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  مواقف خاطفي الجنديىبنوالتشريعي يت ...وحد نواب فتح وحماسي العدوان .1
يلية على حمـاس    وحدت الحملة االسرائ   :رام اهللا محمد يونس   نقالً عن مراسلها في      4/7/2006الحياة  نشرت  

وفي جلـسة    . فيها حماس  فازتنواب حركتي فتح وحماس، وذلك للمرة االولى منذ االنتخابات التشريعية التي            
 وزراء من الحركة، أظهر نواب فـتح        8 نائبا و  26خاصة عقدها المجلس امس لمناقشة االعتقاالت التي شملت         

سراع في تطبيق وثيقـة االسـرى وتـشكيل         تضامنا غير مسبوق مع نواب الحركة الخصم حماس وطالبوا اإل         
وذهب محمد دحالن الى حد االعالن ان فتح لن تستغل اي فراغ ناشيء عن غياب نواب                 .حكومة وحدة وطنية  

حماس، وان مقاتلي الحركة سيكونون في مقدمة المدافعين عن قطاع غزة في حال اجتياحه بحجة البحث عـن                  
لن رئيس كتلة فتح في المجلس عزام االحمـد ان حركتـه تطالـب              واع .الجندي او استهداف الجهات الخاطفة    

ال تقبل استغالل غياب نواب حماس لتمرير       ) أي فتح (اعتبار المعتقلين حاضرين في كل جلسة للتشريعي، وانها         
وقـال  . ودافع نواب فتح بشدة عن عن قيام حماس باختطاف الجندي االسـرائيلي            .اي مشاريع موضع خالف   

 . الرب ان اختطاف الجنود هو الوسيلة الوحيدة الطالق سراح االسرى من سجون االحـتالل              النائب جمال ابو  
وبخالف تصريحات سابقة للرئيس عباس وبعض قادة فتح الذين طالبوا باطالق سراح الجندي دون ثمن، قـال                 

ـ               : ابو الرب  جون الخاطفون ابطال ويجب عليهم عدم اطالق سراح الجندي من دون اطالق سراح اسرى من س
واعتبر النائب الفتحاوي عيسى قراقع خطف الجنود االسرائيلين عملية شرعية كرستها اسرائيل مـن               .االحتالل

خالل قيامها بخرق حدود دول اخرى واختطاف اشخاص من اجل تحقيق اهدافها، مشيرا في ذلك الى عمليـات           
وتـساءل   .ردخاي فعنونو وغيـره   اختطاف عدة قامت بها اسرائيل خارج حدودها منها اختطاف خبير الذرة م           

وطالب عدد مـن النـواب بتـشكيل     .  ام تبكي  9500اذا كان لدى الجندي االسرائيلي ام تبكي فان لدينا          : قراقع
ولمح بعض النواب الى امكانية حل السلطة الفلسطينية في حال عدم تـوفر ضـمانات دوليـة                 . حكومة وطنية 

ما جدوى استمرار الـسلطة     : وقال النائب سالم فياض    .واالختطافلحمايتها وحماية العاملين فيها من االعتقال       
عزيز الدويك،  .وفي ختام الجلسة اعلن رئيس المجلس التشريعي د        .في الوجود اذا لم تتمكن من القيام بمهامها؟       

 .اطلقوا من بين ايديكم نطلق من بين ايـدينا        : رسالتنا لالسرائيليين هي  : عن تبني مطالب خاطفي الجندي، وقال     
وشكل نواب   .وهذه توصية بل هي قرار    . عليهم ان يطلقوا سراح أسرانا مقابل اطالق سراح الجندي        : واضاف

الكتل المختلفة للمرة االولى منذ االنتخابات لجنة تحمل اسم لجنة شؤون المجلس مؤلفة من ممثلين عن مختلف                  
حمود الرمحي الى ان عدد المعتقلين من      واشار امين سر المجلس م    . الكتل مهمتها ادارة شؤون المجلس بالتوافق     

  . خاضوا االنتخابات من داخل االسر11 منهم اعتقلوا في الحملة االخيرة و26 نائبا، 37نواب المجلس بلغ 
 المجلـس   أن) ب أ  د( وعـن    يوسف الـشايب  نقالً عن مراسلها في رام اهللا        4/7/2006الغد األردنية   وذكرت  

قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في الهاي العتقال أكثـر            التشريعي الفلسطيني قرر رفع دعوى      
ووصـف   .وقرر المجلس تشكيل لجنة قانونية لالعداد لهذه القـضية         . مسؤوال في الحكومة الفلسطينية    60من  

 نائبا في المجلس عن حماس بأنـه اختطـاف للـشرعية            24الدويك اعتقال الجيش االسرائيلي لثمانية وزراء و      
وكان الدويك وعدد من نواب حماس قد فاجأوا باقي النواب بالحـضور والمـشاركة فـي جلـسة                   .طينيةالفلس

وفي تعقيبه على التهديد االسـرائيلي لـه         .التشريعي الطارئة برام اهللا رغم سعي القوات االسرائيلية العتقالهم        
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ساب وهذا لن يثني الفلسطينيين عـن        أنا ال يخيفني التهديد االسرائيلي وال احسب لهم ح         :باالعتقال قال الدويك  
  .جهادهم ونضالهم من اجل تحقيق أهدافهم

دعا الدويك، الرئيس عباس، ورئيس الوزراء إسماعيل        :4/7/2006األيام الفلسطينية    في   كتب فايز أبو عون   و
تـصال  وأكد الدويك فـي ا     .هنية، للعمل على تشكيل لجنة متابعة عليا للتصدي للعدوان اإلسرائيلي المتواصل          

هاتفي مع مراسل وفا أنه وجه رسالة بهذا الخصوص إلى الرئيس عباس، دعاه فيها للعمل على تـشكيل هـذه                    
وقدم الدويك في رسالته، شكره الجزيل للرئيس        .اللجنة للعمل على دعم صمود المواطنين في وجه هذا الحصار         

ة التي وجهها إلى هنية، أكد الدويك دعم        وفي الرسال  .على قراره البقاء في غزة إلى جانب األهالي المحاصرين        
  .المجلس التشريعي لعمل الحكومة الحالية

عزيز الدويك قيام اسرائيل بخطف نواب .دوصف : ف ب ا نقالً عن 4/7/2006القدس العربي وأضافت 
 :واضاف . لم يحدث في تاريخ البشرية ان اعتقل اناس دون تهمة:وقال .ووزراء من حماس بالسياسة الخرقاء

 الزوال، واصفا اعتقال مسؤولي ىفي طريقها الاالسرائيلية  ان هذه الحكومة ىهذه السياسة الخرقاء مؤذن عل
 . قطاع غزة بأنهما جريمة ضد االنسانيةىحماس والهجوم االسرائيلي عل

  
  الحكومة االسرائيلية ترفض االنذار الفلسطيني .2

الحكومة االسرائيلية رفضت امس انـذاراً      أن  : صرةالنا مراسلها من     اسعد تلحمي  عن4/7/2006 الحياة   نشرت
على لسان وزير الداخلية، بأنهم      وهددت. من خاطفي الجندي بضرورة تلبية شرطهم بإطالق اسرى فلسطينيين        

اعطى اولمرت الضوء االخـضر لمواصـلة الهجـوم         فيما  . هسيدفعون ثمناً لم يدفعوا مثله من قبل اذا مسوا ب         
اسرائيل أخذت البيان على محمل الجد، بعد أن أيقنت انه صـادر             االشارة إلى أن     مع. العسكري في قطاع غزة   

 مشاركته في اجتماع كتلة كديما البرلمانية وعقد جلسة مـشاورات           إللغاء ، مما دعا اولمرت   فعالً عن الخاطفين  
عـد انتهـاء    عاجلة في حضور بيرتس وقادة األجهزة األمنية لتقويم المستجدات والتطورات المتوقعة حتى مو            

  .المهلة
أكيـد حـالوتس    إلى ت : وكاالت نقال عن    الناصرة من   4/7/2006 الرأي األردنية     مراسلة  امال شحادة  وأشارت

 انه يؤيد بحزم الموقف االسرائيلي الرسمي الرافض الرضوخ ألي ابتزاز من جانب             خالل زيارته لوالد الجندي،   
  . ارسلهم مسؤولين عن سالمة الجنديواعتبر الخاطفين وقادتهم ومن. المنظمات االرهابية

 أنها تجد صعوبة في فهم      ، من  هآرتس عن مصادر أمنية إسرائيلية     هنقلتما  : 4/7/2006 48 عرب   وذكر موقع 
بيان الفصائل، وأنه من الصعب فهم ماذا يريد الخاطفون من النص الضبابي الذي جاء في بيان إعالن المهلـة                   

 تجاهل الموعد األخير للموعد الذي حددته الفصائل، لعدة أسباب من بينها            ن أولمرت قد قرر   أكما جاء    .األخيرة
  أن ملـف   ،نقلت المصادر اإلسرائيلية عن الناطق بلسان جيش اإلسـالم        من جهة اخرى    و .عدم وضوح البيان  

  .، وأن الفصائل ستمتنع عن إعالن أية تفاصيل بشأن المصير الذي سيؤول إليهامغلقبات  الجندي
رغم أن أولمرت، وحالوتس، أعلنـا عـن        :  تل أبيب   من 4/7/2006 الشرق األوسط     مراسل لينظير مج  وعن

رفض االستسالم لشروط الخاطفين الفلسطينيين، فقد أعلنت مصادر مقربة منهما أنهما أبلغا مـصر موافقتهمـا                
فـي وقـت    . ينممن لم يدانوا بعمليات قتل اسرائيلي     ،  على اطالق سراح أسرى فلسطينيين مقابل تحرير الجندي       

، ان أسلوب التردد الذي يميز أولمرت ووزير دفاعه فـي هـذه              االسرائيلي نائب عن االتحاد اليميني   أشار فيه   
  .القضية، أدى الى تشجيع الخاطفين ليرفعوا سقف طلباتهم

  
  نشر تقرير الحالة اإلستراتيجية الفلسطينية يإخوان أون الين  .3

ـ والـذي أصـدره      .راتيجي الفلسطيني  اإلست تقريرالإخوان أون الين     نشر مركز  ز الزيتونـة للدراسـات     مرك
، وهو تقرير شامٌل وتَخَصِصي في الوقت نفسه، يغَطِّي مختلف الشئون الفلسطينية، من الـسياسة               واالستشارات
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ة  الـسكاني  -إلى العالقاِت اإلقليمية والدولية، باإلضافِة إلى معالجة وتحليل األوضاع االقتصادية واالجتماعيـة           
والتعليمية تحليالً علميا موثقًا بالمعلومات واإلحصاءات، ومدعما بما يزيد عن ستين جدوالً ورسما بيانيا، وقـد                

 صـفحةً مـن     282ويقع التقرير في نحو      .تم تذييل التقرير بملحق يشتمل على مجموعٍة من الوثائِق السياسية         
بشير موسـى   .د: ارك في كتابتها ثمانية أساتذة متخصصين، وهم      القطِع الكبير، وهو مقسم إلى ثمانيِة فصول ش       

رائـد  .عمرو سعداوي، ود  .أحمد سعيد نوفل، ود   .، ود )وهما محررا التقرير أيضا   (محسن صالح   .نافع نافع، ود  
إبراهيم أبو جابر، وشارك في مراجعته عدد مـن األسـاتذِة           .محمد مقداد، ود  .دسلمان أبو ستة، و   .نعيرات، ود 

األستاذ الدكتور أنيس الصايغ، واألستاذ الـدكتور عبـد         :  مجال البحث األكاديمي العربي، ومن بينهم      الكبار في 
  : يمكن العودة إلىالتقريرولالطالع على تفاصيل  .الوهاب المسيري، واألستاذ منير شفيق

0=SectionID&21649=ID?asp.Article/com.ikhwanonline.www://http  
  

  لحل األزمةاتصالين من مبارك ورايس عباس يتلقى  .4
 تلقى الرئيس محمود عباس اتصالين هاتفيين من الرئيس المصري حسني مبارك ووزيـرة              : فتحي صباح  ،غزة

كمـا  . منية في االراضي الفلسطينية   الخارجية االميركية كوندوليزا رايس في شأن خطف الجندي واالوضاع اال         
جرى اتصال هاتفي بين عباس ونايف حواتمة بحث خالله الزعيمان سبل الجمع بين صمود الشعب الفلسطيني                
والمقاومة في مواجهة العدوان، وبين الوسائل السياسية لمبادلة االسيرات واالسرى الفلـسطينيين فـي مقابـل                

 للحياة ان رايس شددت على دعم الواليات المتحدة للجهود التي تبذلها            وقالت مصادر فلسطينية   .الجندي االسير 
واضافت ان رايس اوضحت الدور االميركي في اقناع اسرائيل باعادة فـتح            . مصر لحل ازمة الجندي االسير    

ـ                ر معبر المنطار التجاري كارني الدخال المحروقات والمواد الغذائية والتموينية الى القطاع بعد حصار دام أكث
وكشفت المصادر ان الرئيس عباس طلب منها موافقة الواليات المتحـدة علـى             . من اسبوع منذ خطف الجندي    

تحويل االموال التي تبرعت بها دول عربية واسالمية للشعب الفلسطيني، والموجودة حاليا في حساب مصرفي               
  . االموالوقالت ان رايس وعدت عباس بادخال جزء من هذه. تابع لجامعة الدول العربية

  4/7/2006الحياة 
  

 الفرصة قائمة لحل االزمة : الحكومة الفلسطينية .5
اعتبرت الحكومة الفلسطينية امس ان الفرصة ال تزال قائمة من اجل التوصل الى صيغة : غزة،عبدالقادر فارس

عا مقبولة لحل االزمة التي نشأت عن أسر جندي اسرائيلي، واتهمت اسرائيل بتفضيل الحل العسكري ود
المتحدث الرسمي باسم الحكومة غازي حمد الى حل هذه المشكلة من خالل االحتكام الى لغة العقل والحكمة 

 ضرورة تدخل المجتمع الدولي وخصوصا االمم المتحدة لمنع جيش االحتالل من القيام :واكد غازي حمد على
ا كبيرا من الضحايا ويؤدي الى بعمليات عدوانية واسعة في قطاع غزة االمر الذي من شأنه ان يوقع عدد

 .حدوث كارثة انسانية
  4/7/2006عكاظ 

  
  ة الجندي األسير الى عدم المساس بحياتدعو الحكومة الفلسطينية  .6

دعت الحكومة الفلسطينية امس المجموعات العسكرية الثالث المسؤولة عن خطف الجندي االسرائيلي الى عدم              
ر النداءات انه يجب ان يبقى الجندي حيا وان تحسن معاملته وعـدم             نكر: وقال وزير االعالم   .المساس بحياته 

 :واكد رزقـة ان    ).للخاطفين(طوال الفترة ونحن في الحكومة نوجه نداءات لفصائل المقاومة          : وتابع. المس به 
  .بقاء الجندي على قيد الحياة في مصلحة الشعب الفلسطيني وفي صالح الحلول الديبلوماسية والسياسية لألزمة

  4/7/2006الحياة 
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  التصعيد االسرائيلي يزيد األمور تعقيدا ويدفع الى حافة المواجهة: حمد .7

 قال الناطق الرسمي باسم الحكومة غازي حمد ان التصعيد العسكري االسرائيلي يزيد االمور تعقيـدا و                 :غزة
ديد وزرائها فـي قطـاع      واضاف ان اعتقال وزراء الحكومة في الضفة وته        .يدفع بالمنطقة الى حافة المواجهة    

 انما يهدف الى اسقاط الحكومة وشـل قـدراتها، وهـذه االجـراءات              - وعلى رأسهم رئيس الوزراء      -غزة  
االحتاللية تعبر عن مخطط اسرائيلي مستمر، بدأ مع تشكيل هذه الحكومة، وكانـت اولـى حلقاتـه الحـصار                   

وأكد حمـد علـى ايجابيـة دور الوفـد           .ياالقتصادي ومحاوالت العزل السياسي ثم عمليات التصعيد العسكر       
المصري في قطاع غزة، والذي ساهم بشكل كبير في محاولة حل المشكلة من خالل اتـصاالته مـع مختلـف                    
االطراف الفلسطينية، وان الوفد المصري لم يمارس ضغطا على أي طرف فلسطيني، وانمـا كانـت مهمتـه                  

  .الجانب االسرائيلي بهدف حل المشكلة بطرق دبلوماسيةاالستماع الى مختلف االطراف المعنية ونقلها الى 
  4/7/2006الحياة الجديدة 

  
  وزير اإلعالم الفلسطيني يناشد العالم الضغط على الكيان الصهيوني  .8

 أن الحكومة الفلسطينية تنظر ببالغ القلق إلى        - وزير اإلعالم الفلسطيني   -يوسف رزقة . أكد د  :كتب محمد هاني  
وحذَّر ِمن تصاعد الهجمة الصهيونية      .روض على الشعب الفلسطيني، وخاصةً قطاع غزة      استمرار الحصار المف  

على البنية التحتية، وِمن تفاقم األزمة وتعقيداتها جراء سياسة تعنُّت حكومة أولمرت التي مـا زالـت تـرفض                   
نكر رزقة الهجمـةَ علـى      واست .الحلوَل الدبلوماسيةَ والسياسيةَ المطروحةَ في ملفِّ األسير والتصعيد ضد غزة         

مؤسسات اإلعالم في الضفة، ومداهمة بعض محطات التلفزة الخاصة في نابلس ومقر جريدة اإلصالح في رام                
وقال وزير اإلعالم في تصريح خاص إلخوان        .اهللا، واعتبرها في سياق ممارسة التضليل ومنع وصول الحقيقة        

س نتيجة العدوان على محطة الكهرباء؛ مما نتج عنه أزمة          إن قطاع غزة ما زال يعيش في ظالم دام        : أون الين 
في مياه الشرب، وإننا نعلن للعالم أن ما سمحت إسرائيل بدخوله من مواد أساسية ال يفي بالحـد األدنـى مـن                

وأكد أن تعثُّر الجهود     .حاجات الناس، ونعتبرها خطوةً غير كافية، ونحذر من استخدامها كذر الرماد في العيون            
ياسية لحل أزمة األسرى الفلسطينيين والجندي الصهيوني األسير ينذر بكوارث ستؤثر على المنطقـة كلهـا                الس

 لذا نؤكد على أهمية أن تتدخل دول العالم من أجل إيجاد حـلٍّ عـادٍل يرضـي جميـع                    .وعلى كافة األطراف  
ة الفشل وتداعياته، بما فيها حياة      األطراف بعيدا عن الضغط على الجانب الفلسطيني، وسنحمل إسرائيل مسئولي         

  .المدنيين والجندي الصهيوني
  4/7/2006اخوان اون الين 

  
  عريقات يدعو االدارة األميركية لتجنيب شعبنا كارثة انسانية محققة .9

 نـدعو   : قال صائب عريقات الذي التقى أمس القنصل األميركي العـام جيـك واالس             : عماد أبو سمبل   ،أريحا
وأشـار   . للتدخل الفوري وتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني في غزة من كارثة إنسانية محققـة             اإلدارة األميركية 

 طنـاً مـن     111 طناً من الـدقيق، و     458 مليون مواطن في القطاع يحتاجون يوميا إلى         1,3 إلى أن    :عريقات
ة إلى أن ثلث الطعام   طناً من المعلبات باإلضاف    24 طناً من الزيوت النباتية، و     45 طناً من األرز، و    77السكر، و 

 هناك نقص حاد في المحروقات، اذ يحتاج        :وقال .يأتي من البحر المغلق تماما كما المعابر مع إسرائيل والعالم         
 طن من الغاز لالستخدام المنزلي قد تنفد خالل         3200 مليون لتر بنزين وسوالر شهريا، و      5.5قطاع غزة إلى    

على تشغيل مولدات الكهرباء التي تزود البيوت في غزة بمياه الـشرب            الساعات المقبلة، ما يعني انعدام القدرة       
أو تلك التي توفر الكهرباء حاليا للمستشفيات وباقي المنشات والمؤسسات، وأيضا النقص الحـاد فـي المـواد                  

  على وجوب تفعيل ميثاق جنيف الرابع لعـام        :وشدد عريقات  .الطبية والدوائية بعد تدمير محطة توليد الكهرباء      
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 بوجوب اإلفراج الفوري عن النواب والوزراء الـذين تـم           :وطالب.  فيما يتعلق بالمدنيين زمن الحرب     1949
اختطافهم واعادة الهويات للنواب والوزير من القدس حيث تم سحب هوياتهم المقدسية تمهيدا إلبعادهم ما يشكل                

 .سابقة خطيرة تهدد وجود أبناء شعبنا في القدس
  4/7/2006الحياة الجديدة 

  
  فدوى البرغوثي تدعو الوزراء والنواب المختطفين إلى عدم االعتراف بالمحاكم العسكرية  .10

 طالبت المحامية فدوى البرغوثي السلطة الوطنية ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي بعدم االعتراف             :رام اهللا 
. ي المختطفين وتقديمهم للمحاكمة   بحق سلطات االحتالل باعتقال أو التحقيق مع الوزراء ونواب الشعب الفلسطين          

وأضافت البرغوثي ان سلطات االحتالل ال تملك صالحية محاكمة قادة ونواب وممثلـي الـشعب الفلـسطيني                 
المنتخبين والذين يؤدون دورهم بالتفويض الذي منحهم إياه الشعب الفلسطيني في انتخابات ديمقراطية للـدفاع                

محاكمتهم إلى  و إن حكومة االحتالل تهدف من خالل اختطافهم         :غوثيوقالت البر . عن أرضهم وإزالة االحتالل   
وأكـدت  . إدانة النضال الفلسطيني ورموز السيادة الفلسطينية ومحاكمة الشعب الفلسطيني برمته بتهمة اإلرهاب           

البرغوثي أن أي تعاطي مع القضاء اإلسرائيلي في هذه القضية سيعد بمثابة سابقة قضائية وسياسـية للتعـدي                  
  .لى السيادة الفلسطينيةع

  4/7/2006الحياة الجديدة 
  

  وزارة المحاولة أوروبية لاللتفاف على  :وزير الصحة الفلسطيني .11
طالب وزير الصحة الفلسطيني باسم نعيم مديري المستشفيات بعدم التعاون مع االتحاد االوروبي في              : الوكالت

الممرضات العاملين في الحكومة، معتبراً تدخّل بعض       تنفيذ برنامج لدفع مخصصات مالية مباشرة الى االطباء و        
 فوجئنـا فـي وزارة   :وقال نعـيم . المؤسسات األجنبية في الشؤون الداخلية للوزارة، قرصنة سياسية مرفوضة 

الصحة بمراسالت خطية من مكاتب االتحاد األوروبي في بروكسل إلى مدراء المستشفيات مباشرة تطلب منهم               
كل موظف بهدف توصيل المساعدات، متجاوزين بذلك كل األعراف والقوانين الدولية           تزويدها بمعلومات عن    

 الموظفين من التعاطي مع ما أسماه المخطط المـشبوه الـذي            ،وحذّر نعيم . في التعامل مع الدول والمؤسسات    
اإلداريـة   تدخل غير شرعي وغير قانوني في شؤوننا         : معتبراً أنه  ، تدمير نظامنا السياسي واإلداري    :يستهدف
 أن إعطاء بعض الموظفين رواتبهم وترك آخرين، سيزيد االحتقان الداخلي ويفتح المجال أمام              :ورأى. الداخلية

  . تفكيك األواصر االجتماعية وإشعال نار الفتنة
  4/7/2006السفير 

  
   في غزة وتداهم جمعيات خيرية على صلة بحماس في الضفة تتوغلقوات االحتالل  .12

في قصف اسرائيلي في بلـدة      وهو احد عناصر القسام     )  عاما 30( عبدالرحيم درج    استشهد : فتحي صباح  ،غزة
صواريخ مع عدد من رفاقه في كتائـب القـسام علـى أهـداف              البيت حانون شمال القطاع، بينما كان يطلق        

كة فتح فـي    كما قصف الطيران االسرائيلي بثالثة صواريخ مكتباً اعالمياً لحر        .  اسرائيلية داخل الخط االخضر   
وسقطت قذيفة مدفعية في منزل يعود لمواطن من بيت الهيا ما ادى الى اصابة احـد                . بيت الهيا شمال القطاع   

من جهتها، قالت كتائب االقـصى      . الى ذلك، اطلقت سرايا القدس صاروخين على سديروت       . المواطنين بشظايا 
 الهدنة جنوب شرقي مدينة ديـر الـبلح         انها اطلقت صاروخين على موقع كيسوفيم العسكري الواقع على خط         

الى ذلك، اجرى الجيش االسرائيلي سلسلة مداهمات لمقار جمعيات خيرية قريبة من حماس فـي                .وسط القطاع 
صادر جنود اسرائيليون وثائق واجهزة كومبيـوتر فـي          وفي نابلس  .الضفة الغربية، كما افادت مصادر امنية     
ة من حماس، وعلق الجيش االسرائيلي على مدخل المصنع أمراً يقضي           مصنع لاللبان تديره جمعية خيرية مقرب     
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جنود ايضا الى مداهمة مقار ثالث جمعيات اسـالمية اخـرى قريبـة مـن حمـاس                 الوعمد   .باقفاله لمدة عام  
من جهة اخرى، اعتقل     .وصادروا وثائق واجهزة كومبيوتر من مخيم عسكر وفي طولكرم ايضا ومنطقة قلقيلية           

واكدت ناطقة باسم الجـيش  . ئيلي ثالثة عناصر يعتقد انهم من حماس في قرية قراوة قرب قلقيلية    الجيش االسرا 
ضد البنى التحتية لحماس في الـضفة الغربيـة وقالـت ان الوثـائق واجهـزة                موجهة  عملية  ان ال االسرائيلي  

ها اسرائيل منظمة   الكومبيوتر المصادرة تحتوي على معلومات حول تحويالت مالية لمصلحة حماس التي تعتبر           
  .ارهابية

4/7/2006الحياة   
 

  الفلسطينيون يناقشون صفقة لتسليم شاليت الى مصر او فرنسا  .13
كشفت مصادر فلسطينية انه يجري التداول حالياً في صفقة النهاء ازمة الجندي االسرائيلي             :  فتحي صباح  ،غزة

ل حصولها على ضمانات مؤكدة الطالق اسـرى        االسير يتم بموجبها تسليمه الى دولة عربية أو اجنبية في مقاب          
 واضافت انه في حال الموافقة على هذا االقتراح من جانب الخاطفين، فانه سيتم تسليم الجندي سليما                 .فلسطينيين

معافى لمصر أو فرنسا على أن تحصل أي من الدولتين او االثنتان معاً على ضمانات بـأن تطلـق اسـرائيل                     
 العدوان على القطاع، وتسحب قوات االحتالل منه، وترفع الحـصار المـضروب             اعداداً من االسرى، وتوقف   

واعربـت المـصادر عـن      . عليه وتوقف سياسة االغتياالت، على أن توقف الفصائل ايضا اطالق الصواريخ          
  . اعتقادها بان مصر موافقة على اقتراح من هذا القبيل

4/7/2006الحياة   
  

  فات اسرائيليةالقسام ترفض اطالق اسرى بموجب مواص .14
رفض أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، ما تناقلته وسائل االعـالم عـن تـدارس                :  علي الصالح  ،لندن

 واضـحة   هممطـالب  بأن   إسرائيل لخيارات إطالق سراح سجناء لم يثبت تورطهم بأي أعمال ضدها، حيث قال            
  .ومحددة ومعروفة لديهم

4/7/2006الشرق األوسط   
  

 على مطالب المقاومةكد يؤي زيارة الوفد المصري للجندي ونفيابو مجاهد  .15
 الناطق االعالمي   ،ابو مجاهد  ان   :رام اهللا  من   وليد عوض  نقالً عن مراسلها   4/7/2006القدس العربي   نشرت  

 االمر الذي اكده ابو     ،ن يكون الوفد االمني المصري قد زار الجندي االسير        أ ب ىنف،  باسم لجان المقاومة الشعبية   
واكد ابو قصي استحالة ان يتمكن       .الناطق باسم كتائب االقصي وقال بان تلك االنباء تسريبات صهيونية         قصي  

  .احد من الوسطاء زيارة الجندي االسرائيلي او معرفة مكان احتجازه
 الموجـود   ،مصادر مطلعة ومقربة من الوفد األمني المصري      ان  : غزةمن   3/7/2006 قدس برس  واوردت

 عن أن الوفد التقى الجنـدي اإلسـرائيلي         ، نفت األنباء التي تناقلتها وسائل اإلعالم      ،لسطينيةفي األراضي الف  
 مـة  حل األز  ى واالنسحاب من الوساطة الهادفة إل     ،نه هدد المسئولين الفلسطينيين بوقف جهوده     أالمختطف، و 

 .الحالية
  

  استشهاد أحد عناصر فتح في جنين  .16
)  عامـاً  18( فتحت النار على فداء نمر قنديل        ،الل اقتحامها لمدينة جنين   ن قوات االحتالل، خ   اأفاد شهود عيان    

ن جنود االحتالل، شنوا حملـة دهـم      اوأضاف الشهود،    .وقتلته على الفور، قرب حي الزهراء في مدينة جنين        
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 وتفتيش واسعة في حي الزهراء في المدينة، وجرى تبادل إطالق النار مع عدد من عنصار المقاومة في مدينة                 
   .ومخيم جنين

4/7/2006 48عرب   
  

   مشعل يليه هنية ثم الزهار  تضع قائمة اغتيالت على رأسهاسرائيل ا .17
قالت مصادر من حماس ان دبلوماسيين غربيين ابلغوا الحركة بان اسرائيل اعـدت             : عبدالرازق أبوجزر ،  غزة

  .لزهاراسماعيل هنية ومحمود او اسما وعلى رأسها خالد مشعل 13قائمة اغتيال تضم 
4/7/2006القبس الكويتية   

  
  الكيان أجهض الحلول السياسية التي قدمتها مصر ألزمة األسير : أبو مرزوق .18

ن الوفد األمني المصري الموجود حاليا في غزة أجرى اتـصاالٍت مـع             اأبو مرزوق   موسى  أكد  : حمد هاني م
ل رفضت أي حلٍّ سياسـي، وأصـرت        قياداِت حركة حماس في الداخل لحل أزمة الجندي األسير، لكن إسرائي          

على إطالِق صراحه دون مقابل، فإسرائيل أجهضت كل الحلول السياسية وتعتمد اآلن سياسة التفاوض بالنـار،                
ن ا  واضـاف  .مؤكدا أن حماس وجميع فصائل المقاومة ستدافع عن الشعب الفلسطيني وفْق اإلمكانات المتاحة            

وفي رد علـى سـؤال   . دة هدفها األساسي أال تدفع ثمن أسر هذا الجنديإسرائيل تحاول أن تبعث برسائل متعد    
على العكس ليس لهذا الموضوع     : حول أن خطفَ الجندي عطَّل المحادثات الجارية لرفع الحصار عن غزة قال           

 فالحصار موجود في ظل سيناريو محاربة حكومة حماس، وهذه العملية جاءت ردا على              ،عالقة برفع الحصار  
  .عتداءاِت على األطفال والنساءاال

3/7/2006اخوان اون الين   
  

  الجبهة الديمقراطية تنظم مسيرة للتنديد بالعدوان االسرائيلي المتواصل .19
استنكر المتظاهرون الذين ساروا في مسيرة نظمتها الجبهة الديموقراطية لتحرير فلـسطين             : فتحي صباح  ،غزة

والً الى مقر االمم المتحدة في غزة بالصمت الدولي المطبـق ازاء            انطلقت من امام مقر المجلس التشريعي وص      
 .وتقدم المسيرة عضوا المكتب السياسي للجبهة صـالح زيـدان ورمـزي ربـاح             . التصعيد العسكري الخطير  

واعتبروا أن اسر الجندي االسرائيلي حق طبيعي للشعب الفلسطيني لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين بعدما فشلت كل            
كوفي انـان  لوسلم المتظاهرون العاملين في مقر االمم المتحدة مذكرة قدمتها الجبهة     . اجل تحريرهم  الجهود من 

  .ناشدته فيها العمل على التدخل لوقف العدوان االسرائيلي على القطاع، ووقف ممارساته بتدمير البنية التحتية
4/7/2006الحياة   

 
  حماس تحقق فوزاً ساحقاً في انتخابات األنروا .20

ن اوقالت مصادر مطلعـة     . ت حماس فوزاً ساحقاً في انتخابات اتحاد موظفي وكالة الغوث الدولية في غزة            حقق
أضافت أن عدد الموظفين في األنروا يبلغ نحو عشرة          و .فرز أوراق االقتراع أظهر فوزاً كبيراً ألنصار حماس       

للمعلمين البـالغ عـددهم      مقعداً مخصصة    11 مقعداً من أصل     11آالف موظف، وحصل أنصار حماس على       
 مقاعد مخصصة للخدمات التي تضم األطبـاء        9 آالف معلّم ومعلمة، وفازوا بتسعة مقاعد من أصل          7حوالي  

ـ . والمهندسين والصيادلة والممرضين   وتشير النتـائج    . مقاعد مخصصة للعمال   7 مقاعد من أصل     3وفازت ب
  التحاد الذي يمثّل بأربعة معلّمين وثالثة من الخدمات إلى أن حماس تستطيع السيطرة على المجلس التنفيذي ل
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وهذه هي االنتخابات األكبر التي تحقّق فيها حماس فوزاً سـاحقاً سـبقها انتخابـات نقابـة                 . واثنين من العمال  
   .التمريض التي تضم عدة آالف في عضويتها

1/7/2006فلسطين المسلمة   
 

  يين بتصعيد تدرجيخطة عسكرية اسرائيلية الستنزاف الفلسطين .21
ذكرت تقارير صحافية اسرائيلية متطابقة ان قيادة الجيش االسرائيلي طرحت على طاولة الحكومـة              : الناصرة

االسرائيلية في جلستها االسبوعية خطة تفصيلية لحرب استنزاف على الفلسطينيين ستتواصل اسـابيع وحتـى               
تعتمـد   بحيث   .ذلك بهدف اسقاط حكومة حماس    أشهراً، بغض النظر عما ستؤول اليه قضية خطف الجندي، و         

ن الغرض األولـي مـن الخطـة ردع         بأ يدفي و .انشاء واقع أمني جديد في المنطقة     إلى  هدف  يتصعيداً تدرجياً   
   .المنظمات الفلسطينية من القيام بعمليات اختطاف جديدة

صفاً مدفعياً وضرب مكاتـب     وستشمل العمليات العسكرية اجتياحات برية للقطاع واعتقاالت وعمليات جوية وق         
أكد قادة االجهزة االمنيـة الـذين        و .عمليات اغتيال إضافة إلى   حماس ومالحقة قادتها وهدم مواقعها العسكرية       

 بأن ادارة صحيحة ألزمة الجندي ستضعف حماس المحاصـرة وتـأتي بتغييـر صـورة الوضـع                  ،يؤمنون
مواصـلة تفعيـل    أيضا   ان الخطة تقضي     معاريفذكرت  و.  يستوجب نشاطاً عسكرياً متواصالً    ،االستراتيجية

الجـيش   وتقضي كمرحلة ثانية إلـى توسـيع         .ضغط دولي على سورية إلرغام رئيسها على طرد خالد مشعل         
الجيش لن يتردد في قصف     أن  كما  . توغله في القطاع من خالل احتالل المناطق التي تطلق منها قذائف القسام           

تحطيم البنـى التحتيـة لحمـاس       ، وصوال إلى    اصل اطالق القذائف منها   مناطق مأهولة مثل بيت حانون إذا تو      
في حال أقدم الخـاطفون علـى    و.ومصادرة أموال تابعة لها في المصارف الفلسطينية فضالً عن اعتقال قادتها 

 فإن اسرائيل ستتحرك لتصفية قادة حماس في غزة ودمشق من خالل شن هجـوم جـوي علـى                   ،قتل الجندي 
 المشكلة هنا ان هجوماً كهذا قد يمس استقرار النظام السوري ويؤدي الى توتر بـين                إال أن ،  العاصمة السورية 

الى ذلك، نقلت يـديعوت احرونـوت عـن مـسؤولين            .سورية واسرائيل على الحدود الشمالية للدولة العبرية      
رائيل أو وسطها،   اسرائيليين مخاوفهم من ان يحاول الفلسطينيون قصف منشآت اسرائيلية استراتيجية جنوب اس           

 تفاقمت هذه المخاوف بعد ان أطلق الفلسطينيون االسبوع الماضي قذيفة قسام تعمل على محـركين يبلـغ                  حيث
  . كلم20مداها 

  4/7/2006الحياة 
  

  بيريتس يحمل االسد مسؤولية احتضان حماس .22
 المكـان الرئيـسي     ن مكتب حماس في دمشق الذي يديره مشعل هو        أقال بيريتس    :القدس المحتلة  أمال شحادة    

فـي  و. مراألن إسرائيل تعرف كيف تصل إلى كل من له يد في            ، وأ الذي يتحمل المسؤولية عن خطف الجندي     
 ان يفتح عينيـه ألن       حسب قوله،  اقترح على بشار االسد الذي يحاول أن يغض البصر عما حدث          نفس السياق   

 .المسؤولية تقع على عاتقه
  4/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  سيء إلى مصلحة الشعب الفلسطيني   تمقاومة اإلحتاللأن يعتبر ز يبير .23

ن العالم  أفي كلمته في مؤتمر تهويد النقب، الذي عقد صباح اليوم في مدينة بئر السبع،                يزبيرقال   :ياسر العقبي 
 تتظـاهر    دولة التي اعتبر أنها   سورية،   مستثنياالعربي يطالب للمرة األولى بإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي،         

 أن إسرائيل لن تقوم بإجراء مفاوضـات         في نفس السياق   وأكد. بمكافحة اإلرهاب بينما تصدر األوامر بتنفيذها     
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 أن عناصر المقاومة الفلسطينية تسيء إلى الشعب الفلسطيني، بمـساعدة بـشار           اعما ز ،مع الفصائل الفلسطينية  
  .األسد

  4/7/2006 48عرب 
  

  ها ستستعيد قدرتها على الردع من خالل ابنيإسرائيل تتوهم أن: والد األسير .24
بينما ترفض إسرائيل التفاوض حول إطالق سراح الجندي األسير مقابل إطالق سـراح أسـرى فلـسطينيين،                 

 صرح والد الجندي األسير بأن إسـرائيل تتـوهم بأنهـا            ، المسؤولون اإلسرائيليون إطالق التهديدات    ومواصلة
  . ابنه األسير، وطالب بالعمل على إعادته حياًتستعيد قدرتها على الردع من خالل

  3/7/2006 48عرب 
  

 إسرائيل تبث صور إخالء أسرة هنية منزلها  .25
 همهنية وأسرته يخلون منزلإسماعيل بثت القناة األولى اإلسرائيلية الليلة قبل الماضية الصور التي رصد خاللها 

 إن خطة هنية تأتي في إطار ،اسي وعسكريالقريب من شاطئ بحر غزة، وقالت خالل برنامج تحليلي سي
 .أولى الخطوات األمنية بعد تهديد إسرائيل باستهدافه شخصياً

  4/7/2006البيان 
  

   أعضاء الكنيست العرب يقدمون اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة .26
كبيـر مـن    على خلفية تصعيد العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقيام قوات اإلحتالل باعتقال عدد              

 ، في الكنيـست   نواب عرب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني باإلضافة إلى اعتقال عدد من الوزراء، بادر            
ثارت نقاشات عاصفة في الكنيست، شن خاللها عناصر        و. إلى تقديم اقتراح نزع الثقة عن الحكومة اإلسرائيلية       

م بمساندة اإلرهاب والتعاون مع منظمات      اليمين حملة تحريض ضد أعضاء الكنيست العرب، ووجهت لهم الته         
ن الحكومة االسرائيلية هي المسؤولة عن سفك كـل قطـرة دم فلـسطينية               أ جمال زحالقة فيما أعتبر   . إرهابية

فهي الطرف المعتدي والطرف المحتل والطرف الذي يرفض وقف إطالق النار، في حـين              . ويهودية في البالد  
  وفي سياق آخـر،    . استعداداها لوقف إطالق النار إذا إلتزمت إسرائيل به        أن كل الفصائل الفلسطينية أعلنت عن     

  جاء أن لجنة الكنيست سوف تناقش يوم غد المصادقة على إجراءات تشريع اقتراح قانون لرئيس كتلة المفدال، 
و التماثل  بموجبه سيتم زيادة القيود التي تسري على أعضاء الكنيست بشأن منع دعم منظمة إرهابية أو تأييدها أ                

  .معها
  3/7/2006 48عرب 

  
     االسرائيليةناشطو سالم إسرائيليون ينددون بالقرصنة والجريمة .27

 وقـوى يـسارية يهوديـة الحكومـة         48دعت قيادات عربية داخل اراضي       : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
لفلـسطينيين واصـفين    واالفراج الفوري عن النواب والـوزراء ا ،االسرائيلية الى وقف قصف غزة واجتياحها    

 مـن اوهـام      من كتلـة الـسالم،     افنيرياوري  حذر   و .ممارسات االحتالل بالقرصنة والجريمة التي ال تغتفر      
 .التخلص من الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن ذلك سيعزز من قوة حماس ويدفع الفلسطينييين الى انتخابها ثانية

  4/7/2006الخليج اإلماراتية 
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  يارين االسرائيليين للتمردنداءات تدعو الط .28
 بـدعوة   ،خرجت منظمة الجنود والضباط االسرائيلية المعروفة باسم الجـرأة        : كتب محرر الشؤون االسرائيلية   

ان  حيث اعتبـروا     .صريحة الى الطيارين كي يتمردوا على االوامر محذرة اياهم بانهم يرتكبون جرائم حرب            
 وأكـدوا أن   . الفقري الخالقيات اسرائيل وتظهرها مجرمة حـرب       سياسة االغتياالت االسرائيلية تكسر العامود    

 الغارات عـادت علـى      ولفتوا إلى أن  . االمن الحقيقي ال يمكن ان يأتي السرائيل من قتل االطفال الفلسطينيين          
 من الكراهية السرائيل في صفوف الفلسطينيين والعـرب         المزيدحققت  و ،اسرائيل بالمزيد من صواريخ القسام    

  .بأسرهوالعالم 
  4/7/2006اللواء االردنية 

  
   األطباء حول حالة شارونبينمؤتمر طبي دولي يتحول إلى شجار  .29

، تشاجر كبار األطباء االسرائيليين حول حالة شارون، والعالج الفاشل الذي تلقاه في مستشفى هداسـا             :تل أبيب 
لحقائق واألكاذيب حـول الوضـع       أمس األول في القدس تحت عنوان ا       عقد المؤتمر الطبي الدولي، الذي      خالل

 فيمـا جلـس الـضيوف األجانـب         ، تصل الى حد االشتباك باأليدي      االمور وكادت .الطبي للزعماء السياسيين  
  .متفرجين

  4/7/2006الشرق األوسط 
  

  ! األسير مكسب إلسرائيلالجنديقتل محللون يعتبرون أن : تحقيق .30
ي اإلسرائيلي إلطالق سراحه، رأى خبراء عرب أنه في         مع انقضاء المهلة التي حددها آسرو الجند       :أحمد عطا 

حال أقدمت المقاومة الفلسطينية على قتله فإن الحكومة اإلسرائيلية ستحقق بذالك مكاسب خارجية، لكنهـا فـي                 
ن أ  عمـاد جـاد،     في الشأن اإلسـرائيلي    اءخبرال وأشار أحد    .الوقت نفسه ستخسر كثيراً على الساحة الداخلية      

أزمة الجندي للترويج لفكرة عدم وجود شريك فلسطيني للسالم، وهو األساس المعلن الذي يبني              أولمرت استغل   
 الفرصـة    ذلك سيكونف،  الجنديفي حال إقدام المقاومة على قتل        وأضاف أنه    .عليه خطته لالنسحاب األحادي   

كان أسر الجندي قد جـاء      إذا   أنه   وأوضح بقوله  .التي تنتظرها إسرائيل لتنفيذ خططها دون مواجهة إدانة دولية        
عضو في جـيش االحـتالل، فـإن قتلـه     أن المختطف متوافقا مع القانون الدولي؛ ألنه تم على أرض محتلة و     

سيخالف هذا القانون الذي يوجب الحفاظ على حياة األسرى، وهو ما ستستغله إسـرائيل لتـصوير الحكومـة                  
 كمبـرر أمـام المجتمـع       ه أن تسوق إسرائيل قتل    ادستبع كما أنه لن يكون م     .الفلسطينية على أنها مجرمة حرب    

الدولي الغتيال خالد مشعل أو إسماعيل هينة، فضال عن أنه سيشكل حينها ذريعة النتقام مرضي مـن جانـب                   
وفيما يتعلق بردود الفعل المحتملة في حال اغتالت إسرائيل مشعل أو هنية، فتوقع أن تكـون باهتـة                   .إسرائيل

شدد من جهته على أن الحكومة      فالدكتور رائد نعيرات     أما   .يني أو العربي أو الدولي    سواء على الصعيد الفلسط   
وقـال   . حيا عبر اجتياح القطاع    الجندياإلسرائيلية ستخسر كثيرا على المستوى الداخلي إذا فشلت في استعادة           

تمع اإلسرائيلي عـن    إن الساحة اإلسرائيلية ستشهد أكبر جدلية في تاريخها؛ حيث يتساءل الكثيرون داخل المج            
 .جدوى سياسات حكومة أولمرت التي تم تشكيلها في أثناء وجود الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس في الحكـم                

وأوضح أن اجتياح غزة يتناقض مع البرنامج االنتخابي ألولمرت، الذي بناه على خطته لتنفيذ انسحاب أحـادي                 
 مشابه؛ حيث كان برنامجه في االنتخابات اقتصاديا بحتا،         كما أشار الى أن بيريتس، وقع في مأزق        .من الضفة 

وبالمقابل اعتبر نعيـرات     .ويعتمد على تقليص النفقات العسكرية للقضاء على البطالة، وتقليص معدل التضخم          
  .أنه ليس لدى الفلسطينيين ما يخسرونه إذا ما اجتاحت إسرائيل القطاع أو قتلت عددا كبيراً، بينهم مسئولون

  4/7/2006اون الين اسالم 
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  تكتيك التدمير البطيء ينهش في جسد غزة .31
رغم شراسة العدوان على قطاع غزة المسمى بـأمطار الصيف، فإن إسرائيل تعمد إلى              :   عال عطا اهللا   -غزة

تنفيذه بوتيرة بطيئة ومتقطعة لاللتفاف على المطلب األمريكي بعدم استهداف البنية التحتية من جهة، ولزيـادة                
ط على الشعب الفلسطيني ومعاناته وصوالً إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي من جهة أخـرى، بحـسب                الضغ

واعتبر هؤالء الخبراء أن حديث إسرائيل عن احتمال البقاء في القطاع ألسابيع أو              .خبراء ومراقبين فلسطينيين  
نـب االلتفـاف علـى المطلـب        وإلـى جا   .أشهر يكشف نواياها الحقيقية في تدمير البنية التحتية بشكل شامل         

األمريكي، يرى المراقبون لوتيرة تنفيذ عدوان أمطار الصيف أن إسرائيل تستهدف أيضا من وراء هذا الـدمار           
وصـدرت أوامـر لجـيش       .البطيء زيادة الضغط على الشعب الفلسطيني وإطالة أمد معاناته النفسية والمادية          

  .لى غرار ما تفعله صواريخ القسام بسكان جنوب إسرائيلاالحتالل بالعمل على أال ينام أحد في غزة، ع
  3/7/2006اسالم اون الين 

  
   إلنقاذ المسجد األقصىاستغاثةالشيخ التميمي يطلق صيحة  .32

وجه الشيخ تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين نداء إلى األمتين العربية واإلسالمية لوقف المخطط 
ودعا في بيان له منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى عقد قمة  . المباركاإلسرائيلي الذي يستهدف المسجد األقصى

 .عاجلة لمواجهة هذه اإلجراءات التي تهدد إسالمية المسجد األقصى، وتعتبر األشد خطورة من أي وقت مضى
وناشد األمتين العربية واإلسالمية القيام بواجبهما في الدفاع عن األقصى وحمايته من خطر التهويد الذي 

ظره، ونصرة الشعب الفلسطيني ومؤازرته في مواجهة الدمار واإلرهاب وحرب اإلبادة التي يشنها ضده ينت
  .االحتالل

  3/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
 

   ألف غزي في األردن118ال تأثير لما يجري في غزة على  .33
زات عماد المدادحـة أن ال تـأثير لمـا     قال مدير عام دائرة األحوال المدنية والجوا:  نادية سعد الدين  –عمان  

 ألف غزي موجود في األردن، مشيراً إلى أن مكتـب           118يجري في قطاع غزة على صيغ التعامل مع قرابة          
وأضـاف   .جوازات غزة يواصل صرف بطاقات اإلقامة وجوازات السفر المؤقتة إليهم بذات التعليمات السابقة            

  .شأن إصدار وتجديد جوازات السفر وبطاقات اإلقامة المؤقتةأن المكتب لم يتلق أية تعليمات جديدة ب
  4/7/2006الغد األردنية 

  
   آالف طالب فلسطيني يواجهون ظروفاً صعبة في جامعات األردنستة .34

 آالف طالب وطالبة فلسطينية، في الجامعات األردنية، ظروفاً مالية صـعبة            6يواجه  : ـ خليل رضوان   عمان
 وتعود معاناة هؤالء الطلبـة الـى عـدم تمكـن            ،روض على الحكومة الفلسطينية   في ظل الحصار الدولي المف    

 ألـف موظـف، جـراء توقـف تـدفق           165الحكومة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو          
وأقدمت بعض الجامعات الخاصة األردنية على منع الطلبة،         .المساعدات من شتى أنحاء العالم الى الفلسطينيين      

ن لم يسددوا ما ترتب عليهم من أقساط، من تأدية االمتحانات النهائية، ولكن بعد مفاوضات طويلة سـمحت                  الذي
بعض الجامعات للطلبة الفلسطينيين بتقديم امتحاناتهم، إال أنها حجبت العالمـات عـنهم بانتظـار أن يـسددوا                  

لق بعدم قدرتهم علـى دفـع بـدل         وال تقف معاناتهم عند هذا الحد بل يواجهون صعوبات أخرى تتع          . أقساطهم
وكانت السفارات الفلسطينية في العالم العربي وبعض الدول الغربية ناشـدت األثريـاء الفلـسطينيين                .السكن

وال تقتصر المعاناة على الطلبة الذين يعمل ذووهم في أجهزة           .والعرب توفير الدعم الممكن للطلبة الفلسطينيين     
 . إنها تطاول كذلك أكثرية أبناء الفلسطينيين العاملين في مختلف المجـاالت           السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، بل   
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وال تقتصر هذه المعاناة على طلبة الجامعات األردنية بل يواجه الطلبة الفلسطينيون في مـصر ودول أخـرى                  
  . الصعوبات نفسها

  4/7/2006المستقبل 
 

   ضدهمبدو النقب المحتّل يحتجون لدى األمم المتحدة على التمييز .35
إن بدو النقب سيتقدمون الى األمم المتحدة بتقريـر الـى جانـب التقريـر الرسـمي                 » هآرتس«قالت صحيفة   

وذلك في إطار طلبها من المنظومة الدولية، مـساعدتها فـي مواجهـة العنـصرية               . اإلسرائيلي، ضد التمييز  
االنتهاكـات غيـر اإلنـسانية،      ويفترض ان يقدم تقرير البدو الـذي يوضـح          . االسرائيلية المنظمة ضد البدو   

والممارسات العنصرية بحق الفلسطينيين البدو في النقب، الى جانب ان التقرير الرسمي سيتم فـي أغـسطس                 
ويشار إلى أن الحكومة االسرائيلية تواصل حمالتها الهادفة إلى تهويد النقب، ضمن خطة وضعها              . المقبل) آب(

، ونقل الفلسطينيين العرب في تلك المناطق إلى منـاطق أخـرى،            شيمعون بيريس تقضي بتهويد الجليل والنقب     
  .وذلك لضمان أغلبية يهودية

  4/7/2006الشرق األوسط 
  

  ..طيران اإلحتالل يستهدف الجامعة اإلسالمية في مدينة غزة .36
قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن مروحية أطلقت صاروخا على مقر مجلـس الطلبـة فـي الجامعـة                   

لتي تعتبر احد معاقل حركة حماس، محدثة أضرارا مادية كبيرة دون وقوع إصابات فـي صـفوف                اإلسالمية ا 
وتعد هذه الغارة الثانية التي تستهدف الجامعة اإلسالمية خالل أربعة أيام حيث كانـت مروحيـة                 .الفلسطينيين

  . إسرائيلية أطلقت صاروخاً سقط في ملعب الجامعة دون وقوع إصابات
  4/7/2006 48عرب 

  
   رام اهللا فيسلسلة بشرية من النساء واألطفال لحماية النواب من االختطاف .37

نظمت مناصرات لحركة حماس وحشد من األطفال اعتـصاماً، خـارج مقـر             : رام اهللا ــ فادي العاروري    
ة، الـمجلس التشريعي في مدينة رام اهللا، أمس، للـمطالبة باإلفراج عن كافة الـمعتقلين في السجون اإلسرائيلي              

وتحولـت   . وعلى رأسهم النواب والوزراء الـمختطفون، ووقف االعتداءات اإلسرائيلية في الضفة والقطـاع           
ساحة التشريعي إلى باحة اعتصام وحاضنة لـ سلسلة بشرية قال الـمشاركون فيها إنها تشكل إسـهاما فـي                  

اركون بطريقتهم الخاصة، عن    وعبر الـمش  .قاعة من االختطاف  الحماية النواب من كتلة حماس وغيرها داخل        
 نائباً، حيث هتفت الـمعتـصمات لـصالح الــمقاومة وصـمود            24 وزراء و  8استنكارهم الشديد الختطاف    

الحكومة، فيما ردد األطفال هتافات تؤكد التمسك باألهداف الوطنية للشعب الفلسطيني، وهـم يرفعـون شـارة                 
  . الصور في الـمكانالنصر أمام عدسات الـمصورين الذين تهافتوا اللتقاط

  4/7/2006األيام الفلسطينية 
  

  مخاوف من استهداف تلفزيون وفضائية فلسطين بعد حملة إسرائيلية ضده .38
قادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، المكتوبة منها والمرئية، حملة شرسة ضد هيئـة            :   يوسف الشايب  -رام اهللا   

دة إلى التحريض، ما دعا القائمين على التلفزيون إلـى توجيـه            اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية، تتهمها فيه بالعو     
 .رسالة إلى مذيعيها، بضرورة توخي الدقة والمهنية في استخدام المصطلحات، عبر البرامج التـي يقـدمونها               

 شبه جرائم قوات االحتالل بما اقترفه جيوش النازي، والفاشي، من جرائم بحق اإلنـسانية،  ،زكي المذيع  وكان
طيران إيهود هتلر يقصف محطة كهرباء غزة، وجنود عمير موسيلني يخطفون الوزراء والنـواب، مـا                بقوله  
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أثار حفيظة اإلسرائيليين، حيث سارعت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، إلى بث التصريحات أكثر من               
وفي الوقت الـذي    .. يق عليها مرة، عبر قناتها، في حين استضافت خبراء ومحللين سياسيين، وإعالميين، للتعل          

وجد البعض أن ما صدر عن زكي ال يستحق التوقف، وصفها آخرون بالخطيرة، مشددين على أنها مستقاة من                  
ولم يتوقف األمر عند هذا الحد، ففـي عـددها           .تصريحات مماثلة للحاج أمين الحسيني، مطلع القرن الماضي       

 سنوات، عاد التلفزيون الفلسطيني في غـزة  3ه وبعد توقف الصادر صباح الثالثاء، أفادت صحيفة معاريف، أن  
لتشجيع األطفال أن يصبحوا شهداء، عبر حملة يقودها ممثل يتنكر بلباس الطفل محمد الدرة، الذي تحول إلـى                  

ونقلت معـاريف    .حيث يقدم التلفزيون الفلسطيني وعداً لألوالد بالذهاب إلى جنة عدن         , رمز النضال الفلسطيني  
مدير وكالة نظرة على االعالم الفلسطيني، والـذي يتـابع تطـورات بـث التلفزيـون                , ر ماركوس عن ايتما 

الفلسطيني، وما ينشر في صحافتها، قوله إن في بث كليب محمد الدرة، إشارة واضحة تدلل على أن الحكومـة                   
حريض، ويقول فـي    من جهته يرفض المذيع زكي اتهامات الت       الفلسطينية تجدد التكتيك العسكري الحربي لها،       

من الواضح أن الصحافة اإلسـرائيلية توجـه        واألوصاف التي أطلقتها دون المستوى المطلوب،       : حديث خاص 
  .جيش االحتالل نحو هدفه المقبل، أال وهو تلفزيون فلسطين

  4/7/2006الغد األردنية 
  

   عرض كبيرة بسبب انقطاع التيارشاشاتالغزيون تابعوا محمد ضيف عبر  .39
 إال أن اآلالف من الفلسطينيين سعوا من ،م الدامس الذي عاشه جزء كبير من قطاع غزة، ليلة األحدرغم الظال

الفضائية، والذي ظهر فيه ألول مرة محمد / الجزيرة/أجل متابعة برنامج في ضيافة البندقية، الذي بثته قناة 
د، بشعبية كبيرة في أوساط ضيف، المطلوب األول لدولة االحتالل، ويتمتع ضيف، الملقب باسم أبو خال

عاما، وتنسب له دولة االحتالل وقوفه وراء العشرات 15الفلسطينيين، السيما وأنه مطلوب لقوات االحتالل منذ 
  .من العمليات الفدائية، التي أدت إلى مقتل العشرات من اإلسرائيليين

لساحات والميادين العام والمساجد، التي وتدافع آالف الفلسطينيين، الذين انقطع التيار الكهربائي عن منازلهم ل
نصبت فيها شاشات عرض كبيرة، تم تشغيلها  بواسطة مولدات صغيرة، ليشاهدوا البرنامج الذي ظهر فيه 

والتي بها قاذف قنابل، وكذلك ظهر في 16ضيف ملثما، بكوفيته الحمراء، وهو يحمل بندقية من نوع ام 
  . قصيرة كتسار16أبرز قادة الكتائب، وهو يحمل بندقية من نوع ام البرنامج أحمد الجعبري أبو محمد، أحد 

وكانت من حين لآلخر، تسمع أصوات التكبير والتهليل من تلك األماكن التي عرض فيها البرنامج الوثائقي عن 
 التي بدأت قتالها ضيف السيما أول ما ظهر على تلك الشاشات الكبيرة، وهو يشرح استراتيجية كتائب القسام،

ضد قوات االحتالل بمسدس واآلن تمتلك اآلالف من البنادق، والقذائف التي تصنعها، والمسئولة حسب مصادر 
 عملية فدائية، ضد قوات االحتالل بغزة، أدت إلى مقتل نصف اإلسرائيليين 200إسرائيلية عن تنفيذ حوالي 

  .الذين سقطوا في غزة، ومعظمهم من الجنود
  3/7/2006قدس برس 

 
   لذوي األسرى أمام مقر السفارة المصرية والمركز الفرنسي والصليب األحمر تظاهرة .40

 تظاهر العشرات من ذوي األسرى أمام مقر السفارة المصرية يوم أمس تعبيرا عن : غزة ـ حسن دوحان
تقديرهم لجهود مصر من أجل اإلفراج عن األسرى ومطالبتها بتكثيف الضغط على حكومة االحتالل لإلفراج 

وقد استقبل السفير المصري وفدا يمثل ذوي األسرى وقام بتسليمه رسالة تتضمن أعداد األسرى  .ألسرىعن ا
وعبر رئيس منظمة أنصار األسرى جمال فروانة عن تقدير األسرى  .في سجون االحتالل وظروف معيشتهم

وأشاد بجهود الرئيس وذويهم لموقف مصر التاريخي المساند لشعبنا مثمنا دور مصر وجهودها في حل األزمة 
المصري من أجل خدمة القضية الفلسطينية وطالب مصر بالضغط على إسرائيل من أجل إطالق سراح أسرى 
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وكان العشرات من ذوي األسرى والمعتقلين اعتصموا في باحة . مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير
وو األسرى والمعتقلين بالتوجه لمقر المركز الثقافي كما وقام ذ .مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة

 .الفرنسي حيث التقوا أحد مسؤوليه مجدي شقورة وشرحوا له معاناة األسرى داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي
وقد رفع ذوو األسرى والمعتقلين اإلعالم والالفتات الداعية لإلفراج عن كافة األسرى والمعتقلين ورددوا 
  .الشعارات الداعية لعدم اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير دون اإلفراج عن األسرى في سجون االحتالل

  4/7/2006الحياة الجديدة 
  

  ارثةاالقتصاد الفلسطيني برمته، على حافة ك .41
قـال  ،  و  االقتصاد الفلسطيني برمته، على حافة كارثة     أن  اطلق ممثلو القطاع الخاص مؤشرات،        :جعفر صدقة 

 ان التقديرات االولية تشير الى ان حجم االنتـاج فـي المنـشآت              :رئيس االتحاد العام للصناعات باسم خوري     
ية، كما زادت كلفة االنتاج خـالل الفتـرة         خالل االشهر الثالثة الماض   % 25الصناعية الفلسطينية تراجع بنسبة     

، االمر الذي جعل من قدرة المنتجات الفلسطينية على المنافسة غايـة يـصعب              %20نفسها بنسبة ال تقل عن      
النتيجة، بحسب خوري، ان عددا من هذه المنشآت اغلقت ابوابها، ومنشآت اخرى مهـددة بـاالغالق،                 .بلوغها

وقال حتى االن نقلت منـشأتان صـناعيتان         . انشطتها الى دول مجاورة    فيما اختار اصحاب منشآت اخرى نقل     
واشار خوري الى خمسة اوجه لألزمة التي        .اعمالهما الى دولة مجاورة، وهناك منشأة ثالثة تخطط للحاق بهما         

يعيشها القطاع الصناعي خصوصا، واالقتصاد الفلسطيني عموما، اولها في قرارات الدول المانحة عن وقـف               
ل مشاريع التنمية، وعدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب وما تبعه من ضعف في القدرة الـشرائية ألهـم                تموي

شريحة من المستهلكين، وازمة البنوك التي جعلت من الحصول على قرض امراً شـبه مـستحيل، والـديون                  
نتجون الفلسطينيون فـي    المستحقة للقطاع الخاص على الحكومة، اضافة الى الصعوبات الجمة التي يواجهها الم           

  .الحصول على المواد االولية لصناعاتهم بسبب الحصار
  4/7/2006األيام الفلسطينية 

  
 االدارة االمريكية ستدفع تكاليف خسائر القصف االسرائيلي لمحطة الكهرباء بغزة .42

في غزة قال مسؤولون علي صلة بمشروع التأمين علي محطة الطاقة الرئيسية  :الناصرة ـ زهير اندراوس
امس االثنين ان قصف اسرائيل للمحطة يمكن ان يكلف اقرب حلفائها اي الحكومة االمريكية التي امنت علي 

ولم يذكر المسؤولون االمريكيون اذا كانت واشنطن ستطلب من .  مليون دوالر48المحطة جزئيا ما يقرب من 
مر ان قرار اسرائيل ضرب محطة الطاقة وقال مسؤول معونة غربي علي صلة باال. اسرائيل سداد هذه التكلفة

كان مفاجئا الي حد كبير النها مملوكة للواليات المتحدة، كما افادت امس االثنين صحيفة معاريف االسرائيلية، 
التي اكدت ان المحطة مؤمنة من قبل االدارة االمريكية، وبالتالي فان الخزانة االمريكية ستضطر الي تحمل 

  .تفقات اصالحها
  4/7/2006 العربي القدس

  
    األولفلسطين تفقد رسامها  .43

 عاماً في تشكيل القضية الفلسطينية 55 خسرت فلسطين فنانها األبرز اسماعيل شموط الذي قضى :احمد بزون
حتى أن اسماعيل شموط لم يكن مهموماً . وتلوين موجاتها، من المآسي واألحزان إلى الثورات واالنتفاضات

سخّر نفسه أيضاً الحتضان تجارب عدد كبير من الفنانين الفلسطينيين، ومتابعة االهتمام بفنه وإنتاجه فقط، إذ 
 واالهتمام بالفن 1969,بالفن الفلسطيني من خالل ترؤسه أول اتحاد للفنانين التشكيليين الفلسطينيين العام 
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م، أكثر من ذلك، بتأسيس بل اهت. 1971العربي من خالل ترؤسه أول اتحاد للفنانين التشكيليين العرب العام 
تاريخ التشكيل الفلسطيني، عن طريق تقديم مؤسسي ورواد الفن الفلسطيني، وتأليف عدد من الكتب تتناول 

  . بالبحث والتدقيق تاريخ هذا الفن بمستوييه الشعبي والنخبوي
 معايشاً المأساة منذ بداياته، راح شموط يصور القادة الفسطينيين، مبتهجاً بأمثال الحاج أمين الحسيني،

الفلسطينية مع تفتح زهرات الشر األولى، قبل أن يعيش الهجرة والمعاناة وينقطع عن الفن ليؤمن قوته بائعاً 
قضى شموط  . للحلوى في غزة، ثم يعود ليحترف الفن باحثاً عن دروسه في القاهرة، ثم متعمقاً فيه في روما

الحدث الفلسطيني والعربي، وفي قلب الحركة الثقافية العربية سني إنتاجه األساسية في بيروت، فكان في قلب 
  . الحديثة لعشرين من السنين

  4/7/2006السفير 
  

   وقف العدوان على غزة  سبلقمة سعودية مصرية تبحث  .44
 ،اتفقت الـسعودية ومـصر     :عبد النبي شاهين   الرياضعن مراسلها في     4/7/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

، على التحرك المشترك     أمس مة التي أجراها العاهل السعودي مع الرئيس المصري في جدة         خالل محادثات الق  
سرائيلي وحـصارها للـشعب     الحتواء الوضع المتدهور في األراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الممارسات اال         

 شـعث أن  وأكد المبعوث الشخصي للرئيس الفلسطيني نبيل . من وزرائه ونوابه وممثليه    64الفلسطيني وخطف   
 غزة ثالثة من كبار ضباطها األمنيين للتفاوض مع األجنحة العسكرية الفلسطينية التي أسرت              إلىمصر أرسلت   

وفي غضون ذلك، أكد مجلس الوزراء السعودي أن التطورات          .سرائيلي للتفاوض معها لحل األزمة    الجندي اال 
تفاوض مع الجانب الفلسطيني وتعمد إلى تحويل       سرائيلية التي تتجاهل ال   الحالية تكشف خلل وقصور السياسة اال     

  .المناطق التي تنسحب منها إلى معتقالت جماعية
أكـدت  : صالح خيـري  وحسن عاشور عن مراسليها في جدة والرياض       4/7/2006األهرام المصرية   وذكرت  

داف  ووقـف عمليـة االسـته       ,  طبيعتـه  ىمصر والسعودية ضرورة إعادة الوضع في األراضي الفلسطينية إل        
 ممثال في اللجنة الرباعيـة الدوليـة السـتئناف           ,  وتدخل المجتمع الدولي    , سرائيلية للبنية األساسية الفلسطينية   اال

  , سرائيل التفاقية جنيف الرابعـة    ا واحترام    , وطالبا بحل سريع لألوضاع المتردية في قطاع غزة         . مسيرة السالم 
   . شعب الواقع تحت االحتالل احترام الحقوق اإلنسانية للىالتي تنص عل

قال وزير اإلعالم أنس الفقي إن الرئيس مبارك         :زياد السحار  4/7/2006الجمهورية المصرية   وأشار مراسل   
والعاهل السعودي أكدا دعمهما للرئيس الفلسطيني في مواجهة التحديات في المرحلة الراهنة من أجـل تحقيـق          

 .  االستقرار للشعب الفلسطيني
 إن ، تصريحات خاصـة   ي ف ،قال نبيل أبوردينة  : فهيم الحامد  عن مراسلها في جدة    4/7/2006اظ  عكوأضافت  

ن هذه الجهود هدفها الرئيسي تحقيق تطلعـات الـشعب          المصري سيكلل بالنجاح والتوفيق أل     التحرك السعودي 
نية في الدور الرائد    الفلسطيني المشروعة وفي نفس الوقت وجود ثقة مطلقة من كافة الفصائل والتيارات الفلسطي            

 على اتصال دائم مع الرئيس مبارك بشأن مناقشة         عباس إلى أن    وأشار أبوردينة . الذي تلعبه الرياض والقاهرة   
 شعث أن هناك مشكلة يواجهها الفلسطينيون في التعامل مع الجهة التي يوجـد              نبيلمن ناحيته أوضح    . األزمة

ت التي تحتفظ باألسير ولكنه أكد أن العقالء في فلسطين سـيغلبون            سرائيلي باعتبار تعدد الجها   لديها األسير اال  
  .سرائيليين وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإطالق الوزراء فورامصلحة الشعب مطالبا اال

  
   االسرائيلي على غزةالعدوانيناقش البرلمان المصري  .45
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سرائيل من أجل إطالق سراح أكثر      اي خطوة تهدف إلى الضغط على       ف: القاهرةمن   4/7/2006الحياة  نشرت  
 عضوا بالمجلس التشريعي الفلسطيني، قرر البرلمان المصري أمس التقدم بشكوى إلى لجنـة حقـوق                20من  

ودعا بيان ألقاه رئيس مجلس الشعب فتحي سرور إلى عقد اجتماع عاجل             .البرلمانيين باالتحاد البرلماني الدولي   
نونية إلعمال أحكـام القـانون الـدولي اإلنـساني علـى المـسؤولين               والقا الدبلوماسيةلبحث كل اإلجراءات    

سـرائيلية، وناشـد كـذلك البرلمـان        إلى عقد اجتماع عاجل لبحث االنتهاكات اال       وطالب البيان  .سرائيلييناال
األوروبي للتحرك سريعا من أجل وقف الوضع المتردي بقطاع غزة ومختلف األراضي الفلسطينية، كما حض               

ء في الجامعة العربية على النهوض بمسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني واتخاذ مواقف حاسـمة              الدول األعضا 
  .تؤكد أن خيار السالم ليس خيارا للضعف والمذلة واالستكانة، وأن أمن الوطن العربي كل ال يتجزأ

ار سرور التصويت في جلسة أمس علـى قـر  فتحي رفض  :من القاهرة 4/7/2006القبس الكويتية وأضافت 
بطرد السفير االسرائيلي واستدعاء السفير المصري من تل أبيب احتجاجا على العدوان االسرائيلي على الشعب               

ن هذا المطلـب    إ هذا القرار من أعمال السيادة ومن اختصاص رئيس الجمهورية و          إنوقال سرور    .الفلسطيني
  .يحال للجنة الشؤون العربية إلعداد تقرير بشأنه

إرجاء الطلب المقدم مـن مائـة        أعلن فتحي سرور  : صالح شلبي عن   4/7/2006ن الين   اخوان او وجاء في   
 بشأن عقد جلسة خاصة بين مجلس الشعب المصري والمجلس التـشريعي            ،نائب، يتقدمهم نواب كتلة اإلخوان    

ن عقد جلسة مشتركة يتم عن طريـق دعـوة           إ وقال سرور  .الفلسطيني لبحث االعتداء على الشعب الفلسطيني     
رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب، وهذا لم يحدث إزاء هذا الطلـب المقـدم مـن                    

  .النواب، لكن تم بحث األمر عن طريق اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية التي طلبت ذلك
  

   مواصلة الجهود لحل األزمة الفلسطينية سفير مصر أكد .46
األنباء التـي     السفير المصري المعتمد لدى السلطة الوطنية أشرف عقل        نفى: غزةمن   3/7/2006وفا  ذكرت  

ـ              تناقلتها وسائل اإلعالم    ىعن أن الوفد األمني المصري هدد بوقف جهوده واالنسحاب من الوساطة الهادفة إل
وقال عقل إن مصر ال تستخدم لغة التهديد فـي التعامـل مـع               .حل األزمة التي تمر بها األراضي الفلسطينية      

تؤكد على مـساندة     األشقاء الفلسطينيين، تحت أي ظرف من الظروف، وأن تعليمات القيادة السياسية المصرية           
وأضاف أن جهود الوساطة     . وحدته الوطنية  ىالشعب الفلسطيني على كافة األصعدة، ومساعدته في الحفاظ عل        

سرائيلي صري التقى بالجندي اال   كما نفى عقل أن يكون وفد الوساطة الم        .المصرية مستمرة على أعلى مستوى    
  .في المكان الذي يحتجز فيه

الـسفير المـصري لـدى     قال :اسامة العيسةعن مراسلها في بيت لحم  4/7/2006الحياة الجديـدة   وأضافت  
 الرئيس المصري هو من يدير شخصيا الجهـود المـصرية لحـل أزمـة الجنـدي                 إن إبراهيم   محمد سرائيلا
 .أمنهـا لحديث عن التفاصيل مشيرا إلى أهمية ما يحدث لمصر وتـأثيره علـى              ورفض إبراهيم ا   .سرائيلياال

وتعليقا على اإلنذار الذي وجهته فصائل المقاومة قال إبراهيم نحن في غاية االستياء أن تتحول العالقـة بـين                   
ـ       االفلسطينيين و  ن سرائيل من الحديث عن تطبيق خارطة الطريق والتفاوض، إلى عملية خطف جندي وأفكار ع

  .االجتياح وقصف منشآت، كل ذلك يوسع مسرح المشكلة ويبعدنا عن الخط العقالني
  

 فراج عن الوزراء الفلسطينيين  تطالب باإلالمحامينمظاهرة حاشدة بنقابة : مصر .47
مظاهرة حاشدة للتنديد بجريمـة خطـف       بوسط القاهرة   نظمت لجنة الحريات بنقابة المحامين       :يوسف الغزالي 

 وطالب  . المجلس التشريعي في فلسطين علي يد قوات االحتالل االسرائيلي         وأعضاءلفلسطينية  وزراء الحكومة ا  
المتظاهرون بتفعيل سالح المقاطعة االقتصادية لكل المنتجات المرتبطة برؤوس أموال صـهيونية والـشركات              

ع المدني بفتح    مؤسسات المجتم  وأعضاءطلب المتظاهرون من جموع المحامين ورموز       كما  . المؤيدة السرائيل 
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 وأعـضاء كبر مظاهرة شعبية تطالب بإطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين من الوزراء           أاستاد القاهرة الستقبال    
 . االحتجاز االسرائيليةوأماكن فلسطين القابعين في السجون وأبناءالمجلس التشريعي 

  4/7/2006الوفد المصرية 
  

 ودة للمفاوضات السبيل االمثلوالع... التصعيد االسرائيلي غير مبرر: جودة .48
دعـا األردن الفلـسطينيين     : عمـان خالـد فخيـدة     نقالً عن مراسله في      4/7/2006الوطن السعودية نشرت  

واإلسرائيليين للعودة للغة الحوار وطاولة المفاوضات وااللتزام بخارطة الطريق، مؤكدا أن العنـف والعنـف               
طق الرسمي باسم الحكومة األردنية ناصـر جـودة فـي مـؤتمر             وقال النا . المضاد ال يزيد المنطقة إال تأزماً     

  .إن ما يحصل في غزة غير مبرر مطالبا الجانب اإلسرائيلي بعدم استهداف المدنيين: صحفي
جدد ناصر جودة الموقف : عمان نيفين عبدالهادينقالً عن مراسلته في  4/7/2006الدستور وأضافت 

مؤكدا ان االردن يقوم باتصاالت مكثفة ويستخدم عالقاته االقليمية االردنـي الداعم لالشقاء الفلسطينيين، 
  .والدولية الحتواء التصعيد

جودة قال ردا علـى     ناصر    أن عمان فيصل ملكاوي  نقالً عن مراسلها في      4/7/2006الرأي األردنية   وذكرت  
 :قف التصعيد االسرائيلي  ستلوح بتجميد العالقات مع اسرائيل كورقة ضغط لو       األردنية  سؤال ان كانت الحكومة     

انه من خالل نفوذ االردن وتاثيره وعالقاته مع الجميع وايمانه بمبدأ الحوار واستخدام لغة الحوار واالبتعاد عن                 
ويستثمر كافة عالقاته في المنطقـة    لغة العنف واستخدام القوة فان االردن يمارس دوره المبدئي في هذا االطار           

   .ة الى المفاوضات بين الطرفينوالعالم لوقف التصعيد والعود
 طالـب الجـانبين      إلى أن ناصـر جـودة      لقمان اسكندر نقالً عن مراسلها     4/7/2006العرب اليوم   وأشارت  

وصوال الى تحقيق األهـداف      لل الفلسطيني واالسرائيلي العودة إلى طاولة المفاوضات وااللتزام بخارطة الطريق        
  . لتراب الفلسطينيالوطنية الفلسطينية بإقامة الدولة على ا

  
  سرائيلية تزيدنا ثباتاً  االتهامات اال: الرئيس السوري .49

 جانب الشعب الفلسطيني في محنته      إلى، وقوف دمشق بكل قوة      أمس ،سدأكد الرئيس السوري بشار األ    : دمشق
ـ            . سرائيليةأمام آلة القمع اال    أثير وتزامنت تصريحات األسد مع حديث عن زيادة الضغوط على دمشق بهدف الت

أن دمشق تؤيد موقف     سرائيلي األسير، حيث أوضح مصدر سوري     على قادة حماس حول موضوع الجندي اال      
 اتصاال من األمين العـام لألمـم        ،مسأ ،وقد تلقى الرئيس السوري   . حماس الرافض ألي تنازل من دون مقابل      

لمبذولة لرفع الحصار والمعاناة    نان، جرى خالله بحث الوضع على الساحة الفلسطينية والجهود ا         أالمتحدة كوفي   
واستعرض األسد خالل اجتماع للقيادة المركزية للجبهـة الوطنيـة التقدميـة، ابـرز              . عن الشعب الفلسطيني  

التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث تحدث عن الجهود التي تبذلها سوريا في سبيل دعم ونصرة الـشعب                 
  . ائل الفلسطينيةالفلسطيني، وإنجاح الحوار الوطني بين الفص

  4/7/2006السفير 
  

  سرائيل  اتجمع سوري معارض يقترح التطبيع مع  .50
 أمس، مبادرة تدعو إلى تهيئة      ،أطلق التجمع الوطني الديموقراطي السوري تود المعارض من لندن        : يو بي آي  

الذكرى الـسنوية   في بيان لمناسبة    جاء ذلك   . سرائيل وتصحيح العالقة مع أميركا    االظروف لتطبيع العالقة مع     
دعا التجمع في لندن رئيس الجمهورية إلى تأسيس برلمان انتقالي تنبثق عنه حكومـة              و .العشرين على تأسيسه  

  . انتقالية توافقية، هي حكومة اإلنقاذ والوفاق الوطني، التي ستدير البلد سياسيا واقتصاديا
  4/7/2006السفير 
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  لفلسطيني نواب القوات أعلنوا دعمهم الشعب ا: لبنان .51
 جانب الشعب الفلسطيني في الـداخل،  إلى  القوات نواب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع وقوف     أعلنت كتلة 

كما رأت في التصعيد الذي تشهده المنطقة حافزاً إضافياً للبنانيين من أجل اإلسراع في إكمـال بنـاء الدولـة                    
  . جير التي تشهدها المنطقةاللبنانية وتحصين الوضع الداخلي بوجه احتماالت التف

  4/7/2006السفير 
 

   الجهاد في فلسطين  إلىباعشير يدعو : إندونيسيا .52
 إلـى  بكر باعشير اإلسالميين االندونيـسيين       أبو في جنوب شرق آسيا      اإلسالميةدعا الزعيم الروحي للجماعة     

وقال باعـشير   . د الفلسطينيين  فلسطين المحتلة لمعاقبة اسرائيل على عدوانها المتواصل ض        إلى مجاهدين   إرسال
عدوة اهللا، ممـا      اسرائيل إن في جاكرتا،    اإلسالمي حزب الهالل والنجمة     أنصارالذي كان يخاطب اآلالف من      

  .يستوجب حربها
  4/7/2006الخليج اإلماراتية 

 
  عالميةىسرائيل بدفع األمور نحو فوضا يتهمون بالجزائراإلخوان المسلمون  .53

 عالمية مـن    ى نحو فوض  األمور تدفع   بأنهاسرائيل  امت حركة مجتمع السلم الجزائرية      اته: يو بي أي   -الجزائر
 التحرك  إلىودعت الحركة الرأي العام الدولي       .خالل الحملة التي تنفذها ضد الفلسطينيين في األراضي المحتلة        

 إجراءات دولية رادعة    الشامل لتجريد اإلدارة الصهيونية من سالحها النووي، ووقف آلة الدمار الشامل، واتخاذ           
 تغذية اإلرهاب العالمي بممارسات ال يمكن تفسيرها        ىضد إدارة ال تعترف أصال بالشرعية الدولية، وتعمل عل        

 عقد دورة طارئة    ىلإودعت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي،          .إال باإلرهاب الرسمي  
طيني، ودعت الدول العربية واإلسالمية التي تربطهـا عالقـات          واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الشعب الفلس     

 . قطعهاإلىسرائيل ادبلوماسية أو تجارية مع 
  4/7/2006القدس العربي 

   
   االسرائيلي على غزةالعدوانردود فعل عربية على  .54

ومـة  دعا المجلس العسكري للعدالة والديمقراطيـة والحك      : نواكشوط من   4/7/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
 مـع   إلى االستجابة لصوت الشعب الموريتاني ورغبته واحترام مشاعره وإنهاء العالقة          في موريتانيا    االنتقالية
ودعا الرباط الشعب الموريتاني إلى الخروج فـي مظـاهرات          .  وطرد السفير الصهيوني من موريتانيا     اسرائيل

قف الشعوب العربية واإلسـالمية التـي       واعتصامات لمناصرة الشعب الفلسطيني في وجه االحتالل، وثمن مو        
ومن جانبها، نظمت الجالية الفلسطينية في موريتانيا مساء األحد وقفة           .خرجت لمؤازرة فلسطين في هذه المحنة     

احتجاجية داخل مبنى السفارة الفلسطينية في نواكشوط احتجاجاً على العدوان الذي يشنه جيش االحتالل علـى                
بتضامن عربي وإسالمي ودولي حازم مع الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الذي            وطالبت الجالية   . قطاع غزة 

وفي الرباط، ندد مئات المواطنين المغاربة في وقفة احتجاجية أمام مقـر   .يتعرض فيه لحلقة جديدة من العدوان     
سـرائيلي،  الاألمم المتحدة بدعوة من منظمة التجديد الطالبي وعدد من المنظمات واألحزاب األخرى بالعدوان ا          

وقررت مجموعة العمل الوطني لمساندة العراق وفلسطين إطالق برنامج         . كما شجبوا الصمت العربي المريب    
 .تضامني مع الشعب الفلسطيني يتوج بمسيرة وطنية السبت في الرباط
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سية طالبت مجموعة من الجمعيات المدنية والـسيا      : المنامةنقال عن الوكاالت من      4/7/2006البيان   وأضافت
. سرائيلية الجارية حاليا  البحرينية األمم المتحدة بالتدخل وحماية الفلسطينيين في غزة من العمليات العسكرية اال           

وأعربت نائب رئيس الجمعية البحرينية لمناهضة التطبيـع         .وأعرب المنظمون عن تأييدهم للمقاومة الفلسطينية     
 صمت المجتمع الدولي على العقاب الجمـاعي ضـد          مع العدو الصهيوني بدرية علي عن ذهول جمعيتها إزاء        

ودعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي الحكومة إلى تخصيص عـشرة ماليـين دينـار              . الشعب الفلسطيني 
 منحـة   100كما دعا بيان للجمعية إلى تخـصيص        . بحريني من عائدات النفط لدعم القضية الفلسطينية سنويا       

  .ين في األراضي المحتلةدراسية على األقل للطالب الفلسطيني
 ، عصر أمـس    في قطر،  نظم المجلس البلدي المركزي    :حمزة كوتي  عن   4/7/2006الشرق القطرية   وذكرت  

مسيرة شعبية كبيرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للحصار والجوع والتدمير من قبـل الجـيش                 
ليات والمدارس والجمعيات الخيريـة فـي هـذه         وقد شاركت أعداد من المواطنين والمقيمين والجا      . سرائيلياال

المسيرة داعية األمة العربية وكافة المسلمين للخروج من أجل نصرة هذا الشعب والوقوف بجانبـه فـي هـذه                   
  . المحنة
 انتقد الرئيس اإليراني محمـود أحمـدي نجـاد،    :ا ف ب، رويترز، يو بي آي     عن   4/7/2006السفير  ولفتت  

وقال نجاد إن كانت المنظمات الدولية تتناسى        .سرائيلي في فلسطين  من التصعيد اال  أمس، موقف األمم المتحدة     
 . واجباتها في إطار من الالمسؤولية التامة، فإن دول العالم ستنسى األمل الذي تعلقه عليها

 آالف اليمنيين أمس، ،تظاهر في صنعاء : من صنعاءوكاالت االنباء عن 4/7/2006الدستور وأشارت 
 المتحدة في لألمم مكتب تابع إلى اليمنية بتسليم رسالة األحزاب وقام ممثلو ،على العدوان االسرائيلياحتجاجا 

وتقدم المتظاهرون عدد من قادة األحزاب والداعية اإلسالمي . العاصمة اليمنية تطالب المنظمة الدولية بالتدخل
وهتف المتظاهرون . له الشعب الفلسطينيعبد المجيد الزنداني الذي خطب في المتظاهرين منددا بما يتعرض 

  .يا حكام البالد، افتحوا باب الجهاد
  

   لوقف التصعيد في غزةالوساطةأردوغان يدخل على خط  .55
كشف رجب طيب أردوغان انه أوفد مبعوثاً الى دمشق الجراء محادثات مع االسد في محاولة لحـل                  :وكاالت

  .اكل في الشرق األوسط عبر الديبلوماسيةلمشاعمل من اجل حل  حيث أكد ال.االزمة في غزة
  4/7/2006النهار 

  
 تل ابيب ترفض تزويد االردن بمياه من طبريا  .56

 من 3 مليون م285 ظافر العالم ان المملكة بحاجة الى يقال وزير المياه والري االردن:  كمال زكارنة-عمان 
، وتم التغلب على العجز من خالل 3ون م ملي14مياه الشرب سنويا، وان العجز المائي خالل هذا الصيف كان 

طلبنا من اسرائيل تزويدنا : وقال العالم  .حفر ابار جديدة وتأهيل ابار اخرى، وشراء مياه من االبار الخاصة
 والمحادثات مستمرة حول هذا الموضوع واذا فشلت كل البدائل ، من طبريا لكنهم رفضوا3 مليون م50ب 

  .سننظر في انشاء محطة تحلية
  4/7/2006لدستور ا

  
  اليهود يشترون اراضي استراتيجية في تركيا .57

وقالت فـي مـؤتمر     . حذرت زوجة بولنت اجاويد من خطورة تزايد شراء االراضي في تركيا من قبل اليهود             
 ان اليهود الذين كانوا يعيشون في الواليات المتحدة اشتروا اراضي شاسعة في فلسطين وقالوا فيما بعد                 ،صحفي
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واكدت،  .ض اسرائيل، موضحة ان اسرائيل تلعب نفس اللعبة في مشروع غاب جنوب شرق تركيا             هذه هي ار  
هناك تعتيم على عمليات الشراء في هذا المشروع حيث تشتري اسرائيل معظم االراضي باسماء مـواطنين                أن  

  . خاصة وان عمليات الشراء تتم في مناطق مهمة واستراتجية،اتراك من اليهود
  4/7/2006ية اللواء االردن

  
  مفكر صهيوني يقتحم امتحانات الثانوية بتونس .58

نددت النقابة العامة للتعليم الثانوي في تونس بادراج قصيدة لمفكر صهيوني شهير فـي اختبـار مـادة اللغـة                    
  .ودعت وزارة التربية والتكوين الى محاسبة المسؤول عن هذا االختيار، لثانوية العامةلالفرنسية 

  4/7/2006 اللواء االردنية
  

   تطورات غزة األخيرة عن تغيير زلزالي داخل حماسرتقرير أميركي يتوقع أن تسف .59
 األخيـرة  تقود التطورات    أن األدنىمعهد واشنطن للشرق    صادر عن    توقع تقرير    :محمد علي صالح  ،  واشنطن
 بين إسـرائيل     تغيير زلزالي داخل حركة حماس، مما سيؤثر على وحدتها، وعلى مستقبل المشكلة            إلىفي غزة   

 ردود أقصىانشقاق كبير بين اسماه جناح اسماعيل هنية، رئيس الوزراء، الذي يتلقى           إلىوالفلسطينيين، وسيقود   
القلق الشعبي، والضربات االسرائيلية المؤذية، وبين جناح خالد مشعل رئيس المكتب           : الفعل السلبية من جانبين   

وقـال   .بحرية، وال تربطه قيود، ولهذا يتخذ مواقـف متطرفـة         السياسي للحركة المقيم في دمشق، الذي يتمتع        
 وقت وطبيعة خطف الجندي االسرائيلي توضح بأن الجماعات الفلسطينية التي خطفته تعمدت عرقلة              أنالتقرير  

 منظمـة   إلى تتحول حماس    أنمحاولة تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت قيادة الرئيس محمود عباس، خوفا من             
 الفلسطينيين،  أعين تثبت شرعيتها، ليس فقط في       أن تحكم، عليها    أن أرادت   إذا،  س حما أنقرير  وقال الت  .معتدلة
 يحـاول   أنوتوقع التقرير    .األوسط القوى الرئيسية التي تشترك في عملية سالم الشرق          أعين، في   أيضاولكن،  

 إلى وتركز على العنف،      لتتحول من واحدة شبه سرية وغير مركزية       إستراتيجيتهم النظر في    إعادةقادة حماس   
 يالقـي   أن أيضاوتوقع التقرير   . للمشكلة، لحل سلمي    األقلواحدة علنية ومنظمة تنظيما هرميا، ومستعدة، على        

 االستفتاءات رغبتهم في االبتعاد عن العنف، والتوجه نحـو          أوضحتهذا التغيير تأييدا وسط الفلسطينيين، حيث       
 إرهابيـة  تكون منظمـة     أنلن تستطيع    حماس وحسب التقرير فان   . مع اسرائيل  أكثرحل براغماتي وحوارات    

وقيادة سياسية شرعية في نفس الوقت، ولهذا فان البعض من نخبة حماس البراغماتية ربما تريد تحويل مركـز        
  . المجال السياسيإلىحماس من المجال العسكري 

  4/7/2006الشرق األوسط 
  

  اء المقاطعة مع إسرائيلهدية في عدم إنتساهل مع السعوت واشنطن :اللوبي الصهيوني .60
تعرضت إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش لهجوم من اللوبي الصهيوني داخـل            :  أحمد عبدالهادي  ،نطنشوا

وقال عضو مجلس النواب مايـك      . الكونجرس لقبولها ضمناً رفض السعودية إنهاء المقاطعة التجارية إلسرائيل        
ديين يرفضون إنهاء مقاطعتهم التجارية إلسـرائيل وال أعـرف لمـاذا            فيرجسون بات واضحاً اآلن أن السعو     

 إن على إدارة الرئيس بوش أن تتحدى الرياض في هذا الصدد، واصفاً ذلـك بأنـه                 .تصمت اإلدارة تجاه ذلك؟   
تحٍد سعودي مشيراً إلى الدعوة السعودية في مارس الماضي لمؤتمر يهدف إلى تعزيـز المقاطعـة التجاريـة                  

فضالً عن ذلك فإن سفير السعودية في واشنطن صرح قبل أيام بأن المملكـة مـستمرة فـي                  :  وقال .إلسرائيل
وطالب فيرجسون إدارة بوش بمراجعة سياسـتها تجـاه الـسعودية إلنهـاء رفـض                .مقاطعة إسرائيل تجارياً  

  .السعوديين المتواصل ألي عالقات تجارية مع إسرائيل
  4/7/2006الوطن السعودية
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   األمن للنظر في الوضع في غزةمجلسحاجة لجلسة في ال : بولتون .61

فـي  ،   المتحدة السفير جون بولتـون     األمم الدائم لدى    األميركيقال المندوب    : محمد هواش والوكاالت   ،رام اهللا 
جاء بيـان بولتـون رداً       . للنظر في الوضع في غزة     األمن عقد جلسة لمجلس     إلىانه ال يرى حاجة      نيويورك،

 مجلس األمن وطالب فيها المجلس      إلى المتحدة رياض منصور     األمما مراقب فلسطين لدى     على رسالة بعث به   
  . اسرائيل على وقف هجومها على غزةبإرغام كبيرة في الشرق األوسط، أزمةبتحمل مسؤولياته لتفادي 

  4/7/2006النهار 
  

  االسرائيلي مشعل وراء اختطاف الجندي : السفير األمريكي .62
انسيس ريتشاردوني السفير األمريكي بالقاهرة خالد مشعل بأنه وراء اختطـاف الجنـدي             اتهم فر  :سامة هيكل أ

. اإلسرائيلي وقال انه يعيش في سوريا ويعطي أوامره ألعضاء حماس وال يشعر بمعاناة الفلسطينيين في غـزة                
بل، وأنه لم ينكـر  إن مشعل لم ينف هذا االتهام من ق     :  سؤال  حول دليله علي هذا االتهام قال السفير         ىوردا عل 

أنه أصدر هذه التعليمات وقال ريتشاردوني انه ال توجد مشكلة بين الواليات المتحدة األمريكية وحماس ولكـن                 
  . ضد عملية السالم وتوقف العودة للمفاوضات برفضها للمبادئ الثالثة األساسيةأنهاحماس تؤكد بسياستها 

  4/7/2006الوفد المصرية 
  

 المنطقة االستقرار في تحقيقالفروف وليفني يبحثان ألوضاع، ونسعى لتطبيع ا: بوتين .63
أعلن الرئيس الروسـي فالديميـر بـوتين        :  رائد جبر   نقالً عن مراسلها في موسكو     4/7/2006لحياة  ذكرت ا 

 موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمـساهمة فـي           أن أمسللرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي        
  .اضي الفلسطينيةتطبيع الوضع في األر

 بوسع الـروس    أنواعتبرت  ،   مع نظيرها سيرغي الفروف    أمسأجرت ليفني محادثات في العاصمة الروسية       و
 الدولية قلقة بسبب التطورات في غزة فهي مدعوة لممارسة ضغوط           األسرة يوسعوا حجم تأثيرهم وإذا كانت       أن

واسـتهل   .ألطراف المعنية بهذه الكلمات   روسيا ليست آخر ا    أن وأضافت. على محمود عباس وحماس وسورية    
الفروف لقاءه مع الوزيرة االسرائيلية بالتشديد على أهمية بذل جهود كبيرة الستئناف الحوار مع الفلـسطينيين                

 التدابير الالزمة لتهدئة الموقف في اقرب وقت ما يوفر          إيجادوالبحث عن سبل الخروج من الوضع الحالي عبر         
وشدد .  ضبط النفس  إلىودعا الفروف  الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي        .ة المفاوضات  طاول إلىأرضية للعودة   

 فـوراً ووقـف الهجمـات    بإطالقـه على ضرورة قيام الجهات الفلسطينية التي احتجزت الجندي االسـرائيلي   
تعـزز  شارة مهمة من جانب موسكو      إالصاروخية ضد المواقع االسرائيلية، وهو التصريح الذي اعتبرته ليفني          

إن :  عن الفروف أنـه قـال      3/7/2006وكالة األنباء الروسية     ونقلت   . بناء مستقبل مشترك لنا معكم     إمكانات
زيارتكم توفر إمكانية لمناقشة آفاق التعاون بين الجانب الروسي والحكومة اإلسرائيلية الجديدة في إطار تطوير               

  .العالقات الثنائية
  

  األوروبية الهوية  اليهودية فيأهميةبرودي يشدد على  .64
 ، وهويتهـا  أوروبا اليهودية في تاريخ     أهميةشدد رئيس الوزراء االيطالي رومانو برودي على        : ب.ف.ا،  روما

 الموقف االيطالي حيال النـزاع فـي الـشرق          أنوقال   . في روما في مؤتمر اتحاد يهود ايطاليا       ألقاهافي كلمة   
من اجل سالم يقوم على حق اسرائيل في الوجود والعـيش            والمجتمع الدولي    أوروبا يقضي بالعمل مع     األوسط
  . جنب في حرية وامن وديمقراطيةإلى يقوم بين شعبين ودولتين تعيشان جنبا أن وعلى سالم ينبغي بأمان

 4/7/2006العرب اليوم 
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  ضبط النفس إلىاليابان تدعو اسرائيل والفلسطينيين  .65

 نحن قلقون من تدهور الوضع في الشرق ،ني شينزو ابيصرح الناطق باسم الحكومة اليابا:  اف ب،طوكيو
 ال يتدهور ى درجات ضبط النفس حتأقصىنجدد طلبنا من اسرائيل والسلطة الفلسطينية ممارسة . األوسط
 فورا عن الجندي االسرائيلي وفي الوقت نفسه طلب من اإلفراج من السلطات الفلسطينية وطالب. أكثرالوضع 

 األراضي يوقع ضحايا بين المدنيين ويدمر منشآت خاصة في أن عمل يمكن أيباسرائيل تجنب القيام 
 الفلسطينية واألراضي يزور رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي اسرائيل أنومن المقرر  .الفلسطينية
 . طوكيو تراقب عن كثب الوضع في المنطقةأن إال الزيارة لم تلغ أنوقال ابي .  المقبلاألسبوع

  4/7/2006س العربي القد
  

   إلسرائيلألمانيةمدرعات وغواصات  .66
أكدت مصادر حكومية معلومات صحافية تتعلق بتسليم ألمانيا لدولة إسـرائيل نمـاذج              : غسان أبو حمد     ،برلين

وحول موضوع الدعم العسكري األلماني لدولـة       ،   لالختبار والتجربة  2-عن مدرعات عسكرية من نوع دينغو     
رة إلى أن عقد بيع غواصتين ألمانيتين لسالح البحرية اإلسرائيلية سوف يجـري التوقيـع               إسرائيل تجدر اإلشا  

 ولن تحصل ألمانيا إال على ثلث هذه القيمة وتذهب بقية الثلثين دعمـا لدولـة           ،عليه في غضون الشهر الجاري    
 االعتـداءات  خطـر    وتدعي إسرائيل أن الغواصات األلمانية المتطورة تساعدها في حماية ذاتها من          !! إسرائيل
  . اإليرانية

  4/7/2006الشرق القطرية 
  

  عمليات اسرائيل في غزة خرق للقانون الدولي وميثاق جنيف: سويسرا .67
وزارة الخارجية السويسرية، أن عمليات التدمير والعقاب الجماعي التي تنفذها          عن إعالن   أفادت وكاالت األنباء    

   .ي وميثاق جنيفإسرائيل في قطاع غزة، هي خرق للقانون الدول
  3/7/2006 48عرب 

  
  هشاشتهاىمعن بشور يعتبر ان وجود اسمه في الئحة المطلوبين في العراق دليل عل .68

 الئحة ى المنسق العام للجان والروابط الشعبية في لبنان معن بشور الذي ورد اسمه علىنف:  اف ب،بيروت
 .كد ان منظمته تساعد المقاومة في العراق سياسيا فقطمطلوبين في العراق التهم الموجهة اليه بتجنيد مقاتلين وا

 ان يكون عضوا ىونف. ذكر اسمي دليل هشاشة المعلومات التي تستند عليها الجهة العراقية التي اتهمتنا: وقال
 ذمنلم يزر العراق  و1974 خارج البعث منذ هفي حزب البعث العربي االشتراكي المنحل في العراق وقال ان

ويرأس بشور منظمتين قوميتين هما المنتدي القومي العربي وتجمع اللجان   . خالف مع النظامىن علاك، و25
 كان آخرها في شباط 2003) مارس(وزار العراق مرات عدة قبل الغزو االمريكي في آذار  .والروابط الشعبية

 . خاللها بصدام حسينىمن ذاك العام والتق) فبراير(
4/7/2006القدس العربي    

  
  بالتكيف والقبول بحل الدولتين حماس مطالبة: بالرجويل جبر .69

   : الذي أجراه أحمد خضروفيما يلي نص الحوار
 واتفاقيـة   ، وما الحوار الـوطني    ،ن حركة فتح تسعى الستعادة السلطة من حماس ولو بالقوة         أ يرى   ،البعض* 
   ؟يك أ ما ر،ال ذر للرماد في العيونإسرى األ
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 والتعامل معها   ،ن حماس فازت بانتخابات ديمقراطية شفافة يجب احترام نتائجها        أتح  بناء ف أ وغالبية   ،قناعتي -
لى حشر حماس في    إ لذا فان الحوار الوطني ال يهدف        ،وفق االلتزام بالمشروع الوطني الفلسطيني الذي نمتلكه      

قليمـي  مع غالفنا اإل كي نتمكن من التعاطي     ،ستراتيجية الفلسطينية  واإل ، ولكن توحيد الخطاب السياسي    ،الزاوية
نهم متمسكون بالمصالح العليـا للـشعب       أذا اظهروا   إناء حماس بعدم القلق مطلقا      أبنني اطمئن   إ لذا ف  ،والدولي

 وفق متطلبات اللحظـة التـي تمـر بهـا القـضية             ، وقادرون على التغير والتعامل بذكاء سياسي      ،الفلسطيني
  . الفلسطينية

   ؟ حماس ما الذي تطلبه حركة فتح تحديدا من* 
 واحتـرام وقبـول جميـع       ،مم المتحدة  واالعتراف بمرجعية األ   ، القبول بفكرة دولتين فلسطينية واسرائيلية      -

نها ما عادت حكومة حماس بل حكومـة الـشعب          أن تعي   أ وعلى الحكومة    ،تعهدات السلطة الفلسطينية السابقة   
  . لى السلطةإلمعارضة  بعد االنتقال من ا،ن تتكيف مع المستجداتأ وعليها ،الفلسطيني

حادي واعتباره فلـسطين    ما هي تصوراتك للمرحلة القادمة في ظل التصعيد االسرائيلي ومخطط اولمرت األ           * 
   ؟جداده ووطن الشعب اليهوديأبائه وآلى البحر ارض إمن النهر 

ع العـالم   قنـا إيديهم قدرتهم علـى     أ واحد عناصر القوة بين      ، نحن نخوض معركة شرسة مع االسرائيليين       -
ـ       والتي زادت حدتها في الفترة األ      ،بمحاصرة الشعب الفلسطيني    ،س المتطرفـة  اخيرة من خالل شـعارات حم

 لذا ال بد من خلق عناصر ضاغطة من الطرف الفلسطيني لمواجهة هذا االخـتالل               ،وصواريخ القسام وغيرها  
سرة ناع األ إق و ،ة توحيد خطابنا السياسي    يتم على قاعد   ،ييد السياسي الدولي عبر توافق فلسطيني     أ والت ،عالمياإل

  .  والسير في طريق حلها،الدولية بعدالة قضيتنا
 طرحت بعض الشخصيات والقوى الوطنية والمدنية تـشكيل حكومـة           ،في ظل االحتقان السياسي الفصائلي    * 

  ؟لى ذلكإمور  هل تتجه األ،تكنوقراط
 يناط بها تطبيق برنامج خدماتي ملتزمـة بمرجعيـة          ،ن يدور عن حكومة وحدة وطنية      الحديث اآل  ، ال اعتقد   -

عباء عن كاهل شعبنا على الصعيد      ن يخفف األ  أ وهذا من شانه     ،منظمة التحرير الفلسطينية بشان عملية السالم     
 وفتح الباب واسعا    ، وضيق الخناق على شعبنا    ، الن التشنج جعلنا نخسر الكثير من التعاطف       ،قليمي والعالمي اإل
  . لالستمرار في تنفيذ مخططاتها وجرائمها المتالحقةمام اسرائيل أ

   ؟هل تشارك فتح في حكومة وحدة وطنية* 
 لكن  ، ويلقى قبوال دوليا مؤازرا لقضيتنا     ،ن يرفع الحصار عن شعبنا    أذا تبنت حماس خطا سياسيا من شانه        إ  -

  . لن نكون في حكومة خطابها السياسي عدمي ومتحجر
  ؟ذاعة والتلفزيون بمؤسسة الرئاسةمنية ومعبر رفح واإلجهزة األلحقت مسؤولية األألماذا * 
 وكافـة   ، وتشارك فيـه الحكومـة     ،سه الرئيس أن يحل من خالل تشكيل مجلس امن قومي يتر        أمن يجب    األ  -
 والقيـادة تكـون فـي       ، وال امن بدون شراكة في المـسؤولية       ،منية تناط بالحكومة النجاز مهماتها    جهزة األ األ

  . خذ الحكومة كامل صالحياتها مسؤولياتهاأن تأما بقية المؤسسات فيجب أ ،نفيذالتخطيط والت
مام شاشات التلفزيـون    أصدقاء  ما الذي يدفع ببعض القيادات الفلسطينية للظهور مع االسرائيليين بمظهر األ          * 

   ؟فيما الدم الفلسطيني يسفك في الشوارع
صدقاء فـي   أ وايهود باراك لم يكونا      ، ياسر عرفات  ،سرائيلية ال يوجد صداقات بين القيادات الفلسطينية واال        -

ما بخصوص ما حصل في البتراء وقيام رئيس الوزراء االسـرائيلي           أ ، ولكن خصمين متحاورين   ،كامب ديفيد 
  . بو مازن فكانت المبادرة من رئيس الوزراء االسرائيليأخ اولمرت باحتضان األ

  4/7/2006السياسة الكويتية 
  

  !مقابل شعب، أمة، العالم لي واحدجندي إسرائي .70
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  طالل سلمان  
إنه يعيش حالة قلق غير مسبوقة على مـصير الجنـدي           : لكن العالم اآلن في شغل شاغل عنه       ...إنه المونديال 

  ! اإلسرائيلي األسير
جندي إسرائيلي واحد أخذته أسيراً من موقعه القتالي مجموعة من أبناء الشهداء الذين سـفحت دمـاءهم آلـة                   

لحرب اإلسرائيلية ومن أبناء األسرى المحتجزة أعمارهم وآمالهم وحقهم في الحياة في الـسجون والمعـتقالت                ا
  .. اإلسرائيلية حتى قيام الساعة

بل إن هذا الجندي األسير يزيد في قيمته وأهميته          ..هذا الجندي اإلسرائيلي، األسير مقابل شعب فلسطين جميعاً       
ة بملوكها ورؤسائها وسالطينها واألمراء فضالً عن القادة األفذاذ، وبينهم مـن            على اثنتين وعشرين دولة عربي    

يحكم عشرات الماليين، وبينهم من يتحكّم نظرياً بأعظم ثروات األرض، وكلهم يتبارون في إثبات إخالصـهم                
لـسطين، ومـن    ووالئهم لإلدارة األميركية، اإلسرائيلية الهوى والمصالح، وجلهم قد استقال من مهمة تحرير ف            

، بل هو استقال قبل ذلك مـن عروبتـه          )إسرائيلياً باألساس وأميركياً في العراق وما حوله      (التصدي لالحتالل   
  . ومن دينه الحنيف أيضاً

جندي إسرائيلي أسير واحد يتقدم اآلن على مشاغل الدول كبراها وأقواها واالتحاد األوروبي واالتحاد الروسي               
 سلطة ال تملك من أمرهـا شـيئاً         .ليها للعمل من أجل إطالقه، بتهديد الفلسطينيين       مسؤو جهد كبار والصين، وي 

  .. وشعباً من الالجئين داخل أرضهم ومن حولها وفي الشتات
جندي إسرائيلي أسير واحد فضح مكانة العرب بين األمم، وكشف هشاشة أنظمتهم التي يتملّكها الرعـب مـن                  

 الحجم غير المسبوق من التأييد الدولي للتهديدات اإلسرائيلية المفتوحة          مواجهة الغضب اإلسرائيلي المعزز بهذا    
التي تجاوزت فلسطين إلى سوريا، ومعها وعبرها إلى لبنان، وإلى كل من يجرؤ على المجاهرة بتأييد عمليـة                  

ن أسر الجندي من أجل فرض عملية تبادل محصورة باألسرى الفلسطينيين من النساء واألطفال وحدهم من دو               
بالدهـم المـرتهن حاضـرها ومـستقبلها للدولـة      : اآلالف التسعة ممن تحبسهم إسرائيل ضمن الحبس األكبر     

جندي إسرائيلي أسير واحد فضح األنظمة العربية، مرة أخرى، فتبـرع بعـضها بـدور                ..العنصرية المفردة 
ته منهم، في حـين انحـاز       الضاغط على الفلسطينيين، ولو تحت اسم الوساطة، بينما أعلن البعض اآلخر براء           

بعض ثالث إلى إسرائيل من دون وجل أو حياء أو مداراة لمشاعر شعبه، قبل الحديث عن العروبة وااللتـزام                   
 إسرائيلي واحد وقع في األسر، وُأخذ من داخل موقع قتالي، تبدى أعظم أهمية              يجند. القومي بالقضية المقدسة  

المغطى بالرعب من احتمال أن يتهم المتهاون أو المتجاهـل          من مصائر دول وشعوب، وفضح التواطؤ الدولي        
واألرجح أن العالم لن ينام هذه الليلة، وسيتآكله القلق من أن يقدم أبطال عملية كرم سالم على                  ..بمعاداة السامية 

نـدي  التصرف بأسيرهم، بعدما يئسوا من اهتمام العالم بقضيتهم ولو بنسبة واحد في المليون من اهتمامـه بالج                
الذي لم يكن في نزهة خلوية بين مدافع الموقع ودباباته المهيأة لتدك غزة وبيت حانون وبيت الهيا وخان يونس                   

  . ورفح والشواطئ التي باتت المتنزهات اليتيمة للشعب األسير
ـ                    رائم جندي إسرائيلي واحد وقع في األسر فإذا دولة إسرائيل تستنفر العالم كله، الذي لم يتوقف لحظة أمـام ج

انطلق موفدوها إلى دول الشرق ودول الغـرب وتحركـت          : االحتالل الوحشية والمتواصلة على مدار الساعة     
المنظمات الصهيونية في أربع رياح األرض تحشد التأييد لتدمير فلسطين على رأس شعبها، وتدمير المخيمات               

فضالً عن تهديـد    ) ت الدعاية اإلسرائيلية  بقنابل زنة الواحدة منها طن، كما روج      (الفلسطينية في دمشق تحديداً     
الرئيس السوري باالسم، بعد إطالق الطائرات الحربية لتحلّق فوق غرفة نومه عله يتنـصل مـن فلـسطين أو       

وله في ذلك من زمالئه فـي نـادي القمـة           ... يأخذه الرعب من التهديد فيتولى بنفسه الضغط إلطالق األسير        
  . العربية المثل والسابقة

... سرائيلي واحد وقع في األسر فإذا العرب جميعاً رهائن، وإذا الدول جميعاً في أسر النفوذ اإلسرائيلي               جندي إ 
فمن ال هيبة له    . وهذه شهادة إضافية على غياب الدول العربية التي سقطت حتى في امتحان الوساطة والشفاعة             
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لضحية الدائمة لهذا العدو، ولهذا الـشقيق       تحمي كرامته ودوره ال تقبل شفاعته عند من كان عدواً، فكيف عند ا            
  . الذي تحول إلى نصير للعدو

إلخ، لم يتداعوا إلى قمة ولم يوفدوا وزراءهم إلى         .. وحمداً هللا أن هؤالء الملوك والرؤساء والسالطين واألمراء       
 لألمـة   ةهانإثر  لقاء، ولم يتحركوا دولياً ليحركوا مجلس األمن، مثالً، وإال لصارت الفضيحة أكبر وأخطر وأك             

  .. جميعاً
لكن جندياً إسرائيلياً واحداً وقع في األسر، بينما هو في مهمة قتالية ضد شعب أسير في وطنـه                   ..إنه المونديال 

  . األسير، بدا أهم لدى دول العالم أجمع، ولدى الدول العربية على وجه الخصوص من قضايا الحرب والسلم
لياً واحداً وقع في األسر كشف أن العـرب جميعـاً فـي األسـر، بملـوكهم                  جندياً إسرائي  لكن...إنه المونديال 

  ... وسالطينهم ورؤسائهم واألمراء والقادة األفذاذ
ومن حق هؤالء العضاريط الصناديد أن يعتبوا على المغامرين الفلسطينيين أنهم أفسدوا عليهم متعة المونديال،               

 !ئيل على مفسدي اللذات السيما الملكية والرئاسية منهاواستحقوا اللعنة والعقاب اللذين تقررهما إسرا
  4/7/2006السفير 

  
  المطروح مصير السلطة وليس الجندي المخطوف : هآرتس .71

عكست الصحف االسرائيلية السباق بين المساعي الدبلوماسية لحل أزمـة الجنـدي المخطـوف والخطـوات                
مام كتلة حـزب    أ به وزير الدفاع عمير بيريتس       دلىأمس عند الكالم الذي     أالتصعيدية وكانت الصحف توقفت     

العمل في الكنيست وحمل فيه سوريا مسؤولية خطف الجندي وتحديداً خالد مشعل المسؤول فيحماس الموجـود                
وكانت صـحيفة هـآرتس     . مام المساعي الدبلوماسية والدولية   أفي دمشق، وقوله رغم ذلك انه لن يغلق الباب          

صف شـوكت ووزيـر     أابرات االسرائيلية تعتقد بان رئيس المخابرات السورية        ن المخ أى  إلشارت في تقرير    أ
  .الخارجية وليد المعلم ليسا متحمسين لبقاء مشعل في دمشق

المعلق في الصحيفة داني روبنشتاين ناقش الهدف السياسي للعملية العسكرية التي تعتزم اسرائيل تنفيذها، ورأى               
ذا كانت للعملية في    إن تقرر ما    أيجب على الحكومة االسرائيلية     : كتبن البديل من المفاوضات هو الفوضى و      أ

نقـول ذلـك ألن     . ي هل ما يجري في غزة سيخدم السياسة االسرائيلية ام سيضر بهـا            أ. غزة أهداف سياسية  
  .نما مصير السلطة الفلسطينيةإالمطروح اليوم ليس مصير الجندي المخطوف 

كثر من مرة في الماضي     أن قيل   أوسبق  . سلطة الفلسطينية في المناطق   ضعفت أحداث السنوات الماضية ال    ألقد  
  .ن السلطة الفلسطينية على وشك االنهيار، لكنها صمدتإ

لف موظف في السلطة ال يتلقون رواتبهم بانتظام للشهر الخامس على التوالي            أ 150هناك  : موراليوم تغيرت األ  
شخاص يهربـون   أدارة مالية دولة بواسطة     إالممكن  من غير    .مما يعني قطع مصدر رزق نحو مليون شخص       

البنية التحتية في غزة أي الكهرباء والميـاه        . حياء الضفة أغزة محاصرة ومثلها بعض     . الدوالرات في الحقائب  
عضاء الحكومة والبرلمان وضعوا في السجن وقصف مكتب رئيس الحكومة فـي            أ. والطرق والجسور دمرت  

سقاط حكومـة   إمني من اجل    ن الحكومة االسرائيلية تريد استغالل التدهور األ      أهو  الذي تكون   واالنطباع  . غزة
ن هذه رغبة عدد من الدول العربية وكثيرين في المجتمع الدولي أيضاً، وحتى رئيس السلطة               أ والمؤكد   ،حماس

  ...ذا سقطت حكومة حماسإمحمود عباس وقيادة فتح لن يغضبا 
خيرة على رفض قيام حكومة جديدة محل حكومة حمـاس          يام األ ينيين في األ  لقد اتفق كل الناطقين باسم الفلسط     

في مواجهة هذا الكالم نفى     . لى سلطة فاسدة على متن الدبابات االسرائيلية      إألنها ستبدو كحكومة متعاملين تصل      
حالة ي نية لقيام حكومة فلسطينية جديدة، مما يعنـي اسـت          أبو مازن في غزة وجود      أمحمد دحالن الذي يرافق     
  .لى حدوث ذلك بالقوة فالسلطة كلها ستنهارإوفي حال السعي  التخلص من حكومة حماس،
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و عـودة   أفالبديل منها هو الفوضى     . ن استمرار عمل السلطة في الضفة وغزة أمر مهم        ألى إسرائيل،   إبالنسبة  
ن الـضرر األمنـي     ن في اسرائيل من يرغب في ذلك أل       أن نتخيل   أمن الصعب   . االحتالل االسرائيلي الكامل  

مامنا غير الدخول فوراً في المفاوضات لتحرير الجندي        ألذا ال خيار    . والسياسي السرائيل سيكونان كبيرين جداً    
  ....المخطوف

  4/7/2006النهار 
  

  سالم السياسي في فلسطين يحاول التكيف مع الواقعاإل .72
  علي بدوان     

لـى العـالم،   إعادة تصدير الموقـف الفلـسطيني    نطالق إل تشكل السياسة اليومية الراهنة لحركة حماس نقطة ا       
. باعتباره موقفاً متوازناً وقريباً من التماثل مع الشرعية الدولية بمقدار ابتعاد اسرائيل العملي عن هذه الشرعية               

لى برنامج سياسي موحد، يمكنه وحـده أن يفـتح          إكما تشكل مساحة تالق مع حركة فتح على طريق التوصل           
م الجهود المبذولة لحل القضايا الفلسطينية الداخلية وتلك القضايا المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية             الطريق أما 

كانية انضمام حركتي حماس    إمومؤسساتها التي يفترض أن تجمع الفلسطينيين في الداخل والشتات، بما في ذلك             
  .لى عضويتهاإسالمي والجهاد اإل

ت في التحول النوعي والنقالت الملموسة التي بدأت حركة حمـاس تحـث             ويمكن أن نلمس العديد من المؤشرا     
م بـين   ءيجاد مساحات تال  إالخطى نحوها في توجه مشروع يهدف الستيعاب المعطيات القائمة على األرض، و           

برنامجي السلطة والمقاومة، بعد أن أضحت حماس في موقع آخر يختلف تماماً عن موقعهـا قبـل انتخابـات                   
باعتبارهـا حزبـا    ) الجديـدة   / القديمة  (في سياق محاوالت الحركة للظهور بحلتها الحقيقية        ، و 25/1/2006

سالميا وحركة مقاومة لشعب تحت االحتالل، بعيداً عن توصيفات الغرب واسرائيل، التي كانت ومـا               إسياسيا  
  .سالمية العالميةزالت تتحدث عن حركة حماس باعتبارها جزءاً من الحركة اإل

سالمية في العالم، ولم يقع فـي فـخ التطـرف           سالم السياسي في فلسطين من تجربة الحركات اإل       د اإل لقد استفا 
سالماً حلـواً   إ«سالم السياسي الفلسطيني    لى بوق طائفي ينفث أحقاداً دفينة، فكان اإل       إالداخلي أو في فخ التحول      

بية لتحرير فلسطين في جلسة مفتوحة      على حد تعبير أبو علي مصطفى نائب األمين العام للجبهة الشع          » وجميالً
  .شهر من استشهادهأأمام زواره قبل خمسة 

من جانب أخر، يخطئ تماماً من يعتقد أن حركة حماس في فلسطين ستحدث انقالباً دراماتيكياً فـي برنامجهـا                   
لـى  إحتـاج   وسلوكها وتوجهاتها وفي اشتقاقاتها البرنامجية، فالتحول المطلوب في رؤية التنظيمات السياسية ي           

لى التحليل المنطلـق    إنضاج ال تقوم على التحليل والمماحكة النظرية فقط كما يدعي البعض، بل يحتاج              إعملية  
رهاصاتها المتتالية، وعليه فان تجربة الشهور القليلة الماضية، استطاعت أن تفعل فعلها،            إمن التجربة المعاشة و   

هدف استيعاب معطيات الواقع والبناء عليها لتوسيع فضاءات        وأن تدفع حركة حماس نحو االستدارة المعقولة، ب       
العمل أمام الحركة السياسية الفلسطينية، خصوصاً أن الواليات المتحدة األميركية تبذل جهدها لتطويق وحصار              

لى السكوت على جرائم االحتالل وسياسـة االغتيـال         إنتائج انتخابات التجربة الفلسطينية، من التجويع وصوالً        
  .ي تطل من حين آلخرالت
سالمية في فلسطين، ممثلة بتيارها الرئيسي الذي تقوده حركة حماس، هذه البراغماتيـة             يميز الحركة اإل  ا  ن م إ

التي تجمع مع المناقبية العالية التي تتمتع بها قيادات الحركة في الداخل والشتات بالرغم من الحجم الكبير مـن                   
ضحت في الموقع المسؤول، وأمام رقابة الناس في الداخل الفلسطيني،          فحركة حماس أ  . الضغوط المسلطة عليها  

، وانتشار الفساد على أيدي بعض      1994بعد أن لمسوا التردي الذي رافق تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية عام            
سالم السياسي في فلـسطين يحـاول أن        المتنفذين من مختلف الفصائل والقوى، وعلى هذا األساس فان تيار اإل          
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يقدم شيئاً آخر للناس، ولكن على البعض من رموزه أن يكف عن سياسة تكفيـر المرحلـة الماضـية ورجـم                     
  .اآلخرين بكل السلبيات

  4/7/2006الحياة 
  

  ستراتيجية للمساعدات األميركية إلسرائيلالدالئل اإل .73
   ستيفن زونيس 

إلسرائيل كمساعدات إضافية بـصورة      دأبت الواليات المتحدة على تقديم ملياري دوالر سنويا          1992منذ عام   
 تم تحويـل    1989 و 1974ميركي أنه ما بين عام      ضمانات قروض، وكشف الباحثون في شؤون الكونغرس األ       

لى منح وبأن ذلك كان متفقا عليه منذ البداية وفي الواقع           إ مليارات دوالر قدمت كقروض عسكرية إلسرائيل        4
ئيل منحت عمليا من قبل الكونغرس وهذا ما ساعد اسرائيل علـى            فإن جميع القروض األميركية السابقة إلسرا     

ميركية، فسياسة الواليات المتحدة منذ     بدا في تسديد القروض التي تقدمها لها الحكومة األ        أالزعم بأنها لم تقصر     
 حرصت على جعل المساعدات االقتصادية السرائيل ال تتجاوز أو تكون مساوية للتسديد الـسنوي               1984عام  
ميركيـة علـى    خرى التي تستلم المساعدات األ    وعلى عكس البلدان األ   . ون المترتبة عليها للواليات المتحدة    للدي

 تسلم لها دفعة واحدة في بدايـة الـسنة          1982ميركية إلسرائيل منذ عام     دفعات ربع سنوية فإن المساعدات األ     
  .حتياط المستقبليالمالية وبذلك تبقى الحكومة األميركية مضطرة لالقتراض من أموال اال

ميركية وتجنـي   موال التي تحصل عليها من الخزينة األ      وتقوم اسرائيل حتى بتقديم بعض القروض من هذه األ        
 مليار دوالر من المساعدات الخاصة األميركية تذهب        1‚5عالوة على ما تقدم هناك أكثر من         .اإلضافيةالفائدة  

 مليون دوالر بصورة سندات مالية      500عفاة من الضريبة و   لى اسرائيل سنويا بصورة مليار دوالر كتبرعات م       إ
لى حكومة أجنبية عبـر عـدد مـن         إميركيون من تقديم مساهمات معفاة من الضرائب        اسرائيلية وقد تمكن األ   

الجمعيات الخيرية اليهودية ليست متاحة ألي دولة أخرى غير اسرائيل كما أن هذه المبـالغ ال تـشتمل علـى                    
مد أو القروض التجارية طويلة األمد من البنوك األميركية والتي بلغـت خـالل              يرة األ القروض التجارية قص  

  .السنوات األخيرة في حدود مليار دوالر سنويا
ميركية المخصصة للمساعدات الخارجية    ميركية إلسرائيل حوالي ثلث الموازنة األ     ويبلغ إجمالي المساعدات األ   
من مجموع وسكان العالم ومستوى دخل الفرد فيها من بين أعلـى             بالمائة   0‚001رغم أن اسرائيل تشكل فقط      

جمالي الناتج  إعلى من مجموع    أمستويات دخل الفرد في العالم وفي الواقع فإن إجمالي الناتج القومي السرائيل             
ردن والضفة الغربية وقطاع غزة ففي ظل معدل دخل الفرد السنوي حوالي            المحلي لمصر ولبنان وسوريا واأل    

كثر ثراء في العالم ويتمتع االسرائيليون بمعدل دخل         بين البلدان األ   16دوالر تحتل اسرائيل المرتبة الـ       1400
ال إفرد أعلى من معدل دخل الفرد في السعودية، الدولة الغنية بالنفط، وال يقل معدل دخل الفـرد االسـرائيلي                    

ميركيـة ال يـصنف المـساعدات       مساعدات األ برنامج ال  .قليال عن معدل دخل الفرد في بلدان أوروبا الغربية        
وفـي ظـل    » تمويل الدعم االقتصادي  «المقدمة السرائيل كمساعدة للتنمية ولكن بدال من ذلك يستخدم مصطلح           

ميركية ففي عام   وساط األ ميركية السرائيل تثير خالفات في األ     صبحت المساعدات األ  أالرخاء النسبي السرائيل    
: ير خارجية اسرائيل وعضو كنيست المنظمة الصهيونية العالمية النسائية بقوله          ابلغ بوش بيلين نائب وز     1994

فضل من الوضع االقتصادي للكثيرين في بلدانكم فكيف سنواصل الطلب مـنكم تقـديم            ألو كان وضع اقتصادنا     
  المساعدات الخيرية

  4/7/2006الوطن القطرية 
  

   الغياب؟هذاكل  .74
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    مجدي شندي
إما أن العالم العربي بات يرى عمليات المقاومة الفلسطينية إرهابا ال ينبغـي الـدفاع               .. هناك واحد من خيارين   

وإما أنه أصبح يـستمرئ مـا يحـدث مـن مهانـة      . عنه، وذلك انسحاقا أمام الرؤية اإلسرائيلية ـ األميركية 
 ،لى األقل كفعل يومي لم يعد يلفت انتباه أحد        واستخفاف بدم الضحايا العرب وبحرمة المدن العربية أو يتقبله ع         

ال أتحدث هنا عن الحكومات فقد شبع الجميع من فضح ما هي عليه، ولكن ماذا أصاب الضمير العربي العام؟                   
  . ؟)كما تكونوا يول عليكم: ( تطبيقا لمقولة، أصيب بالعطب،وهل هو اآلخر
ر عن وجود أمة عربية بالمعنى الحقيقي للكلمة مـن           وتصل إلى حد االستفسا    ، مفتوحة وموجعة  ،األسئلة كثيرة 

عدمه، وإذا كانت موجودة فأين هي؟ ولماذا لم تبتكر آليات لكسر جدار الصمت الحكومي الذي يعم العواصـم                  
 وإذا كانت للعربي صفات الجمل الذي يصبر طـويال وفـي لحظـة              ..على امتداد الجغرافيا العربية افتراضا؟    

  عدائه، فلماذا تأخر هذا البطش على مدي عقود؟ وهل سيجيء يوم يحدث ذلك أصال؟ مفاجئة يمكن أن يبطش بأ
ليست رهانات أولئك الذين ال يزالـون       .. في السنوات األخيرة أثبتت الرهانات على الجماهير أنها خاسرة تماما         

مـا، ورهانـات    يتشبثون بخشبة المقاومة وحدهم، وإنما رهانات المسؤولين الذين يعتبرون حركة الجمـاهير إث            
السياسيين األجانب الذين يحترمون حقائق واقع يجري على األرض، وال يعيرون اهتماما لعواطف مكبوتة وال               

هناك شعور يائس منتشر في معظم العواصم العربية مبني على توهم أن حركة الجماهير فـي                 .ألمنيات كسولة 
متحاربين، ومن ثم فإن حمل الـسالح فـي         الشارع ليست ذات جدوى، وأن ما يجري في فلسطين معركة بين            

 ،وما دامت الحدود مقفلة فبإمكانهم أن يذهبوا إلى بيوتهم ويناموا مرتاحي الضمير           . وجه العدو هو الفعل الوحيد    
 هذا منطق فاسد، فالغضب الذي يطفو إلى السطح في العواصم العربية يمكن أن يغير المعادلة تمامـا،                  ،بالطبع

ور السائد في دولة االحتالل وفي العواصم الغربية بأن ما يجري من جرائم فـي غـزة                 بل يمكن أن يغير الشع    
  . والضفة له مشروعية

لقد خرج متحدث إسرائيلي على شاشة الجزيرة مساء الخميس ليؤكد أن صمت العواصم العربية شعوبا وحكاما                
لـى مـشروعية مـا تفعلـه        من أعضاء المجلس التشريعي يمثل دليال ع       22على اعتقال ثلث حكومة حماس و     

  !! إسرائيل وعلى أنها تقاوم إرهابا ال يجد من يدافع عنه 
 2000لو خرجت الجماهير ألجبرت المسؤولين على التحرك والدعوة لقمة عاجلة مثلما حـدث فـي أكتـوبر                  

وألجبرت العواصم الغربية على رؤية ما يجري بمنظار آخر ينطوي على شيء من العدالـة، وحتـى إن لـم                    
قق أشياء كهذه يمكن للغضب العربي أن يشد من عزم المقاومين وأن يجعل المرابطين في غـزة والـضفة                   تتح

  . أكثر صالبة وإيمانا بكسر شوكة المعتدي، وعدم الركوع أمام آلته العسكرية الجبارة
 ما هـذه    هل كان ال بد أن تدنس إسرائيل المسجد األقصى حتى تستثير مشاعر الغضب عند هذه األمة النائمة؟                

  وهل المسجد األقصى أكثر حرمة من دماء المسلمين؟ .. الرؤى القاصرة
ليست مواجهة العدوان وحدها هي ما تحتاج مؤازرة الجماهير، لكن البحث عن أي حلول تفاوضية يحتاج هـو                  

اعتها سادت   س ، اإلسرائيلية حينما كانت األمة كلها تحتشد      -اآلخر إلى مساندة، ورحم اهللا أيام الحروب العربية         
نغمة تقول بأن إسرائيل محاطة ببحر عربي معاد وغاضب، اآلن هناك بحر عربي لكنه لم يعد يهدد بـإغراق                   

  . إسرائيل، بل مجرد ماء ضحل تغتسل فيه من الذنوب
أليس محزنا أن يكون الفلسطينيون على شفا أزمة إنسانية وحولهم عالم عربـي مـتخم، وأن ال يجـدوا غيـر                

 مليار دوالر سنويا علـى      40 و 30ن بها عن أنفسهم العدوان في حين ينفق العالم العربي مابين            الحجارة يدفعو 
وأن تقوم قائمة تل أبيب والعواصم الغربية من أجل جندي إسرائيلي واحد في حين لم يفلح خطف غزة                  .  التسلح

ى مـستوى القمـة أو حتـى        بأكملها على يد إسرائيل في دفع أكثر العواصم العربية إلى عقد اجتماع عاجل عل             
   وزراء الخارجية؟ 

  لجرح بميت إيالم ما ...من يهن يسهل الهوان عليه
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