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 تداعيات اسر الجنديين االسرائيليين  .1

 أولمرت قال خالل مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء ايهود أن 13/7/2006 القدس العربي نشرت
عمل حربي لدولة الياباني غونيتشيرو كيزومي امس االربعاء إن أحداث الصباح ال تعتبر هجوما إرهابيا وإنما 

وأضاف إن حكومة لبنان التي يشكل حزب اهللا جزء  .ذات سيادة هاجمت إسرائيل دون سبب ودون استفزاز
وأعلن أولمرت أن قوات  .يتحمل نتائج أعمالهولبنان هو المسؤول و. منها تحاول تقويض االستقرار في المنطقة

 . وقد أمرت بتنفيذ سلسلة عمليات بقوة شديدة في لبناناألمن اإلسرائيلية تعمل في هذه األثناء في أراضي لبنان
 ان طارئ عقب اجتماع  اللبناني السنيورة في بيان صادر عن مجلس الوزراء فؤادقالوفي نفس السياق 

يجري ما وهي ال تتحمل مسؤولية وال تتبني ما جري و) بعملية حزب اهللا(الحكومة اللبنانية لم تكن علي علم 
وادان السنيورة القصف االسرائيلي علي جنوب لبنان وقال ان حكومته ستدعو  .ود الدوليةمن احداث علي الحد

 .الي عقد جلسة طارئة لمجلس االمن الدولي
 تصريحات أكدت عن الحكومة االسرائيلية  أسعد تلحمي-الناصرة  عن مراسلها في 13/7/2006الحياة ونقلت 

تصعيد عسكري، على لبنان، من دون استبعاد استهداف أن اسرائيل تتجه نحو شن حرب، وليس مجرد فيها 
، فيما اعتبر قائد  عاماً الى الوراء50ؤولين عسكريين كبار بأن إسرائيل ستعيد لبنان سورية وسط تهديدات مس

  . دان حالوتس العملية التي نفذها حزب اهللا نقطة تحول في المنطقة برمتهاالجيش الجنرال
 وانها  الهجوم على الحدود الشماليةالمسؤولية الكاملة عن الحكومة اللبنانية ع عمير بيرتسوحمل وزير الدفا

المس بهما وينبغي عليها العمل فوراً وبحزم للعثور عليهما والحؤول دون مسؤولة مباشرة عن مصير الجنديين 
ترتأيها وان حكومة اسرائيل ترى نفسها حرة في اتخاذ كل الوسائل التي وأضاف ان . واعادتهما الى اسرائيل

  . للجيشتعليمات بهذه الروح صدرت
 عقدته طارئالحكومة االسرائيلية وافقت خالل اجتماع  أن :وكاالت 13/7/2006وذكرت االيام الفلسطينية 

وفق ما اعلن الوزير اسحق مساء امس، على شن عمليات عسكرية في لبنان اثر أسر جنديين اسرائيليين، 
ائيلية العامة نقال عن مسؤولين سياسيين وعسكريين، ان الهدف الفوري واكدت االذاعة االسر .هيرتزوغ

 .للعمليات التي ستنفذ يكمن في ابعاد حزب اهللا اقصى مسافة ممكنة من الحدود الشمالية السرائيل
سوف نواجـه هـذا التهديـد       : أولمرت لخص اإلجتماع المصغر بالكلمات التالية      أن   48موقع عرب   وجاء في   

خطـر الـصواريخ    . فهذا امتحان ليس سهالً سواء للقيادة أم لقوات األمن أو للمواطنين          .  عليه بإصرار ونتغلب 
لم نختر مواجهة ذلك اآلن، ولكن الواقع الحالي يلزمنا بمواجهته، فنحن ال            . على إسرائيل قائم منذ سنوات كثيرة     
  .نستطيع أن نكون رهائن لهذا الخطر

ن أن حركة المالحة الجوية في مطار بيروت توقفت بعد القصف           من جهة أخرى أعلن مصدر مالحي في لبنا       و
وزعمت إسـرائيل أن المطـار    .اإلسرائيلي له، في أول غارة جوية تشنها طائرات االحتالل بالعاصمة اللبنانية 

ورجح مصادر أن يكون القصف الذي يبلغ نحو سـبع           .كان يستخدمه حزب اهللا لنقل األسلحة والعتاد العسكري       
 من بوارج بحرية وطائرات حربية مستبعدا وقوع إصابات بسبب استهداف المدرج، ومشيرا إلى أن               قذائف جاء 

وأشار ت المصادر إلى أن حصيلة القـصف         .هذا التصعيد يعد األكثر خطورة إذ يستهدف البنية التحتية بالبالد         
وقال إن  . عشرات الجرحى  قتيال مدنيا فضال عن سقوط       47اإلسرائيلي في جنوب لبنان والذي بدأ أمس، بلغت         

  .  عدد القتلى مرشح للزيادة
مصادر عسكرية إسرائيلية أن القوات اإلسرائيلية تفرض حصارا جويا وبحريا على لبنان، فقد تواجدت               أعلنتو

البوارج الحربية اإلسرائيلية بكثافة على الساحل اللبناني ومنعت الدخول والخروج من وإلى الموانئ اللبنانيـة،               
  .لطائرات الحربية، والطائرات العمودية في سماء لبنانوحلقت ا
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ذكرت مصادر لبنانية أن قصف السالح الجوي اإلسرائيلي استهدف محطة تلفزيون المنار التابعة لحـزب اهللا                و
وقالت أن إسرائيل تستخدم الطائرات العمودية في قصف مناطق الجنوب، وذكر مراسل             .وأحدث فيها أضرارا  
وقالت الراديو اإلسرائيلية أن عـشرات قـذائف الكاتيوشـا    .  يستهدف بيوتا ومنشآت مدنية   الجزيرة أن القصف  

سقطت على إسرائيل في الساعات األخيرة على شمال إسرائيل، وكانت كثافة القصف موجهه إلى منطقة نهاريا                
  .في المالجئمخلفة إصابات، مما أدى إلى تحول المنطقة إلى مدن أشباح خالية من المارة وبقاء السكان 

وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني عقدت سلسلة  الى أن 13/7/2006وأشارت النهار اللبنانية 
اجتماعات لمناقشة الردود االسرائيلية على المستوى الدولي ومنها التوجه الى االمم المتحدة ومجلس االمن 

 المنظمة الدولية السفير دان غيلرمان االمين العام وفعال سلم المندوب االسرائيلي الدائم لدى. الدانة العملية
ودعا المجتمع الدولي الى التحرك ضد . للمنظمة كوفي انان ومجلس االمن شكوى واعتراضا شديدي اللهجة

 الصادر عن مجلس االمن والذي ينص على نزع 1559وطالب بالتطبيق الكامل للقرار . هذا العمل الحربي
  .لفلسطينية في لبنانسالح حزب اهللا والفصائل ا

عام حزب اهللا أعلن أن كل ما يريده الحزب من العملية التـي              ، أن امين  13/7/2006 وذكرت الشرق األوسط    
والسالم، مؤكدا ان الحزب ال يريـد التـصعيد فـي           ... هو أسر جنود لمبادلتهم    نفذتها المقاومة االسالمية امس   

ل إسرائيل مسؤولية أسر اثنين من جنودها لرفضها اإلفـراج          وحم. الجنوب وال أخذ لبنان والمنطقة إلى الحرب      
وكشف أن الحـزب    . عن األسرى اللبنانيين، معتبرا أنها لو أفرجت عنهم لنزعت هذه الورقة من يد حزب اهللا              

 أشهر، نافيا أي ارتباط بينها وبين التقارب األخير بينه وبين تيار المستقبل الذي              5كان يخطط لعملية األسر منذ      
  .وده النائب سعد الحريرييق
 حسن نصراهللا اطلق على عملية أسر الجنديين االسرائيليين أن السيد 13/7/2006االتحاد االماراتية أضافت و

وقال ان الجيش االسرائيلي لم يتوغل داخل االراضي اللبنانية، سوى في نقطة واحدة وتم '' الوعد الصادق''اسم 
 نصراهللا ان المقاومة ردت بقصف المواقع االسرائيلية في رسالة واضحة وأكد. صدها وتدمير دبابة إسرائيلية
وأشار الى ان االسرى االسرائيليين لن يعودوا الى ديارهم االّ بالتفاوض غير · وما زالت تمارس ضبط النفس

ئيل اذا ارادت اسرا''نصر اهللاوقال ·المباشر، واذا حاولت إسرائيل استرجاعهما بالعمل العسكري فهي واهمة
المواجهة فان المقاومة جاهزة لكل االحتماالت، وهذه رسالة الى إسرائيل، ونبه جميع المسؤولين اللبنانيين من 

تشجيع العدوان االسرائيلي، وحذر من أي خطأ قد تستغله إسرائيل، وهناك اتصاالت مكثفة تطالب باعادة 
اده لدخول اي محاولة جدية لحل أزمة االسرى وابدى استعد. االسيرين، واالّ فان لبنان سيواجه وضعاً صعباً

ان المعركة وطنية وال مجال لتصفية حسابات داخلية، والمقاومة : سواء اكانوا لبنانيين او فلسطينيين، وقال
  ·.ونفى ان تكون هناك اية عمليات تنسيق مع الحكومة اللبنانية قبل عملية االسر· مستعدة لكل االحتماالت

االعتداءات اإلسرائيلية على منطقة العرقوب بدأت حوالى العاشـرة صـباح            أن   13/7/2006السفير  وذكرت  
امس، عندما قصفت المدفعية االسرائيلية الثقيلة من مرابضها في زعورة وعمفيت وعين التينة، أطراف قـرى                

كما .  ملم 155 قذيفة عيار    70كفر شوبا وحلتا والماري والمجيدية وراشيا الفخار، حيث أحصي سقوط حوالى            
سجل إطالق رشقات رشاشة ثقيلة من مواقع االحتالل في رويسة العلم والسماقة ورمتا، باتجاه أطراف مزرعة                
بسطرة وباب الهوا وجبل سدانة، في ظل تحليق لطائرات استطالع من دون طيـار ومروحيـات وطـائرات                  

الطـائرات المعاديـة جـسر      وعند الحادية عشرة استهدفت     . حربية، في أجواء حاصبيا ومرجعيون والعرقوب     
طيرفلسيه بصاروخين خلفا ثقبين تبلغ مساحة كل منهما نحو متر مربع، في محاولة على ما يبدو، لتهديم الجسر                  

دون إصـابات فـي صـفوف       ...  شباط الذي يربط منطقة بنت جبيل بقرى قضاء النبطية         6المعروف بجسر   
ية عشرة والربع، قصفت الطائرات االسـرائيلية جـسر   وعند الحاد .المدنيين، وطاولت الشظايا منتزهات قريبة 

الذي تتمركز على جانبيه وحدات من الجيش اللبناني، ما ادى الى استشهاد المواطن             ) الكينايات(القاسمية القديم   
وشن  .الصغير وجرح المجند ياغي، والزميل حالل، ومواطنين آخرين تواجدوا هناك، من بينهم عامل زراعي             
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، فـضال   )الذي كان يشغله االحتالل قبل التحرير     ( غارات استهدفت موقع طير حرفا       3ي أيضا   الطيران المعاد 
  . ما أسفر عن حرائق في المزروعات واألحراج المحاذية... على غارتين استهدفتا أحراج المجدل والمنصوري

لنصف ظهـرا،   ردت المقاومة على هذه االعتداءات بقصف صاروخي، استهدف عند حوالى الثانية عشرة وا            و 
كذلك قـصفت   . مرابض المدفعية اإلسرائيلية في الجوالن السوري المحتل، خصوصا مرابض زعورة وعمفيت          

كما قصفت المقاومة   . المقاومة بمدفعية الهاون مواقع السماقة العلم رمتا، الذي شوهدت النيران تنبعث من داخله            
  .موقع الضهرة ووادي العسل بعدد من صواريخ الكاتيوشا

  
  باء عن اصابة قائد كتائب عز الدين القسام بشللان .2

نجا من محاولة رابعة الغتياله عندما  قد القائد العام لكتائب القسام محمد ضيف أن 13/7/2006نشرت الحياة 
وعلمت . قصفت طائرة اسرائيلية مبنى كان يعقد فيه اجتماع لقادة كتائب القسام في حي الشيخ رضوان في غزة

اصيب بشلل نصفي بسبب إصابة في عموده الفقري، وان رفاقه جرحوا، في حين استشهد الحياة ان ضيف 
 . شهيداً، غالبيتهم مدنيون23تسعة افراد من عائلة واحدة في العملية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء امس الى 

اع غزة، وجاءت محاولة اغتيال ضيف بينما كان يعقد اجتماعاً لقادة كتائب القسام، خصوصا في شمال قط
. التصعيد االسرائيلي المستمر للتداول في آخر التطورات الميدانية والعسكرية واالمنية على األرض في ضوء

. لحياة ان ضيف شكل مجموعة الجيش االسالمي الذي شارك في عملية اسر الجنديلوكشفت مصادر فلسطينية 
اسرائيلياً قد يكون مؤشراً الى اختراق الجناح ومن هنا تكمن خطورة الهجوم اذ انه يشكل نجاحاً استخباراتياً 

  .العسكري لحماس، وقد يمهد لمعرفة المكان الذي يحتجز فيه الجندي شاليت
أصيب في الغارة اإلسرائيلية، فجر قد  عدد من قادة كتائب القسام أن 13/7/2006وأضافت االيام الفلسطينية 

صادر متطابقة، إن القائد العام للكتائب محمد ضيف وقالت م .أمس، على منزل في حي الشيخ رضوان في غزة
وقالت هذه المصادر إنه . تعرض إلصابة بليغة في الظهر، وإنه خضع لعملية جراحية استغرقت اربع ساعات

ولم تستبعد المصادر ان يكون ضيف نقل  .أصيب بقطع في النخاع الشوكي ما قد يهدد بإصابته بشلل نصفي
ورجحت مصادر امنية  .ات التابعة لحماس، التي جرى تجهيزها لمثل هذه الحاالتالى عيادة خاصة من العياد

واشارت الى ان احمد الغندور . ان يكون ضيف وعدد من قادة القسام تعرضوا للقصف لدى مغادرتهم الموقع
وذكرت ان طائرة اسرائيلية اطلقت اكثر من صاروخ على  .احد ابرز مساعدي ضيف تعرض الصابات طفيفة

رة استقلها عدد منهم بعد تعرض المنزل للقصف، لكنهم تمكنوا من مغادرتها قبل اصابة السيارة ما ادى سيا
وفي تفاصيل محاولة االغتيال، ألقت طائرة حربية اسرائيلية قنبلة زنتها طن واحد على منزل عضو . لنجاتهم

، ما أدى الى تدمير المنزل المكتب السياسي لحركة حماس نبيل أبو سلمية في حي الشيخ رضوان فجر أمس
أحمد : كما أصيب ثالثة قياديين هم. المؤلف من ثالث طبقات وأودى بحياة تسعة من أفراد عائلة أبو سلمية

الجعبري الذي يعتقد أنه نائب ضيف، وقائد لواء غزة في كتائب القسام رائد سعد، وقائد لواء شمال غزة 
كان القائدان في كتائب القسام عماد عقل ومروان عيسى قادمين و. في كتائب القسام أحمد الغندور) جباليا(

لالنضمام الى المجموعة عندما قصفت طائرة استطالع اسرائيلية السيارة التي تقلهما عند جسر الشيخ رضوان 
وقالت ناطقة باسم الجيش االسرائيلي، إن محمد ضيف اصيب في غارة شنها الطيران  .لكنهما تمكنا من النجاة

غير أن كتائب عز الدين القسام نفت ان يكون  .نزل في حي الشيخ رضوان، لكننا نجهل خطورة اصابتهعلى م
قائدها جرح في الغارة، في حين اكد مصدر طبي فلسطيني لوكالة فرانس برس أنه اصيب وخضع لعملية 

  . جراحية، لكن حياته ليست في خطر
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    سرائيلية على لبنان أبرز االعتداءات اال .3
  : مركز المعلوماتاد إعد
  .  تم خاللها تدمير الطائرات اللبنانية المدنية،1968 ديسمبر 28عملية إنزال على مطار بيروت في * 
ارتكبت خاللها مجازر كبـرى     ،   عملية الليطاني  1978 مارس   14االجتياح اإلسرائيلي للجنوب اللبناني في      * 

  . جريحا50ً قتيالً و112سية التي ذهب ضحيتها وبشعة بحق المدنيين وأبرز هذه المجازر مجزرة العبا
  

 جريحاً وتـدمير    920 قتيالً و  252 مدينة وقرية أدت إلى سقوط       46 غارات على    ،1981 يوليو   14عدوان  * 
  . منزالً 380

  
سرائيلي ثلثي األراضي اللبنانيـة، وحاصـر       احتل الجيش اال  ،  )عملية سالم الجليل   (1982 يونيو   6اجتياح  * 

 يوماً ودكها بعشرات اآلالف من القذائف التي أطلقتها مئات الدبابات والطائرات            83ت على مدى    العاصمة بيرو 
  .والبوارج الحربية انتهى باحتاللها، وخروج منظمة التحرير الفلسطينية

  
 قريـة   60استمر العدوان، الذي استهدف أكثر من       : 1993 يوليو   31 - 25) عملية تصفية الحساب  (عدوان  * 

  .دة، سبعة أيام متواصلة ليالً ونهاراًومدينة وبل
  

شملت مناطق واسعة في الجنوب والبقاع وبيروت وجبـل لبنـان           : 1996 أبريل   11عناقيد الغضب    عدوان* 
سـرائيل خـالل    اوأبرز المجازر التي ارتكبتها     . 1993والشمال، ليكمل عملية تصفية الحساب التي تمت عام         

    . من النساء والشيوخ واألطفال في مقر تابع لألمم المتحدةالعملية، مجزرة قانا حيث قتل المئات 
  13/7/2006الوطن السعودية 

  
  حرب وسعيد ينتقدون تفرد حزب اهللا   .4

انعكس االنقسام السياسي بين األطراف اللبنانية على المواقف وردود الفعل التي سجلت أمس بعد أسر حزب اهللا                 
ففي حين دافع وزراء ونواب ومسؤولو حزب اهللا وحلفاؤهم         . نهمجنديين إسرائيليين وقتل آخرين وجرح عدد م      

 آذار تفرد الحزب بقرارات مصيرية ال تعرف نتائجها وقـد           14عن العملية، انتقد مسؤولون وقياديون في قوى        
  . تؤدي بلبنان الى المجهول

ا وغيـر   أن ما حصل في جنوب لبنان امر مفاجئ، جاء في ظرف دقيق جـد             <لفت النائب بطرس حرب الى      
مالئم لبنانياً، ألننا في عز موسم الصيف الذي تأمل فيه اللبنانيون ليؤمن لهم مداخيل وطنية وأخرى على صعيد                  

  .  >اليد العاملة للذين يعانون من مشكالت اجتماعية
دي وقال النائب السابق فارس سعيد ان لبنان دخل في مغامرة أمنية في اتجاه مجهول مع العدو االسرائيلي قد تؤ                 

اذا كـان هنـاك أحقيـة       . الى اقحام لبنان في مغامرة مع هذا العدو وفي مواجهة مع قرارات الشرعية الدولية             
للمقاومة االسالمية وللبنانيين في تحرير مزارع شبعا واالسرى اللبنانيين فأعتقد أن تجاوز التفاهمات الدولية أو               

  . ن ان يظل في احتضان الشرعية الدوليةخرقها من قبل اي جانب او أي طرف لبناني لن يسمح للبنا
سئل قائد الجيش العماد ميشال سليمان خالل دخوله الى جلسة مجلس الوزراء امس، عما اذا كـان                 ومن جانبه   

  .طبعاً: يدعم عمليات المقاومة؟ فرد بالقول
13/7/2006السفير   
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  أمين الجميل ينتقد العملية   .5
الجميل العملية التي قام بها حزب اهللا أمس في جنوب لبنان وأدت الى أسر انتقد الرئيس اللبناني األسبق أمين 

ان القرارات السيادية التي : وأضاف. جنديين إسرائيليين، وقال ان هذه العملية ستدخل لبنان في نفق مظلم
ضامناً تتعلق بالسلم والحرب وطنية، من المفروض ان تتخذها المؤسسات الدستورية، ويكون الشعب اللبناني مت

وأعرب عن تخوفه من نتائج ما حصل وأرى انه لم يأت في الوقت المناسب، فهذه العملية ستدخل لبنان  .حولها
في نفق مظلم، خصوصاً أن األمم المتحدة والمجموعة األوروبية التي كانت متعاطفة دائماً مع لبنان سيكون لها 

إذا : وقال . مرتاحة لتدهور األوضاع في لبنانموقف سلبي مما حصل، كما أن بعض الدول العربية لن تكون
إذا أردنا إقحام لبنان بمعركة أكبر منه . أرادت فئة وحدها تقرير مصير البلد نكون نؤسس ألزمة داخلية خطرة

 )آي.بي.يو. (فهذا شيء ال نوافق عليه
13/7/2006الخليج اإلماراتية   

 
  وانه على الشعب الفلسطينيقباني العدوان االسرائيلي على لبنان هو استمرار لعد .6

ان العدوان االسرائيلي على لبنان هو استمرار لعدوانه علـى          «رأى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني        
ودان . »االرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني في غزة ولبنان الذي سيقف صفا واحدا في وجه هذا العـدوان               

االعتداءات االسرائيلية الجوية والبرية    «الشيخ عبد االمير قبالن     نائب رئيس المجلس االسالمي الشيعي االعلى       
ان اسرائيل مـن خـالل      «واعتبر  . »والبحرية التي استهدفت الجنوب وبنيته التحتية وأوقعت شهداء واضرارا        

  .»وهي تريد تفجير المنطقة برمتها. اعتداءاتها تهدف الى ضرب االستقرار في لبنان
13/7/2006الشرق األوسط   

 
  االسرائيلي في السراي لبحث العدوان لبناني اجتماع وزاري .7

انعقد في السراي الحكومي ظهر امس، اجتماع وزاري بدعوة من الرئيس فؤاد السنيورة، لبحـث التطـورات                 
ووزع المكتـب   . الخطيرة التي شهدها الجنوب امس، واالعتداءات االسرائيلية على القـرى والبنـى التحتيـة             

يمكن أن أختزل ما ورد من مناقشات داخل        : ق نص تصريحه في ختام االجتماع وجاء فيه       االعالمي للوزير رز  
في وجه االعتداءات اإلسرائيلية ال فرق بـين وزراء يمثلـون المقاومـة وسـائر               : االجتماع الوزاري بما يلي   

 على لبنان شعب    ولكن كما أننا نحن إزاء العدوان اإلسرائيلي      . الوزراء، فكلنا حكومة واحدة متحدة وشعب واحد      
واحد وحكومة واحدة وال فرق بين وزير ووزير آخر، لذلك نحن ننتظر من الوزراء الذين يمثلون المقاومة أن                  
يكونوا معنا في البحث عن الوسائل الدبلوماسية والسياسية التي مـن شـأنها أن تبعـد عـن لبنـان العـدوان            

وأجرى الرئيس الـسنيورة اتـصاال      .  هاتين الحقيقتين  وأرجو أن تؤكد الحكومة في اجتماعها الحقا      . اإلسرائيلي
كما أجرى اتصاال للغاية نفـسها      . هاتفيا باألمين العام لألمم المتحدة كوفي أنان وبحث معه في آخر التطورات           

الى ذلك، طلب الرئيس السنيورة من األمين العام للهيئة العليا          . باألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى      
التصرف وفق مقتضيات حال الطوارئ لجهـة تقـديم المـساعدات للمتـضررين             <اثة اللواء يحيى رعد     لالغ

  . >وإحصاء األضرار الناتجة من العدوان اإلسرائيلي على الجنوب
13/7/2006السفير   

 
  نرفض إدخال لبنان في أتون دون موافقة أبنائه: جعجع .8
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ت الحسنة او الخلفيـات الكامنـة وراء العمليـة،          بصرف النظر عن النيا   : قال سمير جعجع في تصريح امس     
وبصرف النظر عن شجاعة الذين قاموا بالعملية وتقنيتهم، وبصرف النظر عن نجاحها، لم يكن جائزا ان يرهن                 

. وإن لم يصارح بعضنا بعضا فلن نتمكن من الذهاب بعيـدا          . فريق لبناني مصير كل الشعب اللبناني بقرار منه       
اللبناني بأكمله معرض في شكل او آخر بوسائل ال ادري اذا كان قادر على مواجهتها،               ونرى اليوم ان الشعب     

وبوضع لبناني كان المفروض ان يكون محصنا اكثر، واذا اردت تخطي ما حصل مع التأكيد انه خطير جـدا،                   
لهيئة الوحيدة  فأقول ان ما يجب القيام به عاجال هو ان يصبح القرار في هذه اللحظة في مجلس الوزراء، النه ا                  

وعند ذلـك يـستطيع لبنـان تحمـل         . ويمكنهما اخذ القرارات  . مع مجلس النواب حيث يتمثل الشعب اللبناني      
  .مسؤولياته حيال كل ما يحصل

13/7/2006النهار اللبنانية   
  
  صيدا تابعت بفرح أنباء العملية .9

اسامة سعد ورئيس بلدية صيدا     عقد في مركز معروف سعد في صيدا اجتماع حضره الى رئيس التنظيم النائب              
عبد الرحمن البزري واعضاء من المجلس البلدي، اعضاء اللقاء الوطني الـديموقراطي، وممثلـو االحـزاب                

توقـف  . وغيـرهم مـن الشخـصيات والفعليـات       الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية والتحالف الفلسطيني،       
وحيوا في بيان اصدروه بعـد اللقـاء        ،  ا المقاومة االسالمية  المجتمعون عند العملية البطولية النوعية التي نفذته      

مجاهدي المقاومة وقادتها الذين نجحوا في توجيه ضربة موجعة الى جيش العدو، وبرهنوا من جديـد وفـاءهم       
  .وحيوا ايضا الشهداء الذين سقطوا في الغارات الصهيونية. للعهد الذي قطعوه على انفسهم

13/7/2006النهار اللبنانية   
  

   لقاء موسع برئاسة غيث حيا العملية النوعية   .10
عقد لقاء موسع في دار الطائفة الدرزية بيروت ترأسه شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ بهجت غيث وحضره                 

توفيق مهنا وفاعليات اجتماعية من مختلـف منـاطق         والنائب السابق فيصل الداود     والوزير السابق وئام وهاب     
العملية النوعية التي نفذها أبطال المقاومة االسالمية والتي        <ر بيان حيا فيه المجتمعون      وبعد البحث صد  . الجبل

أدت الى اسر جنديين اسرائيليين، وقد أتت تنفيذا للوعد الذي أطلقه السيد حسن نصر اهللا لألسرى والمعتقلين في                  
ووجهوا تحية إلـى    . >ح قريبا فلسطين المحتلة وعلى رأسهم البطل سمير القنطار بان موعدهم مع الحرية اصب           

  .الصامدين في فلسطين المحتلة وناشدوا
13/7/2006السفير   

 
  التهديدات لن تخيفنا وتعميم نموذج غزة غير ممكن  : لحود .11

االعتداءات االسرائيلية التي تعرضت لها إن :  في تصريح ادلى به مساء أمس اللبنانيقال رئيس الجمهورية
يضا جسوراً ومرافق حيوية ومدنية، واوقعت شهداء وجرحى، تضاف الى مدن وقرى جنوبية واستهدفت ا

وكما واجه اللبنانيون في . سلسلة االنتهاكات التي ترتكبها اسرائيل ضد سيادة لبنان ومواطنيه وسالمة أراضيه
م ثابتون  وما سبقه التهديدات االسرائيلية والممارسات العدوانية، وتمكنوا من تحقيق التحرير، فإنه2000العام 

اليوم ايضا في مواقفهم الوطنية ونضالهم في مقاومة العدوان واستكمال مسيرة التحرير، وعلى اسرائيل ان 
تدرك ان سياستها هذه لن تحقق لها اي نتيجة، بل بالعكس فهي تزيد االمور تعقيداً وتعرض االستقرار والهدوء 

عتقاده بأن تعميم اسرائيل لنموذج غزة في جنوب وأعرب الرئيس لحود عن ا. في هذه المنطقة الى االهتزاز
  .لبنان لن يكون ممكناً

13/7/2006السفير   
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   إلى تحرك دولي عاجل لوقف الجرائم االسرائيلية في قطاع غزةالفلسطيني يدعوالرئيس  .12
د  استشهاإلىدى أ التصعيد العسكري االسرائيلي الذي أمس بشدة مساء الرئيس الفلسطيني محمود عباسدان 
وأضاف في بيان، أن هذه الجريمة االسرائيلية الجديدة ضد أبناء شعبنا  . مواطنا تسعة منهم من عائلة واحدة23

  .الفلسطيني تستدعي تحركاً دولياً عاجالً لوقف هذه الجرائم التي تطال االطفال والنساء والشيوخ
خل الفوري والعاجل لوقف هذا التصعيد وطالب اللجنة الرباعية وتحديداً الواليات المتحدة االمريكية، التد

الخطير وإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية، والخروج من االزمة الحالية موضحاً أن مواصلة التصعيد 
ودعا المجتمع  .العسكري لن تحل االزمة بل تزيد االمور تعقيدا ولن ينال من عزيمة واصرار شعبنا الفلسطيني

 الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان شامل يستهدف الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتوفير
  .االطفال والنساء والشيوخ ويدمر كافة مرافق الحياة

12/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية  
  

  حاتم عبد القادر يؤكد إمكانية حل السلطة وتحميل إسرائيل والمجتمع الدولي المسؤولية .13
في الضفة الغربية حاتم عبد القادر، ما كشفته » فتح«لجنة الحركة العليا لتنظيم أكد النائب السابق عضو ال

في حل السلطة، اذا ) ابو مازن(في عددها أمس، عن تفكير الرئيس الفلسطيني محمود عباس » الشرق األوسط«
حسب حاتم عبد و. ما تواصل العدوان االسرائيلي والضغوط الكبيرة الخارجية منها والداخلية التي يتعرض اليه
  .القادر، فإن تهديدات ابو مازن باالستقالة وحل السلطة جدية، وليست مجرد مناورة سياسية

وأكدت ذلك مصادر فلسطينية مطلعة للموقع اإللكتروني للمركز الفلسطيني لالعالم، بقولها إن أبو مازن يفكر 
ألميركي، وعدة أطراف عربية وغربية وحسب الموقع فإن أبو مازن، أبلغ الجانب ا. بشكل جدي بهذه الخطوة

  .بهذه الخطوات، إذا لم تتحرك لوقف الهجوم الحربي الصهيوني على قطاع غزة، وحل سلمي للجندي األسير
، فإن رايس التي اتصلت هاتفيا بأبو مازن، طلبت منه »الشرق األوسط«وحسب ما قالت المصادر المقربة لـ

واضافت المصادر . راج عن الجندي االسرائيلي االسير غلعاد شليطان يمارس صالحياته والعمل من أجل االف
وأول .. هو فيه حد ترك لي صالحيات.. عن أية صالحيات تتحدثين«وقال . أن ابو مازن انفجر غاضبا

الناس «: وتابع القول غاضبا. »ليس لدي فلوس أدفع حتى أجور الموظفين.. المعتدين على صالحياتي إسرائيل
وانا .. وخلِّ اسرائيل تعود كدولة احتالل.. سلطة بال بطيخ، وأن غياب السلطة بالنسبة لهم افضلتقول انه بال 

  .»)اخرج(شخصيا باطلع 
وقالت مصادر في حركة فتح ان الكيل طفح بابو مازن بعد فقدانه السيطرة على تطورات األحداث، ال سيما في 

 والقصف الصاروخي للبلدات االسرائيلية واستمرار قطاع غزة مع استمرار أزمة الجندي االسرائيلي االسير
  .العدوان االسرائيلي على قطاع غزة، اضافة الى فقدانه السيطرة على الفصائل المختلفة
وقالت إن العاهل األردني . وربطت المصادر بين تهديد ابو مازن وزيارته المفاجئة لالردن، الليلة قبل الماضية

له طائرة هليكوبتر عسكرية الى رام اهللا لنقله الى عمان، إلقناعه بالعدول عن هذه الملك عبد اهللا الثاني، أرسل 
من جانبها، ربطت مصادر اسرائيلية بين . غير ان المصادر الفلسطينية المقربة من الرئاسة نفت ذلك. الفكرة

ي، وبين قصف اول زيارة ابو مازن الى عمان والتي استغرقت اقل من يوم واحد ولقائه الملك عبد اهللا الثان
على المدن االسرائيلية من منطقة جنين شمال الضفة الغربية، وهو ما تعتبره اسرائيل امرا » قسام«صاروخ 
  .خطيرا

13/7/2006الشرق األوسط   
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   يستقبل رئيس الوزراء الياباني في رام اهللا  الفلسطينيالرئيس .14
مي، رئيس الوزراء الياباني، وذلك في مقر استقبل محمود عباس، صباح اليوم، السيد جوينتشيرو كويزو

وبحث السيد الرئيس مع رئيس الوزراء الياباني، آخر تطورات  .الرئاسة في مدينة رام اهللا في الضفة الغربية
األوضاع في األراضي الفلسطينية، في ضوء العدوان اإلسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في كافة 

وكان السيد الرئيس، ورئيس الوزراء الياباني، استعرضا ثلة من حرس  .المحافظات السيما في قطاع غزة
وصافح رئيس الوزراء الياباني كبار مستقبليه من أعضاء القيادة .الشرف، وعزف السالمان الياباني والفلسطيني
  .والمسؤولين ورجال الدين المسلمين والمسيحيين

13/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية  
  

  لرئيس عباس يبحثان مع المعلّم آخر مستجدات األوضاع الفلسطينيةمبعوثا ا .15
 محمود عباس، عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد اهللا  الفلسطينيبحث مبعوثا الرئيس

حوراني وتيسير خالد في دمشق اليوم، مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم آخر مستجدات األوضاع على 
  .حة الفلسطينية وتداعيات التصعيد العسكري اإلسرائيلي األخير على قطاع غزةالسا

وعرض السيدان حوراني وخالد خالل المباحثات مع المعلّم تطورات األوضاع الخطيرة في األراضي 
الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في غزة والممثلة باستمرار األعمال اإلسرائيلية العدوانية على الشعب 

طيني، مشددين على ضرورة التدخل العربي والدولي لوقف العدوان اإلسرائيلي ورفع الحصار عن الشعب الفلس
كما عرضا مالمح وثيقة الوفاق الهادفة إلى تعزيز  .الفلسطيني وإطالق سراح المعتقلين في السجون اإلسرائيلية

المحادثات مع المعلّم بأنها إيجابية ووصف خالد في تصريح صحافي عقب اللقاء،  .الوحدة الوطنية الفلسطينية
ومثمرة، موضحاً أن المناقشات تناولت الوضع الفلسطيني والعالقات الثنائية والجهود التي تبذلها سوريا لدعم 
الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عنه ووقف العدوان والممارسات اإلرهابية التي تقوم بها سلطات االحتالل 

لقد اتفقنا على التواصل واللقاءات الثنائية، معرباً عن : وقال .ي الفلسطينية المحتلةوجيشها المحتل في األراض
  .أمله في أن تعطي الزيارة نتائج مهمة على صعيد العالقات الثنائية بين سوريا والسلطة الوطنية الفلسطينية

د عباس إلجراء يذكر أن المبعوثين حوراني وخالد يقومان بزيارة إلى دمشق بتكليف من الرئيس محمو
محادثات مع القيادة السورية وأمناء الفصائل الفلسطينية المتواجدين بدمشق بهدف التوصل إلى اتفاق بين 

  .الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج لوضع حد للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
12/7/2006 48عرب   

  
  ح لفترة وجيزة لدخول العالقين الجانب الفلسطيني تقدم باقتراح لفتح معبر رف:عريقات .16

أعلن الدكتور صائب عريقات، مسئول ملف المفاوضات في منظمة التحرير، أن الجانب الفلسطيني تقدم إلى 
 ساعة، من اجل إدخال حوالي خمسة آالف عالق على 24الطرف اإلسرائيلي باقتراح لفتح معبر رفح مدة 
 48وقال عريقات فى تصريحات  لعرب  .اوية وصعبة للغايةالمعبر منذ أكثر من أسبوعين يعيشون ظروفا مأس

انه التقى بعض المسئولين األوربيين، والتقى رئيس بعثة المراقبين الدوليين فى معبر رفح الجنرال  بيترو 
بيستليزى  وناقش معهم األوضاع اإلنسانية الصعبة للفلسطينيين على الجانب المصري من معبر رفح، ووعدوه 

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية ال زالت تنتظر . د من اجل إعادة فتح المعبر وإنهاء معاناة هؤالءبالعمل الجا
وأكد أن  .ردا من الطرف اإلسرائيلي حول المقترح الفلسطيني القاضي بفتح المعبر مدة معينة إلدخال العالقين
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لى معبر رفح الحدودي، وإدخالهم، السلطة الفلسطينية ستواصل الجهود، من اجل حل مشكلة أالف العالقين ع
وبين أن هناك تدخالت دولية وتحديدا من لجنة  .وإعادة السيطرة على المعبر لتعود سيطرة فلسطينية خالصة

الصليب األحمر الدولي، من اجل إدخال جثامين الفلسطينيين الذين توفوا على المعبر إلى قطاع غزة عبر معبر 
ريقات من خطورة األوضاع اإلنسانية علي المعبر إضافة إلى خطورة وحذر ع .كيرم شالوم جنوب القطاع

  . األوضاع في قطاع غزة بشكل عام جراء العملية العسكرية اإلسرائيلية المتواصلة علي قطاع غزة 
13/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  وكيل وزارة الخارجية يدين قصف مقر وزارة الخارجية  .17

وزارة الشؤون الخارجية، الغارة الجوية التي شنها الطيران الحربي االسرائيلي على أحمد صبح، وكيل . دان د
ووصف صبح، الغارة بأنها عمل إجرامي خطير، . مقر وزارة الشؤون الخارجية في غزة فجر اليوم، وتدميره

ملها الدبلوماسي وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، باعتبار أن الوزارة هي مؤسسة سياسية سيادية مدنية، تقوم بع
واستنكر صبح هذا التصعيد . لحشد الدعم اإلقليمي والدولي لحقوق شعبنا، وفضح الممارسات اإلسرائيلية

الخطير، مؤكداً إصرار كافة موظفي الوزارة على مواصلة تأدية الواجب الوطني واستمرار العمل من غزة 
  . فيه مصلحة مشروعنا الوطنيورام اهللا، ومن خالل السفارات الفلسطينية في الخارج لما 

13/7/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية  
  

  حركة حماس تهنأ حزب اهللا بالعملية .18
هنأت حركة حماس قيادة حزب اهللا بالعملية النوعية الناجحة التي اصابت قيادة االحتالل بالذهول، وقالت فـي                 

قاومة في فلسطين في اسر جندي صـهيوني فـي          بيان ان عملية االسر هذه تأتي بعد ايام من نجاح فصائل الم           
غزة، واخفاق جهود االحتالل على مدى اكثر من اسبوعين في الوصول اليه، مما يدل علـى هـشاشة جـيش                    

فها هي سواعد المقاومين في فلسطين ولبنان تسقط الهيبة         . االحتالل التي روج بعضهم انه الجيش الذي ال يقهر        
االسر التي قام بها مجاهدو حزب اهللا تؤكد مجدداً تكامل مشروع المقاومة ضد             ان عملية    .الوهمية لهذا الجيش  

  .الكيان الصهيوني، سواء أكانت هذه المقاومة في فلسطين أم في لبنان أم في محيط فلسطين
13/7/2006النهار اللبنانية   

  
  فتح تحّيي العملية الفدائية التي نفّذتها المقاومة اللبنانية  .19

، العملية الفدائية الجريئة التي نفّذها رجال المقاومة اللبنانية فجر اليوم، وأدت إلـى أسـر   مساحيت حركة فتح    
واعتبرت الحركة في بيان أصدره مكتب اإلعالم الحركي، أن هذه العملية البطولية جـاءت               .جنديين إسرائيليين 

الحلول الـسياسية لقـضايا الـصراع       كنتيجة مباشرة للصلف والعنجهية اإلسرائيلية التي تغلق كل المنافذ أمام           
وشددت الحركة على ضرورة اإلفراج عن أسرانا البواسل في باستيالت الموت والعنصرية            .العربي اإلسرائيلي 

لدى إسرائيل، مؤكدةً أن السعي من أجل تحقيق هذا الهدف هو حق طبيعي ومشروع ولن يرفع شـعبنا الرايـة                
  .الحرية والتحرير واالستقاللالبيضاء بل ستبقى المقاومة مستمرة حتى 

12/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية  
  

 كتائب األقصى والجهاد تطالب حزب اهللا بعدم إطالق الجنديين .20
 سراح الجنديين رغم كـل الـضغوطات        إطالق حزب اهللا بعدم     ، أمس األقصى،طالبت كتائب شهداء     :العواصم

 وانسحاب العدو الـصهيوني مـن       األسرى باإلفراج عن كافة     مليأوالتهديدات فالشعب الفلسطيني والعربي كله      
 أبـو وقـال   . سر الجنديين أ مباركتها لعملية    اإلسالميةوأعلنت حركة الجهاد     . العربية المغتصبة  األراضيكافة  
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 من سجونه عبر عملية تبادل      األسرى عن   اإلفراج العدو الصهيوني على     إلجبار اإلسالميةندعو المقاومة    احمد
لى مواصلة خطف الجنـود     إكما دعا   .  العرب والفلسطينيين من سجون الظلم الصهيونية      األسرىروج  تضمن خ 

 جنوده المنهزمين الذين فـروا مـن الموقـع          إرادة العدو على الخضوع لشروطها ولكسر       إلجباراالسرائيليين  
  .المستهدف شمال فلسطين المحتلة

  13/7/2006الشرق األوسط 
  

   صهيونية في مدينة عسقالنسرايا القدس تقصف أهدافاً .21
 مـساء أمـس     1948أعلنت سرايا القدس عن قصف أهداف صهيونية في مدينة عسقالن المحتلة عـام              : غزة

 .األربعاء بصاروخين من طراز قدس متوسط المدى، وذلك في إطار الرد على الجرائم الصهيونية المتواصـلة               
  .سالم، ومؤكدة إصابة الصواريخ ألهدافهاوأشارت إلى أن المجموعة المجاهدة عادت إلى قواعدها ب

  13/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  القسام تتوعد بالرد على مجزرة الشيخ رضوان .22
توعدت كتائب عز الدين القسام بفتح فاتورة حساب عسيرة لالحتالل اإلسرائيلي، وان ردها على قـصف                : غزة

إن نتائج الجريمة اإلسرائيلية خطيرة     : وفي بيان لها، قالت   . منزل الدكتور نبيل أبو سلمية، سيكون قاسيا ومؤلماً       
جدا وستقلب كل الموازين وتفتح الطريق أمام خيارات صعبة وغير مسبوقة، وجاء أيضا ضربات القـسام لـن     

. ترحم الصهاينة القتلة، وستذلهم وتزلزل أركانهم، وتجعل قادتهم يعضون أصابع الندم على جـرائمهم النازيـة            
الة جاء فيها رسالتنا إلى الصهاينة أن قيادتكم المجرمة تجركم نحو دوامة من العنف لن يسلم منها                 رس ووجهت

  .أحد وأنها باستهدافها للمدنيين تحكم عليكم بأن تكونوا في مرمى نيران المقاومة
  13/7/2006الشرق األوسط  

  
  ياًكتائب أبو علي مصطفى وكتائب المقاومة الوطنية تقنصان جندّياً صهيون .23
تمكنت مجموعة مشتركة من كتائب المقاومة الوطنية  وحدة الشهيد محسن جابر ، وكتائب الـشهيد أبـو            : غزة

علي مصطفى  وحدة الشهيد إسماعيل السعيدني مساء أمس من قنص جندي صهيوني كان يتمركز فوق ظهـر                  
اشتباك دام أكثر مـن عـشر       دبابة في الشارع الشرقي لمنطقة أبو العجين وسط قطاع غزة، ومن ثم دار هناك               

  . دقائق، وقد انسحبت المجموعة من المكان بسالم
  13/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 ناشطين من سرايا القدساستشهاد  .24

متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها، في دير الـبلح    ناشطين من سرايا القدس صباح أمساستشهد :فايز أبوعون
تهم طائرة إسرائيلية بصاروخ أطلقته باتجاه سيارة كانت تقلهما وهي تسير علـى     وسط قطاع غزة عندما استهدف    

معاوية حسنين، مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة،         . وذكر د  .العجين شرق دير البلح    طريق أبو 
 .) عاما19ً(، وطارق نصار ) عاما21ً(أن الشهيدين هما حمزة الجوراني 

 13/7/2006االيام الفلسطينية 
  

 وفد من حماس في القاهرة لبحث تسهيل التحرك المصري   .25
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ن قيادات في حماس تعتبر عباس ضـالعاً        أ: الخليجـقالت مصادر قيادية فلسطينية ل    :  وكاالت -دمشق، القاهرة 
في مخطط إلسقاط حكومتها عبر سحب صالحيتها تدريجياً وتحميلها مـسؤولية تـأزم الوضـع االقتـصادي                 

وثمة رواية تبني عليها قيادة حماس موقفها من عباس وهو انه فـي   .ر العدوان اإلسرائيليوالحياتي مع استمرا
اجتماعه األخير مع ملك األردن أبلغ األخير بأنه فعل بكل ما بوسعه من أجل إضعاف حكومة حمـاس علـى                    

سـرائيلي  طريق إسقاطها وان على اآلخرين أخذ دورهم في استكمال ذلك وهو ما يفسر باإلشـارة إلـى دور إ   
وأدوار مكملة لعاصمتين عربيتين تعتبران أنهما في عداد المتضررين من نجـاح حمـاس فـي االنتخابـات                  

بالمقابل وحسب المصادر القيادية الفلسطينية نفـسها        .التشريعية الفلسطينية وتشكيلها لحكومة السلطة الفلسطينية     
وثيقة الحوار الوطني التي تم التوقيع عليها       يرى عباس أن حماس تريد استغالل األزمة في غزة من أجل نسف             

ووصل وفد رفيع المستوى من حماس       .بين الفصائل والقوى الفلسطينية، وبالتالي فهي تريد إطالة عمر األزمة         
 القاهرة قادماً من دمشق إلجراء مباحثات أمنية وسياسية مع مسؤولين مصريين تمهيداً لزيارة خالد مـشعل                 إلى

 حسم قضايا تشكل بنوداً مهمـة فـي التحـرك           إلى أن المباحثات تهدف     إلىادر سياسية   للقاهرة، وأشارت مص  
 .المصري على صعيد التسوية بين فتح وحماس من جهة، والفلسطينيين وإسرائيل من جهة أخرى

  13/7/2006الخليج اإلماراتية 
  

  يرفضون تدخّل قادة حماس في غزة الجنديآسرو .26
قطعوا اتصاالتهم مع جميـع االطـراف فـي         اإلسرائيلي  أن آسري الجندي    ذكرت مصادر فلسطينية     :رام اهللا 

والوفد االمني المصري خشية التقاط الوحدات العسكرية االسرائيلية العاملة في القطـاع             حماس الداخل بما فيها  
والتي تمتلك اجهزة تنصت متطورة بعضها يعمل في طائرات استكشاف ال تفارق سماء القطاع، اي اشارة تدل                 

 أن إلـى وأشـارت   ،   اآلسرين عزلوا الجندي وحراسه عن العالم الخـارجي        إنوقالت المصادر   . على مكانهم 
الشخص الوحيد الذي تمكن من رؤية الجندي األسير هو عضو في الوفد األمني المصري المقيم في القطـاع،                  

ن غطّوا رأس ضابط األمـن      وذكرت ان اآلسري  . وقد تم نقله الى مكان احتجاز الجندي عبر عملية تمويه معقدة          
المصري ونقلوه ليال في سيارة عبر طرق مموهة الى موقع تحت األرض، مشيرة الى ان رؤية الجندي األسير                  

  .كانت الشرط االسرائيلي االول لفتح المفاوضات في هذه القضية
  17/3/2006المستقبل 

  
   لوساطة فنلندية في قضية شليت فلسطيني نفي  .27

 فلسطيني مطلع إنه ال توجد وساطة فنلندية إلطالق األسير اإلسرائيلي المعتقـل لـدى                قال مصدر  :يو بي أي  
وقال مصدر فلـسطيني    . حركة حماس واعتبر أن الترويج لمثل هذا األمر يهدف للضغط على وساطات أخرى            

  . الحديث عن وساطة فلندية غير صحيح ليونايتد برس أنترناشونال في دمشق إن
  13/7/2006البيان اإلماراتية 

  
  استشهاد أحد مجاهدي كتائب القّسام  .28
 أحد مجاهدي كتائب الشهيد عـز       ،) عاماً 22( نظمي فتحي عزيز عبد ربه       ، استشهد مساء أمس األربعاء    :غزة

الدين القسام متأثّراً بجراح، أصيب بها في السادس من الشهر الجاري خالل تصديه الجتياح صهيوني شـمال                 
  .لقسام في بيان لها الشهيد عبد ربهوقد نعت كتائب ا .قطاع غزة

  13/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  قصف اهداف صهيونية في مدينة عسقالنكتائب القسام  .29
 أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن قصف أهداف صهيونية في مدينة عسقالن، وعدة مغتـصبات                 :غزة

ة صواريخ قسام، كما أطلقت قذيفة ياسين على جرافـة          صهيونية بينها مغتصبة أسديروت مساء يوم أمس بعشر       
وذكرت كتائب القسام في بالغ عسكري، أن مجاهديها تمكنوا مـن قـصف عـدة                .صهيونية شرق مدينة غزة   

  .أهداف صهيونية بعشرة صواريخ قسام وقذيفة ياسين
  13/7/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 جاه مستوطنات بات المقاومة تعلن إطالق صواريخ من الضفة .30

تبنت كتائب شهداء االقصى ـ مجموعات الشهيد نادر االسود التابعة لحركة فتح، اطالق صاروخ مداه   :رام اهللا
خمسة كيلومترات، فجر امس، باتجاه مستوطنة عليه زهاف قرب قرية كفر الديك وبـروقين شـمالي الـضفة                  

  .ذا لم توقف إسرائيل عدوانها على قطاع غزةوتوعدت كتائب االقصى باستمرار اطالق الصواريخ ا .الغربية
  13/7/2006المستقبل 

  
   إلغاء جميع أوامر إخالء البيوت العربية في عكا القديمة إمكانية: شركة إسرائيلية .31
سرائيلية، اليوم، ببحث إمكانية إلغاء جميع األوامر الحالية إلخالء البيوت العربية           وعدت شركة عميدار اال   : عكا

 .القديمة، باستثناء الحاالت التي تزعم بأن السكان دخولها بطريقة غير قانونية لبيوت ليست لهـم              في مدينة عكا    
كما وعدت الشركة بمراجعة جميع الدعاوى القضائية العالقة في المحاكم ضد األهالي العرب في عكا، وفحص                

 الشركة في نهاية جلـسة      وجاء وعد  .إمكانية سحبها، وكل ذلك مقابل التوصل لحل مع السكان يرضي الطرفين          
، من جهـة،    )شاس(عقدت في مدينة حيفا، بين عضوي الكنيست من مدينة عكا، عباس زكور، ودافيد أزوالي               

  .وبين إدارة دائرة أراضي إسرائيل وإدارة شركة عميدار في منطقة حيفا والشمال
  12/7/2006   وفا-وكالة االنباء الفلسطينية

   
   وانتقادات شعبية للحكومةلى الدفاعاليمين يطالب بإعادة موفاز إ .32

باشر اليمين االسرائيلي في حملة لتقويض شرعية الحكومة        : تل ابيب  من   13/7/2006الشرق األوسط   نشرت  
عميـر    وزيـر الـدفاع    وإقالةوالمطالبة بإقامة حكومة طوارئ ووحدة وطنية تضم كل األحزاب الصهيونية،           

حله في هذا المنصب وزير الدفاع السابق ورئيس أركان الجـيش           بيرتس، بسبب قلة تجربته العسكرية، ليحل م      
 الجنود المخطوفين   إعادةهذه الحملة وقال انه مشغول اآلن في         ورفض ايهود أولمرت   .األسبق، شاؤول موفاز  

فقـد  .  اليمين بدأ يحاصره في هذه المطالب ويحرجه أمام الجمهـور          أنوليس في القضايا الحزبية الضيقة، إال       
باألحداث التي سبقت حـرب األيـام        وذكر لبرمن . ياهو أن الوضع ال يحتمل وجود ائتالف ومعارضة       أعلن نتن 

  .أشهر أن تكون الحكومة الوحدوية مؤقتة لمدة ثالثة إلى ودعا ،1967الستة سنة 
تي بأنه على رغم الكراهية الشديدة ال     االسرائيليين   أقر أحد المذيعين     :الناصرة من   13/7/2006الحياة  وأضافت  

ولم تكتم مراسلة الشؤون    .  لقد وعد بخطف جنود وفعل     ،يكنها لألمين العام لحزب اهللا إال أنه يفي دائماً بما يعد          
 إلـى  لم يكن فـي حاجـة        ، أين كان الجيش   ،العسكرية غضبها حين كررت لقد كان السيناريو متوقعاً بحذافيره        

نوات التلفزة واإلذاعة مقابالت معهم علـى       وحمل كثيرون ممن أجرت ق     .معلومات استخبارية لنتوقع ما حصل    
 إلـى سياسة الحكومة واتهموا أقطابها، خصوصاً رئيسها اولمرت ووزير الـدفاع بيـرتس اللـذين يفتقـران                 

وفاضت مواقع الصحف العبرية على اإلنترنت بـآالف ردود الفعـل           . أسالفهماخلفيـــة عسكرية تبجح بها     
ووصف البعض اآلخر ما حصل أمس بيـوم غفـران    .  االستقالة ىإلالغاضبة دعت في بعضها رئيس الحكومة       
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 عدداً من الجنود القتلى والجرحـى       أن ذلك، عمت أجواء حزن القرى العربية الدرزية مع شيوع نبأ             إلى .جديد
  . هم من أبناء الطائفة الذين يسري عليهم قانون التجنيد اإللزامي في الجيشاألسيرينوأحد الجنديين 

    
 
  

   على قطاع غزةهديد اسرائيليةمنشورات ت .33
 إلـى  منشورات تدعو سكان القطاع      ، منذ الفجر  ،في نطاق حربها النفسية ألقت طائرات حربية اسرائيلية        :غزة

وأكـدت المنـشورات أن    .االبتعاد عن المناطق التي تتواجد فيها قوات االحتالل بزعم الحفاظ علـى حيـاتهم  
 اإلفـراج مسمى بحجة رصد مكان احتجاز الجندي األسير وضمان          أجل غير    إلىالنشاطات العسكرية ستستمر    

 .عنه وحذرت المنشورات كل من يحاول عرقلة عمليات الجيش من تعريض حياته للخطر
  13/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
 الكنيست يقر قانوناً عنصرياً يستهدف النواب العرب   .34

 في قراءة تمهيديـة مـشروع       ، أمس ،سرائيليست اال  أقر الكني  :وام عن   13/7/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
قانون عنصري قدمه زعيم حرب المفدال اليميني زبولون اوليف، ويقضي بإلغاء عضوية أي نائب يبدي تأييداً                

. ةأو تعاطفاً مع تنظيمات إرهابية، ويستهدف التشريع أساساً النواب العرب المتعاطفين مع المقاومة الفلـسطيني              
سرائيلي الذي بات    كتاب القوانين اال   إلىالقانون بأنه عنصري وسينضم عند إقراره نهائياً         محمد بركة    ووصف

  .           يعج بقوانين عنصرية في شتى المجاالت
مشروع بالقول إن هذا القانون تفـوح  العلى  عقب النائب جمال زحالقة: 12/7/2006 48عرب وأضاف موقع  

وأكد زحالقـة   .ة وقد ُأستُغلت ظروف التوتر الحالية لتمرير هذا القانون منه رائحة كريهة من العنصرية والفاشي     
 هذا القانون يتنـافى وجـوهر       أنإنه في ظروف الهستيريا القائمة اليوم يمكن تمرير أي قانون ضد العرب، إذ              

 انتخبوا الديمقراطية، ألنه يسمح بإبعاد عضو كنيست بسبب تصريحاته ومواقفه، وهذا مس بإرادة الناخبين الذين             
  .عضو الكنيست

  
   في إسرائيل بعد أسر حزب اهللا جنديينوالعملةهبوط األسهم  .35

وتراجـع الـشيكل    . واصلت مؤشرات األسهم في بورصة تل أبيب هبوطها لتنزل حوالي خمسة فـي المائـة              
ـ . االسرائيلي أكثر من واحد في المائة امس عقب اختطاف جنديين اسرائيليين على الحـدود اللبنانيـة                شى ويخ

 فـي   4.8ونزلت االسهم بما يصل الـى       . المتعاملون في السوق تصاعدا خطيرا للتوترات على الحدود اللبنانية        
  .المائة قبل أن تسترد بعضا من خسائرها

13/7/2006الشرق األوسط   
  

   الحلوى فرحا بعملية حزب اهللايوزعونالفلسطينيون  .36
 الغربية، وقطاع غزة، سعادتهم بعملية حزب اهللا، التـي           الم يخف المواطنون الفلسطينيون في الضفة      -رام اهللا   

 آخرين، في عملية بددت شيئاً من حـزنهم علـى دمـاء ال تـزال          7نتج عنها أسر جنديين إسرائيليين، ومقتل       
لنساء يزغردن، والفتية يهتفـون لنـصر اهللا، والمقاومـة،          . رائحتها تمأل المكان، وخرق لصمت عربي مطبق      

 شهيداً فـي ظـل اسـتمرار    23وى، وكبار السن يكبرون ويهللون رغم سقوط أكثر من         والشبان يوزعون الحل  
ويرى ذوو األسرى في هذه العملية، بارقة أمل إضـافية لإلفـراج عـن               .العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة    

  .أبنائهم
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13/7/2006الغد األردنية   
  
  
  

    صفقة لتبادل األسرى عقد اهللا حزبجمعية األسرى تطالب  .37
هت جمعية األسرى والمحررينحسام ، رسالة مناشدة إلى األمين العام لحزب اهللا اللبناني حسن نـصر اهللا،                 وج

بأن يستغل عملية أسر الجنديين اإلسرائيليين أجل إطالق سراح األسرى الفلسطينيين والعرب وعلـى رأسـهم                
 العامـة فـي الجمعيـة، إن عمليـة          من جهته، قال موفق حميد، مدير العالقات       .األسير اللبناني سمير القنطار   

 أسـير فـي سـجون    9000المقاومة اللبنانية  سيشكل تحريكاً نوعياً لقضية األسرى، الذين يزيد عددهم عـن           
وأكد على أن العملية ستعزز      .االحتالل، بينهم أشبال وأسيرات، والتي تجاهلتها جميع االتفاقات مع اإلسرائيليين         

  .ومة لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزةالمطالب الفلسطينية وشروط المقا
12/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية  

  
  .  آخرين بالقرب من أنقاض مستوطنة كفار داروم6 فلسطينيين وإصابة 5استشهاد  .38

 6صابة   فلسطينيين وإ  5قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن دبابة احتاللية أطلقت قذيفة ما أدى إلى سقوط               
آخرين، موضحين أن الشهداء الخمسة نقلوا إلى مستشفى شهداء األقصى في مدينة دير البلح مقطعي الـرؤوس                

وقالت مصادر في مشفى شهداء األقصى إن الشهداء الخمـسة           .أو مبتوري بعض األطراف جراء شدة الضربة      
لي جثثهم حتى اآلن، موضـحة      وصلوا أشالء مقطعة األطراف والرؤوس بشكل كبير، بحيث لم يتم التعرف ع           

 عاما، فيما وصفت ذات المصادر جراح اثنين من المصابين بالحرجـة            16-15أن أعمار الشهداء تتراوح بين      
جدا، ما استدعي نقلها إلى مشفى الشفاء بغزة جراء صعوبة الحالة فيما وصفت جـراح المـصابين األربعـة                   

  .بالخطيرة
12/7/2006 48عرب   

 
  ى إرسال قوة حماية دولية لسكان قطاع غزة  يدعو إلحقوقيمركز  .39

طالب المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، المفوض السامي لحقوق اإلنسان بـإصدار بيان يدين بشدة مخالفات 
كما طالبه بزيارة األراضي الفلسطينية  .إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي في األراضي الفلسطينية المحتلة

 سكان -ضرار طويلة األمد التي تعرض وما زال يتعرض لها السكان المدنيون المحتلة لإلطالع على األ
ودعا المركز المفوض السامي كذلك، إلى عقد  .يفترض بأنهم يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي اإلنساني

بالتزامها اجتماع لألطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة من أجل ضمان أن تفي هذه الدول 
وطالب المركز الحكومة  .بموجب القانون الدولية بحماية السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة

السويسرية بالقيام بدور قيادي في تسليط الضوء على المخالفات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكب اآلن في 
 . على عاتق الدولة المودعة لديها اتفاقية جنيف الرابعةقطاع غزة، والعمل على وقفها، كون ذلك يشكّل التزاماً

ودعاها الى بذل الجهود من أجل تعبئة األطراف السامية المتعاقدة للتدخل في هذا الوضع والوفاء بالتزاماتها 
وشدد على أن الحماية القانونية  .لحماية حقوق السكان المدنيين في قطاع غزة بموجب القانون الدولي اإلنساني

التي توفرها الواليات المتحدة إلسرائيل وتعطيلها المتعمد للقانون الدولي اإلنساني ومؤامرة الصمت التي 
تمارسها الدول األوروبية اتجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، ال تضع إسرائيل فوق القانون 

  .ائمها بحق المدنيين الفلسطينيينالدولي اإلنساني فقط بل وتشجعها بدون حدود على االستمرار بجر
12/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية  
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  حفريات جديدة تحت المسجد األقصى تهدد الجدار الغربي .40
نشرت مواقع الكترونية إسرائيلية تقارير تم اإلعالن فيها عن حفريات تحت المسجد األقصى ومحيطه القريب، 

في أنفاق مالصقة للجدار الغربي للمسجد األقصى الذي بات مهددا وذكرت هذه التقارير أن حفريات تجري 
وادعت انه تم الكشف عن مطهرة من عهد الهيكل الثاني وقالت إن الكشف تم خالل أعمال صيانة . بالسقوط

وقالت مؤسسة األقصى تعقيبا على الحفريات نقول باختصار إن  .وحفريات في المنطقة المحاذية للحرم القدسي
نشره في هذا السياق هو بمثابة اعتراف إسرائيلي واضح إلى استمرار الحفريات اإلسرائيلية تحت وفي ما تم 

محيط المسجد األقصى المبارك، وهو األمر الذي كشف عنه رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح 
را ومرارا، وان كل التقارير العلمية واألثرية الموضوعية أكدت أباطيل الحديث عن بقايا آثار وتحدث عنه تكرا

  .للهيكل في القدس كل القدس وبضمنها منطقة المسجد األقصى المبارك
وفي سياق متصل، نشرت صحف إسرائيلية عدة في اآلونة األخيرة تقارير عن البدء بتنفيذ أكبر توسعة في 

، وذلك بعد استجابة رئيس بلدية االحتالل المتدين 1967، وألول مرة منذ العام )المبكى(راق ساحات حائط الب
أوري لوفوليانسكي لطلب المصليات اليهوديات في حائط البراق، حيث طالبت المصليات اليهوديات تخصيص 

جه إلى مكتب رئيس مساحة مساوية لهن ألداء الصالة كما هي مساحة الرجال، وقام رئيس بلدية القدس بالتو
الحكومة اإلسرائيلية بالطلب، على أن يتسنى ذلك بواسطة تغيير مسار طريق باب المغاربة، وإلصاقها قدر 
اإلمكان بمحاذاة باب المغاربة والعمل على التوسعة باتجاه الجنوب، األمر الذي يعني هدم التلة الترابية 

 .جد األقصىوالطريق المؤدي إلى باب المغاربة أحد أبواب المس
13/7/2006المستقبل   

  
  الوطني الفلسطيني يدعو للتصدي لخطة أولمرت أحادية الجانب .41

حذر أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدون في األردن من مخاطر خطة رئيس الوزراء اإلسـرائيلي               
  .دي لها عربياً وإسالمياًإيهود أولمرت األحادية الجانب تجاه الضفة الغربية والقدس المحتلة، ودعوا إلى التص

وأشار األعضاء خالل اجتماعهم أمس في عمان برئاسة سليم الزعنون إلى تداعيات خطة أولمرت المنوي 
 على الضفة الغربية والقدس المحتلة بما يحول دون قيام الدولة الفلسطينية المتصلة 2010تمريرها قبيل عام 

لخطط الالزمة لتنفيذ مشروع أولمرت األحادي الجانب في وتعكف سلطات االحتالل على إعداد ا .جغرافياً
 بموازاة تكثيف بناء المستوطنات تمهيداً لضمها إلى إسرائيل في ضوء تقديرات 2010الضفة الغربية قبيل عام 

 مستوطنة 155ويوجد قرابة  . بليون دوالر20 أكثر من 1967حديثة تشير إلى أن كلفة االستيطان بلغ منذ عام 
من المساحة اإلجمالية للضفة الغربية باستثناء % 1,6ألف مستوطن ضمن مساحة تقدر بحوالي  260تضم 

  . مستوطن182 مستوطنة وحوالي 15القدس المحتلة التي تضم 
13/7/2006الغد األردنية   

  
 الجزء األكبر من مسار الجدار يلتهم أراضي الضفة رغم قرار الهاي  : بتسيلم .42

يلية أنه بعد مرور عامين على صدور الرأي االستشاري عن محكمة العدل الدولية أكدت منظمة بتسيلم االسرائ
بالهاي ضد جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، فإن الحكومة اإلسرائيلية ما زالت ماضية في إقامته، 

مائة منه،  في ال51 كيلومتر تم استكمال إقامة 700مشيرة إلى أن طول الجدار المخطط له أن يصل إلى حوالي 
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 في المائة لم يتم العمل عليها 36 في المائة ما زالت في مراحل مختلفة من اإلنشاء، وحوالي 13في حين أن 
 80فإن حوالي ): بتسيلم(ووفقا لمركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة  .حتى اآلن

 في المائة فقط من طول 20راضي الضفة الغربية، فيما في المائة من الجدار الفاصل المخطط له مقامة داخل أ
 في 8،5ونتيجة لذلك، عند انتهاء العمل عليه، يتبقى حوالي . الجدار مالصقة لما كان يعرف بالخط األخضر

داخل منطقة التماس، أال وهي المنطقة التي تقع ما بين ) تشمل شرقي القدس(المائة من مساحة الضفة الغربية 
)  مستعمرة داخل القدس الشرقية12من بينها ( مستعمرة 60وهناك . 1948ل وفلسطين المحتلة الجدار الفاص

 قرية 17وأشار إلى انه نتيجة إلقامة الجدار الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية ستبقى . تقع في هذه المنطقة
إن سكان هذه : ، وقال فلسطيني، داخل منطقة التماس بعد استكماله27،500وبلدة فلسطينية يقطنها حوالي 

كما . القرى والبلدات مطالبون بالحصول على تصاريح من إسرائيل من أجل االستمرار في العيش في بيوتهم
 فلسطيني القاطنين شرق القدس غرب الجدار وسيضطرون إلى المرور عبر 220،000سيصبح حوالي 

 .ة الغربيةالحواجز والحصول على تصاريح من اجل الوصول إلى سائر مناطق الضف
13/7/2006الخليج اإلماراتية   

  
  الفلسطينية إلى عملة الدينار الـميزانيةنفي إمكانية تحويل : سلطة النقد .43

سرائيلي لالنفـصال   اكشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية جورج العبد عن وجود توجه           :  صالح حزين  -عمان
وأكد . سيم الحدود بين الجانبين من طرف واحد      سرائيل نحو تر  ااالقتصادي عن الفلسطينيين يندرج ضمن اتجاه       

أن الفلسطينيين استعدوا لمواجهة هذا االنفصال بتعزيز العالقات مع الدول المجاورة، مشيراً إلى سعي سـلطة                
النقد ألن تصبح بنكاً مركزياً حديثاً يصدر العملة ويحافظ على قيمتها ويـتحكم فـي اإلدارة الماليـة للمنـاطق                  

ـ  بعد أن كان نما ستة فـي         ةالمائل العبد إن االقتصاد الفلسطيني تراجع سبعة في         وقا .الفلسطينية  عـام   ةالمائ
سرائيلي والذي يستهدف البنيـة     وعزا هذا التراجع إلى الحصار والعدوان اللذين يمارسهما االحتالل اال         . 2005

ي الفلسطينية، لم تكن جديـدة،       األزمة المالية في األراض    أنوأضاف   .التحتية والمنشآت االقتصادية الفلسطينية   
وأكد العبد أن الجهاز المصرفي الفلسطيني تمكن من تجاوز         . بل كانت قائمة قبل تشكيل حركة حماس الحكومة       

بعض الضرر الذي لحق بالقطاعات األخرى، مشيراً إلى أن الجهاز في وضع مقبول في ضوء الوضع الـذي                  
 نسبة الديون المتعثرة للمصارف الفلسطينية أقل بكثير مما هي          نأ الحظ    كما .يعيشه االقتصاد الفلسطيني عموماً   

  .عليه في الدول المجاورة
  13/7/2006الحياة 

  
  بعد أسه جنديين اسرائيليين  حزب اهللاإخوان مصر يحيون .44

 محمـد   أشـاد و . جنديين اسرائيليين  أسرهفي مصر، حزب اهللا بعد        المسلمين اإلخوانهنأت جماعة    :العواصم
 الجيـوش   إمكانيات إلى العسكرية المتواضعة بالقياس     بإمكاناتهحزب اهللا قائالً استطاع حزب اهللا       مهدي عاكف ب  

 إلخواننـا  يحقق ما لم تقم به حكومات عربية عدة اكتفت بالصمت تجاه ما يحـدث مـن مـذابح                    أنالنظامية  
 إلـى ولى بهم المبادرة    ، فاأل أسراهم كان االسرائيليون حريصين على حياة       إذاوأضاف عاكف انه    . الفلسطينيين

 الفلسطينيين، وخاصة النساء واألطفال والوزراء والنواب الذين اعتقلوا غدراً          األسرى سراح اآلالف من     إطالق
المقاومة الفلـسطينية التـي      لـ   ووجه عاكف ما وصفه بتحيةَ تقديٍر وإجالل      . ولم يؤسروا في معارك عسكرية    

  . العاتية التي تريد تركيع وإذالل الفلسطينيينصمدت في وجه اآللة العسكرية الصهيونية 
  13/7/2006الشرق األوسط 
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  سرائيليلقاء حزبي يدعو الدول العربية إلى التصدي للعدوان اال: األردن .45
 فـي مقـر     ، أول من أمس   ،نظمت أحزاب البعث التقدمي والشيوعي األردني والشعب الديمقراطي حشد        : عمان

ودعا متحدثو اللقاء الـدول العربيـة إلـى دعـم الـشعب             . الشعب الفلسطيني البعث التقدمي لقاء تضامنيا مع      
والدعم  واستنكر أمين عام الحزب الشيوعي الصمت الدولي المريب        . لرد العدوان الصهيوني   وإسنادهالفلسطيني  

ووصف الوضع العربي بالمتردي الذي لم يـصل إلـى هـذه            . األميركي لجرائم االحتالل الصهيوني في غزة     
مـن   . فرض حل منفرد عل الشعب الفلـسطيني       إلىتسعى    اسرائيل أنوحذر من   . ة من السوء من قبل    الدرج

 األخطـاء  اعتماد مرجعية فلسطينية موحدة يتم من خاللها التخلص مـن            إلى أمين عام حزب حشد      دعاجهته،  
إلجمـاع الـوطني    التكتيكية التي تتم عبر إطالق الصواريخ في غياب قرار سياسي داعيا العمل بروح وثيقة ا              

 العربية مـن دائـرة التبعيـة لـإلدارة          األنظمةخروج  إلى   عام البعث التقدمي دعا      أمين  أما ).األسرىوثيقة  (
  . والقيام بواجبها تجاه الشعب الفلسطينياألمريكية

  13/7/2006الغد األردنية 
 

  سرائيلي مبارك يتهم جهة ما بعرقلة جهود اإلفراج عن الجندي اال .46
ه صحيفة األهرام المسائي مع الرئيس المصري حسني مبارك، تطرق إلى الدور المـصري فـي           في لقاء أجرت  

   ســـرائيل والمقاومـــة الفلـــسطينية ووصـــف الـــدور المـــصري قـــائالاالوســـاطة بـــين 
 ما نستطيع وليس بمقدور أحد أن       ىالقضية الفلسطينية بالنسبة لمصر مسألة التزام ومصير ونحن نبذل فيها أقص          

 بنود حل مشرف ألزمة الجندي األسير وحصلت        ى وال أخفي سرا إذا قلت إنني كنت قد وصلت إل           . يزايد علينا 
سرائيل باإلفراج عن عدد كبير من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين بعد اتصاالت أجرتها مصر             ا التزام من    ىعل

التـصاالت   خـط ا   ىولكن حركة حماس تعرضت لضغوط معاكسة ودخل عل       ،  محمود عباس ومع خالد مشعل    
 كل أملي أن يساعد الفلسطينيون أنفسهم        .  تعثر االتفاق بعد أن كان وشيكا      ى إل ى مما أد  ىالمصرية أطراف أخر  

   .  توحيد كلمتهم وتوحيد صفوفهم ألن المخاطر كبيرةىبحسن قراءة الموقف وبالقدرة عل
  12/7/2006 48عرب 

 
  مصر تفرض تأشيرة دخول على الفلسطينيين   .47

 أمس، على دوائر ومكاتب منظمة التحرير في تـونس، أنـه          ،ممت السفارة الفلسطينية لدى تونس    ع :يو بي آي  
 غـزة،   إلـى بناء على تعليمات مصرية بات يتعين على كل فلسطيني يرغب في زيارة مصر أو العبور منها                 

ين يحملـون    يشمل الفلـسطينيين الـذ     اإلجراءأضافت السفارة أن هذا     و. الحصول مسبقا على تأشيرة الدخول    
جوازات سفر فلسطينية، وكذلك وثيقة السفر المصرية التي تمنحها مصر عادة لفلسطينيي قطاع غزة، من دون                

   .أن توضح األسباب الكامنة وراء القرار الجديد
  13/7/2006السفير 

  
   الحتواء التصعيد في المنطقة واسعةدبلوماسيةدمشق محور حركة  .48

 تسليط الضوء على دورهـا      أعادت الفتة وواسعة،    دبلوماسيةشق حركة   شهدت دم :  من شعبان عبود   –دمشق  
 القـومي   لألمـن  األعلى المجلس   أمين األسدفقد استقبل الرئيس    .  على رغم كل ما يشاع عن عزلتها       اإلقليمي
 رسالة شفوية مـن حـسني       إليه الغيط الذي حمل     أبو علي الريجاني ووزير الخارجية المصري احمد        اإليراني
 كالً مـن    أيضاوالتقى الريجاني    . وتلقى اتصاال من كوفي أنان     ،ذلك استقبل وزير الداخلية البحريني    ك. مبارك

خالد مـشعل   ب قادة الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، واختلى         باإلضافة إلى وليد المعلم،   وفاروق الشرع   
 الوحدة الفلسطينية خط احمر في     نأ قادة الفصائل اجمعوا على      إنوقال مصدر فلسطيني     .رمضان عبداهللا شلح  و



 

 21

 فلـسطينيين، وان االعتـداءات   بأسـرى  االسرائيلي األسير فلسطينيا على مبادلة إجماعاكل ظرف، وان هناك     
وعن التطورات في الجنوب اللبناني      . وقت مضى  أي من   أكثراالسرائيلية عملت على توحيد الشعب الفلسطيني       

ن القول الفصل هو للمقاومة في فلسطين وجنـوب        إ ،ريح للصحافيين  الفلسطينية، قال الشرع في تص     واألراضي
 االحتالل هو مصدر وسبب رئيـسي للتحـريض علـى    أنلبنان وهم يقررون ماذا يفعلون ولماذا، مشدداً على   

عنـدما يقـوم العـدو       وقال الريجاني انـه    .الشعبين الفلسطيني واللبناني، لذلك هناك مقاومة لبنانية وفلسطينية       
لماذا ال تثار الـضجة حـول عـشرات          وتساءل. ي باالحتالل واالعتداء على اآلخرين فيجب مقاومته      الصهيون

 ونساء ورجاالً، المعتقلين في السجون االسرائيلية، بينما تثار الضجة حول عـدد             أطفاالاآلالف من الفلسطينيين    
  .  الصهاينةاألسرىقليل من 

  13/7/2006النهار اللبنانية 
   

   الخميستأجيل اعتصامو  ..مفتوح تضامناً مع شعب فلسطيناعتصام : لبنان .49
 اعتـصامها المفتـوح   ، عند الثالثة والنصف من بعد ظهر أمس  ،بدأت المنظمات اللبنانية والفلسطينية   : علي لمع 

وينظم االعتصام نشاطات تضامنية، منها أشـغال       . تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتستمر فيه حتى يوم األحد        
 أعلنت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء التضامني        من جهة أخرى،  . عرض فيلم فلسطيني  و ، غنائية رسم، أمسية 

كما قررت تأجيل االعتصام الذي     .  مقر الجامعة العربية   أمام ، اليوم ، االعتصام المقرر  إرجاءاللبناني الفلسطيني   
 المقـررة دعمـا للـشعب    ألنـشطتها  وسوف تحدد اللجنة الحقا مواعيد جديـدة     .  بوابة فاطمة  أمامكان مقررا   
 .الفلسطيني

  13/7/2006السفير 
  

  سرائيل غير موجهة ضد أحداعالقاتنا ب: وزير خارجية موريتانيا .50
  في حديث مـع الـشرق األوسـط، إن       محمد سيد احمد،   قال وزير خارجية موريتانيا   :  حاتم البطيوي  -الرباط  
ليست موجهة ضد أي أحد، بل هي لخدمـة          هذه العالقة    نمن العالقة مع اسرائيل لم يتغير أل      موريتانيا  موقف  

  .السالم ووضع حد نهائي لمشكلة الشرق األوسط، لكن بدون بهرجة
  13/7/2006الشرق األوسط 

 
   البرلمان المغربي يعقد جلسة خاصة للتضامن مع الشعب الفلسطيني  .51

دعوة المجلس لتحرك برلمـاني     كشف رئيس مجلس النواب المغربي عبد الواحد الراضي، أمس، عن           : الرباط
سرائيلي على الشعب الفلـسطيني وذلـك       عربي شامل في اتجاه اللجنة الرباعية الدولية ألجل وقف العدوان اال          

 خالل جلسة خاصة عقدها البرلمان      ،وأكد الراضي  .خالل انعقاد دورة البرلمان العربي بالقاهرة األسبوع القادم       
سرائيل بمبادئ القانون الدولي اإلنـساني      اف أيضاً إلى وضع حد الستهتار        أن الدعوة تهد   ،تضامناً مع فلسطين  

وأوضح بأن المجلس    .وقرارات األمم المتحدة وتوفير شروط السالم واألمن واالستقرار بمنطقة الشرق األوسط          
الـبطش التـي    قام باستثمار كل عالقاته داخل المنظمات البرلمانية الدولية والقارية للمطالبة بوضع حد ألعمال              

  .تُمارس على الشعب الفلسطيني
  13/7/2006وفا  -وكالة االنباء الفلسطينية

   
   سرائيلي بإرهاب دولةاألمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يصف العدوان اال .52
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أدان األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، بكل حـزم وشـدة األعمـال                  : تونس
 .سرائيلي بكل صلف ووحـشية ضـد الـشعب الفلـسطيني          ة المنظمة التي تقوم بها قوات االحتالل اال       اإلرهابي

  في افتتاح المؤتمر العربي التاسع للمسؤولين عن مكافحة اإلرهاب ما تقوم به  ووصف كومان في كلمة له
  
ؤتمر ممثلون عـن    ويشارك في الم   .سرائيل من عدوان ضد شعبنا الفلسطيني بإرهاب الدولة في أبشع صوره          ا

مختلف الدول العربية وعن الجامعة العربية ومنظمة االنتربول ومكتب األمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات              
  .والجريمة

  12/7/2006وفا  -وكالة االنباء الفلسطينية
   

   مشاورات عربية لعقد اجتماع وزاري طارئ لمجلس الجامعة العربية .53
 اآلن لعقد اجتمـاع     ىلدول العربية عمرو موسى، اليوم، أن مشاورات تجر       أعلن األمين العام لجامعة ا    : القاهرة

سـرائيلي ضـد     اال العـسكري طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة خالل أيام لبحث تداعيات العدوان            
سرائيلي يشكّل وضعاً خطيراً يتطلب التشاور بـصدده        وقال موسى إن التصعيد اال     .األراضي الفلسطينية ولبنان  

  .خاذ موقف عربي موحدوات
  12/7/2006وفا  -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  مؤتمر علماء المسلمين يؤيد إيران ويفتي بدعم الفلسطينيين .54

 الـذي   ، شكلت قرارات الجمعية العمومية لـ االتحاد العالمي لعلماء المـسلمين          : محمد المكي أحمد   -اسطنبول
اوي، تطوراً مهماً في مسيرة االتحاد الوسطية، إذ اتخذ أكثر          اختتم أعماله أمس في تركيا برئاسة يوسف القرض       

 من العلماء المسلمين مواقف محددة تجاه قضايا الساعة في العراق وفلسطين والـصومال والـسودان                300من  
االنتفاضة والمقاومة الفلسطينية ممارسة مشروعة وحقاً، وواجـب        الصادر عن االتحاد    اعتبر البيان   و. وإيران

وطالـب العلمـاء بـدعم المقاومـة        . الحتالل الذي يقرره اإلسالم ونصت عليه قرارات االمم المتحدة        مقاومة ا 
ليها التهنئة على ما تبنيه من وعي واتزان في التعامل مع اآلخر وحرص على تنجب أي خالف يشق                  إووجهوا  

نية بكل فـصائلها بحرمـة      وشدد العلماء على تذكير المقاومة الفلسطي      .الصف الفلسطيني من الداخل أو الخارج     
لـى مناصـرة    إالدم الفلسطيني بعضه بعضاً، ودعا البيان علماء المسلمين وكل المسلمين وذوي المال والسعة،              

قضية القدس خصوصا في مجال المشاريع االقتصادية واالعمارية وتعميم مشروع التوأمـة بـين المؤسـسات              
تحاد من المؤامرة الكبرى المتمثلة في محاولة نـزع سـالح           وحذر اال  .والمجتمعات المدنية العربية واإلسالمية   

  .المقاومة الفلسطينية في فلسطين تحت أي ذريعة
  13/7/2006الحياة 

  
  االسرائيلييناإلتحاد األوروبي يطالب بإطالق سراح الجنديين  .55

ية اللبنانية في طالب االتحاد األوروبي باطالق سراح الجنديين اإلسرائيليين اللذين أسرتهما المقاومة الوطن
ونقلت عن ايما اودوين الناطقة باسم االتحاد قولها انها طالبت باحترام الخط األزرق الذي رسمته . جنوب لبنان

  .األمم المتحدة للحدود اللبنانية
12/7/2006 48عرب   

 
   يدين عملية حزب اهللا ويحمل سوريا المسؤولية: البيت األبيض .56
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سر جنديين اسرائيليين على ايدي مقاتلي حزب اهللا وحمل سورية وايران دان البيت االبيض عملية ا: ب.ف.أ
وقال المتحدث باسم مجلس االمن القومي فريديريك جونز نطلب االفراج الفوري وغير  .مسؤولية هذا الهجوم

 اننا نحمل ايضا سورية وايران اللتين تدعمان حزب اهللا مسؤولية هذا الهجوم والعنف. المشروط عن الجنديين
واضاف جونز ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس وديبلوماسيين اميركيين في المنطقة على  .الذي تاله

ودانت الواليات المتحدة وروسيا وبريطانيا واليابان واالتحاد  .اتصال مباشر مع مسؤولين في الشرق االوسط
 ارهاب حزب اهللا ليس في وقال جونز .االوروبي عملية اسر الجنديين وهجمات حزب اهللا ضد اسرائيل

مصلحة لبنان مضيفا ان جهود هذا الحزب للتسلح وشن هجمات انطالقا من لبنان تشكل تهديدا مباشرا المن 
وفي بيان جدد المتحدث باسم البيت االبيض توني سنو الدعم  .الشعب اللبناني وسيادة الحكومة اللبنانية

 . الدول الى وقف دعمها لحزب اهللاالميركي لقرارات مجلس االمن الدولي التي تدعو
13/7/2006السياسة الكويتية   

  
     يطالب حزب اهللا بإطالق الجنديين اإلسرائيليين  ممثل االمم المتحدة .57

دعا ممثل األمين العام لالمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون حزب اهللا إلى اطالق الجنديين االسرائيليين 
وكان بيدرسون زار رئيس . بط النفس والحؤول دون المزيد من التأزموالفرقاء الى ممارسة اقصى حدود ض

اننا نشجب بشدة الهجوم الذي قام به حزب اهللا : الحكومة فؤاد السنيورة في السراي للغاية نفسها وقال بعد اللقاء
ط االزرق اننا قلقون جدا من خرق الخ: أضاف. على دورية تابعة للجيش االسرائيلي وأسره لجنديين اسرائيليين

واعتبر . الذي يتعارض مع الموقف اللبناني المعلن بالحفاظ على الهدوء واالستقرار على طول الخط المذكور
بيدرسون ان ما قام به حزب اهللا ادى الى تأزم الوضع المتوتر اصال على الخط االزرق وقد اتخذ ابعادا 

ويسلط . ساس بالنسبة الى لبنان والمنطقةويأتي هذا الهجوم في وقت ح. خطرة، مما ال يخدم مصلحة لبنان
الضوء مجددا على ضرورة ان تكون الحكومة اللبنانية هي التي تتخذ قرارات السلم والحرب وأن تمارس 

  . حصريتها في استعمال القوة انطالقا من اراضيها
13/7/2006السفير   

 
   على إسرائيل الطاولةحزب اهللا قلب : أوساط دبلوماسية غربية .58

قالت أوساط دبلوماسية غربية في بيروت لـ الوطن إن حزب اهللا قلب الطاولة رأسا :  حسن عبد اهللا،بيروت
وباتت احتماالت االنفجار . على عقب في صراعه مع إسرائيل ليس في جنوب لبنان بل في المنطقة كلها

تر الكبير غير المنظور الشامل أقرب إلى الواقع أخذا بعين االعتبار ما يجري في األراضي الفلسطينية والتو
  .بين إسرائيل وسوريا بعد تحليق طيران األخيرة فوق القصر الرئاسي السوري في الالذقية قبل مدة
13/7/2006الوطن السعودية   

  
    الفلسطينيشعبالتضامن مع ت التينيةأحزاب وحركات تحّرر أمريكية  .59

التينية، المقيمين في كوبا، بزيارة إلى مقر وحركات التحرر االمريكية ال قام العشرات من ممثّلي األحزاب
وكان في استقبال الوفد السيد ابراهيم  . الفلسطينيشعبالالسفارة الفلسطينية في هافانا إعراباً عن تضامنهم مع 

وحمل البيان الذي تسلّمه السفير الزبن وجاء  .الزبن، سفير فلسطين لدى كوبا، حيث تسلّم منهم برقية تضامن
جبهة فارابوندو مارتي للتحرير -: لتخرج قوات االحتالل اإلسرائيلي من فلسطين تواقيع كّل منتحت عنوان ف

الوطني في السلفادور، االتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي، الحزب الشيوعي التشيلي، حزب العمال 
عي األرجنتيني، الدومينيكاني، حزب العمال المكسيكي، الحركة االستقاللية في بورتو ريكو، الحزب الشيو

  . الحزب الشيوعي الكولومبي، الجبهة الساندينية للتحرير الوطني في نيكاراجوا
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   12/7/2006وفا  -وكالة األنباء الفلسطينية
 

  اسرائيل تقصي المتعاطفين من حركة التضامن العالمية مع الفلسطينيين: ناشط اميركي .60
 فلسطين بول الرودي ان ابرز التحديات التي توجها اعتبر الناشط االميركي في حركة التضامن العالمية مع

قد سلطات االحتالل كانت و .الحركة المزيد من القمع االسرائيلي إلقصاء المتطوعين المتعاطفين مع الفلسطينين
بكونه ضالعا في نشاط معاد السرائيل، ويشكل خطرا على منعه وبررت ، الرودي من ممارسة عملهمنعت 
 اسباب السماح ألعضاء الحركة في العمل في فلسطين الى الوضع المتميز الذي تقدمه لنا الرودي وعزا .الدولة

وأكد الرودي احترام حركة التضامن  .جوازات سفرنا ولون بشرتنا، مشيرا الى ان خُمس اعضاء الحركة يهود
لمقاومة الالعنفية جزءا العالمية للمقاومة المسلحة، مشيرا الى عدم وجود ما يمنع ان تكون المقاومة المسلحة وا

 ان طلبات االلتحاق بالحركة تضاعفت اربع مرات بعد قتل قوات االحتالل لعدد من أشار إلىو .من كفاح واحد
 في جني الزيتون مع ةشاركالمواستعرض الرودي االعمال التي ينفذها نشطاء الحركة ومنها . اعضاء الحركة

مباني الفلسطينية التي ُأمر بهدمها، ونرافق االطفال الفلسطينيين وزاد  اننا نلزم ال المزارعين الفلسطينيين،
  .الخائفين الى مدارسهم

  13/7/2006الغد األردنية 
  

 االتحاد األوروبي يطالب إسرائيل بوقف العقاب الجماعي للفلسطينيين   .61
قال وزير و. غزة طلبت فنلندا الرئيس الحالي لالتحاد األوروبي من إسرائيل وقف هجومها المسلح على

الخارجية الفنلندي امام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان األوروبي ان أسر فلسطينيين جنديا إسرائيلياً واطالق 
صواريخ على الكيان ال يعطي إسرائيل الحق في استخدام القوة التي ترقى الى العقاب الجماعي لسكان قطاع 

تحاد األوروبي يشعر بالقلق بشأن تدهور األوضاع األمنية الخارجية الفنلندية ان اال وقال مسؤول .غزة بأسرهم
 دعاكما .  تسليم المعونات وتشغيل المعابر الحدودية عبرف من حدة الوضع االنسانييخف إلى التودعا .في غزة

 . يضا الى اطالق سراح المشرعين والوزراء الفلسطينيين الذين اختطفتهم إسرائيلأ
  13/7/2006الخليج اإلماراتية 

  
 إطالق حوار استراتيجي بين مصر والواليات المتحدة  .62

اتهم مساعد وزيرة الخارجية األميركية ديفيد ولش اطرافا غير فلسطينية بالمسؤولية عن تعقيد األمور في غزة، 
مؤكدا ان مصر والواليات المتحدة قررتا اطالق حوار استراتيجي على مستوى وزاري رفيع وال سيما بشأن 

وأشار الى أنه بحث واالمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خالل اجتماعه  .وسطملفات الشرق اال
معه امس االربعاء في القاهرة في التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية وخاصة التصعيد الجاري في 

 والجامعة قطاع غزة، موضحا أنه ناقش مواضيع مختلفة تمس المصالح المشتركة بين الواليات المتحدة
  .العربية

  13/7/2006المستقبل 
  

  لوقف العدوان اإلسرائيلي علي غزة باباندريو يقترح مؤتمر إقليمي .63
 في أثناء  ,  اقترح جورج باباندريو رئيس األحزاب االشتراكية الدولية وزعيم الحزب االشتراكي لعموم اليونان

 خاصة  , ر اقليمي لمناقشة الوضع في الشرق األوسط عقد مؤتم , لقائه أمس األول بالرئيس السوري بشار األسد
     . في فلسطين ووقف العدوان االسرائيلي علي قطاع غزة

  13/7/2006األهرام المصرية 
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  اآلالف يتظاهرون في اليونان تنديداً بالمجازر االسرائيلية  .64

احتجاجهم للعـدوان االسـرائيلي     ، للتعبير عن    امساحتشد اآلالف من أبناء الجالية الفلسطينية في اليونان مساء          
وتجمع المتظاهرون الذين فاق عددهم الثمانية آالف        .ضد قطاع غزة ودعمهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني       

شخص في مسيرتين حاشدتين فصل بينهما حوالي الساعتين أمام السفارة األمريكية في وسط العاصـمة أثينـا،                 
لعمال فلسطين في اليونان والبلديات اليونانية، نددت جميعها بالعـدوان          ألقت كلمات باسم البامة واالتحاد العام       و

االسرائيلي وبالصمت العربي واالوروبي والدولي والعربي على المجازر التي يرتكبها االسرائيليون في غـزة              
امـي  وقال ممثل البامة إن عملية أسر الجندي ما هي اال حجة أوجدتها اسرائيل لتنفذ مخططها االجر                .والضفة

الهادف الى تدمير الحياة والناس في فلسطين، وأكد أن الشعب الفلسطيني هو العنوان الكبير والساطع لكل انسان                 
  .يناضل في سبيل الحرية والكرامة والمساواة والديمقراطية في العالم

12/7/2006وفا -وكالة األنباء الفلسطينية  
 

   اإلرهاب وتيرةتصاعدتصرفات الواليات المتحدة سبب : بوتين .65
ن إلى الواليات المتحدة وقال إوجه الرئيس الروسي فالديمير بوتين انتقادات شديدة :  رائد جبر-موسكو

 اخطئوانهم أقل ما يقال عن شركائنا أن أتصرفاتها تسببت في تصاعد وتيرة االرهاب في العراق، واعتبر 
ي تحسن أ البالد لم تشهد أن إلىمشيرا حساباتهم وحذر مما وصفه بأنه تهديد حقيقي بتقسيم دولة العراق 

لى عدم وجود اختالفات إ الملفين الكوري واإليراني مشيراً إلىوتطرق بوتين  .اقتصادي منذ نهاية الحرب
ن الخالف يدور أجوهرية بين روسيا وشركائها الغربيين في االهداف المطلوبة حيال هذين البلدين لكنه زاد 

  .إتباعهاحول االساليب الواجب 
  13/7/2006الحياة 

 
   مليون100مدخنات العالم الثالث  .66

 مليون 100 أشار إحصاء حديث لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد المدخنات في العالم الثالث يبلغ :الرياض
بينما يزيد عدد المدخنين الذكور . وأوضح اإلحصاء أن العالم المتقدم يضم عدداً مماثالً من المدخنات. مدخنة
أن عدد المنظمة وأكدت . الم الثالث على مثيله في العالم المتقدم ثالث مرات، وفق اإلحصاء نفسهفي الع

 وأن عدد - عاماً 15 بليون مدخن أي ما يعادل ثلث عدد سكان األرض فوق سن 1.1المدخنين في العالم يبلغ 
  . مليون من الرجال700المدخنين في العالم الثالث يبلغ 

  13/7/2006الحياة 
  

  ... المفرطةقوتهاسرائيل في أسر إ .67
طالل سلمان    

من لبنان إلى فلسطين وبالعكس، تبدو إسرائيل كأنها وقعت في أسر اإلفراط في استخدام تفوقها العسكري على 
لكن هذه القوة الفائضة عن الحاجة لن تجعل إسرائيل . مجموع جيرانها الضعفاء بالوالدة أو المستسلمين بقرار

وتستطيع إسرائيل  .لن توفر لها األمن الذي تريد أن تفرضه بالنار على محيطها المستكين لقدرهدولة طبيعية، و
أن تبعث بطائراتها وبحريتها لتدك البنى التحتية في لبنان، وهي قد باشرت تقطيع أوصال الجنوب بتدمير 

 سبق أن دكتها من قبل، الجسور التي تربط أنحاءه بعضها بالبعض اآلخر، أو تربطها جميعاً بالعاصمة، كما
وتستطيع إسرائيل أن تحاول اغتيال بعض قادة المقاومة، وأن تستفيد من االنقسام السياسي .. وبدموية أغزر

وتستطيع إسرائيل، أيضاً، أن تضرب في .. اللبناني في محاولة لزرع الفتنة، وتصديع ما تبقى من الدولة
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طائراتها الحربية فوق القصر الجمهوري في الالذقية، سوريا، وقد سبق لها أن ضربت، وقبل أيام حلقت 
  . إرهاباً لساكنه وكسراً لهيبة الرئاسة ومعنويات السوريين، لكن ذلك لن يدفع بسوريا إلى االستسالم غداً

ولعل إسرائيل تستطيع الوصول بطائراتها إلى طهران لتقصفها، لكن ذلك لن يحل المسألة في فلسطين ولن 
تستطيع إسرائيل أن تحرق من األرض العربية حيث شاءت، وأن تحيد من  .ومة الصراعيخرج إيران من ح

الدول العربية أكثرها، ولكنها ستظل أسيرة المشكلة التي استولدتها باستنباتها فوق أرض شعب آخر، استمرت 
 حساب ترفض االعتراف به وترفض الوصول إلى تسوية مقبولة معه، وهي قد قامت على معظم أرضه وعلى

  . حقه فيها
وها هي تدك قطاع غزة، بالمليون ومئتي ألف نسمة المكدسين باالضطرار فيه، منذ خمسة وعشرين يوماً، 
فتقتل أطفاله ونساءه والرجال، دون أن تستطيع أن تفرض على أهله المجوعين والمحرومين من النور والمياه 

قة للضغط على المجموعة المقاتلة التي أسرت الجندي والغذاء واألدوية االستسالم، أو سوقهم بنارها الحار
اإلسرائيلي واقتادته من موقعه الحصين إلى حيث تحتفظ به لتفاوض على إطالق النساء واألطفال من بين 

وإسرائيل الواقعة في أسر قوتها المفرطة . التسعة آالف أسير فلسطيني الذين تحتجزهم في سجونها والمعتقالت
يبة الردع التي استمرت تتمتع بها حتى أسقطتها المقاومة في لبنان، بإجبار الجيش الذي ال ستحاول استعادة ه

يقهر على الجالء بال ثمن، والتي خلخلها صمود المقاومين األبطال في غزة، ثم جاءت قضية الجندي األسير 
  . لتصيبها بضربة في الصميم

تستغل انقسامها، ها هي تحاول ابتزاز الحكم في لبنان وكما حاولت إسرائيل أن تبتز السلطة في فلسطين، وأن 
لكن ذلك لن يحقق النجاح الذي يخدمها في لبنان، خصوصاً أن تجربة .. مراهنة على أن تستفيد من انقسامه

لم تؤد إلى وقف الحملة العسكرية الوحشية !! السلطة الفلسطينية في التنازل مباشرة أو عبر الوساطات العربية
ولعل البيان الوطني الرصين الذي .. الدم الذي استولدته في غزة والذي ما زال تدفقه مستمراًووقف حمام 

توجه به السيد حسن نصر اهللا، أمس، إلى اللبنانيين، مع تركيزه على تبرئة الحكومة من المسؤولية عن قرار 
عنه، يساعد في تجميد االنقسام، المقاومة بأسر الجنديين اإلسرائيليين، وتشديده على مسؤولية المقاومة وحدها 

وفي لجم حركة االنقساميين التي لم تتأخر عن اإلطاللة برأسها بينما القصف اإلسرائيلي يطاول معظم أنحاء 
واألمل أن يلقى هذا البيان المسؤول من قائد المقاومة المجللة بدم . الجنوب وجسوره جميعاً وصوالً إلى الدامور

: المرتجى عند العراقيين الذين تكاد الفتنة تنسيهم مسببها ومغذيها والمستفيد منهاالشهادة في لبنان، الصدى 
وأكثر . إن الفتنة أعظم فتكاً من الترسانة اإلسرائيلية ومعها الترسانة األميركية مجتمعتين. االحتالل األميركي

و الفتنة الطائفية والمذهبية التي ما يحرر االحتالل اإلسرائيلي من أسره، كما االحتالل األميركي في العراق، ه
وطالما توحدوا فإن الهجوم ... إن وحدة اللبنانيين هي مصدر قوتهم. تتخذ من الصراع على السلطة قناعاً

 .اإلسرائيلي لن يستطيع أن يحقق أغراضه، مهما بلغت ضراوته
13/7/2006السفير   

  
  وأبعادهاالعملية  .68

 سحر بعاصيري
ن نصراهللا عن عملية حزب اهللا في البعد المتعلق باالسرى ينطوي على الكثير من ال شك في ان كالم السيد حس

من هنا اهمية العملية  .فاسرائيل ال تطلقهم اال في اطار مبادلة، واية مبادلة ال تكون ممكنة بال مقابل. الصحة
ما فتح افق لحل ما في فتح افق لحل قضية االسرى اللبنانيين في السجون االسرائيلية، وهي قضية محقة، ورب

لكن عملية حزب اهللا لها ابعاد اخرى تتعدى كثيرا موضوع االسرى وتطغى في  .لقضية االسرى الفلسطينيين
فاذا كانت . المرحلة الراهنة، أهمها انها تعمد ميدانيا التحالف الممتد من طهران الى غزة مرورا بسوريا ولبنان

معها لن تكون اال شاملة، فان عملية حزب اهللا اعطت نموذجا ايران حذرت الغرب مرارا من ان اي مواجهة 
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فهذه العملية ببعدها الفلسطيني الذي لم ينكره حزب اهللا كرست وصل غزة بجنوب لبنان من  .عن المقصود
خالل التحالف وفتحت جسرا معنويا كبيرا للفلسطينيين ولحكومة حماس بفتح الجبهة الشمالية السرائيل بما قد 

غط عن الجبهة الجنوبية، وباحراج الحكومة االسرائيلية التي ترتكب المجازر في غزة تحت عنوان يخفف الض
فمنذ . ولعل البعد السوري للعملية هو االبرز في التحالف .انقاذ جندي اسير لدى حماس بأسر جنديين آخرين

. ة التحالف من وسطهاسر جندي اسرائيلي في غزة وضعت اسرائيل واميركا سوريا في موضع االتهام مهدد
وما حققته عملية حزب اهللا هو اعادة سوريا من موقع االتهام الى موقع الشريك الذي ال بد منه في اي تفاوض 
او بحث عن حل من خالل العالقة المميزة التي تربطه بها، وان تكن اسرائيل واميركا حملتا ايران وسوريا معا 

  .مسؤولية اسر الجنديين
ر في فلسطين وجنوب لبنان ليس عند المقاومة وحدها، كما سعى نائب الرئيس السوري كل هذا يجعل االم

فاروق الشرع الى التأكيد، بل يزيده ارتباطاً بدمشق وطهران التي دخلت مسارا صعبا من التفاوض النووي 
  .لبلوغ الصفقة الكبرى مع أميركا

13/7/2006النهار   
  

  ..قرع جدران الخزان مجدداً .69
يماوي  الراعتراف   

عملية المقاومة اللبنانية والتي تكللت بأسر جنديين من الجيش الصهيوني وبقتل ثمان جنود صهاينة على األقل 
وجرح أكثر من عشرين جنديا ومستوطنا في يومها األول، جاءت لتتوحد مع المقاومة الفلسطينية في فلسطين، 

 إنل وعملية حزب اهللا، جاءت لتق .نان وفلسطينوليكن صوتا عربيا مقاوما آخرا يربط ما بين الرافدين ولب
المقاومة هي الخيار اإلستراتيجي للتعامل مع المحتل، جاءت بالوقت المناسب لكسر الصمت العربي والعالمي، 
وفي صالح إطالق سراح األسرى العرب وتحرير ما تبقى من األرض المحتلة، جاءت لتُسمع األنظمة الرسمية 

الخجولة من دورها الهامشي جدا، لعل هذه العملية أوضحت أنه يمكن للعرب أن يكون المنكفئة على ذاتها، و
دورهم بصلب المقاومة، وليس كما رضيته رجاالت وشخوص األنظمة الرسمية بدورالوسيط والسمسار ولربما 

ة في هذه العملي .الضاغط على المقاومة الفلسطينية في إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي المأسور في غزة
الوقت الذي ال نرى فيه إال اإلنحناء العربي الرسمي، والسكوت العربي الشعبي، جاءت أيضا لتعطي درسا في 
إعادة تقييم األولويات، فمن جانب أظهرت الشق المقاوم والكمون الذي تختزنه اإلرادة العربية والمقاومة، بحيث 

د رابع جيش في العالم من حيث التسليح والتدريب أن دورها المميز والمبدع جعل جيش اإلحتالل، والذي يع
والجاهزية، مرتبكا في داخله، وكشفت حقيقة قدرته الباهتة والمتدنية في المواجهة واألداء الميداني، والوجه 
اآلخر كذلك هو حقيقة أولئك المقاومين األبطال والمؤهلين والمدربين، باإلضافة للتوازن المعنوي الهائل الذي 

تائج العمل المقاوم والفدائي، فسكان المستوطنات الصهيونية الشمالية وخاصة في  كريات شمونة و يرتبط بن
نهاريا يقضون أيامهم ولياليهم بالمالجئ وتتعطل حياتهم بمعظم مرافقها، والشوارع اللبنانية والفلسطينية، وكذلك 

مة في كيفية إلتقاطها والتركيم عليها، فهي النفوس العربية قاطبة، تحتفل وتلتف حول المقاومة، هذه مفارقات مه
حاضنة المقاومة ورافعتها ونفسها نحو تحقيق االهداف، بالوقت الذي يمعن النظام العربي الرسمي في السكوت 

  .واإلنحناء والتراجع
ا العملية البطولية، لعلها تسهم في إستنزاف جيش اإلحتالل مجددا على جبهة الجنوب اللبناني، خاصة وأن هذ

الجيش في حالة إستنفار أصال في فلسطين، ففتح جبهات أخرى ال يمكن إال أن يصب مزيدا من اإلرتباك، 
ومزيدا من متطلبات المواجهة، فباألمس مساء، بعد أن تداعت مختلف األجهزة األمنية الصهيونية لتدارس 

الوتس رئيس األركان، كان في عملية حزب اهللا، نقلت المصادر الصهيونية، أن قيادة الجيش، وخاصة دان ح
حالة قصوى من التوتر واإلرتباك، ولعله أدرك عمق ومدى الضربة التي تلقاها جيشه، أو خوفه على معنويات 
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جنوده المنهارة، فما بالكم في كيفية حماية المستوطنين في المستوطنات الصهيونية الشمالية من صواريخ 
  !!الكاتيوشا

ية تشكل أداء لواجب لبناني عربي كبير، في تحرير األسرى العرب من الباستيالت وبمحصلة النتائج، هذه العمل
الصهيونية، وفي هذا السياق، يجب أن يتم تطبيع العقل الصهيوني، بأن يقبل ويعتاد ويفهم، أن حياة جنوده رهن 

ظرة اإلستعالء بحياة وحرية المواطنين والمناضلين واألسرى العرب، فترسيخ هذا الفهم يعد ضربة أخرى لن
للعدو وعنصريته البغيضة، فالمقاومة هي التي تحرر األرض وتحرر األسرى وكذلك تحرر العقول من الوهم 

ولكن بمقابل الوجه المقاوم المشرق،  .والخرافات، فلن يهدأ اإلحتالل طالما الحقوق العربية مازالت منقوصة
موز النظام العربي الرسمي، الذين حرقوا سفنهم من هناك من إعتادوا اإلنحناء والركوع، نقول ألولئك من ر

مشروع المقاومة وبحر الجماهير، كفاكم إحباطا للبشر، كفاكم تنظيرا لمشاريع الهزيمة وتسويقها، فال السفير 
األمريكي في بيروت وال المارينز وال الرباعية وال مجلس األمن بقادرين على اإلتيان بحلول عادلة للقضايا 

ل أن هذه األطراف جميعا تُجرم العربي والمقاومة ضد اإلحتالل الصهيوني، وتُشرعن الجرائم العربية، ب
الصهيونية وتسميها حقا ل إسرائيل بالدفاع عن نفسها، تتعامل هذه األطراف بان الجندي أو الجنود الصهاينة 

نهم أبرياء وال بد من إطالقهم، الذين يتم أسرهم من وسط المعارك، ومن دباباتهم وأبراج المراقبة العسكرية، بأ
وبالمقابل أكثر من عشر آالف أسير عربي يرزحون في باستيالت العدو الصهيوني وال أحد يفتح فاهه 

بما فيهم الزعماء العرب، وبما فيهم من جربوا مشاريع التسوية السياسية والتي لم تجد نفعا، فلم يتحرر ...بكلمة
  .ال األرض وال األسرى

13/7/2006 48عرب   
  

  ..ستراتيجياإلالخرف  .70
أحمد القطامين. د  

بينما كانت دبابات الجيش االسرائيلي تقتحم مدن وقرى الضفة الغربية وتعيد احتاللها في مطلع االلفية الثالثة 
بهدف التنصل النهائي مما تمخضت عنه اتفاقية اوسلو، صرح وزير الخارجية االميركي السابق الجنرال كولن 

عالم في وقتها بان اعادة احتالل المناطق الفلسطينية غير مناسب وغير مفيد اال اذا كان الهدف باول لوسائل اال
لقد . الحقيقي لشارون هو ان يقوم بقتل المزيد من الفلسطينيين ومن ثم الجلوس والتسلي بعد من يقتل منهم

 لخارجية القوة العظمى الوحيدة استوقفتني كثيرا هذه الجملة من الجنرال المخضرم الذي وجد نفسه فجأة وزيرا
في العالم وهي تقوم باالعدادات النهائية لحمالتها العسكرية الجيتاح بؤر العناد في العالم بهدف تطويعها لتصبح 

وقد قلت لنفسي في وقتها ان هذا الرجل يمتلك حسا استراتيجيا عميقا . اكثر انسجاما مع المعادالت الجديدة
انه بالطبع ال يستطيع البوح به وسط ادارة يمينية متطرفة تجاهر بأولوية حماية بمأزق اسرائيل الحقيقي و

  .اسرائيل على حماية االمة االميركية نفسها
ان الحقيقة الساطعة هي ان االستراتيجية االسرائيلية الحالية تعاني من مرض عضال اشبه ما يكون بالخرف 

دم القدرة على االحتفاظ بالمواءمة بين التكتيك االستراتيجي فالخرف االستراتيجي يحدث عندما تنع
واالستراتيجية نتيجة لضعف القدرة على التفكير السليم، بحيث تفشل االنشطة التكتيكية في خدمة الهدف 
االستراتيجي عندها تصبح القرارات واالفعال اليومية ال تقود الى الهدف، بل في حالة ما تقوم به اسرائيل حاليا 

لذي يفترض انه يقود الى تحقيق الهدف يتعارض معه تماما، اال اذا كان الهدف كما اشار الجنرال فان التكتيك ا
ان المعطيات على ارض  .باول هو قتل المزيد من الفلسطينيين ومن ثم الجلوس والتسلى بعد من يقتل منهم
سر االصرار على افشال اي الواقع تشير الى ان الفكر االسرائيلي االستراتيجي في مأزق حقيقي، واال كيف نف

افق سياسي لحل المشكلة الفلسطينية؟ واالغرب من ذلك ان القادة االسرائيليين المتعاقبين يتبعون عقيدة 
استراتيجية واحدة تتلخص في السعي الدائم الفشال اي حل للقضية حتى لو كان هذا الحل لمصلحة اسرائيل 
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 لكسر شوكة الفلسطينيين تؤدي الى قتل المزيد منهم مدنيين نفسها، يرافق ذلك حمالت عسكرية ونفسية فاشلة
ومقاومين على حد سواء، يخرج منها الفلسطينيون اكثر اصرارا وامضى عزيمة على مواصلة الصراع 

  .والمقاومة
ان السلوك االسرائيلي كدولة ينم عن خرف استراتيجي ال يمكن تخيله، فهل يعقل ان شخصا عاقال من الممكن 

ولو للحظة واحدة ان استثارة مشاعر العرب والمسلمين من خالل عمليات التفنن بقتل المدنيين ان يفكر 
الفلسطينيين سيؤدي على المستوى االستراتيجي الى خلق حالة من القبول باسرائيل كدولة في منطقتهم؟ ومن 

 المحافظة على وجود دولة حيث المبدأ هل تعتقد اسرائيل بقادتها وسياسييها ومفكريها وعلماءها ان بامكانهم
بهذه المواصفات وسط محيط مستفز حتى االعماق يتكون من اكثر من مليار ونصف المليار من العرب 

  والمسلمين حولهم؟ ألم يقرأوا التاريخ ويستخلصوا العبر؟
معة ان التعصب االعمى واالصرار على فعل الخطيئة سيقود الى تآكل مجتمعهم من الداخل، كما تتآكل االن س

ان الحل يكمن في ان يقوموا باجتثاث روح التعصب والعدوانية والمواقف . جيشهم ومجتمعهم في الخارج
السطحية المسبقة لديهم والشروع بنية صادقة في اعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة واالنسحاب من ارضهم 

دولة متحضرة تعيش على التفاعل الى الجزء من فلسطين الذي منحهم اياه االمر الواقع والبدء في بناء 
االيجابي البناء مع الجوار لتحل محل دولة عدوانية متغطرسة تعيش ضمن اطر واقع مقيت، واقع تعيش فيه 
الدولة على وقع شالالت الدماء وقتل االبرياء واغتصاب الحقوق وارتكاب كل انواع الجرائم ضد االنسانية، 

  ..ياة ال خير فيها وال مستقبل لهافالحياة على وقع الدم والموت والقتل ح
13/7/2006الرأي األردنية   

  
  والتداخل اإلقليمي..  اللبنانيالتماثلبين : إدارة حماس لألزمة .71

 عبد الرحيم علي
يدخل االجتياح اإلسرائيلى لقطاع غزة، الذي بدأ أولى عملياته فجر الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضى، 

ت دولية وعربية بوقف االجتياح وبدأ مفاوضات سياسية حول الجندى اإلسرائيلى أسبوعه الثالث، وسط دعوا
وفي الوقت الذي يصر فيه قادة حماس وفي مقدمتهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، . المأسور

. ينعلى أن السبيل الوحيد لحل األزمة، هو قبول إسرائيل بمبدأ مبادلة الجندي اإلسرائيلي بأسرى فلسطيني
أعلنت قيادة الجيش االسرائيلي، االثنين الماضي، عن االنتهاء من إعداد خطة لعدوان ثالث على قطاع غزة، 

وإزاء هذا الموقف المتدهور . قالت إنه سيكون أقسى بكثير من سابقيه وسيصيب الفلسطينيين بالذهول والصدمة
وما الذي يمكن أن ! ماس في إدارتها لألزمة؟من أي الزوايا تنطلق ح: على الساحة الفلسطينية، يثار السؤال

  تحققه من وراء أسر الجندي اإلسرائيلي؟ 
وبداية علينا اإلعتراف بأن معظم طوائف وفئات الشعب الفلسطيني، تقف مع فكرة االحتفاظ باألسير 

كن هل تكمن ول. اإلسرائيلي، انطالقا من أن هذا هو الباب الرئيسي للولوج لقضية تحرير األسرى الفلسطينيين
القضية في قناعة الشعب الفلسطيني بهذه البدهية، أم فيمن خدعهم بها، لقد دللت حماس على فرضيتها السابقة، 

، عندما نجح الحزب في إتمام أكبر عملية 2004بما حدث مع حزب اهللا في الجنوب اللبناني في يناير من عام 
  . وأسره في لبنان) إلحنان تننباوم(رائيلي لتبادل األسرى في تاريخه، بعد استدراج العقيد اإلس

ولكن هل أوضح هؤالء الفروق الجلية بين الواقع اللبناني والواقع الفلسطيني أم سقطوا في شرك التماثل، لقد 
  : تميز الواقع اللبناني عن الواقع الفلسطيني بعدة عوامل أساسية سهلت من إتمام الصفقة

من عوامل الضغط على الشعب أو الحكومة اللبنانية، أو حتى مقاتلي وقادة الذي لم يكن أبدا :  ـ عامل الوقت1
حزب اهللا، على عكس ما يحدث في غزة اآلن، إذ أن كل يوم يمر يفت في عضد الفلسطينيين ويساعد على 

  .إلحاق اليأس بهم
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لسطينيين، الذين الذي لم يكن ضاغطا أبدا على مسؤولي حزب اهللا بقدر ما يحدث مع الف:  ـ عامل الجغرافيا2
يقومون بنقل الجندي اإلسرائيلي المأسور، ربما عدة مرات في اليوم الواحد حتى يمكن حمايته، ليس فقط من 
الوقوع في أيدي من يريدون تحريره، ولكن من الوقوع في أيدي من يريدون قتله من اإلسرائيليين إلنهاء تلك 

  . األزمة
 اإلقدام على اجتياح لبنان مرة أخرى، على 2000فقا التفاق آيار  ـ لم يكن بإمكان الجيش اإلسرائيلي و3

ففي الحالة اللبنانية كان العدو اإلسرائيلي قد وقع اتفاقا دوليا يقضي فيه بالفعل بإنهاء . عكس الوضع في غزة
  . احتالله لألراضي اللبنانية، ولم يبق سوى مزارع شبعا

لق عليه إسرائيل قوة الردع بينها وبين الفلسطينيين، ففى الحالة  ـ العامل األخير هو ما يتعلق بتآكل ما تط4
اللبنانية قد تقبل إسرائيل مؤقتا بمفهوم تآكل قوة الردع، ولكنها وفقا لمفهوم األمن القومي لديها، لن تتخلى عن 

 القائمين كل هذه العوامل تدعو الى التشكيك ـ على األقل ـ في رؤية. هذه الفكرة بسهولة تجاه الفلسطينيين
على إدارة األزمة، انطالقا من انتفاء مبدأ المماثلة بين الوضعين اللبناني والفلسطيني، وبالتالي الحاجة الملحة 
إلى المغايرة في الوسائل واألهداف وطريقة إدارة الصراع على األرض، فليس كل ما يقوم به حزب إسالمي 

  . في مكان يصلح لنظيره في مكان آخر
  : بإدارة األزمةحماس التفرد 

وإذا تركنا عوامل التماثل بين الوضعين اللبناني والفلسطيني جانبا، ودخلنا الى عمق إدارة األزمة، نجد حماس 
تصر وبشدة على اإلنفراد بإدارة األزمة منذ اللحظة األولى، اعتقادا منها بأن أي نجاح يمكن تحقيقه يجب أال 

 األخير بالنسبة لها بعدما حدث طوال الشهور الستة األخيرة، التي فهو طوق النجاة. ينسب الى أي جهة سواها
فقد رفضت حماس وبشدة الدعوات التي أطلقتها عدد من الفصائل بشأن تشكيل خلية . تلت وصولها الى الحكم

أزمة، كما رفضت قبول وعدا من الرئيس المصري باإلفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل اإلفراج أوال عن 
مع أن إرساء وترسيخ مبدأ . سرائيلي، وربطت عملية اإلفراج بالتزامن مع إطالق الجندي األسيرالجندي اإل

  . المبادلة هو األساس وليس التزامن أو عدد األسرى
وهو ما دفع باألزمة إلى ذروتها خالل األسبوعين األخيرين، في مشهد ال يخلو من تداخالت عديدة لعدد من 

  . د حماس عليها بشكل أساسي في إدارة األزمةالقوى اإلقليمية التي تعتم
  :أولويات غائبة

ولكن هل كان تصرف حماس، الذي يلقي بالمناسبة استحسانا فلسطينيا وعربيا ـ حتى اآلن ـ يمثل أولوية 
لقد أعقب عملية أسر الجندي اإلسرائيلي بثمان وأربعين ساعة، توصل الفلسطينيين ألول . فلسطينية واضحة

يضمن وحدة القرار .  الى اتفاق هو األول من نوعه1997 الحوار الفلسطيني في غزة عام مرة منذ بدأ
منذ اندالع االنتفاضة األولى عام (السياسي والعسكري الفلسطيني، بعد تجاذب دام ما يقرب من عشرين عاما 

في الوصول كما ضمن االتفاق ـ األول من نوعه ـ وحدة الهدف واألساليب النضالية المستخدمة ) 1987
وكان ال بد لحماس ـ إذا كانت حريصة على الوحدة الفلسطينية ـ أن تنتبه، أن هذا االتفاق هو األسمى . إليه

على االطالق منذ عهود، وأن نجاحه يكمن في وضع آليات تنفيذه العملية على أرض الواقع، وليس االنشغال 
ا تصبو إليه الحركة، أو ما يتطلع إليه بقضية، تعلم حماس ومن يشجعها أنها لن تحقق على األقل م

وأن الشيء الوحيد الذي يستحق العناء هو تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاق تاريخي بين . الفلسطينيون
لقد ارتعبت إسرائيل لوصول . الفصائل الفلسطينية المختلفة في السابع والعشرين من شهر يونيو الماضي

اق، ولكن حماس فتحت أمامهم أبواب النجاة مرة أخرى بطريقتها في إدارة الفلسطينيون أخيرا الى هذا االتف
  . أزمة الجندي المأسور

  وماذا بعد؟
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. صحيح أن اإلسرائيليين سيخسرون في هذه األزمة، كما سيخسر الفلسطينيون وباألخص منهم حركة حماس
كاديما صاحب ( حزبا كامال فإسرائيل ألول مرة تراهن على خطة من صنعها، بل األكثر من هذا، أن هناك

ولكن هل نجحت خطة ). فك االرتباط األحادي الجانب(، قام باألساس على هذا البرنامج  )األغليبة في الكنيست
كاديما، بعد عملية أسر الجندي، ان كل األصوات اآلن في إسرائيل تدين هذه الخطة، األمر الذي يمكن أن يدفع 

ى انتخابات مبكرة في إسرائيل وضرب خطة االنسحاب اإلسرائيلي من غزة في النهاية الى إمكانية الذهاب ال
نعم هذه خسارة إلسرائيل ولكاديما، ولكنها خسارة . واستعادة الوجود اإلسرائيلي في غزة من جديد. في مقتل

ين نحن على الصعيد اآلخر وبدال من تفعيل االتفاق التاريخي ـ كما أشرنا ـ بين الفلسطيني. أكبر للفلسطينيين
إن  .ولكن قد تمتد أسهمها لتصيب حماس من الداخل. أمام فرقة جديدة، ال تشمل الفصائل الفلسطينية وحسب

األزمة في أوج تطورها، وتحتاج الى وساطة عربية حقيقية تقودها مصر، ليس ألنها أكبر دولة عربية، ولكن 
في غزة، وبحكم تأثيرات ما يحدث في غزة على بحكم االرتباط القائم بينها وبين الفلسطينيين واإلسرائيليين 

ولكن ال بد للوساطة المصرية . األمن القومي المصري، وبحكم عالقات مصر القوية بكافة الفصائل لفلسطينية
وإال فعلى الواقع الفلسطيني . إذا أردنا لهذه األزمة أن تنتهي. من دعم سوري، سعودي، قطري وإيراني

  ! السالم.. الموحد
13/7/2006ألوسط الشرق ا  

 
  مشعل يتحكم في غزة من دمشق .72

 هدى الحسيني
طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، دمشق بـتبادل السجناء مع إسرائيل، وأصر على أن 

لم يعترف مشعل بأن العملية العسكرية . خطف الجندي اإلسرائيلي كان عملية عسكرية، وليس عمال إرهابياً
اذ لم يعد . س والشعب الفلسطيني غالياً، خصوصاً انها جرت في الوقت غير المناسب تماماًكلفت حكومة حما

هناك من دولة في الوقت الحاضر، تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الرئيسية، فيما تزداد شراسة الحرب 
اً إليران ـ إذا ما كان األهلية في العراق، وهذه بحد ذاتها تسبب األرق لكافة الدول اإلسالمية والعربية وأيض

مشعل يعول عليها ـ فالحرب األهلية في العراق تنزع من إيران ورقة أساسية بأنها القادرة على فرض 
ان العملية العسكرية التي أمر بها مشعل حولت قطاع غزة الى بركان تؤجج نيرانه . االستقرار فيه متى شاءت

كوفي أنان األمين العام لألمم المتحدة، رفعاً للعتب دعا . ذمأساة الشعب الفلسطيني، ولن يكون هناك من منق
إسرائيل التخاذ كافة االجراءات لمنع اتساع حجم المأساة اإلنسانية، وكان رد رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود 
ره اولمرت أن العملية ستستمر إلى ما ال نهاية، إذا لم يتم االفراج عن الجندي المخطوف، وقال مشعل في مؤتم

  . الصحفي ان ال افراج اال مقابل االفراج عن السجناء الفلسطينيين
الفلسطينيون يعانون، يجوعون، يمرضون ويضحون كعادتهم : في حالة كهذه، يبدو الوضع على األرض كالتالي

مقابل تحديات دونكيشوتية يقدم عليها مسؤولوهم، ووسط تصفيق الشعوب العربية، التي تستعد إلجازات 
مشعل يهرب الى االمام وإسرائيل تراوغ . ، لهذه الوقفة المجيدة للشعب الفلسطيني وبالذات لالطفالالصيف

وتقول إن عالقاتها جيدة مع مختلف المنظمات االنسانية، ويقول مسؤولوها إن بالدهم حريصة على ايصال 
سقط بعيداً عن الهدف، األدوية الى المصابين، وينسون انه مقابل كل صاروخ بدائي من صواريخ القسام ي
وبسبب جندي اسرائيلي . تنهمر مئات القذائف على الجانب الفلسطيني، وتدمر البنى التحتية أو ما تبقى منها

  .عاقبت إسرائيل مليونا ونصف المليون فلسطيني
ة الجديد في هذا المؤتمر أنه سمح لمشعل بعقده في دمشق، إذ جرت العاد. نعود إلى مشعل ومؤتمره الصحفي

يقول البعض ان سماح دمشق بهذه الخطوة، دليل . ان تعقد حماس مؤتمراتها الصحفية بعد كل أزمة، في لبنان
على القوة التي يشعر بها النظام السوري حالياً، ثم انه بعد اسبوعين من الصمت ورغم كونه الرجل األساسي 
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أن يتحدى إسرائيل وفي : اً كثيرة في آنفي هذه األزمة، وألنه مطلوب من اسرائيل أراد مشعل أن يدمج أمور
  . الوقت نفسه ان يعرض عليها تبادل األسرى بمعنى التفاوض ولو بطريقة غير مباشرة

هذا األسلوب طُبق في السابق مع حزب اهللا، لكن حزب اهللا يملك األرض وجرت مواجهات بينه وبين اسرائيل، 
وإذا كان مشعل أراد من .  جرى تبادل األسرى بينهماوتوصل الطرفان الحقاً الى ما سمي تفاهم نيسان، ثم

خالل مؤتمره الصحفي أن يظهر بأنه يفرض شروط إطالق سراح الجندي وبنود التفاوض مع إسرائيل، إال انه 
ألن التفاوض غير المباشر لن يشمل فقط اطالق سراح الجندي، ثم ان . في الوقت ذاته حقق السرائيل ما تريد

، جرى ذلك مقابل جثث )كانت ألمانيا الوسيط(قت على اطالق سجناء طالب بهم حزب اهللا اسرائيل عندما واف
  .ثالثة جنود اسرائيليين، وبالطبع بقيت االتفاقيات على سريتها

لقد أعطى خطف الجندي إسرائيل ذريعة لتحقيق أهدافها، فهي عبر العمليات المتواصلة في غزة، تريد وضع 
لى خراجات مدنها، انها تريد تغيير قواعد اللعبة وإسقاط معادلة إطالق حد إلطالق صواريخ القسام ع

هي تريد أن تفرض على حدودها مع غزة ما تم االتفاق عليه بالنسبة الى حدودها مع لبنان، حيث . الصواريخ
ان المواجهة مع حزب اهللا مستمرة انما ضمن شروط واضحة جدا، تجنب قصف المدنيين وحصر العمليات في 

الماضي من جنوب لبنان، قيل ان الجبهة الشعبية ) مايو(وعندما ُأطلق صاروخان في شهر ايار. طق محددةمنا
لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة اطلقتهما إلحراج حزب اهللا المتعهد المحافظة على شروط اللعبة، ودفعه الى 

ز الحزب على طول الحدود وتحميله فتح جبهة الخالل الوضع في لبنان، لم تتردد اسرائيل في قصف كل مراك
  .المسؤولية

 53إن عملية خطف الجندي التي سماها مشعل عملية عسكرية، أودت حتى كتابة هذا المقال ليل االثنين، بحياة 
فلسطينيا مقابل جندي إسرائيلي قتل بالنيران الصديقة في شمال غزة، وقال قائد المنطقة الجنوبية في إسرائيل 

إننا مستعدون لمواصلة العملية العسكرية لمدة شهر وشهرين وحتى اكثر، وعندما : النتالجنرال يواف غا
سيراجع الفلسطينيون خسائرهم وعدد قتالهم في نهايتها، اعتقد انهم سيفكرون مرتين في المستقبل، قبل 

رائيلي بخطته أما رئيس الوزراء اولمرت فإنه أراد استعادة ثقة الرأي العام اإلس. التخطيط لخطف جندي آخر
المقبلة المتعلقة باالنسحاب من الضفة الغربية، وبشنه هذا النوع من العمليات العسكرية غير المتكافئة، انما 
يختبر الخيارات المطروحة أمام حكومته من أن االنسحاب األحادي من األراضي المحتلة، يعطي إسرائيل 

ي أعيدت للفلسطينيين، ويشعر أولمرت بأنه إذا نجحت حرية تحرك مطلقة إذا ما استمر العنف في المناطق الت
هذه المعادلة في غزة، فإن الرأي العام اإلسرائيلي سيوافق من دون عناء على االنسحاب من الضفة، طالما أن 

  .1967الرد سيكون حاسما وأن العالم لن يتحرك، ألنه يعتبر بأن إسرائيل قد انسحبت من اراضي 
ء إسماعيل هنية يوم السبت الماضي، وضع حد لكل العمليات العسكرية من قبل عندما اقترح رئيس الوزرا

الطرفين، جاء الجواب من اولمرت بأن ال تفاوض مع حماس، لكن وزير األمن اإلسرائيلي افي ديشتر، وهو 
من األقرب الولمرت قال إن إطالق سراح الجندي ضروري، وفي اللحظة التي يتوقف فيها إطالق صواريخ 

  .ام، سوف ندخل فترة هدوء، وفي نهايتها سيكون ممكنا إطالق سراح سجناء كبادرة حسن نيةالقس
هناك توافق عام بأن العملية العسكرية، التي أمر بها مشعل إنما هي جزء من محاوالته إلحراج رئيس السلطة 

قتراحه بتبادل السجناء، ولوحظ أن ا. الفلسطينية محمود عباس وكذلك هنية، وإلظهار أنه الحاكم الحقيقي لغزة
جاء بعدما عرض هنية وقفا الطالق النار، الذي رفضته إسرائيل التي تعرف أين عنوان حماس بالتحديد، كما 
أن المؤتمر الصحفي جاء بعدما أرسل عباس مبعوثين لبحث اطالق سراح الجندي مع مشعل وقيادة حماس في 

 موسى الى دمشق للغرض نفسه، وكشف هذا أن مشعل دمشق، وبعد وصول أمين عام الجامعة العربية عمرو
ليس سيد نفسه، بل رجل سوريا، وانه رهن حماس لدمشق، واذا استطاع يسلم القضية الفلسطينية كلها الى 

  .سوريا
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في مؤتمره، قال مشعل انه سمع بهذه الزيارات من خالل وسائل االعالم، مما كشف أن االتصال به ليس 
وتقول مصادر أميركية إن سوريا ابلغت اسرائيل بطريقة غير مباشرة . ؤولين في دمشقمباشرة، انما عبر المس

أن مشعل رجلها، ومع معرفة اسرائيل بأن مشعل وليس هنية من أمر بالعملية عبر النفق، شعر اولمرت بأن 
يلي على سوريا الضغط على مشعل إلطالق سراح الجندي المخطوف، ومن هنا جاء تحليق الطيران اإلسرائ

فوق قصر الرئاسة في الالذقية، وللتبيان أمام الرأي العام اإلسرائيلي ان الرادار اإلسرائيلي ال يزال يغطي 
سوريا، وان مشعل قد يصبح عبئا عليها وليس ورقة في يدها، لكن وحسب المصادر االميركية فإن سوريا، 

ستطيعه اولمرت، ألن قدرته على التأثير على تريد ثمنا وهو تخفيف الضغوط األميركية عليها، األمر الذي ال ي
الرئيس األميركي جورج دبليو بوش محددة، اذا أمكن القول في العالقة االسرائيلية ـ الفلسطينية، وأن الرئيس 

  .األميركي ال يتحمل اية معارضة لسياساته الشرق أوسطية المتعلقة بسوريا، أو العراق، أو إيران
ة اآلن على فعل أي شيء لتخفيف الضغوط األميركية على سوريا، فإن األخيرة لن إذا كانت إسرائيل غير قادر

تخضع لضغط اسرائيل بطرد مشعل، ألنها تراهن على أنه ورقة مفيدة لها عندما يحين وقت جلوسها على 
ي لكن سوريا ف. طاولة المفاوضات مع اسرائيل وأن وجوده، إذا صحت حساباتها، قد يعجل في تلك المفاوضات

الوقت نفسه ال تتحمل أن تغتال اسرائيل مشعل فوق أراضيها، ألنها ستضطر الى اعتبار مثل هذه العملية 
بمثابة إعالن حرب، وكون الطيران السوري لم يحلق لمواجهة الطيران االسرائيلي أخيرا، يعني أن قدراتها 

 الدول العربية المجاورة لها في اية العسكرية محدودة في هذا المجال، كما أنها ال يمكن أن تعتمد على دعم
  .مواجهة

مشعل، لكن الهدوء / إن سوريا تتمنى في هذا الوضع، أن تحرك الجبهة اللبنانية لتخفف عنها وعن حماس
يسيطر على الحدود اللبنانية ـ االسرائيلية رغم التطورات األخيرة على الساحة االسرائيلية ـ الفلسطينية ـ 

ى تأثر حزب اهللا بالموقف اإليراني في المفاوضات المتوقعة ما بين طهران وواشنطن السورية، ويعود ذلك ال
وبصفتها الممول الرئيسي لحزب اهللا، الذي يتبع . حول الوضع في العراق، وحول برنامج ايران النووي

 يتورط حزب اهللا األيديولوجية االيرانية، فإن طهران لها النفوذ المؤثر على مقاتلي الحزب، وال تريد بالتالي أن
في اي مواجهة مرتبطة بالصراع االسرائيلي ـ الفلسطيني، قد تنعكس على المفاوضات الجارية اآلن معها 

  .بصدد العراق والبرنامج النووي
13/7/2006الشرق األوسط   
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