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  دول اقليمية تدخل على خط االزمةوجيش االسالم يستثني قتل االسير من خياراته  .1
زالـت  ال جهود الوسـاطة المـصرية       ان  : غزة من   فتحي صباح مراسلها   نقالً عن  5/7/2006اة  الحينشرت  

مستمرة وسط تضارب المعلومات واالنباء عن وقف هذه الوساطة، خصوصا بعدما اعلن القائـد فـي حركـة                  
ن اوقالـت مـصادر فلـسطينية       . حماس اسامة المزيني ان خاطفي الجندي اوقفوا المفاوضات مع الوسـطاء          

في غضون   .اتجاه جهات ودول عدة في سبيل عقد صفقة إلنهاء قضية الجندي          بالخاطفين ارسلوا رسائل شفوية     
 فصيالً  13ذلك، كشفت مصادر فصائلية فلسطينية ان لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واالسالمية التي تضم               

واكـدت ان   . حول مصير الجندي مفتوحاً   دعت الخاطفين الى االبقاء على باب المفاوضات السياسية والوساطة          
 الثلثاء اجتماعا مغلقاً طالبت في ختامه الجهات        -لجنة المتابعة التي تضم ممثلين عن حماس عقدت ليل االثنين           

الخاطفة بعدم غلق الباب امام جهود الوساطة المصرية المبذولة للوصول الى اتفاق او صفقة يتم بموجبها مبادلة                 
واكدت ان االتصاالت وجهود الوساطة المـصرية       . ى فلسطينيين فضال عن مطالب اخرى     الجندي االسير بأسر  

وقالـت المـصادر ان دوالً      .  انتهاء المهلـة    من رغمالما زالت متواصلة حتى اآلن مع جميع االطراف، على          
ن طي  واعتبرت أ . اقليمية دخلت بقوة على خط ازمة خطف الجندي من بينها ايران وسورية وتركيا والسعودية             

ملف الجندي كما جاء في بيان للمجموعات كان يعني وقف االتصاالت والمفاوضات من جانب الخاطفين مـع                 
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وقالت ان الخاطفين ومن خلفهم الفصائل والـسلطة والـشارع           .الوسطاء، وليس قتل الجندي كما اعتقد البعض      
ايديهم النتزاع مطـالبهم وارغـام      الفلسطيني حريصون على حياة الجندي النها تشكل ورقة تفاوضية ثمينة في            

ومع ذلك، توقعت هذه المصادر ان ال تقدم اسرائيل على اقتحـام المكـان الـذي     . اسرائيل على الموافقة عليها   
. يحتجز فيه الجندي في حال علمت به على رغم توقعات اسرائيلية بان يكون اما في مدينة رفح أو خان يونس                   

 ان كل الخيارات امامنا مفتوحة عدا خيار القتـل          ،الناطق باسم جيش االسالم    ،وفي تلك االثناء، اعتبر ابو مثنى     
وقـال ان   . الننا مسلمون، ومن واجبنا الشرعي ان نحترم ونكرم اسرانا وليس كما يفعل االميركان والصهاينة             

هـا  كل الوسطاء ركزوا على ضرورة االفراج عن الجندي متناسين ان اثنين من منفذي العملية التي خطـف في         
  .الجندي وقتلوا فيها ما زالت اسرائيل تحتجز جثتيهما اضافة الى االسرى القابعين في السجون االسرائيلية

ن المقاومة لن تعط أيـة معلومـات        اأبو مثنى قال    ان  : د ب أ  نقالً عن   غزة   من 5/7/2006الدستور  وذكرت  
 . رفستقبل أي تدخل الي طتجديدة حول الجندي حتى إذا مات في االسر ولن 

اسامة المزيني شبه   ان  : غزة من   عبد الرازق أبو جزر   مراسلها   نقالً عن  5/7/2006القبس الكويتية   واوردت  
وهناك تكهنـات   .  عاما 20مصير الجندي شليت، بالمالح االسرائيلي رون اراد الذي فقد فوق جنوب لبنان قبل              

  . اي معلومات حول الجندي االسيرحماس ال يملكل ان الجناح السياسي واضاف. متزايدة بان اراد مات
سماعيل هنية دعا الفـصائل     ا  ان غزة من   رائد الفي مراسلها    نقالً عن  5/7/2006 الخليج اإلماراتية    واضافت

وفي سياق متصل أكد    . حض على الحفاظ على حياة الجندي اإلسرائيلي األسير       وللعودة إلى طاولة المفاوضات     
مصر إلنهاء األزمة ما زالت مستمرة على أعلى المستويات ومـع كـل   صائب عريقات ان الجهود التي تبذلها     

   .األطراف المعنية
ن رئيس الوزراء التركي رجـب      امصدر فلسطيني رفيع أكد     ان  : غزةمن   5/7/2006 الشرق األوسط    وبينت

ائيل  بأن تقوم تركيا بالتوسط بين اسر      يهسماعيل هنية وعرض عل   اطيب اردوغان قد اتصل ليل األحد الماضي ب       
ومن المتوقع أن يصل في اي وقت مبعوث تركي عن اردوغان الـى             . والفلسطينيين في محاولة النهاء األزمة    

 .المنطقة الجراء مباحثات مع االطراف المختلفة
غازي حمد اكد ان الفرصة قائمة للحـل الـسياسي          ان  : وكاالتنقالً عن    5/7/2006 الرأي األردنية    وأعلنت

وقال  . الجندي االسرائيلي المخطوف واكد حرص الحكومة على عدم تعرضه الي اذى           وبالطرق السلمية الزمة  
ان الحكومة معنية باستمرار الوساطة والجهود تظل مستمرة ونفضل الحلول السلمية والسياسية على التـصعيد               

  .العسكري
كدت بأن كافـة  ااس  حمان :عمان من نادية سعد الدين مراسلتها نقالً عن 5/7/2006الغد األردنيـة    وجاء في   

ن على إسرائيل أن تأخذ تهديـداتها       اسر و األالخيارات مفتوحة أمام لجان المقاومة الفلسطينية التي نفذت عملية          
 الذي صدر عن لجان المقاومـة الفلـسطينية          المهلة ن بيان اوقال ممثل الحركة في لبنان أسامة حمدان         .بجدية

ن المقاومة قادرة على تنفيذ     ا يؤهلها لتحديد مهلة لتوجيه اإلنذار و      يأتي للتأكيد على أن إسرائيل ليست في موقع       
ن كافة الخيارات مفتوحة أمام تلك الجهات للتعامل مع ملف الجنـدي            اوأضاف   .عمليات أخرى من هذا النوع    

  .اإلسرائيلي وذلك رداً على سؤال حول ما إذا قصد بطي ملف الجندي المس بحياته
  

  مة الجندي إلى حرب طويلةاولمرت يتوقع أن تتحول أز .2
 ،أبدى أقطاب الدولة العبرية مزيداً من التشدد والغلو وتصعيد نبرة التهديد للفلسطينيين           :  اسعد تلحمي  -الناصرة  

وقال اولمرت في خطاب اتسم بغطرسة القوة واالستقواء ألقاه         . في حال تعرض الجندي المخطوف الى أي سوء       
 ان اسرائيل لن تسمح ألي جهة كانت بأن تعتقـد ان باإلمكـان              ،سبع أمس  في بئر ال   ،في مؤتمر النقب لالعمال   

 تحت سيطرة عـصابة وحـشية       الجنديان العالم بأسره يعلم، ان      وأضاف قائال،   تركيعها بواسطة االختطاف،    
توقع ان   و .تريد زعزعة أسس وجود اسرائيل، لكنها في واقع الحال تعرض المدنيين الفلسطينيين لنتائج خطيرة             
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ـ      في حين   . ول أزمة الجندي المخطوف حرباً طويلة     تتح  تهديـدات الـى     هوجه اثنان من الوزراء المقربين من
فقد أشـار   داني ياتوم   أما  . طبق السماء على رؤوسهم   تالفلسطينيين وللخاطفين بأنه في حال المساس بالجندي س       

 ان تكـون    علـى  ، ارهابيـة  انه ال يستبعد اجراء مفاوضات الطالق سراح الجندي مع منظمات         من جانبه إلى    
 في اعقاب محادثـات مـع   ، امس ،اعلنت ليفني ومن جهة أخرى    .  ممكن تخليصه بذلك  في حال تبين ان      ،سرية

 على سورية وحماس من     مشيرة إلى ممارسة الضغط    ،السلطات الفنلندية ان الحل بأيدي قادة حماس في دمشق        
  .الجنديفراج غير مشروط عن اجل التوصل إل

  5/7/2006الحياة 
  

  تحويل المساعدات المالية العربية إلى الرئاسة بالتنسيق مع الحكومة  .3
ان دفعات من   ،  نبيل شعث، لأليام  .اعلن النائب د   :5/7/2006 األيام الفلسطينية     في كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   

عدة الـرئيس   المساعدات العربية ستبدأ بالوصول الى حساب الرئاسة الفلسطينية في الساعات القادمة وذلك لمسا            
عباس في حل المشكالت المالية مشددا على ان ما يجري يتم بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية وايـضا                  

واشار شعث الى ان المملكة العربية السعودية قررت         .مع الدول المعنية لتفادي اي اشكاليات في تحويل االموال        
 مليـون دوالر الـى حـساب        50-46د الفيصل تحويل    بعد لقاء له مع وزير الخارجية السعودي االمير سعو        

 مليـون دوالر موجـودة فـي        120الرئاسة متوقعا تحويلها خالل اليومين القادمين ومؤكدا على انه من اصل            
 مليون دوالر لحساب 50 مليون دوالر منها     67حسابات الجامعة العربية فقد تم خالل الساعات الماضية تحويل          

دوق القومي لتغطية متطلبات الالجئين الفلسطينيين في لبنان وللدبلوماسيين ومـوظفي            مليونا للصن  15الرئاسة و 
 : وعليـه  ،تم التنسيق مع كل الدول العربية بهذا الشأن       : وقال شعث  . مليون للكهرباء  2و. السفارات الفلسطينية 

وذكـر ان    ..لوصـول ستكون التحويالت قد بدأت با    ) اليوم( فانني ال اتوقع اي مشكالت تذكر واتوقع انه غدا        
مصر ستساعد في موضوع المستشفيات والكهرباء والمعبر اضافة الى الجهد الذي تقوم به مصر في موضوع                

مصر وحدها تقوم بعمل الوساطة في موضوع حل االزمة وكلنـا ثقـة بقـدرتها               :  وقال .انهاء االزمة الحالية  
   .وسالمة عملها وحرصها على الشعب الفلسطيني

 مليـون دوالر    50 ان الجامعة قامت بتحويل      ، امس ،االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى     اكد  من جانبه،   
واضاف موسى في مؤتمر صحافي مـع   .بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية الى رئاسة السلطة الفلسطينية  

  .شعث ان هذه التحويالت ستتم بشكل مستمر
اعتبر شـعث أن تحويـل الجامعـة         :القاهرة محمد الشاذلي   في   نقالً عن مراسلها   5/7/2006الحياة  وأضافت  
وطالب .  مليون دوالر، وكذلك تحويل السعودية يعطي بصيصاً من األمل في إنهاء حصار التجويع             50العربية  

  .مصر والسعودية بلعب دور مهم إلى جانب الشعب الفلسطيني لتجنيبه ويالت العدوان االسرائيلي
  

  قرصنة إسرائيلية مرفوضةوالنواب اعتقال الوزراء : هنية .4
 رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية حول نية إسرائيل تقديم وزراء وأعضاء فـي التـشريعي                قال :غزة

إن الحديث عن تقديم الوزراء إلى المحاكم اإلسرائيلية تحـت حجـج            : الفلسطيني للمحاكم العسكرية اإلسرائيلية   
نحن ال نقر بقانونية هذه المحاكم فضال عن أننا نعتبر أن االعتقال            : واهية مرفوض من قبل الحكومة، وأضاف     

قرصنة إسرائيلية مرفوضة من قبل الحكومة والشعب الفلسطيني، وطالب باالفراج الفوري والعاجل عـن كـل                
وأشار إلى أن هناك اجتماعات واتصاالت شبه يومية بينه وبين          . الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي المعتقلين    

لرئيس عباس بهدف متابعة التطورات الجارية على الصعيد الفلسطيني بما فيها متابعـة التـصعيد العـسكري                 ا
  .اإلسرائيلي على قطاع غزة
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  5/7/2006الحياة 
  

  الرمحي . الدويك ود.االحتالل يفشل في اختطاف د.. للمرة الثانية على التوالي .5
 فجر اليوم ، كبيرة من جيش االحتالل الصهيوني للمرة الثانية في غضون أسبوع حاصرت قوات:رام اهللا
محمود الرمحي والنائب أحمد .عزيز دويك وأمين سر المجلس د. منازل رئيس المجلس التشريعي د،األربعاء

الدويك أن قوة كبيرة من جيش االحتالل حاصرت .وأكدت زوجة د. مبارك، وفشلت في اختطاف أي منهم
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوة  .فلح في اختطافه بسبب غيابه عن المنزلمنزله، وحاولت اقتحامه، لكنها لم ت

وذكرت زوجة الرمحي  .الرمحي وقامت بتفتيشه.عسكرية صهيونية في الساعة الواحدة والنصف فجرا منزل د
أن جنود االحتالل أبلغوها بحثهم المتواصل عن زوجها، وأنهم قاموا بالبحث عنه في مستشفيات المدينة أيضا، 

 فليتحملوا :وسلموها تبليغاً يفضي بأن يسلم الرمحي نفسه في مدة أقصاها الساعة التاسعة من صباح اليوم، وإال
وفي الحملة العدوانية الصهيونية ذاتها، حاصرت قوات االحتالل منزل النائب من كتلة حماس  (!!).العواقب

  .ده في المنزل أيضاجتواأحمد مبارك، وقامت باقتحامه، ولم تتمكن من اختطافه بسبب عدم 
  5/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف عربي فاعل .6

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومات العربية بالقيام بخطوات عاجلة وفاعلـة فـي             :  وائل بنات  ،غزة
ان والتأكيد على حقه في الدفاع عن نفـسه         تحمل المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني عبر العمل على وقف العدو         

 .أمام هذه الهجمة الشرسة، وحق األسرى الفلسطينيين في الحرية والعودة إلى أطفالهم وأمهاتهم وأسرهم بسالم              
وقالت إنها تنظر بقلق شديد إلى التهديدات اإلسرائيلية المتواصلة والتي بدأت تتجسد على أرض الواقع في إطار                 

 وتـدمير مكاتـب     ، في العدوان عبر قصف المقار الحكومية والمؤسسات العامة والخاصـة          التصعيد المتواصل 
األحزاب والقوى وخطف ممثلي ووزراء الشعب الفلسطيني واإلعالن صراحة عن استهداف رئيس الحكومـة              

ت وأضافت الخارجية أن ما تقوم به قوات االحتالل من إجـراءا           .وعدد من الوزراء من بينهم وزير الخارجية      
هو خروج على كافة القوانين الدولية وانتهاك للحقوق التي كفلتها اتفاقية جنيف الرابعة للشعوب تحت االحتالل                
بما فيها شعبنا، وتحد سافر ألبسط المعايير اإلنسانية وجزء من جرائم الحرب التي تستدعي مثول إسرائيل قوة                 

ة إلى أن ما يدفع إلى المزيد من القلق هو التباطؤ الدولي            ولفتت الوزار  .االحتالل أمام المحكمة الجزائية الدولية    
في إيجاد اآلليات المناسبة لوقف العدوان، كما أدانت الخارجية الموقف األمريكي الذي يعطل اتخاذ اإلجراءات               

  . الالزمة لوقف االعتداءات اإلسرائيلية، محملة إياها مسؤولية ما تقوم به قوات االحتالل من جرائم
  5/7/2006لسعودية الوطن ا

  
  طلب فلسطيني لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب .7

نبيل شعث مبعوث الرئيس الفلسطيني، أمس، إلى األمين العام للجامعة العربيـة            .نقل د  : محمد الشاذلي  ،القاهرة
قـشة  عمرو موسى طلباً فلسطينياً لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مـستوى وزراء الخارجيـة، لمنا               

والتقى شعث وزير الخارجيـة      .الوضع المتدهور في األراضي الفلسطينية والهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة         
مؤامرة لحـصار   تنفذ   إن إسرائيل تقوم بتصعيد خطير جداً على الساحة و         :وقال عقب اللقاء  . المصري وموسى 

 أن هذه المـشكلة المباشـرة       :، مشيراً إلى  الشعب الفلسطيني مالياً وحرمانه من رواتبه ومتطلبات حياته اليومية        
تترتب عليها مشكلة أكبر وهي التعامل مع العدوان اإلسرائيلي المتصاعد، ما يتطلب عمـالً عربيـاً قاعدتـه                  

 هذا العمل االسرائيلي يتطلب اجتماعا خاصا عـاجالً لمجلـس وزراء            :وقال شعث إنه أبلغ موسى أن      .الجامعة
. تمثل القوى العربية االساسية التي تعمل في هذا المجال، كي تواصـل العمـل             الخارجية العرب لتشكيل لجنة     
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 أحدهما مباشر، يتعلق بمسألة الجندي المختطف والـصواريخ واالعتـداءات           :وأضاف أن هناك جانبين للمأزق    
اإلجرامية والحصار المفروض، وهناك جانب يتطلب مفاوضات سريعة، وهذا تقوم به مصر وال أحد غيرهـا                

   .يع القيام بهيستط
  5/7/2006الحياة 

  
   وقف عدوانهاىبإجبار إسرائيل عل السلطة الفلسطينية تطالب مجلس األمن .8

 مجلس األمـن الـدولي      ىبعثت السلطة الفلسطينية برسالة إل    :  رويترز ، نيويورك ،الجزائر من أشرف العشري   
وحذرت مـن أن منطقـة الـشرق          ،غزةى   وقف عدوانها عل   ى إسرائيل إلجبارها عل   ىطالبت فيها بالضغط عل   

 األمـم المتحـدة     ىوقال مراقب فلسطين لد     .  العنف إذا استمر العدوان اإلسرائيلي     ىاألوسط بأكملها ستهوي إل   
 إن مجلس األمن اليمكن أن يتخلي عن مسئولياته إزاء الوضـع المتـدهور فـي األراضـي                  :رياض منصور 

   .  وقف عدوانها فوراىود جادة إلجبار قوة االحتالل عل المجلس بذل جهىوأضاف أنه يتعين عل  . الفلسطينية
  5/7/2006األهرام المصرية 

  
  تحت فوهات البنادق الفلسطينيةحكومةال: تحقيق .9

ناصـر  .قلما يشاهد نائب رئيس الحكومة، وزير التربية والتعليم في حكومـة حمـاس د              : محمد يونس  ،رام اهللا 
 االسرائيلي بيته في رام اهللا فجر االربعاء الماضي بهدف اعتقاله،           الشاعر في مكتبه في الوزارة منذ دهم الجيش       

الشاعر للحياة وهو يغادر،    .وقال د  .لكن أمور وزارته تسير، كما يبدو، مثلما كانت عليه قبل ان يصبح مطلوباً            
 شـؤون   منذ محاولة اعتقالي وانا اتـابع     : شبه متخف، مكتب احد المسؤولين في رام اهللا مستخدماً سيارة قديمة          

نحن في ظروف طوارئ، وندير مؤسساتنا على هذا النحـو          : واضاف. الوزارة، لكن هذه المرة اتابعها عن بعد      
الشاعر عن اناقته المعهودة وارتدى لباساً غير رسمي لسهولة الحركة والتنقل في            .وقد تخلى د   .وهذا ممكن جداً  

ي اعتقل وزراؤها، او اصبحوا مطلـوبين، انهـم   ويقول موظفو الوزارات الت .ظروف المالحقة االمنية الداهمة 
باتوا اكثر حرصاً على العمل واالنتظام في الدوام وذلك تعبيراً عن تضامنهم مع هؤالء الـوزراء فـي وجـه                    

وقال الوكيل المساعد لوزارة التربية جهاد زكارنة الذي يدير الوزارة فـي رام اهللا ان                .االستهداف االسرائيلي 
. زير يخلق حافزاً لدى كل موظف في الوزارة للقدوم الى العمل وتقديم افضل مـا عنـده                حجم التضامن مع الو   

قبل محاولة اعتقال الوزير كان كثير من الموظفين ال يأتون للعمل بسبب عدم تلقيهم رواتـبهم منـذ                  : واضاف
 علـى اسـرائيل     خمسة أشهر، لكن غالببة الموظفين اصبحوا اليوم يأتون الى العمل في ما يبدو انه رد طبيعي               

الوضع في الوزارات في منتهـى الـسوء، ال         : وقال جهاد زكارنة   .وممارساتها الظالمة ضد الشعب الفلسطيني    
يوجد رواتب وال يوجد موارد، لكن عندما تتدخل اسرائيل يصبح لزاما علينا التفكير في ادارة االزمة بطريقـة                  

تقال وزرائها المقيمين في الـضفة الـى وزراء فـي           وأحال رئيس الحكومة الوزارات الخالية بعد اع       .مختلفة
 ان  : االول ،ويقول موظفون كبار في هذه الوزارات ان اعتقال الوزراء لم يترك فراغا كبيرا لـسببين              . القطاع

 بسبب توقف مختلف اشكال الدعم      : وثانيا .ادارة الوزارات تعتمد على الوكالء اكثر من اعتمادها على الوزراء         
  . الوزارات شبه متوقفة عن العملالخارجي، ما ترك

  5/7/2006الحياة 
  

  نتائج القمة السعودية ـ المصرية تخدم الفلسطينيين  : ومصريةقيادات فلسطينية .10
وحيد عبدالمجيد عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ونائب .أكد د : جدة،فهيم الحامد

ة وعدد من القيادات الفلسطينية على ان القمة السعودية المصرية رئيس مركز األهرام للدراسات اإلستراتيجي
وقالوا ان نقل األسير . ستكون لها نتائج ايجابية للغاية بهدف إيجاد حل لألزمة الخطيرة في األراضي الفلسطينية
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د وحي.اإلسرائيلى إلى مصر أو فرنسا حسب ما ذكرت األنباء لن يساهم فى إنهاء األزمة، فمن جهته قال د
عبدالمجيد ان المملكة ومصر تبذالن جهوداً جبارة إلنهاء هذه األزمة الخطيرة، وعلى األقل احتوائها وعدم 

 أن :توسيع دائرتها مشيراً إلى أن احتواء األزمة فى األراضى الفلسطينية يتوقف على عاملين مهمين هما
 غزة، أما العامل اآلخر فهو قدرة يصاحب هذا التحرك ضغط دولى وأمريكى على إسرائيل لوقف عدوانها فى

حماس على حل خالفاتها الداخلية التى ساهمت إلى وصول األزمة إلى هذا المنحدر الخطير وكذلك قدرة 
المعتدلين فى هذه الحركة على تقدير الموقف الخطير واتخاذ القرار الصحيح ووضع مصلحة الشعب الفلسطينى 

 ال :وحيد. قال د،ير اإلسرائيلى إلى مصر أو فرنسا سينهى األزمةوحول إن كان تسليم األس. فوق أى اعتبار
أعتقد أن هذا االقتراح سيكون مقبوال من الدولتين وسيساهم هذا االقتراح فى توزيع نطاق األزمة ولن يساهم 

 .فى حلها إطالقاً
طينية تدعم دعماً غازى حمد المتحدث باسم رئيس الوزراء الفلسطينى أن الحكومة الفلس.ومن ناحيته أكَّد د

كامالً التحرك السعودى المصرى مؤكداً أن نتائج إيجابية ستتمخض عنها قريباً مؤكداً أن المملكة ومصر 
تحظيان بثقة الفلسطينيين باعتبارهما دولتين حريصتين على تكريس الوحدة الوطنية، ونفى غازى حمد علمه 

ومن جهته قال سامى أبوزهرى . ى مصر أو فرنسابما ورد من معلومات حول تسليم الجندي اإلسرائيلى إل
المتحدث باسم حماس أن التحرك السعودى المصرى ستكون له نتائج ايجابية إزاء إنهاء األزمة مطالباً فى نفس 

وأوضح انه التوجد  .الوقت بضرورة تدخل الجامعة العربية عبر دعم الشعب الفلسطينى فى هذه المحنة الخانقة
  .نقل األسير االسرئيلي إلى دولة أخرىلديه معلومات حول 

  5/7/2006عكاظ 
  

   الدولة الفلسطينية ستكون واحة لألمن واألمان واالستقرار :بوشعباس في رسالة ل .11
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن بالغ تقدير الشعب الفلسطيني لدور الرئيس االميركي الهام : غزة

وقال في رسالة تهنئة الى بوش بمناسبة احتفال  .للدفع بعملية السالم قدماًوالنشط ولجهوده الحثيثة التي يبذلها 
 يحدوني األمل رغم كل الصعوبات والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني بأن سالماً :بالده بعيد استقاللها

طي كل ذي حق عادالً ودائماً يمكن أن يتحقق إذا تم تطبيق واحترام قرارات الشرعية الدولية بشكل كامل يع
حقه وبما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في حدود الرابع من 

 أن الدولة الفلسطينية ستكون واحة لألمن واألمان واالستقرار وتعيش جنباً إلى جنب :واضاف .1967حزيران 
معولين في ذلك كثيراً على  .. وحسن جوارمع كل شعوب المنطقة ودولها بسالم واحترام متبادل وتعايش

مواصلة وتكثيف ودعم وجهود فخامته لتحقيق هذه الغاية النبيلة التي ستؤدي إلى إرساء دعائم السالم العادل 
والدائم الذي نصبو إليه جميعاً في المنطقة وتجعله حقيقة ناجزة وتنهي إلى األبد دوامة العنف والدمار التي 

 .عانت منها طويالً
  4/7/2006بترا - وكالة األنباء األردنية

  
  االحتالل يعتقل الناطق باسم حماس في الضفة   .12

وأفـادت  .  اعتقلت قوات الجيش اإلسرائيلي أمس الناطق الرسمي باسم حماس في الضفة فرحان أسـعد             :أ.ب.د
  .  الفلسطينيةمصادر صحافية بأن الجيش اإلسرائيلي اعتقل أسعد لدى توجهه إلى مقر عمله في وزارة األسرى

  5/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  قصف مقر وزارة الداخلية في مدينة غزة  .13
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 اسـتهدفت مقـر وزارة الداخليـة       ة شن الطيران الحربي اإلسرائيلي فجر اليوم، األربعـاء، غـار          :ألفت حداد 
أطلقـت  وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن طـائرة مروحيـة إسـرائيلية        .الفلسطينية غرب مدينة غزة   

صاروخا على األقل تجاه مقر وزارة الداخلية في منطقة تل الهوى حيث أصاب الصاروخ بشكل مباشر الطابق                 
وقالت مـصادر طبيـة فلـسطينية إن         .الثالث في المبنى، ما أدى إلى تدميره بالكامل واندالع حريق هائل فيه           
  .لفةالقصف لوزارة الداخلية أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين بجراح مخت

  5/7/2006 48عرب 
  

   بعيد المدى يصيب وسط عسقالن قسامصاروخ  .14
 أول ترجمة لتهديد الفصائل الفلسطينية بعدم       ، شكل سقوط صاروخ قسام في قلب مدينة عسقالن        : حلمي موسى 

وأشـعل األمـر غـضب إيهـود        . حصر المعركة في عمق المدن الفلسطينية فقط ومحاولة تشكيل ردع مقابل          
لهذا األمر عواقـب بعيـدة      وسيكون  لن أن سقوط الصاروخ يشكل تصعيدا خطيرا ال نظير له           أولمرت الذي أع  

ودعا المجلس الوزاري األمني لالنعقاد اليوم للبحث في الخطوات          .المدى، وستكون حماس أول من يشعر بذلك      
أنه من المقـرر    وأشار مراسلون عسكريون إلى     . الواجب اتباعها للرد على إدخال عسقالن في دائرة المواجهة        

وكان عمير بيرتس قد أمر الجيش بتكثيف نشاطاته فـي          . أن يصادق المجلس على تدابير أشد ضد الفلسطينيين       
وبدا للوهلة األولى أن هناك ميال لالستخفاف بالعمليـة، حيـث أشـارت مـصادر                .غزة بعد سقوط الصاروخ   

ولكن سرعان ما أوضحت مـصادر      . نصفعسكرية إلى أنه صاروخ قسام معتاد يبلغ مداه تسعة كيلومترات و          
 كيلومترا وأنه من انتاج فلـسطيني ولـيس مـن         15عسكرية أخرى أن الصاروخ أطلق من مسافة ال تقل عن           

 هذه هي المرة األولى التي يصل فيها صاروخ إلى قلب المدينة التي يعيش فيها ما ال يقل                   وتعتبر .طراز غراد 
 دائرة الصراع والردع المتبادل تحوال فـي طبيعـة المعركـة            ويشكل إدخال هؤالء في   .  ألف نسمة  120عن  
هناك من يعتقد أن هذا الصاروخ يعني أنه ال معنى البتة للخطة اإلسرائيلية التي كانت ترمـي إلـى                   و. الدائرة

األمر الذي  ،  احتالل مناطق في شمالي غزة لتكوين حزام أمني يمنع سقوط الصواريخ على سديروت ومحيطها             
العودة الحتالل القطاع بأسره أو السعي      : ال للجيش اإلسرائيلي إلبعاد خطرها إال بواحد من خيارين        ال يترك مجا  

، نظم المئات مـن سـكان المدينـة تظـاهرات           الصاروخوفور سقوط   . للتوصل إلى تسوية تزيل هذا الخطر     
 :الن روني ماهتسري   وقال رئيس بلدية عسق    .احتجاجية طالبوا فيها بتحصين المدينة وضرب الفلسطينيين بقوة       

 ومع ذلك كنا نظن أن هناك احتماال بحدوث أمر كهذا لكنني آمنت أن الحملة التي                ،فوجئت بأن الصاروخ وصل   
  .  لقد فاجأنا األمر،يخوضها الجيش ستبعد عنا هذا الخطر بالتأكيد

ـ         وقـال  . صلوسارع اليمين اإلسرائيلي الستغالل سقوط الصاروخ في عسقالن لتصفية الحساب مع خطـة الف
أما شريك ساعر   . ن الصاروخ يشكل برهانا على الفشل الذريع لخطة الفصل        االنائب عن الليكود جدعون ساعر      

في الليكود عضو الكنيست يوفال شتاينتس، فطالب بشن حملة عسكرية شاملة في غزة على نمط السور الواقي                 
وقال إنه إذا لم تقم     . ئل انتاج صواريخ القسام   في الضفة من أجل القضاء على البنية التحتية لإلرهاب وعلى وسا          
وقال إسرائيل حسون من حـزب إسـرائيل        . الحكومة بذلك فعليها ترك مفاتيح الحكم والدعوة النتخابات جديدة        

 انه من المؤسف جدا أن حماس هي العنصر الوحيد الذي سيجعل من حكومة االنطواء               :بيتنا اليميني المتطرف  
ة إسرائيل أن تحرر نفسها من البقاء رهينة بيد خالد مشعل وحزب اهللا في لبنـان                فعلى حكوم . حكومة طوارئ 

  . ومطلقي الصواريخ في بيت حانون
5/7/2006السفير   

  
  اسرائيل تعتقل ثالثة شبان بتهمة خطف مستوطن وقتله .15
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يرة قـرب   اعتقلت اسرائيل ثالثة شبان من مركز للشرطة في مدينة الب         : رام اهللا  من 5/7/2006الحياة  نشرت  
وقال مـسؤول فـي المركـز انهـم خاضـوا            . بعد ان فرضت حصارا على المركز وهددت بقصفة        ،رام اهللا 

مفاوضات استمرت حوالي ساعتين ونصف الساعة مع ضباط الوحدة العسكرية المقتحمة انتهت بتسليم الـشبان               
طف المستوطن الياهو عـشيري     واعلنت اسرائيل في وقت الحقت ان الشبان الثالثة متهمون بخ          .الثالثة انفسهم 

وقال مـصدر   . وينتمي الشبان الثالثة الى كتائب االقصى      .وقتله ودفنه في احد احياء المدينة االسبوع الماضي       
امني ان المجموعة طلبت من لجان المقاومة الشعبية في غزة التفاوض مع الجانب االسرائيلي على تسليم جثـة                  

ن اوقالت االذاعة االسـرائيلية      .جهزة االمن االسرائيلية على مكان دفنه     المستوطن االسرائيلي، قبل ان تستدل ا     
  . الخلية الفتحاوية يرأسها بسام كفية وهو من رام اهللا

في تطوٍر خطير، اتهمت ألوية الناصـر صـالح         انه  : غزةمن   4/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم    واورد  
ينية في الضفة الغربية، بمساعدة قوات االحتالل فـي قـضية           الدين جهازي األمن الوقائي والمخابرات الفلسط     

 أنّه فور إعالنهـا     :أللوية في مؤتمٍر صحافي عاجلٍ    لوأكّد أبو يوسف، عضو المكتب اإلعالمي        .إلياهو أشري 
عن أسر المستوطن أشري، قام على الفور جهازا األمن الوقائي والمخابرات العامة بالتحرك الـسريع للحفـاظ                 

ن المصالح المشتركة تالقـت بـين االحـتالل وهـذين           ا  واضاف . الجندي وعودته إلى أهله سالماً     على حياة 
 والحقا المجاهدين في كّل مكان وتُرك العنان للكالب البوليسية          .الجهازين المعروفين بوالئهما للمحتل الغاصب    

الضفة الغربية، بأن الخناق اشـتد      وأضاف أنّه وردت إليهم معلومات من القيادة في          .أن تبحث عن المجاهدين   
وشددت األلوية علـى أنّـه عقـب         .عليهم من الجهازين، فكانت األوامر بإعدام األسير ودفن جثته على الفور          

إعدامه وإخفائه تم كشف عن ذلك بعد ساعاٍت بمساعدة المخابرات العامة التي أشارت بأصبع االتهام إلى بعض                 
   .م هم من نفذوا العمليةالمقاومين في رام اهللا بأنه

إنّه على الرغم من نفِي المجاهدين الثالثة لـصلتهم بالعمليـة، إال أن جهـاز الـشرطة قـام                   : وتابعت األلوية 
باحتجازهم تحت حجة أنهم مطلوبون لالحتالل وأنهم سيقومون بحمايتهم، وأن هذه األوامر تلقّوها مباشرةً مـن                

وطالبت  .، وتم وضعهم في سجن البالوع برام اهللا لمدة ثالثة أيام          رطةس عباس، على حسب زعم مدير الش      الرئي
 المسؤول عن جهاز المخابرات العامة فـي رام         ،األلوية الرئيس عباس بتشكيل لجنة تحقيٍق مع أبو إياد الشمعة         

ون وهـم فـي     اهللا، والمتّهم المباشر بدعم الصهاينة بالمعلومات عن المجاهدين، مؤكّدةً أن هذا ما قاله المجاهد             
كما طالبت األلوية سعيد صيام بإقصاء العميد عالء حسني مـن            .سجن البالوع وقبل عشرة دقائق من اعتقالهم      

منصبه، وإحالته للتحقيق الفوري والعاجل قبل أن تتحرك سواعد مجاهدي األلوية، حيـث إنّ حـسني يتحمـل                  
البت بإحالة ماجد الهواري، قائد جهاز الشرطة في        كما ط  .المسؤولية عن حياة المجاهدين، حسب تعبير الناطق      

ووجهت األلوية رسالةً إلى العمالء المتعاونين مع االحتالل، وإلى         . رام اهللا، إلى التحقيق لدوره في هذه الجريمة       
  .من تورطوا في هذه الجريمة، بأن أيدي مجاهدي األلوية ممتدة إلى كّل مكاٍن وستطالهم في القريب العاجل

  
 والمقاومة ترد على غزة  عدوان العيعضو في القسام خالل توستشهاد اس .16

واثناء توغل الدبابات شرق بلدة بيـت حـانون         . وسعت اسرائيل نطاق عدوانها على غزة     :  فتحي صباح  ،غزة
 فاردته قتيالً بينمـا     ،اطلقت طائرات اسرائيلية صاروخاً في اتجاه احد نشطاء كتائب القسام اسماعيل المصري           

  .  يحاول زرع عبوة ناسفة في منطقة يتوقع أن تدخلها الدباباتكان
الى ذلك، قالت كتائب القسام في بيانين منفصلين انها أطلقت صاروخا على موقـع ناحـال عـوز العـسكري                    

ومن جهتها، اعلنت سـرايا     . االسرائيلي شرق غزة، وصاروخين على تجمع للدبابات االسرائيلية شمال القطاع         
  . لها انها اطلقت صاروخا على ارتال الدبابات المتمركزة في مطار غزة الدوليالقدس في بيان

5/7/2006الحياة   
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  حماس تحذر اسرائيل من المساس بهنية .17
سماعيل هنية ستكون مغامرة غيـر      الحذرت حركة حماس من ان أية محاولة اغتيال اسرائيلية          :  اف ب  ،غزة

 .بالغة النوعية والخطورة تحرق لكيان االحتالل اخضره ويابسه       محسوبة النتائج وستؤدي الى نقل الصراع نقلة        
واكدت ان حالة الالمسؤولية والعبث السياسي والغباء الميداني الذي تنتهجه حكومة وجـيش االحـتالل علـى                 
الساحة الفلسطينية والذي قد يتوج بتنفيذ ما وصفتها بالتهديدات الرعناء بحـق رئـيس الحكومـة او اي مـن                    

وتابعت ان انحدار كيان االحتالل الـى        .يل بقلب المشهد السياسي والميداني الفلسطيني بشكل كامل        كف ،الوزراء
هذا الدرك الهابط في التعامل مع قادة الشعب الفلسطيني وممثليه الرسميين يـشكل امتهانـا لـالرادة الـشعبية                   

ومة الفلسطينية المنبثقة عـن ارادة       وانها محاولة فاشلة السقاط الحك     ،الفلسطينية وتعديا على خيارات الجماهير    
وفرض واقع استسالمي هزيل يتساوق مع المخططات واالجندة المعادية لحقوقنا الراسـخة            , واختيار الجماهير 
وحذرت حماس ان العدوان االسرائيلي لن يخدم اي توجه لتكريس االمن واالستقرار فـي               .وثوابتنا المشروعة 

  .راق واعادة االمور الى نقطة الصفر من جديدالمنطقة ولن يقود اال الى خلط االو
5/7/2006العرب اليوم   

  
  قوات اإلحتالل تنفذ حكم اإلعدام بحق فلسطيني أعزل  .18

واصل قوات اإلحتالل ارتكاب جرائم الحرب، حيث نفذت حكماً ميدانياً باإلعدام على فلـسطيني،              ت: ألفت حداد 
وجـاء أن   . أريحا، بدم بارد وهو أعزل من الـسالح       أحد عناصر حماس، في مخيم عين السلطان قرب مدينة          

 منزل محمود شاهين وطالبته بالخروج من منزله، وإجباره على خلع ثيابه، ثم أطلـق               تقوات اإلحتالل حاصر  
 أن معلومات استخبارية وصـلت األجهـزة األمنيـة عـن            وردو .جنود اإلحتالل النار عليه من مسافة قريبة      

وعلى الفور قاموا بمحاصرة منزله في مخيم عين الـسلطان          . من حركة فتح  المطلوب محمود شاهين جعبري،     
وزعمت قوات اإلحتالل أنها طلبت منه تسليم نفسه، إال أنه حاول الهرب، وعندما أطلق الجنـود                 .قرب أريحا 
  . فسقط شهيداً،النار عليه

5/7/2006 48عرب   
  

  مركزية فتح تجتمع في عمان بعد حوار الفصائل في دمشق .19
 إن مركزية فتح ستعقد     ، قال مدير عام المجلس الوطني الفلسطيني عبد الرؤوف العلمي         : نادية سعد الدين   ،عمان

إجتماعها في عمان قريباً، بعد إنتهاء أعمال الحوار الوطني الموسع الذي يعقـد فـي دمـشق لمـدة يـومين،                     
كما تدرس    حول وثيقة األسرى   وأضاف أن الحوار الوطني سيتركز بحثه      .وبمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية   

الفصائل الفلسطينية إيجاد خطوات عملية إلستكمال إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية والمجلـس الـوطني               
 عضو يمثلون داخل األراضي الفلـسطينية       300الفلسطيني، في ضوء التوجه بتقليص عدد أعضائه إلى قرابة          

ذلك، تجري اإلستعدادات حالياً لعقد إجتماع ألعضاء اللجنـة         في موازاة    . عضواً 730وخارجها من أصل نحو     
ويخصص اإلجتماع المقبل لمركزية     .قبيل منتصف الشهر الحالي في عمان     )  عضواً 16(المركزية لحركة فتح    

فتح لبحث التطورات الراهنة في الساحة الفلسطينية، إضافة إلى مناقشة األوضاع المتعلقـة بالحركـة لجهـة                 
ة النظر في عضويتها وآليات إنتخاب أعضائها وهيكلها التنظيمي، وذلك في ظل ما تتوصل إليه               التصويب وإعاد 

اللجنة الخاصة التي شكلت برئاسة محمد غنيم إلعداد الوثائق المتعلقة بهذا الشأن، وإجراء اإلستعدادات الالزمة               
  .إللتئام المؤتمر العام للحركة الذي جرى تأجيله مرات عدة

5/7/2006 الغد األردنية  
  

  تحالف القوى الفلسطينيةوفد يلتقي اللبناني وزير العمل  .20
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رامز مصطفى عن الجبهة الشعبية     : طراد حمادة وفداً فلسطينياً ضم الفصائل السبعة       اللبنانياستقبل وزير العمل    
نمر قـدورة   القيادة العامة، ابو خالد الشمالي عن جبهة النضال الشعبي، علي ابو شاهين عن الجهاد االسالمي،                

عن حركة فتح االنتفاضة، محمد ياسين عن جبهة التحرير الفلسطينية، علي بركة عن حركة حماس وابو حسن                 
بعد اللقاء  .  تم البحث في مستجدات الوضع الفلسطيني في الداخل والحوار اللبناني الفلسطيني           .مسؤول الصاعقة 

ليوم على وحدة نضالية تمثل كل القـوى الـسياسية          ان الشعب الفلسطيني يؤكد ا    : تحدث ياسين باسم الوفد فقال    
أما الوزير حمـادة    . داخل فلسطين، وان هذه الوحدة هي التي تعبر عن الروح الكفاحية عند الشعب الفلسطيني             

نرحب بممثلي القوى الفلسطينية في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الفلسطينيون الى عـدوان صـهيوني                : فقال
ان الحكومة مطالبة بتـسريع     واشار الى    .يا وإسالميا وعالميا حازما لردع هذا العدوان      وذلك يتطلب موقفا عرب   

بند السالح الفلسطيني خـارج     وحول  . خطواتها لدعم الشعب الفلسطيني، وهذا أبسط ما نقدمه للشعب الفلسطيني         
ارات التي اتخذت فـي     القران  :  اللبناني وانه لم يترجم على االرض، قال       في الحوار  عليه   اتفق الذي   المخيمات

 ،هيئة الحوار تم تبينها في مجلس الوزراء، وجرى الحوار مع االخوة الفلسطينيين للوصول الى نتائج في شأنها                
قضية تشكيل الوفد الفلسطيني    وحول  . وبالتالي كل شيء قابل للحوار الهادئ والديموقراطي للوصول الى نتائج         

ين يتناقشون في ما بينهم لتشكيل وفد موحد، والحكومة ترحب بأي           الفلسطين اوضح ان    الموحد للحوار مع لبنان   
 نحن ذهبنـا الـى      :أجاب ملف االوضاع الحياتية والمعيشية في المخيمات     وحول  . وفد فلسطيني موحد للحوار   

المخيمات ورأينا أن االوضاع االجتماعية فيها سيئة للغاية وال تحتمل، وبالتالي رفعنا في هذا الخصوص تقارير                
 .ى مجلس الوزراء، ويجب أن تتحرك الحكومة إلنقاذ هذا الوضعال

5/7/2006السفير   
  

  نارالرجال دين يهود يبادرون إلى االتصال بحماس لبحث وقف إطالق  .21
ـ تل أبيب  بادرت مجموعة من رجال الدين اليهود الكبار في اسرائيل الى االتصال مـع بعـض   : نظير مجلي 

 الغربية بهدف التوصل الى مشروع اتفاق حول وقف اطالق نار شامل بين             العناصر في قيادة حماس في الضفة     
وتقضي المبادرة بوضع مشروع أولي لالتفاق بـين رجـال          . واطالق سراح األسرى بشكل تدريجي    ،  الطرفين

وحسب أحـد    .الدين من الطرفين ثم عرضه على السياسيين للتفاوض حول تفاصيله ومن ثم االنطالق لتطبيقه             
سـراح الجنـدي    مـن خـالل إطـالق        فإنه سيكون على الطرفين ان يقوما بخطوة بناء ثقة أولية،            ،المبادرين

اسرائيل سراح األسرى المرضى والضعفاء والمـسنين والعجـزة، علـى ان يواصـل     فيما تطلق االسرائيلي،  
نة رئيس كنـيس مـستوط   ومن جهة أخرى قال    .الطرفان المفاوضات على اقامة السالم من دون شروط مسبقة        

 الواقعة بين رام اهللا ونابلس، ان االسرائيليين حكومة وشعبا، مقتنعون بأن حماس هي حركـة معاديـة                  ،تبواح
 على عدد من قادة الحركة بينهم الشيخ أحمد         هتعرفب مستشهداهذا أمر غير صحيح،     إال ان    ،للسامية تكره اليهود  

تطيعون ان ينتهزوا هذه الفرصة لتغيير وجهـة        عتقد ان قادة حماس يس    لفت إلى أنه ي   و. ياسين ومحمود الزهار  
إذا دعا اسماعيل هنية، وفدا من رجال الدين اليهود الى غزة للقائه، والتحاور             وأضاف أنه   . النظر السلبية عنهم  

  .االيجابي معهم حول مختلف القضايا، فإن ذلك سيساهم في تغيير األوضاع
  5/7/2006الشرق األوسط 

  
  ا من االختطاف او القتلتل ابيب تحذر دبلوماسييه .22

 النقاب عن ان االجهزة االمنية االسرائيلية اصدرت ، امس،كشفت معاريف :الناصرة ـ زهير اندراوس
 ى لرفع درجة التأهب الها، وقنصلياتهاتعليمات صارمة لجميع الدبلوماسيين االسرائيليين العاملين في سفارات

الشاباك  جهاز حيث قرر .م تنظيمات ارهابية بخطفهم او قتلهم واتخاذ كافة التدابير االمنية خشية قياىالقصو
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عمالئه ومن مخابرات غربية صديقة   معلومات مؤكدة منىاتخاذ هذه الخطوة بالتعاون مع الخارجية بعد ان تلق
  مفادها ان تنظيمات، بما في ذلك تنظيم القاعدة، تخطط الختطاف دبلوماسيين اسرائيليين يخدمون في العديد من 

  
عمليات هكذا  ان تتم ىتخش ان االجهزة االمنيةى، ونقلت الصحيفة عن مسؤول امني رفيع المستو. دول العالم

  .في تركيا او في مصر، بسبب تنامي قوة الحركات االسالمية االصولية في هاتين الدولتين
  5/7/2006القدس العربي 

  
  الفلسطينيون يرتكبون خطأ فادحاً جراء عدم تدخلهم: كتساف .23

أكد كتساف أنه ينبغي االعتماد على اإلجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة حاليـاً             : لتلفزيون االسرائيلي ا
فيما أعرب عن اعتقاده أن الفلـسطينيين       . بهدف حل قضية الجندي األسير، ودعا المواطنين إلى إبداء الثقة بها          

 مشيراً إلى أن إطالق سراح الجنـدي سـيخلق          .يرتكبون خطًأ جسيماً لعدم تحركهم من أجل إنهاء هذه األزمة         
وأشـار مـن جهـة    . أجواء إيجابية، من شأنها أن تفسح المجال أمام استئناف المفاوضات السلمية بين الجانبين 

أخرى إلى أن محمود عباس قد خيب اآلمال التي كانت معقودة عليه، إذ أنه ال يحـرك سـاكناً لكـبح جمـاح                       
  .عهد به على هذا الصعيداالعتداءات، وال ينفد ما ت

  4/7/2006مركز دراسات الشرق االوسط 
  

  اولمرت يزور سديروت سرا .24
 بأركان المدينـة    التقى خاللها زيارة تمت سراً    ، في   أولمرت بزيارة لبلدة سديروت   قام  :  اسعد تلحمي  -الناصرة  

  قذيفة قـسام   ار هنا إلى أن   ويش. في غرفة سرية في البلدة ما أثار حفيظة السكان الذين طالبوه بتحصين بيوتهم            
  . في المدينةهسقطت خالل مكوث

  5/7/2006الحياة 
  

  حكومة أولمرت تسعى الستمرار تسلطها على الفلسطينيين: بركة .25
اتهم محمد بركة، حكومة أولمرت، بأنها ال تسعى لسالمة الجندي األسير، وإنمـا إلـى اسـتمرار                 :  الناصرة

ى أن العدوان كان مخططاً وجاهزاً في أروقـة الجـيش واألجهـزة             مشيرا إل . تسلطها على الشعب الفلسطيني   
 آالف أسـير فلـسطيني، ال       9ولفت إلى أن من يحتجز      .  وكانوا يبحثون عن أي ذريعة من أجل تنفيذه        ،األمنية

  .يستطيع أن يتحدث عن االختطاف
  4/7/2006قدس برس 

  
  سيناريوهات لمصير الجندي األسير  خبراء اسرائيليون يستعرضون  .26

لم يتبق امام حماس واسرائيل سوى سبعة       بأنه   في علم النفس      اسرائيليون خبراء ذكر   : أحمد عبدالفتاح  -القدس  
 ال يعتقد بان هناك حرية اختيار لهما من بـين هـذه             وأشاروا إلى أنه  .  للتعامل مع أزمة الجندي    سيناريوهات،

  . مع احدهااالحتماالت، وانما سيجد احد الطرفين نفسه مسوقا الى التعامل 
هـذا  حيث سيبقى   . ان تتنازل اسرائيل وتستجيب لمطالب حماس وتفرج عن اسرى        ،  وجاء في السيناريو االول   

 فان حمـاس    ، وبالتأكيد اذا ما وافقت اسرائيل     .االحتمال قويا طالما ان فرصة عودة الجندي الى منزله حيا قوية          
العائق الوحيد امام نجاح هذا السيناريو هو       أما  . سسيسعدها ان تتنازل عن الجندي الذي استجلب لها وجع الرأ         

ان اولمرت اكثر من تصريحاته في االسبوع الماضي واعلن اكثر من مرة انه لن يخضع لالبتزاز ولن يفاوض                  
   .ولن يفرج عن اسرى
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ـ    إال أن عن الجندي وتعيده سالما من دون شروط،        حماس  ن تتنازل   ، فهو أ  السيناريو الثاني أما   ي  المـشكلة الت
   . من ذلك هي الرأي العام الفلسطيني والعربيهاتمنع

جنراالت الجـيش لـم     علما أن   ،  الجنديان تسارع اسرائيل لعملية كوماندوس النقاذ       ، إلى   وأشار الخيار الثالث  
 الى معلومات استخبارية دقيقة جدا،      ونيخرجوا هذا االحتمال اصال من اجندتهم، ولكن والجل تنفيذ ذلك يحتاج          

 نـدي الجفيه أن   يعتقد  في وقت   المضمار تنتظر المخابرات االسرائيلية ان يخطئ الخاطفون اي خطأ،          وفي هذا   
 اذا ما شـعروا بـان الجـيش         هوبالتالي فان الفلسطينيين سيسارعون العدام    ،  محتجز في منطقة سكانية مكتظة    

   .يقترب منهم
ترتفع حدة ردود الفعل وتنخفض، وحينهـا       تجميد القضية لعدة اسابيع، حيث      ، فيتحدث عن     االحتماالت رابعما  ا

وحماس ستجد نفسها راغبة حينهـا      ،  فان اسرائيل ستلجأ الى المواجهة المستمرة دون النظر الى مصير الجندي          
بحيـث   ،على حد وصف احد نشطاء فـتح        على نار هادئة   ، أي بادارة مفاوضة اسرائيل على الطريقة االيرانية     

   .في حين ستقوم جهات دولية بالتفاوض السري المواجهات العسكرية مستمرة تبقى
تنازل رمزي وشكلي، كأن تضطر اسرائيل لالفراج عن بـضع مئـات مـن               عن   السيناريو الخامس وتحدث  

 او ان   ،االسرى الجنائيين الفلسطينيين واالسرى كبار السن والذين ال يهدد االفراج عنهم امن الدولـة العبريـة               
او ان تعلن انها ستفرج الحقا وفـي وقـت           . ابو مازن وليس لخاطر حماس     تعلن ان االفراج عنهم كان لخاطر     

   .غير محدد عن اسرى
هناك من يفهم في اسـرائيل ان ملـف         حيث أن    ،تكرار نموذج رون اراد    عن   فيما يتحدث السيناريو السادس   

 تـضطر    وهو حل منطقي سهل لحماس فهي لن       . لسنوات قادمة  ه تأجيل البحث في امر    يعني ،الجندي قد طوي  
   .لالعالن عن قتله وال ان تعيده مجانا

الجندي او االدعاء بان قنبلة اسرائيلية قـد قتلتـه، والنتيجـة المتوقعـة ان                أن يتم قتل     فيما من المرجح أخيرا   
  . وفي دمشقفي الداخلتضرب اسرائيل رأس حماس 

  5/7/2006القبس الكويتية 
  

  ملية كبيرةاألجهزة األمنية اإلسرائيلية تزعم أنها أحبطت ع .27
معلومـات   بعـد أن وصـلت       .زعمت األجهزة األمنية اإلسرائيلية أنها أحبطت عملية كبيرة في مركز الـبالد           

  .تأهب في شمال الضفة الغربيةال حالة بذلك مما استدعى إعالن األجهزة األمنية تفيد إلىاستخبارية 
  5/7/2006 48عرب  

  
  ال تأييد منظمة إرهابية عضوية في حالالكنيست تسرع إجراءات قانون سحب  .28

 يوم أمس، على اإلسراع في إجراءات تشريع اقتراح القانون الذي يهدف إلـى سـحب                ،صادقت لجنة الكنيست  
وينص اقتراح القانون علـى أن اتخـاذ         !عضو يساند منظمة إرهابية أو يتماثل معها      أي  عضوية الكنيست من    

 من جهتـه اعتبـر      .ن مشروطاً بموافقة المحكمة العليا    قرار بوقف العضوية، يتم من قبل لجنة الكنيست، ويكو        
عزمي بشارة أن إعفاء اقتراح القانون من واجب تقديمه إلى لجنة الكنيست ال يشير إلى أجواء ومزاج عنصري                  

، كأنها   عمليا نتخاباتالإلغاء نتائج ا  ، و ضد أعضاء الكنيست العرب، فحسب، وإنما فاشية أيضاً ضد الديمقراطية         
  .لم تكن

  5/7/2006 48ب عر
  

  إيلي يشاي يحذّر من فقدان النقب  .29
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  سوف تستثمر فـي النقـب      تهن وزار أ،  تيديعوت احرونو معه  قال وزير الصناعة والتجارة في مقابلة أجرتها        
يجب العمل علـى زيـادة أمـاكن        وأضاف أنه   . هنقاذال نيةامكاهناك   زال   حيث  ال   لكي ال يفقده االسرائيليون،   

تـصريحات،  هذه ال وفي تعقيبه على    . النمو االقتصادي وتشجيع االستيطان في الجنوب     تقوية  ووفرص العمل،   
  .يعلن على المأل انه يخدم فئة واحدة من السكان ضد فئة اخرى، أن الوزير عزمي بشارة قال

  4/7/2006 48عرب 
  

  معايير تحديد مسار الجدار هدفها توسيع المستوطنات اإلسرائيلية  .30
للحكومة اإلسرائيلية، من بيرتس، أن يصدر أوامره بإجراء فحص عقب نقل ما أسماه             طلب المستشار القضائي    

معلومات جزئية وغير دقيقة إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة العليا في موضوع مسار الجدار العازل فـي                  
كمة العليا في خمسة    تنظر المح  في حين س   .منطقة مستوطنة تسوفين، القريبة من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية         

 تقرر وفق معيـار االسـتيالء علـى األراضـي           ه أن مسار  مقدموها،يؤكد   التي   استئنافات ضد مسار الجدار   
  .الفلسطينية من أجل توسيع المستوطنات

  4/7/2006 48عرب 
  

   عائلة من مستوطنات قطاع غزة تقرر االنتقال الى الهضبة السورية20 .31
ـ وستراتيجي لالستيطان االسرائيلي في الجوالن، مؤتمرها الثالـث،         وحدة التخطيط اال   عقدت: الناصرة ت بحث
في سياق متـصل، اعلـن       و . الفا في المدى المنظور    50 كيفية زيادة عدد المستوطنين في الجوالن الى         خالله

 عائلة من عائالتها قررت االستيطان في الجوالن      20سكرتير مستوطنة نتسر حزاني المفككة في قطاع غزة ان          
  .محتلال

  5/7/2006المستقبل 
  

  بزعم محاولته دهس شرطي الشرطة اإلسرائيلية تقتل فلسطينياً .32
المحتلة عام   عائلة غنايم من مدينة باقة الغربية في األراضي       أن  : باقة الغربية من   5/7/2006 المستقبل   نشرت

ـ ق في ظروف قتل ابنها على ايدي        يلتحقلطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة      ،  48 ة، بعـد   سـرائيلي ال ا ةشرطال
  .حاول دهس شرطيه  اناالدعاء

تقدم عزمي بشارة، باقتراح قـانون للفـصل بـين           أنه في أعقاب الحادث      :5/7/2006 48 عرب   وذكر موقع 
قد اتهمت الـشرطة بقتـل ابنهـا         ويشار هنا إلى أن عائلة الضحية كانت         .الشرطة ووحدة التحقيق مع افرادها    

  .لمجرد كونه عربيا
  

   غالبيتهن نساء عربيات ىتجارب طبية غير قانونية على مرضإجراء  .33
 مريضة بداء السكري، غالبيتهن نساء عربيـات،        60كشفت هآرتس عن إجراء تجارب طبية غير قانونية على          

   .وبدون الحصول على موافقتهن
 5/7/2006 48عرب 

  
   مليون فلسطيني جديد وقعوا في دائرة الفقر بسبب الحصار الدولي1.4 .34

 2006 مليون فلسطيني جديد الي دائرة الفقر خالل الربع الثاني من عام 1.4أضيف  :بيسان العمري،  اهللارام
 ألف شخص حسب نتائج مسح أجراه الجهاز المركزي 700ليصل عدد الفقراء االجمالي الي حوالي مليونين و 
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وقال الخبير .  المناطق الفلسطينيةىلالحصاء الفلسطيني حول اثار الحصار االسرائيلي والدولي الحالي عل
االقتصادي سمير عبد اهللا لرويترز التوقع هو حدوث انفجار عنيف قبل شهر أيلول المقبل في حال عدم تحصيل 

  . الرواتب واستمرار انقطاع المساعدات الدولية
متسوقين وبداية نقل وتظهر عالمات االزمة االقتصادية واضحة في االيام االخيرة بخلو المحالت التجارية من ال

ويعاني  .أو اغالق عدد من المنشآت الصناعية والشركات التي فقدت مصادر دعمها بسبب المقاطعة الدولية
أما القطاع الخاص الذي يساهم في تشغيل ما نسبته ،  من االزمة االقتصاديةىالقطاع الحكومي بالنسب االعل

جمل الدخل فيدخل هو االخر في االزمة الحالية بتوقف  في المئة من م66 العاملة وى في المئة من القو70
 محللون أن عناصر االزمة تتراكم في االقتصاد ىوير. العجلة االقتصادية التي تديرها االموال الحكومية

 المجتمع الفلسطيني ى وهي ما قد تقوده لالنهيار مؤدية الثار اجتماعية وصحية عل،الفلسطيني بشكل متسارع
  .بأكمله

  5/7/2006لعربي القدس ا
 

  حملته العدوانيةيواصل اإلرهاب اإلسرائيلي  .35
 قصفت  فقدواصلت قوات االحتالل االسرائيلي ارهابها في قطاع غزة والضفة الغربية، :  غزة،رام اهللا

في قطاع ) الوطن(ونقل مراسل  . الجامعة االسالمية في مدينة غزة، فجر أمس،مروحيات حربية اسرائيلية
ان، أن القصف االسرائيلي استهدف مبنى مجلس الطالب في الجامعة، وهرعت سيارات غزة عن شهود عي

واقتحمت قوة عسكرية  .اإلسعاف واألطقم الطبية إلى المنطقة، وشوهدت أعمدة الدخان تصعد من المكان
ت وفي مدينة بي .إسرائيلية في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية، بلدة القرارة شمال محافظة خان يونس

ساحور، داهمت تلك القوات مقر الجمعية اإلسالمية، وعاثت فيها فساداً قبل أن تنسحب، في حين جددت قوات 
 .االحتالل قرارها بإغالق دار القرآن والسنة الواقعة في بيت لحم المغلقة منذ أكثر من سنة حتى إشعار آخر

معية دار الحنان لأليتام التابعة للجنة الزكاة وفي ذات السياق، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس، ج
  .في مدينة طولكرم، وعاثت فيها فساداً وتخريباً

  5/7/2006الوطن العمانية 
 

 استطالع جديد حول الفساد .36
 استطالع حول آراء الفلسطينيين بعد مرور ، استطالعات للرأيJMCC –نفذ مركز القدس لإلعالم واالتصال 

ومن أبرز النتائج التي جاء بها االستطالع حول الفساد في . مة الفلسطينية العاشرة يوم على تشكيل الحكو100
بأن الفساد % 48بوجود فساد في السلطة الوطنية، فيما اعتقد %) 78(يعتقد : المجتمع الفلسطيني هو ما يلي
 % 17.5( ة وأن نسبة الفساد قلت في عهد الحكومة الحالي %) 41( ويشعر .موجود في السلطة بدرجة كبيرة

أما بخصوص شعور الجمهور بوجود المحاباة والواسطة في تقديم . بينما يشعر أن نسبة الفساد زادت) 
من المستطلعة آراؤهم بوجود % 68ويعتقد . منهم بأنها موجودة في المجتمع% 71الخدمات الحكومية، فيعتقد 

  .محاباة أو واسطة في التعيينات الحكومية
منهم بأنه سوء استخدام المال العام، يليها الواسطة % 35سواء أنواع الفساد؟، فأجاب وفي سؤال عن ما هو أ

، والتعامل % 14.4ثم الرشوة التي جاءت بنسبة %. 20.3ثم تفضيل أبناء حزب معين بنسبة % 20.6بنسبة 
كومة السابقة، بأن عمل هذه الحكومة يتسم  بالشفافية أكثر من الح%) 36.6(ويقول  %.8.4بدون شفافية بنسبة 

  .  بوجود شفافية في التعامل مع الشؤون المالية- بتفاوت -منهم % 60ويعتقد . قالوا العكس %) 25.6(و

  3/7/2006االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة 
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   آالف فلسطيني على معبر رفحأربعة .37

انبي معبر رفح الحـدودي،     قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن نحو أربعة آالف مسافر ال يزالون عالقين على ج             
بين قطاع غزة ومصر، في انتظار إعادة فتح المعبر، وفي وقت تتردد فيه معلومات عن جهود تبذل من أجـل                    
إعادة فتح المعبر، وإنهاء أزمة العالقين، نفت مصادر أمنية فلسطينية، علمها بتحديد موعد إلعادة فتح المعبـر،                 

وأكدت المصادر ذاتها عدم    .  المستويات للوصول إلى هذا الهدف     رغم تأكيد وجود اتصاالت ومساع على أعلى      
وجود أي معطيات تشير إلى احتمال إعادة فتح المعبر في الفترة القريبة، على اعتبار أن األمر بـات متعلقـا                    
بانسحاب جيش االحتالل من محيط المعبر ومطار غزة الدولي المجاور، وإنهاء العدوان على مدينة رفـح، ألن   

جد العسكري في تلك المناطق، وما يصاحبه من عمليات قصف مكثفـة، تحـول دون تمكـن المـراقبين                   التوا
  .األوروبيين من الوصول للمعبر لممارسة مهام عملهم اليومية كالمعتاد

  5/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  كندا توافق مبدئيا على استقبال فلسطينيين من مخيم الرويشد  .38
 150قالت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إن كندا تـدرس ملفـات               : نادية سعدالدين  -عمان  

الجئاً فلسطينياً مقيماً في مخيم الرويشد، وإنها قد أعلنت عن موافقتها المبدئية على استقبال عـدد مـنهم علـى               
 مؤخراً إلى المفوضية    وأشارت المفوضية إلى أن الالجئين الفلسطينيين المتواجدين في المخيم تقدموا          .أراضيها

السامية بطلبات إعادة توطينهم في دولة أخرى، مشيرة الى أن النتائج النهائية ألعـداد المـستهدفين بالموافقـة                  
وبحسب مسؤولة الحماية في المفوضية حنان حمدان فإنه لم يتم الحـصول             .الكندية على استقبالهم ستعلن قريباً    

وأكدت حمدان عدم وجود أي توجه       .الستقبال الالجئين الفلسطينيين لديها   حتى اآلن على موافقة أية دولة عربية        
ضمن نطاق المفوضية أو إدراج الالجئين الفلسطينيين في إطار عمل المفوضـية،            ) األونروا(حالي لدمج وكالة    

  . نافية صحة ما تردد مؤخراً بإخضاع مقترحات بهذا الشأن للدراسة
  5/7/2006الغد األردنية 

  
   عن الجندي االسرائيلي مجانيةوند يطالبون بعدم تقديـم معلوماتأسرى تلم .39

أكدت األسيرة المحررة سيما عنبص من مخيم طولكرم خالل االعتصام األسبوعي ألهالي األسرى في طولكرم               
أمام جمعية الصليب األحمر الدولي، امس، مطالب األسيرات في سـجن تلمونـد مـن المقاومـة الفلـسطينية                   

لطة بعدم اإلدالء بأية معلومة عن الجندي اإلسرائيلي األسير مـن دون إطـالق سـراح كافـة                  والحكومة والس 
وقالت عنبص إن األسيرات عنـدما سـمعن خبـر اسـر الجنـدي               .األسيرات واألطفال من سجون االحتالل    

ـ                ت بـث   اإلسرائيلي دخل األمل باإلفراج إلى قلوبهن، وبدأن يحزمن أمتعتهن، مشيرة إلى أن إدارة السجن ألغ
 .المحطات التلفزيونية العربية حتى تمنعهن من متابعة القضية بشكل مباشر لتقتـل األمـل لـديهن بـاإلفراج                 

وأشارت إلى أن إدارة السجن تمارس بحقهن كل أصناف العذاب والقهر واإلذالل النفسي والصحي، موضـحة                
ات والقاتالت والمافيا، وأنهن لن     أن اإلدارة تبث رسائل مؤذية للنفس ومحطمة لهن من خالل وصفهن بالمجرم           

وأوضـحت أن الـسجانات والـسجانين        .يخرجن من السجن أبدا، ويوجهون لهن كلمات تمس الدين واألخالق         
 أسيرات مـن أصـل      5يقدمون لهن وجبات غذائية فيها صراصير وحشرات ومواد غذائية تالفة، موضحة ان             

كما تم فرض غرامات ماليـة ال       . لة ألبسط األسباب   أسيرة في السجن، تم عزلهن ونقلهن إلى سجن الرم         100
 شيكال، ويتعمد الجنود ضرب الغاز المسيل للدموع على غرف االسيرات، ورش المياه الـساخنة               450تقل عن   

  .والباردة على مالبسهن وفراشهن
  5/7/2006األيام الفلسطينية 
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 الغارات الصوتية اإلسرائيلية جريمة حرب  .40

طيني أصدره مركز الميزان وبرنامج غزة للصحة النفسية أن الغارات الصوتية التي أفاد تقرير فلس: أ.ن.ق
 وتعمل على بث ،تنفذها الطائرات الحربية اإلسرائيلية في القطاع بخرق حاجز الصوت تشكل جريمة حرب

  وتنتهك بشكل جسيم قواعد القانون، وشكل من أشكال العقاب الجماعي،الرعب في قلوب السكان المدنيين
 السيما اتفاقية ، كما يحظر العقوبات الجماعية أيا كان باعثها،الدولي الذي يحظر معاقبة المدنيين وترويعهم

وأوضح التقرير بان التأثيرات النفسية لتلك الغارات . جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين فى وقت الحرب
وخاصة األطفال منهم الذين عانوا وال زالوا من هي بال شك شديدة الضرر في وقعها على جميع فئات المجتمع 

أثار نفسية بالغة السوء لعمليات قصف سابقة ما يزيد من فرص ظهور اضطرابات معرفية وانفعالية وسلوكية 
لديهم كازدياد حاالت الخوف وارتفاع مستويات القلق والتوتر والتحفز الدائم وضعف التركيز مظاهر العدوانية 

أن هذه الغارات تؤثر على فئات شتى من المصابين باإلمراض المزمنة كمرضى السكر وأكد على . والعنف
 . والقلب وضغط الدم كما انها تؤثر سلبيا على كبار السن

  5/7/2006البيان  
  

  فلسطين تحزن لغياب الفنان إسماعيل شموط   .41
برز الفنانين الفلسطينيين ومن وهو أ.  عاما76توفي أمس األول الفنان التشكيلي الفلسطيني اسماعيل شموط عن 

وقد نعاه . جاءت وفاته اثر إجراء عملية جراحية في القلب، بعد معاناة طويلة. الفنانين العرب المعروفين
الرئيس محمود عباس باسم منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، أمس، ونعاه يحيى يخلف رئيس 

ان الثقافة الفلسطينية فقدت رمزا من رموزها برحيل :  التحرير وقالالمجلس األعلى للتربية والثقافة في منظمة
  . خصيات الفلسطينيةششموط، كما نعاه محمد بركة، العضو العربي في الكنيست والعديد من ال

   .1930ولد في مدينة اللد فلسطين سنة* 
  . زة فأقام مع أهله في مخيم لالجئين في خان يونس بقطاع غ1948شردته النكبة عام * 
  ). 1954 1950(التحق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة لدراسة فن الرسم والتصوير * 
  ). 1956 1954(روما / تابع دراسة فن الرسم والتصوير في أكاديمية الفنون الجميلة* 
   .1953 أقام أول معرض للوحاته في مدينة غزة سنة* 
 وقد شاركت فيه ،1954 الرئيس جمال عبد الناصر سنةأقام معرضه الثاني في القاهرة الذي رعاه وافتتحه* 

  . تمام عارف األكحل) وزوجته الحقا(زميلته 
  ). 1983 1957(عاش في بيروت وعمل في مجاالت فنية وثقافية عديدة * 
   .1990 واستمر حتى العام 1969انتخب أول أمين عام لالتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين سنة * 
  ). 1971(خب أول أمين عام للفنانين التشكيليين العرب لدورتين متتاليتين انت* 
انتقل من بيروت الى الكويت وعاش فيها تسع سنوات ثم الى المانيا لمدة سنتين، ثم انتقل الى عمان حيث * 

  ). 1992 1983(عاش فيها متفرغا للفن 
  : ، منهاله عدد من المؤلفات والكتابات الفنية والثقافية والتراثية

   .1957الفنان الصغير عام  •
   .1976الفن الشعبي الفلسطيني عام  •
   .1972موجز تاريخ فلسطيني المصور عام  •
   .1977فلسطين تاريخ وحضارة عام  •
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   .1989الفن التشكيلي في فلسطين عام  •
  . يحمل درع الثورة للفنون واآلداب، ووسام القدس، وجائزة فلسطين للفنون، وجوائز عديدة* 
  . له أعمال مقتناة في عدد من متاحف الدول العربية واألجنبية، ومن مقتني ومحبي أعماله* 
 معارض ألعماله في كل من فلسطين واألردن ومصر ولبنان وسوريا والكويت 1954أقام منذ عام * 

 والية 12 معرضا ب12(والبحرين واالمارات العربية المتحدة وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وفي اميركا 
 .وانكلترا والمانيا وفرنسا وايطاليا واالتحاد السوفياتي والسويد ويوغوسالفيا وبلغاريا والصين والنمسا) اميركية

  5/7/2006السفير 
  

  سرائيل وراء تخريب كنيسة شنودةاأمريكا و: قساوسة مصريون .42
لكنيـسة األرثوذكـسية التـي      تصاعدت أزمة إعالن األنبا مكسيموس األول مجمعه المقدس الموازي ل          :القاهرة

يترأسها بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر البابا شنودة الثالث، وتباينت ردود الفعل ما بين                
ووجه عضو المجلس المحلي     .الهجوم على خطوة مكسيموس، والصمت انتظارا لعودة البابا شنودة إلى القاهرة          

ألن البابا شنودة    وبرر ساويرس اتهاماته قائال   . بأنه صناعة أمريكية  القمص متى ساويرس اتهامات لمكسيموس      
  وأضـاف  .له موقف مضاد للسياسة األمريكية، ويرفض دخول القدس من دون حل عادل للقضية الفلـسطينية              

ساويرس أعتقد بأن وراء مكسيموس منظمات صهيونية، ألنها صاحبة المصلحة في إنشاء هذه الكنيـسة لـشق                 
 جانـب  إلـى  األم، وطالب ساويرس السلطات المصرية والجامع األزهـر الـشريف بـالوقوف            وحدة الكنيسة 
  .الكاتيدرائية

  5/7/2006الخليج اإلماراتية 
 

 اتصاالت مصرية الحتواء الوضع المتدهور في غزة .43
 المتدهورة فـي    األوضاع سبل وقف    ،مسأ ،بحث وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط       : د ب أ   -القاهرة  

وزير خارجية فنلندا الذي ترأس بـالده       و األوروبي للسياسة الخارجية في االتحاد      األعلىع غزة مع الممثل     قطا
في وزارة الخارجية المصرية أن هذه االتصاالت تناولت سبل تفادي مزيد مـن              وذكرت مصادر  .االتحاد حاليا 

 اإلنـسانية  المعونـات والمـساعدات      التصعيد بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي وكيفية العمل على توصيل        
كما بحث أبو الغيط خالل اتصاالت هاتفية مع المسؤولين الـدوليين تطـورات              .والمالية إلى الشعب الفلسطيني   

 األوروبي الفلسطينية وكذلك الدور     األراضي في   األوضاع حول   اإلنسان ومجلس حقوق    األمنمناقشات مجلس   
 .مراقبون أوروبيون في تشغيله بناء على االتفاقية الخاصة بالمعبرفي عودة العمل بمعبر رفح الذي يشارك 

  5/7/2006الدستور 
  

  سرائيليوساطة تركية لحل أزمة اختطاف الجندي اال وقرارات سورية هامة .44
 مبعوثين دوليين سيقومون بزيارات غيـر       أنعلمت الحياة   :  حميدي إبراهيم -دمشق 5/7/2006الحياة  نشرت  

 المسألة ليـست مـسألة      إنوقالت مصادر سورية     . اتصاالت مع قادة حماس    إلجراءولة  علنية لسورية في محا   
، مـشيرة   الديمقراطي، بل هذا ذريعة لتدمير حكومة حماس ومعاقبة الشعب الفلسطيني على خياره             أسيرجندي  
صادر ورفضت الم  . الحملة وزيادة الضغوط على سورية     إطار الكالم عن أن الحل بيد سورية يأتي في          أن إلى

 القرار هو قرار حماس، لكن دمشق تريد التوصل         إن وقالت   ،الخوض في تفاصيل الخالفات بين قيادات حماس      
   . وقت ممكن عبر التفاهم ووساطات تقوم بين فريقين هما حماس والحكومة االسرائيليةبأسرع حل سياسي إلى
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ر وزير الخارجية االيطـالي     حذ: محمد ظروف عن مراسلها في دمشق      5/7/2006الوطن القطرية    وأضافت
 ممارسة المزيد من الضغوط علـى       إلى الهادف   األميركي من االنسياق وراء المشروع      األوروبيةالسابق الدول   

كما حذر من محاولة    .  وسوريا األوروبيبين االتحاد     من الخطأ تأجيل توقيع اتفاقية الشراكة      أنسوريا واعتبر   
  .طقة نظرا لموقعها ومواقفها تجاه قضايا الشرق األوسط في المناألحداثعزل سوريا عن مجريات 

 أكد رئيس الوزراء التركـي      :الحليم غزالي  عبدعن مراسلها في أنقرة      5/7/2006األهرام المصرية   وذكرت  
 إلـى  رسائل حملها مستشار مجلس الوزراء للشئون الخارجيـة          ىأردوغان أن بالده تلقت ردودا من دمشق عل       

  واتـصاالتها   تركيـا  جهـود ذلك ضـمن      .  األمريكية اإلدارة إلى هذه الردود ستنقل     إن  ل وقا  , الرئيس السوري 
    .  حل دبلوماسي يخفف من حدة التوتر في منطقة الشرق األوسطإلىلتوصل ل
  

  الكويت تدين العدوان االسرائيلي على قطاع غزة .45
 دولة الكويت تؤكـد     أنلصباح  صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محمد ا        :  وكاالت -الكويت  
 التي تتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية وتطالـب         اإلجرامية األعمال واستنكارها الشديدين لهذه     إدانتهامجددا  

 ،المجتمع الدولي باالضطالع بمسؤوليته في التدخل الفوري والحازم لوضـع حـد ألعمـال القتـل والتـدمير          
 إلى في الوصول    اإلسهام معاناة الشعب الفلسطيني وتوفير ما من شأنه         هاءإلن في بذل الجهود الجادة      واإلسراع

  .السالم العادل والشامل في المنطقة
  5/7/2006الرأي األردنية 

  
 كب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطينياسرائيل ترت: اإلسالميالعمل  .46

منيا مع الشعب الفلسطيني، اعتصاما تضا  في األردناإلسالمينظم حزب جبهة العمل  : تيسير النعيمات-عمان
ودعا رئيس مجلس  .احتجاجا على الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع غزة

 . كل العوائق التي تحول دون وصول الدعم الحقيقي للشعب الفلسطينيإزالة إلىشورى الحزب حمزة منصور 
 األمةعب الفلسطيني والتعامل مع ممثليه بما تمليه مبادئ  االعتراف الحقيقي والكامل بخيارات الشأهمية وأكد

 المتحدة باألمم تفعيل قرار ربط عضوية اسرائيل إلى نقيب المحامين صالح العرموطي ودعا .ومصالحها
 .  المتحدة وفق ذلك القراراألممبتطبيق حق العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين مطالبا بتعليق عضويتها في 

  5/7/2006الدستور 
 

  فة حازمة ضد حرب اإلبادة المعلنةالرابطة الدولية تطالب بوق .47
 طالبت الرابطة الدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي والدول العربيـة بوقفـة                :بيروت

في بيـان   جاء ذلك،    .سرائيلية ضد شعبنا األعزل   حازمة ضد حرب اإلبادة والمجازر التي ترتكبها الحكومة اال        
التحرك الفوري من أجـل أوسـع تعبيـر         كما دعت إلى     .اجتماعها الدوري في بيروت   في  صدر عن الرابطة    

سياسي وشعبي وإعالمي، يضع االحتالل ومن يقف وراءه أمام تحٍد ومواجهة سياسية وشعبية، تتجاوز سـاحة                
ام احتالل األرض وقتـل الـشعب       واستغربت الرابطة الصمت الدولي أم     .المعركة العسكرية إلى مساحة العالم    

  .سرائيليةوحصاره، كاشفة عن وجود نساء حوامل وأطفال ومرضى وعجائز في السجون اال
  4/7/2006وفا 

   
  سرائيليمؤتمرات عربية وإسالمية تدين العدوان اال .48

ل ضـد   سرائيلي المتواص العدوان اال ،  أدان المؤتمر القومي العربي والقومي اإلسالمي ومؤتمر األحزاب       : غزة
 المؤتمرات الثالثة في بيان صـحفي حـق الـشعب           توأكد . في قطاع غزة والضفة الغربية      الفلسطيني شعبال
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الفلسطيني في مقاومة االحتالل بجميع الوسائل واألساليب، بما فيها المقاومة المسلحة وفقاً للقانون الدولي، وأن               
واعتبرت أن قـوات     .أو أي صورة من صورها    ليس من حق أحد مهما كان أن يطالبه باالمتناع عن المقاومة            

سرائيلي ترتكب جرائم ضد القانون الدولي وضد اإلنسانية، وقالت إن من مسؤولية كل إنسان يؤمن                اال لاالحتال
وشددت المؤتمرات على أن االحتالل لم يكن ليرتكب جرائمه ضد           .سرائيل للعدالة ابالقانون أن يعمل على تقديم      

حتالل وحمايته من إصدار قـرارات ضـده مـن          الم به الواليات المتحدة من تأييد مطلق ل       المدنيين لوال ما تقو   
المنظمات الدولية كافة بتقديم أقصى الدعم بتأكيـد         و وطالب البيان الدول العربية واإلسالمية     .المؤسسات الدولية 

   .شعب في مقاومة االحتاللالحق 
  4/7/2006وفا 

   
  م اسرائيل في كأس االتحاد للتنسااندونيسيا قد تنسحب من لقائها أم .49

 اندونيسيا قد تنسحب من اللقاء الذي كان من المقرر أن إن قالت وزارة الخارجية االندونيسية :رويترز-اجاكرت
يقام في تل أبيب في بطولة كأس االتحاد للتنس للسيدات بين اندونيسيا واسرائيل من جراء العمليات العسكرية 

وأصدر اتحاد التنس االسرائيلي بيانا يوضح أن االستعدادات للمباراة . طاع غزةالتي تشنها اسرائيل في ق
 . تمضي قدما

  5/7/2006الدستور 
  

  التصعيد االسرائيليماليزيا تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة  .50
إلـى   زدعت ماليزيا بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي وحركة عدم االنحيا           : كوااللمبور

سـرائيل للـوزراء والنـواب      اعقد اجتماع طارئ لمنظمة األمم المتحدة ُيخصص لمناقشة قـضية اختطـاف             
ونقلت وكالة األنباء الماليزية برناما عن السكرتير البرلماني في وزارة الخارجية الماليزية قولـه               .الفلسطينيين

وأضـاف أن    .تسوية هذه القضية في أسرع وقت     طالبنا أعضاء اللجنة الرباعية باتخاذ الخطوات الالزمة نحو         
ماليزيا ناشدت دول الترويكا في منظمة المؤتمر اإلسالمي عقد اجتماع استثنائي لمناقشة التطـورات الخطيـرة       
الراهنة في فلسطين، مؤكداً أن ماليزيا مهتمة جداً بهذه القضية وأنها ستبذل أقصى جهـدها لمـساندة الـشعب                   

  .ى أمرهالفلسطيني المغلوب عل
  5/7/2006وفا 

   
 طلب اجتماعاً طارئاً لمجلس األمنالجزائر ت .51

 األعمال الدولي للرد بصرامة على األمن طلبت الجزائر باسم المجموعة العربية اجتماعا طارئا لمجلس :أ.ب.د
ئر  الجزاأنوقال بيان للخارجية الجزائرية .  التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني وممثليه وقادتهاإلجرامية

 الفلسطينية وهيئات السلطة األراضيتجري اتصاالت دبلوماسية مالئمة بغية تأمين الحماية الالزمة للسكان في 
 .  الفلسطينية بأنها خطيرة وال مبرر لها وتضر بمسار السالم بالمنطقةباألراضي األوضاعالفلسطينية، ووصفت 

  5/7/2006البيان 
  

   االسرائيلي-شل في إنهاء الصراع الفلسطيني الغرب سيدفع ثمناً باهظاً إذا ف: بلير .52
 وصف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير األزمة بين الفلسطينيين واسرائيل بسبب الجندي االسرائيلي               :لندن

 الغرب سـيدفع ثمنـاً باهظـا للعـالم          أنوقال بلير    .المخطوف بأنها مروعة، ولن يتم حلها بدون تدخل دولي        
 بليـر لـم     أنغير   . االسرائيلي - حل للنزاع الفلسطيني     إلىماء الغربيون في التوصل      أخفق الزع  إذا اإلسالمي
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وكانـت  .  اسرائيل بعد عملياتها العدوانية المستمرة في غزة ضد المدنيين الفلسطينيين          إلى أو نقد    إدانةيوجه أي   
  .لمخطوف الجندي اإطالقالحكومة البريطانية قد اكتفت بمطالبة الجانبين بضبط النفس وضرورة 

  5/7/2006الحياة 
  
  

  العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةمنظمة اوسبال تدين  .53
، اليوم، بشدة األعمـال      في بيان لها    دانت منظمة تضامن شعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية أوسبال         :هافانا

 عن استيائها وسخطها    اإلجرامية التي يقوم بها الجيش اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معبرةً            
نها على قناعة بأنه فقط وعبر      أولفتت إلى    .العميقين أمام هذا العدوان اإلسرائيلي الجديد ضد الشعب الفلسطيني        

الرد الدولي المؤثر يمكن وقف هذا التصعيد العسكري اإلسرائيلي المدعوم مـن حليفتـه الواليـات المتحـدة                  
 المحتل اإلسرائيلي   ةمطالب والوطنية والمعادية لالمبريالية في العالم، إلى      كافة القوى التقدمية     ت ً دعواألمريكية،  

بالوقف الكامل لهذه األعمال اإلجرامية وأعمال اإلبادة، وإلى سحب قواتها العسكرية من األراضي المحتلة عام               
فلـسطيني   السالم ولالعتراف الكامل بحق الـشعب ال       إحاللوأكدت أوسبال مشاعرها التضامنية ألجل       .1967

  .المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف
  4/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
  واجه أسطول الفضائيات الغربيةالجزيرة العربية ت .54

ونية التي ، فهناك العديد من المحطات التلفزيCNN وال BBCليست فرنسا الوحيدة التي تعتزم منافسة ال 
تنبهت إلى ضرورة توسيع آفاق بثها وجمهورها، وأبرز مثال على ذلك محطة الجزيرة العربية التي ستبدأ 

وكرد مباشر على هذه الخطوة، تقوم . خالل األشهر القليلة المقبلة ببث برامج خاصة ناطقة باللغة االنكليزية
 اليوم البث منذ ،باللغة العربية، فيما بدأت قناة روسيا العالمية باالستعداد إلطالق بعض البرامج BBCقناة ال 

 في أميركا الالتينية التي انطلقت في تموز الماضي، كما يحكى عن Tele Surستة أشهر، وقد سبقتها محطة 
والصورة ليست اال كما يرسمها مدير قناة الداتش فيللي األلمانية . بدء بناء محطة جديدة ستنطلق من نيروبي

ومن المتوقع أن ترتفع فترة بث األلمانية إلى   نجد أنفسنا في ما يشبه التنافس أو الحرب اإلعالمية، نحن: النز
 وبهذا، ربما ستتغلب على قناة روسيا اليوم، وعلى القناة العالمية الفرنسية .2006 ساعة يومياً في أيلول 12

 مجرة المحطات التي تنوي التوجه الى مقابل .2007ث العربي مع بداية خريف عام الجديدة التي ستبدأ الب
العالم تقف الجزيرة وحيدة كعربية في مواجهة زمالء غربيين، وذلك بعد أن قرر القيمون عليها إنجاب شقيقة 

هذا مع العلم بأن المحطة الناطقة باللغة . لها الجزيرة الدولية، التي لن تكون توأمها كما يشدد مطلقوها
شيء بقناة الجزيرة العربية، وأن أمير قطر قد مولها بنفسه بدافع التصدي للمنافسين االنكليزية لن يجمعها أي 

أبدت  وقد وسيتوج التصدي باالستعانة بخبرات الموظفين السابقين في المؤسسات اإلعالمية الغربية،. الغربيين
  . ة بتغطية أخبار القاعدةالواليات المتحدة عدم ثقتها بالمشروع الجديد وتخوفها من أن تقوم المحطة الجديد

  5/7/2006السفير 
  

  ثلث البريطانيين يعانون البارانويا .55
أفاد باحثون بأن واحداً بين كل ثالثة بريطانيين يعاني من البارانويا، أو الخوف من اآلخرين               : لندن، يو بي أي   

 هيئـة االذاعـة     وأشـارت . يدبرون له المكائد ولكن من دون ان تكون هناك دالئل تؤكد مثل هذه المخـاوف              
البريطانية إلى أن الباحثين فوجئوا بأن عدد المصابين بهذه الحالة يكاد يكون قريباً من الذين يعانون من الكآبـة                   

 في المئة من البريطانيين يعتقدون بأن أي مالحظات سلبية يسمعونها تستهدفهم،            49وبينت الدراسة أن    . والقلق
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 في المئة لديهم شكوك بأن أحداً ما        20ون اغضابهم من دون سبب، و      في المئة يشكون بأن اآلخرين يعتمد      27و
 فـي المئـة     5 في المئة يخشون أن اآلخرين ينوون ايذاءهم في طريقة ما، فيما يعتقد              10يراقبهم أو يتبعهم، و   

  .بنظرية المؤامرة
  18/6/2006الحياة 

 
  هناك من عرض إطالق سراح الجندي االسرائيلي دون ثمن: حمدانأسامة  .56

اإلسرائيلية في قطاع   أصبح في حكم المعروف أن الهدف الرئيس من وراء الحملة العسكرية:الدين أحمد زع
غزة والضفة الغربية ال يقتصر على تحرير الجندي الذي أسرته ثالثة فصائل من فصائل المقاومة األسبوع 

لمقصود هنا رأس حركة المقاومة الماضي، خالل عملية عسكرية نوعية ومعقدة، بل يتعداه إلى ما هو أكبر، وا
  .اإلسالمية حماس والقضاء على الحكومة التي شكلتها

 التحتية وحمالت االعتقاالت الواسعة التي      يةوعلى الرغم من اشتداد الحملة العسكرية اإلسرائيلية واستهداف البن        
سير على موقفها القائم    لم يسلم منها حتى نواب ووزراء حماس، تصر الحركة والفصائل التي تحتجز الجندي األ             

على حل عادل بمبادلته باألسرى واألسيرات، بينما ترفضه إسرائيل، األمر الذي يعده مراقبون دليال واضـحا                
على عدم وجود نية إسرائيلية للخروج من األزمة، وبالتالي دليال على نية مبيتة لحملة عسكرية واسعة تقـوض     

  .فيها الحكومة الفلسطينية
قاومة اإلسالمية حماس في لبنان أسامة حمدان أكد على أن هذه الحملة العسكرية هي باألسـاس                ممثل حركة الم  

إلسقاط الحكومة الفلسطينية، وقال إن الحملة العسكرية ال ترتبط فقط بتحرير الجندي األسير بقدر مـا تـرتبط                  
ي المنتخبة، والخطـوة الثانيـة       الخطوة األولى فيها إسقاط حكومة الشعب الفلسطين       ،ستراتيجيةإبرؤية إسرائيلية   

األهم واألخطر هي أن هذه السلطة إما أن تكون وفق ما أراده لها االحتالل عندما وقعت اتفاقيات التسوية أو ال                    
تكون، بمعنى إما أن تكون سلطة ملتزمة تجاه االحتالل وإما أن تكون هذه السلطة غير مـسموح لهـا بالبقـاء     

  . والعيش، على حد قوله
دان أن الحملة العسكرية تهدف إلى منع فرص قيام حكومة يثق الشعب بها ناجحـة بتحويـل المـسار                  وأكد حم 

إذا نجح اإلسرائيليون بذلك فبالتأكيـد سيواصـلون        : وقال حمدان  .الفلسطيني الداخلي لصالح القضية الفلسطينية    
قد أنهم سـيجتهدون إلطـالق       عند ذلك أعت   - وهو الذي نؤكد أنه سيحصل إن شاء اهللا        -خطتهم، أما إذا فشلوا     

  . رصاصة الرحمة على هذه السلطة والتخلص منها بشكل نهائي
وفيما يتعلق بما يجري من وساطات إليجاد حل ألزمة الجندي األسير لدى المقاومة، تحدث حمدان عن وجـود                  

سرى، ونوع  نوعين من الوساطات، نوع يحمل اسم وساطات بالفعل وتطرح حلوال منطقية تقوم على مبادلة لأل              
آخر يصل إلى حد الضغوط يقوم على المطالبة بإطالق سراح الجندي األسير دون مقابل، وقال حمدان في هذا                  

بصراحة الفرق بين مصطلح الضغوط والوساطات هو فرق واسع، وال نريد أن ندخل في تفصيل هذا                : السياق
أقصد بالثمن هـو إطـالق سـراح        األمر، ولكن أقول إن هناك من عرض إطالق سراح الجندي دون ثمن، و            

األسرى، وهناك بالمقابل من عرض التدخل من أجل إطالق سراح أسرى فلسطينيين والعمـل قـدر اإلمكـان                  
نحن من طرفنا كنا واضحين، هناك أسرى لهم الحق في أن يخرجوا مـن              : لتحقيق مثل هذه القضية، وأضاف    

يساعد في هذا المجال فنحن نرحب بجهده وسيجد منا         سجونهم، وواجبنا تحقيق هذا األمر لهم، ومن يستطيع أن          
  . كل عون

وتعليقا حول الوساطة التي تحدث عنها الرئيس المصري محمد حسني مبارك لإلفراج عن الجندي األسير ولـم          
الحديث يدور اآلن عن وساطات، والوساطات لم تصل بعـد  : يعلق عليها الجانب اإلسرائيلي، قال أسامة حمدان    

، وحتى اللحظة تعاملنا بإيجابية مع كل المبادرات التي طرحت، والطرف الذي يعرقـل المبـادرات                إلى نهايتها 
عن قصد هو الجانب اإلسرائيلي، لذلك أعتقد أن المسألة اآلن هي عند اإلسرائيليين، وإن كان هناك من ضـغط      
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لإلفراج عن األسـرى    يجب أن يمارس، فيجب أن يمارس على الجانب اإلسرائيلي الذي يعرقل أي جهد يؤدي               
  . الفلسطينيين مقابل الجندي األسير

أما بخصوص ما تتعرض له الحكومة الفلسطينية من اعتقال وتدمير لمؤسساتها، في ظل الحديث عن مستقبلها،                
وصف حمدان الحديث عن وجود فراغ دستوري بـالمعبرة عن االنتهازية السياسية ومحاولة لالسـتفادة مـن                

والشعب الفلسطيني، فضال عن أنها تتكامل مع االعتداء على الشعب الفلسطيني، وأضاف            الضغط على الحكومة    
ليس هناك فراغ دستوري، والكل يعرف ذلك، وهذا موقف يسيء ألصحابه، وموقف يكشف عما يكنّـه                : معلقا

ة، هـذه   البعض في نفسه تجاه الواقع الفلسطيني رغم محاوالته القول إنما هو حريص على المصلحة الفلسطيني              
انتهازية سياسية مرفوضة ال نقبلها، هذه الحكومة تواجه اآلن أزمة مع االحتالل الـذي يعتقـل ثمانيـة مـن                    
وزرائها، لكن ما زالت الحكومة تسير أعمالها، وإذا كان المقصود أن تسير الحكومة األعمال وفق مـا يريـده                   

  . اإلسرائيلي، فهذا أمر آخر
 نقلته عنه صحيفة نرويجية من أن عمليات خطف اإلسرائيليين ستتواصل           وعلق ممثل حماس في لبنان على ما      

طالما لم تفرج إسرائيل عن المعتقلين الفلسطينيين، وما إذا كانـت هـذه التـصريحات تزيـد مـن مبـررات               
أنا قلت بوضوح إن رفض إسرائيل التعامل فـي         : اإلسرائيليين الستهداف قادة حماس في الخارج، علق بالقول       

ندي األسير على قاعدة تبادل األسرى، لن يوقف عمليات المقاومة من أجل إطالق سـراح األسـرى                 قضية الج 
أما الذي  : ولن يمنع المقاومة من خطف المزيد من جنود االحتالل طمعا في أن يحصل تبادل لألسرى، وأضاف               

  .يقرر أن تقع هذه العملية أم ال فهو الجناح العسكري وهذه مسؤوليته على األرض
 ىمن الطبيعي أن نتعـاط    : صوص التهديدات التي يطلقها قادة جيش االحتالل بحق قادة حماس، قال حمدان           وبخ

مع هذه التهديدات بشكل جاد، خاصة أن التجربة في هذا الجانب مع اإلسرائيلي تجربـة واضـحة، الجانـب                   
: ، وأردف قائال  1997ان عام   اإلسرائيلي الذي يهدد باغتيال مشعل، سبق وأن قام بمحاولة جادة الغتياله في عم            

االحتالل يدرك تماما أنه في ظل وجود معادلة كهذه ووجود أسرى فلسطينيين، ال بد أن يتم التعامل على قاعدة                   
أن من يجري أسره في معركة أو مواجهة مع االحتالل ال يمكن أن يخرج دون أن يتم اإلفراج عن عدد مـن                      

ل هذه األزمة بأنه موقف إسـرائيلي، وقـال إن لهـذا األمـر            ووصف حمدان الموقف األمريكي حيا     .األسرى
انعكاسين مهمين، االنعكاس األول أن يتعامل الموقف األمريكي من منطلق العقدة والعقلية اإلسرائيلية فهذا يعني               
لنا كعرب وفلسطينيين أنه ليس هناك فرصة للتعامل مع أمريكا كطرف محايد، بل إن الذي يريد أن يتعامل مع                   

رف األمريكي فيما يتعلق بالمنطقة وشؤونها من اآلن فصاعدا يجب أن يتعامل معها كطرف إسرائيلي، وهذا                الط
أعتقد أن الموقف األمريكي بهـذه الطريقـة يؤكـد أن           :  المسألة الثانية  .أمر ستكون له تبعاته التي تترتب عليه      

ال يقبله األمريكيون والمجتمع الدولي     المشكلة ليست مشكلة الفلسطينيين والعرب وليست مشكلة إصرار وسلوك          
بقدر ما هي مشكلة أمريكا في التعاطي مع قضايا المنطقة من منطلق الرؤية والمصلحة اإلسرائيلية، وهذا األمر                 

   .ال يمكن أن يكون مقبوال على صعيد المنطقة
ل علـى مواصـلة     وفي قراءته للمستقبل رأى حمدان أنه برغم ما يبدو من صعوبة األوضاع وإصرار االحتال             

العدوان، فإن المستقبل ليس بهذا السوء الذي يحاول االحتالل أن يصوره، هناك إرادة جديدة تتشكل في الواقـع                  
الفلسطيني، ومعادلة سياسية تتركز في هذا الواقع، وملخص هذا التحول أنه هناك طريقة فلسطينية جديدة فـي                 

ق وال استسالم للضغوط، وإدارة للمواجهة تعمل مـن أجـل           التعامل مع الحدث عنوانها أن ال تنازل عن الحقو        
تحقيق المصالح الفلسطينية بأفضل صورة، ويجب أن يدرك الجميع ومن يتعامل مع الشعب الفلسطيني أن هـذا                 
التحول ال يمكن منعه، وهو تحول يستوعب اآلن كل القوى والفصائل الفلسطينية، وأظن أن هذه الرسالة األهم                 

  . التوصل إلى وثيقة التفاهم الوطنيعندما نجحنا في
  4/7/2006ردنية السبيل األ

  



 

 25

  ميركي، صمت عالمي، عجز عربيأإجراءات نازية، تواطؤ  .57
  جهاد الخازن

ايهود أولمرت يرفض التفاوض مع خاطفي الجندي اإلسرائيلي ألن حكومة اسرائيل ال تخضع البتزاز الـسلطة            
لن نجري أي مفاوضات على اإلفراج عـن        . رهابية مجرمة إت  الفلسطينية وحكومة حماس التي تقودهما منظما     

     .سجناء
كان رئيس وزراء اسرائيل يتحدث عن حكومته، فهي التي دمرت الجسور ومحطات الكهربـاء فـي عقـاب                  

و عشرين مقابل كل قتيل يهودي، في إجـراء نـازي           أجماعي نازي، وهي التي قررت قتل عشرة فلسطينيين         
  .بنات المدارسمعروف، وهي التي قتلت 

 المقاومة ضد االحتالل حق، بل واجب، خصوصاً مع غياب مفاوضات، فحكومة أولمرت هي التي               ،في المقابل 
وفي موضوع الجندي المخطـوف بالـذات فـإن         . اخترعت التفاوض مع نفسها، واالنسحاب من جانب واحد       

  .رد إرهابياً نازياًمقاومين هاجموا جنوداً في عملية عسكرية خالصة تحت االحتالل، وكان ال
حزاب نازية الصبغة في مقابل مقاومة مـشروعة ضـد          أرهابية في اسرائيل تقودها     إمام حكومة   أوهكذا فنحن   

  .االحتالل ضمنها كل قانون سماوي أو وضعي، وشرعة األمم المتحدة نفسها
ه، وبالتالي ال فـائز  مام وضع ال حل لأننا اآلن إهم من تصنيف حكومة أولمرت كما هي كعصابة نازيين جدد   أ
  .و خاسر، وإنما درجات من الخسارة للطرفينأ

ن قتلت حكومة أولمرت ودمرت، ومارست عقاباً       أن تطلق الجندي غلعاد شاليت مجاناً بعد        أالمقاومة ال تستطيع    
جماعياً، أقول مرة أخرى انه نازي، وإسرائيل ال تستطيع إطالق أسرى مقابل الجندي ألنها لو فعلت ستـشجع                  
الخاطفين، وتواجه بعمليات خطف مماثلة في المستقبل، وإذا كانت لعبة عض األصابع تنتهي كما يفترض بـأن                 

  .صبع اآلخرإيصرخ واحد ألماً ويكف عن العض، فإن اللعبة الدائرة ستنتهي بأن يقطع كل طرف 
لم أسمع مـن واحـد     خوان من فتح وحماس، كلهم من القادة المعروفين، و        إليس هذا رأيي وحدي، فقد اتصلت ب      

  .ن نتوقع له النجاحأمنهم حالً يمكن 
نهم أن نصدق   أفي هذا الوضع يلتقي الخاطفون مع حكومة أولمرت، فهم دخلوا مدخالً ال مخرج منه، وال يمكن                 

نهم كانوا يعرفونها حق المعرفة، ووقّتوا عمليتهم مع قرب انتهاء          ألم يتوقعوا ردود الفعل اإلسرائيلية، فاألرجح       
وحكومة أولمرت بجرائمها   . ساسهأ الفلسطيني باتفاق على وثيقة األسرى لنسف الحوار من          –وار الفلسطيني   الح

ن أالمتتالية والمتزايدة وباالنتقام الجماعي، تريد قطع الطريق على أي مفاوضات فـي المـستقبل، خـصوصاً                 
  .صبح خطوة نحو المفاوضاتن يأاالنسحاب األحادي لم يلق تأييداً من أي طرف، وإن لقي فالشرط كان 

طرافاً في إدارة بوش بالتواطؤ مع المتطرفين في حكومة أولمرت وبين           ألى بدايته التهمت    إولو عدت بالوضع    
ن يعتبر  ألى فوز حماس، ال يمكن      إالفلسطينيين، فاإلصرار على انتخابات نيابية فلسطينية، وكل استطالع يشير          

 يمنع  م في الشرق األوسط، وإنما هو قرار واع للسير بالوضع نحو تأز           جزءاً من مسيرة الديمقراطية المزعومة    
  .ساس خريطة الطريقأأي مفاوضات حقيقية على 

دارة بوش وحكومة أولمرت فـي تعطيـل العمليـة        إوهكذا كان وجاءت حكومة حماس التي سهل قيامها مهمة          
سطينيين، حتى استطاع مقـاومون القيـام       السلمية، وتواصلت اإلجراءات اإلسرائيلية الوحشية ضد المدنيين الفل       

ميركي وصمت عـالمي وعجـز      أبعملية عسكرية خالصة، وردت اسرائيل بإجراءات نازية حقيرة مع تواطؤ           
  .عربي

بواب حكومة المتطرفين في اسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية، ففتح نفسها تواجـه            أوالخسارة لن تقف عند     
ن هناك تعاطفاً فلسطينياً واسـعاً      أ العملية العسكرية، وأركانها يدركون جيداً       نها لم تكن شريكاً في    أالخسارة مع   

ن يقولوا لحمـاس    أوهم ال يستطيعون    . مع قضية األسرى فال يستطيعون سوى تأييد الطلب مع إدراكهم عبثيته          
ن فتح ستخسر   أوالنتيجة  . ن يعلنوا التأييد لها وليخرب المعبد على رؤوس الجميع        أنها أخطأت، وال يستطيعون     أ
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ن الخسارة واقعة على الجميع، خصوصاً حمـاس التـي          أذا لم تتدخل، وعزاؤها الوحيد      إذا تدخلت، وستخسر    إ
كانت حتى الفوز باالنتخابات متماسكة كفصيل، ثم بدأنا نسمع عن تباين فـي وجهـات النظـر بـين الـداخل        

 حتى لم نعـد نعـرف إن كانـت العمليـة            والخارج، وأن هناك في الجناح العسكري فئات تتمرد على القيادة،         
  .العسكرية بقرار من فوق، أو بقرار من فريق منشق لم تستطع القيادة ضبطه، أو التنصل منه بعد ذلك

ن النيات الحـسنة، مـن      أاليوم اللعبة الوحيدة في ساحة المواجهة المدمرة الدائرة هي الوساطة المصرية، غير             
لية متطرفة عملت بوعي وإصرار على تدمير العملية الـسلمية، وبـين            مصر ال تكفي، فهي بين حكومة اسرائي      
ن مصر تحـاول    إوالوساطة المصرية تتعرض لالنتقاد، مع      . و ال شيء  أمتطرفين فلسطينيين يريدون كل شيء      

  .فيما ال يحاول آخرون يفضلون السير نحو المجزرة من دون استنفاد البحث عن بدائل
  5/7/2006الحياة 

 
   وأحالم اليقظةأمطار الصيف .58

  ماجد عزام
ال يمكن الجدال في أن اسرائيل استغلت عملية كرم أبو سالم النوعية واختطاف الجندي جلعاد شاليت للـشروع                  

 وفـصائل المقاومـة   ،في تنفيذ خطط ومشاريع معدة مسبقاً تتعلق بالصراع ضد الشعب الفلسطيني بشكل عـام            
إنكار المهانة الشديدة التي ألحقتها العمليـة بجـيش االحـتالل     وبالتأكيد ال يمكن .وحكومة حماس بشكل خاص 

وبالدولة العبرية، إال أن هذا األمر ال يفسر قطعاً القدر الكبير من العنف الذي مارسه وما يزال جيش االحتالل                   
ـ          ة تحقيـق  في األراضي الفلسطينية المحتلة والذي تحاول من خالله القيادة االسرائيلية أو النخبة الجديدة الحاكم

  :عدة أهداف شخصية وسياسية وأمنية يمكن إيجازها على النحو التالي
 يحاول رئيس الوزراء االسرائيلي إثبات مزاياه ومواهبه القيادية والنجـاح فـي             ، على المستوى الشخصي   :أوالً

ريـق  وكما هو معروف وشائع في اسرائيل، فإن أقرب ط        . لى السلطة إأول امتحان حقيقي يواجهه منذ وصوله       
وكلما زادت  . لى عقل وقلب الجمهور االسرائيلي يتمثل في إيقاع أكبر قدر ممكن من األذى بالشعب الفلسطيني              إ

شدة الضربات التي يكيلها الزعيم للفلسطينيين زادت شعبيته في عيون االسرائيليين وزادت قدرته علـى تنفيـذ                 
االسرائيلية من وجهة نظره السياسية والحزبيـة       الخطط والمشاريع التي يراها متالئمة ومتساوقة مع المصلحة         

لى ماض عسكري وخبرة    إأمر مماثل نجده عند وزير الدفاع بيريتس الذي يحاول التغطية على افتقاره              .بالطبع
  .الموافقة على استخدام أشد األساليب وحشية في مواجهة الفلسطينيينبحربية 

طالق الـصواريخ علـى مدينـة       إفي عجزه عن وقف     بيريتس يعاني من خلل وعقدة نقص إضافيين يتمثالن         
هذا العجز يترجم أيضاً عبر استخدام المزيد والمزيد من القوة والبطش ضد الشعب الفلسطيني ولعدم               . سيدروت

امتالك الشجاعة الالزمة لمواجهة سكان سيدروت وعموم االسرائيليين باسـتحالة وقـف إطـالق الـصواريخ           
  .باألساليب والطرق العسكرية

ن اسرائيل استخدمت عملية معبر كرم أبـو سـالم وخطـف            إً في السياق األمني والعسكري يمكن القول        :انياث
الجندي ذريعة لتنفيذ الخطط والمشاريع الموضوعة مسبقاً لغرض الحد أو حتى وقف إطالق الـصواريخ مـن                 

الحديث عـن حـزام أمنـي    وفي هذا الصدد يتم . قطاع غزة ضد المستوطنات والتجمعات السكانية االسرائيلية   
ناري أو منطقة خالية من السكان شمال قطاع غزة، منطقة بيت حانون وبيت الهيا وشرق خان يـونس وهـي                  

لى تفريغ مناطق فلسطينية كاملـة مـن        إأي إقامة حزام أمني يحتاج      . المناطق التي تطلق منها الصواريخ عادة     
 والدبابات وحتى السفن الحربية الشيء الذي لم يتم حتى          سكانها عبر االستخدام المكثف للنار من قبل الطائرات       

وهو األمر غير المجدي ولم يثبـت       .  أو االحتالل المباشر عبر بقاء الجنود والقوات لفترات طويلة نسبياً          ،اآلن
نجاحات تذكر في الماضي علماً أن االحتالل المباشر للقطاع والتدخالت شبه اليومية لم تنجح في إيقاف إطالق                 

  .واريخ بشكل نهائيالص
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جهـاض  إسقاط حكومـة حمـاس و     إ يمكن الحديث عن رغبة اسرائيلية جامحة في         ، في الجانب السياسي   :ثالثاً
تجربتها الوليدة في السلطة وقد راهنت اسرائيل على الحصار االقتصادي الدولي كما على الخالفات الفلسطينية               

 وعندما لـم    ،لى الحرب األهلية  إالفلسطيني وصوالً حتى    الداخلية إلسقاط حكومة حماس وبث الفتنة في الشارع         
لى إعالن الحرب مباشرة وميدانياً وعملياً على الحكومة عبر خطـف وزراء            إيتحقق هذا الحلم، لجأت اسرائيل      

حماس في الضفة وال يمكن تفسير هذا التصرف بعيداً عن السياق السياسي والرغبة االسرائيلية التي               من  نواب  و
  .نة في إبعاد حكومة حماس وإسقاطها وإزاحتها عن سدة الحكملم تعد دفي

لى أن ايهود أولمرت ما زال متشبثاً بتنفيذ خطة االنطواء في الضفة            إشارة   يجب اإل  ،في الجانب السياسي أيضاً   
الغربية وعملياً فقد ربط مصيره السياسي بتنفيذ هذه الخطة ومن المعلوم أن التطورات في الفترة الماضية فـي                  
قطاع غزة وخاصة استمرار سقوط الصواريخ على المستوطنات االسرائيلية أزعجـت أولمـرت وأثبتـت أن                

وهكذا اعتقد أولمرت أنه ال بد من استعادة ما         . الخطوات أحادية الجانب لن تجلب السالم وال األمن لالسرائيليين        
عهم من التفكير في نقل تجربة غـزة        يصفه بقدرة الردع االسرائيلية أي ردع وإرهاب وتخويف الفلسطينيين لمن         

  .لى الضفة الغربية مستقبالًإ
 التحتية الفلسطينية وتدمير المؤسسات الفلسطينية المختلفـة سياسـياً          ية وفي ما يتعلق بتدمير البن     :رابعاً وأخيراً 

 والـضرر    أمام رغبة اسرائيلية في إلحاق أكبر قدر ممكن من األذى          ، وكما سبق ذكره   ،ومادياً ومعنوياً، فنحن  
بالفلسطينيين، إال أننا في نفس الوقت أمام اعتراف وإقرار اسرائيلي بالعجز عن وقف إطالق الصواريخ ومنـع                 

لى ضرب الشعب الفلسطيني مباشرة لدفعه للضغط على         إ المقاومة من تنفيذ عمليات نوعية وجريئة، فيتم اللجوء       
  .يدفصائل المقاومة للعودة للتهدئة ووقف إطالق النار من جد

واضح بالطبع أن معظم األهداف والخطط االسرائيلية لم تتحقق إال أن فشلها نهائياً واستراتيجياً متعلق أساسـاً                 
بكيفية التعاطي السياسي الفلسطيني معها، فال يمكن إدارة الصراع في ظل هذا التباين الواسـع فـي الـرؤى                   

مج سياسي وتنظيمي يعجل في تـشكيل حكومـة         ولعل التفاهم على وثيقة األسرى كبرنا     . واألهداف والمواقف 
وحدة وطنية وإعادة بناء منظمة التحرير وفق أسس ديمقراطية سليمة وشفافة، وهذا األمر وحده كفيل بـإدارة                 
الصراع بشكل موحد، واستغالل واستثمار نقاط وأوراق القوة لتحقيق أكبر قدر ممكن من المـصالح واآلمـال                 

  .الوطنية الفلسطينية
  5/7/2006 المستقبل

  
  ...  الحرب على غزة وأبعد منها .59

  سليمان تقي الدين 
الحرب التي تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي عملية منهجية ومنظمة لتدمير مقومـات                 

فهل تحاول اسرائيل مرة    . ن تكون أهدافها محصورة في الضغط لإلفراج عن الجندي األسير         أفال يمكن   . الحياة
ن تفرض شروطها السياسية على الشعب الفلسطيني عن طريق العنف؟ وما الذي يملكه رئيس الوزراء               أخرى  أ

كثر من شارون ونتانياهو وباراك من قبل على هذا الصعيد؟ وهل تدمير محطـات              أاالسرائيلي ايهودا أولمرت    
ه غاية بذاتها لمنـع الـشعب       خرى هو وسيلة للتفاوض، أم أن     توليد الكهرباء والجسور ومرافق الحياة المدنية األ      

الفلسطيني من تنظيم شؤونه وتطوير وسائل صموده، ومن خاللها تصعيد المشكالت الـسياسية لتوليـد تيـار                 
ي قوة سياسية   أي حل نهائي تطرحه اسرائيل أصال، و      أسياسي يقبل التسليم بالخطة االسرائيلية للحل النهائي؟ و       

  . ألدنى المقبول للتسوية التاريخية؟ن تقبل به من خارج الحد اأفلسطينية يمكن 
ن اسرائيل لم تتوقف لحظة عـن سياسـة         إي ما بعد اتفاق أوسلو،      أيتضح من خالل تجربة السنوات الماضية،       

و الترانسفير يتم تحقيقـه بخطـوات   أ مشروع التهجير   أنتدمير البنية الوطنية للشعب الفلسطيني، ويمكن القول        
شجار وتوسـيع المـدى الحيـوي    ر وجرف المنازل والقرى والمخيمات واأل   فالحصار والتدمي . جزئية مدروسة 
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والهـدف  . واألمني للمستوطنات وخطة الجدار كلها، أمور تدل على تغيير بنيوي في خارطة الشعب الفلسطيني             
وبهذا المعنـى يـتم     . ن يتشكل في كيان قابل للحياة ومتواصل ومتماسك       أالبعيد المدى هو منع هذا الشعب من        

ن الحل السياسي التفاوضي القائم على فكـرة        إ. زافه يوميا ويجري إيقاع الخسائر الجسيمة به ماديا وبشريا        استن
ن اسرائيل مـا زالـت      أو الدولة الفلسطينية القابلة للحياة ليس مقبوال في العقل االسرائيلي بعد، بدليل             أالدولتين  

رغم االستحالة المتزايدة لهذا الحل مـع سـقوط         تنتج قيادات سياسية مشروعها الوحيد هو فرض الحل األمني          
ذا راجعنا السياسة االسـرائيلية فـي       إو. وعود شارون المتكررة عن حسم الموقف بواسطة الحمالت العسكرية        

  . ي تيار فلسطيني فرصة ولو شكلية للتفاوضأن يعطى أعهد شارون يتبين أنها ال تنطوي حتى على احتمال 
ن أهو في أوج استعداده للتسوية، واستطاعت بالتعاون مع الواليات المتحـدة            حاصرت اسرائيل ياسر عرفات و    

. طراف السلطة الوطنية  أيجاد رئيس حكومة مستقل في محاولة لخلق التناقضات داخل          إتفرض شروطها لجهة    
ولـم  . ي تعاون معه، وكانت فترة واليته هي فترة اللجان األمنية المشتركة          أوجاء أحمد قريع ولم تقدم اسرائيل       

ثم انتقلت اسرائيل لشل مركز عرفـات       . ي فرصة للبحث  أتأخذ خارطة الطريق التي اقترحتها الرباعية الدولية        
وسـلو ورجـل    أوانتهت بالتسميم له فجاء محمود عباس مرحبا به من المجتمع الدولي بوصفه مهندس اتفـاق                

لقـد أصـرت    . في ذلك انسحابها من غـزة     ي فرصة سياسية بما     أولم تقدم اسرائيل لعباس     . السالم الفلسطيني 
خراج انسحابها من غزة كعملية أمنية تتعلق بأمن جنودها ولم تقدم هذا االنسحاب بوصفه جزءا               إاسرائيل على   

فلقد ركـزت اسـرائيل علـى       . من خطتها للتسوية السياسية الشاملة ومن مشروع الدولة الفلسطينية الموعودة         
لـى سـجن    إجراءات التي اتخذتها على الحدود، وتحول غزة بالتالي         كل اإل تجويف معنى السيادة على القطاع ب     

  . كبير
ن حمـاس ال    إثم كانت االنتخابات التشريعية فاتخذت اسرائيل من نجاح حماس ذريعة لرفض التفاوض بحجة              

وبالفعـل  . تعترف في برنامجها بالقرارات الدولية وعناوين التسوية الشاملة، وبشكل خاص وجـود اسـرائيل             
ن تحاصر حماس سياسيا على المستوى الدولي وتسلط عليها الضغوط بما في ذلك الحصار              أاستطاعت اسرائيل   

جـواء  ألـى خلـق     إوأدى الحصار   . وضاع المدنية المالي الخانق الذي شل مبادرات السلطة الجديدة لتنظيم األ        
س قاعدة للمواجهـة حـول      سرى التي جعل منها محمود عبا     ضاغطة على حماس كانت من تجلياتها وثيقة األ       

ساسية للشعب الفلسطيني وطرح حولها مبادرة االستفتاء التي كادت تحدث انشقاقا عميقـا             الخيارات الوطنية األ  
لكن الحوار الوطني والمرونة الفائقة والحكمة التي تعاطت من خاللها حمـاس، أدت             . في صفوف الفلسطينيين  

التأكيد علـى حـق الـشعب الفلـسطيني         : ة معدلة، وأهم ما فيها    عادة تركيز الوحدة الوطنية حول الوثيق     إلى  إ
 والقبول بالحل السياسي الذي     67راضي  أبالمقاومة بجميع األشكال الممكنة وحصر المواجهة مع اسرائيل داخل          

لى تشكيل حكومة وحدة    إهذا الحل الوطني مشفوعا بالتوجه      . ن تبناه الشعب الفلسطيني وهو حل الدولتين      أسبق  
وسع شراكة ممكنة، هـو الـذي       أحياء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة        إعادة تشكيل و  إووطنية  

ن وحدة الشعب الفلـسطيني علـى       إ. لى الرد التدميري للسلطة الوطنية    إأقلق اسرائيل وأحبط سياساتها ودفعها      
ـ             وتفكيـك   67راضـي   أن  برنامج وطني نضالي يتمسك بالثوابت المعروفة باالنسحاب االسرائيلي الكامـل م

المستوطنات والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين وعودة الالجئين، هو الذي جعل اسرائيل في حالة مـن العجـز    
شغال الشعب الفلسطيني بالفوضى الداخلية وتركه يواجه هذه الفوضـى فيمـا            إي رهانات مؤداها    أعن تحقيق   

طبعا ال يمكن فـصل مجريـات هـذه العمليـة           . ااسرائيل تغير يوميا من معالم خارطة فلسطين بشريا ومادي        
ميركي السرائيل في بناء توازن عـسكري وسياسـي فـي           ليمي من حيث الدعم األ    قالعسكرية عن الوضع اإل   

ميركية لـم تتـصدع   ن الجبهة األأميركي في المنطقة ويظهر    فلسطين وربما في محيطها يوقف هذا التراجع األ       
  . يرانإميركي مع يجة القبول بالحل التفاوضي األكليا بعد التراجع المعنوي الكبير نت

فال يمكن فهم ما يجري بفلسطين اآلن، والسيما التهديدات االسرائيلية لسوريا ولبنان، وبـشكل خـاص ربـط                  
 من خالل وجود قائدها في دمشق، إال بوصفه جزءا من           ،الصراع في فلسطين بدور سوريا في مساعدة حماس       
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ن عقدة فلسطين ما زالت مرتبطة بمحيطها فـي         أويتضح هنا جليا    .  المنطقة ميركي على مجمل مفاصل   أضغط  
لقد . التصور االسرائيلي، وأنه من الوهم تصور عزل المشكالت والقضايا في محيط فلسطين عن الحل النهائي              

 داتها الرئيـسية فـي توازنـات      أميركية وركيزة مشروعها األمني و    كانت اسرائيل وال تزال محور السياسة األ      
لى التعايش مـع جيرانهـا      إوعبثا التفكير باسرائيل بصفتها دولة داخل حدودها تسعى         . وسط الجديد الشرق األ 

نقاضـه  أقامة كيانها على    قليمي يستهدف الشعب الفلسطيني ماديا ومباشرة إل      إن اسرائيل هي مشروع     إ. بسالم
هذه الحقيقة هي التي    . تصاد والسياسة ولكنها تستهدف كل محيطها من حيث الدور المرسوم لها في األمن واالق           

ن تضيف دولة فلسطينية مستقلة صغيرة على حـدود         أفماذا يمكن   . تفسر استعصاء الحل السياسي في فلسطين     
بقاء هذا الـصراع مفتوحـا      إولماذا تصر اسرائيل على     . اسرائيل من تحديات لها في ظل هذا الوضع العربي؟        

ولمـاذا  . ية التاريخية ليقرر مصيره على أرض يقيم عليها ويشغلها اآلن         ن الشعب الفلسطيني قبل بالتسو    أطالما  
ن اسرائيل مـا    أيشجع المجتمع الدولي بقيادة الواليات المتحدة هذا التصلب االسرائيلي على رفض الحلول لوال              

من هنا  . مةقليمية أوسع وترى فيها الواليات المتحدة أساسا في هذه المنظو         إزالت تفكر بمستقبلها داخل منظومة      
كثـر اسـتحالة الحلـول      أيام القادمـة    وستثبت األ . ربما كان من الوهم التصور باستقالل قضية شعب فلسطين        

هـذا  . طار وحيد لالستقرار في المنطقة    إقليمي شامل ك  إلى نظام   إالمنفردة، واستحالة الحلول الجزئية، والحاجة      
تمرة على الشعب الفلسطيني اآلن في غزة وغدا فـي          هو االستنتاج األساسي من وراء الحرب االسرائيلية المس       
قال رجل فلسطيني وهو يحتضن أطفاله ويبحث عـن         . الضفة وبعد غد في الداخل وربما خارج حدود فلسطين        

ن اسرائيل ال تبحث عن حـل  أيبدو . إنه جيل آخر من الكراهية : زاوية آمنة لهم تحت وابل القصف االسرائيلي      
اسرائيل مشروع  . ن المقاومة تحجزها عن االندفاع في تحقيق مشروعها       أني ولو   فلسطيني وال حتى عن حل أم     

  !!اكبر من فلسطين، فهل وحده يواجه شعب فلسطين؟
5/7/2006 السفير   
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