختطـاف الجنـدي                   
ومـن   .جون اإلسرائيلية اإلسرائيلي مع تجاهل العدوان على الفلسطينيين وتناسي المعتقلين الفلسطينيين في الس          

جانبه شدد المفكر والباحث وصاحب موسوعة اليهودية عبد الوهاب المسيري على أن المقاومة المسلحة هـي                
الطريق الوحيد لحسم الصراع مع إسرائيل وشكك في الوصول إلى أية نتائج عبر المفاوضـات مـع عـدو ال                    

  .يعرف غير لغة القوة
3/7/2006الخليج اإلماراتية   

  
  أبو سمهدانة خطط لخطف الجنود في تل ابيب ودفنهم في ريشون لتسيون : باكالشا .16

 زعم جهاز الشاباك االسرائيلي أنه تمكن من احباط عملية اختطاف جنود اسرائيليين وقتلهم على               : معا ،بيت لحم 
ن من االلوية   وأعلن أنه تمكن قبل ثالثة اسابيع من اعتقال ناشطي         .ايدي مقاومين من الوية الناصر صالح الدين      

من النـصيرات بقطـاع     )  عاما 20( ومحمد علي عمر عصار     )  عاما 22( ابراهيم جمال احمد مجدوب     : هما
 فقـد اعتـرف مجـدوب    ،وحسب الشاباك .غزة بعد أن اجتازا الحدود قادمين من مصر للوصول الى اسرائيل 
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مساعدة نشطاء آخرين من غزة كان      ن ابو سمهدانة طلب منه تنفيذ عملية الخطف في تل ابيب ب           اخالل التحقيق   
ن ابو سمهدانة طلـب     اوأضاف مجدوب    .من المفترض ان ينضموا اليه بعد عدة ايام من وصوله الى تل ابيب            

منه ان يقوم بدفن الجنود الذين يتم اختطافهم وقتلهم في البساتين بمنطقة ريشون لتسيون ومن ثم ارسال صـور                   
والقى ابو سمهدانة علـى عـاتق        .مفاوضة على اطالق سراح االسرى    عن هوياتهم اليه في غزة حتى يقوم بال       

مجدوب حسب اعترافاته مهمة اخرى وافق عليها وهي المساعدة في نقل شاب لتنفيذ عملية تفجيرية في داخـل                  
اسرائيل حيث كان من المقرر أن تصل المواد المتفجرة التي سيستخدمها االستشهادي محمد عصار من نشطاء                

  .في الضفة
3/7/2006لحياة الجديدة ا  

  
   تسليم مشعل تصريح للكيان لمواصلة عدوانه على الشعب الفلسطينيامن سوريامريكا طلب : حماس .17

تفويضاً وتصريحاً   رأت حركة حماس في طلب اإلدارة األمريكية من الحكومة السورية تسليم خالد مشعل:غزة
وحذّر قادةٌ في الحركة اإلدارةَ األمريكية من  .فلسطينيمنها للكيان الصهيوني لمواصلة عدوانه على الشعب ال

من ناحيته لم يبِد . خطورة االستمرار في دعم العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتوفير الغطاء له
 استغرابه من مطلب اإلدارة األمريكية مشيراً إلى أنّها لم تكن في يوٍم من ،إسماعيل األشقر، أحد قادة حماس

وفي السياق ذاته،  .أليام تقف بجانب الشعوب الضعيفة التي تسعى لنيل حقوقها، بل كانت تقف بجانب المعتديا
 في حماس، أن من التخبط، ومحاولة لتعليق فشل حليفها الرأى يونس األسطل، القيادي ضرب طلب األمريكي

من جانبه أشار محمد  .ماس في الخارجالكيان الصهيوني في مواجهة حماس في داخل فلسطين، على شماعة ح
ن الطلب افرج الغول، القيادي في حماس، ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى 

األمريكي غير قانوني، ومنحاز جداً وموقفٌ عدائي للشعب الفلسطيني ويتجاهل معاناته من جراء العدوان 
   .الصهيوني بحقه

2/7/2006طيني لإلعالم المركز الفلس  
 

  إسرائيل تبحث عن مدبري الوهم المتبدد .18
الهجوم اإلسرائيلي على غـزة ال يـستهدف       ان  مصادر فلسطينية وإسرائيلية    ذكرت  :  مصطفى الصواف  ، غزة

 مـن القـادة     3فقط تحرير الجندي جلعاد شاليت، بل ويسعى أيضا لجمع معلومات تفيد فـي التوصـل إلـى                  
القـادة الثالثـة هـم أحمـد        و. عملية التي أسر خاللها الجندي    اللمقاومة التي شاركت في     العسكريين لفصائل ا  

الجعبري الرجل الثاني في كتائب القسام، ومحمد السنوار، قائد القسام في منطقة خان يونس، وممتاز دغمـش                 
  . القيادي السابق في ألوية الناصر صالح الدين والذي يعتقد أنه مؤسس وقائد جيش اإلسالم

2/7/2006اسالم اون الين   
 

  سعدات يرفض الوقوف لدى دخول القضاة قاعة المحكمة  .19
ن الشعب الفلسطيني له عشرة آالف أسير في السجون اإلسرائيلية ولـيس أسـيرا              اأكد أحمد سعدات    : وكاالت

رية فـي   وقال سعدات في محكمة عوفر العسك     . واحدا، في إشارة الى الجندي اإلسرائيلي الذي أسرته المقاومة        
وكان مقررا ان تبدأ محاكمة سعدات امس، لكن المحكمة قررت إرجاء الجلـسات              .هفكر بمبادلت يال  انه  رام اهللا   

 اتهاما بينها المـس     19ووجه لسعدات   .  الوقوف لدى دخول القضاة الى الجلسة واإلعالن عن هويته         هاثر رفض 
  .  لم تنفذا في مقهى ومتجر كبير في القدس المحتلةكما اتهم بالتورط في اإلعداد لعمليتي تفجير. بأمن إسرائيل

3/7/2006السفير   
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    وتسعى لوساطة بوتينإسرائيل تنعى الوساطة المصرية  .20
تسعى للحصول على وساطة الرئيس الروسي في حل        ها  نقل عن مصدر في الخارجية اإلسرائيلية، ان      : وكاالت

 ستعقد لقاء   هانوذكر أيضا أ  .  إلى موسكو للقاء بوتين     ليفني ستتوجهحيث  . األزمة، بعد فشل الوساطة المصرية    
 يعتبر أكبر خبير غربي للوساطة في العالم اإلسـالمي          ، الذي سريا مع الرئيس الفنلندي السابق مارتي أتيساري      

عالقاته جيدة مع يوسف القرضاوي المقبول من جميـع         أن   الى   مع االشارة  ،وللمفاوضات حول تبادل األسرى   
  . ماسالمسؤولين في ح

  3/7/2006السفير 
  

   تدعم صفقة تبادل أسرى مقابل الجندي االسرائيليةاألجهزة األمنية  .21
اليوم، أن األجهزة األمنية األسرائيلية توافق على صفقة تبـادل أسـرى فلـسطينيين بالجنـدي                 ذكرت هآرتس 

وأضـافت  . عمليات تفجيرية ل أياديهم ملطخة بالدماء وال دور لهم في التخطيط          أن ال تكون  االسرائيلي، شريطة   
أن الجيش مستعد لتحرير من تم اعتقالهم على خلفية عضويته بتنظيم إرهـابي بـضمنهم أعـضاء المجلـس                   

أن عدد االسرى الذين سيحرروا      اشارت إلى  و .التشريعي الفلسطيني ووزراء حماس الذين تم اعتقالهم قبل أيام        
وقالت أن بلورة مـسار      .ت نظر الحكومة إلى أن الكمية تفعل الجودة        سيلف ،هال يهم الجيش االسرائيلي كثيرا لكنّ     

ن ، الذي يعتبـر أ    الصفقة أعد من أجل لفت نظر الحكومة إلى حدود التنازالت االسرائيلية التي يحتملها الجيش             
 من شانها ضرب مكانـة ابـو        ،تنازالت أكبر لحماس من شأنها أن تدعم قيام حركات اسالمية عربية متطرفة           

حذَّرت األجهزة األمنية االسرائيلية من أن ينجح المتطرفون في اماكن فـشل فيهـا              على هذا الصعيد    و .زنما
أن الجيش سيطلب بضمن صفقة التبادل وقف إطـالق الـصواريخ مـن قبـل               إلى   هآرتس   لفتتو. المعتدلون

وفـي  .  ومنع االختطاف  كما سيطلب االمتناع عن ضرب مدنيين إسرائيليين      . التنظيمات الفلسطينية بشكل نهائي   
ـ بإفاظ  تحلكن مع حقه اال   . حال موافقة الفلسطينيين على هذا فإن الجيش يوقف عملياته في غزة           ط عمليـات   احب

  .تفجيرية
  3/7/2006 48عرب 

  
   أولمرت يتشاور مع بيريتس حول مواصلة الحملة العسكرية على غزة .22

منية مع بيرتس، وكبار الضباط في الجيش وجهاز        شاورات األ ممن المقرر أن يعقد أولمرت جلسة لل       :ألفت حداد 
وفـي نفـس    . حملة أمطار الصيف العسكرية، والوسائل إلطالق سراح الجندي        الشاباك، للتباحث في مواصلة   

 من تدهور   عبرت عن قلقها  جاء أن رايس التي هاتفت أولمرت للمرة األولى منذ نشوء األزمة الحالية،             السياق،  
  . أولمرت نفى في رده أن يكون هناك أية أزمة إنسانيةإال أن. في قطاع غزةالوضع اإلنساني واألمني 

  3/7/2006 48عرب 
  

  احتمال أن تفهم حماس بأن ال بديل لها غير االفراج عن الجندي هناك :أمني اسرائيلي .23
 ائيلية، االسر الجهزة االمنية ل  المتواصلة جتماعاتالقال مصدر امني مشارك في ا      :القدس المحتلة  آمال شحادة    

ان المؤشرات االولية تشير إلى ان الضغط الشديد على الفلسطينيين بشكل عام، وحماس بشكل خاص، يمكنه ان                 
االحتمال كبير بأن تفهم حمـاس بـأن ال         وأضاف أن   . يأتي بالنتائج ولكن الحاجة تتطلب في هذه الفترة الصبر        

  .الى تحطيمها والقضاء عليهابديل لها غير االفراج عن الجندي ألن كل احتمال آخر سيؤدي 
  3/7/2006الخليج اإلماراتية 
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  اختطاف الجندي كان إنجازاً حقيقياً لحماس ولجان المقاومة: ديسكين .24
 إال أنـه    .قال رئيس جهاز الشاباك، إن اختطاف الجندي كان إنجازاً حقيقياً لحماس ولجان المقاومـة الـشعبية               

 قائال  وتابع. لثمن باعتقال أعضاء المجلس التشريعي والوزراء     أن حماس بدأت تخسر انجازها وتدفع ا      ،  أضاف
 حماس تدرك أن إسرائيل لم تنه حتى اآلن عملها، وأنه في حال أدارت األزمة بشكل صحيح فإنها تـستطيع                    أن

وبحسب أقواله أيضاً، فإن من الممكن      . أن تحدث تغييراً في الصورة من الوجهة اإلستراتيجية على المدى البعيد          
األمر الذي يتطلب خلق قواعد لعبة جديدة       .  يوجد حلول سحرية   حيث ال يظل الجندي في األسر فترة طويلة،       أن  

  .مقابل حماس
  2/7/2006 48عرب 

  
    حزام أمني شمال قطاع غزةزعيم شاس يدعو إلقامة .25

  دعا زعيم حركة شاس الى اقامة حزام أمني شمال قطاع غزة يكون تحت سـيطرة مطلقـة للجـيش         :الناصرة
  .االسرائيلي ونظيفاً من أي وجود فلسطيني ويشكل دعما لقوة الردع للجيش

  3/7/2006الحياة 
  

  جنرال إسرائيلي سابق يدعو إلى محو بيت حانون   .26
 الحكومة الى اتخاذ قـرار       في الجيش االسرائيلي،    قائد اللواء الجنوبي السابق     دعا :القدس المحتلة  آمال شحادة    

لو تم اقـتالع بيـت       واشار إلى أنه     .وجه االرض لتكون عبرة لجميع الفلسطينيين     بمحو مدينة بيت حانون عن      
  . ربما لم تكن حماس تصل الى السلطة وكان كل شيء سيتغير،حانون فور سقوط القسام االول

  3/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

   ءد غزة بالكهرباويتزاسرائيل ترضخ للضغوط ل .27
، عرض على الحكومة البدائل المختلفـة مـن أجـل           بنيامين بن اليعازر  قالت مصادر إسرائيلية أن      :الوكاالت

وبحـسب   .تحسين تزويد قطاع غزة بالكهرباء، بعد أن أقدم طيران اإلحتالل على قصف محطـات الكهربـاء               
المصادر السياسية اإلسرائيلية، فإنه في أعقاب ضغوط دولية شديدة، من قبل الواليـات المتحـدة وبريطانيـا،                 

  .إسرائيل إلى تزويد القطاع بالكهرباء بنفسهافسوف تضطر 
  2/7/2006 48عرب 

  
   يدعو إلى إلغاء عضوية النواب العرب في الكنيست من المفدالنائب  .28

وزير الداخلية اإلسرائيلي سحب وإلغاء عضوية النـواب   دعا هئيحود هلؤمي: القدس المحتلة ـ حسن مواسي 
 .فية تصريحاتهم وشجبهم للعدوان العسكري فـي قطـاع غـزة          العرب في الكنيست اإلسرائيلية، وذلك على خل      

 .نهم يرقصون على دمـاء اإلسـرائيليين      بأبادعاء دعمهم لمنظمات إرهابية تسعى إلى التخلص من إسرائيل، و         
  .مشيرا إلى انه سيبادر إلى تقديم اقتراح قانون يلغي عضويتهم في الكنيست

  3/7/2006المستقبل 
  

  على غزةن االسرائيلي ناطوري كارتا تدين العدوا .29
العـدوان   عن ادانتهـا الـشديدة السـتمرار       ناطوري كارتا حركة   اعربت   : عيسى الشرباتي  -القدس المحتلة   

ودعت المجتمع الدولي الى ارسال قوات       .االسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية وبنيته التحتية       
عقـدت  قد وكانت الحركة  . على االنسحاب ووقف هجومها دولية تعمل على وقف االعتداءات، واجبار اسرائيل      



 

 13

ـ               اختطـاف الـوزراء والنـواب      ةمؤتمرا صحفيا ظهر أمس في بالقدس الغربية جددت فيه تاكيدها على ادان
  .الفلسطينيين

  3/7/2006الحياة الجديدة 
  

   بوقف العدوان على غزة للمطالبةتظاهرة قبالة منزل أولمرت في القدس  .30
اء أمس، في القدس، قبالة منزل أولمرت، المئات من نشطاء الـسالم ورافـضي الخدمـة                تظاهر، مس : القدس

وكان بين المتظاهرين عضو الكنيـست       .العسكرية، مطالبين بوقف عمليات االحتالل العسكرية في قطاع غزة        
ن مـن   بالتصعيد وباختطاف الرهـائ   هذا  يكون  دون أن   لجندي سالماً،   الذي عبر عن الرغبة بعودة ا     دوف حنين   

  .الطرف اآلخر
  2/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
  هل تريد اسرائيل الجندي حيا ام تريد تحطيم الحركة : تحقيق .31

ان تيـار الـرأي العـام       ،  يبدو من قراءة بسيطة في التحليالت السياسية واالمنية االسرائيلية        :  معا –بيت لحم   
لصالح تيار االنتقام من غزة ولصالح تيار تنفيـذ المخططـات           االسرائيلي المطالب باعادة الجندي حيا يتراجع       

قع االلكترونية للصحف العبرية وردت تصريحات خطيرة جدا لقـادة          اعلى المو  ف .الجاهزة للهجوم على حماس   
.  ان تبادل االسرى لعبة لـصالح الفلـسطينيين        ،اجهزة االمن االسرائيلية ووردت اقوال رئيس اركان االحتالل       

 فان تأخير اسرائيل الهجوم على غزة وعدم اغتيال قادة حماس ال يعود الى احترام الوسـاطات                 وعلى ما يبدو  
العربية او الدولية بقدر ما هو امر ضروري لحكومة اولمرت لتغيير عقلية الناخب االسرائيلي واالنتقال به من                 

 وال شـك    .ض الحل السلمي لالزمة    وان حماس هي التي ترف     .المطالبة باعادة الجندي حيا الى المطالبة باالنتقام      
بان حكومة اولمرت ستنجح في تغيير عقلية الجمهور عن طريق الخبر االمني وعن طريق وسـائل االعـالم                  

وذهبت بعض   .الضخمة التي تركت المونديال واخذت تؤلب الجمهور بشكل هائل ضد حماس وسوريا ومشعل            
ئيل منذ االن الندالع حـرب علـى جبهـة الجـوالن            المواقع االخبارية الى مستوى الحديث عن جاهزية اسرا       

 يقول  56 فيما لم تتردد احدى الصحف عن استخراج حديث لموشيه دايان عام             ،السورية وعلى الحدود مع لبنان    
  . ان من حق الجيش التخلي عن احد جنوده لصالح الدولة العبرية،فيه

 3/7/2006الحياة الجديدة 
 

  وى اجتياح غزة وتدعو الى تبادل اسرىاصوات اسرائيلية تشكك بجد: تحقيق .32
بعد ان أطلقت اسرائيل العنان لعدوانها العسكري المنفلت على قطاع غـزة، أطلـق              :   اسعد تلحمي  -الناصرة  

عدد من أبرز المعلقين في وسائل االعالم العنان ألقالمهم الملجومة طوعاً، ليطرحوا االسئلة عن جدوى الهجوم                
 .وا احتالله بالغوص في وحل شبيه بالوحل الذي غاصت فيه اسرائيل في لبنـان             على القطاع الذي طالما وصف    

بالتوازي مع ارتفاع أصوات، وان كانت خجولة، داخل الحكومة طالبت رئيسها باستشارة المجلـس الـوزاري                
 معلقـون    فيه شككفي وقت    .المصغر للشؤون األمنية والسياسية قبل أي تصعيد على غرار اعتقال قادة حماس           

 العسكرية أو ان تكون درسـت حقـاً         ةارزون في ان يكون لدى حكومة اولمرت تصور واضح لتبعات العملي          ب
، وانعكاسات هذه العملية على مجمل األوضاع في الـساحة الفلـسطينية            هاالخيارات المتاحة أمامها قبل اقرار    

حكومـة أولمـرت، قبـل ان       وتقف   .تحديداً واالقليمية عموماً وعلى مصير خطة اولمرت لالنسحاب األحادي        
إمـا   ،مئة يوم على تشكيلها، أمام أهم اختبار لها، إذ يتطلب منها حل أزمة الجندي             وهي  تنقضي فترة التسامح    

شن حرب على القطاع يكون ثمنه مقتل الجندي بيد خاطفيه ويهدف الى اسقاط حكومة حماس، وهو مخطـط                  ب
حدود اللبنانية وربما السورية وسـقوط خطـة االنـسحاب          اصبح معلناً، وقد يؤدي الى فتح جبهة ثانية على ال         
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التفاوض وعبر الوساطة بثمن اطالق اسرى فلسطينيين فوراً أو آجالً، وهو ما ترفضه حالياً كي ال                أو  . االحادي
وعلى رغم الموقـف الرسـمي       .يشكل سابقة لالبتزاز او ان يمس بهيبة الردع التي طالما تباهت بها اسرائيل            

ض للخيار الثاني، إال انه بات واضحاً ان اسرائيل ارجـأت اجتياحهـا حتـى تـستنفد المـساعي                   الحالي الراف 
حل، خصوصاً المصرية، من دون استبعاد ان تقبل بمقترح ان تفرج عن اسرى فلسطينيين فـي                لالديبلوماسية ل 

ال كهذه حقيقـة ان     وقد تسعف الحكومة في ح    . المدى القريب، لكن ليس اآلن، في مقابل استرداد الجندي سالماً         
غالبية االسرائيليين تؤيد صفقة تبادل األسرى إذا كانت تضمن استرداد الجندي حياً، كما قد تنجح الحكومة فـي         

وذكّـر بعـض     .تسويق صفقة كهذه باطالق فتيان معتقلين أو نساء أو من شارفت محكوميتهم على االنتهـاء              
بعت في مواقف مماثلة اسلوب االستعالء الذي تنتهجه اآلن،         المعلقين الحكومة الحالية امس ان حكومات سابقة ات       

رأى تسفي  فمن جهته   . إال انها في نهاية المطاف رضخت وانجزت صفقات تبادل اسرى، بل حتى تبادل جثث             
.  ان ان استرداد الجندي لم يعد الهدف االساسي من العملية العـسكرية فـي قطـاع غـزة        ،بارئيل في هآرتس  

هي ف لبنان،    في لفرض نظام جديد  ،  82عام   محاولة اغتيال سفيرها في لندن        اسرائيل غلتواضاف انه مثلما است   
تستغل قضية الجندي لفرض نظام جديد في القطاع بحثاً عمن يدفع ثمن المس بالكرامة المفقودة والفـشل فـي                   

 المحـيط    وثمن وصول حماس الى السلطة، وثمن تهكم الفلسطينيين من فك االرتباط والجـدار             ،خطف الجندي 
وأضاف ان الحكومة الحالية بخطفها قادة حماس، تذكر بسابقتها التي خطفت مواطنين لبنانيين لغـرض               . بغزة

وختم ساخراً من استراتيجية الحكومة الحاليـة القائمـة علـى           . المساومة لكنها أعادت معظمهم من دون مقابل      
عـوزي   أمـا    .يل في المناطق الفلسطينية   القضاء على حكومة حماس وتوظيف ابو مازن مديراً ألعمال اسرائ         

 في حال قامـت بتـصفية القيـادة         إن ، عما اذا كانت الحكومة الحالية سألت نفسها       ،هآرتسفتسائل في   بنزيمان  
 أو هل في سلوكها هـذا المنطـوي علـى إذالل القيـادة              ،الفلسطينية الحالية، ستحصل على شريك مريح أكثر      

رأى معلقون آخرون ان العمليـة النوعيـة   فيما  . لفلسطيني أكثر تسامحاً؟  الفلسطينية بشكل فظ، سيكون الشعب ا     
 اسقطت عمليا خطة اولمرت لالنسحاب االحادي، اذ سيرى فيها االسرائيليون خطـراً             ،التي شهدها كيرم شالوم   

  .بخطة تقريب حماس من وسط اسرائيللن يقبلوا ن يكبيراً، خصوصاً ان االسرائيلي
  3/7/2006الحياة 

 
  فكروا للحظة بأسرانا  : من أطفال األسرى إلى أم الجندي االسرائيليرسالة .33

وجهت مجموعة من أطفال األسرى الفلسطينيين رسالة إلى أم الجندي االسـرائيلي األسـير لـدى النـشطاء                  
 . الفلسطينيين، عبر وسائل اإلعالم آملين وصول أصواتهم إلى صانعي القرار فـي األمـم المتحـدة والعـالم                 

سالة األطفال وصفا لظروف االعتقال في السجون االسرائيلية وطلبا من األطفال موجها الم الجندي              وتضمنت ر 
وتجمع األطفال حاملين صورا قديمة آلبائهم، بينما قـرأ الكبـار           . بأن ترأف بآبائهم كي يستعيد كل منهم قريبه       

 طالبين منهم المساعدة بإطالق سـراح       منهم رسائل وجهوها إلى األمم المتحدة وأمينها العام واالتحاد األوروبي         
  . األسرى الفلسطينيين

  3/7/2006القبس الكويتية 
  

  أبناء لطيفة أبو حميد .34
تجلس لطيفة أبو حميد تحت صورة علقت على جدار قاعة الجلوس في منزلها تجمع أبناءها السبعة، أحدهم 

ر وارد ما لم يفرج عن أوالدها شهيد واآلخرون معتقلون، مؤكدة أن اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي غي
وتروي لطيفة وهي من سكان مخيم األمعري لالجئين . المعتقلين الى جانب نحو عشرة آالف معتقل فلسطيني

وترفض لطيفة أبو . >لدي ستة أبناء في االعتقال بينهم أربعة محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة<في رام اهللا 
دون شروط عن الجندي اإلسرائيلي، مطالبة باإلفراج عن المعتقلين حميد دعوات الرئيس عباس لإلفراج من 
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حتى األطفال يدركون أنه يجب عدم تسليم الجندي من دون <وتؤكد . الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية
  . >ثمة آخرون أمضوا أكثر من عشرين عاما في السجن في إسرائيل. أنا ال أهتم فقط ألمر أبنائي. مقابل

  3/7/2006السفير 
  

  باالسلحة السباب عائليةاشتباك فلسطينيين في 3مقتل  .35
قتل ثالثة فلسطينيين، من بينهم عضو في كتائب االقصى، امس خالل اشتباك استخدمت فيه :  اف ب-رام اهللا 

واكدت مصادر شرطة سلفيت ان خلفية االشتباكات عائلية وليست . االسلحة في بلدة سلفيت السباب عائلية
 .سياسية

  3/7/2006لدستور ا
   القطاعإلىإسرائيل تعيد إدخال الوقود  .36

 ذكرت مصادر أمنية أن الوقود بدأ يدخل مجدداً إلى قطاع غزة، كما أن المساعدات الغذائية في طريقهـا إليـه                   
وصرح مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس أن امداد غزة بالوقود استؤنف أمس االحد عبر خط انابيب نحال                 

مسؤول انه سيتم السماح باستئناف وصول المساعدات الغذائية بما فيهـا الطعـام واالمـدادات               وذكر ال  .عوز
واضاف المصدر الفلسطيني ان معبر كارني       .الطبية، من معبر كارني المنطار الذي اغلق عدة مرات هذا العام          

الملحـة فـي الوقـت      وقالت متحدثة باسم الجيش إن المسألة        .سيظل مفتوحا لعدة ساعات كل يوم من االسبوع       
  .الحالي هي السماح لالمدادات بالدخول

  3/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

   وصحية خطيرة جراء نفاد الوقودوبيئيةبلدية غزة تحذر من كارثة إنسانية  .37
حذرت بلدية غزة، اليوم، من حدوث كارثة إنسانية وبيئية وصحية خطيرة جداً في المدينة، جراء نفاد الوقـود                  

وأكد رئيس البلدية، في بيان صحفي، أن انقطاع التيـار           . آليات البلدية وعدد كبير من آبار المياه       وتوقف معظم 
الكهربائي ونفاد الوقود أديا إلى توقف مجموعة من آبار المياه ومحطات الضخ الصرف الصحي عن العمـل،                 

ما ينـذر بوقـوع     ،  المدينةعدا عن توقف آليات وسيارات النظافة عن أعمال ترحيل النفايات من معظم مناطق              
أوبئة وأمراض خطيرة قد تحصد أرواح األبرياء جنباً إلى جنب مع آلة الحرب اإلسرائيلية التي تـسعى لـيالً                   

  .ونهاراً لقتل البشر وتدمير الحجر في قطاع غزة
  2/7/2006 48عرب 

  
  بدم باردالعراقاستمرار قتل الالجئين الفلسطينيين في  .38

 مصدر فلسطيني ان قتل الالجئين الفلسطينيين في العراق يتواصل بدم بارد، دون قال: كمال زكارنة، عمان
تدخل جاد من قبل الحكومة العراقية وقوات االحتالل األمريكي، كما كتب على بعض بيوت الفلسطينيين في 

ائلته اذا لم ، وهدد أحد قادة العصابات أحد الالجئين بالقتل هو وع)وقف للسيد( الزعفرانية ال تباع وال تؤجر
وقال انه تم توجيه المجموعات المسلحة لقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين  .يخل منزله خالل ثالثة ايام

حيث تواصلت التحرشات الخميس الماضي، ومنذ الصباح جابت سيارات الميليشيات المنطقة حول المجمع 
لسطينيين في العراق يمارس بشكل منهجي إن استهداف الالجئين الف: وأضاف المصدر. السكني في البلديات

ودعا الجامعة العربية واألمم . ومنظم من قبل ميليشيات إجرامية دون اي تدخل من قوات االحتالل األمريكي
 .المتحدة لألضطالع بدورهما في حماية الالجئين الفلسطينيين في العراق، ووقف االعتداءات اإلجرامية بحقهم

  3/7/2006الدستور 
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   تعيد الرعب الحقيقي إلى قطاع غزةاإلسرائيليةت الجوية الوهمية الغارا .39
 االسرائيلية المقاتلة، تنفذ غارة جوية وهمية في سـماء المنطقـة،            16 طائرات الـاف    :  صالح النعامي  ،غزة

فتحدث أصوات انفجارات مزلزلة أدت بسرعة الى تحطم زجاج نوافذ مسجد وتطايره في وجوه المصلين وعلى                
هذا فقط أحد مظاهر الجحيم، التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع          . ، فتفرق معظم الناس من دون وعي      أجسادهم

غزة بسبب الغارات الوهمية التي تنفذها طائرات االحتالل، وأصبح الحديث عما تتركه من فزع وهلع وأضرار                
لحديث عن تـأثير الغـارات      وحتى األطفال في قطاع غزة، أصبح ا       . الشغل الشاغل لألهالي في القطاع     ،نفسية

 ومن التداعيات الخطيرة للغارات الوهمية، هو دورها في زيـادة حـوادث الطـرق،              .الوهمية، شغلهم الشاغل  
وتصدر وزارة الصحة الفلسطينية البيانات المتتالية حول التأثير بالغ الخطورة لهذه الغارات علـى االوضـاع                

ال، وتطالب العالم بالتدخل لدى اسرائيل الجبارهـا علـى وقـف            النفسية للفلسطينيين في القطاع، وسيما االطف     
ممارسة هذا األسلوب الذي يمثل اقسى وسائل العقوبات الجماعية التي يمكن أن تمارسها دولة احـتالل ضـد                  

والى جانب كل ذلك، فإن الغارات الوهمية تؤدي الى إحداث تشققات في جـدران الكثيـر مـن                   .شعب أعزل 
في القطاع وتحطم زجاج نوافذها، وقد أصبح بعض البنايات غير مناسب للسكن بسبب ما              المنازل والمؤسسات   

وتحاول اسرائيل من خالل هذه الغارات، اضـافة الـى القـصف            ،  لحق بها من ضرر بفعل الغارات الوهمية      
لجنـدي  المدفعي والتلويح بإعادة احتالل بعض اجزاء غزة للتأثير على معنويات الفلسطينيية، وكذلك خـاطفي ا           

  .إلجبارهم على إطالق سراحه
  3/7/2006الشرق األوسط 

  
   عائلة فلسطينية500الهالل األحمر الكويتي يكفل  .40

 قامت مؤسسة الهالل االحمر الكويتي بكفالة خمسمائة عائلة فلسطينية محتاجـة فـي              :  بشار دراغمة  -نابلس  
 هذه الكفالة شـملت العـائالت الفقيـرة       الضفة والقدس، وأوضحت ممثلة الهالل الكويتي في الضفة والقدس ان         

والمحتاجة التي فقدت مصادر رزقها بعد دراسة شاملة عن أوضاع العائالت وظروفها المعيشية فـي منـاطق                 
سكناها، مبينة ان تلك الكفالة مدتها عام كامل بواقع راتب شهري قدره مئة دوالر تحول الى حـساب العائلـة                    

  .المحتاجة مباشرة
  3/7/2006الحياة الجديدة 

  
  شركة كهرباء غزة تؤكد التزامها بإعادة تشغيل محطة الكهرباء .41

أكدت شركة كهرباء غزة، اليوم، التزامها بإعادة تشغيل محطة الكهرباء التي استهدفها القصف اإلسرائيلي 
شركة ودمر بنيتها التحية، وذكر المدير العام التنفيذي للشركة، في بيان صحفي، تلقت وفا نسخة منه، أن ال

 أشهر إلى سنة من أجل شراء وتركيب ما تم تدميره في القصف، عدا عن 8ستحتاج وقتاً يتراوح بين 
وتحدث سلمان  .اإلجراءات التي يجب االتفاق عليها مع االحتالل اإلسرائيلي إلتمام عملية توريد ما تم تدميره

والر أمريكي، عدا عن الخسائر  مليون د15عن الخسائر التي تعرضت لها الشركة التي قدرت بأكثر من 
  . ألف دوالر نتيجة تعطل الخدمات التي كانت تقدمها الشركة100اليومية المقدرة بأكثر من 

  2/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  منذ ما قبل التاريخ حتى الخالفة العباسية التاريخ القديم الحقيقي... فلسطين: كتاب .42
قاسم الشواف باألدلة التاريخية والتحليلية العلمية الموثقة، الكشف عن التزوير كاتب لل تستهدف هذه الدراسة،

وهو يستند، في ذلك، إلى حقائق ووثائق تاريخية . ونسف األسس الذي قام عليها في تحريف تاريخ فلسطين



 

 17

من المكتشفات كما يورد كثيراً . قديمة ال يرقى اليها الشك، يعزى بعضها الى ما قبل قيام الديانة اليهودية
التاريخية األثرية التي تؤكد، على نحو دامغ، وجود فلسطين، واالنصاب التذكارية والنقوش القديمة التي ورد 
فيها اسم فلسطين وتاريخها القديم، وكُتبت على جدران معابد أتباع الحضارات والديانات التي سبقت مجيء 

  .اليهودية
  3/7/2006المستقبل 

  
  حتى مساء اليوم والوفد المصري التقى الجندي المخطوف القاهرة تمهل مشعل  .43

 علمت الحياة من مصادر فلسطينية مطلعة أن الوفد األمنـي المـصري التقـى               : فتحي صباح  -الناصرة, غزة
 مساعي الوسـاطة بـين الخـاطفين        إطارالجندي االسرائيلي المخطوف في مكان احتجازه في قطاع غزة في           

 خالد مشعل حتى مـساء      أمهلت القاهرة   إن الكتروني عن مسؤول فلسطيني قوله       في وقت نقل موقع   . واسرائيل
 الجندي، مهددة بوقف مساعي الوساطة      بإطالقاليوم للحصول على رده في شأن االقتراحات المصرية المتعلقة          

هرة  القاهرة لمناقشة االقتراحات المصرية، وطلب مـن القـا     إلى مشعل رفض القدوم     إنونقل الموقع    .بعد ذلك 
 أمهلت اسرائيل   أنوتطابقت هذه التسريبات مع تسريبات اسرائيلية مفادها        . التحدث مباشرة مع مختطفي الجندي    

 الخاطفين وعـدم    إلىن مصر هددت بأن تتحدث مباشرة       أ الجندي، و  أزمة إلنهاءالفلسطينيين حتى مساء اليوم     
 الجندي، في وقـت قـررت       إطالقعرقل  الحديث مع قيادة حماس، خصوصا مشعل الذي تتهمه اسرائيل بأنه ي          

  . الحكومة االسرائيلية استمرار الضغط على حماس ومشعل من خالل العمل العسكري
  3/7/2006الحياة 

  
    األردنيين لرابطة الكتابمع الشعب الفلسطيني بيان تضامني .44

 أبناء الصهيوني ضد     في بيان صادر عن المؤتمر السنوي العام بالعدوان        األردنيين نددت رابطة الكتاب     :عمان
واسـتغرب البيـان الـصمت العربـي         .أميركية جماعية تتم بمباركة     إبادةالشعب الفلسطيني ورأوا فيه حرب      

  .ن الموضوع متعلق ببالد ال تمت لألمة العربية بصلةأ رفع الصوت على استحياء وكأوالرسمي 
  3/7/2006الرأي األردنية 

 
  مع إسرائيلالمعارضة تدعو لقطع العالقات : األردن .45

 إلى قطع العالقات وإلغاء كافـة       ،سرائيلا الدول العربية التي تقيم عالقات مع        ،دعت أحزاب المعارضة  : عمان
وشجبت لجنـة التنـسيق العليـا ألحـزاب      .سرائيلية التي ترتكب في غزةالمعاهدات احتجاجا على الجرائم اال  

 داعية األمم المتحدة ومجلس     ،الجرائم الصهيونية  الصمت العربي الرسمي تجاه      ، في بيان لها، أمس،    المعارضة
 وإطالق سراح أعضاء الحكومة والمجلس التـشريعي        ءاتعتدااالاألمن التخاذ قرارات ملزمة من شأنها وقف        

استنكرت موقف أميركيـا وحلفائهـا الـداعم للعـدوان           كما   .وجميع األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل     
كما أعربت عن شـجبها للعـدوان        .لدعم المادي والمعنوي وجميع أسلحة الدمار     الصهيوني بمده بكافة أشكال ا    

  . ذلك يشكل تهديدا ألمن سوريةأنسرائيلي على األجواء السورية، مؤكدة اال
  3/7/2006الغد األردنية 

  
   يمنية لتنقية األجواء الفلسطينية الداخلية-مبادرة أردنية  .46

األردن  ملـك    أجـرى : مؤيد الحباشنة  صنعاء عن مراسلها في     2/7/2006بترا  -وكالة األنباء األردنية  نشرت  
 تطوير العالقات الثنائية بين البلدين والمستجدات التي        آليات تناولت   ، اليوم ،في صنعاء ت  والرئيس اليمني مباحثا  
 الفلـسطينية حيـث     األراضي في   األوضاعمباحثات على تطورات    الوركزت   .األوسطتشهدها منطقة الشرق    
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مـن  أتداعيات التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربيـة والتـي تهـدد                 من   احذر
جل وقف االعتداءات   أ الزعيمان على ضرورة مواصلة الجهود مع المجتمع الدولي من            وأكد .واستقرار المنطقة 

ـ  الفلسطينية وفك الحصار االقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني جراء           األراضيعلى    المنافـذ   القإغ
 تفعيل عملية السالم المتوقفة منذ سنوات واستئناف الحوار بين          إعادة إلىكما دعا الزعيمان     .والمعابر الحدودية 

 واالستقرار فـي    األمن حل الدولتين الذي سيسهم في تحقيق        أساسالجانبين الفلسطيني واالسرائيلي القائم على      
  .المنطقة
 -  مـشاورات عربيـة    إطار زيارة العاهل األردني تأتي في       أنطلعة  من مصادر م   3/7/2006الحياة   وعلمت

 العالقة المتأزمـة    إلى باإلضافة الراهنة واألزمة التي تواجه عملية السالم،        اإلقليميةعربية استدعتها التطورات    
ة  أردني - ثمة مبادرة مشتركة يمنية      أنوأضافت   .بين األطراف الفلسطينية، خصوصاً بين حركتي فتح وحماس       

 حال التقاطع بحيث يمكن للسلطة الفلسطينية مواجهة كل التحديات          وإنهاء الفلسطينية   -لتنقية األجواء الفلسطينية    
  .وخوض عملية السالم العادل وهي موحدة اإلرادة السياسية وجبهتها الداخلية متماسكة

  
 جنبالط يعلن عن حملة تبرعات للفلسطينيين .47

ب وليد جنبالط خالل مؤتمر صحفي عقده أمس عن إطالق حملة تبرعات أعلن النائ  : هشام عليوان،بيروت
 آذار كمساهمة لدعم الشعب الفلسطيني وتضحياته، وكان تحدث في البداية عما اسماه 14باالتفاق مع قوى 

 .بمأساة فلسطين والتجاهل العربي والغربي حيالها
  3/7/2006عكاظ 

  
  ح سوريالسالح الفلسطيني خارج المخيمات سال: جنبالط .48

بالحـديث عـن الحـرب      الذي عقده أمـس،      ، استهل جنبالط مؤتمره الصحافي    : خلدون زين الدين   -المختارة
حـد  أ غزة، كما بيروت من قبل، ما من         إنوقال  . االسرائيلية على غزة والتجاهل العربي والغربي لهذه المأساة       

 األسبوع مخيم عين الحلوة الفلسطيني      إلىني   زيارة الوفد الوزاري اللبنا    إلى إشارةوفي  .  يقتحم غزة  أنيستطيع  
 الفلسطينيين الحقوق   وإعطاء التحتية   ى عملية في تحسين البن    بإجراءات تترجم تلك الزيارات      أن الماضي، تمنى 

 الـسالح   إنوكرر تأكيد رؤيته لوضع السالح الفلسطيني خارج المخيمات، قائالً           . الدولية األعرافالمدنية وفق   
  . قلأ وال أكثر هو سالح للنظام السوري للتخريب ال ،الفلسطيني خارج المخيمات ليس سالحاً فلسطينياً

  3/7/2006الشرق األوسط 
 

   دعماً للفلسطينيين  صيدااعتصام ومهرجان في  .49
مع الفـصائل    بدعوة من بلدية صيدا واللقاء التشاوري التضامني الموسع وبالتنسيق           ، في مخيم عين الحلوة    أقيم

 وفـصائل القـوى     ةالفلـسطيني  اعتصام أمام شعبة حركة فتح قاطعه كل من فصائل قوى التحالف             ،الفلسطينية
وتحدث فيه على التوالي الشيخ محمود الجشي، ورئيس بلدية صيدا، وكمال الحاج باسـم              .  في المخيم  اإلسالمية

، ومحمد ضـاهر باسـم رئـيس        االشتراكي العربي   اللجان الشعبية الفلسطينية، وظافر المقدم باسم طليعة لبنان       
وشدد الخطباء على وجـوب     . التنظيم الشعبي الناصري، وخالد عارف باسم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية         

كمـا  . الوحدة الفلسطينية في هذه المرحلة العصيبة، وطالبوا العرب والمجتمع الدولي بالعمل على وقف العدوان       
 في صيدا مهرجانا استنكاراً للمجازر الصهيونية وتضامناً مع الـشعب الفلـسطيني،             ةاإلسالمي الجماعة   أقامت

 ،مفتي صيدا والجنوب  وبحضور ممثل النائبة بهية الحريري، ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية،            
ب رئيس دائرة األوقاف ووفود حزبية تمثل حزب اهللا، حركة أمل، حزب البعـث، حـزب الطالئـع، الحـز                  و

ية نالسوري القومي االجتماعي، وممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية ووفود علما            
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 فيهـا أن  أكـد     عبر الهـاتف    كلمة لناطق باسم حماس في غزة سامي أبو زهري       اوألقى  . واختيارية واجتماعية 
أصـدرت  من جهة أخرى    . رير فلسطين حماس والحكومة الفلسطينية باقية على عهد المقاومة والجهاد حتى تح         

 التي يتعرض لهـا الـشعب       اإلجرامية األعمال راصد بيانا أدانت فيه بشدة       اإلنسانالجمعية الفلسطينية لحقوق    
وفي .  الصادرة على لسان مسؤولين أميركيين     األميركية، واستنكرت التصريحات العنصرية     األعزلالفلسطيني  

 االجتماعيـة  المستقل حضره حـشد مـن الفعاليـات          اإلنمائيمن التجمع   مدينة الهرمل عقد لقاء شعبي بدعوة       
والسياسية والمواطنون وذلك استنكارا للهجمة التي يتعرض لها قطاع غزة والضفة الغربية وسط صمت دولي               

 جانبه في مواجهة االحـتالل      إلى دعم الشعب الفلسطيني والوقوف      إلىوعربي، حيث دعا المتحدثون في اللقاء       
 .ئيلياالسرا

  3/7/2006السفير 
  

   لنصرة الفلسطينيينتدعورابطة علماء بالد الشام  .50
 يالفلـسطين  العدوان االسرائيلي علـى الـشعب        أصدرته، في بيان    ، استنكرت رابطة علماء بالد الشام     :عمان

قـوانين   البيان لقد خرق الكيان االسرائيلي كل الشرائع وال         وأضاف .والمتمثل بممارسات القتل اليومي لألبرياء    
، بينما يقف العـالم     أسير فلسطين وضيق عليهم، كل ذلك بدعوى تحرير         أهل، وحاصر   اإلنسانومواثيق حقوق   

 اختطاف النواب والوزراء ممن     وأمام فلسطيني،   آالفسر الكيان االسرائيلي لعشرة     أ وأمام ما يجري    أمامساكتا  
 من قـدرة لوقـف العـدوان علـى          أوتوال ما    بك إلى السعي  األمةرابطة حكام    كما دعت ال   .لهم حصانة دولية  

  واستنكرت الرابطـة   . على الصمود في وجه العدوان الطاغي      إلعانتهمن يقدموا لهم العون الممكن      أفلسطين، و 
  . جرائمهذه ال والواليات المتحدة على األوروبي المتحدة واالتحاد لألممالصمت المريب 

  3/7/2006الرأي األردنية 
  

  سرائيل تحرق غزة  اماس ما دامت دمشق لن تضغط على ح .51
 سوريا لن تضغط على حماس إليجـاد حـل          أنمس،  أ ، أكد سياسيون سوريون وفلسطينيون    :ا ف ب، رويترز   

 الحكومـة   أنسرائيل عدوانها على غزة، مؤكـدين       اسرائيلي، إال إذا أوقفت     اسر جندي   أألزمة أطلق شرارتها    
طا على قيادة حماس للمساعدة في تحرير الجندي ما دامـت          السورية أبلغت مسؤولين عربا أنها لن تمارس ضغ       

 مصر وقطر واألردن أجرت اتصاالت مع سوريا حـول          أنوقال سياسيون فلسطينيون بارزون     . غزة تحترق 
 . الضغط على حماس إلطالق سراح الجندي

  3/7/2006السفير 
  سرائيلي موسى ينتقد تباطؤ المجتمع الدولي في التعامل مع العدوان اال .52

تباطؤ المجتمع الدولي بشكل عام ومجلس األمن         انتقد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى        :القاهرة
سرائيلي الحالي على الشعب الفلسطيني بجدية، مشيراً إلـى أن          الدولي بشكل خاص في التعامل مع العدوان اال       

وأكـد أن    .سرائيلي لم تسفر عن شيء حتى اآلن      ن اال الجهود المبذولة حالياً عربياً وإقليمياً من أجل وقف العدوا        
الجهود العربية مازالت مستمرة، حيث تقوم الدول بجهود متواصلة الحتواء الموقف واتفقت على موقف موحد               
تم إبالغه إلى المجموعة العربية في نيويورك لتضمينها قرار مجلس األمن الدولي فيما يخص األوضـاع فـي                  

لفت موسى إلى أنه أجرى اليوم اتصاالً هاتفياً بالرئيس عباس، وسيتّصل في وقٍت الحـٍق               و .األراضي المحتلة 
من جانبه، أكّد األمين العام المساعد في الجامعة العربية          . مع رئيس الحكومة هنية للتشاور حول الموقف       ،اليوم

سـرائيلية  ايـذ سياسـات     سرائيلي مستمر وهو مخطط له منذ فترة ومرتبط بتنف        أن العدوان اال   لشؤون فلسطين 
لترسيم الحدود في إطار خطة االنطواء، واصفاً الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة، بأنه في غاية الـسوء                 

وأضاف أن التحرك الدولي بشأن وقف       .خاصة مع إمكانية حدوث كارثة بيئية ستؤثّر بالسلب على المنطقة ككل          
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، مشيراً إلى أنه لم يحدث في التاريخ أن قام محتـل بتـدمير       هذا العدوان غير مرٍض خاصة الموقف األمريكي      
سرائيل في األراضـي الفلـسطينية      االبنية التحتية للدولة المحتلة من الكهرباء وآبار المياه وجسور مثلما تفعل            

  .المحتلة
  2/7/2006وفا 

 
  سرائيلي علي الفلسطينيينمظاهرة بالقاهرة تندد بالعدوان اال .53

ـ  ,  نقابتي الصحفيين والمحامين بوسط القاهرةى أمام مبن، بعد ظهر أمس  ،نتظاهر مئات المصريي    ى احتجاجا عل
 وقد ندد المتظاهرون الذين تجـاوز عـددهم          . الممارسات العدوانية االسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة      

    .  شخص بالسياسة االسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني 400 أكثر من
  3/7/2006ية األهرام المصر

 
   قريباً  سرائيلاباكستانيون يتوقعون عالقات مع  .54

 حاليا إقامـة عالقـات      أبيبتوقع عدد من المغتربين الباكستانيين في الواليات المتحدة يزورون تل           : آي.بي.يو
ووصل وفد من ثمانية أشخاص من مبادرة الـسالم اإلسـالمية           . سرائيل قريبا ادبلوماسية كاملة بين باكستان و    

الذي يعمل لتحسين العالقات     سرائيل بدعوة من مجلس المؤتمر اليهودي األميركي ليهود العالم،        ا إلىميركية  األ
 . سرائيل وباكستانابين 

  3/7/2006البيان 
 

  سرائيلي الشورى السعودي يندد باالجتياح اال .55
اع غزة، وما اعتبـره  سرائيلي لقط أمس، باالجتياح اال، ندد مجلس الشورى السعودي  : تركي الصهيل  -الرياض

وحذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى         .المجلس إبادة جماعية منظمة بحق الشعب الفلسطيني      
السعودي من مغبة حدوث فراغ حقيقي داخل الحكومة الفلسطينية، والتي تعرض عدد مـن أعـضائها لحملـة                  

سـرائيلية  لدولي المطبـق إزاء الجـرائم اال      وانتقد رئيس مجلس الشورى السعودي صمت المجتمع ا        .اعتقاالت
  .سرائيلي الخطيرمؤكدا على ضرورة التدخل الفوري إلنهاء التصعيد اال

  3/7/2006الشرق األوسط 
  

 سرائيلي آالف االندونيسيين يحتجون على العدوان اال .56
 ، أمس ،دا في جاكرتا   احتشد آالف المسلمين في اندونيسيا أمام السفارة األميركية المحصنة تحصينا شدي           :رويترز

 أعضاء بحزب العدالة والرخاء االندونيـسي الفتـات         حملو. سرائيلي على قطاع غزة   حيث أدانوا العدوان اال   
  .  كما رفعوا ملصقات كتب عليها أنقذوا فلسطين،عليها صور للشيخ احمد ياسين

  3/7/2006البيان 
 

   االسرائيلي التصعيدالبرلمان العربي االنتقالي يدين  .57
سرائيلية في األراضي الفلـسطينية، وقيـام        أدان البرلمان العربي االنتقالي، اليوم، العملية العسكرية اال        :هرةالقا

  .قوات االحتالل باعتقال ثمانية من أعضاء الحكومة وعدداً كبيراً من النواب
 باتخاذ موقف قوي     المتحدة والرباعية الدولية وكل دول العالم،      األمم رئيس البرلمان محمد جاسم الصقر       طالبو

 واإلفـراج سرائيل على االمتثال لقواعد الشرعية الدوليـة        ا عن الشعب الفلسطيني ويجبر      واألذىيدفع العدوان   
 اإلنـسان وطالب الصقر المجلس الدولي لحقوق       .الفوري عن ممثلي الشعب الفلسطيني من الحكومة والبرلمان       
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 األراضي الفلسطينية المحتلة لبيان سياسة التـدمير        فيق  بالتحرك الفوري والعاجل وتشكيل لجنة لتقصي الحقائ      
 . تمارسها اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني بصفة دائمة وبـدون رادع أو حـساب              التيوالعقاب الجماعي   

  .وأدان بشدة االستفزازات االسرائيلية وخرقها المجال الجوي السوري
   2/7/2006وفا 

  
  نكر االعتداءات االسرائيليةتست إسالميةحركة دستورية : الكويت .58

 الفلسطينية المحتلـة مـن قتـل وتـدمير     األراضي حدس ما يجري في   اإلسالميةاستنكرت الحركة الدستورية    
وخطف وإبادة للشعب الفلسطيني على يد قوات االحتالل وما يمارسه من صلف وتجاوز لجميع القيم الـسماوية                 

 المتحضر والنظام العالمي وعلى رأسـه الواليـات المتحـدة            على مرأى ومسمع من العالم     اإلنسانيةوالمبادئ  
   .األميركية التي تتشدق بحقوق اإلنسان وكرامته وآدميته

  3/7/2006السياسة الكويتية 
  

  سرائيلي األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي يدين االعتداء اال .59
سلطات االحتالل من قـصف لمقـر رئاسـة         استنكر األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، ما تقوم به          : جدة

واعتبر هذه االعتداءات خرقـاً فاضـحاً        .الوزراء بالصواريخ، وقصفها لمدرسة ومنشآت حيوية ومدنية أخرى       
وأكـد أن    .للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، كما تشكل جريمة حرب تستوجب تحركاً دولياً عاجالً لوقفها             

  ودعـا  .سرائيل المسؤولية الكاملة للنتائج الخطيرة المترتبة على هذه الجريمةال منظمة المؤتمر اإلسالمي، تُحم 
سرائيل من التصرف كدولة فوق القانون وإرغامها علـى وقـف جرائمهـا             االمجتمع الدولي للعمل على منع      

ي وممارساتها المخالفة للقانون الدولي، وطالب باإلفراج الفوري عن أعـضاء الحكومـة والمجلـس التـشريع               
أجرى العديد من االتصاالت مع بعض األطراف الدولية وتحديداً في اللجنـة الرباعيـة،               كما   .المحتجزين لديها 

  .سرائيلاموجهاً نداء عاجالً لمجلس األمن الدولي لتحمل مسؤولياته أمام إرهاب الدولة الذي تمارسه 
  2/7/2006وفا 

  
  إسرائيل في غزة عمليات على قيود 3اإلدارة األميركية وضعت : هآرتس .60

وضعت اإلدارة األميركية ثالثة قيود على العدوان العسكري لقوات االحتالل االسرائيلي على قطاع غزة،          : لندن
االمتناع عن تـدمير    وعدم إيذاء المدنيين الفلسطينيين،     و عدم إلحاق األذى بالرئيس محمود عباس،        ،في مقدمتها 
   . مصادر رفيعة لم تسمها في القدس المحتلةإلىهذا ما نسبته صحيفة هآرتس . البنية التحتية

وحسب الصحيفة، فإن وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي لفنه، على اتصال دائـم مـع كونـدواليزا رايـس                  
 إلىوهي أيضا على اتصال بكوفي أنان، وخافير سوالنا، إضافة          . الطالعها بشكل يومي على آخر المستجدات     

وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية ومنذ أسر الجندي اإلسرائيلي تعمل مـن             . ايطاليا واسبانيا وقطر   وزراء
فإن القلـق    .أجل الحصول على شرعية دولية للعمليات االسرائيلية، وقد نجحت في إقناع العالم الغربي بعمليتها             

و أقـل باعتقـال      في القطاع، وعلى نح    اإلنسانية باألوضاع المجموعة الدولية، يتعلق فحسب      أثارتهالوحيد التي   
  .مسؤولي حركة حماس، إال أن هناك تفهما لما تقوم به إسرائيل

  3/7/2006الشرق األوسط 
  

 ألفاً 25 يتسبب في نزوح أن يمكنالهجوم االسرائيلي :  المتحدةاألمم .61
 25 أننقدر : قال كريستر نوردال نائب مدير وكالة غوث وتشغيل الالجئين في غزة         : رويترز ، لوك بيكر  ،غزة
  وأضاف .أشارت ما هاجمت اسرائيل الشمال كما       إذا يجبروا علي الفرار من بيت حانون        أن شخص يمكن    فأل
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ـ  الجيش االسرائيلي يريد أنومن المرجح .  الذين سينزحون داخليا  أولئك إليواء نقوم بوضع خطط     إننا  ةسيطرال
 . الصواريخ من هناكإطالق يوقف أن يريد ألنه ى بيت حانون بالكاملعل

  3/7/2006س العربي القد
 

  ن فلسطيمؤسساتضرورة الحفاظ على : أنان .62
 في غامبيا أظل قلقا للغاية اإلفريقي في مؤتمر صحفي خالل قمة لالتحاد أنانقال : األنباءوكاالت ، عواصم

 حل نهائي يقوم على ألي األساسبشأن ضرورة الحفاظ على المؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية، ستكون هي 
 لذلك فانه يبدو مما يفتقر  وأضاف. في مصلحة كل من اسرائيل والفلسطينييناآلندولتين وهذا يعد وجود 

  . تأتي بتأثيرات عكسيةبأعمالللصواب القيام 
  3/7/2006الدستور 

   
  اسرائيلعملال يمكن الدفاع عن : السويد .63

الرد االسرائيلي على اسر  أن أمس رئيس الوزراء السويدي غوران بيرسون قال: األنباءوكاالت ، عواصم
 أمر تذهب بهذه الطريقة وتعتقل قسما من حكومة ونواب أن. مع ما قام به الفلسطينيون جندي غير متناسب

 اسرائيل ارتكبت عمال أن السويدية األنباء وكالة أوردتهوقال بيرسون في تصريح  .يتنافى مع القانون الدولي
 .ال يمكن الدفاع عنه

  3/7/2006الدستور 
 

   إلعادة السفير من اسرائيل النرويجيمطالب داخل االئتالف الحكومي  .64
 أمـس األحـد، وزارة      ،، وهو أحد أحزاب االئتالف في الحكومـة النرويجيـة         االجتماعيطالب قادة الحزب    

 على الحملة العسكرية أمطار الصيف التي يقوم بهـا          احتجاجاالخارجية النرويجية بإعادة سفيرها من إسرائيل       
 الـصحف   إلحدى الحزب، بيورن جباكوبسن، للموقع االلكتروني       باسمقال المتحدث   و. حتالل في غزة  جيش اال 

 السفير النرويجي إلى أوسلو من شأنها أن تضغط على االسرائيليين لوقف حملتها             إعادة إن    الكبرى في النرويج  
خطوات أخـرى مـن أجـل    يجب اتخاذ : ويذكر أن الحزب الحاكم رفض هذا المطلب، وقال. على قطاع غزة  

وقالت وزيرة المالية   .  الضرر بالعالقات الدبلوماسية بين اسرائيل والنرويج      إلحاقمساعدة الفلسطينيين من دون     
من الحزب، كريستين هلبرسون قد دعت الى موقفها هذا في صحيفة نرويجية وقالت إنه موقف شخصي وليس                 

 .  موقف الحكومة النرويجية
  3/7/2006 48عرب 

  
  يل زيارة وزير الدفاع الهندي إلى اسرائيلتأج .65

نبيـل االسـيدي    ) الترجمـة (محمد بشير جوزيف حـرب      ) القدس المحتلة (فرح سمير   ) غزة(عبدالقادر فارس 
 وزير الدفاع الهندي براناب موخرجي قرر تأجيل زيـارة          أن أمس انديا   أوفذكرت صحيفة تايمز     : )صنعاء(

 علـى   وإقدامها العمليات العسكرية التي تقوم بها حاليا في قطاع غزة            وذلك بسبب  اسرائيلكانت مقررة له الى     
 مـا   بإدانـة  التحالف الحاكم    أحزاب صدرت مطالبات من بعض      أنبعد   جاء ذلك    .زيادة التوتر مع الفلسطينيين   

ي وقالت تايمز ان الهدف الرئيـس      .وصفوه بالهجمات االسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين وممثليهم المنتخبين       
 إلـى  العسكرية لها    االسرائيلية وصل حجم الصادرات     ، إذ  مع اسرائيل  لألسلحةفي هذه الزيارة يتعلق بصفقات      

  . مليارات دوالر خالل العقد الماضي5 حوالي
  3/7/2006عكاظ 
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  إسرائيل تضغط على أوروبا لتدريس مآسي الشعب اليهودي  .66

ـ كوبنهاجن  ،من خالل المؤتمر العالمي الذي يعقد فـي القـدس  تحاول الحكومة اإلسرائيلية و:  عصام واحدي 
الضغط على الحكومات   ،  حول نوعية التعليم في العالم عن اليهود والمذابح التي تعرضوا لها على أيدي النازية             

  . إلدخالهااألوروبية التي لم تدخل هذه المادة التاريخية في نظام تعليمها الدراسي
 3/7/2006الوطن السعودية 

  
  اآلنحصار غزة  .67

  أفيغدور ليبرمان 
فما من أحد ينفعل أو يتأثر من تحليـق الـسرب           . خالفا لما يعتقد عمير بيرتس، الشرق األوسط ليس هوليوود        

 فوق قصر األسد ـ ال السوريون، وال حزب اهللا، وال خالد مـشعل، إنهـا تمامـا     16الرباعي لطائرات أف 
  .نطباع أو انفعاَل أحدال فارغة والتي ال تثير كالقذائف التي يطلقها الجيش اإلسرائيلي باتجاه حقو

وليس من الضروري أن تكون خبيرا بـاألمن حتـى          . بدال من خلق الردع، فإننا نقوض ما تبقى لدينا من ردع          
تفهم أن سياسة الصبر وضبط النفس ال توقف صواريخ القسام، وال تردع حماس من تنفيذ هجمات ضد جنـود                   

  .الجيش اإلسرائيلي
عتقال قادة حماس، تستحق التقدير العالي على التنفيذ، لكن عمير          امن التي نفذت العملية العسكرية،      األإن قوات   

ففي ظل قيادتـه نُـستدرج للـرد علـى          . بيرتس يستحق الحصول على تقدير فاشل في مجال السياسة األمنية         
  .منظمات اإلرهاب، بدال من أن نكون نحن المبادرين

ائر بهذا القدر من الشدة واأللم قبل اتخاذ قرار اعتقال الممثلين الرسـميين لمنظمـة               ما كان علينا أن نتلقى خس     
وعليه، فإن محاولة التفريق بين المستوى السياسي وبـين الجنـاح    . رهابية معروفة هدفها تدمير دولة إسرائيل     إ

ال بالنـسبة لمحاولـة   وكذلك هو الح. رهابية، هي محاولة بائسة ال تمت إلى الواقع بشيء   العسكري للمنظمة اإل  
يثبت قتل اليـاهو اشـري علـى يـد           و .تقسيم المنظمات الفلسطينية بين منظمات شرعية وُأخرى غير شرعية        

 مازن، أن قادة الدولة ال يرون، أو ال يريدون أن يروا، الواقـع              يناشطين من فتح، الذين يخضعون مباشرة ألب      
 رجال أبو مازن، يجدر به اآلن محاسبة نفسه وفحص          سبوعين آالف قطع السالح على    أفمن وزع قبل    . كما هو 

  .عملية اتخاذ القرارات التي سبقت هذا األمر
ويجب محاصرة القطاع مـن     . واآلن، يجب على الجيش االسرائيلي أن يفرض حصارا كامال على قطاع غزة           

في مرحلة ثانية،   و. الخارج، الدخول إلى محور فيالدلفي، إغالق المجال البحري والجوي، وإغالق غالف غزة           
إن الثمن البـاهظ الـذي       .يجب قطع الكهرباء والوقود واالتصاالت عن القطاع، ومواصلة توفير المياه لسكانه          

ستمرار عمير بيرتس في منصبه كوزير للدفاع، ال يقاس بصواريخ القسام أو الكاتيوشا،         اسنُرغم على دفعه لقاء     
 لجيش االسرائيلي على الردع، والمس الخطير بالعامـل المعنـوي         وإنما بالفقدان المطلق لقدرة دولة إسرائيل وا      

إن المأساة الحقيقية التي نحن فيها، هي أننا نحن مواطنو دولة إسرائيل أقل أمنا اليوم مما كنا                  .والمناعة الوطنية 
والخالصة الوحيدة والواضحة من هذا الوضع هـي  . نتخاب حكومة أولمرت ـ بيرتس اعليه قبل شهرين، بعد 

ن الدبلوماسية وسياسة ضبط النفس التي يتبعها بيرتس ليست ذي شأن مقابل الجانب الفلسطيني، على األقل في                 أ
بناء عليه، فإن أهداف السياسة اإلسرائيلية مقابل الفلسطينيين ليست االنسحاب األحادي الجانـب              .هذه األوقات 

ومن ال يعتقـد    .  ما تعني الكلمة من معنى     وال حتى التفاوض، بل القضاء على اإلرهاب والحسم العسكري بكل         
  .لى البيتإمر ممكن، فاألفضل له أن يذهب بأن هذا األ

  30/6/2006معاريف (
  3/7/2006المستقبل 
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  ! من أجل فلسطين.. مونديال .68

  طالل سلمان  
كيـد إرادة   وألنه المونديال فإن المتابعة الجماهيرية الواسعة في غزة تحديداً لهـا معنـى تو             ...  إنه المونديال 

لكأنما يقول الفلسطينيون هناك، المحاصرون والمحصورون بين صـواريخ الطـائرات           : الصمود، بل التحدي  
وقذائف المدفعية اإلسرائيلية إنهم في أرضهم ثابتون، وإنهم لن يستسلموا ولن يتخلوا عن حقهم في أن يكونـوا                  

 يقول الفتية الذين ولدوا رجاالً، والفتيـات        لكأنما ...مواطنين أصحاب حق في دولة، ولو على قسم من أرضهم         
اللواتي تعودن أن يواجهن الموت اإلسرائيلي قبل أن يتذوقن طعم الحياة، إن اغتيال األطفال واألمهـات وقتـل                  
الشباب والكهول، واعتقال الوزراء والنواب بالعشرات وسجن المناضلين باآلالف، وتدمير المنازل والفصل بين             

إن كل ذلك لن يجعل هذا الشعب الذي كتب ويكتب أروع           ... رضهم بجدار العنصرية اإلسرائيلية   الفلسطينيين وأ 
الصفحات في تاريخ الجهاد ضد االستعمار االستيطاني، يرفع يديه مستسلماً ومسلِّماً بمزيد من التنـازالت، ألن                

  . شروع في وطنهالتنازالت التي قدمت باسمه ضيعت دماء شهدائه من دون أن تقربه من حقه الم
وألنه المونديال، فإن أبناء غزة المحرومين من النور، والممنوع عليهم الذهاب إلـى الـشاطئ     ...إنه المونديال 

 ألفاً منهم بترك بيـوتهم آللـة الهـدم          25حيث يتربص بهم الموت اإلسرائيلي كما بعائلة هدى غالية، والمهدد           
دد مجموعهم، أي المليون وربع المليون نـسمة، بـالجوع السـتحالة     اإلسرائيلية الجهنمية، اليوم أو غداً، والمه     

وصول المواد التموينية إليهم، ولخطر اإلقفال الذي يتهدد المستشفيات بعدما شحت حتى كادت تنعـدم األدويـة                 
  ... واألمصال وتم تدمير خزين التجهيزات الطبية

ي ضوء البطاريات والمصابيح فعل إرادة، بل فعـل      ألنه المونديال، والحالة هي هذه، تصبح متابعة المباريات ف        
أما خارج غزة، خصوصاً، وما تبقى من الضفة الغربية بما فيها القدس، عموماً، فإن المونديال يتقدم                 ...مقاومة

  ... في االهتمام فلسطين جميعاً، على امتداد الوطن العربي
ولم ) اللهم في لبنان  (ولم نقرأ بياناً باإلدانة لحكومة      لم نسمع خطاباً أو تصريحاً أو حديثاً لملك عربي أو رئيس،            

إلى !! يتحدث أحد عن جهد لعقد قمة طارئة، أو حتى اجتماع على مستوى وزراء الخارجية يتوجهون بعده مثالً                
على مجلس األمن واستصدار قرار ما، يؤكد ويدلل على وجود دولهـم            > القضية<نيويورك، مجتمعين، لفرض    

  ... ن ولو تحت مسمى سلطة، والعياذ باهللاوليس دولة فلسطي
لم نشهد، أو نقرأ عن تحرك لعقد اجتماع طارئ لالتحاد البرلماني العربي، الذي ينعقد، متى انعقد، فـي جـو                    
احتفالي لم تشهد له الديمقراطيات العريقة في العالم مثالً، احتجاجاً على اعتقال أكثر من عشرين نائباً فلسطينياً                 

  . المعايير األميركية للديمقراطيةمنتخبين وفق 
لم تتحرك وفود    ...ثم أن البرلمان العربي المستولد حديثاً في حضن جامعة الدول العربية، ظل غائباً عن السمع              

نيابية عربية في اتجاه برلمان االتحاد األوروبي، مثالً، لتطرح المسألة من زاوية تفصيلية تتعلق باالعتداء على                
وألنه المونديال  ...إنه المونديال . اً، إذا استحالت المطالبة بوقف الحملة العسكرية اإلسرائيلية       نواب منتخبين شرع  

العربية الممنوعة من العمل السياسي، والمعزولة عن االهتمـام بالـشؤون الوطنيـة             > الجماهير<فقد انشغلت   
ات بين مـشجعي هـذا الفريـق        والقومية، عما يجري لغزة ولفلسطين عموماً، بالمنافسات والمناكفات والتحدي        

األجنبي، أو ذاك، وربما حصلت معارك، وربما تمت المزايدة في اإلنفاق على األسهم النارية، وربما وقعـت                 
وألنه المونديال، فقد    .انتصاراً لقدم هذا الالعب أو لرأس ذاك      ) وربما قتلى (اشتباكات جدية وسقط فيها جرحى      

 في ما ندر، وبأعداد أين منها جموع المحتشدين في المقاهي والمالهـي             بقي الشارع العربي فارغاً من أهله إال      
وحيثما توفرت شاشة عريضة تنقل المباريات بتفاصيلها الممتعة يرويها المعلقون المحترفون وقد استعاروا من              

، فـي   وقد نجحت إسرائيل، بخبثهـا المعهـود      ... إنه المونديال  . الحروب ومعاركها الفاصلة التعابير المثيرة    
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بطائراتها ودباباتهـا فخرقـت الـشبكات     استغاللها، فمررت عبره حملتها العسكرية الهائلة على غزة، وتسللت        
  ! الفلسطينية والعربية بأهداف ال حصر لها، حتى لقد تمزقت الشباك

 بل ال وقـت حتـى عنـد       ... ال وقت عند الحكومات   . ال وقت عند الملوك والرؤساء لفلسطين      ...إنه المونديال 
الجماهير المخدرة حتى الغياب عن الوعي بالمسؤولية الوطنية والقومية لشدة ما نالها من قمـع وتعـذيب فـي                  

  . السجون والمعتقالت العربية، التي تتبدى في بعض الوجوه أفظع بما ال يقاس من المعتقالت اإلسرائيلية
> شـهيده <ن ألسـامة بـن الدن ورثـاء         وألنه المونديال، فال وقت لفلسطين، بل الوقت اآل        ... إنه المونديال 

الزرقاوي، الذي نفذ ما يعجز عن تنفيذه االحتالل األميركي للعراق مباشرة، معيداً رواية القاعدة إلى منـشئها                 
: وألنه المونديال فلتهتم بأمورك الخاصة، وبالنكاية بجارك، أو زميلك فـي العمـل   ...إنه المونديال  ...األصلي

ب من عجزك الفردي وعجز دولك العديدة عن حفـظ كرامـة وطنـك وكرامتـك                أفرغ فيه كل شحنة الغض    
ألم نتعلم في مدارسنا وفي     . تستطيع فلسطين أن تنتظر نهاية هذا العيد العالمي        ...إنه المونديال  .الشخصية أيضاً 

ـ     ...بيوتنا أن القضية معقدة جداً وتحتاج زمناً طويالً للوصول إلى حل لها            ون، فلـم   والزمن عربي، كما تعرف
  ! من أجل فلسطين؟، ماذا لو ينظم العرب مونديال . العجلة، والعجلة من الشيطان

  3/7/2006السفير 
  

  !مرة أخرى .69
  صالح القالب

لو أن اإلخوان وحزبهم حزب جبهة العمل اإلسالمي يغلبون الحس الوطني األردني على أي أجنـدات أخـرى                  
لى فتح  إ في المنطقة كلها غربا وشرقا وشماال وجنوبا         لسارعوا في ضوء هذا الذي يجري في فلسطين ويجري        

نتزاع قرارهم من أيـدي المتطـرفين الـذين         انتقاد كل مسيرتهم السابقة و    اصفحة جديدة مع بلدهم على أساس       
  . عتمادا على قوى خارجية وكانت النتيجة هذا الوضع الذي هم عليه اآلناختطفوه ا

ن يفتعلون مشاكل جانبية، ليس مع الحكومات التي كانوا شاركوا في           ألكثر من عقد من السنوات وهؤالء اإلخوا      
إحداها في مطلع تسعينات القرن الماضي، وإنما مع الدولة والكيان والوطن والنظام وكانوا ما أن ينتهـوا مـن                   

لية فتعال أزمة أخرى وكل هذه المعارك الجانبية كانت على حساب الهموم الداخ           اى  إلفتعال أزمة حتى يبادروا     ا
  .والواجبات الخارجية

ستهداف الفنادق الثالثـة    استنزاف الدولة على اإلطالق، حتى عندما كان الجرح راعفا خالل جريمة            الم يتوقف   
ستشهاد ستين أردنيا وسقوط عشرات الجرحى، وكأن هناك مخططا مفروضا علـى اإلخـوان مـن                اوفجيعة  

باألزمات المتالحقة وإشغاله بالثانويات على حساب تـوفير        ستنزافه  االخارج إلنهاك األردن بالمعارك الجانبية و     
  . لقمة العيش ألبنائه وأيضا على حساب القيام بواجبه بالنسبة لقضاياه القومية وأولها وأهمها قضية فلسطين

لى تـسخير منـابر رسـول اهللا        إلى قضية زج النقابات المهنية في قضايا ال عالقة لها بها            إمن قضية التطبيع    
لى تبني  إنحياز لكل ما يقف موقفا معاديا من هذا البلد          لى اال إ حزبية ال هي قضايا اإلسالم وال المسلمين         لقضايا

القاعدة والسعي لتحسين صورة أسامة بن الدن وتسويق  أبو مصعب الزرقـاوي علـى أنـه شـيخ الجهـاد                     
ا قالته الحكومة بالنسبة لتهريـب      تخذها خالد مشعل والتشكيك بكل م     اتخاذ المواقف نفسها التي     الى  إوالمجاهدين  

  . األسلحة والمتفجرات وتخزينها في األراضي األردنية
وحتى اآلن ورغم كل ما حصل فإن اإلخوان المختطفين من قبل أكثرهم تشددا وتطرفـا وعنجهيـة الزالـوا                   

ة هـذا البلـد     يحملون السلم بالعرض والزالوا يتمترسون في خنادقهم القديمة وال زالوا لم يتخلوا عن مـشاغل              
لى النصف الفارغ من الكـأس والزالـوا يغرقـون فـي            إفتعال األزمات الجانبية وال زالوا ال ينظرون إال         اب

عتراف ولو بإيجابية واحدة لبلد لم يقدم لهم أي بلد آخر كما قـدم              السوداوية حتى أعناقهم والزالوا يرفضون اال     
  .هو لهم
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ردن كل جهد األردن، شعبا     لى جهد األ  إالمكافح العظيم بحاجة    اآلن فلسطين تقف عند منعطف تاريخي وشعبها        
ن يجعـل اإلخـوان يراجعـون حـساباتهم         أوحكومة ومعارضة وأحزابا وهيئات وطنية، وهذا من المفترض         

عتذار بعد الوقوع في الخطـأ      ويتوقفون عن هواية التمرجح بحبال الهواء فمراجعة الحسابات صفة حميدة واال          
ن يعرف هؤالء أنه إذا سـلمت الجـرة فـي           أومرة أخرى يجب    .. لة نضوح وثقة بالنفس   داللة خلق قويم ودال   

وألنه إذا لم   .. لى العنق إوهي لن تسلم هذه المرة ألن السكين وصلت         .. مرات سابقة فإنها قد ال تسلم هذه المرة       
  . !!توضع األمور في أنصبتها فإن الثمن سيكون بالتأكيد مستقبل دولة تقف في قلب العاصفة

  3/7/2006الرأي األردنية 
  

  ! الدبابةمواجهةالوحدة في  .70
  راجح الخوري

لى الحنكة لتوفير موقف دولي يمارس ضغوطاً متصاعدة        إفي مواجهة آلة العدوان والتدمير يحتاج الفلسطينيون        
  .كثرألى الصمود وربما إعلى اسرائيل بمقدار ما يحتاجون 

جوم المدرع على قطاع غزة استجابة لطلبـات ملحـة وضـغوط            وقف اله أوعندما يعترف ايهود اولمرت بأنه      
عادة الجندي االسرائيلي المخطوف، وبعضها اآلخـر       متزايدة، بعضها جاء من مصر المنخرطة في التوسط إل        

ميركية كوندوليزا رايس، فإن ذلك يـستدعي       جاء من الدول الثماني الكبرى وخصوصاً من وزيرة الخارجية األ         
ة هذه الضغوط وتوفير العناصر الالزمة لبناء موقف دولي يـضع حـداً لمخطـط القتـل                 عملياً السعي لمراكم  

عملياً يمكن، في مواجهة هذا العدوان المفتوح، صناعة         .ن تمضي به  أوالتدمير الذي تريد الحكومة االسرائيلية      
أهب الدبابات لـسحق  فعندما تت. خيرةليه بعد االنتخابات الفلسطينية األإموقف وطني لم يكن من السهل التوصل       

ن العدوان يزيـل    أذا تذكرنا   إمراً ال مفر منه وخصوصاً      أالمدن التي تئن تحت القصف، تصبح الوحدة الوطنية         
  .و يمحو التناقضات التي تعوق هذه الوحدةأ
فهو . ن يمتلكه الفلسطينيون  أمضى الذي يمكن    ن قيام موقف وطني موحد يشكل، في هذه الظروف، السالح األ          إ

موقفاً واحداً في مواجهة اسرائيل، كما يوفّر صوتاً واحداً وموحداً في مخاطبة العالم للمطالبة بوضع حـد                 يوفر  
  .للعدوان

فالحديث . ليه سريعاً إلى هذا الصوت الفلسطيني الواحد الذي يمكن التوصل         إن الرأي العام الخارجي في حاجة       إ
ن فتح مكـان وزراء حمـاس الـذين اختطفـتهم           مكان تشكيل حكومة وحدة وطنية، بحيث يحل وزراء م        إعن  

ماعيل هنيـة   إسستلحاقي بين محمود عباس و    اسرائيل، يمثل مخرجاً جيداً وخطوة ضرورية لتطبيق االتفاق اإل        
ن حكومة مـن هـذا    إ !ليه مع بداية العدوان االسرائيلي      إعلن التوصل   أسرى، وهو االتفاق الذي     على وثيقة األ  

طار الدعم الدولي، على خلفية مطالبة معظـم دول العـالم           إوسع في   أني مساحة   النوع ستعطي الموقف الفلسطي   
  .حركة حماس بقبول هذه االتفاق الذي يشكل قبوالً وان ضمنياً بدولة اسرائيل

ففي انعدام توازن القوى، والغياب الفاضح للموقف العربي، يحتاج الفلسطينيون          . ن الدعم الدولي ضروري جداً    إ
ولعل اكبـر دليـل      .ي يلجم اولمرت ويوقف التدمير المنهجي الذي يتعرض له الفلسطينيون         لى موقع دولي قو   إ

عالن اتفاق عباس وهنية،    إلى الرد فوراً على     إمس  أول من   أن وزارة الخارجية االسرائيلية سارعت      أعلى هذا   
وزعمت . اسرائيلنها تنطوي على اعتراف ضمني ب     أسرى رغم   بيب ترفض رفضاً باتاً وثيقة األ     أن تل   إبالقول  

جماع داخلي فلسطيني وتفادي قيـام مواجهـة        إلى  إلى تحقيق السالم، بل للتوصل      إطالقاً  إن الوثيقة ال تهدف     أ
لى التأمل ملياً في ما لديهم ومـا  إويحتاج الفلسطينيون في هذه الساعات الدقيقة والخطرة       . فلسطينية –فلسطينية  

طار ليس هناك من يناقش فـي وجاهـة قيـام           وفي هذا اإل  . وانيمكن الحصول عليه من الخارج لمواجهة العد      
  .سرىطار االتفاق على وثيقة األإولى في أحكومة وحدة وطنية كخطوة عملية 
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يران سبقتهم في التحرك دولياً، عندما وجه       إن  ألى درجة   إن العرب في حال من السبات والقعود        أذا تذكروا   إثم  
نان ورئاسة مجلـس    أمم المتحدة كوفي    مين العام لأل  لى األ إس رسالة   مأول من   أوزير خارجيتها منوشهر متكي     

مـن والـسلم    من يطالب فيها بانعقاد هذا المجلس للبحث في االجتياح االسرائيلي الذي يشكل خطراً على األ              األ
  .الدوليين

طلـب عقـد    لى التحرك و  إمم المتحدة سارعت    ن المجموعة العربية في األ    إذا تذكر الفلسطينيون هذا وعرفوا      إ
ن يضبطوا رهاناتهم على وحدتهم     أيراني، يمكنهم فعالً    من، بعدما أحرجها التحرك اإل    اجتماع طارئ لمجلس األ   

  .ي تحرك دولي فاعلأساسياً لقيام أالداخلية التي تشكل منطلقاً 
 يجب على   .لى مزيد من الحذق والدراية والوعي     إيضاً  أوفي هذه الساعات الدقيقة والخطرة يحتاج الفلسطينيون        

مـام الـرأي العـام    أسلحة مجانية تفيده في تبريـر عدوانـه   أعطاء ايهود اولمرت  إسبيل المثال االمتناع عن     
  .الخارجي

 كيلومتراً ويحمل رأساً متفجراً فيه مواد كيميائيـة         18طالق صاروخ محلي متطور مداه      إعالن مثالً عن    ن اإل إ
مـر  ى تضخيم هـذا األ    إلو االسرائيلي الذي سيسارع طبعاً      نما يشكل ذخيرة حيوية للعد    إعلى مدينة سديروت،    

نها موجودة عند صـدام     إوتصويره كأنه صاروخ عابر للقارات يحمل رأساً كيميائياً أين منه الرؤوس التي قيل              
  !حسين كمقدمة لغزو العراق 

  3/7/2006النهار 
 

   بالمأزق والرغبة في االنتقاماإلحساسحملة أمطار الصيف بين  .71
  سى حلمي مو

فقد اعتقد، هو   .  سوف تطول  )أمطار الصيف (لم يكن رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت يظن أن حملة           
ووزير دفاعه عمير بيرتس، أن مجرد اإلعالن عن الحملة والتهديد بتوسيع نطاقها وصوال إلى احتالل منـاطق    

 رئيس أركان الجيش، الجنرال دان حلوتس،       كما أن . في القطاع، كفيل بجعل الفلسطينيين يهرعون لتلبية مطالبه       
 وأسر أحد جنوده، آمـن أن       )كيرم شالوم (الذي شعر بالمهانة جراء نجاح المقاومة الفلسطينية في اقتحام موقع           

  .  التحتية قادر على إعادة الفلسطينيين إلى بيت الطاعة صاغرينيةتفعيل سالح الجو وتدمير البن
فأولمرت وبيرتس  . كالعجينة القابلة للتشكل كما يريدون    > قيادة سياسية <يديهم  وشعر القادة العسكريون أن بين أ     

. القادمان من الدهاليز الحزبية والسياسية ال يعرفان كثيراً عن تفاصيل العمل العسكري وقدرته علـى التـأثير                
ي حـق تقـديم      والثـان  ،األول احتكار حق تقديم المعلومات    : حتكارين أساسيين في إسرائيل   إومعلوم أن للجيش    

  . التقدير القومي
ويتيح الحق األول للجيش توجيه المستوى السياسي نحو الوجهة المطلوبة ألن احتكار المعلومات يعنـي فعليـاً                 

كما أن الحق الثاني يعني بلورة اإلطار األمني الذي         . الحق في وضع المقدمات التي ينبغي أن تستند إليها النتائج         
 أن الجيش يعتقـد أنـه       ه،ومما زاد الطين بل    .ء لجهة المخاطر أم وسائل مواجهتها     تفعل في داخله إسرائيل سوا    

وهـو أي   . أفلح في إدخال رئيس الحكومة ووزير دفاعه المدنيين إلى غرفة العمليات من دون إعـداد مـسبق                
ومن البـديهي أن صـاحب نظريـة الحـرب          . الجيش يسعى الستغالل ذلك لتحقيق أهدافه بأسرع وقت ممكن        

  . ف يتطلع إلى إنهاء العملية سريعاً قبل أن تتآكل قدرة الجيش على اإلقناعالخاط
فهو في نظرهـا،    . والواقع أن إسرائيل، أياً كانت أخطاء قيادة الجيش، ال يمكنها التفريط بمكانة الجيش وسمعته             

 فـي هـذه     ومن دونه ال مكـان لهـا      . أكثر من أي دولة أخرى، عنوان بقائها في فوهة بركان الشرق العربي           
وحال الجيش يختلف كثيراً عن حال الحكومة واألحزاب والقادة السياسيين الذين يمكن التخلي عنهم أو               . المنطقة

إنه المعني مباشـرة    . والجيش يرى نفسه هنا صاحب المشكلة أكثر من أي جهة أخرى          . االنقالب عليهم بسهولة  
يحمل على كتفه عبء الصراع منذ إقامـة الدولـة          لكن الجيش    و . بالصدام مع حماس ومع اإلرادة الفلسطينية     
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وقـد  . ورغم أنه حقق إلسرائيل مكاسب جمة إال أنه لم يفلح في توفير األمن والسالم لها              . اليهودية وحتى اآلن  
تفاقمت هذه المشكلة على وجه الخصوص بعد أن انتقلت إدارة الصراع في الجانب العربي من األنظمـة إلـى                   

  . ات من الفصائل إلى الجمهور الفلسطينيالفصائل، وفي االنتفاض
وقد توصل عدد من القادة العسكريين في السابق إلى قناعة بأنه إذا كان الردع ذا قيمة عليا في الـصراع مـع                      

ن هذا مـا    أوربما  . األنظمة العربية، فإنه يكاد يكون عديم القيمة مع الفصائل أحياناً ومع الجمهور طوال الوقت             
. ن مثل اسحق رابين وأرييل شارون للتفكير بوسائل أخرى، اتفاق أوسلو وخطـة الفـصل              قاد عسكريين سابقي  

واآلن هناك عسكريون جدد مـشبعون بثقـة        . ولكن هؤالء العسكريين كانوا قد جربوا أنفسهم في ميادين القتال         
  .  خصوصافي موازين القوى بينهم وبين العرب عموما والفلسطينيين> الفارق النوعي<زائدة بالنفس جراء 

فالهدف المعلن للجميـع هـو      . وهكذا نشأ واقع صراعي جديد يتمثل في تعدد أهداف الحملة العسكرية الجارية           
وفي ذلك يريد أولمرت تأكيد زعامته وقدرته على إدارة األزمات          . استعادة الجندي األسير من دون قيد أو شرط       

من دون سابق إعداد في موقع القيادة إلى موقـع          ببرودة أعصاب، األمر الذي ينقله من مستوى من وقع فجأة و          
أما عمير بيرتس الذي تجرأ عليه عدد من الجنراالت السابقين داخل حزبه فإنه من خالل إلقاء                . الزعيم الحقيقي 

بزة العمل الزرقاء في سلة القمامة وارتداء لباس الميدان المرقط يسعى إلى الرد عليهم ومواصـلة االسـتهزاء                  
  . بهم

فهذه بالنسبة لهم معركة حياة أو      .  عن أهداف الجيش والعسكريين يمكن أن تفيض عن كل حديث آخر           والحديث
موت في نظر الشارع اإلسرائيلي وفي مواجهة السياسيين الذين قفزوا في األعوام األخيرة عن نبوءات الغضب                

وال يهاب الجيش وقادة الحكم      .التي أطلقوها سواء عند االنسحاب من الجنوب اللبناني أو عند تنفيذ خطة الفصل            
وما استهداف مقر رئاسة    . في إسرائيل من تحقيق أهدافهم الصغيرة بوسائل بينها قتل وإذالل الشعب الفلسطيني           

غير أن ما يبدو واضحاً هو أن الـسلوك  . الحكومة في غزة سوى معلم من معالم الرغبة في إظهار هذا اإلذالل    
  . اإلسرائيلي يحقق عكس المطلوب

وهم يريدون شـرذمة الـصف      . هم يريدون إضعاف حماس ولكن هذه الهجمات تزيد التفاف الجمهور حولهم          ف
وحينها ثمة مـن يـسأل الـسؤال أو األسـئلة           . الفلسطيني ولكن هذه الحملة وغاراتها تعمق وحدة هذا الصف        

ق؟ لقد بات الوزراء    ن إسرائيل ليست أيضا في مأز     أصحيح أن الفلسطينيين في مأزق ولكن من قال         : المتكررة
  . وقادة الجيش في إسرائيل يتحدثون عن أنه ليس هناك حل سحري وأن المعركة قد تستمر شهوراً

  3/7/2006السفير 
  

  هنية نموذج القائد الشعبي المطلوب عربيا .72
   هيثم الصادق

التهديـدات بحمـالت    الدبابات االسرائيلية تحدق بغزة وحمم القذائف تنهال على القطاع مهددة بالدمار الشامل و            
في هذه األجواء المشحونة بالتوتر بـزغ علـى         .. االغتيال واالعتقال تطلقها اسرائيل بسعار لم يسبق له مثيل          

يمـان مفعـم بالتحـدي للعدوانيـة        وجه مشرق باإل  .. منبر احد مساجد غزة المليئة بالمصلين خطيب الجمعة         
يخاطب شعبه بشغف المحب الحريص على كرامة شـعبه         سماعيل هنية ل  إاالسرائيلية انه رئيس وزراء فلسطين      

ساليب التجويع  أو االعتقال وهو واقف بشموخ المجاهد على االنحناء للغطرسة الصهيونية و          أمختارا االستشهاد   
رادة الحياة في مواجهة الموت الذي تنثره الدبابات والطائرات الصهيونية          إنها  إظالم االسرائيلية   والتعطيش واإل 

نسانية والغيرة الوطنية وهو موقف يـساهم       نواعه موت الكرامة اإل   أقسى  أالموت الذي   . ي ربوع غزة  العمياء ف 
عماقي أهذا المشهد تغلغل في     .في تعبئة الجماهير بمشاعر الصمود والتصدي التي مرغت أنف اسرائيل بالوحل          

دام مجموعة مـن الجنـود      إقفي  ميركية الجديدة في العراق والتي تمثلت ببشاعة        نا اسمع تفاصيل الجريمة األ    أو
سرتها بيـنهم طفلـة     أفراد  أحدى عذارى العراق ثم قتلها بدم بارد مع ثالثة من           إلميركيين باغتصاب فظيع    األ
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اغتصاب دنيء ثم قتل بدم بارد لم يستثن ضحية وحتى الطفولـة البريئـة              .. بشعها من جريمة    أما  .. صغيرة  
كومة العراقية ومصيرها لن يتجـاوز مـصير سلـسلة الجـرائم            جريمة نكراء لكنها لم تحرك ساكنا لدى الح       

تحقيـق  .. ميركـي   نسانية التي تكشف حالة االنهيار األخالقي الشامل المدمر لالحـتالل األ          المتواصلة ضد اإل  
سدال للستار على هذه الجرائم دون اكتراث من قبـل الحكومـة            إهمال و إحكام مخففة ثم    أميركي شكلي تعقبه    أ

دانة واسعة واستنكار من قبل الدول العربية دون توحيد الـصفوف           إميركي وربما   ة االحتالل األ  العراقية صنيع 
المشهدان بين موقف هنية الشجاع وبين غياب رد فعل الحكومة العراقية يؤكـدان حقيقـة                .لوقف هذه الجرائم  

ـ       الوجه األ .. الوجهين للوضع العربي     دم الركـوع والخنـوع     ول هو التمسك بالكرامة والمقاومة البطولية وع
واالستسالم والوجه الثاني هو استبدال كل تلك القيم الوطنية والمسؤولية تجاه الشعب بالمكاسب الفئوية الـضيقة                

  .. ن تختارأوالعبثية والفساد وبين الوجهين البد للشعوب 
لمقاومة الوطنية  والشعوب الحية لن تختار سوى كرامتها لن تختار سوى النهج الذي جسده هنية في فلسطين وا               

رادة إن  أالباسلة في العراق وهو نهج التحدي لمشروع استالب كرامة الشعوب المستهدفة مما يـدفع للتفـاؤل                 
قدام االسـتعمار الوحـشي     أالشعوب هي التي تصنع حتمية التاريخ وان المقاومة الوطنية البد وان تنفجر تحت              

ما طال الزمن فان بوصلة الشعوب تؤكد هذا االتجـاه          خالقي ومه غير األ وتكنسه من المنطقة وتنكس مشروعه      
  .المقاومة العراقية والفلسطينية كل يوم في ميدان الصراع بطالأويجسده 

  3/7/2006الوطن القطرية 
  

  نقالب غربيا .73
  ساطع نورالدين 

لسطينيين طفال الف طالق النساء واأل  إسير، مقابل تعهد مؤجل ب    حتى إذا جرى اإلفراج عن الجندي االسرائيلي األ       
لـى انتـزاع    إن حركة حماس تسير على خطى حركة فتح وتسعى          أمن السجون االسرائيلية، فإن ذلك ال يعني        

  . االعتراف بشرعيتها وبكونها شريكا محتمال في أي مفاوضات مقبلة
 مسؤوال سياسيا من حركة حماس في الضفة الغربية، بينهم          65قدامها على اعتقال    إن  أأقرت اسرائيل صراحة    

زاء نتائج عملية كيـرم شـالوم       إوزراء ونواب ورؤساء بلديات، لم يكن خطوة انفعالية تعبر عن التوتر الشديد             
رادة الفلسطينية، بل كان تنفيذا لخطـة  حساس بالنصر النهائي على اإل التي مست الهيبة االسرائيلية في لحظة اإل      

  . سراألسابيع على وقوع الجندي االسرائيلي في أكانت قد وضعت قبل 
نها ال تستطيع التعايش مع حكومة فلسطينية تقودها حركة حماس، ولم يعد            أن اسرائيل قررت بالفعل     أالواضح  

سالمي الفلسطيني الحاكم على التنازل عن جوهر خطابه السياسي الذي          لى حين إقدام التيار اإل    إيمكنها االنتظار   
لى حد ما فـي     إولى لالعتراف والتفاوض والصلح، وينجح      نتاج الالءات األ  إبدأ ينتشر في المناخ العربي ويعيد       

همية هذا القرار تكمن في رد الفعـل  أولعل . خرق الحصار السياسي والمالي المفروض على الداخل الفلسطيني  
ولى، أبدت  في اللحظة األ  : الدولي الهادئ على اعتقال وزراء ونواب ورؤساء بلديات منتخبين من حركة حماس           

لقا الن اسرائيل ربما ذهبت ابعد من الالزم في رد فعلها على اسر الجندي فـي غـزة، لكنهـا                    الدول الكبرى ق  
فراج الفـوري عـن     بدت تفهما متفاوتا لتلك الخطوة االنقالبية، وأحجمت عن مطالبة اسرائيل باإل          أسرعان ما   

  . حرة ونزيهةفرزتهم صناديق االقتراع في عملية انتخابية ديمقراطية أمسؤولين سياسيين فلسطينيين 
قد يكون المجتمع الدولي وافق ضمنا على اعتبار هؤالء المسؤولين الفلسطينيين هم ورقة مـساومة اسـرائيلية                 

هم من ذلك انـه غـض       ن اسرائيل نفسها ترفض هذا االحتمال، لكن األ       أسير، برغم   مشروعة حول الجندي األ   
سؤولية المشروع الوطني الفلسطيني فـي      الطرف عن قرار اسرائيل تقويض حكومة حماس ومنعها من تولي م          

صالح والتغيير فـي    ن ثمة تراجعا دوليا عاما عن مشاريع اإل       أمنذ مدة ظهرت مؤشرات على       .المرحلة المقبلة 
. و ربما إلشراكهم فيهـا ألى السلطة إسالميين زاء احتمال وصول اإلإوحت بتسامح غربي   أالعالم العربي، التي    
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سالمية إول حكومة   أنتجت  أول واالهم، عندما أفسح المجال النتخابات فلسطينية        وتعرضت اسرائيل لالختبار األ   
كثر من بلد عربي، باعتبارهم البديل الوحيد لمؤسـسات         أسالميين نحو السلطة في     ترافقت مع تقدم اإل   . شرعية

  . الحكم التقليدية الهرمة التي نخرها الفساد
بالغ الجمهور العربـي    إ اسرائيل كُلفت من المجتمع الدولي ب      ما يجري اليوم في الداخل الفلسطيني، يوحي بان       

سالميين قد انتهت، في فلسطين ومحيطها الذي يشارك في الحملة االسـرائيلية            بان فترة التسامح الغربي مع اإل     
لكنهـا اكتـشفت    ... صالح على محمل الجد   سالمية التي كادت تأخذ فكرة اإل     بشكل مباشر، لينذر معارضته اإل    

  !لى تنظيم القاعدةإوى اللجوء مؤخرا جد
  3/7/2006السفير 

  
  ايهود أولمرت عالق بين أمطار الصيف وخطة االنطواء .74

  أحمد الحيلة 
يتمثل الهدف المباشر للهجمة اإلسرائيلية العسكرية على قطاع غزة، المسماة أمطـار الـصيف، فـي أمـرين                  

  :أساسيين
   إطالق سراح الجندي األسير جلعات شليت:األول
إعادة االعتبار لهيبة الجيش اإلسرائيلي المهان بعد عملية الوهم المتبدد في كرم أبو سالم، مـع وجـود                  : يالثان

  .أهداف أخرى بالطبع ليس بوارد ذكرها في هذا المقام
عند النظر في مدى إمكانية تحقيق تلك األهداف عسكرياً، نجد أن االحتالل لديه القدرة العسكرية والمادية على                 

طاع، وحتى إعادة احتالله لو أراد، ولكنه من المتعذر عليه تحقيق أهداف هجمة أمطار الصيف، رغم                دخول الق 
  .عناصر القوة التي يمتلكها

  :ومرد استحالة أو صعوبة تحقيق تلك األهداف يعود إلى عدة أسباب أهمها
 احتجازه لحد اآلن كما يبـدو،       أن الجندي اإلسرائيلي األسير، ال علم إلسرائيل بمكانه وال دراية لها بتفاصيل            •

وهذا يشكل عامل كبح لمستوى عنف وغرور القوة التي يتصف بها جيش االحتالل، مخافة التسبب في مقتـل                  
وأيضاً الجهل بمكان الجندي يجعل القيادة السياسية اإلسرائيلية تتريث وتعيـد التفكيـر تكـراراً، ألن                . الجندي

قوة وأسطورة دولة إسرائيل، وخسارته أو التسبب في قتله يعـد           الجندي بغض النظر عن شخصه يمثل رمز ال       
قتالً لرمز القوة وأسطورة الدولة المعنوي، ولذلك حرصت إسرائيل على الدوام استعادة وحماية جنودها الـذين                

وبالتالي، فإن قدرة المقاومة الفلسطينية على االحتفاظ بالجنـدي تحـت           . يمثلون رمز وهيبة الدولة اإلسرائيلية    
غطاء السرية التامة سيبقى عامل قوة لدى الفلسطينيين، وعامل ضعف لدى اإلسرائيليين الذين يعـضون علـى     

  .شفاههم
، يعود إلى طبيعة قطاع غزة وسكانه؛ فالقطاع يعد أكثر منطقة مزدحمة في العالم حيث يقطـن                 السبب الثاني  •

دن القطاع ومخيماتـه متـصلة جغرافيـاً        فم. كيلو متر مربع   360ألف نسمة على مساحة قدرها       1.300 نحو
ومزدحمة سكانياً، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الغزاويين يمتازون بروح التحدي والجلد، وهم في ذات                 
الوقت يمتلكون السالح الخفيف والمضاد للدروع بكميات ال بأس بها، مما يساعدهم على الصمود فـي وجـه                  

، وهذا يعني أن إسرائيل إذا قـررت الـدخول   ..يليين لفترة قد تمتد ألشهرالدبابات والمدرعات والجنود اإلسرائ   
إلى مدن ومخيمات القطاع، عليها أن تتوقع مقاومة شرسة عنيفة في كل مدينة ومخيم، األمر الذي يعيد الذاكرة                  
إلى مخيم جنين، فأمطار الصيف قد تتسبب في تكرار مشهد جنين عشرات المرات في غزة وبـصورة أعقـد،                   

اصة أن غزة ليست المكان المناسب لحرب الدبابات والمدرعات بالقدر الذي هي أشبه ما تكون فيـه منطقـة             خ
هذا في الوقت الذي تمثـل      . مناسبة لحرب الشوارع، ما يخيف جنود االحتالل الذين قد يتكبدون خسائر جسيمة           



 

 31

ات يحفظ مقولة رئيس الـوزراء      والكل ب . فيه غزة مصدر رعب وقلق نفسي للجنود وحتى الساسة اإلسرائيليين         
  .أود أن أصحو يوماً، وأجد غزة قد ابتلعها البحر: اإلسرائيلي السابق رابين عندما قال

، أن عملية أمطار الصيف، إضافة لما تحمله من مخاطر عسكرية، فإنها قد تجر جيش االحـتالل                 األمر األخر  •
األمر الذي سيشكل   . سبب تعقيدات الوضع في غزة    إلى المكوث في قطاع غزة ألسابيع قد تمتد ألشهر أخرى، ب          

فحزب كاديما الذي يرأسه تشكل باألساس على فكرة االنفـصال          . عامل إحراج وشرك سياسي إليهود أولمرت     
ولذلك إن بقي الجـيش     . أحادي الجانب مع الضفة الغربية، وعليه فاز كاديما في االنتخابات البرلمانية األخيرة           

غزة، فإن هذا سيوحد جبهة المعارضة بقيادة نتانياهو، ويسرع في فتح النار علـى خطـة                اإلسرائيلي عالقاً في    
وحجة المعارضة اإلسرائيلية ولسان حالها أن االنفصال سلبي وغير واقعي وال           . االنطواء لالنفصال عن الضفة   

 غزة علـى نحـو     يجلب األمن إلسرائيل، ودليلها على ذلك ما يحدث في القطاع، واضطرار الجيش للعودة إلى             
  .يفسر على أنه إعادة احتالل

هذا السيناريو بال شك يقلق ايهود أولمرت رئيس الوزراء الذي ما زال في بداية واليته، وينذره منـذ اللحظـة                    
باحتمالية فشله السياسي من خالل عدم قدرته في إقناع المواطن اإلسرائيلي بجدوى خطة االنطواء، وأهميتهـا                

  .لألمن اإلسرائيلي
لذلك تتريث الحكومة اإلسرائيلية كثيراً في اقتحام قطاع غزة رغبة منها في إيجاد مخرج دبلوماسي بالتفاوض                و

  .عبر الوسطاء تحت التهديد وضغط نار المدفعية، والقصف من الجو
ومن هنا، إن صمد الفلسطينيون، وأحسنوا إدارة األزمة مع االحتالل، واستغلوا الفرصة وحولوها إلـى نقطـة                 

ة، فمن الراجح أن ينجحوا في دفع االحتالل إلى إطالق سراح المئات من األسرى الفلـسطينيين والعـرب،                  قو
  .مقابل إنقاذ حياة الجندي الذي أصبح يمثل اختباراً قاسياً لمستقبل ايهود أولمرت السياسي

3/7/2006  
  

  أحالم التحرر والواقع المرير: األسرى والمعتقلون .75
  أشرف العجرمي 

بو سالم واسر الجندي االسرائيلي قد طغت على ما عداها من مسائل مهمة على              أ تداعيات عملية كرم     نأويبدو  
خرى أالساحة الفلسطينية، فتنحت جانباً مسألة االتفاق على وثيقة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة الوحدة، مسائل               

ساسـية لتـشغيل    موال األ ر األ كقضية الحصار السياسي واالقتصادي وعدم القدرة على صرف الرواتب وتوفي         
مور التي كانت الشغل الشاغل للناس قبل تفـاقم         الوزارات والمؤسسات وتقديم العون للمحتاجين وغيرها من األ       

  .زمة الحاليةاأل
خرى الجوهريـة   بعاد األ نساني على األ  خيرة هي في طغيان البعد اإل     حداث األ المشكلة الرئيسة في تطورات األ    

ن تكون  أحتاللية التي ينبغي    طار سياستهم اإل  إن كل ما يرتكبه االسرائيليون في       أنا، بمعنى   المتعلقة بما يحدث ه   
ن تسفر عنه بعض الجهود مـن اجـل تخفيـف           أمرفوضة ومنبوذة من حيث الجوهر ليس مهماً بقدر ما يمكن           

ألة مهمة وكـذلك    لى قطاع غزة مس   إدخال الوقود   إصبح  أنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون، فقد       الضائقة اإل 
نـسانية  إن اسرائيل تبدو    أساسية االستهالكية بحيث    دخال قسم من المواد األ    إضمان وصول التيار الكهربائي و    

  .غالق متواصل أليامإعندما تسمح بفتح معبر المنطار عدة ساعات بعد 
ل وتحكمه بكل تفاصـيل     ساسية في بقاء االحتال   أنسانية، ولكن هناك مشكلة     همية االحتياجات اإل  أال احد يتجاهل    

خرى تتمثل في غياب القدرة الفلسطينية على التعاطي مع موضـوع           أالحياة اليومية للشعب الفلسطيني، ومشكلة      
ظهار بشاعته وجرائمه، والسلوك الفلسطيني العفوي في كـل مـا يتعلـق بـإدارة     إاالحتالل وكيفية مواجهته و 
  .د اسرائيل كثيراً في التملص من مواجهة المجتمع الدوليو العمل السياسي يساعأالصراع سواء في المقاومة 
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 التي تترتب عليها ولكن هناك مـسألة فـي          خسائرو ال أبو سالم من حيث الفوائد      أال نريد اآلن تقييم عملية كرم       
سرى والمعتقلـين، ال يخفـى      نها ال تؤخذ بالحسبان كما ينبغي لدى المعنيين وهي مسألة األ          أهمية يبدو   غاية األ 
جنـدة االهتمـام    أسرى موقع الصدارة فـي      جماعاً شعبياً ورسمياً على احتالل موضوع األ      إن هناك   أ احد   على

سرى والمعتقلين يمثلون ضمير الشعب وحراس القضية وهم في مقدمة الصفوف دفاعـاً             الفلسطينية، فجموع األ  
ن نرى المساهمة الرائـدة     أ سرى ومعاناتهم ولكن يكفي   لى استعراض تضحيات األ   إوهنا ال نريد العودة     . عنها

سالمية على التخلص من خالفاتها خالل      سيرة في مساعدة الفصائل الوطنية واإل     والكبيرة التي قدمتها القيادات األ    
  .ضحت موضع اتفاق شامل بين جميع القوىأالحوار الوطني باقتراح وثيقة الوفاق الوطني التي 
همية، ولكن ما يهمنا    يالئه األ إذا الموضوع وخاصة حول مدى      وبالتالي ال مجال الن يزايد احد على غيره في ه         

بداً في نوايـا    أذا كان الفلسطينيون ال يشككون      إعالم، ف هو الصورة التي يتم تناول الموضوع فيها في وسائل اإل         
سرى طالق سراح اكبر عدد ممكن من األ      إلى  غسير بشأن السعي الجدي     الذين يحتجزون الجندي االسرائيلي األ    

داروا أنهـم   أن نأخذ عليهم    أعتقلين، وحرصهم هذا نابع من انتمائهم الوطني وتمسكهم بقضيتهم، لكن يمكننا            والم
سرى والمعتقلين، فالشروط الكثيرة التي طرحت في       عالمية بصورة قد تؤثر سلباً على معنويات األ       المعركة اإل 
ت الجندي االسرائيلي سـواء تلـك التـي         سرألقيت باسم المجموعات التي     أعالم وفي البيانات التي     وسائل اإل 

طالق سراحه، تخلق توقعات مبالغاً فيهـا لـدى المعتقلـين           و إل أدالء بمعلومات حول الجندي     طرحت مقابل اإل  
ن اسرائيل ال يمكنها الموافقة على هـذه        أن الجميع يعلمون    أولدى ذويهم ولدى الجماهير الفلسطينية عموماً مع        

  .الشروط والمطالب
لى حلول واقعية، ولكن كان من المفيد       إ نعيب طرح الشروط والتشدد فيها والمبالغة بهدف التوصل          نحن هنا ال  

ن تطرح هذه المطالب والشروط في القنوات الدبلوماسية للوسطاء الذين تدخلوا في الموضوع ونقلوا رسـائل                أ
 الحـديث عـن معـايير       خوة المصريون، دون  بين الجانبين االسرائيلي والفلسطيني وعلى وجه الخصوص األ       

  .عالمرقام في وسائل اإلأو
سـرى وذويهـم،    رقام والمعايير ليس فقط يخلق تفاؤالً مبالغاً فيه لدى األ         طرح المطالب والشروط المحددة باأل    

لـى  إعالمياً ويجعلهم يتشددون في الرد بمعنى عدم االستجابة حتى ال تتحول            إيضاً يحرج االسرائيليين    أولكنه  
ضل سبل التفاوض حول هذا الموضوع إبقاؤه في طي الكتمـان           أفو. و الهزيمة االسرائيلية  أنوع من الخضوع    
  .والسرية الشاملة

ـ      لى اإل إذا كنا ال ننكر حاجة مجموعات المقاومة        إو سـرى  طالق سـراح األ   إعالم والى الحديث عن االهتمام ب
طالق سراح  إن ال يمكن    ألتفاصيل كتبيان   لى ا إن يتم بالحديث العام الذي ال يتطرق        أوالمعتقلين، فهذا كان يمكن     

  .سرى ومعتقلين في سجون االحتاللأالجندي دون تحرير 
سرى تصريحاتهم وبيانـاتهم فيمـا يتعلـق        أصبح الفلسطينيون الذين يسيطرون على الجندي االسرائيلي        أاآلن  

كثير من الـسقف الـذي      ي اتفاق بهذا الشأن سيبدو اقل ب      أن  أطالق سراح الجندي، بحيث     بالمطالب المحددة إل  
ة تعتمد على عنصر التفوق العسكري      يخرى تمارس سياسة منهج   طرح خالل المطالب علماً أن اسرائيل هي األ       

ميركي المطلق لعدم التساهل تجاه الفلسطينيين وعدم تقـديم         في تعاطيها مع هذا الموضوع، وهي تلقى الدعم األ        
  .سرى ومعتقلينأطالق سراح إضمانات لهم ب

طالق سـراح الجنـدي االسـرائيلي    إن تنتهي بسالم من خالل اتفاق حول أن هذه القضية يجب أيقول المنطق  
ولكن هـذا   . ن يجري التوافق بشأنه من خالل الوسطاء      أسرى والمعتقلين يمكن    طالق سراح عدد من األ    إمقابل  

ن يتسبب فـي    أوهذا من شأنه    عالم فلسطينياً واسرائيلياً    غلب سيكون بعيداً عما قيل في وسائل اإل       الحل على األ  
  .نفسهم جميعاً بقرب التحرر والفرجأسرى والمعتقلين وعائالتهم وقد منوا حباط كبير لألإ

مام حرية التفـاوض والمرونـة      أفساح المجال   إلهذا كان من البداية ينبغي مراعاة مشاعر المعتقلين من جهة، و          
سرى نتيجة هذا الوضع المتأزم كان اهللا في عون األ        خرى وأيا تكن    أالمطلوبة في حل مثل هذه القضية من جهة         
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سرهم أنهاء  إنها وحدها الكفيلة ب   لى اتفاقات سياسية، أل   إلى حين التوصل    إوالمعتقلين الذين سيضطرون لالنتظار     
  .ومعاناتهم

  3/7/2006األيام الفلسطينية 
  

  هل تنهي شراسة الجبروت اإلسرائيلي القضيةَ الفلسطينية كما عهدناها؟ .76
  صالح بشير     

هي المعركة الفاصلة تخوضها إسرائيل ضد الوطنية الفلسطينية، أو الجولة األخيرة والنهائية، من حرب إبـادة                
سياسية كان أطلقها رئيس حكومة الدولة العبرية السابق أرييل شارون، ويواصلها بهمـة ودأب خلفـه إيهـود                  

  .أولمرت
 الفلسطيني ورد الفعل اإلسرائيلي، بين اختطاف المجنـد جلعـاد           ال شيء يفسر ذلك التفاوت الصارخ بين الفعل       

شاليت وبين الجنوح إلى الحرب بدعوى إطالق سراحه، غير السعي إلى بلوغ ذلك الهدف، وقد أضـحى فـي                   
نظر الدولة العبرية دانياً في المتناول، هيأت له أطوار عدة، ومعلومة، منذ مواجهات االنتفاضة الثانيـة وفـي                  

  . وبات يسنح بها ميزان قوة كذلك الساري حاليا في الشرق األوسط وفي العالمأثنائها،
هذه المرة، كما في المرات السابقة، عقلنت إسرائيل رد فعلها إلى أبعد الحدود، فلم تترك شيئا للصدفة، بما فـي          

و مفعوله ضاغطا،   وهي لذلك لم تكتف بعدوان تكون غايته عقابية صرفا أ         . ذلك المخاطرة بحياة جنديها األسير    
تقويض ما تبقى من بنية تحتية فـي األراضـي المحتلـة،            : بل وجهت عدوانها ذاك فورا نحو ما هو جوهري        

وتقويض حكومة حركة حماس، وفي اآلن نفسه، وربما عرضا ألن أمرها ما عاد يتطلب أكثر مـن أن يكـون                    
 قطافها، نال منهـا اعتـدالها غيـر         عرضيا، اإلجهاز على رئاسة محمود عباس، تلك التي أضحت يانعة حان          

المجدي كما نال من سواها تطرفهم، المفترض أو الفعلي، ال فارق من حيث النتيجة، وهذه مؤداها وأد الوطنية                  
حتى الرسالة إلى دمشق، كما أسماها اإلعالم، أي تحليق الطيران اإلسرائيلي فوق قـصر للـرئيس         . الفلسطينية

، ليس غريبا عن تلك الغاية، إذ ليس كالتهديد بإثارة أزمة إقليمية حافزا لألخـذ               السوري بشار األسد في الالذقية    
بـالواقعية أو توفير ذرائعها لكل من قد يستشعر حرجاً حيال ما يجري، فيصبح اتقاء مثل تلك األزمة وتبعاتها                  

 نسبية على ما يعانيـه  الفادحة مدى وأثرا، غاية ينصرف إليها الجهد، وساطات ونشاطا دبلوماسياً حثيثاً، تضفي          
  .وتجعله يحتل مقاما ثانيا أو ثالثا

مآل الجندي اإلسرائيلي األسير ثانوي في كل ذلك، بل أن عملية اختطافه تجاوزتها األحداث منذ لحظة وقوعها،                 
لن يؤدي إطالق سراحه    . بعد أن تصرفت إسرائيل على نحو يجعل إطالق سراحه، إن تحقق، غير ذي مفعول             

ألمور إلى سالف عهدها، مع أن سالف العهد ذاك لم يكن، في ذاته، بالنصاب الذي يؤسـف علـى                   إلى إعادة ا  
) حتى لحظة كتابة هذه السطور    (لن تفرج إسرائيل عن وزراء حماس الثمانية ونوابها األربعة والعشرين           . زواله

عالقـة العتقـالهم بــالجرم      إذ ال   . الذين اعتقلتهم في األيام الماضية حتى لو عاد مجندها األسير إلى البيت           
سيطول أسرهم، سيكون شأنهم كشأن مروان البرغوثي، إذ ال شك في أن السلطات اإلسـرائيلية قـد                 . المرتكب

أعدت لهم من تهم الضلوع في اإلرهاب وممارسته، ما يضمن لها االحتفاظ بهم إلى األجل الذي ترتئيه أو إلى                   
ي منظمة تعتبرها إرهابية، وتضن عليها بكل صفة سياسـية،          فهم في نهاية المطاف أعضاء ف     . أجل غير مسمى  

وإذا كانت إسرائيل قد تصرفت على نحو ما نعلـم          . وفي حكومة ال تعترف بها وفي مجلس تشريعي ال تعبأ به          
حيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي كان يفترض فيه التمتع بحصانة، معنوية على األقل إن لم                 

ة، فكيف سيكون حال المعتقلين من مسؤولي حركة حماس، خصوصاً وأن الهدف هو اجتثاث حكومة               تكن قانوني 
  هذه األخيرة؟

هل أخطأت المجموعة الفلسطينية التي قامت بأسر الجندي اإلسرائيلي فاستدرجت هذا الرد، بحيث ال يشفع لها                
هاب، إذ استهدفت موقعـا عـسكريا ولـم         اندراج عمليتها تلك في عداد أفعال المقاومة ال في خانة أفعال اإلر           



 

 34

أن : لكن الخوض في هذا األمر بات غير ذي معنى، وذلـك لـسبب أساسـي              . تستهدف مرفقا مدنيا؟ قد يكون    
فهم خاطئون إن اعتدلوا وجنحوا إلى التفـاوض وخـاطئون إن           . الفلسطينيين أضحوا خاطئين في كل الحاالت     

مر يتوقف على السلوك الـذي يـسلكون أو الـسياسة التـي             ما عاد األ  . قاوموا وخاطئون إن توخوا اإلرهاب    
فهم في حالة الهزيمة القصوى، وهذه تتعداهم بطبيعة الحال إلى منطقتهم وتستوي حيالهـا المخـارج    . ينتهجون

ذلك أن الحديث   . تعذر التسوية وتعذر بدائلها   : أو، باألحرى وعلى األصح، المآزق لتُبتسر في مأزق واحد وحيد         
ن عدمه يفترض أن االختيار متاح، أي يفترض المسؤولية، والحال أن االختيار مـا عـاد ممكنـا                  عن الخطأ م  

فهم إن الذوا باالعتدال، تبنوا واقعية غريبة من نوعها، طالما أنها ال تستند إلى واقـع                . بالنسبة إلى الفلسطينيين  
 أقصى الحدود، ال يتوفر فيهـا مـن         قائم واعد بحل، وإن توخوا المقاومة، دخلوا في مواجهة غير متكافئة إلى           

العناصر ما يسمح بتدارك الخلل العسكري بنجاحات تُسجل على الصعيد السياسي وعلى صعيد الـرأي العـام،              
وإن انجروا إلى أعمال اإلرهاب، كان مآلهم أسوأ في هذا الزمن الذي جعل من مسألة اإلرهاب معيار االنتماء                  

وضع يدفع الفلسطينيين حتما إلى الخطأ فـي كـل مـا            .  من اليأس المطبق   حالة... إلى العالم أو اإلقصاء منه    
وذلك هو الظرف الذي    . يفعلون، بمعنى إلى إتيان أفعال تقصر عن نتائجها المرتجاة في كل الحاالت واألحوال            

ـ                   د تستغله، بتواطؤ من العالم ضمني أو علني يستند إلى اإلرادة أو إلى العجز، إلى خوض معركتها األخيرة ض
الوطنية الفلسطينية، أي إنهاء الوجود السياسي للفلسطينيين واستكمال تحويلهم إلى مجرد مشكلة سكانية تواجهها              

  .الدولة العبرية بالحلول المنفردة
  فهل أننا نشهد، هذه األيام، نهاية القضية الفلسطينية، أقله كما عهدناها حتى اآلن؟

  2/7/2006الحياة 
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