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  غزة تغرق بدماء أطفالها ورجالها .1
الصحة الفلسطينية، أن عدد الناطق الرسمي باسم وزارة  أعلن  7/7/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم قال

 فلسطينياً، بينهم 22 ساعة الماضية وصل إلى 24استُشِهدوا جراء التصعيد الصهيوني خالل الذين الفلسطينيين 
فيما استُشِهد . عشرون في غارات شمال غزة التي ينفّذ فيها الجيش اإلرهابي الصهيوني عمليةً واسعة النطاق

 فإن المصابين وصلوا ،وحسب تصريح الناطق .ة خانيونس جنوب قطاع غزةمقاومان فلسطينيان شرق مدين
فيما كان عدد .  وصفت المصادر الطبية حالتهم بالخطيرة14 في العناية المركزة و12 مصاباً بينهم 74إلى 

  . طفال27ًاألطفال من بين المصابين 
 مصادر طبية فلسطينية هاكدتالى ما  :وليد عوضعن مراسلها رام اهللا  من 7/7/2006 القدس العربي ولفتت

امس ان الجيش االسرائيلي يستخدم اسلحة محرمة دوليا ضد الفلسطينيين، وان بعض القذائف التي تطلقها 
  . االهداف الفلسطينية هي قذائق حارقة جداًىالطائرات الحربية عل

ي مجلس األمن قدمت  قطر العضو العربي فأن  : اسعد تلحمي عننيويورك من 7/7/2006 الحياة وذكرت
مشروع قرار يدين العدوان االسرائيلي ويطالب بوقفه وبانسحاب اسرائيل من غزة ويثني على جميع الجهود 
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 أثناء ، وذلكالرامية الى ايجاد حل ديبلوماسي لموضوع االفراج عن األسرى بما في ذلك الجندي االسرائيلي
ف السفير األميركي لدى األمم المتحدة جون بولتون ووص. جلسة استشارية مغلقة للمجلس عقدت بطلٍب عربي

  .مشروع قرار المجموعة العربية بأنه غير مقبول وبعيد عن أي شيء يمكن التصويت عليه
  

  الملخص التنفيذي الستطالع اآلراء الذي أجراه مركز الزيتونةالخليج اإلماراتية تنشر  .2
 الع اآلراء السياسية لالجئين الفلسطينيين في لبنانالملخص التنفيذي الستطالخليج اإلماراتية صحيفة  تنشر

 بهدف التعرف إلى اآلراء 2006مايو/  أيار20يوم السبت والذي أجراه مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 
 25السياسية لالجئين الفلسطينيين في لبنان بعد االنتخابات التشريعية التي جرت في األراضي الفلسطينية في 

، وتشكيل حكومة جديدة بقيادة حركة حماس وما تبع ذلك من تداعيات، ومقارنتها بما 2006يناير/ انيكانون الث
، لمعرفة 2005نوفمبر/  تشرين الثاني13-12كان عليه الحال في االستطالع السابق الذي أجراه المركز في 

لملخص يوصف أهم نتائج ، وهذا ا2005نوفمبر/ شكل ومدى التغير الذي طرأ عليها منذ شهر تشرين الثاني
  : ولالطالع على تفاصيل االستطالع يمكن العودة إلى.هذا االستطالع ويوضح ظروف وإجراءات تنفيذه

283639=val?cfm.article_show/articles/ae.alkhaleej.www://http  
  

   يصدر أوامر لألجهزة األمنية بالتصدي لالجتياح اإلسرائيلي صيام .3
 اصدر وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام، الخميس، تعليماته لكافة االجهزة االمنية الفلـسطينية              :ألفت حداد 

وفي الوقت نفسه أعلن حالـة الطـوارئ        . بالمشاركة في التصدي للعدوان اإلسرائيلي الواسع على قطاع غزة        
 ان عناصر   :وقال خالد ابو هالل، الناطق باسم وزارة الداخلية        .ى في صفوف األجهزة األمنية الفلسطينية     القصو

االجهزة االمنية يقع على عاتقهم الدفاع عن ابناء الشعب الفلسطيني خاصة وان العدو االسرائيلي بات ال يفرق                 
االمكانيات المتاحة البناء الشعب ورغـم ان       وبين ابو هالل انه رغم قلة        .بين احد من ابناء الشعب الفلسطيني     

شعبنا الفلسطيني معظمه اعزل من السالح اال انه من واجب جميع ابناء الشعب التصدي لهـذه الموجـة مـن                    
.  ابناء الشعب الى مزيد من الـصبر والثبـات  أبو هالل ودعا  . االجتياح والعدوان الغادر على المدن الفلسطينية     

 مرارا انه ان أراد ان يقلب الطاولة في هذه المنطقة فعليـه ان يتحمـل المـسؤولية                  لقد حذرنا االحتالل  : وقال
 يجب ان تقف    ،كاملة، موضحا ان األجهزة األمنية الفلسطينية شأنها شأن باقي أبناء الشعب وشأن باقي الشرفاء             

ا لـن نتـرك شـعبنا       في هذه اللحظة امام المسؤولية الوطنية العظيمة في التصدي للدفاع عن أبناء الشعب ألنن             
ووجه ابو هالل رسالة لالمة العربية واإلسالمية استغرب فيها هذا الصمت المطبق على ذبح الـشعب                 . وحيدا

 نقـول   :واضـاف  .يوميا وعلى مدار اللحظة وهذا التكالب المشبوه الذي يقتل الفلسطيني على مـدار اللحظـة              
طيني رغم قلة اإلمكانيات لديه إال ان لديه مخزونا         بوضوح لإلسرائيليين إن لكل فعل رد فعل وان الشعب الفلس         

 ان : مؤكـدا ،من اإلرادة واالستعداد للتضحية والتعاظم على الجراح ما يكفي من اجل التصدي لهـذه الهجمـة              
شعبنا لن يرفع الراية البيضاء ولن يحني الهامة اال هللا ولن تسقط راية الحق الفلسطيني مهما سقط من شعبنا من                    

  . ا هدمت بيوت ووزارات ومكاتبشهداء ومهم
  7/7/2006 48عرب 

  
  عباس يستنكر العدوان االسرائيلي ويعتبره جريمة .4

 استنكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس العدوان االسرائيلي علـى قطـاع             : وكاالت ، كامل ابراهيم  ،غزة
وطالب الرئيس  . ة إنسانية جديدة   أن هذا العدوان على المدنيين واألبرياء الفلسطينيين جريم        عباسواعتبر  . غزة

عباس المجتمع الدولي ومجلس األمن بسرعة التدخل لوقف العدوان والضغط على الحكومة االسرائيلية للتوقف              
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 اتصاالته مع عدد من القادة العرب لبحث تداعيات         ، امس ،وواصل ابو مازن   .الفوري عن هذه السياسة المدمرة    
  . طينييناالزمة الراهنة بين اسرائيل والفلس

  7/7/2006الرأي األردنية 
  

  التشريعي المجلس نائب رئيس عتقال ا .5
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن  : القدس،غزة

ه خريشه عند جسر اللنبي الذي يربط األردن بالضفة الغربية لدى عودته من الخارج وقالت ابنة شقيقة خريش
  . إن المخابرات اإلسرائيلية أوقفته على المعبر وقامت باحتجازه ومن ثم اعتقلته:التي كانت معه

  7/7/2006الوطن العمانية 
  

  تدهور صحة وزير األسرى وصفي قبها  .6
يتعرض الوزراء والنواب الفلسطينيون المعتقلون لمعاملة قاسية ومهينـة فـي مركـز              : أمين أبو وردة   ،نابلس

، وأكد محامي المعتقلين أن معنوياتهم مرتفعة، وأشار الى أن محكمتي سالم وعوفر العـسكريتين               تحقيق الجلمة 
ففي زيارة لمحامي    .اإلسرائيليتين ستعقدان جلسات منفصلة للنظر في اعتقال الوزراء السبعة والنواب العشرين          

 من مدينة حيفا، طالـب بزيـارة        جمعية أنصار السجين في رام اهللا خالد الدسوقي لمركز تحقيق الجلمة القريبة           
وقال الدسوقي انه فوجئ بالوضع الـصحي       . الوزراء والنواب وسمح له فقط بزيارة وزير األسرى وصفي قبها         

المتدهور للوزير قبها، إذ بدا عليه االعياء الشديد واضحا جدا، كونه مريضاً بالسكري، وأبلغ قبها الدسوقي ان                 
واصلة من الوزراء والنواب، نقلتـه الـى العيـادة، وأظهـرت نتـائج              إدارة السجن وبعد ضغوط ومطالبة مت     

الفحوصات ارتفاع السكري عنده ورغم ذلك رفضت ادارة السجن اعطاءه الـدواء المـالزم عـادة لمرضـى                  
وأضاف الوزير انه يقبع وبقية الوزراء والنواب في زنازين في معبار الجلمة ال تتوافر               .السكري طوال حياتهم  

لمقومات االنسانية والصحية، كونها مليئة بالرطوبة ومغلقة بإحكام وال يوجد أي منفس لها باسـتثناء               فيها ادنى ا  
ووصف قبها معنويات الوزراء والنواب بأنها عالية جدا وانهم لن يتعاملوا مع المحققـين               .شفاط الهواء بالسقف  

قات الموقعة والقوانين واألعراف الدولية     اإلسرائيلين، تأكيدا على ان اعتقالهم غير شرعي، وتمسكوا بنص االتفا         
  .التي تعطيهم الحصانة

  7/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

 قوات االحتالل تعتدي على النواب والوزراء المختطفين  .7
 انسحب محامو وزراء ونواب فلسطينيين خطفتهم قوات االحتالل : رام اهللا،الناصرة، ا ف ب، برهوم جرايسي

وقال  .كر سالم القريب من نابلس، احتجاجا على تعرض موكليهم للضربمن محكمة عسكرية في معس
 حاول النواب والوزراء التحدث الى وسائل االعالم :المحامي جواد بولص المكلف الدفاع عن الوزراء والنواب

  .الحظة دخولهم قاعة المحكمة اال ان افراد االمن االسرائيلي انهالوا عليهم بالضرب بالهراوات امام اعينن
  7/7/2006الغد األردنية 

  
  مشعل سيطلق شليت بتحرير أسرى ووقف االغتياالت : الرجوب .8

 صرح جبريل الرجوب، لصحيفة هآرتس ان خالد مشعل سيوافق على تحرير الجندي االسرائيلى :القدس
األسير جلعاد شليت ووقف إطالق صواريخ قسام، مقابل إطالق األسرى ومجموعة سجناء قدامى خصوصا من 

وعندما سألته . األطفال والنساء، واالنسحاب من غزة ووقف االغتياالت التي ينفذها االحتالل بحق النشطاء
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ال أعتزم . افهم ما تريد: هآرتس اذا كان يقول ذلك استنادا إلى معلومات أو لمجرد التقدير أجاب الرجوب
  . التوسع في هذا الموضوع

ويدلل .  مشعل منذ عهده قائدا لالمن الوقائي تحت عرفاتوالرجوب معروف في فتح بعالقاته الطيبة مع
وليس سرا أني ضغطت .  اغلقت الكثير من القضايا مع مشعل في الماضي:الرجوب على هذه العالقة بقوله

فبدون توقيعه . على ابو مازن للحديث مباشرة مع مشعل عن وثيقة األسرى كونه العنوان الحقيقي في حماس
 . ون نضيع الوقتعلى اتفاق االسرى نك

  7/7/2006البيان 
  

  الجندي األسير ذريعة إلعادة احتالل القطاع  :في مصرالسفير الفلسطيني  .9
ـ               :كتبت عبير حسين    ىحذر سفير فلسطين بالقاهرة منذر الدجاني من تعرض أبناء الشعب الفلسطيني بغـزة إل

 أن قـصف محطـات      ىوأشار الدجاني إل  ..  القطاع ىكارثة حقيقية إذا استمر العدوان العسكري اإلسرائيلي عل       
 توقف  ىباإلضافة إل . الكهرباء خلق أزمة إنسانية مريعة إذ أصبحت األدوية والمستلزمات الطبية معرضة للتلف           

قـال  و.  الكهرباء في معظم األعمـال     ى العتمادها عل  ىالمستشفيات والمراكز الطبية عن تقديم خدماتها للمرض      
إن ما تقوم به إسرائيل اآلن من اعتداء سافر تم االعداد له منذ شـهور               : الدجاني في تصريح خاص للجمهورية    

ـ                  عـصب   ىطويلة عن طريق جرائمها اليومية التي كانت تستهدف مدنيين وكان الهدف منها هو الـضغط عل
 مالقاة إسرائيل في الملعب الذي تريـده وهـو الملعـب            ى يدفعوا ببعض المناضلين إل    ىالشعب الفلسطيني حت  

 أن مسألة الجندي األسير ليست أكثر من حجة واهية تذكرنا بما حـدث              ىأشار إل و.. يث تتفوق هي  العسكري ح 
مضيفاً أن  ..  التي اتخذتها إسرائيل ذريعة الحتالل لبنان في ذلك الوقت         1982للسفير اإلسرائيلي وإصابته عام     

 مائدة المفاوضات حيث تملـك      ىالهدف من هذه العمليات العسكرية وغيرها هي منع الفلسطينيين من الذهاب إل           
وطالب الدجاني المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجـاه مـا يحـدث للـشعب              . حقا تدافع عنه وستحصل عليه    

 . وقف العمليات العسكرية اإلسرائيلية فوراً وعدم زيادة معاناة الشعب الفلسطينيىالفلسطيني والعمل عل
  7/7/2006الجمهورية المصرية 

  
  جتياح غزةالمقاومة تتصدى ال .10

الجـيش   ان نابلسوغزة  من أمين أبووردة  و رائد الفي  نقالً عن مراسليها   7/7/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
اعترف بمقتل احد جنوده واصابة ثالثة آخرين بنيران قناص فلسطيني خالل العمليـات العـسكرية                االسرائيلي

 قام بقنص الجندي االسرائيلي     هان أحد مقاتلي  ادين  أعلنت الوية الناصر صالح ال     و 0التي بدأت في شمال القطاع    
 وأعلنت كتائب االقصى مجموعة فارس الليل مسؤوليتها عـن إحـراق جيـب عـسكري                0اثناء اعتالئه دبابة  

  .اسرائيلي بالكامل في حارة القريون وسط البلدة القديمة في نابلس
سرائيلية العامـة ذكـرت أن الجـيش        المراسلة العسكرية لإلذاعة اال   ان  : 7/7/2006 48 عرب   واضاف موقع 

  االسرائيلي يفحص امكانية أن الجندي االسرائيلي الذي قتل برصاص أحد القناصين الفلـسطينيين فـي غـزة                
ونقلت مصادر إسرائيلية اليوم أن التحقيقات األولية تشير إلى أن الجنـدي            . أصيب برصاص جنود إسرائيليين   

  . قتل من رصاص زمالئه
 كتائب الشهيد أحمد ابو الريش اطلقت       ان :غزةمن  فتحي صباح     نقالً عن مراسلها   7/7/2006اة  الحيواوردت  

صاروخين على بلدة سديروت، فيما قالت كتائب المقاومة الوطنية، الذراع العسكرية للجبهة الديموقراطيـة، ان               
  .احدى مجموعاتها فجرت عبوة ناسفة في دبابة اسرائيلية في بلدة بيت الهيا
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 سرايا القدس أعلنت أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبـوة           ان :ألفت حداد  نقالً عن مراسلته   48 عرب ر موقع وذك
  .ناسفة بدبابة ميركفاه شرق خان يونس جنوب غزة

كتائـب  ان  : غـزة  من    عالء المشهراوي والوكاالت    نقالً عن مراسلها   7/7/2006 االتحاد االماراتية واشارت  
اال ان  . لكهرباء في مدينة عـسقالن بـصاروخين      اتوليد  لعن قصف محطة إسرائيلية     القسام اعلنت مسؤوليتها    

 .مصادر اسرائيلية قالت ان الصاروخ لم يصيب المحطة وسقط في المنطقة الصناعية
  

  وال مفاوضات بيننا وبين اسرائيل حول الجندي المأسور امشعل لم يطرد من سوري: محمد نزال .11
 القيـادي   ،محمد نـزال   ان   :الناصرة من   زهير اندراوس  نقالً عن مراسلها   7/7/2006القدس العربي   نشرت  

 اشاعات كاذبة بدأ الترويج لهـا مـن         هاانب قال حول االنباء بان خالد مشعل طرد من دمشق           ،البارز في حماس  
واضاف بالنسبة للمفاوضات حـول      .قبل احد المواقع الفلسطينية التي يشرف عليها مسؤول فلسطيني معروف         

كانت جهود مصرية بدأت بعد عملية الوهم المتبدد، اال ان هذه الجهـود توقفـت               : دي االسرائيلي المأسور  الجن
أقول له ان المطلوب مـن االسـرائيليين ان         :  والد الجندي  ىووجه كلمة ال   .بسبب الموقف االسرائيلي المتعنت   
اح اكبر عدد من المعتقلـين       يتم اطالق سر   ى غزة وحت  ى يوقف العدوان عل   ىيضغطوا علي رئيس وزرائهم حت    

  . االفراج عن ابنكىالفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل، الن هذا وحده فقط من الممكن ان يؤدي ال
مشعل قد غادر سـوريا الـى       يكون  ن   ا نزالنفي  :  والقاهرة دمشقمن   7/7/2006الخليج اإلماراتية   واوردت  
 ان سوريا لن تضغط علـى مـشعل         ،س الشعب السوري   عضو مجل  ، وفي السياق، قال سليمان حداد     .الجزائر

وأكد ان سوريا ما زالـت تـدعم القـضية          .  ونحن لن نتأثر بالضغوط تحت أي ظرف       ،لمغادرة البالد إطالقاً  
لذلك أقـول   : وقال. الفلسطينية، مجدداً التأكيد على ان مشعل وأمثاله سيبذلون كل ما في وسعهم الستعادة حقهم             

وأكد أن سوريا مع عودة مشعل فقط الى أرضه فـإذا           . مشعل هو هراء وال صحة له     إن كل ما يقال عن طرد       
  .ن تعيد الالجئين الفلسطينيين ومن بينهم مشعل الى أراضيهم فنحن مع هذه الفكرةاأرادت إسرائيل 

  
  حماس ال تخلط بين الجناح العسكري وبين المكتب السياسي : أبو عبيدة .12

ن الشروط الفلسطينية كانت واضـحة      ا ، الناطق بلسان كتائب القسام    ،عبيدةأبو   قال:  زهير اندراوس  ،الناصرة
ولم تلتزم إسرائيل بها في قضية الجندي االسرائيلي المأسور، واضاف انه إذا كان هناك عـرض مـن قبـل                    

ن يكون هنـاك أي عالقـة       ا ىونف .إسرائيل يمكن أن نرد عليهم ولكن ال يمكن الحديث من خالل والد الجندي            
، وأكد أن إسرائيل تحاول تـصدير       الوهم المتبدد حماس في دمشق بعملية     ل المكتب السياسي    ى مشعل أو ال   لخالد

وقال ان حماس ال تخلط بين الجناح العسكري وبين المكتـب           .  الخارج وهي قضية قديمة ومفهومة     ىأزماتها ال 
ه األزمة وأضاف أن الكرة في       الحكومة اإلسرائيلية من أجل حل هذ      ىوأكد أنه يجب اآلن الضغط عل      .السياسي

 .الملعب اإلسرائيلي
7/7/2006القدس العربي   

 
  حماس تنفي التراجع عن شروطها لالفراج عن جلعاد .13

نفت حركة حماس التراجع عن شروطها لإلفراج عن جلعاد، بينما رجحت تقارير إعالمية فـي القـاهرة     : غزة
  . تحقق انفراج جزئي خالل ساعات

7/7/2006القبس الكويتية   
  

  زكريا الزبيدي لم يصب بأذى : الناطق باسم كتائب األقصى .14
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جاة قائدها العام في الضفة الغربية، زكريا الزبيدي، مـن محاولـة اغتيـال            ن أكدت كتائب األقصى  : ألفت حداد 
   كتائب نجاةال ابو عبد اهللا، الناطق اإلعالمي باسم  وأكد.نفذتها وحدة إسرائيلية خاصة في مدينة جنين بالضفة

  
  . واوضح انه وفق ما اكده المقربون من الزبيدي فإنه موجود اآلن في مكان آمن ولم يصب بأذى. الزبيدي

7/7/2006 48عرب   
  

  إسرائيل ضربت وثيقة األسرى حتى ال يستعيد الفلسطينيون زمام المبادرة  : فتح .15
يقة الوفاق الوطني منـذ اليـوم        إسرائيل بأنها عمدت الى ضرب وث      ، الناطق باسم فتح   ، اتهم جمال نزال   :ا.ب.د

  . األول لتوقيع الفلسطينيين عليها، مبرراً ذلك بعدم رغبتها في استعادة الفلسطينيين لزمام المبادرة السياسية
7/7/2006الخليج اإلماراتية   

 
  ابو عجوةحماس تتهم األمن الوقائي باغتيال  .16

هاز االمن الوقائي في غـزة بـالوقوف وراء         اتهمت مصادر في حماس ما تسميه فرقة الموت التابعة لج         : غزة
وقالت ان احد اعضاء فرقة الموت المعروف بأنه        . حركةلحسين ابو عجوة عضو المكتب السياسي ل      .  د الياغت

واطلق مسلحون من ابناء عائلة أبو عجوة النار علـى          . قتل عدداً من الفلسطينيين هو الذي يقف وراء الجريمة        
  .ع جثمان المغدورمنزل المشتبه به اثناء تشيي

7/7/2006الحياة   
 

  تتلقى دعوات لزيارة القاهرةالفصائل الفلسطينية  .17
كشفت مصادر قيادية فلسطينية في دمشق أن القاهرة وجهت دعوات لقيادات الفـصائل الفلـسطينية الرئيـسية                 

 أن مـدير    للحوار معها، لكن قيادتي حماس والجهاد اإلسالمي لم تردا بعد على الـدعوة المـصرية، وأكـدت                
المخابرات المصرية عمر سليمان اتصل شخصياً ولعدة مرات مع مشعل، ودعاه إلى زيارة القاهرة لكن األخير                

وأضافت المصادر ان الفصائل الفلسطينية ال ترى في األسـس التـي             .اعتذر عن تلبية الزيارة في وقت قريب      
 اإلسرائيلي األسير، وتـرى ان حـرب         الجندي ةتقوم عليها المبادرة المصرية للوساطة أساساً صالحاً لحل أزم        

  .اإلبادة اإلسرائيلية المفتوحة ضد الفلسطينيين لن تتوقف حتى إذا أطلق سراح الجندي األسير
7/7/2006الخليج اإلماراتية   

 
  تأجيل اجتماع الفصائل في دمشق .18

د المجيد تأجيل االجتماع الذي     أعلن االمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عب         : شعبان عبود  ،دمشق
كان مقررا في دمشق بين قادة الفصائل الفلسطينية واعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى                

وعن االسباب التي اقتضت التأجيل اوضـح   .سليم الزعنون، الى اجل غير محدد واحمد قريع   وفاروق القدومي   
لى حين االنتهاء من الحملة االسرائيلية على غزة وبـسبب صـعوبة مغـادرة               قررنا التريث ا   :عبد المجيد انه  

  .قياديين مشاركين في الحوار من الداخل ومن غزة تحديدا
7/7/2006النهار   

 
  عباس زكي يترأس في رام اهللا اجتماعاً لمجلس العالقات الخارجية لحركة فتح  .19

وتركـز النقـاش فـي       .العالقات الخارجية للحركـة    ترأس عباس زكي في رام اهللا اجتماعاً لمجلس          :رام اهللا 
االجتماع الذي حضره أعضاء المجلس في الضفة، على استعراض الوضع السياسي الـراهن فـي األراضـي                 
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الفلسطينية، إضافةً إلى أنشطة المفوضية وخطط الدوائر العاملة فيها، حيث جرى التأكيد على ضرورة وضـع                
 العربية والدولية في مختلف دول العالم، وتكثيـف العمـل إليـصال             وتفعيل خطط عمل للدوائر مع األحزاب     

شعب الفلسطيني  الواطلع زكي أعضاء المجلس على األوضاع التي يعيشها         . التغطية اإلعالمية للدول الخارجية   
 هناك،  في لبنان، والنتائج التي تحققت أثناء زيارته األخيرة إلى الجمهورية اللبنانية، ولقاء الرؤساء والمسؤولين             

شديد على ضرورة تكثيف الجهود والتالحم بين أبنـاء         توتم ال . وإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية     
  . الحركة في الداخل والخارج

6/7/2006وكالة األنباء الفلسينية وفا   
  

  الفلسطينيون ال يستغربون الصمت العربي واإلسالمي .20
راني، الناطق الرسمي باسم فتح، أن عالقة الحكومات العربية، ومنـذ          يرى محمد الحو  :  يوسف الشايب  ،رام اهللا 

سنوات، وربما عقود، تشهد تراجعاً تدريجياً تجاه القضية الفلسطينية، التي لم تعد في نظـرهم قـضية قوميـة                   
أما أحمد أبو حلبية، النائب عن حماس في المجلس التشريعي، فيرى أن الدور الذي تمارسه الحكومات                 .عربية

ال نريد منهم سالحاً، وال أن يقاتلوا إلى جانبنا، كل ما نريده منهم             : العربية فيه تثبيط للعزائم الفلسطينية، ويقول     
ويفسر بسام الصالحي، األمـين العـام لحـزب          .تأييد حقنا في الدفاع عن أنفسنا، وفي رد العدوان الصهيوني         
المواءمة بين إرضاء الرغبات األميركيـة، وبـين        الشعب الفلسطيني، الموقف العربي الراهن، بأنه عجز عن         

السير على طريق الشعارات التي كان العرب يطلقها بخصوص القضية الفلسطينية، فثمة تعارض كبيـر هـذه                 
األيام بين الطريقين، وبالتالي تغلبت برودة االعتبارات السياسية على سخونة العواطف تجاه الفلسطينيين، فلـم               

   .ة قضية مركزية في حسابات الكثير من الدول العربية واإلسالميةتعد القضية الفلسطيني
7/7/2006الغد األردنية   

  
  الجيش االسرائيلي هو االكثر أخالقية في العالم : بيرتس .21

 وضباطهم يديرون   ينجنود االسرائيلي الن  أ ،زعم بيرتس، اليوم الجمعة، في لقاء له مع القوات المقاتلة في غزة           
ن التنظيمات االرهابيـة    أ ،في زعمه وزاد   .لى أخالقيات ال يحافظ عليها أي جيش في العالم        حربا مع الحفاظ ع   

  .  المدنيينتجنبفعل كل شيء من أجل ل دجنواألمر الذي يدفع ال. ملون من داخلهاتستغل تجمعات المدنيين ويع
  7/7/2006 48عرب 

  
   اسرائيل ال تنوي ان تغوص في مستنقع غزة:بيريتس .22

 ان احداً من    ،مصادر سياسية اسرائيلية  عن  : الناصرة مراسلها من     اسعد تلحمي   عن 7/7/2006  الحياة نشرت
اركان الحكومة ال يمكنه توقع ما سيؤول اليه توسيع نطاق االجتياح حيال االستقبال الحـار الـذي يعـد بـه                     

وفـي  ،  ستنقع غزة  ان اسرائيل ال تنوي ان تغوص في م        ،بيرتسفي وقت قال فيه     . الفلسطينيون لقوات الجيش  
 ان سياسة ضـبط      قائال، وتابع. قوات من القطاع  الحال اعيد الجندي المخطوف وتوقف اطالق القسام ستنسحب         

 ، وعملها على استنفاد كل الوسائل لتفادي مواجهة عسكرية        ،النفس التي تحلت اسرائيل بها منذ اختطاف الجندي       
واضاف ان سياسة   . جب الحذر من المساس به    ويمما   ،عسكريةيمنحانها االن دعماً دولياً غير مسبوق لعمليتها ال       

 ان اسرائيل ما    فيما أشار إلى   ،اسرائيل تقضي بتمكين الجيش من العمل في اي مكان في القطاع وفقًا للضرورة            
وبعد المشاورات التي اجراها     ويشار إلى أنه     .ألزمةلزالت تبذل كل جهد عبر القنوات الديبلوماسية اليجاد حل          

 ان اجتياح شـمال     أكدادة االجهزة االمنية لتقويم االوضاع وبحث المراحل المقبلة من العدوان العسكري،            مع ق 
واضاف ان العملية العسكرية الجارية جزء      . القطاع كان خطوة ضرورية ال بد منها في ظل االوضاع الراهنة          
اطلع قادة احزاب   قد  ن اولمرت   كامن جهته   و .من خطة عسكرية مدروسة يتم تنفيذها على مراحل وبشكل دقيق         
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 لالجتيـاح االسـرائيلي، فيمـا       ،حصل عليـه  الذي   ،المعارضة من اليمين على تطورات الوضع لحشد دعمهم       
ان من جانبـه    قال  فقد   ،رئيس لجنة الخارجية واالمن البرلمانية     أما   .صدرت انتقادات خجولة عن قادة ميرتس     

ومن الممكـن ان تبقـى هنـاك        . هدوء لسكان جنوب اسرائيل   قوات االحتالل ستبقى في القطاع حتى يتحقق ال       
  .سنوات
اعترف بأن قرار اعتقال قادة حمـاس مـن    إلى أن بيريتس   : القدس من 7/7/2006الخليج اإلماراتيـة    ولفتت  

  .وزراء ونواب كان مبيتاً قبل أسر الجندي
يقوم بها جيش االحتالل في غزة      حملة التي   الأن  من   هآرتس اليوم،    هنقلتما  : 7/7/2006 48 عرب   وذكر موقع 

، من  الشاباك خاصة بين رئيس جهاز      ،كشفت عن الكثير من الخالفات بين األجهزة األمنية االسرائيلية المختلفة         
 أن اولمرت غالبا ما يتبنـى  في حين لفتت إلى. جهة، ودان حلوتس ورئيس جهاز االستخبارات من جهة اخرى  

  حيث . الخالف بين الجهتين يعود إلى طبيعة الحملة العسكرية ضد حماس          وأضافت أن . تقديرات رئيس الشاباك  
إال أن مصادر مقربـة     . اقترح ديسكين العمل بشكل بطيء خالفًا لما اقترحه الجيش االسرائيلي في هذا الصدد            

   .ان الخالفات ال تتمحور حول قضايا أساسية مثل ضرورة العمل في غزة أو حول أهدافهأمن الطرفين قالت 
 وال يشارك أحدا بما     ،إنّ رئيس الشاباك يحفظ لنفسه الكثير من المعلومات       ،  قال رئيس االستخبارات  من جهته   و

 أن المعنى السياسي للخالف يعني أن أولمرت يتمتع بوجود صـالحية أمنيـة مهنيـة                ،وأضافت هآرتس . يملك
وذكـرت   . أن بيرتس على علم بهذه الخالفات      لى مع االشارة هنا إ    . تتمثل بديسكين الخاضع له مباشرة     ،اضافية

بيرتس يصغي لمقترحاته ومواقفـه     أن   و ،مصادر أمنية أن ديسكين انسان هجومي جدا ومصمم على رأيه دائما          
 والجـيش يقومـان بعمـل        انه  ، وأكد الشاباك رد على ما ورد في هآرتس      وذكر على هذا الصعيد، أن      . دائما

   . االمر الذي قد يعتبره البعض خالفًا،ضاياقوجد توافق دائما حول كل المشترك وتعاون مشترك وال ي
أن قادة في الجيش اعترفوا أمس بأن تأثير الحملة العـسكرية  ، نقلت مصادر إسرائيلية اليوم  وعلى نفس الصعيد    

 من خالل وذكرت أن الجيش يتبع سياسة اغراء        .على اطالق صواريخ القسام سيكون جزئيا في أحسن الحاالت        
  .  صواريخال من اجل ضرب مطلقي ،ادخال قوات برية

  
 سري ابنهآ استعداد للجلوس مع ى علوالد الجندي االسير .23

 قال فـي    والد الجندي المفقود   أن   :الناصرة مراسلها من     زهير اندراوس   عن 7/7/2006 القدس العربي    نشرت
 ال أن تتوجـه عبـر       ، الحكومة اإلسـرائيلية   ىال الفصائل الفلسطينية التقدم رسميا بمطالبها       ىعل: حديث إذاعي 

وجـه  يذكر أنـه كـان قـد        . إبنه تفعل ما بوسعها إلعادة       الحكومة االسرائيلية  أنب ته ثق مؤكدا. وسائل اإلعالم 
 استعداد للجلـوس    ى انه عل  أشار إلى  و . حول كيفية ادارتها لالزمة    ،انتقادات شديدة اللهجة للحكومة االسرائيلية    

 الجلـوس مـع التنظيمـات       ى انه في نهاية المطاف ستضطر الحكومة االسرائيلية ال        لفت إلى و. سري ابنه آمع  
 ى حد تعبيره، ال يمكن الحصول عل      ىالفلسطينية من اجل اطالق سراح ابنه، النه في منطقة الشرق االوسط، عل           

  .االشياء بدون دفع الثمن
  

  دهامشة يدعو إسرائيل الى عدم تفويت فرصة مفاوضة هنية   .24
ـ دس المحتلةالق  ان إسرائيل على ما يبدو لـن تـتعلم إال بالطريقـة    ،لك دهامشةاالم قال عبد : وديع عواودة 

وأوضح انه كلما رفضت التفاوض في قضية الجندي ستتعمق ورطتها أكثر الفتـاً الـى ان تـسويتها               . الصعبة
 الجندي األسير وفقـاً ألحكـام        ان حماس ستتعامل مع    لفت إلى ستفتح الباب أمام استئناف المسيرة السياسية، و      

 لمفاوضـة الحكومـة      حماس  استعداد  في نفس السياق   كد وأ .الشرع اإلسالمي الذي سبق اتفاقيات جنيف بقرون      
.  عامـاً  30 الى   20اإلسرائيلية حول طاولة واحدة إلنهاء الصراع من خالل تسوية نزيهة تقوم على هدنة لمدة               

  . اإلسرائيلي موجود في جيب اسماعيل هنية ان مفتاح األمن والسكينة للمجتمعموضحا
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  7/7/200الخليج اإلماراتية 
  

 إسرائيل تتجه إلى امتالك نظام العتراض صواريخ المقاومة  .25
كي متطـور جـدا العتـراض       ي أفادت صحيفة معاريف أمس أن إسرائيل تفكر في امتالك نظام أمر           :ا ف ب  

العسكرية اإلسرائيلية انه يمكن وضع هذا النظام قـرب         وتعتبر السلطات   . الصواريخ الفلسطينية بواسطة الليزر   
 يمكن ان تقتطع من مجموع المساعدة العسكرية الـسنوية التـي            إال انها ،  ته لم تكشف كلف    فيما .البلدات لحمايتها 

 . مليار دوالر8,1تقدمها الواليات المتحدة الى اسرائيل والبالغة قيمتها 
  7/7/2006البيان  

  
  سكن فلسطينيين في القدس الغربية  استنفار يهودي لمنع  .26

يواجه فلسطينيو القدس المحتلة حملة إسرائيلية لمنعهم من شراء بيوت والسكن في             :القدس المحتلة  آمال شحادة    
واعتبر . تابعة من ناحية الخارطة الهيكلية في الحكومة اإلسرائيلية للقدس الغربية          حياء مجاورة للقدس الشرقية   أ

بيوت حالة من الهجرة الفلسطينية الخطيرة على مستقبل الخارطـة          هذه ال الفلسطينيين بشراء   اإلسرائيليون قيام   
وكشف امس، عن تشكيل مجموعة من اليهود تعمل الحباط أي عملية شراء او استئجار               .الديمغرافية في الكيان  

و االستئجار التـي    تتضمن المعركة تجنيد شبان يهود لفحص صفقات الشراء ا        حيث  . بيوت من قبل الفلسطينيين   
  .قام بها سكان يهود ومن ثم مقاطعة هؤالء والتعامل معهم كخائنين

  7/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  أعلى معدل هجرة الى اسرائيل من فرنسا وامريكا .27
  توقعت الوكالة اليهودية ان يصل عدد المهاجرين الذين سيأتون الى اسـرائيل فـي              :ب.ف. ا -القدس المحتلة   

 . بحـسب احـصاءاتها    2003 منـذ العـام      ، وهو ما يشكل رقما قياسيا      الف شخص  24 الحالي الى     العام نهاية
 كمـا اتـى     ، من فرنسا   أتوا  من هؤالء المهاجرين الجدد    3500 ما ال يقل عن      الوكالة أن واوضح الناطق باسم    

  . من الواليات المتحدةمثلهم
  7/7/2006العرب اليوم 

  
   ؤيد اغتيال قادة من حماس غالبية من االسرائيليين ت:استطالع .28

 افاد استطالع للرأي نشرت نتائجه صحيفة معاريف اليوم ان غالبية االسرائيليين يؤيدون :ا ف ب، القدس
من اجل االفراج عن الجندي االسرائيلي المخطوف ووقف اطالق الصواريخ  اغتيال قادة من حركة حماس

 ،تصفية قادة من حماس التي تترأس الحكومة الفلسطينيةمن االسرائيليين البدء ب% 82ويقترح  . على اسرائيل
من االشخاص يقترحون قصف اهداف في قطاع غزة حتى لو تسبب ذلك بسقوط % 52وكشف االستطالع ان 

فقط على االفراج عن معتقلين % 20ويوافق  . يؤيدون اعادة احتالل مناطق في قطاع غزة% 53ضحايا و
واجرى االستطالع الذي نشرته . في مقابل استرجاع الجندي المخطوففلسطينيين من السجون االسرائيلية 

 %. 4ر5 شخص مع هامش خطأ نسبته 500صحيفة معاريف، معهد مستقل على عينة تمثيلية شملت 
  7/7/2006الدستور 

  
   في برلين من العودة الى تل ابيب فلسطينيةرجال أمن اسرائيليون يمنعون صحافية .29
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 من السفر على متن طـائرة       ،ع رجال األمن اإلسرائيلي صحافية فلسطينية من حيفا       من:  اسكندر الديك  -برلين  
 رغـم أن    ، من مطار في برلين إلى تل أبيب بعد ساعات من التفتيش واالستفزاز والمعاملة السيئة لها               ئيليةإسرا

 من الصعود إلى     ومطالبتها بمعرفة أسباب منعها    هاولم تنفع احتجاجات  . أوراقها الثبوتية صحيحة وغير منقوصة    
الطائرة، كما أن اتصالها بالسفارة اإلسرائيلية في برلين لالحتجاج على المعاملة السيئة التي تلقتهـا لـم يـدفع                   

ـ براندنبورغ تلقـى      أن فرع منظمة العفو الدولية في برلين       يشار إلى . بالعاملين فيها إلى تقديم أي مساعدة لها      
بعـض الـصحف    فيمـا أرسـلت      . يوثق حالتها  ا محضر  سيضعون ها، حيث ذكروا أنهم   إشعارا بما حصل مع   

 أنهـا ستقاضـي الـسلطات       الصحافية من جهتها   أعلنتو. األلمانية مراسلين إلى المطار إلجراء مقابالت معها      
  .اإلسرائيلية بسبب انتهاكها لحقوقها الفردية ومعاملتها معاملة العدو رغم حملها الجنسية اإلسرائيلية

  7/7/2006الحياة 
  

  في اليونان  عربي سفيراً إلسرائيل  .30
 اختارت لجنة التعيينات العليا في الخارجية اإلسرائيلية، أمس، علي يحيى سـفيراً إلسـرائيل لـدى           :يو بي أي  
عمل سفيراً لتل أبيب لـدى فنلنـدا لمـدة          حيث كان قد     .وزارة قبل ثماني سنوات   ال بدأ عمله في     ، الذي اليونان
تنشط بـين المنظمـات     التي   و ،لشعب، ضمن قسم الشرق األوسط في الخارجية      كما ترأس دائرة شعب     . سنتين

  . األهلية من إسرائيل وفلسطين واألردن ومصر
  7/7/2006السفير 

  
  االحتالل يحارب المقدسيين اقتصادياً لتهجيرهم .31

ود سياسية أكد زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية وج:  يوسف الشايب–رام اهللا 
إسرائيلية تقوم على تضييق اقتصادي اجتماعي في القدس المحتلة، لتشجيع الهجرة القسرية، بهدف خفض عدد 

مشيرا إلى أن سياستها مبرمجة وليست صدفة، حيث إن الحصار الذي ، المقدسيين، وتهويد المدينة المقدسة
وأوضح أن الجدار والتصاريح وسياسة سحب  . ، كان اقتصاديا باألساس1993فرضته على المدينة منذ العام 

الهويات، وتفعيل قانون حارس أمالك الغائبين، جميعها توظف باتجاه محاصرة القدس الشرقية، وبضمنها كذلك 
وحسب مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية في تقاريره . تجديد الحصار االقتصادي حول القدس

حال التجارية مغلق بشكل تام بسبب الحصار، والضرائب المرتفعة التي من الم% 25األخيرة، فإن أكثر من 
  . تفرضها السلطات اإلسرائيلية على الفلسطينيين

وعلى الصعيد ذاته، أشار الحموري إلى أن نسبتي الفقر والبطالة مرتفعتان جدا، وذلك حتى حسب المصادر 
وحول %. 50سيين، بينما تجاوزت نسبة الفقر في صفوف المقد% 40اإلسرائيلية، حيث تجاوزت نسبة البطالة 

الهدف من ذلك، يشير الحموري إلى أن حكومة االحتالل تسعى للسيطرة على القدس كاملة دون سكان، وما 
 ! ، سيكونون في خدمة المستوطنين للقيام باألعمال التي ال يقوم بها اليهود) ألفا50(يتبقى من العدد الـمطلوب 

  7/7/2006الغد األردنية 
  

  اهالي بلعين يقتحمون منزال في مستعمرة ايليت المقامة على اراضيهم .32
 قال ابو رحمة منسق لجنة مواجهة الجدار واالستيطان في قرية بلعين ان ثـالث عـائالت                 : ب.ف. أ -بلعين  

فلسطينية تعد خمسة عشر مواطنا اقتحموا منزال في مستوطنة موديعين ايليت الشرقية المقامة علـى اراضـي                 
وقال المتحدث باسم الشرطة روزنفلد ان عددا من الفلسطينيين اقاموا في ورشة بنـاء فـي مـوديعين                   .يتهمقر

  .واضاف ننتظر قرار الجيش واالدارة المدنية االسرائيلية في الضفة الغربية اللذين تبلغا بهذه القضية .ايليت
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 7/7/2006العرب اليوم 
  
  
  

  بري مفتياً للقدس والديار  هيئة الوفاق الوطني تناشد عباس إبقاء ص .33
طالبت فيها باإلبقـاء علـى      عباس  بعثت هيئة الوفاق الوطني في الداخل الفلسطيني برسالة الى الرئيس محمود            

الشيخ عكرمة صبري في منصبه مفتيا عاما للقدس والديار الفلسطينية، في حين ثمنت الهيئة في رسـالتها دور                  
وأكدت أن رسالتها ال تعني انهـم يقللـون مـن           . ى المسجد األقصى  خليفته الشيخ محمد حسين في الحفاظ عل      

المطران عطا اهللا حنـا      : وقد وقع الرسالة كل من محمد زيدان رئيس هيئة الوفاق الوطني، واألعضاء           . شخصه
والشيخ رائد صالح وعوض عبدالفتاح سكرتير عام التجمع الوطني الديمقراطي، ومحمد حسن كنعان رئـيس               

  .عربي، ورجا اغبارية سكرتير عام حركة ابناء البلد والشيخ سعيد العقبي من وجهاء النقبحزب القومي ال
 7/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الشبان الفلسطينيون يتطوعون بشكل مذهل في صفوف المقاومة .34

ـ              : صالح النعامي  ،غزة ض  إقبال الشباب الفلسطيني على التطوع في صفوف المقاومة كبير جداً، لدرجة أن بع
ويقول أبو أنس، أحـد      . حركات المقاومة باتت عاجزة عن استيعاب المزيد من المتطوعين للخدمة في صفوفها           

القادة الميدانيين في الجناح العسكري إلحدى حركات المقاومة إنه حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤالً لم يكـن                 
اومـة، مؤكـداً أن العمليـات اإلسـرائيلية         يتوقع هذا اإلقبال الكثيف من الشباب على التطوع في صفوف المق          

% 90ويؤكد ابو محمد، أحد قادة المقاومين في شمال القطاع، أن أكثر من             . العسكرية زادت من التحدي لديهم    
وهذا كما يقول ابـو محمـد       . من المتطوعين من الشباب يصر على المشاركة في تنفيذ عمليات فدائية تفجيرية           

مواجهة لدى الشباب الفلسطيني قد وصلت الى حد السريالية، هو ذلك المشهد الـذي              يؤكد أن الدافعية للقتال وال    
يلحظه كل من يزور منطقتي المواجهة األساسيتين، في شمال وجنوب قطاع غزة، وتحديداً في محيط بلدة بيت                 

  .حانون في الشمال، ومطار غزة الدولي في الجنوب
يحفـرون الخنـادق    ) تمـوز (ادية والعشرين تحت قيظ يوليو      شباب أعمارهم تتراوح من الثامنة عشرة الى الح       

الكثير . ويضعون السواتر الترابية في الطرق التي من المحتمل أن تسلكها دبابات االحتالل لدى عملية االقتحام              
   . من هؤالء الشباب تطوع بعلم وموافقة عوائلهم، والبعض اآلخر من دون علم ذويه وضد رغبتهم

ينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ال بد أن يفاجأ بمدى تحمس الناس للمواجهة الحاليـة                كل من يستمع للفلسط   
يتجرعونه من أذى، والسبب فقط هو ألن هناك أمال أن تنتهي هذه المواجهة بـاالفراج               ما  مع اسرائيل مع كل     

 المقاومـة،   هذا االستعداد أذهل حتى المشرفين على تجنيد المتطوعين فـي صـفوف           . عن األسرى أو بعضهم   
والالفت للنظر أن بعض الشباب      . وسرعان ما وظفته جميع الفصائل من أجل تعزيز اعداد جهازها العسكري          

قبل التطوع في صفوف اذرع عسكرية لفصائل ال يتوافقون معها ايديولوجياً، بعد أن تبين لهـم أن ال مجـال                    
اما بالنسبة للذين ال يستطيعون التطـوع فـي         . ةالستيعابهم في الفصائل التي يلتقون معها في المواقف السياسي        
فجميع اصحاب الـشاحنات والجرافـات التـي        . الخدمة العسكرية، يضعون امكانياتهم المادية لخدمة المقاومة      

ورغم النقص الكبير في الوقود،     . شاركت في بناء التحصينات العسكرية فعلوا ذلك تطوعاً ومن دون أي مقابل           
  .وقود تبرعوا بكميات كبيرة للمقاومينفإن بعض اصحاب محطات ال

  7/7/2006الشرق األوسط 
  

 أسيران من فتح حاوال الهروب من سجن الدامون .35
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اثنين من األسرى الفلسطينيين المعتقلين فى السجون اإلسرائيلية حاوال الهروب من           ان   قالت مصادر إسرائيلية    
قيلية ونابلس متهمان بعمليات إطالق نار وزرع       وقالت المصادر ان االسيرين وهما من سكان قل       . سجن الدامون 

عبوات ناسفة وحاوال الهرب بعد ان فتحا حفرة فى احد أسـوار الـسجن المـذكور إال ان جنـود االحـتالل                      
ولم يتم معرفة هوية األسيرين ولم ترد أنباء من مصادر فلسطينية حـول محاولـة        . اكتشفوهما بمحض الصدفة  

 . الهروب 
  7/7/2006البيان 

 
   طفالً للموت40 يعرض  في غزةقطاع الكهرباءان .36

حذر مدير العالقات العامة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، من خطر يتهدد حياة أكثـر  : غزة ـ ميسرة شعبان 
إن انقطاع التيار الكهربائي لمدة     : وقال السقا . من أربعين طفالً حديثي الوالدة، في حال انقطاع التيار الكهربائي         

ط، كفيل بوفاة جميع األطفال حديثي الوالدة في المستشفى، إضافة إلى الخطر الذي يتهدد جميـع         خمس دقائق فق  
وأوضـح الـسقا أن      .أقسام المستشفى، بسبب االنقطاع الدائم للتيار الكهربائي، ولفترات طويلة منذ عشرة أيام           

اة، خصوصاً على القطاع الصحي،     االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي انعكست آثاره السلبية في كل نواحي الحي          
  .الفتاً إلى أن توزيع التيار حالياً ال يساوي ربع ما تحتاجه المستشفيات في القطاع

  7/7/2006المستقبل 
 

  المغرب يطالب بوقف الهجوم االسرائيلي ومعاودة المفاوضات ومصر تحذر من تدهور حاد .37
وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى أمام مجلس        قال  :  محمد الشاذلي ,  محمد األشهب    -القاهرة  , الرباط  

النواب ان بالده تتابع باهتمام وقلق شديدين األوضاع والتطورات الخطيرة التي تشهدها االراضي الفلـسطينية،               
وأضاف ان المغرب ندد بهذا التصعيد وطالب بوقف الهجوم والعـودة           . مؤكداً الدعم الكامل للحكومة الفلسطينية    

وقال ان بالده ناشدت مجلس األمن الدولي        .مفاوضات من أجل ايجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية       الى طاولة ال  
والرباعية اتخاذ اجراءات ملموسة من أجل ايقاف الهجمات اإلسرائيلية وفرض انسحاب القـوات اإلسـرائيلية               

ـ              اعي مـن دون أي     واطالق سراح كل الوزراء والنواب المعتقلين ووضع حد لسياسة الحصار والعقـاب الجم
 نتيجـة   ،حذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط من تدهور حاد في الموقف في غزة وحولهـا                و .تأخير

 .للتطورات السلبية التي تتمثل في العمليات الهجومية التي تقوم بها اسرائيل تجاه ابنـاء الـشعب الفلـسطيني                 
ؤدي الى تصعيد الموقف وردود فعل مـضادة ال         وطالب ابو الغيط بضبط النفس وعدم السماح بأعمال عنف ت         

  .تخدم سوى أعداء السالم
  7/7/2006الحياة 

 
  وتدمر منشآتها في غزة  .. إسرائيل تطلب وساطة تركيا .38

 كشفت لقاءات وزير خارجية تركيا عبد اهللا غول مع المسؤولين األميركيين في واشنطن أن :محمد نورالدين
 اللتان طلبتا من أنقرة أن ترسل موفداً الى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار اإلدارة األميركية وإسرائيل هما

للوصول إلى حّل ألزمة الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت، خصوصاً ان داوود أوغلو، كما أشيع سابقاً، ، األسد
د وذكرت صحيفة حرييت ان موف. كان وراء زيارة وفد حماس برئاسة خالد مشعل الى أنقرة قبل أشهر

أردوغان الى دمشق حمل رسالة مفادها ان العديد من الدول تعرف ان لسوريا تأثيراً من أجل إطالق سراح 
وان تركيا، بنظر أميركا واسرائيل، عامل مساعد جدا بهذا الخصوص، وإذا ما تم اطالق . الجندي اإلسرائيلي

  . الجندي األسير يمكن العودة الى الحياة العادية للفلسطينيين
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احية أخرى، ذكرت صحيفة بوكون أنه في الوقت الذي تطلب فيه إسرائيل مساعدة تركيا، قامت أكثر من من ن
 دبابة إسرائيلية بهدم وتخريب جزء كبير من المنشآت التي تضمها منطقة إيريز الصناعية شمال قطاع 15

وفر فرص عمل ألكثر من ستة غزة، والتي تقف تركيا خلف إنشائها وتمويلها والتي تقدر بمئة مليون دوالر وت
   .وذكّرت الصحيفة أن هذه المنطقة الصناعية يطلقون عليها اسم طفلة أردوغان. آالف عامل فلسطيني

من جهته، نفى المتحدث باسم اردوغان عاكف بيكي ان يكون داوود اوغلو قد التقى في دمشق رئيس المكتب 
اوود اوغلو ذهب الى سوريا ليوصل رسالة من رئيس د. وقال لم يحصل اجتماع. السياسي لحماس خالد مشعل

  . الوزراء والتقى فقط الرئيس السوري بشار األسد، ثم عاد الى تركيا
  7/7/2006السفير 

  
   تشمل مقرات قادة الفصائل موقعا في دمشق40 بقصف ة إسرائيليتتهديدا .39

يادة سالح الجو االسرائيلي حددت     كشفت مصادر ديبلوماسية بريطانية في لندن امس ان ق         :حميد غريافي -لندن  
 هدفا داخل العاصمة السورية دمشق وضواحيها وعلى الحدود السورية اللبنانية لقـصفها فـي حـال                 40نحو  

وقالت المصادر ان االهداف المنوي ضربها دفعة واحدة بأسراب          .تدهورت ازمة الجندي االسرائيلي المخطوف    
ئل حماس والجهاد االسالمي والجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطين          تشمل مقرات قيادات ومنازل قادة فصا     , جوية

والجبهة الشعبية القيادة العامة بزعامة احمد جبريل وفرع فلسطين لالستخبارات وقيادة االستخبارات الـسورية              
  .ومعسكرات تدريب في ضواحي دمشق وعلى جانبي الحدود السورية اللبنانية

  7/7/2006السياسة الكويتية 
  

  ف الثماني من حماس يفرض ترشيد مبادرة الشرق األوسط  موق: مصر .40
اعتبرت القاهرة ان مبادرة الشرق األوسط الكبير أو السعي الواسع لنشر الديمقراطية فـي الـشرق األوسـط،                  
فرض عليها ضرورة إجراء عملية ترشيد لها في ضوء المستجدات في الشرق األوسـط، وتوقعـت مـصادر                  

ذلك في قمة الدول الصناعية الثماني التي يتضمن جدول أعمالها متابعة المبـادرة             دبلوماسية مصرية ان يتجلى     
واعتبرت عدم التعامل مع حكومة منتخبة تقودها حمـاس         . 2004حزيران  / التي تبنتها الدول الثماني في يونيو     

مقراطية التي يعكس خلالً في المبادرة وتشكك في صدقية أهداف الدول الثماني، وتطرح تساؤالت حول نوع الدي              
  .تسعى الى وجودها ورغبة ما في وجود توجه معين تفرزه هذه العملية

  7/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

 االمارات تطالب بموقف دولي يوقف سياسة اسرائيل للعب بالنار  .41
 دعا مركز بحثي تابع للحكومة االماراتية الى موقف دولي واضح وقوي يوقف سياسة : جمال المجايدة،ابوظبي

وقال مركز االمارات للدراسات  .اللعب بالنار ويمنع اسرائيل من االستمرار في دفع األمور نحو االشتعال
 ان كل المعطيات تشير الى أن ثمة مؤشرات خطيرة تظهر على سطح منطقة ، امس،والبحوث االستراتيجية

ه فضال عن األمم المتحدة التدخل  فيىالشرق األوسط تهدد باشتعالها وتقتضي من المجتمع الدولي والقوي الكبر
وأوضح ان اسرائيل ال تكتفي . بقوة لمنع اسرائيل من دفع األمور الى حدود الكارثة أو منزلق الهاوية االقليمية

 وانما تتوسع في ، حسب تعلمات ايهود أولمرت الى جيشه،باعادة احتالل قطاع غزة ومنع أهله من النوم
التي بذلت وتبذل الجهود الجبارة ) عملية السالم(يفجر الساحة الفلسطينية ويعيد عمليات القتل والتهديد بشكل قد 

 بل ربما يقضي على أي أمل يمكن ،ها وعلى استمرارها على مدي سنوات طويلة الى نقطة الصفريللحفاظ عل
د خطر وأكد ان االمر ال يتوقف فقط عن. أن يكون موجودا في تسوية سلمية للصراع الفلسطيني االسرائيلي

تفجر الساحة الفلسطينية وانما يمتد الى خطر اشتعال المنطقة كلها في ظل ما تقوم به اسرائيل من محاوالت 
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توسيع مجال المواجهة وخلط األوراق االقليمية بشكل يثير كثيرا من القلق فضال عن عالمات االستفهام حول 
 .حقيقة األهداف االسرائيلية من وراء كل ذلك

  7/7/2006القدس العربي 
 

  رئيس الهالل األحمر الكويتي يناشد الجامعة التحرك لحماية أبناء غزة .42
ناشد رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل األحمر الكويتي بـرجس البـرجس عمـرو موسـى       :محمود حربي

بضرورة العمل ودعوة الوزراء العرب لالجتماع الفوري للتصدي لالتهامات التي تحدث لآلمنـين فـي غـزة                 
وقال اطالـب الجامعـة العربيـة ومـن      .لمجازر التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني االعزلبسبب ا

منطلقات انسانية بضرورة التحرك مع المنظمات العالمية لوقف االنتهاكات التي يتعـرض لهـا اشـقاؤنا فـي                
  .فلسطين المحتلة

 7/7/2006القبس الكويتية 
  

  ني كاللبنانيبمعاملة الفلسطي حملة حق العمل تطالب .43
عقدت حملة حق العمل الالجئين الفلسطينيين في لبنان مؤتمرها الصحافي الثاني، بعد مرور سنة على اطـالق                 

دعت و. الحملة، في رعاية وزير العمل طراد حمادة وحضور زياد الصايغ ممثالً وزيرة الشؤون نايلة معوض              
ليلى العلي في كلمتها، الى اسـتثناء الفلـسطيني مـن           مديرة جمعية النجدة االجتماعية ومنسقة الحملة في لبنان         
 او اشتراط توافر الجنسية اللبنانية لمزاولـة بعـض          ،قانون تنظيم عمل االجانب في لبنان ومبدأ المعاملة بالمثل        

المهن، ومعاملته كالمواطن اللبناني، وإلغاء شرط الحصول على إجازة عمل بالنسبة الى العامـل الفلـسطيني،                
ذكرة الوزير حمادة وتوسيع نطاق المهن المسموح لالجئ الفلسطيني بمزاولتهـا وعـدم حـصرها               واستكمال م 

  . لتشمل كل المهن النقابية والحرة االخرى79/1بالقرار 
  7/7/2006النهار 

 
  القوى السياسية الجزائرية تنظم وقفةً تضامنية لنصرة شعبنا .44

 أمس، أن استقالل الجزائر سيبقى منقوصاً ما لم يكتمل أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم، مساء
استقالل فلسطين وينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس 

وقال رئيس الحكومة الجزائرية، إن الجزائر ال تمن بهذه الوقفة على  .الشريف، وعودة الالجئين الى ديارهم
من جهته، ندد السيد أويحيى  .عتبر هذا واجباً مقدساً عليها القيام به، وستبقى الجزائر وفية لمبادئهافلسطين، بل ت

إنها : بالممارسات الوحشية اإلسرائيلية التي تصاعدت مؤخراً، معرباً عن عدم استغرابه لهذه الممارسات بقوله
ن ما تقوم به إسرائيل اآلن ضد شعبنا ال ليست سوى حلقة من سلسلة طويلة من العدوان والوحشية، مؤكداً بأ

  .يمكن االكتفاء بوصفه بالنازية، بل أكثر فظاعة
  7/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
   ماليين لليونيسيف لمساعدة الفلسطينيين 3.3اليابان تتبرع بـ  .45

 ستتبرع لها بمبلغ    يةأعلنت منظمة اليونيسيف في األراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم، أن الحكومة اليابان          : القدس
ونوه إلى أن التبرع الياباني يهـدف لتـدعيم جهـود    ،  ماليين دوالر لمساعدة األطفال والنساء الفلسطينيين   3.3

  .تحسين صحة األطفال والنساء
  6/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
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  اإلفراج عن الجندي االسرائيلي أولوية: وزير الخارجية الروسي .46
 أمـس  مـن    أولاتصل وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف هاتفيا ليـل          :  وكاالت إبراهيم،كامل  ،  غز ة 

 عن الجنـدي االسـرائيلي      اإلفراجبوزيرة الخارجية االسرائيلية تصيبي ليفني، ووصف الوزير الروسي قضية          
 قدر مـن ضـبط   بأعلىوقال في الوقت نفسه انه يجب على اسرائيل التحلي          . بأولويةبقضية تحظى   المخطوف  

 عمليـات انتقـام غيـر       إلى كما يجب عليها عدم اللجوء       ،النفس وضمان عدم تعرض مدنيين فلسطينيين لخطر      
  .شرعية

  7/7/2006الرأي األردنية 
  

  اريس وبيونس أيرسمظاهرات ضد العدوان االسرائيلي على غزة في واشنطن، ب .47
تظاهر مسلمون أمريكيـون أمـس أمـام         : ب.ف.ا و   ا.ب.د نقالً عن    7/7/2006الخليج اإلماراتية   جاء في   

 200وكذلك تظاهر حـوالي     السفارة اإلسرائيلية في واشنطن احتجاجاً على اجتياح قوات االحتالل قطاع غزة،            
  .رائيلية في باريسشخص مساء أمس األول األربعاء على مقربة من السفارة االس

أن مسيرة نظمت اليوم في بوينوس أيـرس نـدد فيهـا            : 7/7/2006 وفا   –وكالة األنباء الفلسطينية    وذكرت  
، وخاصة في قطاع غزة، وذلك خالل تظاهرهم        الشعب الفلسطيني بجرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق      المشاركون

  .أمام السفارة اإلسرائيلية
  

  تين نوويتين  ألمانيا تبيع إسرائيل غواص .48
وقعت إسرائيل وألمانيا، في برلين أمس، على صفقة بيع برلين لتل أبيـب غواصـتين               : حمدأبو  غسان   ،برلين

وحذرت المعارضة األلمانية من اسـتخدام إسـرائيل المـدرعات          . نوويتين من نوع دولفين بقيمة مليار يورو      
. ة، والغواصات لتطوير قوتهـا النوويـة البحريـة        األلمانية التي ستبيعها إلى تل أبيب ضد الفلسطينيين في غز         

 ثلث هذا المبلغ لصالح إسـرائيل،       حواليوأكدت مصادر حزب التجمع الحاكم أن الجانب األلماني سيتنازل عن           
  . انطالقاً من التعهد األلماني الرسمي بالحفاظ على وجود وأمن إسرائيل

  7/7/2006السفير 
  

  ن بمشروع قرار يدين العدوان االسرائيليالمجموعة العربية تتقدم لمجلس األم .49
قدمت قطر، العضو العربي في مجلس األمن، مشروع قرار يدين العدوان االسرائيلي علـى قطـاع                : نيويورك

 إيجـاد  إلىغزة ويطالب بوقفه وبانسحاب القوات االسرائيلية، وفي الوقت نفسه يشيد بـ جميع الجهود الرامية               
ن األسرى، بما في ذلك الجندي االسرائيلي المخطوف، وذلك خالل جلـسة             ع اإلفراج لموضوع   دبلوماسيحل  

ووصف السفير األميركي لدى األمم المتحـدة جـون بولتـون           . استشارية مغلقة للمجلس عقدت بطلٍب عربي     
مـن جهتـه،     .مشروع قرار المجموعة العربية بغير المقبول، مستبعداً تدخل بالده واقتراح أي تعديالت عليه            

ير الفرنسي جان مارك دوالسابليير، وهو الرئيس الحالي لمجلس األمن، مشروع القرار العربي بأنه              وصف السف 
ويدعو مشروع القرار العربي أيضاً األسـرة        ،   فرنسا ستقترح تعديالت   أنغير متوازن بما فيه الكفاية، مضيفا       
لثقة بـين الطـرفين بهـدف معـاودة         لبناء ا ...  اتخاذ خطوات فورية   إلىالدولية، بما في ذلك اللجنة الرباعية       

 بين الفصائل الفلـسطينية الـذي       األخيرمع األخذ بعين االعتبار اتفاق المصالحة الوطنية        ... مفاوضات السالم 
  . المفاوضاتإعادةيسهل مسار 

  7/7/2006الحياة 
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  مجلس حقوق اإلنسان الدولي يرسل بعثة لتقصي الحقائق إلى غزة   .50
قرر مجلس حقوق اإلنسان، أمس، إرسال بعثـة لتقـصي الحقـائق إلـى              :  أي أ ف ب، أ ب، رويترز، يو بي       

األراضي الفلسطينية، إلعداد تقرير عاجل عن انتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنـسان، مطالبـاً إسـرائيل بوقـف                 
  نظمة المؤتمر اإلسالمي، بدعم من تم طرح هذا القرار من قبل م. العمليات العسكرية الموسعة ضد الفلسطينيين

  
  .الصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا

  7/7/2006السفير 
 

 بشروط  .. السعودية تفتح أبوابها للسياحة غير الدينية .51
قد ال تكون السعودية مقصداً مرغوباً للسياحة والتمتع واللهو تحت أشعة الشمس، إال أن أميراً سعودياً عرض 

 . محاولة للترويج لبالده كمقصد لقضاء العطالتفي مؤتمر سياحي في دبي صوراً لمواقع سياحية رائعة في 
فالسعودية التي ال يقدم اليها سوى قلة من غير المسلمين، تفتح ابوابها اآلن أمام كل محبي السفر الراغبين 

لكن شرط أن يحترم القوانين التي تحددها احتراماً للعادات ... بالتعرف على أسرارها وكنوزها المخبأة 
ية للمملكة، وفي المؤتمر السياحي في دبي، أعلن االمين العام للجنة السياحة السعودية االمير والتعاليم االسالم

 مكتباً سياحياً باإلعداد لرحالت سياحية الى 18سلطان بن سلمان بن عبد العزيز أن المملكة في صدد السماح ل
غير ديني خالل العام المقبل وصوال  الف سائح 50ويأمل االمير أن يزور المملكة نحو . المملكة لغير المسلمين

، ويقر االمير بأن شروط السياحة الى السعودية صارمة 2010 الف سائح غير ديني في العام200الى نحو 
ال كحول، ال نساء سافرات، وال تناول للطعام خالل شهر رمضان، وسيسمح بتأشيرات دخول لمرة : وواضحة

ويشترط .  من أربعين عاما أن يأتين من غير محرم، أي شقيق أو أبواحدة فقط، وال يسمح للنساء البالغات أقل
على السائحين ارتداء الزي المحلي المسموح به أي الجالبية للرجل والعباءة السوداء للمرأة، وأن يتقيد الزوار 

وال . هابالتعليمات المذكورة في كتيبات سياحية خاصة ستوزع عليهم بلغات عدة تعرفهم بتقاليد المملكة وتاريخ
  .تشمل المواقع التي بإمكان السائحين زيارتها مدينتي مكة والمدينة المنورة

  7/7/2006السفير 
  

 السلطات االردنية ترفض الترخيص لمسيرة للمعارضة للتضامن مع الفلسطينيين .52
قال حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني في بيان امس الخميس ان الحاكم اإلداري : عمان ـ يو بي أي

لترخيص مسيرة )  حزبا14ً(لعاصمة عمان رفض طلب تقدمت به لجنة التنسيق العليا الحزاب المعارضة ل
 .2001من دون إبداء االسباب وانتقد البيان قانون اإلجتماعات العامة الذي صدر عام  للتضامن مع الفلسطينيين

  7/7/2006القدس العربي 
  

   تصاعد التوتر بين الحكم واإلسالميين : األردن
صعدت الحكومة األردنية من إجراءاتها ضد الحركة االسالمية بقرارها تحويـل ملـف   :   نبيل غيشان  -عمان  

جمعية المركز االسالمي الخيرية التي تسيطر عليها جماعة اإلخوان المسلمين على النائب العام للتحقيـق فـي                 
محاسبة ووزارة التنمية االجتماعية، والتـي      المخالفات المالية واالدارية التي كشفتها لجنة مشتركة من ديوان ال         

واعتبرت االوساط الحكومية ان القرار جـاء        .قالت ان التحقيق كشف مخالفات وتجاوزات ومآخذ ومالحظات       
ردا على بيان حزب جبهة العمل االسالمي وحلفائه الذي شكك في انتماء الحكم االردني وعالقاته العربية ودعا                 

 .والتصدي لمن استمرأوا إذالل الناس والسطو على حقوقهم والتفريط بأوطانهم         ... انالى التمرد على نهج االذع    
وقالت مصادر وزارة التنمية االجتماعية ان الوزير لن يستخدم صالحياته في حل الهيئة االدارية للجمعية تاركا                
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ولم تمانع الجماعة    .حقيقاألمر الى القضاء الذي يمكن ان يعين لجنة ادارة موقتة للجمعية حتى ظهور نتائج الت              
واستبعد المراقب العام سالم الفالحات ان يكـون        . قرار احالة ملف الجمعية المركز االسالمي على النائب العام        

القرار تصعيدا ضد الحركة االسالمية، داعيا الحكومة الى فتح كل ملفات الفساد وعدم إصدار االحكام جزافـاً                 
  .قبل صدور قرار الجهات المختصة

ادرت جماعة االخوان المسلمين الى التهدئة من خالل مؤتمر صحافي عقده امس قادتها الذين أكـدوا عـدم                  وب
ودعت الحكومة الى عدم التحسس من البيان بعدما اصـبح          . مسؤوليتهم وحدهم عن البيان الذي اغضب الحكم      

ان تحيـل الحكومـة     وتوقعت مصادر مطلعـة     . يتيما وتنصل منه بعض اعضاء اللجنة، خصوصاً االسالميين       
. اعضاء لجنة المتابعة في الملتقى الذي صدر عنه البيان، والتي تضم وزراء ونواباً سابقين، على النائب العـام                 

وأكد بيان االخوان المسلمين الذي قرأه في المؤتمر الصحافي المراقب العام رفض التطرف واالرهـاب ونبـذ                 
ن الوطن والثوابت الوطنية وااليمان المطلق بالتعدديـة الـسياسية          مبدأ التكفير وعدم احتكار الحقيقة والتزام أم      

  .والفكرية ورفض االستقواء بالخارج
ورد رئيس جمعية المركز االسالمي سعد الدين الزميلي على احالة ملفها على القضاء بالقول ان ما تقـوم بـه                    

وتعتبر  .جمعية في غاية الشفافية والوضوح    الجمعية عمل خير ال عالقة له بالسياسة، مؤكداً أن اإلدارة المالية لل           
ـ          .  المنتـشرة فـي االردن     52الجمعية الذراع االجتماعية واالستثمارية لـ االخوان المسلمين، عبر فروعها ال

وتقوم الجمعية بكفالة   . ويعمل في مؤسساتها الصحية والتعليمية واالجتماعية اكثر من ستة آالف موظف وعامل           
 3وظف وزارة التنمية االجتماعية نصف عدد هؤالء االشخاص وتشرف علـى كفالـة               ألف يتيم بينما ال ت     13

  .آالف يتيم فقط
  7/7/2006الحياة 

  
  48يفرق جناحي الحركة اإلسالمية في فلسطين .. الكنيست .53

   سمير سعيد  و محمد جمال عرفة
 سالمية في إسرائيل،  كشف حواران أجرتهما شبكة إسالم أون الين مع مسئولين بارزين من جناحي الحركة اإل             

عن أن ثمة رغبة مشتركة لتوحيد جناحي الحركة اإلسالمية، غير أن هذه الرغبة ال تنصرف إلى القدرة علـى                   
 حول أسلوب العمل األنسب لخدمة فلـسطيني       نهماتحقيق الهدف المأمول، جراء استمرار تباين وجهتي النظر بي        

  .الداخل، والحقوق الفلسطينية المشروعة
الجنـاح   (1948الشيخ عبد اهللا صرصور رئيس الحركة اإلسالمية لفلسطيني األرض المحتلـة عـام              فقد أكد   
على أهمية العمل السياسي عموما والبرلماني خصوصا، إلى جانـب مجـاالت النـضال المتعـددة                ) الجنوبي

 رأب الصدع   وأعرب عن أمله في   . األخرى؛ ذلك من أجل حماية مصالح فلسطيني الداخل ودْرِء األخطار عنهم          
على نمط حكومة ائـتالف     (بين شقي الحركة اإلسالمية الشمالي والجنوبي، مقترحا إقامة قيادة ائتالف إسالمي            

  .تتقاسم فيها الحركتان المواقع القيادية مناصفة) وطني
وأوضح الشيخ صرصور أن هناك قائمة طويلة من اإلنجازات المدنية والسياسية قد تحققت بـدخول الحركـة                 

 في يد األحزاب العلمانيـة واليـسارية دون         48المية الكنيست، مبديا استغرابه من أن يترك مصير عرب          اإلس
  .الحركة اإلسالمية، بدعوى عدم جواز المشاركة في انتخابات الكنيست

، علـى أن رأب     )الجناح الـشمالي   (48فيما أكد الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية لفلسطينيي           
ين جناحي الحركة اإلسالمية له ظروف يجب أن تتوافر، وأن افتقاد مثل هذه الظروف يجعـل األمـر      الصدع ب 

  .أوسع بكثير من مجرد الحديث عن رأب الصدع بين الجناحين بدون مراجعة كل القضايا العالقة
فسواء أزاد  وأردف الشيخ كمال أن الوحدة عنصر قوة، ولكن ضمن سياق الكنيست لن يعتبر هذا شيئا ذا قيمة،                  

الحضور العربي أم قل داخل الكنيست، فسيبقى الوجود العربي هامشيا، ولن يتعـدى دور أعـضاء الكنيـست                  
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العرب دور المراسيل لهذه العاصمة أو تلك، والحركة اإلسالمية لن تقبل بذلك، فمثل هؤالء أدوارهم األساسـية           
  .الميةخلف كرسي الكنيست، وهذا ال يمكن أن يكون دور الحركة اإلس

  6/7/2006إسالم اون الين 
  

  توأطروحاأفكار : الشأن الفلسطيني .54
  الحسن بن طالل     

فـأي  .  اإلسرائيلي مسلسالً متصاعدا من العنف يبدو بال نهايـة         -تشهد اللحظة الراهنة في الصراع الفلسطيني       
  قطوف تلك التي يمكن جنيها في هذه الظروف الحالكة؟ ولصالح من؟

فنحن أحوج ما نكون إلـى      .  على سبيل التأمل والمراجعة    تواألطروحاقدم هنا بعض األفكار     اسمحوا لي بأن أ   
  .وقتامهأما العنف فلن يزيد األمور إال تعقيداً . إعادة التوازن، وإلى الدبلوماسية الهادئة الراشدة

 عقبة كـأداء أمـام أي       يحفل تاريخ القضية الفلسطينية بالقرارات األحادية الجانب التي تشكل         :الفكرة األولى * 
وإذ يصف الرئيس األميركي بوش عملية إعادة توطين المهاجرين اليهود األحادية الجانب بأنها             . انفراج حقيقي 

جريئة في إطار عملية السالم، فإن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت ينعت الرئيس الفلسطيني محمـود                
طيع أن ينتظر أكثر من نهاية السنة الحالية كي يأخـذ خطـوات             كذلك يقول أولمرت إنه ال يست     . عباس بالعجز 

أخرى تتضمن إنهاء عملية بناء الجدار العنصري العازل وتوحيـد منطقـة القـدس الكبـرى والمـستعمرات                  
  .ذات الصلة في الضواحي؛ وبذلك يتم منع دخول فلسطينيي الضفة الغربية) المستوطنات(

 مرة لمنع اتخاذ قرارات     15ستعملت الواليات المتحدة حق النقض الفيتو        ا 2003 إلى   1972أذكّر أنه منذ العام     
أضف إلى ذلك تجاهل إسرائيل تطبيق القرارات التي صدرت، ومنها على سبيل المثال القـرار               . ضد إسرائيل 

تكون إال  أفلم يحن األوان لاللتزام بالقوانين الدولية، وعدم اللجوء إلى القرارات األحادية الجانب التي لن               . 242
  مؤقتة ولن يدوم مفعولها طويالً؟

أتساءل  مع من يتساءل أين صوت األمة اإلسالمية؟ هل يسوغ تجاهل إسرائيل للقرارات الدولية استمرار هـذا     
ندونيسيا إن هو إال تعبيـر      إالصمت الصارخ؟ أليس هذا العنف الذي نراه بأزياء وأشكال شتى من المغرب إلى              

  أال يتطلب ذلك مساءلة مستفيضة فيما بيننا نحن العرب والمسلمين؟المقموعين المصمتين؟ 
يبان عن مفهوم البينيلوكس، بالنسبة     أأستذكر هنا ما قاله وزير الخارجية اإلسرائيلي األسبق أبا           :الفكرة الثانية * 
إن . أوسـع لى اسرائيل وفلسطين واألردن، الذي يتضمن مفهوم االستقالل المتكافل في إطار اتحاد اقتـصادي       إ

وهذه . خطة أولمرت ستنهي مفهوم حل الدولتين، وسترسم الحدود النهائية لدولة إسرائيل بصورة أحادية الجانب             
  .الخطة ستدفن مفهوم البينيلوكس

فال شك أن العمل نحو تحقيق وحدة عـضوية         . لعل مفهوم االستقالل المتكافل لم يعط حقه من النقاش والتفكير         
أحلم زائف هـذا    . حة جميع األطراف المعنية، سواء تم تبني خيار حل الدولتين أم ال           اقتصادية سيكون في مصل   

  أم ممكن؟
فلم ال توظف حجج قانونيـة دامغـة لـصالح          . هنالك قضايا قانونية ال بد من أخذها بالحسبان        :الفكرة الثالثة * 

حـن علـى أبـواب الـذكرى        أقول هذا ون  . خذوا مثالً دور األردن في الشأن الفلسطيني      .. الشعب الفلسطيني؟ 
اهللا األول بن الحـسين، علـى عتبـات المـسجد      الخامسة والخمسين الستشهاد المغفور له الجد المؤسس، عبد     

أذكّر بما نصت عليه المادة األولى مـن         .كذلك ذكرى وفاة الملك طالل األول، أبي الدستور األردني        . األقصى
أن المملكة األردنية الهاشـمية     : 8/1/1952 تاريخ   1093رقم  الدستور األردني المنشور في الجريدة الرسمية ال      

كما أذكّر ثانياً بمقررات المؤتمرات      ....دولة عربية مستقلة ذات سيادة، ملكها ال يتجزأ وال ينزل عن شيء منه            
 1الفلسطينية، التي مهدت لضم الضفة الغربية للمملكة األردنية الهاشمية، وبالتحديد مقررات مؤتمر أريحا فـي                
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يعتبر المؤتمر فلسطين وحدة ال تتجزأ؛ وكل حل يتنافى مع          : ، التي نصت على اآلتي    1948 يناير   /كانون الثاني 
  .ذلك ال يعتبر حالً نهائياً

.  توحيد الضفتين ضمن إطار المملكة األردنية الهاشمية       1948وكان من أهم التطورات التي طرأت بعد حرب         
 علـى تأكيـد     1950 إبريل   / نيسان 24س األمة األردني الصادر بتاريخ      وقد نصت المادة الثانية في قرار مجل      

المحافظة على كامل الحقوق العربية في فلسطين، والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المـشروعة وبمـلء                 
الحق، وعدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة في نطاق األماني القومية والتعـاون العربـي والعدالـة                 

  .لدوليةا
 يونيو  / حزيران 12كذلك نصت مقررات اللجنة السياسية التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية واعتمدها في              

 علىأن الدول العربية قد أعلنت استمساكها بعروبة فلسطين واستقاللها وسالمة إقليمها تحقيقاً لرغبـات               1950
وأن المملكة األردنية الهاشمية تعلـن أن ضـم         سكانها الشرعيين، ورفضت كل حل يقوم على أساس تجزئتها؛          

الجزء الفلسطيني إليها إنما هو إجراء اقتضته الضرورات العملية، وأنها تحتفظ بهذا الجزء وديعة تحت يـدها                 
 وعلى أن تقبـل فـي شـأنه مـا تقـرره دول الجامعـة                .على أن يكون تابعا للتسوية النهائية لقضية فلسطين       

  ....األخرى
ومن ثم فإن   . لضفة الغربية للمملكة األردنية الهاشمية، كان مؤقتاً ومشروطاً ومقيداً وليس نهائياً          لذلك فإن ضم ا   

ألراضي الضفة الغربية؛ بل منحها حق السلطة السياسية        ) حق التملك (الضم لم يمنح المملكة األردنية الهاشمية       
  .فلسطينإلدارتها وحكمها كوديعة تحت يدها، تابعة للتسوية النهائية لقضية 

من هذا المنطلق قامت األردن بالتفاوض مع إسرائيل بدون إجحاف للـشعب الفلـسطيني وأرضـه وحقوقـه،                  
وكما هو معروف، فإن هذه تكاد تكون الكلمات نفسها التي ال تخلـو             . خصوصاً حق الحياة وحق العيش الكريم     

قامت األردن بذلك، كونهـا دولـة       :  أقول !منها وثيقة أو اتفاقية أو معاهدة في الشأن الفلسطيني منذ وعد بلفور           
والقول . فالضفة الغربية تم احتاللها وهي تحت السيادة األردنية       . ذات سيادة تتفاوض مع دولة أخرى ذات سيادة       

إن األردن يتخلى عن السيادة لهذه األراضي هو فجوة قانونية تعترف باالحتالل اإلسرائيلي؛ وهو أمر غير قابل                 
  .للتفكير فيه

لكن هنالك القضايا الدائمة التي ال بد أن يستمر التفـاوض           . هذه دعوة إلى مطالبة األردن بالضفة الغربية      ليست  
كما تقع على عاتق األردن مسؤولية التـصدي لـسؤال          . بشأنها بين األردن وإسرائيل؛ وأهمها مسألة الالجئين      

أصول فلسطينية إلى االنضمام لألردن وليس      االنتخابات الحرة والنزيهة التي يتم فيها دعوة جميع األردنيين من           
فيمكننا أن نتوجـه إلـى      . ويترتب على هذا إنهاء مشكلة الوطن البديل؛ أي النظام البديل         . االندماج في األردن  

 في الوقت نفـسه نـدعم بقـوة         ،لكننا. لقد وجدتم مكانًا آمنًا في األردن وساهمتم فيه       : إخوتنا الفلسطينيين قائلين  
ونقـول  . صول على حق العودة الذي ال يزال حلما؛ واألردن ليس وطنًا بـديالً عـن فلـسطين                آمالكم في الح  
  .إذا أطلقتم على األردن اسم الوطن البديل، فأنتم إذاً الوطن ما قبل التاريخي: لإلسرائيليين

القدس وبيـت   : أكرر ما سبق أن قلته غير مرة عن أهمية السلطة المعنوية لألماكن المقدسة             :الفكرة الرابعة * 
فنحن ال نستطيع أن نتجاهل دور األماكن المقدسة هناك في تنظيم الفئات االجتماعيـة              . لحم والناصرة والخليل  

بكلمة أخرى، فإنه ليس بمقدور أي سلطة سياسية إال أن تعترف           . المختلفة، وتأثير ذلك على التطورات السياسية     
من هنا، فإنني أدعـو     . دسة لتكون وسيطة بينها وبين المواطنين     بحاجتها إلى القيادات الدينية في تلك المدن المق       

كما دعوت سابقًا إلى تشكيل مجلس ديني مؤلف من ممثلين عن الديانات اإلبراهيمية الـثالث إليجـاد صـيغة                   
  .القدس، مدينة السالم: توافقية تمكّن السياسيين من التوصل إلى حل عادل لقضية القضايا

 إلعادة الجميع إلى مائدة المفاوضات، وإلى الحوار الهادئ البناء؛ بدالً مـن هـذا               توأطروحاإنها مجرد أفكار    
  .ألإلنسانيالعنف 

  7/7/2006الحياة 
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 طالما لم يتوفر نصر اهللا فلسطيني تنسحب  ناسرائيل ل .55

  بنألوف
بيب وقتل آالف أ ضرب تل ىصاروخ سكاد سوري ذو رأس كيماوية وقادر عل: ما هو المخيف أكثر

حيانا عسقالن ويلحق ضررا أاص بالغاز السام، أم صاروخ قسام فلسطيني بدائي يصيب سدروت وشخاأل
محدودا؟ قوة التدمير التي يحدثها الصاروخ السوري أكبر بكثير، ومع ذلك ال يفكر بوجوده إال عدد قليل من 

يا يقض مضجع رئيس الوزراء أما القسام فيعتبر تهديدا أمنيا قو.  بالهم أصالىذا خطر علإاالسرائيليين، هذا 
 . حد سواءىعالم والجمهور في اسرائيل علوجهاز الدفاع ووسائل اإل

:  القلق الذي تُحدثهىهناك تفسير بسيط لهذه العالقة المعكوسة بين قدرة صواريخ العدو الحربية، وبين مستو
قادة اسرائيل يصورون .  الزنادىلصبع الموجودة عنما من اإلإسلحة، والتهديد األمني ال ينبع من تكنولوجيا األ

. رهاب في المنطقة، وأنه المسؤول عن اختطاف الجندي جلعاد شليت أنه المشجع الرئيس لإلىبشار األسد عل
 بالتحليق فوق اإلسرائيلية بعد قيام الطائرات الحربية ىطالق صواريخ السكاد حتإولكنهم لم يخافوا من قيامه ب

طالق فسيعرض بالده لرد فعل ذا ضغط علي مفتاح اإلإ. ا، إال أنه ليس مجنونارهابيإربما كان األسد . قصره
بيرتس باستفزازه من دون خوف أو ولذلك يقوم اولمرت .  حكمه ودولتهىاسرائيلي عنيف يشكل خطرا عل

 .وجل
ون ، خالفا لألسد، ويدهم ال ترتجف وهم يطلق )16اف(أما مهاجمو القسام في غزة فهم ال يخشون طائرات 

قوتهم تنبع من ضعف السلطة الفلسطينية، ومن عدم وجود قوة أمنية مركزية في . صاروخا آخر خلف الجدار
 .غزة

ماكن التي يضعف فيها النظام العربي رهاب ينشأ في األاإل: ىولهذه المشكلة تالزم اسرائيل منذ سنواتها األ
في لبنان في السبعينيات والثمانينيات، واآلن في ردن في الخمسينيات والستينيات، وهذا ما كان في األ. الحاكم

ردن تعرف اليوم كيف الحكومات المركزية ذات الجيوش القوية مثل سورية ومصر واأل. السلطة الفلسطينية
 فال يخلو من الهموم والمشاكل ىأما الموقع الذي تدب فيه الفوض. تضمن الهدوء علي حدودها، وسلوكها متوقع

 .األمنية الجارية 
كفي أن نشاهد ما حدث في لبنان عندما سيطر حزب اهللا علي جنوبي الدولة وتزود بآالف صواريخ الكاتيوشا ي

 لم يحدث 2000انسحاب الجيش االسرائيلي من لبنان عام .  جانبي الحدودىمشكال توازن رعب راسخ من عل
 ىحسن نصر اهللا، الذي يحافظ عليضا بفضل زعيم حزب اهللا، أنما إبسبب جرأة وإقدام ايهود باراك وحدهما، و

 .قانون واحد وسالح واحد في الجانب اآلخر من الحدود
نصر اهللا يكره اسرائيل والصهيونية بدرجة ال تقل عن كراهية قادة حماس وخاطفي جلعاد شليت وخاليا القسام 

. لة للتوقع المنطقيولكنه، خالفا لهم، يملك الصالحية والمسؤولية، ولذلك يتصرف بصورة عقالنية وقاب. لهما
 الهدوء في الجليل أكثر مما حافظ عليه جيش ىحزب اهللا يحافظ عل. هذا أفضل ما يوجد في الظروف القائمة

 .لبنان الجنوبي المؤيد السرائيل
رهاب ويريد المفاوضات السياسية، إال أنه محمود عباس يعارض اإل. ليس في المناطق نصر اهللا كهذا اليوم

حكومة حماس التي أبدت في البداية . ب وكمحلل سياسي، وليس كزعيم ذي صالحياتيتصرف كمثقف معذ
سلحة في غزة موزعة األ. زمة االختطافأمؤشرات واعدة للتنظيم واالنضباط تصرفت مثله وشدت كتفيها في 

 .بين الفصائل والعصابات والحمائل، واسرائيل تجد صعوبة في ردع هذه األطراف وإخافتها
خري أن الشرط الضروري لوجود حدود هادئة هو وجود أيع األخيرة في غزة أظهرت مرة سابحداث األأ
االستنتاج من ذلك هو أن اسرائيل ال تستطيع .  الزناد من الطرف اآلخرىصبع تتحلي بالمسؤولية علأ

.  السالح في الضفة الغربيةى األمن وعلىاالنسحاب من هناك طالما لم يكن هناك طرف يسيطر عل
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ضات واالتفاق مع محمود عباس ليسا كافيين، والمهم أكثر هو أن يطبق شعاره قانون واحد وسالح واحد المفاو
 . وإن طبقه نصر اهللا فلسطينيىرض، حت األىعل

 6/7/2006 هآرتس 
  7/7/2006القدس العربي 

  
  ! وأكبر من فراغ قانوني في السلطةرأكبر من جندي أسي: أمطار الصيف .56

  هاني المصري     
وأكبر من دفاع إسرائيلي عـن  . لية أمطار الصيف، أكبر من رد على عملية كرم أبو سالم النوعية والجريئة عم

وأكبر بكثير من ممارسة حقٍّ شرعي إلسـرائيل باسـتخدام          . النفس، كما صرح الناطق باسم اإلدارة األميركية      
وأكبـر كـذلك مـن      .  خارجية إسرائيل  القوة، إلطالق سراح الجندي األسير جلعاد، كما صرحت ليفني وزيرة         

  .إحداث فراغ قانوني في السلطة
عملية أمطار الصيف عدوان إسرائيلي شامل، يمثل مجرد حلقة جديدة من حلقات العدوان المستمر ضد الشعب                
الفلسطيني من أجل تكريس االحتالل واالستيطان والعنصرية والضم، ومن أجل جعل الحل اإلسـرائيلي هـو                

  .يدة في المدينةاللعبة الوح
فالعقوبات الجماعية التي تتضمنها عملية أمطار الصيف، وتدمير البنية التحتية عبر قصف محطـة الكهربـاء                
ومصادر المياه والجسور، والقصف المتقطع، واالغتياالت، واختراق جدار الصوت، وهدم المنازل وتجريـف             

 ى الخارج، وتدمير المؤسسات الفلسطينية، والسع     األشجار، وإغالق المعابر، ومنع كل اتصال مع قطاع غزة مع         
 مـن نـواب المجلـس التـشريعي،         42سقاط الحكومة، وشّل السلطة عبر اعتقال ثلث الوزراء وأكثر مـن            إل

كل هذه األشكال من العدوان، وغيرها      ... والعشرات من القيادات الدينية والمجتمعية ورؤساء البلديات المنتخبة       
  .وإستراتيجيةهداف إسرائيلية كبرى ومتعددة، مباشرة  وجود أإلىالكثير، يدل 

 تحقيق أهداف جزئية فقط، مثل إطالق سراح الجندي األسير،          إلى هذا العدوان الشامل ال يرمي       أن إلىوما يدّل   
  :أو الرد على عملية كرم أبو سالم، هو العالمات والدالئل اآلتية

على إطالق سراح الجندي األسير، وال على ضمان سـالمته،          ساعد  يالتدمير والقتل ال    و إن العدوان الشامل       -
فـإذا عرفـت    . بل تجعل حياته مهددة أكثر بما ال يقاس من الشروع بالمفاوضات حول شروط إطالق سراحه              

  .قوات االحتالل مكانه وحاولت اقتحامه، ستسرع في قتله
 عن خطة إسـرائيلية تـستهدف       ، كانت نشرت أخباراً   )يديعوت( إن الصحف اإلسرائيلية، خصوصاً صحيفة       -

 حـسب المـصادر     -قطاع غزة، وتشمل كل أشكال العدوان، كما يجري حالياً، وكان من المفترض تنفيـذها               
  . قبل أسر الجندي بأيام قليلة-اإلسرائيلية 

 إن العدوان الحالي، جزء من تطبيق خطة حملت اسم خطة السهم الجنوبي، وضعتها وأقرتها قيـادة جـيش                   -
وهي خطة تشمل مراحل عدة، تبدأ بالقصف وعمليات االغتيال، وضرب البنية التحتية            . منذ عدة أشهر  االحتالل  

 أقسام عدة منفصلة عن بعضها البعض، ويمكـن أن تـصل            إلى تقسيم قطاع غزة     إلىوتشديد الحصار، وتصل    
 أو أجزاء واسعة منهـا،    إعادة احتالل المناطق التي انسحبت منها قوات االحتالل،        إلىالخطة بمراحلها األخيرة    

وكانـت  . لفترات مختلفة، وحسبما تقتضي مصلحة إسرائيل وأهدافها، والحفاظ على أمن احتاللهـا وديمومتـه             
  . منع إطالق القذائف والصواريخ من قطاع غزة ضد جنوب إسرائيلإلىالخطة المذكورة تتذرع أساساً بالسعي 

 جاء فـي    إذ. ي تصريحات أدلى بها عدد من وزراء إسرائيل        للعدوان الحال  اإلستراتيجية وما يؤكد األهداف     -
لـيس فقـط الـضغط    و.  العملية تستهدف إسقاط حكومة حماسإنديختر، وكالم أدلى به الوزيران بن اليعازر    

 انتخابات مبكرةإلىإلطالق سراح الجندي األسير، ألن أبو مازن لم يستطع إسقاطها، ولم يدع .  
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 جيش االحتالل وجهاز األمـن      إنسياسي، حسبما نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية،      وأفادت صحيفة هآرتس، ومصدر     
، خططا منذ أسابيع العتقال الوزراء والنواب، وغيرهم من قادة حمـاس، واستـصدار أوامـر                )الشاباك(العام  

خاصة من المحاكم االسرائيلية، وقّعها المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، ما يوحي، بدون أدنـى شـك،                 
 عملية األْسر استُخِدمت ذريعة لتحقيق أهداف موضوعة        إنبعدم وجود عالقة بين االعتقاالت وَأْسر الجندي، بل         

وبدالً من أن ترحب إسرائيل باالتفاق الفلسطيني على وثيقة تتـضمن اسـتعداداً لالعتـراف الجمـاعي                 . سلفاً
ن العدوان، فهي تريد فرض الحل اإلسرائيلي       بإسرائيل إذا لبت الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية، اختارت ش         

  .المنفرد
  :تأسيساً على ما تقدم، فإن أهداف عملية أمطار الصيف تشمل ما يأتي

 المجازفـة   إلى إطالق سراح الجندي األسير، من دون جعل هذا هو الهدف األساسي، حتى لو أدى العدوان                 -
  .أكثر بحياته

  .روت وقف إطالق الصواريخ والقذائف على سدي-
 إعادة الهيبة واالعتبار لجيش االحتالل ونظرية الردع االسرائيلية، بعد الضربة القوية، التـي وجهـت لـه،                  -

  .المتمثلة في عملية كرم أبو سالم
فإسـرائيل  .  الفلسطينيين ثمناً غالياً، ليجعلهم ال يفكرون مجدداً بَأْسر أو اختطاف جنود أو مـستوطنين              غريم ت -

  . سابقة ونهج قابل للتكرارإلى جلعاد تخشى أن يتحول أسر
 إسقاط الحكومة الفلسطينية وفتح الطريق لتشكيل حكومة جديدة، عبر نصب فخ لـفتح، حتى تقبل بتـشكيلها،             -

 - فقدان حماس غالبيتها في المجلس التشريعي، وهذا يشق الطريـق أمـام التنـاحر الفلـسطيني                  إلىمستندة  
  .الفلسطيني بشكل أسوأ من السابق

 قطع الطريق على تطبيق وثيقة األسرى، ألنها تنذر بإمكان والدة شريك فلسطيني قوي جداً، ويرفع في يـده                   -
خطة سالم بديلة، ستقف في مواجهة خطة أولمرت، وستجعل الحكومة الفلسطينية الجديـدة، حكومـة الوحـدة                 

  .حرب األهليةالوطنية، قادرة على كسر الحصار الخانق، واختراق العزلة الدولية، ودرء ال
 حافة االنهيار، ويمكن السعي لتقويض السلطة إذا لم تُـدجن وتـصبح أداة              إلى إبقاء السلطة ضعيفة، ودفعها      -

  .طيعة بيد إسرائيل، على أمل قيام سلطة هزيلة تكون إدارة مدنية ومطواعة لما يريده االحتالل
  .مشق الضغط على سورية للمس بقيادة حماس، وطرد خالد مشعل من د-
 استمرار السعي لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وتغيير وعيه، ليقبل ما تفرضه إسرائيل، وإجباره للتخلي عن                -

  .المقاومة، ومعاقبته على انتخاب حماس في االنتخابات التشريعية السابقة
قط أولمرت إذا    منع إحياء المفاوضات وعملية السالم، ألن حكومة أولمرت قامت لتنفيذ خطة االنطواء، وسيس             -

  .لم يعمل على تنفيذها
 ضرورة وضع رد استراتيجي فلسطيني قادر على إفشالها، وفتح          إلى هذه األهداف، نصل سريعاً      إلىإذا نظرنا   

  .الطريق أمام تحقيق األهداف الفلسطينية
من الطراز األول، لـم  ويبدأ هذا الرد االستراتيجي، بالتمسك بوثيقة األسرى، الذي يعتبر توقيعها، حدثاً تاريخياً     

يظهر على حقيقته، ولم يأخذ االهتمام الذي يستحقه، ألن أخبار العدوان وحياة الجندي اإلسرائيلي، طغت علـى                 
 يجب أن تكون بداية تحول نوعي، يتوحد فيه جناحـا           أنهاوالتمسك بوثيقة األسرى يبدأ بإدراك      . كل شيء آخر  

ل العشرين سنة الماضية، على أسـاس برنـامج الحـد األدنـى              خال األولىالحركة الوطنية المعاصرة، للمرة     
  .المشترك

  :ويتطلب تطبيق الوثيقة الشروع فوراً بما يأتي
تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة األسرى، ووضع خطة سياسية تحفـظ الحقـوق، وتمكـن                 : أوالً

  .الحكومة من التحرك الفاعل، المنصوص عليه بالوثيقة
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 والعمل على ضم كل الفصائل واألحزاب التي ال تزال خارجهـا،            ر،تفعيل وإصالح منظمة التحري   إعادة  : ثانياً
من خالل عقد مجلس وطني جديد خالل مدة أقصاها نهاية العام الحالي، وذلك لتمكينها من المبادرة من أجـل                   

  .إحياء المفاوضات على مرجعية قادرة على إنهاء االحتالل
لى أساس االحتفاظ بحق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، وبما يضمن اختيار أشكال المقاومة            تقويم المقاومة ع  : ثالثاً

، واستخالص الِعبر والدروس من المقاومة في وعبر قطاع غـزة فـي             1967المناسبة، وتركيزها في أراضي     
وأهـدافها  وضعه الجديد، وتشكيل مرجعية سياسية وتنظيمية موحدة للمقاومة، حتى تضبط إيقاعها وعملياتهـا              

وهـذا يتطلـب وقـف إطـالق        .. وأساليبها، بما يخدم المصلحة الوطنية الموحدة، وتحقيق األهداف الوطنيـة         
  .الصواريخ والقذائف، وعدم استهداف المدنيين في إسرائيل

 إن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن تنزلق فتح نحو وراثة حكم لم تُنتَخب له، بعد اعتقال إسرائيل عدداً كبيراً من                     
الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس، بحجة ملء الفراغ القانوني الناشئ، ولدرء احتمـاالت               

 حركة فتح تعي متطلبات المرحلة ومخاطر الوقوع في الفـخ االسـرائيلي،             إنوأعتقد   .شل السلطة وتقويضها  
يل حكومة وحدة وطنية، تساهم في       ستكون معنية اآلن، بتوفير شبكة أمان للحكومة لحين االتفاق على تشك           وأنها

  .تشكيلها جميع القوى واألحزاب، خصوصاً حركة حماس، ألن لديها غالبية في المجلس التشريعي
 خيار اسـتقالة    إنعلى السلطة، بكل مكوناتها، وتحديداً رئيسها وحركة فتح، إعطاء رسالة واضحة إلسرائيل،             

 انهيـار   إلىووضع األمور بيد الشعب، حتى لو أدى ذلك         الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي وبقية الوزراء،       
السلطة، إذا لم تتراجع إسرائيل عن العدوان وتفرج عن المعتقلين، هو خيار يمكن أن يكون مقبوالً، وال بـد أن                    

 يمكن أن تتدخل مباشرة، وباالعتماد على أسنّة حراب االحتالل،          أنهايخضع للدراسة، حتى ال تتصور إسرائيل       
قال الوزراء والنواب، بما يسمح بفك وإعادة تركيب السلطة، بما يبقيها سـلطة ضـعيفة، مطواعـة                 وعبر اعت 

لالحتالل، وبما يضمن استمرار التناحر بين حركتي فتح وحماس، وحالة الفوضى والفلتان األمني، التي تسمح               
لتصفية القضية الفلسطينية   إلسرائيل باالستمرار بالعمل من أجل شق الطريق أمام تطبيق خطة أولمرت الرامية             

  .من جانب واحد، اعتماداً على القوة والعدوان
 الحكومة بعد إسقاط حكومة حماس مـن االحـتالل،          إلى عودتها   أنفتح لن تقع بالفخ االسرائيلي، ألنها تعرف        

  .ستحرق فتح، وستجعل أية حكومة قادمة دون أية شرعية أو مصداقية، أو أي دعم شعبي لها
فالفراغ القانوني وقع، لكن بفعل تدخل احتاللي، مخـالف للقـانون           . اً، أكبر من مجرد فراغ قانوني     فالمسألة، إذ 

الدولي وشرعة األمم المتحدة، التي تؤكد عدم جواز تدخل دولة االحتالل في إحداث ظاهرة أو إجراء قـانوني                  
ومـة فـي النظـام الـسياسي        فال يمكن جعل سلطات االحتالل هي المسيرة للقانون والحك        .. نتيجة عمل مسلح  

الفلسطيني، ولذلك يجب التعامل مع هذا الفراغ القانوني على حقيقته، برفض تحقيق أهـداف االحـتالل مـن                  
 حين االتفاق الوطني على حكومة وحدة وطنية،        إلىوهذا يكون بالدفاع عن الحكومة القائمة وشرعيتها،        . إيجاده

  .ئيلي الحالي، وقبل اعتقال النواب والوزراءكان يجري التباحث حولها قبل العدوان اإلسرا
  7/7/2006الحياة 

  
  التواطؤ العربي واإلقدام التركي  .57

  محمد نور الدين
برزت تركيا من بين الدول واألطراف األكثر اهتماماً ومتابعة لألزمة التي نشأت عن أسر الجندي اإلسـرائيلي                 

 إلـى لحكومة التركية رجب طيب أردوغـان بنفـسه         وبادر رئيس ا  . جلعاد شاليت، بين إسرائيل والفلسطينيين    
  .االتصال بأطراف األزمة في ما سمي بدبلوماسية الهاتف ودبلوماسية فلسطين
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ولعل في هذه الدبلوماسية استكمال للنهج الجديد في السياسة الخارجية التركية لجهة المبادرة وليس التفـرج أو                 
 استثمار العالقات الجيدة مع كل األطراف من أجـل          إلى يسعى    حياد إيجابي  إلىإنه أقرب   . الوقوف على الحياد  

  . لتركيا دوراً فاعالً يمكن لها القيام بهأنتمكين الحضور التركي في المنطقة وإشعار الجميع 
وعلى هذا يقول الكاتب مراد يتكين في صحيفة راديكال إن انفتاح قنوات االتصال التركية على الجميـع هـو                   

  .فيهم حماس، مشيداً، وهو الكاتب العلماني، بالجهود التي بذلتها حكومة حزب العدالة والتنمية الجميع بمن لفائدة
وظهر من التحرك التركي ألردوغان أن حيزاً مقبوالً من الثقة تجاه حزب العدالة والتنمية ال يزال موجوداً لدى                  

 سراح الجندي األسير، أما الـرئيس    قإطالفايهود أولمرت طلب مساعدة تركيا في       . إسرائيل والواليات المتحدة  
 استخدامه لحل أزمة    إلىاألمريكي جورج بوش فوصف تركيا بأنها ذات نفوذ واسع في المنطقة داعياً أردوغان              

  .الجندي
أهم ما يمكن استخالصه من دبلوماسية أردوغان أنها أكدت من جديد الموقف التركي الداعم للشعب الفلسطيني                

. االتصال بإسماعيل هنية رئيس حكومة حماس رغم اتهام الغرب لألخير بأنه إرهـابي            ولم يتردد أردوغان في     
وبذلك أكد أردوغان مجدداً أن زيارة خالد مشعل الشهيرة لتركيا لم تكن خطأ بل وفرت بابـاً لالتـصال عنـد                     

  .الضرورة مع حماس والفصائل الفلسطينية المعارضة
هل مقابـل   : فتساءل أردوغان . ر مع قضية الشعب الفلسطيني    ومن تصريحات أردوغان نجد ذلك التعاطف الحا      

جندي واحد يؤخذ ثمانية وزراء وعشرات النواب رهائن وتقصف المناطق المدنية؟ واصفاً موقـف إسـرائيل                
  . استخدام اسرائيل للقوة المفرطة أمر ال يمكن فهمه ويتعارض مع مواقف األمم المتحدةأنبالخاطئ، كما 

  .ية على وصف تصريحات أردوغان تجاه اسرائيل بالحادةوأجمعت الصحف الترك
ال شك أن موقف تركيا كان أكثر تقدماً من مواقف معظم الدول والقوى العربية، التي يمكن اعتبارهـا ليـست                    

 إطالق سراح الجندي وليس على     إطالقعاجزة بل متواطئة مع العدو اإلسرائيلي حين تركزت االتصاالت على           
لقد فعلت تركيا ما لم يفعله العرب قالت صـحيفة           .العرب والفلسطينيين في سجون العدو    سراح آالف األسرى    

فأولمرت لـم يتجـاوب مـع    . يني شفق، لكن المسعى التركي، ولنعترف بذلك، لم يجد مفعوالً له على األرض            
  .أرودغان وواصل عدوانه الوحشي على غزة

 ما يتعلق بالملف النووي اإليراني، انطالقاً من أن أي          هي سعت وال تزال في    . مع ذلك ال تستطيع تركيا التفرج     
  .حرب أو حصار اقتصادي على إيران سيلحق الضرر الكبير بتركيا

 تتصاعد التطورات في اتجاه     أنواليوم، مع تهديد أولمرت لبشار األسد بالضغط على خالد مشعل، تخشى تركيا             
إن الهدف التركي هو دفـع       .يل الحدود مع سوريا   نشوء مشكلة وصدام بين إسرائيل وسوريا، وتركيا جار طو        

 تـسبق   أنالبالء عن تركيا أوالً وعن المنطقة ثانية، ومن خصائص الدولة الكبيرة، أن  تواكب وتشارك، بـل                  
  .الحدث، وليس تلقي تداعياته عليها

 بشار األسد، إن    من هذه الزاوية نقرأ لقاء أحمد داوود أوغلو، المستشار التركي ألردوغان مع الرئيس السوري             
الثقة بين أنقرة وطهران تجعل داوود أوغلو يصارح األسد، كما ورد في صـحيفة جمهوريـت حـول جديـة                    

 دمشق فـي    إلىإن مجرد زيارة داوود أوغلو      . التهديدات االسرائيلية وضرورة سعي دمشق إليجاد حل لألزمة       
يا تكسب الدور التركـي ثقـة ومـضموناً    على سور) وبعض اللبنانيين(مرحلة الحصار األمريكي واإلسرائيلي   

  .النتائج النهائية..  العبرة فيأنوحيوية وتقديراً، رغم 
  7/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
 مخاوف من قطيعة بين الحركة االسالمية والحكومة األردنية 

 محمود الريماوي
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 ن الحكومة والحركة االسالمية،يسود الحياة السياسية األردنية جو من الحذر والترقب، بعد تصاعد األزمة بي
وفي واقع االمر أن االردن، إضافة الى دول عربية قليلة منها اليمن والكويت والبحرين، نجح في إدماج 
الحركة االسالمية فيه بالحياة السياسية، ولم تشك هذه الحركة ممثلة بـ جبهة العمل االسالمي من أي مظاهر 

لسماح لها بحرية العمل، تحت لواء جماعة اإلخوان المسلمين، خالفاً لحظرها، مستندة الى تاريخ طويل من ا
وقد شكلت الجماعة ظهيراً . لبقية األحزاب العقائدية التي اشتكت من حظر طاولها لثالثة عقود على األقل

ناف فما أن هلّت في مطلع تسعينات القرن الماضي تباشير استئ. للدولة إبان الحرب الباردة، الكونية والعربية
الحياة النيابية ورفع الحظر عن الحياة الحزبية، وتمكين الصحافة من هامش واسع نسبياً من الحرية، حتى 
نشطت جماعة اإلخوان وشكلت جبهة العمل ذراعاً سياسياً لها، وشاركت في أول حكومة لمرحلة التحول 

 .الديموقراطي، برئاسة مضر بدران، كما خاضت االنتخابات البرلمانية
 أنه تتعين االشارة الى أن جماعة االخوان التاريخية في االردن والتي أمضت اكثر من نصف قرن في غير

الحضور، كتيار معتدل يعنى في المقام االول بالدعوة والنشاط االجتماعي والديني، في تساوق شبه تام مع 
 قبل، في أجواء حرب المجاهدين الدولة األردنية، قد طرأ عليها تغيير ملحوظ بعدئذ، فقد تسيست أكثر من ذي

على االحتالل السوفياتي ألفغانستان ونشوء ظاهرة األفغان العرب، وبينهم أردنيون يتحدرون من التيار 
كما القى انتصار الثورة االسالمية في ايران وما تركه من اصداء وتفاعالت، بظالله على . االسالمي العريض

وقبلها ) عاصفة الصحراء(ة على تأثيرات حرب تحرير الكويت رؤى االسالم السياسي في االردن، عالو
االنتفاضة الفلسطينية األولى وظهور حركة حماس، وصوالً الى اتفاق اوسلو الذي ناوأته الحركة، كما ناهضت 

 . االسرائيلية-توقيع معاهدة السالم األردنية 
معارضة رئيسة، جمعت حولها عدداً من وقد أدت هذه التطورات مجتمعة الى تظهير الحركة االسالمية كقوة 

وعليه لم يعد ممكناً . األحزاب القومية واليسارية، في إطار تنسيقي ظلّت الكفة الراجحة فيه لحزب جبهة العمل
االتكاء على التاريخ الطويل السابق، الذي شهد تفاهماً عميقاً وتقارباً وثيقاً، كدريئة المتصاص التفاعالت 

فقد تغيرت األولويات والتحالفات بالنسبة . مواقف والسياسات بين الدولة والحركة االسالميةالسلبية، الفتراق ال
.  إسالمي، يتخطى حدود المملكة الهاشمية الى اإلقليم والمنطقة-لهذه الحركة التي باتت جزء من ائتالف قومي 

ة الوثيقة مع الواليات المتحدة في خياراتها السياسية السلمية، وإدامة العالق) الحكومات(كما مضت الحكومة 
وااللتزام بمحددات معاهدة السالم مع تل أبيب، مع الحرص على حضور نشط في البيت العربي، بتعزيز 

 .العالقات على الخصوص مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومصر والسلطة الفلسطينية
: كما تتمتع بنفوذ في بعض النقابات.  نائبا112ًأصل  نائباً من 17: تتمتع الحركة االسالمية بحضور برلماني

على ان أعضاءها الحزبيين المسجلين في وزارة الداخلية . نقابة المهندسين أكبر النقابات وأكثرها موارد مالية
ال يتعدى خمسة آالف عضو، بما يماثل على األقل ضعف عدد المنضوين في بقية األحزاب المرخصة الثالثة 

لوحظ في هذه األزمة أن بقية أحزاب المعارضة لم تُجار جبهة العمل في مواقفها، إذ قاطعت ملتقى و. والثالثين
بما يمثل . للحريات دعت اليه الجبهة، وإن لم تتخذ معظم هذه االحزاب مواقف صريحة الى جانب الحكومة

اع شهده اإلطار التنسيقي اول انفكاك على هذا المستوى بين أطراف المعارضة، ويؤذن بإعادة نظر لنهج استتب
وقادته جبهة العمل، وهذا هو أهم الثمار التي قطفتها العمل الحزبي والحياة السياسية وكذلك الحكومة، من دون 

إذ تلوح أوساط الحركة االسالمية باستقالة جماعية من مجلس النواب كورقة . أن يعني ذلك انطواء األزمة
 17تخابات مبكرة، وذلك مع صعوبة إجراء انتخابات فرعية لملء ضغط، ما ينذر بحل المجلس والدعوة الن

مقعداً، وفي ظرف يسهل فيه تصوير الحركة االسالمية من جانبها كضحية لحالة من التعسف، مما يتيح عودة 
 .نواب للحركة الى المجلس

 واالستقرار، غير أن الحكومة نجحت جزئياً في تظهير جبهة العمل على أنها تيار يستخف بمقدرات األمن
وبدماء األردنيين التي سفكت في غزوة الفنادق على أيدي جماعة الزرقاوي، وإن لم تنجح الحكومة في اجتذاب 
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القوى السياسية ورموز الحياة االحتماعية إلطالق حوار نشط ومفتوح حول الظاهرة االرهابية واستهدافها 
لسياسية، باستثناء استنهاض االحتياطي االجتماعي لألردن واألردنيين وكذلك حول معايير وآفاق العماية ا

التقليدي، علماً بأن ظاهرة اإلرهاب شهدت المزيد من المناوأة لها كما دّل مختلف استطالعات الرأي، وكان 
كما لم يجر تواصل . يمكن االفساح في المجال أمام المجتمع ليعبر عن مواقفه بصورة أكثر مرونة وتلقائية

مع األحزاب واالطر التمثيلية األخرى، إلرساء حوار موصول ومؤسسي حول القضايا يذكر حتى تاريخه 
 .الوطنية الحيوية

ويبقى أن األكثر استرعاء لالنتباه، أن عهداً أقرب الى القطيعة بدأ للمرة االولى في تاريخ العالقة بين الجانبين، 
سير، وقد ال تشكل بعدئذ التجربة االردنية في تيار االسالم السياسي والحكومة األردنية، وهو ليس باألمر الي

دمج االسالميين بالحياة السياسية ذلك النموذج المميز الذي كان يتوقف عنده الباحثون، كمثال يمكن االهتداء به 
 ...والسعي الى تعميمه في دول أخرى

  6/7/2006الحياة 
  

  المشكلة والحل .. األردن والحركة اإلسالمية
  محمد المحاسنة 

ود جذور المشكلة بين الحركة اإلسالمية والحكومة األردنية إلى المشكلة األساسية المعروفة على نطاق أممي               تع
  .عالمي بين الواليات المتحدة وحلفائها من جهة وبين الحركة اإلسالمية العالمية من جهة أخرى

نافس الواليـات المتحـدة علـى       هذه المشكلة واسعة النطاق بدأت عندما انهار االتحاد السوفييتي كقطب كان ي           
مناطق النفوذ، وبرزت حاجة الواليات المتحدة إلى عدو تدخَّل معه في صراٍع يبرر لها السيطرة على منـاطق                  
النفوذ هذه، وال يوجد مناطق نفوذ في العالم تحوم حولها أطماع الغرب في الوقت الحاضر إال العالم اإلسالمي                  

يات المتحدة في حينه دولةً كبرى لتكون هي ذلك المنافس العدو، وكان الخيـار              بثرواته النفطية، ولم تجد الوال    
الوحيد أمامها هو استغالل ذلك االختالف القائم بين الحركة اإلسالمية وبين األنظمة الحاكمة فـي دول العـالم                  

اب وهكـذا   اإلسالمي، ومن أجل تبرير الصراع مع الحركة اإلسالمية العالمية رسمت الخطط لوصمها باإلره            
كان ما كان، وأصبح المطلوب من األنظمة الحاكمة في دول العالم اإلسالمي االنحياز مع الواليات المتحدة ضد                 

  .ما تسميه هي باإلرهاب، وأصبحت الحرب المسماة الحرب على اإلرهاب أمرا واقعا
الحرب أتـت مـن خبـث       هذه الحرب تُعتبر وبحقٍّ أشرس هجمة غربية على العالم اإلسالمي، وشراسة هذه             

األدوات المستعملة فيها وعدم نظافتها، فالعالم اإلسالمي اآلن يهاجم فيه المسلمون من قبل مسلمين تـستخدمهم                
أمريكا كأدوات في هذه الحرب، بينما تقف جيوشها لحراسة وكالئها في قتل المـسلمين أو خلـق المبـررات                   

لعة جانجي ليس بعيدا عن الذاكرة، وليس العراق بعيـدا          ألعمال القتل، والحرب في أفغانستان وما حصل في ق        
عن هذا السيناريو، وما دار إلى وقت قريب في الجزائر لم ينته بعد، وما يمارس ضد الفلسطينيين ليس إال من                    
أجل دفعهم للعب نفس الدور المشبوه؛ حيث المطلوب أن يقتتل المسلمون ضد بعضهم البعض، إنهـا نظريـة                  

يب الذكر، الذي قال إن في العالم اإلسالمي طاقةً كامنةً ولكنها قويةٌ جدا وفيه تناقضات يمكن                هنري كيسنجر ط  
استخدامها لجعل هذه الطاقة الكامنة وسيلةً للتدمير الذاتي؛ حيث سميت نظريته فيما بعد بدبلوماسـية الكراتيـه                 

بنفسه عندما تطيش ضربته وال توجه إلـى        التي يعتمد فيها على قوة الخصم الذاتية إللحاق أكبر قدر من األذى             
  .خصمه

والحرب على اإلرهاب التي تشنُّها أمريكا في عالمنا اإلسالمي بدأت معتمدةً على مراحل يختلط فيهـا العمـل                  
العسكري مع االستخباري واإلعالمي في تنسيق يتوافق مع قدرات إمبراطورية في القرن الحادي والعـشرين،               

 سبتمبر والتنظيم الذي يقف من ورائهم باإلرهابيين، ثـم          11يها من قاموا بأحداث     أولى هذه المراحل وصف ف    
طال وصف اإلرهاب حركة طالبان ومن يقومون بأعمال عنف مباشرة، ثم تطور األمر إلى مرحلـة أخـرى؛                  
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رهابيا حيث أصبحت أمريكا تنعت به كلَّ إسالمي يحمل السالح لقتال عدو على أرضه هو، فأصبح حزب اهللا إ                 
من طرف  (وحركة حماس وغيرها في فلسطين حركاٍت إرهابيةً، ثم وفي مرحلة ثالثة وبخطوات أحادية الجانب               

أصبح كل مسلم أو إسالمي مشتبه بأنه مؤيـد لهـؤالء المـذكورين             ) واحد وهو أمريكا والغرب الذي يساندها     
ب المسلم لمجرد المظهر اإلسالمي، إما بالقتـل أو         إرهابيا إلى أن يثبت العكس وقد تأتي مرحلةٌ يهاجم فيها الشا          

االعتقال، ولن نستغرب إذا ما منع ارتداء الحجاب في مدارس وجامعات إسالمية وعربية وليس فرنسية، وآخر                
مرحلة نتوقع الوصول إليها في هذه الحرب هي اعتبار كل إسالمي لمظهره أو فكره أو ربما محافظته والتزامه                  

  .يجب أن يهاجم أو يعتقلباإلرهابي الذي 
لكن وعلى ما نرجح بأن أمريكا كانت سيئةَ الحظ عندما وقع خيارها على اإلسالم ممثالً بالحركات اإلسـالمية                  
كعدو، فحرب أمريكا المعلنة اآلن في العالم اإلسالمي ستكون مثل أي حرب سابقة قُصد منها النيل من اإلسالم                  

ي هذه الحرب بخسارة أمريكا لها، فاإلسالم كإسالم ال يهزم، والهزيمـة            ومن المسلمين؛ ألنهم مسلمون، ستنته    
هي هزيمة اإلرادة، واإلرادة في اإلسالم ال تهزم أبدا حتى لو دمر العالم اإلسالمي فإن المسلم ال يهزم، ال نقول                    

مر هؤالء بغداد، وهزم    ذلك تعصبا وإنما هذا هو فكر القرآن ومنهاج اإلسالم، لقد هزم اإلسالم المغول بعد أن د               
اإلسالم إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الروم ثم إمبراطورية الفرنجة في الحروب الصليبية، وإمبراطوريـة             
اإلنجليز في أفغانستان، واإلمبراطورية السوفييتية أيضا في أفغانستان، وهزمت فرنسا في الجزائر، وها هـي               

  .ستان والعراق والعالم اإلسالمي مرةً واحدةًالواليات المتحدة يقودها القدر إلى أفغان
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما عالقة األزمة بين الحكومة األردنية والحركة اإلسالمية في األردن فـي                  

من هنا ومن خالل الجواب على هذا التساؤل نعود إلى عنوان هذا التحليل ما المشكلة فـي                 ! حرب أمريكا هذه؟  
  !ل؟األردن؟ وما هو الح

نعود في الذاكرة إلى الوراء عندما بدأت أمريكا حربها المسماة الحرب على اإلرهاب، فقد رفض كثيـر مـن                   
المسلمين والعرب وْصم اإلسالم أو ما له عالقة باإلسالم باإلرهاب، وكان ذلك موقفٌ معلن أيـضا مـن قبـل                    

 عنه في أكثر من بلد عربي وإسالمي، ثـم  األردن وعلى أعلى مستوى فيه، وكان هذا الموقف أيضا هو المعبر    
وفي مرحلة الحقة ومن أجل دفع الدول اإلسالمية والعربية إلى مواقف معلنة إلى جانب أمريكا في حربها على                  
ما تسميه باإلرهاب وقعت أعمال تفجير وعنف في أكثر من بلد عربي وإسالمي، وكان األردن واحدا من هذه                  

العقبة ثم حصلت تفجيرات الفنادق في عمان، وهنا ال بد من التوقف قليالً؛ ألننا لـو                البلدان، فقد وقع هجوم في      
  .قلنا في هذا التحليل إن أمريكا هي من كان يقف وراء هذه العمليات لَجانَبنا الصواب ولَما كان الكالم منطقيا

 استخبارية كبرى إلى هذه األهـداف       أما ما نرجحه فهو أن التنظيم الذي دبر هذه العمليات قد استدرج من جهة             
بمعلومات مضللة تدفع التنظيم للقيام بالعملية، ثم يتضح زيف المعلومات المضللة عندما يقـع األبريـاء مـن                  

 في دول أخرى غير األردن، موقـف الحكومـة          - وعلى األرجح  -حصل ذلك .. المدنيين ضحايا لهذه العمليات   
حايا لالنفجارات من مواطنيها لن يكون مرحبا وال مستحسنًا لهـذه           األردنية أمام سقوط حوالي ستين شخصا ض      

األعمال، وإنما سيكون محاربا للجهة التي قامت بهذه العمليات ودون مواربة، بالمقابل فـإن موقـف بعـض                  
األعضاء في الحركة اإلسالمية يصنعه خليط من العناصر، فالجهة التي أعلنت مسئوليتها عن عمليات الفنـادق                

 وفي نفس الوقت حرب مقاومة ضد االحتالل في العراق، والموقف المعلن لقادة التنظـيم الـذي دبـر                   تخوض
العمليات هو نصرة اإلسالم، وفي نفس الوقت سقوط أبرياء مسلمين وغير مسلمين من مواطني األردن ال نظنه                 

تباين في النظـرة لألمـور تكـون        أبدا من قبيل األعمال التي يرتضيها اإلسالميون في األردن، لكن حصيلة ال           
مؤثرةً، والنتيجة أن خطاب الحكومة في األردن سيكون مختلفًا عن خطاب بعض اإلسالميين عندما يعبر كـل                 

  .من الطرفين عن المشكلة
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وكانت النتيجة أن الخالف قد وقع، وأن كالً من الطرفين أخذ الجزء المسموع من كالم الطـرف اآلخـر دون                    
عوامل التي أدت إلى صناعة الجمل الكالمية وصياغتها، وهذه العناصر جزء مـن الكـالم،               معرفة الدوافع وال  

  ولكنه الجزء المسكوت عنه، ومثل هذا الوضع يؤدي إلى االختالف ال محالة، فما هو الحل إذًا؟
ارها من قبـل    هنالك حقيقةٌ علينا أن نعيشها جيدا، وهي أن الحقيقة ال يمتلكها طرفٌ واحد، وأنه ال يجوز احتك                

أحد ليعلن موقفه ثم يعتبرها الحقيقة التي ال يتنازل عنها، وحقيقة أخرى على كل منا أن يعيها جيدا أنه عنـدما                     
يعبر عن موقف ورأي أو يتخذ إجراء فإنه ال يعبر عن رأي األغلبية الصامتة وإن مجرد ادعاء أن موقفه هـو                     

ن عملية استيالء وغصب تمارس على هؤالء وهم من موقفه          موقف كل الصامتين وغير المعبرين هو عبارة ع       
ورأيه براء، وما دام األمر كذلك وما دام أطراف المشكلة هم حكومة ونواب وكل أولئك أردنيون فإن ِمن أبسط                   

  .حقوق الفرد المواطن، سواء كان نائبا أو غير نائب أن يسمع ويعبر عن رأيه ويبرر منطقه
لماذا ال يسمع كل طرف اآلخـر ويقـارع الحجـة           ! و البديل عن المواقف المتصلبة؟    فلماذا ال يكون الحوار ه    

بالحجة، ثم يؤدي ذلك إلى زوال كثير من الغمام وانفتاح القلوب، فيرضخ المخطئ لحجة الطرف اآلخر؟ لماذا                 
ما يطلب  ال تحاول الحكومة إقناع النواب األربعة بوجهة نظرها حتى يعتذروا، فمن يطلب االعتذار من شخص                

منه القيام بشيء يعترف بأنه أخطأ فيه وبعد أن يقتنع بخطئه فالعقاب هو الذي ينفذ عنوةً وبالقوة لكن االعتـذار                    
دائما ال يطلب بالقوة وإنما يطلب من الشخص للداللة على أنه اقتنع بوجهة نظر اآلخر وخطأ وجهة نظره هو،                   

حجة، ومن يلزم اآلخر الحجة فعلى اآلخر أن يحترم المنطـق           وال يكون ذلك إال بعد حوار ومقارعة الحجة بال        
  .والحق

إن طلب الحكومة االعتذار هو دليل على أنها ليست ماضيةً في حالة عدائية مع الحركة اإلسـالمية وإال لمـا                    
طلبت ما يؤدي إلى جالء الصدور ومسح الزالت وهو االعتذار؛ وألجل ذلك ومن خالل هذه الداللة فإننا نوجه                  
دعوةً من مواطن أردني يتوسم في حكومته الخير، وللحركة اإلسالمية في األردن ألنه يتوسم فيها الخير أيضا،                 
أن يكون هنالك حوار ولقاء ودفاع عن وجهات النظر، وليكن هذا الحوار طـويالً، ولـتكن هنالـك جلـساتٌ                    

! حكومتنا الموقَّرة إلى هـذه الـدعوة؟      وجلساتٌ، وال نظن أن حالً آخر هو أفضل من هذا الحل، فهل تستجيب              
  .نظنها كذلك إن شاء اهللا

  5/7/2006اخوان اون الين 
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