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*** 
 

  ئبا ومسؤوال من حماس في الضفة الغربية وزيرا ونا64اعتقال  .1
أقدمت قوات اإلحتالل اإلسرائيلي على اعتقال رئيس المجلس التـشريعي          : 29/6/2006 48عرب  نشر موقع   

وثالثة وزراء في الحكومة الفلسطينية، وسبعة نواب من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وجميعهم مـن               
عزيز الدويك بعد محاصرة عمارة جمزو في منطقة البالوع قـرب           .دوجاء أن قوات اإلحتالل اعتقلت       .حماس
 .كما اعتقلت قوات االحتالل في ساعٍة مبكّرٍة من فجر اليوم، وزير العمل الفلسطيني، محمد البرغوثي               .رام اهللا 

كما اعتقـل الـوزير نـايف       . كما علم أن قوات اإلحتالل قامت باعتقال الوزير لشؤون القدس، خالد أبو عرفة            
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واعتقل النائبان عن كتلة التغيير واالصالح خالـد سـعيد وخالـد             .لرجوب، وزير األوقاف والشؤون الدينية    ا
سليمان، الناطق بإسم حماس في المجلس، اضافة الى القياديين في حماس المحامي فاضل بشناق، وخالد الحاج                

ون األسرى غير أنه لم يتواجـد       الناطق بإسم الحركة في جنين، كما داهمت منزل السيد وصفي قبها وزير شؤ            
واعتقلت قوات االحتالل عضو المجلس التشريعي عن مدينة القدس وائل الحسيني بعد اقتحام منزله              ،  في المكان 

وأفاد شقيق النائب الحسيني، أن قوة كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت            .في حي الضاحية شمال المدينة المقدسة     
وفـي نبـأ     .ب المنزل ودخلته عنوةً واقتادت النائب الحسيني إلى جهة مجهولة         منزل شقيقه وقامت بتفجير أبوا    

وفي مدينة بيـت     .الحق اعتقلت قوات االحتالل أيضاً النائبين عن مدينة القدس أحمد عطوان ومحمد أبو طير             
ـ     .لحم تم اعتقال النائب أنور الزبون      ائب ـرب جاء أن قوات اإلحتالل اعتقلت الن      48وفي نبأ وصل موقع عـ

وكذلك اقتحمت مدينة سلفيت عشرات المصفحات واآلليات التابعـة لالحـتالل، وقامـت              ناصر عبد الجواد،  .د
باعتقال األستاذ إبراهيم سعادة أبو ماضي مدير مكتب التشريعي، في محافظة سلفيت، واقتادته إلى جهة غيـر                 

اعتقلـت قـوات     و .ي محافظة سـلفيت   وما تزال حملة االعتقاالت مستمرة حتى كتابة هذه السطور، ف          .معلومة
وأفاد مراسـلنا، بـأن قـوات        .االحتالل فجر اليوم، عدداً من الوزراء بعد محاصرة عمارة سكنية في رام اهللا            

عمر عبد الرازق وزير    .ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم، ود         .االحتالل اعتقلت د  
موقع هـآرتس   وأفاد  .  األسرى والمحررين، وسمير أبو عيشة وزير التخطيط       المالية، والسيد وصفي قبها وزير    

جيش االحتالل خرج إلى حملة االعتقاالت الواسعة هذه وهو يحمل أوامر اعتقال موقعة من قبل                أن   اإللكتروني
  .  يلية العامةقضاة اسرائيليين بعد سلسلة من اإلجراءات أجرتها الشرطة االسرائيلية بالتعاون مع النيابة االسرائ

 اعلنت مسؤولة عسكرية ان الجيش االسرائيلي اعتقل ليل :اف بنقالً عن  29/6/2006الدستور وأضافت 
وقالت المسؤولة التي .  وزيرا ونائبا ورئيس بلدية ومسؤولين اخرين من حماس في الضفة64االربعاء الخميس 

ماس ضالعة في االرهاب ال سيما في هجوم  هذا االجراء اتخذ النه ثبت ان ح:رفضت الكشف عن اسمها ان
 مضيفة ان اسرائيل ال تنوي ، ليس لدينا من خيار سوى الدفاع عن شعب اسرائيل:وتابعت هذه المسؤولة .االحد

 :واوضحت ان. استخدام كوادر حماس لمبادلتهم من اجل االفراج عن الجندي االسرائيلي الذي خطف االحد
 . امام قضاة ونامل في ان يتم تمديد حجزهم االحترازياالسالميين الموقوفين سيحالون 

وكانت مصادر فلسطينية اعلنت انه تم اعتقال وزير الشؤون االجتماعية فخري تركمان ووزير الحكم المحلي 
 . عيسى الجعبري

ما واعتقل بعض هؤالء الوزراء في فندق في رام اهللا كانوا يتواجدون فيه النهم ال يعيشون في المنطقة، حسب 
 . وقال ان الجيش االسرائيلي كبلهم وغطى وجوههم بعد اعتقالهم. اعلن مسؤول امني في الفندق

واعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي احمد بحر، اليوم الخميس اعتقال اسرائيل لوزراء ونواب في المجلس 
وقال بحر . ذا االجراممؤامرة وحربا ضروسا على الحكومة والشرعية الفلسطينية محمال اسرائيل تداعيات ه

وتاتي هذه .  منذ اللحظة االولى التي فازت حماس وشكلت الحكومة والحرب عليها:لوكالة فرانس برس
 . االعتقاالت لتعطيل الحكومة واالعتداء على الشرعية والديمقراطية الفلسطينية

ى أن قوات كبيرة من مصادر محلية أشارت إل أن القدسمن  29/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم وذكر 
   .جيش االحتالل تحاصر منزل النائب محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي، وتطالبه باالستسالم

  الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة،       إلى أن  رام اهللا من   29/6/2006وفا  -وكالة األنباء الفسطينية  وأشارت  
سطينيين، بما فيهم وزراء في الحكومة الفلسطينية، وأعضاء        أدان بشدة قيام قوات االحتالل باعتقال مسؤولين فل       

ورفض عبد الرحيم، بشكل مطلق، كل المبررات التي تتذرع بها الحكومة اإلسـرائيلية              .في المجلس التشريعي  
ووصف أمين عام الرئاسة، هذا العمل بالعدواني، وأن اعتقـال وزراء وأعـضاء              .العتقال هؤالء المسؤولين  

عض رؤساء بلديات، عمل غير معقول وال متزن وال يدل على اإلطالق على أنه صادر عن                مجلس تشريعي وب  
وطالب عبد الـرحيم، الحكومـة اإلسـرائيلية         .جهة متوازنة تتصف بالحكمة، ونطالب باالفراج الفوري عنهم       
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الفوضى وعدم  بالكف عن هذه السياسة العدوانية الغاشمة التي لن تؤدي إال إلى مزيد من اتساع دوامة العنف و                
واختتم عبد الرحيم تصريحه بأن العدوان على غزة وبعض المدن في الـضفة واعتقـال الـوزراء                  .االستقرار

  .وأعضاء التشريعي بشكل خاص، إنما يستهدف تدمير النظام السياسي الفلسطيني
  

  يستبيح غزة بتواطؤ أمريكياالحتالل  .2
صـادق وزيـر    :فتحي صباح وأسعد تلحمي غزةوصرة النانقالً عن مراسليها في   29/6/2006الحياة  نشرت  

الدفاع عمير بيرتس على مواصلة العمليات العسكرية التي تحمل اسم أمطار الصيف والتـي أكـدت مـصادر                  
 ليس لدى اسـرائيل نيـة العـادة     :وقال اولمرت انه   .عسكرية انها ستستمر اياما وانها بمثابة عملية متدحرجة       

ه وان العملية العسكرية التي اقرها اول من امس وشنها الجيش فجر امـس ليـست                احتالل القطاع او البقاء في    
اعادة شـاليت الـى بيتـه الن سياسـة     : نهاية المطاف، وسنضطر الى مواصلتها لتحقيق الهدف الرئيسي منها  

ن وشدد على ان اسرائيل غير معنية بالمس بالفلـسطينيي        . اسرائيل كانت وستبقى عدم ترك جنودها في الميدان       
االبرياء، ومحمالً قادة حماس في غزة وسورية مسؤولية اضطرار الجيش االسرائيلي الى ضرب غزة وبنيتهـا         

وتعني كلمة شاليت بالعبرية    (واطلقت اسرائيل على اليوم االول من عدوانها اسم شاليت جنوبي            .التحتية المدنية 
فـي المقابـل، نقلـت       .كبرى امطار الصيف  ، واعتبرت ما قامت به امس المرحلة االولى من الخطة ال          )الحاكم

وسائل االعالم العبرية عن مسؤولين في الحكومة وآخرين عسكريين انه لم يتم تحديد موعد النتهـاء العمليـة                  
ونقلت عن مصادر امنية ان لدى الجيش       . العسكرية وان االمر مشروط باطالق شاليت وعندها سيتم وقفها فورا         

وادرجت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني عملية امطار الصيف في سـياق حـق              .خططا كثيرة جاهزة في الدرج    
وقالت في بيان وزعته وزارة الخارجية على العالم ان اسرائيل لن تسلم بواقـع              . اسرائيل في الدفاع عن نفسها    

. تعرض سكانها الى الهجوم في تخومها ليل نهار، معتبرة خطف الجندي مسألة انسانية من الدرجـة االولـى                 
قالت بعيد اجتماعها بوزير العدل األميركي ان الحكومة االسرائيلية مارست كل الوسائل المتاحة قبل ان تلجـأ         و

 لرغبتنا في ان يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً بـال هـوادة علـى              :الى العسكرية العادة الجندي المخطوف    
امنية اسرائيلية ان الغـرض مـن       وأقرت مصادر    .السلطة الفلسطينية ورئيسها وعلى سورية الطالق الجندي      

الهجوم العسكري الجديد الموضعي والمحدود بحجمه ليس اعادة الجندي المخطوف فحسب، انما ايضا ضـرب               
وذكرت الصحف العبريـة ان      .البنى التحتية للذراع العسكرية لحماس لوقف مواصلة نشاطها االرهابي المنفلت         

 االربعاء في حضور وزير الدفاع وقادة المؤسسة العسكرية         -اولمرت صادق في ساعة متقدمة من ليل الثلثاء         
على عملية امطار الصيف بعدما لم تثمر جهود الوساطة الدولية، خصوصا المصرية والفرنسية، فـي اطـالق                 

واضافت ان اولمرت لم يصادق على اقتراح قدمه عسكريون بقطع التيار الكهربائي عن القطاع تحسباً               . الجندي
 المستشفيات، ما قد يمس بالجهود الديبلوماسية االسرائيلية المبذولة القناع العالم بحق اسرائيل             لوفاة مرضى في  

وكتبت هآرتس ان الغرض من العملية هو تجميع اوراق مساومة فـي مواجهـة               .في الرد على خطف الجندي    
 الجنـدي فـي     حماس وممارسة ضغوط عسكرية على قادتها تؤدي في نهاية االمر الى تسوية تقضي باطالق             

وزادت ان المراحل المقبلة من العملية ستشمل بتر القطاع الـى ثالثـة اجـزاء                .مقابل وقف اسرائيل عدوانها   
وذكرت يديعوت احرونوت ان المرحلة الثالثة       .وتشديد الحصار البحري والجوي ومنع دخول المؤن والبضائع       

وفي مقدمهم مـشعل ورئـيس الحكومـة        من أمطار الصيف ستشمل سلسلة عمليات اغتيال ضد قادة حماس،           
 .ونقلت عن بيرتس قوله إن العملية ستكون مؤلمة ومتواصلة وان وقفها بيد الفلسطينيين وحدهم             . اسماعيل هنية 

وكتب اليكس فيشمان ان العملية العسكرية التي اطلقها الجيش امس ليست سوى رسالة الى قـادة حمـاس وان                   
دمة وتزرع الدمار والقتل وتعيد السرائيل عنصر الردع لم تبـدأ بعـد             العملية المدوية المفترض ان تحدث ص     

وزاد انه ليس مستبعداً ان تحاول اسـرائيل خطـف احـد            . تفادياً لتعريض حياة الجندي المخطوف الى الخطر      
  .قياديي حماس لتجعل منه ورقة مساومة في التفاوض من اجل اطالق الجندي
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ائيلي نهار امس قصف المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية من مدينـة           واصلت قوات االحتالل االسر   بالمقابل،  
رفح بقذائف المدفعية، وشن غارات جوية على مناطق اخرى في قطاع غزة، بعد ليلة لم يتمكن فيها اكثر مـن                    

 16وقـصفت طـائرات اف   . مليون ونصف مليون فلسطيني من النوم بسبب غارات جوية حقيقيـة ووهميـة       
 القطاع بعشرات الصواريخ والقذائف ضمن عملية عسكرية واسعة النطاق اطلقـت عليهـا              ومروحيات اباتشي 

ولم تسفر العملية االسرائيلية عن وقـوع شـهداء او جرحـى             .قوات االحتالل االسرائيلي اسم امطار الصيف     
عملية التـي   قطاع في المرحلة االولى من ال     الفلسطينيين حتى االن بعد ما تركز القصف على البنى التحتية في            

وشن الطيران الحربي االسرائيلي غارتين حقيقيتين علـى اهـداف          .  االربعاء -بدأت عند منتصف ليل الثلثاء      
 بها حاجز الصوت ما يحدث      16فلسطينية بعد ظهر امس، وعشرات الغارات الوهمية التي تخترق طائرات اف            

واستهدفت الغارة االولـى موقـع   .  قوة الزلزالانفجارات هائلة تصم اآلذان وتهز منازل الفلسطينيين بقوة تشبه    
اما الغارة الثانية فاستهدفت منزالً في قرية الشوكة الواقعة شرق رفح، فـي حـين               . تدريب تابع لكتائب القسام   

ويبدو ان اسرائيل تـراهن علـى ان تـؤدي           .ادعت اسرائيل انها استهدفت مصنعا لتصنيع الصواريخ المحلية       
القوة والترهيب الى ارغام الخاطفين على نقل الجندي من مكان الى اخر في وقت              عمليات القصف واستعراض    

وفي . استنفرت فيه مئات العمالء والمتعاونين الفلسطينيين للبحث عن المكان الذي يحتجز فيه المسلحون الجندي             
منطقة بقوات  حال حصلت اسرائيل على معلومات استخبارية حول مكان احتجازه، فان من المتوقع ان تجتاح ال              

لكن المفاجأة غير السارة التي تنتظرها قد تتمثل في اقدام الخاطفين في هذه الحـال علـى قتـل                   . كبيرة وفجأة 
  .الجندي الذي تسعى اسرائيل الستعادته حيا وليس ميتا

النـاطق باسـم    أن  بيروت   ومن   رائد الفي  نقالً عن مراسلها في غزة       29/6/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت  
حمل االحتالل أي تبعات لعمليته العسكرية في القطاع بما فيها تعريض حيـاة الجنـدي األسـير                  ئب القسام كتا

وحذر االحتالل من مغبة قصف المدن والمخيمات الفلسطينية، وقال إن أي بيت يقـصف قـد يكـون                  . للخطر
  .الجندي األسير فيه، وعندها على إسرائيل أن تبحث عن رفاته في غزة

واعتبر ان العدوان الجديد على الفلسطينيين يكشف       . اميل لحود االجتياح االسرائيلي لقطاع غزة     ان  من جانبه، د  
  .عن حقيقة اسرائيل القائمة على العنف والظلم وانتهاك المواثيق واألعراف والقوانين الدولية

ؤول سياسـي   صرح مس:برهوم جرايسينقالً عن مراسلها في الناصرة  29/6/2006الغد األردنيـة   وأضافت  
اسرائيلي لوسائل اعالم اسرائيلية، بأن العملية العسكرية هي بداية حملة واسعة، وهذه المرحلة األولى ضـمن                
سلسلة عمليات مستقبلية ومن بينها تقسيم القطاع، كما كنا نفعل سابقا، الى جانب عمليات أخرى بهدف زيـادة                  

من جهة أخرى فقد رأى الـصحفيان        .جندي المختطف الضغط على السلطة الفلسطينية والجهات التي تحتجز ال       
 إن اسرائيل بدأت ترى     :االسرائيليان، آفي سخاروف وعاموس هارئيل، في مقال مشترك لهما في هآرتس أمس           

 .ان الجهود الدبلوماسية الطالق سراح الجندي قد استنفدت نفسها، ولهذا فإن اسرائيل اتخذت اآلن مسار القـوة                
ملية ستتركز في المناطق المفتوحة في القطاع، ومن ثم تبدأ عملية تدريجية لتوسيع نطـاق               بداية فإن الع  : وقاال

العملية، في حين يكون في مركز االهتمام تقليص اكثر ما يمكن من خطر على حياة الجندي، وتهدف العمليـة                   
ويقـول   .دانايضا، الى خلق صعوبات امام محاولة محتملة لتهريب المختطف الى مصر ومن هناك الى السو              

 الجيش يتحدث عن جبـي ثمـن مـؤلم لالرهـاب            :المحلل العسكري في يديعوت احرنوت ألكس فيشمان، إن       
الفلسطيني في غزة، فالعملية الكبيرة تبدو وكأنها خطة عسكرية لقتل عشرات المسلحين الفلسطينيين، واشتباكات              

تمشيط من بيت الى آخر، والعمل على       برية، وفصل مناطق عن بعضها في غزة، وقد يصل األمر الى عمليات             
ضرب القدرة على اطالق قذائف القسام، ومقابل كل هذا اغتيال قادة الذراعين العسكري والـسياسي لحمـاس،                 

  .كونهما وجهين لعملة واحدة
واصلت الطائرات الحربية اإلسرائيلية الليلـة      : وكاالتنقالً عن ال   29/6/2006األيام الفلسطينية   كتب مندوبو   و
ماضية وفجر اليوم، قصفها للعديد من المواقع الفلسطينية، حيث قصفت الطائرات الحربية اإلسـرائيلية فجـر                ال
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ثالث طرق رئيسية في جنوب قطاع غزة، فيما أعلنت مصادر أمنية فلسطينية امس، أن حشوداً               ) الخميس(اليوم  
في  .قطاعالداد الجتياح منطقة شمال     قطاع، فيما يبدو أنه استع    لعسكرية ضخمة شوهدت على الحدود الشمالية ل      

الوقت ذاته، قالت قنوات التلفزة اإلسرائيلية، إن الطائرات اإلسرائيلية وزعت منشورات تطالب فيهـا سـكان                
كما أفاد شهود عيـان، فجـر        .بلدتي بيت الهيا وبيت حانون بالمغادرة لئال يلحق بهم أذى من االجتياح المقرر            

وافاد مصدر أمني    .استهدف ملعباً رياضياً داخل الجامعة اإلسالمية غرب مدينة غزة        اليوم، أن قصفا اسرائيليا     
واوضح مصدر امني لفرانس برس ان       .وشهود عيان امس، بأن طائرة اسرائيلية نفذت غارات على خان يونس          

 مـصدر   من جهة ثانية، افاد    .الغارة استهدفت منزالً يعود الى زكي الدرديسي احد قادة حماس في خان يونس            
امني وشهود عيان فلسطينيون امس، بان عددا من الدبابات االسرائيلية توغلت لمسافة محـدودة قـرب معبـر             

وأفاد شهود عيان بان رجال المقاومة وضعوا عشرات السواتر الترابية فـي منـاطق شـمال                . صوفا في رفح  
بوات ناسفة في الطرق التي يمكن      قطاع استعدادا ألي اجتياح محتمل، موضحة انهم يقومون في الليل بزرع ع           ال

  . ان تسلكها الدبابات اإلسرائيلية
 وضع في حالة تأهب على الحـدود مـع           االسرائيلي الجيشأن  : 29/6/2006 السفير    في حلمي موسى وكتب  

لبنان خشية ان تسعى ميليشيا حزب اهللا او منظمات اخرى الى التصعيد عبر تنفيـذ هجمـات فـي المنطقـة                     
فيما  من احتمال تورط إسرائيل وتكرار المشهد اللبناني،         ر العديد من المعلقين،    حذ س الصعيد على نف . الحدودية

ولهذا فـإن إسـرائيل     . يرد أنصار الحكومة بأن الهجوم الدائر حذر جدا وهو يأخذ كل عبر لبنان في االعتبار              
يـرات وتظـل    تحاول الظهور بمظهر من يتصرف بطول نفس وهي تحذر الفلسطينيين عبر منـشورات وتفج             

 .توحي بأنها جاهزة للتراجع عن الخطة في كل وقت
  أعتبـر محمـود عبـاس  إلـى أن  : رام اهللا  من   29/6/2006 االتحاد االماراتية     مراسلة تغريد سعادة وأشارت  

 وطالـب اإلدارة األميركيـة وأعـضاء        .عقاباً جماعياً للشعب الفلسطيني وجريمة إنسانية     ،  العدوان على غزة  
، دعا الى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير        كما  . ية بسرعة التدخل لوقف التدهور    الرباعية الدول 

 اتهم ناصر الشاعر الهجـوم بأنـه        ومن جهته  .لوقف العدوان 'لتدارس إمكانية التوجه الى مجلس األمن الدولي        
بنية التحتية وليس إطـالق     أن الهدف هو تدمير ال    وأعتبر   ،عدوان نازي وجريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني      

 وكشف عن وجود سلسلة     .ستخسر من وراء هذه العملية    هي التي    أن إسرائيل    فقد أكد  ،غازي حمد أما  . األسير
  .زمةاألمن الجهود الدبلوماسية واالتصاالت الحثيثة مع أطراف عربية ودولية لحل 

ن االتصاالت مع أ من  ربه ياسر عبدبه صرح ما : رام اهللا من 29/6/2006 القدس العربي وجاء في
 تمنوا علي إال أنهماالمريكيين فشلت لوقف العدوان االسرائيلي، وانهم رفضوا االستجابة للمطالب الفلسطينية، 

 طالبوا الحكومة  الذينانهم تلقوا نفس الرد من االوروبيينبواضاف  .االسرائيليين عدم المساس بالمدنيين
   .سرائيليين بدون اي شروط االىالفلسطينية باإلفراج عن األسر

دعا مؤسسات المجتمع الدولي  ناصر الدين الشاعرأن : ترام اهللا والوكاال من 29/6/2006 البيان وأضافت
والمجموعة الدولية والقادة العرب والجامعة العربية والفاتيكان للتحرك العاجل للحفاظ على المدنيين الفلسطينيين 

  .الذين يتعرضون لحرب ابادة ضدهم
الخارجية الفلسطينية طالبت بعقد جلسة طارئة لمجلس       أن   :28/6/2006 48 عرب    مراسلة ألفت حداد وذكرت  

عمرو موسى، باإلسراع فـي دعـوة        كما طالبت    .األمن لمناقشة األوضاع المتدهورة في األراضي الفلسطينية      
خـروج بقـرارات تكفـل       لعقد جلسة فورية طارئة لتدارس الوضع الـراهن وال          العربية مجلس جامعة الدول  

المحافظة على التهدئة التي قد تتيح المجال أمام الشروع بالعمل الجاد إليجاد حـل عـادل وشـامل للقـضية                    
   .الفلسطينية

المتحدث الرسمي على لسان  أعلنتواشنطن إلى أن : جدة من 29/6/2006 عكاظ  مراسلفهيم الحامدونوه 
 محملة حماس مسؤولية ،ان السرائيل الحق في الدفاع عن نفسهاتأييدها للهجوم معتبرة ، باسم البيت األبيض
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عن اسفه لهذا الموقف الذي يعطي الضوء دفع هنية  مما  .دعا اسرائيل الى ضبط النفسإال أنه التصعيد، 
األخضر للعدوان ويتجاهل معاناة مليون ونصف المليون مدني فلسطيني، ودعا اسرائيل الى وقف الهجوم حتى 

 وعلى نفس الصعيد. مور تعقيداً معرباً عن امله في انتهاء قضية الجندي المخطوف بالشكل المناسبال تزيد األ
دعا كل من مجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر االسالمي امس الى تدخل اللجنة الرباعية لوضع حد 

   .للهجوم االسرائيلي وحذرا من تصعيد التوتر في الشرق األوسط
جماعة االخوان  أن : ومن القاهرةعمان مراسلها في  تيسير النعيمات نقال عن29/6/2006 الدستور وأوردت

 العدوان الصهيوني الغاشم والحملة الصهيونية التدميرية البشعة واالمسلمين وحزب جبهة العمل االسالمي ادان
قفوا مع شعب فلسطين وناشدت جماعة االخوان المسلمين في نداء لها أبناء األمة جميعاً أن ي .على قطاع غزة

 .الذي يتعرض لجريمة استئصال تستهدف تهجيره، وبخاصة بعد محاصرته الظالمة التي بلغت حداً ال يطاق
على قطاع غزة ، حيث  بدأت جامعة الدول العربية تحركا دبلوماسيا سريعا بهدف وقف العدوانومن جهتها 

لدولية المعنية من أجل تدارك الوضع أجرى عمرو موسى سلسة من االتصاالت مع عدد من األطراف ا
 التدخل السريع من قبل ه منالبا أجرى اتصاالت مع انان طموسىوذكر المتحدث الرسمي للجامعة أن . المتأزم

 وعلى . مع ديفيد ولشئه إلى اإلدارة األمريكية خالل لقا الطلب نفسكما وجه ،األمم المتحدة لوقف هذا العدوان
عب المصري جلسته المسائية أمس لمناقشة األوضاع في فلسطين، وأصدرت متصل، خصص مجلس الشصعيد 

وانتقد . مجلس بيانا اعربت فيه عن قلقها مما يحدث على األراضي الفلسطينيةالكتلة النواب المسلمين في 
ودعت كتلة الحكومة المصرية باتخاذ خطوات عاجلة لسحب  .الموقف الدولي والعربي واصفا إياه بالمخزي

 .ر المصري من تل أبيب وطرد السفير االسرائيلي من القاهرةالسفي
الهدف الحقيقي مـن    إلى ما صرح به أحمد الطيبي، من أن         : تل أبيب  من   29/6/2006 الشرق األوسط    ولفتت

هيبة الجيش بالعملية العسكرية    ، بعد أن تزعزعت      هو الحفاظ على عنجهية الجنراالت     االسرائيلية،وراء العملية   
  .ة الجريئةالفلسطيني

  
   لبنانيفلسطينينتائج استطالع الزيتونة آلراء   .3

) مايو( أيار 20أجرى مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، الذي يتخذ من بيروت مقراً له، في يوم السبت 
في لبنان بعد االنتخابات ، استطالعاً للرأي بهدف التعرف إلى اآلراء السياسية لالجئين الفلسطينيين 2006

، وتشكيل حكومة جديدة 2006) يناير( كانون الثاني 25التشريعية التي جرت في األراضي الفلسطينية في 
بقيادة حركة حماس، وما تبع ذلك من تداعيات، ومقارنتها بما كان عليه الحال في االستطالع السابق الذي 

، لمعرفة شكل ومدى التغير الذي طرأ عليها منذ 2005) نوفمبر( تشرين الثاني 13 و12أجراه المركز في 
   .2005) نوفمبر(شهر تشرين الثاني 

ومن أبرز النتائج التي تستدل من االستطالع الموسع، الذي اطلعت قدس برس على دراسته، أن الفلسطينيين 
 في المائة يجيدون 7.3 في المائة أميين، وعلى 10 سنة وما فوق يتوزعون على 18في لبنان ممن هم في سن 

  . في المائة أنهوا المرحلة الجامعية8.1 في المائة أنهوا المرحلة االبتدائية، و20.5القراءة والكتابة، و
في المائة 36.7 دوالر، و200  في المائة من العائالت الفلسطينية يقّل دخلها الشهري عن 43.4واتضح أن 

  . دوالر400منها يقل دخلها الشهري عن 
وفي سياق متصل .  أنهم متأكدون من عودتهم إلى فلسطين بشكل أو بآخر81.5موضوع العودة؛ أفاد وبشأن 

 في المائة 79.6 في المائة إنهم ال يجدون في التعويض والتوطين في لبنان حال لقضيتهم، وأكد أن 98.3قال 
  .اأنهم ال يقبلون إالّ العودة إلى بلداتهم وقراهم األصلية التي أخرجوا منه
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 في المائة ممن شملهم االستطالع في السالح الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في 72.2ورأت نسبة قوامها 
  . في المائة مع حصول تعديل في شكل التعامل مع السالح وضبطه90.7لبنان مصدر حماية لهم، ووقف 

 في 6.8ة األمنية عن المخيمات، و  في المائة موافقة مشروطة لتولي السلطات اللبنانية المسؤولي54.3وأبدى 
  . في المائة ضد ذلك في كل األحوال34.9المائة مع توليها للمسؤولية األمنية بشكٍل فوري، و

في المائة يؤيدون فتح، 25.8 في المائة من الفلسطينيين في لبنان يؤيدون حماس، و28.5وأظهر االستطالع أن 
  . في المائة يؤيدون الجبهة الشعبية4.8و
 في 83.1ينما جاء مروان البرغوثي كخيار مفضل لرئاسة الشعب الفلسطيني يليه خالد مشعل؛ فقد أعربوب

  .المائة عن تأييدهم لموقف حماس من عدم االعتراف بـالدولة العبرية رغم الضغوط المختلفة
وف التي وأكد مركز الزيتونة، أنه حاول أن يجري هذا االستطالع بأعلى دقة وموضوعية ممكنة في الظر

  .ُأجريت ضمنها الدراسة، واتبع كل اإلجراءات العلمية الالزمة لذلك
وقد أشرف على االستطالع وتحرير نتائجه الدكتور محسن محمد صالح، مدير مركز الزيتونة واألستاذ 
المشارك في الدراسات الفلسطينية، وعاونه في ذلك الباحثان زياد ابحيص وغنى جمال الدين، عالوة على 

  .عين باحثاً ميدانياًأرب
 من عدد الالجئين 2.5\1000 شخصاً، وهو ما يشكل تقريباً 1,033وقد ُأجري هذا االستطالع على عينة قدرها 

 ألف 400الفلسطينيين في لبنان كما تعلنه وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أونروا في لبنان وهو 
  . في المائة3الجئ ، وبلغت نسبة الخطأ العامة له حوالي 

وقد راعى اختيار العينة مكان السكن، والفئة العمرية، ووزع أفرادها ضمن هذه الفئات بالنسب نفسها الموجودة 
  . في الواقع بناء على اإلحصاءات المتوفرة، حسب توضيحات المركز

  
  الجوانب الشخصية من االستطالع

 في المائة 7.3 في المائة منهم أنهم أميون، و10فاد وفي إجابتهم حول أعلى شهادة تعليمية حصلوا عليها، أ
 في المائة منهم أنهم أنهوا 20.5منهم أنهم يجيدون القراءة والكتابة لكن لم يحصلوا على أي شهادات، وقال 

 في المائة أتموا التعليم 14.4 في المائة أنهوا المرحلة اإلعدادية فقط، و23.5المرحلة االبتدائية فقط، مقابل 
 في 10.3 في المائة فقط من أفراد العينة دخلوا إحدى مؤسسات التعليم العالي، بينهم 24.6وجاء أن . نويالثا

  ).البكالوريوس( في المائة حصلوا على شهادة الليسانس 8.1المائة حصلوا على شهادات من معاهد مهنية، و
 في المائة 38.1الية لفلسطين، فقد جاء وتأكد من االستطالع أن معظم فلسطينيي لبنان جاؤوا من المناطق الشم

 في المائة من 8.7 في المائة من حيفا، و10.2 في المائة منهم من صفد، و30.4منهم من عكا وقراها، وجاء 
 في المائة، األمر الذي يعكس االتجاه 95.5 في المائة من طبريا، وهو ما يشكل في المجموع 8.1الناصرة، و

، ويؤكد حقيقة توجه الالجئين الفلسطينيين إلى أقرب نقطة آمنة إلى 1948ام الطبيعي للهجرة خالل نكبة ع
  .وطنهم

 في المائة من الذين أجابوا على السؤال أنهم من المسلمين، بينما أجاب 97.9أما على مستوى الديانة، فقد ذكر
المائة من المستطلعين لم  في 1.6غير أنه من المفيد اإلشارة إلى أن .  في المائة منهم أنهم من المسيحيين2.1

  .يجيبوا على هذا السؤال
 43.4وأظهر االستطالع أن معظم فلسطينيي لبنان يعانون من الفقر أو ينتمون إلى الفئات األقل دخالًً، فقد أفاد 

 في المائة منهم إن دخل 36.7 دوالر، فيما قال 200في المائة منهم أن دخل معيل األسرة الشهري أقل من 
 في المائة من أفراد العينة كانت أسرهم 80.1 دوالر، وهو ما يعني أن 399 و200رتهم تراوح بين معيل أس
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 599 و400 في المائة منهم أن دخل معيل األسرة تراوح بين 12.2في المقابل؛ أفاد . في الفئات األقل دخالً
ي المائة فقط قالوا إن دخل معيل  ف3.3 دوالر، و799 و600 في المائة قالوا إن الدخل كان بين 4.4دوالر، و

  .أسرتهم كان في فئات أعلى
  

  تقديرات الالجئين الفلسطينيين في لبنان إلمكانية عودتهم إلى الوطن 
لم يسأل االستطالع الفلسطينيين عن مجرد حقّهم في العودة باعتبار ذلك حقاً طبيعياً، وليس موضع سؤال أو 

العينة، عما إذا ما كانوا يعتقدون بإمكانية عودتهم فعالً إلى فلسطين، ولكن تم توجيه سؤال إلى أفراد . نقاش
 في 39.1 في المائة منهم كانت نعم، لكن ليس شرطاً في هذا الجيل، فيما اختار 40.1واإلجابة التي اختارها 

ضي المحتلة عام  في المائة قالوا إنهم يعتقدون أنهم سيعودون لكن لألرا2.3المائة منهم إجابة نعم، بكل تأكيد، و
 5.1 في المائة أنهم ال يعتقدون أن عودتهم إلى فلسطين ستكون ممكنة، فيما قال 13.4، وفي المقابل قال 1967

 عاماً، 58وهكذا؛ فرغم األجواء البائسة التي يعيشها فلسطينيو لبنان منذ أكثر من . في المائة إنهم ال يعرفون
 في المائة 81.5 المحبطة التي تحيط بالقضية الفلسطينية؛ فال زال ورغم الظروف المحلية والعربية والدولية

أما المتشائمون حيال تحقق مثل هذه العودة فبلغوا . منهم يعتقدون بشكٍل أو بآخر بإمكانية العودة إلى فلسطين
  .ة تعليم األفرادولم يظهِِر االعتقاد بإمكان العودة أي تأثر بالفئة العمرية أو بنسب.  في المائة من المجموع13.4

  
  المواقف من خيارات تسوية قضية الالجئين الفلسطينيين

وفي السياق نفسه؛ سئل أفراد العينة عن الحل المقبول لديهم لتسوية قضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان، 
التي ينتسبون  في المائة من المستطلعة آراؤهم أنهم ال يقبلون سوى بالعودة إلى بلداتهم األصلية 79.6فأجاب 

 في المائة منهم إنهم يقبلون بالعودة إلى األراضي المحتلة عام 5.4إليها، والتي ُأخرجت منها عائالتهم، وقال 
 في المائة إنهم يقبلون بالتعويض واالستقرار خارج لبنان، 6.3وإزاء ذلك؛ قال . ، على الجهة األخرى1967
كما أفاد . ستقرار في لبنان مقابل الحصول على الحقوق المدنية في المائة أنهم يقبلون بالتعويض واال4.9وقال 

 في 2.1 في المائة أنهم يقبلون بالتعويض والتوطين في لبنان والحصول على الجنسية اللبنانية، فيما قال 1.7
  . المائة منهم إنهم ال يعرفون

لمائة فقط من المستطلعة آراؤهم،  في ا6.5في المحصلة؛ اختار تسويةً تتضمن االستقرار في لبنان ما مجموعه 
 في المائة فقط، بل كانت 6.6ولم يكن بديلهم األكثر شعبية هو االستقرار في الخارج، إذ قبل بهذه التسوية 

 في المائة 85العودة إلى أرض فلسطين التاريخية االختيار الوحيد المقبول لتسوية قضية الالجئين في لبنان لدى 
ع أن الرغبة في العودة إلى القرية أو البلدة األصلية أمر ال يقتصر على فئات ويتضح من االستطال. منهم

المثقفين والناشطين الفلسطينيين، وإنما هو حالة شعبية عامة، وأن حالة اإلحباط لم تنل إالّ من جزء بسيط من 
 نوعاً من الطمأنة كما تحمل هذه النتيجة. الفلسطينيين، رغم الضغوط الطويلة والهائلة التي يعانون منها

 في المائة من فلسطينيي لبنان ال يفكرون في التعويض والتوطين في لبنان 98.3للسلطات اللبنانية بأن 
  .والحصول على الجنسية اللبنانية، رغم أن معظمهم ولد في لبنان وال يعرفون بلداً غيرها

  
  اآلراء بشأن السالح الفلسطيني في مخيمات لبنان

ح، ورداً على طلب الدراسة باختيار الوصف األصح بحق السالح الفلسطيني في المخيمات؛ في موضوع السال
 في المائة وسيلة لضبط 11.1 في المائة بأنه مصدر حماية للفلسطينيين، واعتبره 72.2أجابت غالبية نسبتها 

خيمات، ومصدر  في المائة مصدر خطر وتهديد على فلسطينيي الم12.4وتنظيم شؤون المخيمات، فيما عده 
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ولم يتأثر وصف السالح بمتغيرات العمر .  في المائة بأنهم ال يعرفون4.3دخٍل وسطوة ألصحابه، وأجاب 
  .ومستوى التعليم، لكن نوعاً من التفاوت بدا في اآلراء على مستوى المخيمات والتجمعات المختلفة

 األفضل مع السالح الفلسطيني في في الموضوع نفسه؛ سأل الباحثون أفراد العينة عن أسلوب التعامل
 في المائة منهم إنه يجب أن يبقى بيد قوة أمنية تمثل كافة القوى السياسية الفلسطينية، 40.2المخيمات؛ فأجاب 

 في المائة منهم 12.8 في المائة منهم إنهم يؤيدون االحتفاظ بالسالح ولكن مع منع إظهاره، وقال 37.7فيما قال 
  .  بيد الكفاح المسلح فقط حسب تركيبته الحاليةإنهم يؤيدون أن يبقى
 في المائة من المستطلعة آراؤهم أنه ال بد من تعديل وضع السالح الفلسطيني في 90.7في المجموع ارتأى 

 في المائة فقط قالوا إنهم مع أن يبقى كما هو عليه الوضع حالياً، ولدى 2.7المخيمات بشكل أو بآخر، مقابل 
 في المائة 2.9 لم يكن التعديل المطروح هو التخلي عن السالح وتسليمه للجيش اللبناني إذ أن الغالبية الساحقة

  .فقط كانوا مع هذا الخيار
يالحظ أن السؤال اكتفى بموضوع السالح داخل المخيمات، ولم يسأل عن السالح الفلسطيني خارجها، أي في 

غير أنه من الواضح أن .  نسبة اإلجابات في هذه الحالةباقي األراضي اللبنانية، حيث من المحتمل أن تختلف
مجمل فلسطينيي لبنان يشعرون باألمان واالطمنان لوجود السالح بأيديهم، ألسباب تعود لتجربتهم التاريخية، 
وحاجتهم إلى ما يثبت قدرة السلطات اللبنانية على توفير الحماية األكيدة لهم، فضالً عن حصولهم على حقوقهم 

  .وهم في الوقت نفسه غير راضين عن الشكل الحالي الذي تُدار به األمور. نيةالمد
  

  تولي السلطات اللبنانية للمسؤولية األمنية عن المخيمات الفلسطينية
وجواباً على سؤال عما إذا كان على السلطة اللبنانية أن تتولى المسؤولية األمنية عن المخيمات الفلسطينية؛ 

 في المائة بشرط أن يكون هذا جزءاً من 41.4ة موافقة مشروطة على ذلك، فقد أيد ذلك  في المائ54.3أبدى 
تغيير شامل في واقع الفلسطينيين يتضمن المسؤولية الكاملة عنهم بما في ذلك إعطاؤهم حقوقهم المدنية، فيما 

 في المائة أنهم يؤيدون 5.3رأى  في المائة منهم هذا التأييد بقدرة السلطة اللبنانية على توفير األمن، و7.6ربط 
 في المائة فقط أن تولي السلطة اللبنانية 6.8وقد اعتبر . هذه السيطرة لكن ليس بوجود التهديد االسرائيلي

 في 61.1وهذا يعني أن ما مجموعه . للمسؤولية األمنية عن المخيمات الفلسطينية يجب أن يتم بشكٍل فوري
في لبنان، يبدون تأييدهم ألن تتولى السلطات اللبنانية المسؤولية األمنية عن المائة من الالجئين الفلسطينيين 

 في المائة تلك 34.9على الجهة المقابلة؛ عارض . المخيمات الفلسطينية لكن وفق ظروف وشروط متفاوتة
د تفاوتت بين نسب التأيي.  في المائة4السيطرة في أي حال من األحوال، أما الذين قالوا إنهم ال يدرون فكانوا 

مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية، فيما اتجاهات التأييد المتعددة، خصوصاً تلك التي تربط السيطرة 
  .األمنية بالحصول على الحقوق المدنية، كانت تتزايد بارتفاع مستوى التعليم والدخل

  
  اتجاهات تأييد الرأي العام الفلسطيني في لبنان للفصائل 

، 2006) مايو( وأيار 2005) نوفمبر(عان اللذان أجراهما مركز الزيتونة، في تشرين األول أظهر االستطال
تقارباً في شعبية حركتي فتح وحماس، فقد تفوقت فتح على حماس في االستطالع األول، ثم تفوقت حماس على 

  . فتح بفارق بسيط في االستطالع الثاني
 28.5فلسطيني الذي تؤيده أو تشعر أنه أقرب إلى توجهاتك؛ أجاب فعند سؤال المستطلعة آراؤهم عن التنظيم ال

 في المائة أنهم يؤيدون حركة فتح، مقابل 25.8في المائة في االستطالع الجديد أنهم يؤيدون حركة حماس، و
، أي قبل إجراء 2005) نوفمبر( في المائة كانوا قد قالوا إنهم يؤيدون حركة فتح في شهر تشرين الثاني 27.4
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 في المائة قالوا في حينها إنهم يؤيدون حركة 21.7النتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وا
  .حماس

وتشير هذه النتائج إلى أن حركة حماس انتقلت بعد االنتخابات الفلسطينية في األراضي المحتلة من المركز 
 نقاط مئوية، 6.8المركز األول، مضيفة إلى رصيدها الثاني في الشعبية بين الالجئين الفلسطينيين في لبنان إلى 

أخذت جزءاً أساسياً منها من الفئة غير المقررة التي أجابت بـال أدري في االستطالع األول، فيما انتقلت 
 1.6حركة فتح من المركز األول في الشعبية بين الالجئين في لبنان إلى المركز الثاني، وخسرت من رصيدها 

 نقاط مئوية عن 5.7 أنه بعد أن كانت حركة فتح تحوز النسبة األعلى من التأييد الشعبي بفارق أي. نقاط مئوية
حركة حماس أقرب المنافسين؛ أصبحت حركة حماس صاحبة المركز األول من حيث التأييد الشعبي بفارق 

اسي لفلسطينيي ويستدل من ذلك بوضوح أن المزاج السي.  نقاط مئوية عن حركة فتح، أقرب المنافسين2.7
الشتات يتأثر مباشرة بالمزاج السياسي لفلسطينيي األراضي المحتلة، وفي الساحة التي تخوض المواجهة 

  .المباشرة مع االحتالل
وقد شهدت نسبة تأييد بقية .  في المائة لباقي الفصائل الفلسطينية16.7بالمقابل؛ فإن التأييد بشكل عام لم يتجاوز 

ت متفاوتة، فالجبهة الشعبية، التي كانت الفصيل الثالث الذي خاض االنتخابات وتمكّن من الفصائل كذلك تغييرا
أما حركة الجهاد اإلسالمي، ورغم مقاطعتها . إحراز مقاعد فيها، زادت نسبة تأييدها بمقدار نقطة مئوية واحدة
في ما أن الفصائل الفلسطينية . وية نقطة مئ1.3لالنتخابات التشريعية الفلسطينية؛ فقد زادت نسبة تأييدها بمقدار 

 االنتفاضة خسرت جزءاً من التأييد الذي كانت تحظى به بين االستطالعين -األخرى، خصوصاً حركة فتح 
من جهة أخرى؛ ال تزال نسبة كبيرة من الفلسطينيين لم تختر أياً من التنظيمات أو لم تحدد . األول والثاني

  . في المائة29.1موقفها ، وهي نسبة تصل إلى 
  

  المفضلون لرئاسة كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج
 من جهة أخرى؛ سأل الباحثون أفراد العينة عمن يختارون لرئاسة كل الشعب الفلسطيني، لو كانت هناك 

 في المائة منهم أنهم سيختارون مروان البرغوثي، وقال 21.5انتخابات عامة في الداخل والخارج، فأجاب 
 في المائة منهم إنهم سيختارون اسماعيل هنية، فيما قال 12.5 في المائة إنهم سيختارون خالد مشعل، و13.6
  . في المائة إنهم سيختارون محمود عباس10.6

مروان البرغوثي كان المرشح األكثر شعبية في كال االستطالعين وبفارق واضح نسبياً عن أقرب المنافسين، 
 عن 15.7 مئوية في االستطالع الثاني، فبعد أن كان في المرتبة األولى بفارق  نقاط11.8لكن شعبيته نقصت 

 نقاط 4 عن المرشح الثاني، رغم أن الثاني بدوره فقد 7.9المرشح الثاني؛ أصبح في المرتبة األولى بفارق 
  .مئوية من شعبيته

 نسبة تأييد حركة حماس بعد خالد مشعل كان المرشح الثاني من حيث الشعبية في االستطالعين، ورغم زيادة
االنتخابات التشريعية؛ إالّ أن شعبيته تراجعت متأثرة كما يبدو بالحملة الشديدة التي تعرض لها إثر خطابه في 

 في ذكرى استشهاد عبد العزيز الرنتيسي، ثم بتصاعد شعبية إسماعيل هنية الذي قاسم مشعل 2006/4/23
) نوفمبر(نية، وبعد أن كان المرشح األقل شعبية في شهر تشرين الثاني أما إسماعيل ه. جزءاً من شعبية حماس

 رغم كونه في حينها رئيس قائمة حركة حماس لالنتخابات التشريعية؛ أصبح في المركز الثالث بعد 2005
  نقاط مئوية، وهو ما يظهر أهمية اإلعالم11.4االنتخابات وبعد توليه رئاسة الوزراء، فزادت شعبيته بمقدار 

في التعريف بالرموز والشخصيات، كما يشير إلى حالة من االرتياح ألدائه، على األقل في أوساط مؤيدي 
  .  حماس
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 نقاط مئوية، أما فاروق 2.1وقد كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو المرشح الرابع في المرتين، لكنه فقد 
، فأصبح المرشح الخامس في أيار 2005) وفمبرن(القدومي، الذي كان المرشح الثالث في شهر تشرين الثاني 

وقد تناقصت شعبية محمود الزهار بمقدار ضئيل رغم فوز .  نقاط مئوية9.8، وانخفضت شعبيته 2006) مايو(
في ما أن جورج حبش وأحمد جبريل بقيا في المراكز . حركة حماس في االنتخابات وتوليه حقيبة الخارجية

هما، فيما بقيت شعبية رمضان شلح في مكانها، وبقي نايف حواتمة المرشح األقل نفسها بزيادة بسيطة في شعبيت
  .حظاً وبانخفاض طفيف في شعبيته

  
 نقاط مئوية، وهو ما يوضح جزءاً من الفارق 10.8أما نسبة الذين قالوا إنهم لن يختاروا أحداً فقد زادت بمقدار 

لعام كان رموز حركة فتح الثالثة يحتلون ثالثة من وفي االتجاه ا. السلبي في الشعبية لعدد من المرشحين
 في المائة من التأييد الشعبي في تشرين 63.5المراكز األربعة األولى من حيث الشعبية، ويستحوذون على 

 ليظّل اثنان منهم في 2006) مايو(، لكن األمور تغيرت إلى حد ما في شهر أيار 2005) نوفمبر(الثاني 
 في المائة من الشعبية، وليحتل رموز حركة حماس 39.8ولى، وليستحوذ ثالثتهم على المراكز األربعة األ

 في 20.5 في المائة من الشعبية، بعد أن كان نصيبهم 27.7المركزين الثاني والثالث، وليستحوذ ثالثتهم على 
  .2005) نوفمبر(المائة في تشرين الثاني 

  
  ي لبناناآلراء بشأن أداء الفصائل تجاه الفلسطينيين ف

 لتقييم أداء هذه الفصائل الفلسطينية، بحيث 10 و1وقد طُُلب من المستطلعة آراؤهم أن يعطوا عالمات بين 
 هي أقل تقدير، وطُلب من المستطلعة آراؤهم أن يعطوا تقييمهم 1 هي أفضل تقدير، والدرجة 10تكون الدرجة 

لفلسطينيين في لبنان، والثاني في تقييم أدائها في خدمة في اتجاهين أساسيين، األول في تقييم أداء الفصائل تجاه ا
  .النضال الفلسطيني

 أقل 2006) مايو(وقد اتضح من اإلجابات أن تقييم أداء كل الفصائل تجاه الفلسطينيين في لبنان، كان في أيار 
ين، وكان تقييم  نقطة، رغم أن طريقة طرح السؤال وقياسه لم تختلف بين الحالت0.74لجميع الفصائل وبمعدل 

وكانت حركة فتح تحوز أكبر قدر من .  نقطة من المعدل0.91أداء حركة فتح هو األكثر تأثراً، إذ نقص 
، وإن بفارٍق بسيط ال يتعدى 2005) نوفمبر(الرضا عن أدائها تجاه الفلسطينيين في لبنان في تشرين الثاني 

 أصبحت في المرتبة الثانية من حيث الرضا، 2006) مايو( من الدرجة عن حركة حماس، لكنها في أيار 0.18
حركة الجهاد اإلسالمي، جاءت في المرتبة الثالثة لتشكل . 0.2متأخرة عن حركة حماس بفارق مشابه قدره 

نقطة المنتصف، ثم تأتي الفصائل اليسارية بدرجات متقاربة وبفوارق بسيطة فيما بينها، إذا ما استثنيت 
  .فراد العينة لها في موقع بعيد عن البقيةالصاعقة التي جاء تقدير أ

  
  تقييم الفلسطينيين في لبنان لألداء النضالي للفصائل  

أما التقييم على أساس أداء الفصائل في خدمة النضال الفلسطيني بشكل عام؛ فإن نتائجه، وإن كانت تشير إلى 
 إلى أن تقييم أفراد العينة ألداء الفصائل  نقطة في المعدل؛ إال أنها تشير0.5ميل مشابه لتناقص التقدير بمعدل 

وتشير النتائج . تجاه خدمة النضال عموماً كان أفضل من تقييمهم ألدائها تجاه الالجئين الفلسطينيين في لبنان
  في المرتبة 2006) مايو( وفي أيار 2005) نوفمبر(كذلك إلى أن حركة حماس كانت في تشرين الثاني 

وحركة فتح بدورها كانت . ، وبفارق معتبر عن أقرب فصيل لها الذي كان حركة فتحاألولى من حيث التقييم
 في المرتبة الثانية من حيث التقدير، وبفارق بسيط عن حركة الجهاد 2005) نوفمبر(في تشرين الثاني 

. اًاإلسالمي، فأصبحت في المرتبة الثالثة من حيث التقدير بعد حركة الجهاد اإلسالمي وبفارق بسيط أيض
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ويؤكد هذا التغير النسبي في تقدير حركة الجهاد اإلسالمي، االتجاه حول ارتباط تقدير الفلسطينيين للفصائل 
أمر آخر كان واضحاً هو أن تقدير أفراد العينة ألداء . بمدى تبنيها وممارستها للمواجهة المسلحة مع المحتل

بفارق معتبر عنه تجاه الفلسطينيين في لبنان، وكذلك حركة الجهاد تجاه خدمة النضال الفلسطيني عموماً أفضل 
  .األمر بالنسبة لحركة حماس

هذا وقد تأثّر إعطاء الدرجات بشكل واضح بالسلوك والتأييد الحزبي للمستطلعة أراؤهم، وبشكل يعبر عن 
وا الدرجة فقد أعطى مؤيدو فصيٍل معين درجات كاملة لفصيلهم، فيما أعط. درجات عالية من التعصب أحياناً

األدنى للفصيل المنافس، وخصوصاً عندما تعلق األمر بفتح وحماس، وهو ما خفّض من معدالت التقدير 
  .للفصائل

  
  اآلراء بشأن موقف حماس من عدم االعتراف بالدولة العبرية

؛ كان هل تؤيد موقف حركة حماس من عدم 2006) مايو(السؤال األخير في االستطالع الذي جرى في أيار 
 في المائة 9.4 في المائة بـنعم، و83.1العتراف بـإسرائيل على الرغم من الضغوط المختلفة؟؛ أجاب ا

هذا التأييد رغم تفاوت نسبته بين مؤيدي الفصائل المختلفة؛ كان .  في المائة إنهم ال يدرون7.5بـال، فيما قال 
 في المائة 96.5يدوا هذا الموقف بنسبة واضحاً وبغالبية ساحقة لدى الجميع، فمؤيدو حركتي حماس والجهاد أ

 في المائة 85.7 القيادة العامة والجبهة الشعبية بنسبة - في المائة على التوالي، ومؤيدو الجبهة الشعبية 96.6و
 في المائة 23.5 في المائة منهم بنعم، مقابل 66.2 المائة على التوالي، أما مؤيدو حركة فتح فأجاب 79.2و

 في المائة منهم إنهم 10.4 يؤيدون موقف حركة حماس من عدم االعتراف بإسرائيل، فيما قال فقط قالوا إنهم ال
 في 84.4هذا التأييد شمل أيضاً أولئك الذين قالوا إنهم ال يؤيدون أياً من الفصائل الفلسطينية إذ أيد . ال يدرون

  .دونه في المائة فقط قالوا إنهم ال يؤي5.6المائة منهم هذا الموقف، مقابل 
 هذه األغلبية ظلت ظاهرة بين أفراد العينة على مختلف اختياراتهم لشخص الرئيس، فرغم أن الالفت أيضاً أن
نقطة الخالف األساسية بين الرئيس محمود عباس والحكومة التي شكلتها حركة حماس هي حول االعتراف 

قف حماس من عدم االعتراف بها، فيما  في المائة من مؤيدي الرئيس عباس إنهم مع مو59.3بإسرائيل؛ قال 
 في المائة أنهم ضد موقفها من عدم االعتراف، أما مؤيدو فاروق القدومي ومروان البرغوثي فقال 28.7قال 

وحتى الذين لم يرشحوا أحداً .  في المائة منهم على التوالي إنهم يؤيدون عدم االعتراف82.7 في المائة و79.5
  . في المائة منهم إنهم يؤيدون عدم االعتراف75.3ألغلبية، إذ قال للرئاسة؛ فقد وافقوا رأي ا

  
  الخالصة العامة لالستطالع

وتؤكد نتائج االستطالع الحالة المادية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون في لبنان، ورغبتهم القوية في 
ينيين في إعادة تنظيم وضع كما تشير إلى رغبة الفلسط. العودة إلى فلسطين، ورفضهم للتوطين في لبنان

السالح الفلسطيني في المخيمات، ووجود نسبة تزيد عن النصف ال تمانع من تولي السلطات اللبنانية المسؤولية 
وتُظهر  .األمنية في المخيمات بناء على ظروف وشروط محددة، وخصوصاً إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية

كما تُظهر أن مروان البرغوثي هو . س، مع تصاعد في شعبية حماسالنتائج تـقارباً في شعبية فتح وحما
وتؤكد النتائج دعم . الشخصية المفضلة لرئاسة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، يليه خالد مشعل

فلسطيني لبنان للحكومة الفلسطينية بزعامة حماس في موقفها الرافض لالعتراف بالدولة العبرية رغم الضغوط 
  .ةالمختلف

  27/6/2006قدس برس 
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  إسرائيل تعقد أزمة الجندي األسير : هنية .4
اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية اسـرائيل مـساء االربعـاء            : 28/6/2006 48عرب  نشر موقع   

وقال هنية لرويترز في     .بتعقيد االزمة المتعلقة بخطف جندي اسرائيلي من خالل ارسال قواتها الى قطاع غزة            
يح علني يدلي به بشأن خطف الجندي انه يشدد على ضرورة ان يوقف االحتالل التصعيد العـسكري       اول تصر 

واضاف ان حكومته تتابع االزمة القائمة المتعلقة بالجندي المفقود وتأمل           .حتى ال يتعقد الموقف وتتفاقم االزمة     
   .ان تنتهي بطريقة مالئمة

حمل نائب رئيس الوزراء ناصر الدين الشاعر، أمس،         :29/6/2006األيام الفلسطينية    في   كتب جعفر صدقة  و
إن حيـاة الجنـدي     : وقال الشاعر  .الحكومة االسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الجندي االسرائيلي االسير        

غزة لن يضمن حياة    لاالجتياح  . االسرائيلي متوقفة على القرار السياسي االسرائيلي وليس على القرار الفلسطيني         
  .ديالجن

 اعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفلسطينية ان : اف ب نقالً عن29/6/2006القدس العربي وأضافت 
الوزارة وجهت رسائل الي الدول العربية تدعوها الي دعم الحل التفاوضي مع اسرائيل لضمان االفراج عن 

وقال طاهر النونو  .رائيلي االسيرمعتقلين فلسطينيين في السجون االسرائيلية مقابل االفراج عن الجندي االس
المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس انه تم توجيه رسائل الي وزارات خارجية الحكومات العربية من 

 . مقابل اطالق سراح الجندي االسيرىاجل بذل جهود دبلوماسية ودعم حل تفاوضي يضمن اطالق سراح اسر
 .وضوع الجندي االسيرواكد المتحدث ان الوزارة ليست طرفا في م

  
  هنية والوزراء يأخذون تهديدات إسرائيل على محمل الجد ويغادرون منازلهم  .5

غادر رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية      : الوكاالتو عبد الرؤوف أرناؤوط     ، رفح ، غزة ، القدس ،رام اهللا 
فلسطينية مطلعة إن غالبية أعضاء      في وقت قالت مصادر      ،منزله في غزة مع بدء العملية العسكرية اإلسرائيلية       

قطاع تواروا عن األنظار وأغلقـوا هـواتفهم الجوالـة خـشية            الالحكومة والمجلس التشريعي من حماس في       
واقتصر االجتماع الطارئ للحكومة الفلسطينية في مقر رئاسة الـوزراء           .استهدافهم من قبل القوات اإلسرائيلية    

فة دون مشاركة الوزراء من سكان غزة على نظام الفيديو كـونفرنس            في رام اهللا أمس، على الوزراء من الض       
وقال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم ناصر الدين الـشاعر            .وذلك للمرة األولى منذ تشكيل الحكومة     

ن  نأخذ التهديدات اإلسرائيلية على محمل الجد فنحن نتعامل مع حكومة إسرائيلية كثيرا ما تـضع القـانو                 :إننا
 ومع ذلك فإن الحكومة تمارس مهامها وفقا للقانون الدولي وتقوم بواجبها نحو السكان كما               ،الدولي خلف ظهرها  

  .يفترض
  29/6/2006الوطن السعودية 

  
  ةسجلت نقلة نوعيا عالقاتن :عشراوي التقت السنيورة وصلوخ .6

اللبنانيـة  س، رئيس الحكومـة     عشراوي يرافقها ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي، ام         حنان  .زارت د 
تحدثنا عن التحديات الداخلية والوصول إلى اتفاق حول وثيقة الوفاق الـوطني     : فؤاد السنيورة، وقالت بعد اللقاء    

في فلسطين، وكرر السنيورة تقديره للوصول إلى هذا االتفاق وشعوره بالتضامن مع معاناة الشعب الفلـسطيني                
المخيمات في لبنان والعالقة المتبلورة والمتطورة الفلسطينية اللبنانية ودور         كما تطرقنا إلى وضع     . في فلسطين 

السفارة الجديدة ودور السفير عباس زكي هنا وضرورة العمل بشكل دؤوب ومتعاون من أجل تخطي الصعاب،                
ن البلـد   خاصة واننا وجدنا تفهما لضرورة إعطاء اإلنسان الفلسطيني بعضا من الحقوق والكرامة علما بأن لبنا              

المضيف ال يستطيع تحمل كل هذه األعباء ولكنه يستطيع أن يفعل ما باستطاعته من أجل رفع المعاناة وتأكيـد                   
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وعليه فإن اللقاء كان مثمرا وجيدا وحميما وأيضا لقاء صداقة ألنني أعتبـر أن              . حق العودة للشعب الفلسطيني   
  . عتز بهذه الصداقةالرئيس السنيورة إنسان صادق ومبدئي وصديق قديم ونحن ن

وعقـد الجانبـان مـؤتمرا      . فوزي صلوخ، استقبل عشراوي في حضور زكي      اللبناني  وكان وزير الخارجية    
شددنا على ضرورة وحـدة أبنـاء الـشعب         : صحافيا مشتركا اشاد صلوخ في مستهله بالسيدة عشراوي وقال        

ت االسرائيلية، وتحقيق عملية سالم تعيد      الفلسطيني وإرساء برنامج وطني فلسطيني موحد كفيل بمواجهة التحديا        
  . االعتبار الى مبادئ مؤتمر مدريد التي تبقى المبادئ االساسية ألي عملية سالم

شعرت عن قرب بمدى التفاهم والوعي ليس للقضايا والمشاكل الداخلية الفلسطينية فحـسب،             : وقالت عشراوي 
  . ا في فلسطين ولبنانوانما لضرورات التحرك المستقبلي والتعاون في ما بينن

ما انطباعك من خالل الجولة التي تقومين بها على عدد من المسؤولين والشخصيات اللبنانيـة حـول                 : سئلتو
أشعر بأن هناك ارتقاء فعليا في العالقات الفلسطينية اللبنانية، فوجود االخ           : العالقات اللبنانية الفلسطينية؟ أجابت   
 الفلسطيني واالرتقاء به، بحيث نستطيع معالجة الصعب حقيقة، ولكن لدينا           عباس زكي هنا يمثل توحيد التمثيل     

في المستقبل ليس فقط طموحات بل وعود بأن العالقات تسير من الجيد الى االجود على أسس راسـخة مـن                    
التفاهم والصراحة سياسيا، والالجئون الفلسطينيون في لبنان هم ضيوف بالفعل، ونشكر لبنـان علـى حـسن                 

ة وعلى محاولة معالجة القضايا التي كانت تسبب معاناة ومشاكل، وهناك نية صـادقة لمعالجـة هـذه                  الضياف
القضايا ووضع القضية الفلسطينية في قلب التحرك اللبناني داخليا ودوليا، وسيكون التمثيل الفلسطيني وحـدويا               

  . وهناك نقلة نوعية في العالقات. ومسؤوال ويعالج بشكل مشترك
  29/6/2006السفير 

  
  الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة في حكومة وحدة وطنية: النائب أم نضال .7

 أم نضال فرحات أن الباب ال يزال مفتوحاً على مصراعيه  النائبأكدت:  صنعاء،المركز الفلسطيني لإلعالم
ناصب بقدر إن حماس ليست حريصة على السلطة والم: أمام الجميع للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، وقالت

حرصها على انصهار جميع أطراف الطيف السياسي الفلسطيني في حكومة وحدة وطنية تقدم مصالح الشعب 
واألمة على المصالح الضيقة، منوهة بأن الحركة لم تحرص يوماً على الوصول إلى الحكم لكنه موقع أراد اهللا 

وأضافت أم نضال  .اجب مقاومة العدو المحتلأن تكون فيه ليكون العمل السياسي جهاداً بحد ذاته ال يلغي و
في كلمة ألقتها أمام ألوف الحضور في المهرجان األول الذي أقيم تحت شعار نساء وأطفال ) خنساء فلسطين(

 سيبقى القرآن في يميننا وبندقية المقاومة في شمائلنا حتى تحرر فلسطين :من أجل فلسطين في صنعاء
  .التاريخية من النهر حتى البحر

  28/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ثالثاً اًخطف مستوطنعن كتائب األقصى تعلن  .8
من خطف مستوطن من بلدة ريشون      تمكنت  كتائب  الوحدات في   ان   ،ناطق باسم كتائب االقصى   ، ال ابو فؤاد قال  

ت حـذر و .) عامـاً 62 (واوضح ان اسم المستوطن المخطوف ناح ميـسكوفيتش      . لتسيون القريبة من تل ابيب    
على أتم االستعداد لنقل المعركة الـى الخـارج   وقالت انهم  الصهاينة من ارتكاب مجازر بحق المدنيين        الكتائب

  . خالل ايامهموهناك سفارة اسرائيلية في دولة معينة ستكون هدفاً ل
29/6/2006النهار   

  
 القسام تدمر جرافة لالحتالل  .9
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إسرائيلية قرب مطار غزة برفح، من خـالل         ن إعطاب جرافة  أعلنت كتائب القسام عن تمكّن مقاتليها م      : غزة
  . استهدافها بقذيفة مضادة للدروع إضافة إلى مهاجمة موقع عسكري بصاروخين

28/6/2006 قدس برس  
 

  أسر الجندّي الصهيوني مشروع : حماس .10
بدد مشيرةً إلى  أكّدت حماس على مشروعية أسر الجندي الصهيوني الذي اختطف خالل عملية الوهم المت:غزة

أن اتّهام قياداتها في الخارج بالضلوع في التخطيط للعملية محاولة صهيونية لتصدير الفشل العسكري للكيان 
وقالت الحركة، في بيان لها  .همحاصرال لمزيٍد من الضغط وامحاولة لزج سوري ووألزمته الداخلية الناشئة عنه

الصهيوني بالنسبة للجندي ما تم تستثمر  جلعاد شليتأن ة أسر، ومن حقّ المقاومة أنليس اختطافاً وإنما عملي 
ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية كافّة إلى  .هذا اإلنجاز في إطالق سراح المرتهنين في سجون االحتالل

   .الوحدة والتماسك في مواجهة العدوان الصهيوني
28/6/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  ة تحذر الحكومة اإلسرائيلية من مغبة أي اعتداء على غزةمقاومة الوطنيكتائب ال .11

 الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية كافة قادتها الميدانيين للتنسيق مع          -دعت كتائب المقاومة الوطنية      :غزة
 .تداءكافة األجنحة العسكرية من خالل تشكيل غرفة عمليات مشتركة بهدف توحيد جهودها في مواجهة أي اع               

كمـا حـذرت    ،  وأكدت على دعمها لكامل مطالب الفصائل باإلفراج عن األسرى مقابل الجندي المختطـف            
وأكدت علـى    .الحكومة اإلسرائيلية من مغبة أي اعتداء ضد قطاع غزة، مؤكدة أنه ستكون له عواقب وخيمة              

  .االستمرار في نهج المقاومة ضد قوات االحتالل
28/6/2006 قدس برس  

 
  حمدان حصيلة عشرة الفجراسامة  المقاومة تسلم هيئة دعم .12

هيئة دعم المقاومة االسالمية سلمت اسامة حمدان ممثال الحكومة الفلسطينية،          ان   29/6/2006 المستقبل   نشرت
 دوالرا اميركيا، حصيلة التبرعات النقدية التي جمعتها بعد النداء الـذي            420 ألفا و  553حوالة مصرفية قيمتها    

م حزب اهللا دعما لصمود الشعب الفلسطيني، وذلك خالل مؤتمر صحافي خاص بالحملة، عقـد،               اطلقه امين عا  
في نقابة الصحافة في حضور النواب مروان فارس، امين شري وعلي المقداد، نقيب الصحافة محمد البعلبكي،                

  . وممثلي قوى سياسية
ن الحملة وأكد ان تبرعاتهـا سـتجد        حمدان ثم ان   :عمار نعمة  نقالً عن مراسلها   29/6/2006 السفير   وذكرت

وتناول الداخل الفلسطيني، ولفت الى ان حماس تثبت اليوم، انها عند حـسن ظـن   . طريقها عاجالً الى فلسطين  
تممنا التفاهم بين الفصائل، هذا التفاهم الذي سيحفظ الحقوق وال تراجع عن األرض وحـق               أ : وقال .الناس بها 
اهم الفلسطيني وال يوقف وال يلغي برنامج اي فصيل، كما يفوت على االحـتالل              ويمثل الحد األدنى للتف   . العودة

 كذلك نجحنا في فرض استمرار المقاومة على ارض فلسطين وتأكيد معادالتها في عملية كرم ابو                .زرع الفتنة 
فظ  ووعد بأن الحركة ستحفظ الثوابت والحقوق، والوحدة الوطنية وستحمي المجتمع مـن الفتنـة وسـتح                .سالم

  . المقاومة رغم كل الضغوط
  

    جنوب لبنانعين الحلوة مخيم ل زيارة اللجنة الوزارية إلى ي تأجانباء عن .13
حملت الساعات الماضية أكثر من تطور على صعيد زيارة وفد اللجنة الوزارية الى مخيم              : محمد صالح ،  صيدا

ا تطور الوضع الميداني في غزة نحـو        وسط إشارات أعطتها مصادر فلسطينية بأنه اذ      جنوب لبنان   عين الحلوة   
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وعدا عن هذا التطور تواجه الزيارة عوائق من داخـل          . وفد قد تصبح ملغاة بطبيعة الحال     الاالسوأ فإن زيارة    
البيت الفلسطيني وذلك في ضوء القرار الذي اتخذته قوى التحالف الفلسطينية بمقاطعتها ألنها لم تنسق مع قوى                 

وقال مسؤول جبهـة التحريـر      . صار التنسيق مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية      التحالف في إشارة الى اقت    
مخيم لم تبحث مـع  الوفد الى الالفلسطينية في لبنان وعضو قيادة وفد التحالف الفلسطينية محمد ياسين ان زيارة  

طع الزيـارة   زيارة تكرر مجددا، ولذلك نحـن سـنقا       الالتحالف وان الخلل الذي حصل سابقاً وأدى الى تأجيل          
ويؤكد المشرف العام على ميليشيا فتح في لبنان ومؤسس الجيش الشعبي منير المقدح ان الزيـارة                . ونعارضها

ورحبت الجماعة اإلسـالمية  . ستتم في موعدها، وان موقف قوى التحالف هو موقف مركزي وهذا شأن يعنيهم        
نى أن تكون الزيارة لمنطقة التعمير خطـوة        في الجنوب على لسان مسؤولها السياسي بسام حمود بالزيارة وتم         

على طريق تخفيف حدة االحتقان السياسي، داعياً جميع القوى السياسية والتي أجمعت على أن تأخـذ الدولـة                  
دورها الطبيعي في المنطقة إلى ضرورة التواصل والحوار حتى يكون هناك قرار صيداوي موحد يدعو الدولة                

  . نطقة وأهلهاإلى تحمل مسؤولياتها تجاه الم
29/6/2006السفير   

  
 الجعبري قيادي فلسطيني يتصدر شواغل قادة االحتالل منذ عملية األسر : تحقيق .14

تنشغل أوساط إسرائيلية بارزة بقيادي فلسطيني أعجز جيش االحتالل اإلسرائيلي، : عبد الغني الشامي، غزة
 أحد أبرز القادة العسكريين لحركة حماس إنه أحمد الجعبري،. بعد محاوالت متكررة الستهدافه واغتياله

وكانت . جلعاد شليت والذي يتقدم اسمه في اإلعالم العبري مجدداً، مع عملية األسر المحكمة لجندي االحتالل
  حينما قصفت منزل أسرته في حي الشجاعيةهالدولة العبرية قد أخفقت قبل اثنين وعشرين شهراً في اغتيال

وحسب  .ن بينهم نجله واثنان من أشقائه ومرافقه، فيما أصيب هو بجراح طفيفةحيث استشهد سبعة فلسطينيي
الرواية التي ساقها المسؤولون اإلسرائيليون في حينه، فإن الجعبري كان يعد لعملية خطف جنود من جيش 

النزول به باختطاف الجندي شليت، وتتهمه أما اليوم فإن تل أبيب  .االحتالل لمبادلتهم باألسرى الفلسطينيين
حيث نسبت صحيفة معاريف لمحافل أمنية في دولة االحتالل أن الجندي موجود بحوزة كل . تحت األرض

من الجعبري، ومحمد السنوار مسؤول منطقة خان يونس في كتائب القسام، وممتاز دغمش أحد قادة ألوية 
القائد المقاوم صلب المراس  فإنهم يرسمون للجعبري صورة ،وفي الشارع الفلسطيني .الناصر صالح الدين

وقوي الشكيمة، وصاحب التصميم على المضي في منازلة جيش االحتالل، ولذا فإن عملية كرم أبو سالم 
وأحمد الجعبري، ذو الرابعة واألربعين من عمره، كان قد ُأفرج  .المدوية جاءت منسجمة مع للمواصفات تلك

يها ثالث عشرة سنة، حيث كان يعتبر من أبرز قادة  من سجون االحتالل بعد أن أمضى ف1996عنه عام 
ورصدت مصادر  .األسرى وممثالً للسجون أمام إدارتها اإلسرائيلية، وهو يجيد اللغة العبرية قراءة وكتابة

إعالمية عبرية، أن الجعبري قد أخذ على عاتقه منذ اإلفراج عنه من سجون االحتالل، العمل على تحرير 
بكل الوسائل المتاحة، وكان ينتظر الصيد السمين له حتى يتمكن من اإليفاء بالعهد لهؤالء األسرى الفلسطينيين 

 فان هذا ،وبحسب من التقوا الجعبري بينما كان أسيراً في سجون االحتالل اإلسرائيلي .األسرى وذويهم
 مستغرباً أن يتولى الرجل يتمتع بعقلية أمنية كبيرة، صقلتها تجربة المقاومة وسنوات السجن، ولذا لم يكن

 يبرز ،ومن المحطات الهامة في تجربته .تدريس النظريات والمبادئ والتطبيقات األمنية لألسرى في الزنازين
 أن يطلق سراحه من سجون االحتالل إثر اإلفراجات التي تمت في إطار اتفاقية أوسلو، 1994رفضه في عام 

لقد رفض الجعبري ذلك اإلفراج ألن . وتبقت له سنتانوكان يومها قد اجتاز إحدى عشرة سنة في األسر، 
 من سجون 1996 فقد خرج الجعبري عام .األمر تطلّب آنذاك التوقيع على تعهد بعدم ممارسة المقاومة

وفي . االحتالل، لكن حركته كانت تواجه الضربات المشددة من قبل األجهزة األمنية التابعة السلطة الفلسطينية
إعادة ترتيب صفوف حركته قبل إطالق سراح الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز ذلك الوقت شرع ب



 

 19

وأنشأ في ذلك الوقت مؤسسة تهتم باألسرى في سجون االحتالل،  .الرنتيسي، الذين أتما إعادة بناء التنظيم
، محتفظاً وكان يسعى إلقامة مركز دراسات لتأهيل األسرى، بينما تقلّد مسؤولية لجنة األسرى في حماس

خالل ذلك بعالقات مميزة مع كافة الفصائل الفلسطينية، السيما مع قادة فتح الذي عمل معهم على إخماد 
ومع انسحاب  .العديد من المشكالت الداخلية في الشارع الفلسطيني التي كانت تبرز بين الحين واآلخر

ي أقامتها حماس، في حين رفضت االحتالل من غزة لم يظهر الجعبري بشكل مباشر في االحتفاالت الت
سلطات االحتالل السماح له بأداء فريضة الحج من خالل السفر عن طريق معبر رفح هو واثنان من قادة 

وقيل أيضاً إن الجعبري رفض منصباً رفيعاً في الحكومة الفلسطينية التي شكلتها  .المقاومة تم اغتيالهما الحقاً
ورغم . ليكون متحرراً من أي التزامات، وليتفرغ لعمل الحركةحماس، وفضل أن يبقى خارج الحكومة 

 إالّ أن ذلك لم يمنعه من استخدام أساليب ووسائل متعددة ،ضعف نظره الذي أصيب به جراء االعتقال المزمن
في التخفي عن أنظار الطائرات، رغم عمله الميداني الملحوظ، ال سيما في تدخله المستمر الحتواء المشكالت 

فهذا القائد الفلسطيني يتنقل بحذر، وقليالً ما . خيرة بين حماس وفتح، ودوره في التوافق بين الطرفيناأل
يستخدم أجهزة االتصاالت، كما أنه يرفض الظهور عبر وسائل اإلعالم في االجتماعات التي كان يحضرها 

ل، الذين يترصدونه، وخاصة للفصائل، لكن الواضح أنه حاضر بقوة في وعي كبار القادة في جيش االحتال
  ).25/6(منذ فجر األحد 

28/6/2006 قدس برس  
 

 اعتراف إسرائيلي بتحسن قدرات المقاومين : تحقيق .15
قال مسؤولون اسرائيليون ومحللون ان القوات االسرائيلية تواجه نشطاء فلسطينيين مسلحين بشكل : الوكاالت

وقال النائب البرلماني  . أراضي القطاع العام الماضيأفضل مما كانوا عليه حين انسحبت قوات االحتالل من
ن هناك كماً هائالً ااالسرائيلي اليميني يوفال ستاينيتز، العضو في لجنة يطلعها الجيش على التطورات بانتظام، 

وتقول مصادر أمنية اسرائيلية ان . من امداد وتهريب االسلحة من مصر الى السلطة الفلسطينية في غزة
وقال ابو محمد من كتائب . ني أن الفلسطينيين أصبحوا أقل اعتمادا على المتفجرات محلية الصنعالتهريب يع

وتابع أن التوغل في غزة لن . االقصى ان المتفجرات أصبحت أشد فتكا وان المقاتلين مدربون بدرجة أفضل
ت فيه مصر وقف وصرح مسؤولون عسكريون اسرائيليون بانه في الوقت الذي حاول. يكون باالمر اليسير

. التهريب عبر حدودها مع غزة وصلت شحنات كثيرة من االسلحة عبر شبكة من االنفاق ومن خالل البحر
 ، فتحووينظر الى تعزيز التسلح على نطاق واسع على انه جزء من صراع داخلي على السلطة بين حماس 

بالتأكيد لديهم قدرات : سرائيلي ايهود ياريوقال المحلل اال. لكن هذه االسلحة نفسها قد توجه االن ضد اسرائيل
.   لكنه أضاف أن الجيش لديه تكتيكات لتقليل حجم المخاطر.أفضل لضرب ناقالت الجند االسرائيلية المدرعة

المتفجرة هربت الى داخل غزة ومعظمها عبر ) تي.ان.تي( طنا من مادة 11 و 5,6وتقدر اسرائيل أن ما بين 
ش ان نشطاء استطاعوا ايضا تهريب صواريخ مضادة للطائرات وصواريخ كاتيوشا وقال الجي. أنفاق من مصر

وقالت مصادر أمنية فلسطينية واسرائيلية وغربية ان الجماعات الناشطة ومن بينها  .ومنصات اطالق قذائف
   .حماس تشتري معظم أسلحتها وذخيرتها من السوق السوداء باستخدام اموال تتلقاها من الخارج

29/6/2006 البيان   
 

  اسرائيل لن تتفاوض الطالق سراح الجندي األسير : اولمرت .16
 ان إسرائيل لن تتردد في اتخاذ خطوات أكداولمرت  أن :القدس المحتلة من 29/6/2006 الدستور نشرت

  .في سبيل ذلكوأضاف ان اسرائيل لن تتفاوض مع من وصفهم بالمخربين  .صارمة لتحقيق هذا الهدف
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أن بيـريتس   :  عن شموئيل طال مراسل اإلذاعة اسـرائيلية       28/6/2006ت الشرق االوسط    مركز دراسا ونقل  
أنها سوف تدفع ثمناً مؤلماً في حال أساءت إليه، محمالً السلطة الفلسطينية            من  حذر الجهات التي أسرت الجندي      

  .كامل المسؤولية عن حياته واإلفراج عنه
والد الجندي المخطوف أعلن، أنه بات أكثر قلقـا بعـد   أن : تل أبيب   من 29/6/2006الشرق األوسط    وذكرت

ودعا الحكومة الى الحذر واالمتناع عن ارتكاب       . العملية العسكرية الكبرى في قطاع غزة، بدعوى فك أسر ابنه         
  .اليهود أو العربمن يصاب المزيد من البشر األبرياء ، معربا عن أمله أال الحماقات

  
  
  
  

  ا ارهابيايم حماس تنظ يعتبربن العيزر .17
 إنما تنظيم إرهابي يـتم تـشغيله مـن    ،زعم وزير البنى التحتية االسرائيلي، أن حماس ليست حكومة     : وكاالت
اختار الفلسطينيون تبني سياسة االختطاف، فلن يكون خيـار السـرائيل إال            ما  ذا   وأضاف مهددا بأنه ا    .دمشق

  .االثبات بانها مهنية في االختطاف ايضا
  29/6/2006 48عرب 

  
  العثور على جثة المستوطن المختطف بالضفة الغربية  .18

نها عثرت على جثة بالقرب من رام اهللا، يبدو أنها للمستوطن المختطف            أقالت قوات األمن اإلسرائيلية     : القدس
  .بالضفة الغربية من قبل فصائل فلسطينية مسلحة نهاية األسبوع الماضي

  29/6/2006سي ان ان 
  

  ت اإلنذارات عن عمليات فدائيةتل أبيب تلقت عشرا .19
ة  دس المحتل ن          :الق د م وع العدي رب وق رائيلي، بق تخبارات اإلس از االس ى جه ذارات عل شرات اإلن قطت ع س

ط األخضر   ل أراضي الخ سطينية داخ ة الفل ات الفدائي ا .العملي رائيليين    آم ود إس ال تعرض جن ى احتم شير إل ت
  .لفلسطينيةومستوطنين يهود لعمليات أسر على يد المقاومة ا

  28/06/2006 قدس برس
  

  عباس  -الغاء االجتماع التحضيري لقمة اولمرت  .20
 افادت اذاعة الجيش االسرائيلي ان االجتماع التحضيري تمهيدا لقمة مقبلة بين اولمرت :اف ب، القدس

  .بمبادرة من اولمرت بسبب الهجوم الجاري حاليا في االراضي الفلسطينية ومحمود عباس قد الغي
  29/6/2006دستور ال

  
  اعداد قانون يشّرع التعذيب في السجون االسرائيلية .21

ن الوزارة والمستشار القضائي للحكومة، يعدان      أقالت مصادر في وزارة القضاء االسرائيلية، أمس،        : الناصرة
صيغة قانون يتجاوب مع ما تم وصفه باحتياجات الجيش والمخابرات في عمليات التحقيق في اطـار محاربـة                  

  .الرهابا
  29/6/2006الغد األردنية 
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  شارون يستجيب لسماع اسمه   .22
 بإسمه،  وبدأ يظهر رد فعل لدى مناداته، قال نجال شارون، بأن تحسنا طفيفا طرأ على حالة والدهما:يو بي آي

  .بشكل خفيفأطرافه ويحرك رأسه و
  29/6/2006السفير 

  
 غزة تواجه العدوان بمزيج من التحدي واليأس .23

استقبل المدنيون الفلسطينيون العدوان االسرائيلي الجديد على غزة امس بمزيج من التحدي : يترز رو–غزة 
وأوقف . واليأس حيث أخذوا في تخزين الطعام والوقود فيما أقام مسلحون ملثمون حواجز وتعهدوا بالقتال

 كثير من الناس في ومكث. مسعفون سيارات االسعاف على نواصي الشوارع استعدادا لسقوط شهداء او جرحى
وقال  . منازلهم بعد الغارات الجوية والقصف البري االسرائيلي الذي ادى الى قطع الكهرباء والمياه عن المدينة

ما قيمة ارواحنا اذا كنا ال نستطيع أن نطعم .. يقتلوننا.. موظف حكومي بمدينة غزة ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟
  .ليس لدينا ما نخسره. فين بعدم اطالق سراح الجنديوتابع قائال أطالب الخاط. أطفالنا؟

  29/6/2006الدستور 
  

   جرحى بينهم رضيعة في خان يونس7شهيدان و .24
افادت مصادر طبية فلسطينية وشهود عيان فلسطينيون ان فلسطينيين استشهدا واصيب سبعة اخـرون، بيـنهم                

   .رضيعة، اثر انفجار في خان يونس جنوب قطاع غزة
 29/6/2006ية القبس الكويت

  
 منطقة أشباح تحسباً لتوسيع العدوان.. قطاع غزة  .25

تحولت أجزاء كثيرة في قطاع غزة الى منطقة أشباح، وغادر مئات الفلسطينيين منازلهم في جنوب القطاع، 
هربا من العدوان اإلسرائيلي الذي بدأ فجر أمس، كما ترك المزارعون الفلسطينيون في بلدتي بيت حانون 

وغادر . يا وكذلك في شرق بلدة جباليا أراضيهم تحسبا من اتساع الهجوم، ليشمل أيضا شمال القطاع وبيت اله
. أعداد من الفلسطينيين أطفاال ونساء ورجاال في سيارات وعربات تجرها أحصنة هربا من الدبابات اإلسرائيلية

  .ر المروحيات العسكريةوتتكدس عائالت بكاملها في عربات تقطرها أحصنة للتوجه إلى رفح على هدي
وأفاد شهود بأن المناطق الشمالية في القطاع تحولت لمنطقة أشباح وقال مواطن يقطن بالقرب من الحدود 
لشمالية في بيت حانون بدأنا بتقييد حركتنا في المنطقة وال تحرك إال للضرورة القصوى مع األخذ بعين 

وأعلنت البلديات في محافظة .  خاصة إلى المنطقة الحدوديةي الليل خوفا من تسلل قواتفاالعتبار عدم الحركة 
شمال قطاع غزة حالة االستعداد في واجهة هذه األوضاع من خالل تشكيل العديد من غرف الطوارئ تلبية 
حاجات المواطنين من الخدمات األساسية خاصة في ما يتعلق ضمان عدم انقطاع المياه عن المنازل خالل 

 . كذلك وضع آلية للتنسيق مع جهات اإلغاثة مثل الصليب األحمر الهالل األحمرالعملية العسكرية و
  29/6/2006البيان 

  
  استمرار سياسة الحصار سيؤدي إلى نتائج خطيرة: جامعة العربيةفي الرئيس قطاع فلسطين  .26

مرار سياسة  جامعة الدول العربية، أن است    في  أكد محمد صبيح رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة          
الحصار والتجويع والترهيب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، سيؤدي إلى نتـائج خطيـرة تهـدد األمـن                  

وقال إن انقطاع الرواتب عن حـوالي    .واالستقرار ليس في األراضي الفلسطينية فقط ولكن في المنطقة بأسرها         
إلنـسانية والـصحية والتعليميـة       ألف موظف فلسطيني لثالثة أشهر متواصـلة، وتـدهور الخـدمات ا            160
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واالجتماعية، تستوجب إجراءات حاسمة وعاجلة لفك الحصار عن الـشعب الفلـسطيني ووقـف الممارسـات          
وأضاف، أن اآللية الدولية المؤقتة التي أقرتها اللجنة الرباعية الدولية           .اإلسرائيلية واستئناف المساعدات الدولية   

ساسية للشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته ولألزمة اإلنسانية الخانقة التي          مؤخراً ال تكفي لسد االحتياجات األ     
  .يعيشها والتي لم يسبق لها مثيل

  27/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

  معاناة مئات الفلسطينيين المحتجزين داخل معبر رفح البري .27
 فلسطينيا 350رتفعة يجلس نحو معبر رفح الحدودي وفي جو يتسم بالحرارة الم  على :رفح ـ ماهر اسماعيل 

وسط امتعتهم ال يعرفون متى تنتهي معاناتهم، بينهم الرجال والنساء واالطفال، ال يستطيع احد منهم المغـادرة                 
لكونهم قادمين من مختلف دول العالم الى قطاع غزة بطريقة الترحيل نظرا لعدم وجود اقامة لهم بمصر حيـث              

ويفترش الفلـسطينيون االرض ويقـضون ليلـتهم         .الى المعبر الحدودي  تصطحبهم الشرطة من مطار القاهرة      
كما ارسـل اتحـاد     . نائمين فوق امتعتهم، فيما يقوم الهالل االحمر المصري بتقديم الوجبات الجاهزة واالغطية           

  .االطباء العرب وجبات جافة
 المحتجزين والذين سجلوا    بلغ عدد الفلسطينيين  'من جهة ثانية قال مسؤول حدودي مصري طلب اال ينشر اسمه            

واضاف ان اعداد الفلـسطينيين المحتجـزين        .' فلسطيني 2500اسماءهم للعبور في اتجاه غزة حتى االن نحو         
 فلسطيني عالقون داخل المعبـر      500وتابع ان بين الفلسطينيين المحتجزين نحو       . يرتفع بشكل ملحوظ كل يوم    

  .انهم فوجئوا بإغالق المعبربعد ان انهوا اجراءاتهم من الجانب المصري إال 
  29/6/2006القبس الكويتية 

  
  فلسطينيو مخيمات صور يعتصمون احتجاجاً .28

احتشد المئات من ابناء المخيمات الفلسطينية في منطقة صور أمام مركز األنروا في جـل البحـر، اسـتنكاراً                   
ضامنياً في قاعـة المـسجد،      للعدوان االسرائيلي على قطاع غزة، وفي مخيم البص، اقامت حركة حماس لقاء ت            

  .وأجمعت الكلمات على ضرورة التمسك بخيار الجهاد والمقاومة في مواجهة العدوانية االسرائيلية
 29/6/2006المستقبل 

  
   مهددون في لبنانالجامعيون الفلسطينيون .29

أن الطلبة الجامعيين الفلسطينيين مهددون بفقدان مستقبلهم التعليمـي اذا  ) أشد(اعتبر اتحاد الشباب الديموقراطي     
ولفت .  للحصول على مساعدة   %75ما طبق القرار الجديد لصندوق الطالب، الذي يشترط الحصول على معدل            

مقاعد الدراسة ويهدد مـستقبلهم الدراسـي،       االتحاد الى أن هذا االجراء يجعل أعدادا كبيرة من الطالب خارج            
 ال تفـوق  %75خاصة أولئك الذين يدرسون في جامعة بيروت العربية، اذ تبين أن نسبة الحاصلين على معدل                

 منهم، ما يعني أن أكثر من الف طالب مهددون بترك المقعد الدراسي باالضافة الى طالب في جامعـات                   10%
ير ووكالة األنروا التدخل السريع والمساهمة في المنح الجامعية، وبذل الدعم           وناشد االتحاد منظمة التحر   . اخرى

وطالـب  . المالي للصندوق والضغط على الدول المانحة لمد يد المساعدة للطلبة الفلسطينيين الالجئين في لبنان             
  .لة الجامعيةاالتحاد جميع المتخرجين بسداد المستحقات المالية للصندوق، التي ساهم بدفعها أثناء المرح

 29/6/2006السفير 
 

  فلسطينيو العراق يسعون للهجرة الى أي دولة يمكن ان تستقبلهم .30
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 أعلن المكتب التمثيلي الفلسطيني في بغداد أمس، ان وفدا من الالجئين الفلسطينيين المقيمين في :أ ف ب
 . ساعدتهم على مغادرة العراقالعراق زار رئيس بعثة الجامعة العربية في العراق مختار لماني، لمطالبته بم

وأصدر المكتب بياناً جاء فيه ان وفد الالجئين الفلسطينيين طلب من سفير الجامعة العربية التحرك السريع من 
اضاف البيان ان الوفد . اجل نقل جميع الفلسطينيين خارج االراضي العراقية، والى أي دولة يمكن ان تستقبلهم

لالشراف على اوضاع الالجئين الفلسطينيين في العراق، كما ... المم المتحدةطلب كذلك التحرك على مستوى ا
  . هو الحال في سوريا وفلسطين واالردن

  29/6/2006السفير 
  

   توزع مخصصات لجان تحسين المخيمات في األردنالشؤون الفلسطينية .31
ايزة لجـان الخـدمات فـي        دعا مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عز         : ماجد االمير  -عمان  

المخيمات الى تعزيز عملية التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني واالستماع الى مالحظات االهالي وشكاواهم              
واكد عزايزة ضرورة تنفيذ المشاريع االنتاجية والخدمية بمـا          .والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية        
وقال أنه تم فـي هـذا االطـار زيـادة          . لتحسين حياة الالجئين   يعكس الحرص االردني على أعلى المستويات     

  .ألف دينار فقط) 500(ألف دينار بعد أن كانت في السابق ) 825(مخصصات اللجان لهذا العام الى 
  29/6/2006الرأي األردنية 

  
  معظم قطاع غزة بال كهرباء لستة أشهر نتيجة القصف اإلسرائيلي لمحطة الطاقة .32

أعلن مسؤول في شركة توليد الطاقة الكهربائية، أمس، أن التيـار الكهربـائي             :  وكاالت ،ل أسماء الغو  -غزة  
سيظل مقطوعاً عن معظم أنحاء قطاع غزة ألكثر من ستة أشهر، بسبب تدمير إسرائيل للمحـوالت الرئيـسية                  

 أدت إلـى    وقال مدير تشغيل محطة توليد الطاقة إن الغـارة        ،  للمحطة في القصف الجوي الذي شنته فجر امس       
وأضاف إن شراء محوالت جديدة يحتاج من شهرين إلـى          ،  تدمير جميع المحوالت الرئيسية، حيث دمرتها كليا      

ستة شهور على االقل إذا كانت المعابر والطرق مفتوحة، وإذا كان الوضع االمني مستقرا وسمحت إسـرائيل                 
ضا لحضور خبـراء أجانـب الصـالح        وأشار الشريف إلى أن الفلسطينيين بحاجة أي       .بدخول هذه المحوالت  

  . العطل، وفي معظم االحيان يتعذر قدوم الخبراء االجانب بسبب االوضاع االمنية
  29/6/2006األيام الفلسطينية 

 
  مؤسسات أهلية تتعهد بتوزيع أية مساعدات للشعب الفلسطيني من دون تمييز .33

بااللتزام بتوزيـع أيـة مـساعدات اغاثيـة         تعهدت أطر ومؤسسات أهلية فلسطينية      :  حسام عز الدين   -رام اهللا 
ويأتي اعـالن    .وخيرية تصلها دون تمييز او تحيز او محاباة على اساس االنتماء الحزبي او العائلي او الديني               

المؤسسات االهلية هذه، عقب توقعات بأن تبادر الدول المانحة، وتحديدا دول اللجنة الرباعية، بتقديم مساعدات               
واضافت إننا ال نعتبر أنفسنا، بـأي        .يني، ولكن من دون المرور عبر الحكومة الفلسطينية       عاجلة للشعب الفلسط  

وطالب بعـدم    .شكل من األشكال، بديالً عن المؤسسات الرسمية المنوط بها تنفيذ السياسات والبرامج الرسمية            
 من ألـف مؤسـسة      وحمل البيان توقيع ستة أطر تمثل أكثر       اخضاع المساعدات الدولية ألي شروط سياسية،       

يمثـل  ( أمان، االتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيريـة         -االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة      : اهلية، وهي 
، شبكة المنظمات   ) مؤسسة أهلية  228تمثل  (، الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية       ) جمعية خيرية  850

يمثـل  ( حملة النصرة وفك الحـصار       -تجمع المؤسسات الخيرية    ،  ) مؤسسة أهلية  92تمثل  (األهلية الفلسطينية   
  .، االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين) فرعا لمؤسسة أهلية35

  29/6/2006األيام الفلسطينية 
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   فلسطيني في نابلس وحدها خالل ستة أشهر1700االحتالل اختطف  .34

 مواطن فلسطيني 1700اختطاف أكثر من أفادت معطيات حقوقية أن قوات االحتالل اإلسرائيلي أقدمت على 
في مدينة نابلس منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو الجاري، ال سيما وأن عمليات الخطف تمت من 

وأكدت وزارة شؤون األسرى في نابلس، أن عدد المعتقلين في نابلس هو في  .داخل أراضي السلطة الفلسطينية
 19 إلى 16ير أن أكثر فئة مستهدفة من بين المعتقلين هي فئة الشبان الصغار من ارتفاع مستمر، وأوضح التقر

واستناداً إلى التقرير؛ فإن قوات  .عاماً، حيث يتبوأ الطلبة المركز األول من بين صفوف المعتقلين، يليهم العمال
يل، حيث تعج المعتقالت االحتالل تواصل عمليات دهم واعتقال الفلسطينيين في نابلس بشكل لم يسبق له مث

اإلسرائيلية في اآلونة األخيرة بمئات األسرى، األمر الذي دفع إدارة سجون االحتالل إلى تكديس غرف 
  .المعتقالت باألجساد اآلدمية، وفتح أقسام جديدة في معتقلي النقب ومجدو وغيرهما، كما جاء في التقرير

  28/6/2006 قدس برس
  

  ن في قطاع غزة تحت خط الفقر بسبب الحصارمليون مواط: وزير االقتصاد .35
قال وزير االقتصاد الوطني عالء األعرج، إن االقتصاد الفلسطيني وصل إلـى وضـع حـرج                  :أسماء الغول 

وأضاف أن نسبة البطالـة      .وخطير، نتيجة اإلغالق والحصار الذي تفرضه إسرائيل للشهر الرابع على التوالي          
من األسر، أي مليوناً من مواطني القطـاع،        % 74ة لالرتفاع، وأن    ومرشح% 50في محافظات غزة تجاوزت     

  .يعيشون تحت خط الفقر، منبهاً إلى أنه في حال عدم تدخل العالـم العربي واإلسالمي، ستسوء الظروف أكثر
  29/6/2006األيام الفلسطينية 

  
  ثلث المحطة يملكها أميركيون وسنقاضي إسرائيل: مدير كهرباء غزة .36

 ذكر وليد سعد صايل، المدير التنفيذي لشركة الكهرباء الفلـسطينية بيـك، أن مـستثمرين                :قبيسي كمال   ،لندن
وأضاف . أميركيين يملكون الحصة األكبر في المحطة الكهربائية التي دمرتها إسرائيل بالكامل تقريبا فجر أمس             

 اإلطالق، لذلك سنقاضـي     أن المحطة هي مشروع استثماري خاص ال عالقة عملية للسلطة الفلسطينية به على            
 فـي   33وقال صايل إن شركة مورغانتي األميركية تملك         .إسرائيل في المحافل الدولية وسنطالبها بتعويضات     

 في المائة من أسهم المحطـة فيمـا         9سي الفلسطينية، تملك    .سي.وذكر أن شركة سي   . المائة من أسهم المحطة   
 في المائة فموزعة    24أما الحصة الباقية، وهي     . فلسطينيين في المائة من األسهم صغار المساهمين ال       34يملك  
كذلك تملـك   ) شركة التنمية الفلسطينية لالستثمار   ( في المائة على البنك العربي المحدود وشركة باديكو          6بواقع  

 6النسبة نفسها مجموعة العقاد أبيك التي أسسها ويملكها رجل األعمال السعودي الشيخ عمر العقاد، فيما يملك                 
في المائة أيضا صندوق االستثمار الفلسطيني، وهو مؤسسة تملكها السلطة الفلسطينية وتدير اسـتثماراتها فـي                

  .الخارج والداخل
  29/6/2006الشرق األوسط 

  
  وزارة الصحة تحذر من نفاد المواد الطبية .37

 الـصحة،  أوضح وزير الصحة باسم نعيم، أن وزارته قامـت بتفقـد مخـزون وزارة   : غزة ـ ميسرة شعبان 
موضحاً أن الحصار الشديد المحكم على قطاع غزة منذ أشهر سـابقة، جعـل مخـزون األدويـة واألغذيـة                    

وأشار إلى أن الوزارة أعدت خطة طوارئ في كافة المستشفيات          . والخدامات الطبية تكفي إلى أسابيع قليلة فقط      
  .ب الفلسطينيالتابعة للوزارة تحسبا لتصاعد الهجمة اإلسرائيلية على أبناء الشع
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  29/6/2006المستقبل 
  

   قبور الفلسطينيين في الشتات عنفيلم .38
في ) عنوان مؤقّت(أنهى كاتب ومخرج فلسطيني تصوير فيلمه الوثائقي الجديد قبور الفلسطينيين في الشتات 

 بيروت، بعد أن صوره في لبنان وسوريا واألردن وفلسطين ومصر وتونس وباريس ولندن وبلغاريا وفيتنام
أين يدفن : ونيويورك، باحثاً عن حكايات تعكس جانباً من المأزق اإلنساني الفلسطيني، المتمثّل بسؤال

  الفلسطيني المقيم في إحدى دول الشتات؟
  29/6/2006السفير 

  
 اسرائيل تهدد مشعل باالغتيالو سراح الجندي االسرائيلي إلطالق يتوسط األسد .39

 وأمنيـة قالت مصادر سياسية     :الناصرة زهير اندراوس  سلها في    عن مرا  29/6/2006القدس العربي   نشرت  
 . سراح الجندي االسـرائيلي جلعـاد      إطالقيقوم بمساعي وساطة بهدف       الرئيس السوري  إن أمس، ،اسرائيلية

خالد مشعل في دمشق وطالبه بالعمل      ب األخيرين اجتمع في اليومين     األسد  االسرائيلية إن   صحيفة معاريف  توقال
 السلطة الوطنية الفلسطينية وطلب منهـا منحـه         إلى وجه رسالة    كما األسير، سراح الجندي    طالقإ ىفورا عل 

 مخابرات  أجهزة كشفتها   األسد وساطة   أنوتابعت الصحيفة    . سراح الجندي  إطالق األزمة بهدف    إدارةالحق في   
 بأنهـا    يقوم بها األسد   الصحيفة المبادرة التي   تووصف .األوسطتنشط في الشرق    صديقة للدولة العبرية    غربية  

 االعتبـار   إعـادة  إلـى  من وراء هذه الوسـاطة       ى يسع األسد إنوقال مصدر سياسي اسرائيلي     ،  مفاجأة كبيرة 
تخفيض الضغوطات التي تمارسها واشـنطن      إرهابية بالتالي   ن دولته ليست دولة     أ ب األمريكيين وإقناعلسورية،  

 بتوجيه رسائل   أبيب القليلة الماضية قامت واشنطن وتل       اماألينه في   أوكشفت الصحيفة النقاب عن      . دمشق ىعل
 أبـدى  األسـد  أنوزعمت الـصحيفة    .  بطرد خالد مشعل فورا من دمشق      األسد دمشق وطالبتا    إلىحادة جدا   

في سـياق ذي صـلة       . القيام بطرده  اآلن ىمشعل، ولكنه رفض حت    استعداده للعمل بشكل دبلوماسي مع قضية     
 مشعل بات هدفا لالغتيال من قبل الموسـاد         إن اسرائيليين قولهم    وأمنيين سياسيين   نقلت الصحيفة عن مسؤولين   

  .  يتغير عن طريق تصفيته في دمشقأنوان الفشل في اغتياله قبل سبع سنوات في عمان يجب  االسرائيلي،
واليات  اسرائيل تستغرب سلوك ال    إنقال وزير العدل حاييم رامون      : من الناصرة  29/6/2006الحياة  وأضافت  

وأضاف فـي ختـام     . أراضيها في   إرهابي سورية تؤوي أكبر     أن من حقيقة    يالمتحدة واألسرة الدولية الالمبال   
 بـن الدن  أسامة إلى هدفاً لالغتيال كما هي الحال بالنسبة   أصبح مشعل   أناجتماعه في مكتبه بنظيرة األميركي      

 كان بن الدن ينشط في عملياته مـن دمـشق           وتابع انه لو  . أو كل إرهابي آخر بغض النظر عن مكان وجوده        
  . لوضع حد لهذا النشاطوإصرار الدولية بحزم األسرةلتحركت 

  
  مؤتمر فكري لتجمع العلماء المسلمين يناقش قضايا األمة: لبنان .40

 تحت عنوان دور مراكز الدراسات فـي مواجهـة           إلى مؤتمر فكري   دعا تجمع العلماء المسلمين   : قاسم قصير 
 حضره عدد كبير من العلماء والباحثين وممثلي الجمعيـات          ،27/6/2006في  انعقد يوم الثالثاء    تحديات األمة   

المؤتمر مجموعة قضايا وعناوين تهم العالم العربي واإلسـالمي         تناول   .والهيئات اإلسالمية ومراكز الدراسات   
من مؤسسة القدس عن الدور     الدكتورة سناء حمودي    تحدثت في أحدها    . والتطورات الدولية والقضية الفلسطينية   

المسيحي الفلسطيني في مواجهة االحتالل فقدمت عرضاً تاريخياً للواقع المسيحي في فلسطين ودور القيـادات               
الباحث معين مناع من مركـز الزيتونـة         كما تحدث    .المسيحية في المقاومة والصراع في مواجهة الصهيونية      

 في القضية الفلسطينية فعرض لتطور القضية الفلسطينية منذ         ياإلسالمعن دور الخيار     للدراسات واالستشارات 
 في المقاومة، وصوالً لدور حركـة فـتح         اإلسالميةوعد بلفور واالنتداب البريطاني ودور القيادات والحركات        
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 . واالنتخابات التشريعية األخيرة وما نتج منها من تطورات سياسـية وأمنيـة          اإلسالميوحركة حماس والجهاد    
 بعد ذلك مناقشة مفصلة لألوراق التي قدمت، وقدمت بعض المالحظات النقدية وخـصوصاً علـى                وقد جرت 

 كمـا   . حول القضية الفلسطينية وإغفال دور بقية القوى والحركات السياسية والمقاومة          اإلسالميةصعيد الرؤية   
تسوية فعـرض   تحدث المشرف على مركز باحث للدراسات وليد محمد حول المشروع الصهيوني ومستقبل ال            

لتطورات القضية الفلسطينية وخصوصاً ما حققته المقاومة من انجازات واضطرار الـصهاينة للتراجـع عـن                
 واقتـرح بعـض     ،وفي الختام جرت مناقشة مفصلة للمـداخالت      . طروحهم السابقة واالنسحاب من قطاع غزة     

لبحث عن اآلفاق المـستقبلية ولـيس       المشاركين إيجاد صيغة للتعاون والتنسيق بين مراكز الدراسات وأن يتم ا          
  .التعاطي كرد فعل مع التطورات

  29/6/2006المستقبل 
  
  
 

  سرائيلاتراشق بين نائبين في البرلمان المصري بسبب  .41
 أثناء مناقشة تعديل مادة في القانون حول رسـوم          ، أمس ،تبادل نائبان بمجلس الشعب المصري الشتائم     : القاهرة

 وافق نائب بالحزب الوطني الحاكم مع نواب المعارضة على تعديل إحـدى             حيث العبور على الحدود المصرية   
المواد إلعفاء السائقين المصريين واألجانب من رسوم العبور على الحدود، لتقتصر على السائقين المـصريين               

  .سرائيليين من هذا االمتيازاوالعرب فقط، لمنع استفادة سائقين 
  29/6/2006الخليج اإلماراتية 

  
  سرائيل  اء عن زيارة متوقعة لعمر سليمان الأنب .42

 االتصاالت المصرية تعاني من التعنت االسرائيلي في تنفيذ خطتها          إنقالت مصادر مطلعة في القاهرة       :القاهرة
 محاولـة اولمـرت     أبرزها وجود عوامل داخلية قوية تدفع باتجاه التصعيد،         إلىالعسكرية ضد القطاع، مشيرة     

وترددت  .والتغلب على خصومه وعدم ظهوره بموقف الضعيف تجاه المقاومة الفلسطينية         تقوية وضعه الداخلي    
 الحتواء الموقف، خاصة بعد     أيام اسرائيل خالل    إلى عن قيام عمر سليمان بزيارة       ،مسأ ،معلومات في القاهرة  

  . وما يطرحه ذلك من وضع جديد داخل الساحة الفلسطينيةاألسرىتوقيع الفصائل على وثيقة 
 29/6/2006قبس الكويتية ال

  
  الجماعة اإلسالمية في مصر تدعو حماس لقبول الممكن المتاح  .43

 موقعها األول على شـبكة اإلنترنـت باسـم          ، أمس ، أطلقت الجماعة اإلسالمية المصرية    : عبده زينه  -القاهرة
 قبـول   إلىاس   حركة حم  أجراه،في حوار    ودعا رئيس تحرير الموقع ناجح إبراهيم،        .الجماعة اإلسالمية مصر  
على إخواننا في حماس أن يكونوا واقعيين في طرحهم ومطالبهم فـي ضـوء                قائال ،ما وصفه بالممكن المتاح   

على حماس أن تحافظ على الـشعب       أن   وأضاف. الظروف الدولية واإلقليمية التي تحيط بنا وتؤثر فينا وعلينا        
 حتى االقتراب منه، فهي اآلن مسؤولة عنه        أويه  الفلسطيني وأن يصبح الدم الفلسطيني خطاً احمر ال يجوز تخط         

  . وفرق كبير بين حماس كجماعة وحماس كحكومة
  29/6/2006الشرق األوسط 

  
   ألف دينار تبرعات للفلسطينيين30ملتقى مهني يجمع : األردن .44
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أكد وزير الصحة الفلسطيني باسم نعيم أن الشعب الفلسطيني لـن يستـسلم، ويـرفض               :  محمد سويدان  -عمان
واعتبر .  واالسرائيلية، مع انه محاصر في غذائه ودوائه، وفي كل مجاالت حياته           األميركيةلرضوخ للضغوط   ا

جـاء   . الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، يأتي عقابا له على تمسكه بحقوقه وتشبثه بأرضـه              أننعيم  
 لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني      األول الملتقى المهني    أثناء عبر الهاتف من غزة      نعيمذلك في كلمة للوزير     

 حماس ستبقى رأس    نعيم أن واعتبر   . النقابات المهنية وجمعت فيه تبرعات حوالي ثالثين ألف دينار         أقامتهالذي  
 وأعرب نعيم   . الشعب مستعد للتضحية دفاعا عن حقه      أنالحربة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا         

من جانبه أكد نقيب األطباء أبو حسان       .  ية واإلسالمية لتدافع عن أبناء فلسطين     عن أمله بان تتحرك األمة العرب     
 النقابات بدأت حملة لجمع التبرعات لـصالح        أن إلىوقوف النقابيين مع الشعب الفلسطيني قوال وفعال، مشيرا         

  .الفلسطينيين
  29/6/2006الغد األردنية 

  
  
  

  ية تجاه إنهاء االحتالل توحيد القوى الفلسطينإلىاألردن يدعو : البخيت .45
 الـسورية المـشتركة     األردنيـة عمال الدورة الحادية عشرة الجتماعات اللجنة العليا        أبدأت في دمشق    : دمشق

 وبحـرص   األردن،  أن  البخيت  وأكد .برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين معروف البخيت ومحمد ناجي عطري         
 الستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلـسطيني       اإلقليميةو الدولية   األطرافمن الملك لن يدخر جهدا مع جميع        

 الدولة  إقامة إلى خارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وصوال          مبادئ أساسواالسرائيلي على   
 العربية التي احتلت في عام      األراضي االحتالل االسرائيلي لجميع     وإنهاءالفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس     

  وأضـاف  . واستقرار جميع دول المنطقة وشـعوبها دون اسـتثناء           ألمنلسالم الشامل وضمانا    لتحقيقا   1967
 يوحـد القـوى     أن ما من شأنه     إلى وان يصل    ، الفلسطيني –  ينجح الحوار الفلسطيني   أن إلى نتطلع   أنناالبخيت  

  .المشروعةقه  االحتالل وتحقيق تطلعات شعبها وحقوإنهاء وهو األسمىالفلسطينية تجاه الهدف 
  28/6/2006بترا 

  
  أهالي األسرى األردنيين يناشدون إلدخال أبنائهم ضمن أي صفقة تبادل  .46

سـرائيلي إدراج أبنـائهم ضـمن أي        سرائيلية خاطفي الجندي اال   ناشد أهالي األسرى األردنيين في السجون اال      
سرائيلية ردنيين في السجون اال   جمعية األسرى األ   جاء ذلك في تصريح لرئيس       .صفقة مبادلة بأسرى فلسطينيين   

   .صالح العجلوني
  27/6/2006مركز اإلعالم والمعلومات 

   
  الهالل األحمر القطري يقدم مليون ريال لمشاريع بفلسطين  .47

العيادة المتنقلة في منطقة    منها   صحية واجتماعية بفلسطين      دعم مشاريع   الهالل األحمر القطري   يعتزم: الدوحة
 والبلديات النائية   ى تقوم ببرنامج زيارات يتضمن زيارة العديد من القر         التي  دوالر 200 ألف و  13جنين بقيمة   

كذلك سوف يقوم الهالل األحمـر القطـري بـسد           .والبعيدة عن مركز المدينة وتفتقر ألبسط الخدمات الصحية       
  . دوالر لمستشفي االتحاد النسائي في مدينة نابلس ألف150 العجز الحاصل بقيمة

  28/6/2006طرية الراية الق
 

  لجنة في الكونجرس تطالب برفع مستوى عالقة إسرائيل واألطلسي   .48
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، قـراراً يـدعو لرفـع       ، إلى مجلس النواب   مررت لجنة العالقات الخارجية باإلجماع     : حنان البدري  ،واشنطن
وجاء في مضمون القرار تأييد مطلق لرفع درجـة مـستوى            .األطلسيمستوى عالقات إسرائيل وحلف شمال      

 تمهيداً ألن تصبح إسرائيل عضواً كامالً فـي الحلـف ألن خطـر              األطلسيمع حلف شمال     عالقات إسرائيل 
، وان قدرات إسرائيل العسكرية واالستخباراتية المتقدمـة        األطلسياإلرهاب العالمي يتطلب توسيع حلف شمال       

  .وكذلك موقعها الجغرافي يجعلها مهيأة لمواجهة هذه األخطار بالمنطقة
  29/6/2006يج اإلماراتية الخل

 
 الفروف يدعو اإلسرائيليين والفلسطينيين الى التخلي عن العنف  .49

وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في حديث لقنوات التلفزيون الروسية اليوم إننا نلتزم  قال: موسكو
ق عن أعمال العنف ألنه بالموقف الدقيق للوسطاء الدوليين الذين يطالبون بتخلي كال الطرفين الفوري والمطل

وأكد  .  فوضى ذات عواقب ال يمكن التنبؤ بهاإلىخالفا لذلك لن يكون باإلمكان وقفها وسيتحول الوضع 
 . الفروف أن لقاء وزراء خارجية مجموعة الثمانية الكبار سيبحث يوم الخميس العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية

  28/6/2006وكالة األنباء الروسية 
  

   تدعو اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى التراجع  بروكسل .50
 التراجـع   إلى للعالقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر أمس االسرائيليين والفلسطينيين          األوروبيةدعت المفوضة   
 إدراكـا على الطرفين ان يدركا مسؤولياتهما        المفوضة وأضافت.  ستفلت عن السيطرة   أزمة إلىقبل الوصول   

 مثل هـذه    إن.  تفرج عنه فورا   أن الجهة التي تحتجز الكابورال اإلسرائيلي جلعاد شليت يجب          نأوتابعت  . تاما
وخلصت .  ضبط النفس  إلى الشعب الفلسطيني سوءا، ودعت فالدنر في المقابل اسرائيل          أوضاع ستزيد   األعمال

ري مـنح الجهـود      نتفهم غضبه، لكن من الـضرو      إننا.  القول نتوقع من الجانب االسرائيلي توخي الحذر       إلى
  . عن الجندي المخطوف فرصةلإلفراجالدبلوماسية 

 29/6/2006القبس الكويتية 
 

   السماح لمندوبيه بزيارتهإلى يدعو خاطفي الجندي األحمرالصليب  .51
 إن نـصر    إيـاد  في قطاع غـزة      األحمرقال الناطق الرسمي لبعثة اللجنة الدولية للصليب        :  فتحي صباح  ،غزة

ت الفلسطينية التي تحتجز الجندي االسرائيلي بالسماح لمندوبي اللجنة بزيارتـه واالطـالع             اللجنة تطالب الجها  
 اللجنة تطالب الجهات التـي تحتجـز الجنـدي          أن نصر    وأضاف .على المعاملة التي يلقاها من جانب خاطفيه      

جنيف، خصوصا االتفاقيـة     وتقديم العالج الطبي الالزم له والتعامل معه وفقا التفاقيات           إنسانيةبمعاملته معاملة   
 ومعتقلين فلسطينيين   أسرى إطالق مقابل   إطالقه إلىورفض الدعوة   . الرابعة منها الخاصة باألسرى والمعتقلين    

 سنكون سعداء لو اخلي     إننا أي شخص، مستدركا     بإطالق اللجنة ال تتدخل في هذه القضايا وال تطالب          إنوقال  
  .ن االحتالل االسرائيلي سبيل معتقلين فلسطينيين من سجوأوسبيله 

  29/6/2006الحياة 
  

  ال اتصاالت مع حماس أو مع دمشق لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي: باريس .52
طالب وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بالزي بقوة أمـس، بـإطالق سـراح              : ميشال أبو نجم    ،  باريس

وأكـد أن  .  الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسيةالعريف اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة الفلسطينية، جلعاد شليط      
مصدرا فرنسيا لـالشرق   وقال  .  بالرئيس عباس ووزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفنه       باريس على اتصال  

اتصال ال مع حكومة حماس وال مع الحكومة السورية من أجل الـضغط علـى       األوسط، إن باريس لم تقم بأي     
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كذلك نفت هذه األوساط أن تكون      . ئيل مسؤوال عن العملية التي أدت ألسر شليط       تعتبره إسرا ، الذي   خالد مشعل 
 وتفـسر   ،أن تدخلها طبيعي   باريس   تعتبر   و .باريس تطرح أفكارا لمبادلة الجندي المخطوف بأسرى فلسطينيين       

ـ   أنهـا  ، و  إنسانية وسياسية على السواء، لتحاشي الدخول في دورة جديدة من التصعيد           أسبابباريس تحركها ب
  . ليست وحدها في الساحة، وأن أطرافا أخرى لها دورها في عملية البحث عن مخرج للجندي المخطوف

أخذنا علما وباهتمام بالتوقيع على الوثيقـة الـسياسية         : قال بالزي بالنسبة لتوقيع الفصائل على وثيقة األسرى       و
خراط في الطريق المفـضي     ندا باال ، وبعض فقرات النص تظهر رغبة الموقعين وحماس تحدي        )وثيقة األسرى (

 االعتراف بإسرائيل واالندماج في المسار السياسي، وإذا تأكدت هذه الناصر فستشكل تقدما حقيقيـا نحـو                 إلى
احترام المبادئ التي أقرتها اللجنة الرباعية، ونأمل أن يسهل التوقيـع اسـتئناف المفاوضـات اإلسـرائيلية ـ      

سي أبدى، في الوقت عينه، خشيته من أن تفضي العمليات العسكرية القائمـة             غير أن الوزير الفرن   . الفلسطينية
  . إطاحة هذا األمل الناشئإلىوالتصعيد المتزايد 

  29/6/2006الشرق األوسط 
  
  
  

  تحذير دولي من المجاعة في فلسطين  .53
يـف مـن    عقب عودته إلى جن،حذّر رئيس برنامج اإلغاثة في منظمة أرض اإلنسان جان ماري دوبيه        : جنيف

ذا اسـتمر قطـع     إ:  وقـال  و من مخاطر موت أعداد من الفلسطينيين جوعاً،         ،زيارة إلى األراضي الفلسطينية   
المعونات المالية عن الفلسطينيين لبضعة أشهر أخرى، ستقع أزمة إنسانية كبيرة في ثالث مناطق فلسطينية هي                

تهم أوسـاط الـشرطة ورجـال الجمـارك     وا.نابلس وجنين وقطاع غزة التي تحولت إلى أكبر سجن في العالم          
يعاقب المجتمع الدولي الشعب الفلـسطيني      :  وقال دوبيه  ،الفلسطينيين بالرشوة والفساد ما أدى إلى تفاقم األزمة       

علينا أن نعرف أن حماس إنما هي باألساس حركة اجتماعية قريبة جـداً مـن               . بدعوى معاقبته حركة حماس   
كن انتخابها اعتباطاً، وسيتم انتخابها ثانية إذا جرى التصويت غداً حركة حماس            لم ي . الهموم اليومية للفلسطينيين  

وعما سـتفعله المنظمـة      .على نقيض فتح التي ينظر غالبية الفلسطينيين إليها على أنها مرادف للفساد اإلداري            
طفال الفلسطينيين  سنواصل ونكثّف برامجنا لمحاربة المجاعة بين الشعب الفلسطيني ومساعدة األ         : مستقبالً، قال 

يمارس الفرع األوروبي للمنظمة    : وعن موقف االتحاد األوروبي، قال     .خصوصاً للتخلص من أزماتهم النفسية    
كي ترفع حظرها عـن المـساعدات       ) مؤسسة إنسانية رسمية تابعة لالتحاد األوروبي     (ضغوطاً اآلن على إيكو     

 .المالية المخصصة للشعب الفلسطيني
  29/6/2006الحياة 

  
  استهداف البنية التحتية بغزة جريمة حرب: كير .54

 استهداف إسرائيل للبنية التحتية ، في بيان أصدره–) كير(وصف مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 
كير في بيانه النقد الخفيف لالستهداف  وقال .الفلسطينية بأنها جريمة حرب تستدعي إدانة اإلدارة األمريكية لها

يجب على إدارة بوش أن تدين جرائم . لتحتية المدنية في غزة لن يوقف صواريخ إسرائيلالمتعمد للبنية ا
الحرب هذه وأن تطالب إسرائيل بوقف استخدام األسلحة التي يمولها دافع الضرائب األمريكي في شن هجمات 

را بالعمل على وكان مجلس كير قد طالب الرئيس بوش مؤخ .لن تؤدي إال إلى تعميق األزمة اإلنسانية في غزة
 .إنهاء الحصار اإلسرائيلي والدولي المفروض على الفلسطينيين بسبب نتائج االنتخابات الديمقراطية الفلسطينية

  28/6/2006واشنطن -كير
 



 

 30

  شركة اسرائيلية تبرم عقداً مع المارينز  .55
 مليون 50قيمته على عقد ولها حصعن  أعلنت شركة البيت سيستمز االسرائيلية لعقود الدفاع امس :رويترز

 .دوالر من قيادة أنظمة مشاة البحرية االميركية لتوريد انظمة عسكرية
  29/6/2006البيان 

 
  مطر لكل الفصول .56

 مازن حماد
مطار الصيف الن قذائفها تهطل على الفلسطينيين كأمطار أكانت اسرائيل موفقة في تسمية هجومها على غزة 

لصيف بينما ال يتوقف المطر االسرائيلي من الهطول في كل المواسم  مع التذكر بان المطر ينقطع في ا،الشتاء
 .والفصول

لى تقطيع شرايين القطاع بضربات جراحية دمرت إن لجوء القوات االسرائيلية أن المثير للحزن والقلق أغير 
 ،رر حتى بدا وكأن ضرب غزة مفهوم ومب،لى الخليجإ مر كنسمة عابرة من المحيط ،الجسور ومحطات الطاقة

حسن أو في أ ،رهابيونإو كأن منفذي عملية الوهم المتبدد في كرم سالم وخاطفي العريف جلعاد شاليت أ
 .نسانحوال متمردون على الدولة العبرية صاحبة الصولجان وراعية حقوق اإلاأل

 ليهاإخير في استهداف ثكنة عسكرية وصل ن حصر النشاط الفدائي األأ ،يضاأو المثير للحزن والقلق 
و غيرة عربية للدفاع عن تلك العملية أ لم يحرك دولة واحدة عربية ،المقاومون من خالل نفق عبر الحدود
 بينما تعامل معها المجتمع الدولي كما لو كانت عملية حزام ناسف في ،باعتبارها مقاومة شرعية ال لبس فيها

 .و ملهىأحافلة 
سمعنا فقط نداءات رفع . لعسكري الوحشي على قطاع غزةو استنكار ما لهذا الزحف اأدانة واحدة إلم نسمع 

 .فراج عن الجندي المخطوفتباع الطرق الدبلوماسية في تأمين اإلطلقها كوفي عنان وكوندوليزا رايس ألأعتب 
 فيه ،مشهد منزوع التكافؤ.. طباق على غزةجبروت جيش يزأر بال دبلوماسية وحشود برية وجوية وبحرية لإل

مكان إن بأ وفيه افتتان بالقوة عبر عنه بنيامين نتانياهو عندما قال ،رسة واستعراض العضالتالكثير من الغط
 وبنيامين بن اليعازر عندما تباهى بقدرة القوات االسرائيلية على خطف ،ن يدمر كل غزةأالجيش االسرائيلي 
 .نصف حكومة حماس

 ومع ذلك لم ،و قانون بل القوة فقطأو شرع أ لم يناقش احد اسرائيل في قدراتها الحربية فهي ال يحميها حق
 من ،سوار الواقية على امتداد الصراعنهاء المقاومة ولم تتمكن الحشود المدرعة واألإينجح استخدام القوة في 

 .فرض االستسالم على الفلسطينيين
ناس خرى من صفحات الحصار والخنق والعمليات المتدحرجة على صدور الأن صفحة ما تعيشه غزة اآل

 وهو ما يمثل صورة جديدة من صور القمع والتنكيل اللذين تتقنهما اسرائيل وتتفنن في ممارستهما ،رواحهمأو
 .و يتفنن به احدأكما لم يتقنه 

ي بفعله وليس أ ،سرى جاء بعد االجتياح وليس قبلهن اتفاق الفصائل على وثيقة األأ ،يلفت النظر وسط ذلك كله
ن تنازالت حماس المتدرجة تأتي أويلفت النظر . و دونهأللحمة الوطنية باالجتياح لى اإبفعل الحاجة الملحة 

وروبية والدولية مريكية واألطراف واألقليمية متعددة األ واإل،على وقع الضغوط المحلية الفتحاوية والرئاسية
 .عموما

 ليس ، من قبل الجميع تقريبا بل تبدو كالمكلف،ن اسرائيل معفاة تماما من الضغوطأ ،المفارقة في كل ما يحدث
كراه الفلسطينيين من خالل إو بأحادية أنما بالمضي نحو رسم الحدود النهائية إ و،نهاء تمرد غزةإفقط ب

 وهو العام الذي حدده اولمرت 2010لى النهاية السعيدة بحلول عام إ حتى يمكن الوصول ،مفاوضات صورية
 .دود فلسطينخير لتعيين حدود اسرائيل وبالتالي حأكموعد 
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رادت أقصة جلعاد شاليت هي قصة العصا الغليظة التي تحرص اسرائيل على رفعها في وجه العصاة كلما 
 لكن حكومة اولمرت ارتكبت خطأ جسيما عندما شوشت ،طلت المنطقة على مفصل سياسيوأ ،تمرير رسالة

مان لنفسه فما أ وهو انه لم يعد يشكل شبكة ياه بما يجتهد لنسيانهإ مذكرة ،على استمتاع العالم العربي بالمونديال
ن أمريكية دون بالك للقضية الفلسطينية التي رحلت من غرفة العناية العربية لتدخل غرفة العناية المركزية األ

 تتمكن من الخروج؟
  29/6/2006الدستور 

 
  !أين كان هؤالء والفلسطينيون يذبحون؟.. عجباً .57

  أحمد الحيلة
لنا مطالبين بإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شليت، الذي أسرته المقاومـة             انتفض العالم من حو   

أثناء قيامه بمهامه العـسكرية     ) كتائب عز الدين القسام، ألوية الناصر صالح الدين، وجيش اإلسالم         (الفلسطينية  
جنوب فلسطين في فجـر     داخل إحدى الدبابات المتمركزة في قاعدة عسكرية محصنة في منطقة كرم أبو سالم              

  .الخامس والعشرين من هذا الشهر
فتدخلت واشنطن، والمفوضية األوروبية، وتوسطت فرنسا، مصر، األردن، وتركيا بوسـاطات عاجلـة سـعياً      
إلقناع المقاومة الفلسطينية باإلفراج عن الجندي، محذرين ومحملين الفلسطينيين تبعات وعواقب عدم اإلفـراج              

  .عن جلعاد شليت
جيب، والمثير في األمر أننا لم نسمع ولم نر تلك االحتجاجات، والوساطات، والضغوط تمارس على إسرائيل                الع

وهـم يتنـسمون    ) ثالثة أطفال، وثالثة نساء، ورب األسرة     (المحتلة، وهي تقتل بدم بارد سبعة من أسرة غالية          
  .9/6/2006هواء بحر غزة يوم الجمعة 

إلنساني ووخز الضمير عندما قصفت الطائرات اإلسرائيلية إحدى المنازل شرق          كما أننا لم نشاهد هذا الحراك ا      
، فاستشهد عبد القادر أحمد وأخته الحامـل فـي   21/6/2006بتاريخ ) منطقة السطر الغربي(يونس  مدينة خان 

 10 – 2تراوح أعمارهم بين    ت أطفال   6فرداً من نفس العائلة بينهم       15شهرها الثاني، باإلضافة إلى جرح نحو       
  .أعوام

وإننا نتساءل، أين كان، وماذا صنع األشقاء العرب وأرباب األسرة الدولية، عندما قامت إسرائيل باقتحام مقـر                 
، واختطفت األمين العام للجبهة الشعبية السيد أحمد سعدات وهـو أعـزل مـن     14/3/2006وسجن أريحا في    

ن السلطة، إسرائيل، بريطانيا، والواليات المتحدة      السالح في سجن من المفترض أنه محمي بحكم اتفاق دولي بي          
  !األمريكية؟

آالف طفل فلـسطيني منـذ انـدالع      )4(أوليس يدري أصحاب السيادة والجاللة والمعالي، أن إسرائيل اعتقلت          
طفالً فلسطينياً في الربع األول من هـذا العـام الجـاري            ) 350(، وأنها اعتقلت    2000انتفاضة األقصى عام    

طفل فلسطيني خطفوا من أحضان أمهاتهم، وأودعوا زنازين وسجون         ) 400(ماذا هم فاعلون اتجاه     و !؟2006
  االحتالل اإلسرائيلي، وما زالوا يعانون من التعذيب واإلهمال إلى هذه اللحظة؟

أليس من حق الفلسطينيين أن يطالبوا باإلفراج عن أطفالهم وأعراضهم المنتهكة تحت سـمع وبـصر العـالم                  
  ر؟المتحض

استهدفت موقعاً عسكرياً، وأسرت جندياً     . إن عملية الوهم المتبدد، تعد عملية عسكرية بامتياز وباعتراف العدو         
ومن حق الفلسطينيين أن يطالبوا بتبادل األسرى باعتزاز واقتدار، فهم لم يهاجموا مدنيين، ولـم               . تحت السالح 

ن يذعن لإلفراج عـن األطفـال والنـساء األسـرى           يأسروا أعزالً من السالح، وعلى االحتالل اإلسرائيلي أ       
الفلسطينيين، كما أذعن من قبل وأفرج عن العديد من األسرى الفلسطينيين والعرب في عدد من صفقات التبادل                 

  :التي نذكّر ببعضها
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، أول أسـير للثـورة      )أبـو بكـر   ( أفرج االحتالل عن األسير محمود بكر حجـازي          1971في عام     •
  .ح الجندي اإلسرائيلي المدعو شموئيل روز ينغستر الذي كانت تحتجزه حركة فتالفلسطينية، مقابل

إيراهـام  (أسيراً فلسطينياً مقابل تسليمه الجندي اإلسـرائيلي        ) 76(، أطلق االحتالل سراح     1979عام    .
  .األسير لدى الثورة الفلسطينية) عميرام

ني من معتقل أنـصار مقابـل إطـالق         أسير فلسطيني ولبنا  ) 5000(أطلق االحتالل سراح    1983عام    •
  .1982سراح ستة جنود إسرائيليين كانت حركة فتح أسرتهم أثناء االجتياح اإلسرائيلي لجنوب لبنان عام 

أسير فلسطيني وعربي، مقابل تسلمه لثالثة من جنوده فـي          ) 1150( أطلق االحتالل سراح     1985عام    •
إضافة إلى عمليات التبـادل مـع   ..هة الشعبية ـ القيادة العامة عملية التبادل المعروفة بعملية النورس مع الجب

  .حزب اهللا اللبناني في السنوات األخيرة
يفترض من العرب، خاصة مصر واألردن أن تقفا إلى صف الفلـسطينيين سـعياً لإلفـراج عـن األسـرى                    

لإلفراج عن الجندي األسير دون     الفلسطينيين في عملية تبادلية بين االحتالل والمقاومة الفلسطينية، ال أن يسعيا            
  .مقابل

وإذا ظن البعض أن اإلفراج عن الجندي سيوقف العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد غزة، واعتبر ذلك صـفقة                 
 للمدن والقرى   إجتياح لم يتوقف للحظة عن اإلرهاب والقتل و       1948معقولة، فهو واهم؛ ألن االحتالل منذ عام        

، إضافة إلى أن خطة اجتياح قطاع غزة كانت معدة سلفاً لـدى قـادة االحـتالل                 الفلسطينية رغم كل التنازالت   
، أي قبل عملية الوهم المتبـدد بأربعـة         21/6/2006وتتهيأ إلنفاذها، وقد نشرتها المصادر اإلسرائيلية بتاريخ        

  .أيام
 العسكرية قد   من جانب آخر، فإن اجتياح قطاع غزة، قد يفضي إلى فشل عسكري صهيوني جديد، ألن العمليات               

تودي بحياة المجند جلعات شليت، وتسبب في قتل الجندي الياهو بنحاس آشري األسير لـدى ألويـة الناصـر                   
 بقتله إذا أقدم االحـتالل علـى        28/6/2006صالح الدين في الضفة الغربية، والتي هددت أمام الصحفيين في           

سطينية إصراراً على المواجهة، وسـيعزز خيـار        عالوة على أن االجتياح سيزيد المقاومة الفل      . اجتياح القطاع 
 بسالح االستشهاديين رداً على استهداف المـدنيين        1948استهداف المدن اإلسرائيلية في فلسطين المحتلة عام        

 التحتية، وهذا يعني خلق جبهة مفتوحة ستلقي بظاللها على كل األطراف في المنطقة،              يةالفلسطينيين وتدمير البن  
  ...تالل باإلفراج عن أسرى الشعب الفلسطيني من النساء واألطفالما لم يقبل االح

  2006حزيران  29
  

  غزة تحت النيران والعرب يتوسطون .58
  ياسر الزعاترة    

لو لم يكن الوضع العربي الرسمي بهذا المستوى من التراجع لما تحولت مناسبة أسر جندي إسرائيلي في عملية                  
كأنه صبي تائه كان يلهو     و ،ة الهاتف الساخنة من أجل عودته إلى أمه سالماً        بطولية رائعة إلى مناسبة لدبلوماسي    

 ئيحدث ذلك فيما صرخات هدى على شاط      .  وليس مجرماً تلطخت يديه بدماء الفلسطينيين      ،بطائرته في الشارع  
 ،هدئـة  وفيما مسلسل القتل واالختطاف اليومي لم يتوقف منذ إعـالن الت           ،غزة ما تزال تتردد في أسماع العالم      

 وأن قتله للمدنيين الفلسطينيين لـن       ،وفيما إيهود أولمرت يتحدث عن أن دولته العبرية تمتد من البحر إلى النهر            
  .يتوقف من أجل مطاردة اإلرهاب

لو لم يكن الوضع بهذا المستوى من التراجع أمام واشنطن لكان على الدول العربية أن تعلن بـالفم المـآلن أن                     
ن األسيرات وعن األطفال األسرى هو مطلب أخالقي يستحق أن يسانده العالم أجمـع ألن               المطالبة باإلفراج ع  

اآلن يقف القطاع وجهاً لوجه أمام غطرسة القوة اإلسـرائيلية  . تبادل األسرى هو عادة المتحاربين في كل مكان    
تاريخها حتى لو روج له     وال رجالها وال     ، فاالستسالم ال يليق بغزة    ،ليس أمامه غير الصبر والصمود والمقاومة     
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 بل إن بوسع قوى المقاومة أن تحـول االجتيـاح إلـى             ،المهزومون باعتباره المالذ اآلمن من الموت والتدمير      
  .مناسبة للتحرير الكامل للقطاع بعيداً عن الشروط المذلة التي حملها اتفاق معبر رفح

تمنح الفلسطينيين سـوى المزيـد مـن المـوت           فهي أكثر من مهزلة لم       ،أما حكاية التهدئة التي يروجها القوم     
 وقد آن األوان أن يصرخ المعنيون بأن الوثيقة التي روجوا لها بوصفها وثيقة اإلجماع تـنص علـى                   ،والتدمير
 ولماذا  ، ولماذا ال يشارك عساكر السلطة في مقاومة االجتياح        ، فلماذا ال تترجم اآلن في الواقع العملي       ،المقاومة

 في الضفة الغربية بكل الوسائل الممكنة من أجل الرد على اجتياح القطاع؟ المصيبة أن من                ال يبدأ تصعيد آخر   
روجوا الوثيقة وهددوا باالستفتاء إذا لم تقرها الفصائل لم يكونوا مقتنعين في يوم من األيام بالمقاومة ، واللقـاء                  

 وهم اليوم لـن يتحولـوا عـن         ،ونمع أولمرت أحب إليهم وأكثر أهمية من ألف عملية نوعية ينفذها المجاهد           
 ألن األصل بالنسبة إليهم أنها وثيقة       ،قناعتهم بمجرد تحول الوثيقة إلى وثيقة إجماع بعد إجراء التعديالت عليها          

 وهل  ، وإال فهل يمكن أن يتنازلوا عن خريطة الطريق        ،تستخدم ضد خصم سياسي وليست وثيقة برسم التطبيق       
من المؤتمرات الصحفية بوصفه عضواً في اللجنة التنفيذية عن فصيل هامـشي            يمكن لذلك الذي أتحفنا بالعديد      

 فيما تنص وثيقة هـداريم علـى   ،أن يعلن براءته من وثيقة جنيف التي وقعها شخصياً وتنازلت عن حق العودة       
  .رفض التنازل عنه؟

 ولو كان هناك القليل مـن       ،قطاع غزة تحت وابل النيران اْإلسرائيلية من البر والجو والعواصم العربية تتفرج           
 التي تعربـد    16 -ف   وال نقول األ   ،اإلرادة لكان بوسع الفلسطينيين أن يحصلوا على صواريخ تواجه األباتشي         

 أو حتى بعض األسلحة الضرورية للمواجهة سوى البنادق وقاذفات اآلر بي جـي التـي ال يمـر                   ،في سمائهم 
 ووضع دولي ال يقل بؤسـاً       ،ي ظل أوضاع عربية بائسة    سواها من خالل األنفاق، قطاع غزة تحت الحصار ف        

 ويبقـى التوافـق الـوطني علـى         ، وتبقى إرادة المقاومة   ،كان عماد تحركه الحفاظ على حياة الجندي األسير       
 فضالً عن أن يهيل التراب على مرحلـة مـن المناكفـة وتبـادل               ، ذلك الذي يمكنه أن يحقق الكثير      ،المواجهة

  .ساحة الفلسطينية خالل الشهور األخيرةاللكمات التي عاشتها ال
 وعلى رأسها القوى اإلسالمية أن يكون لها موقفها حيـال مـا             ،يبقى أن على القوى الحية في الشارع العربي       

 ففي مثل هذه المواقف تتجلى الروح       ، وأن يكون لها دورها في نصرة الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة          ،يجري
  .لعدوان عليهاالجمعية لألمة في مواجهة ا

  29/6/2006الدستور 
  

  !جندي محتل مقابل شعب ُمغيَّب .59
   ناصر السهلي 

لسطينية إلى القصة   فتحولت قصة الجندي الصهيوني الذي ال نعرف إن كان حيا أم مقتوال بعد العملية الفدائية ال               
يتحول إلـى مجموعـة مـن       كلها مقابل بقية الحقائق اليومية التي يعاني منها الشعب المحتل المطلوب منه أن              

  .قليمي والدوليالنعاج تُساق إلى مذبحها من دون أن تحدث ضجيجا يزعج القتلة أو يعكر  الضمير المحلي واإل
 فصار تعبيـر    ،عالمية العربية تم تلقف التعبير الغربي وتبنيه في التعامل مع خبر أسر هذا الجندي             في اللغة اإل  

نسانية والبراءة على جندي من جنود االحتالل القابع في دبابـة تـشبه             اإلالمختطف مع بيلوغرافيا تضفي طابع      
مريكي الناطق  حق الدفاع عن      تماما تلك التي أطلقت حممها باتجاه شاطئ المجزرة التي سميت في القاموس األ            

النفس وفي لغة الصمت المتخاذل عتب على الفلسطينيين الذين أرادوا االستمتاع بيوم صـيفي علـى شـاطئ                  
  ..بلدهم

القضية هنا ليست عتب على أحد من هذا الغرب الذي ندرك قراءته لقيمة مختلـة وغيـر متوازنـة لإلنـسان                     
نشغلت بحياة هذا الجندي وما رافقـه       اوال العتب على النظم السياسية العربية التي        . الفلسطيني والعربي عموما  

ريكية العربية ال يمكنه أن يستغرب هذه الهبـة         م فمن يعرف العالقة األ    .ولى ألسره من تحركات منذ اللحظة األ    
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تجـاه شـعب    ,  اللهم اللفظية منهـا    ،نبرى من خاللها ساسة عرب ألجل إنقاذ هذا الجندي مقابل ال مباالة           االتي  
تم محاصرتهم ال قرار لدى جيش العدو سوى         ت رجال المقاومة الذين  و ،بأكمله يعاني االختطاف والقتل والتدمير    

 الذي يجري قتله في بغـداد تحـت رايـات           ،سف الشديد  مع األ  ،فالفلسطيني.  من دون تعليق   عدام الميداني اإل
 في قراءة العجز السياسي العربـي ال يعنـي ال إعالميـا وال              ،الطائفية والمذهبية بالتوافق مع قتله على أرضه      

  .مريكيةدارة األمر سيثير غضب اإلأخالقيا وال قانونيا شيئا إذا كان األ
من ،   ندرك الحقيقة المرة القائلة بأن قيمة الفلسطيني والعربي عموما قد أضحت صفراً            ،ونحن وهم نقول لألسف   

حيث القراءة الدونية لتلك القيمة المستندة لتبني الرؤية الصهيونية التلمودية أو القراءة السياسية في زمن المهانة                
وهنا مكمـن العتـب الـذي       . رهاب الفلسطيني إللعالم العربي إلى مكرر للروايات الغربية       التي تحول فيها اإل   

نتحدث عنه بهدوء بعيدا عن العواطف والمواقف التي يمكن أن نُتهم بأننا نمارسها في موقفنا من تحـول كـل                    
ستماتة في تصوير حالة المجزرة في السجن الكبير الذي يعيشه الشعب الفلـسطيني كحالـة               امر إلى مجرد    األ
خبـار   ويستدعيه إصابة حتى عسكريين محتلين وتصويرهم بـين سـطور األ           عتيادية ال تستدعي ما استدعاه    ا

  .وكأنهم في نزهة أو رحلة صيد من جنين حتى رفح
 فهذا الجندي ُألبس لباسا مالئكيـا       .سى أخذت قصة الجندي الصهيوني ما لم تأخذه قصة شعب بأكمله          مع كل األ  

حتالل بكل آلته التدميرية التهديدية المترافقة مـع        فاستنفر الجميع بحثا عن سالمته وإطالقه ولو بحشد جيش اال         
 آالف مختطف   10جهود حثيثة من أجهزة عربية معينة لم نرها على هذا النحو النشط في الدفاع عن أكثر من                  

مر هـذا   هتمت أل اكما  .  بينهم نساء وأطفال من المفترض أنهم بشر وأنهم عرب         ،فلسطيني في سجون االحتالل   
خرى الفرنسية والتـي يبـدو      ستنفرت الدنيا كلها ألجله وإسقاط قدسية على جنسيته األ        اي  الجندي الصهيوني الذ  

راحـة  دمغة إل رتزاقي غير أخالقي من حيث غسل األ      اأنها تشفع له أن يكون مرتزقا في دولة قائمة على فكر            
  . الضمير حين يسمع صرخات هدى والمئات من أطفال فلسطين

غالق والتهديد العلني بقتل من القاعدة       العربية والدولية إزاء هذا الحصار واإل      دعونا نتساءل عما تفعله السياسة    
بالملموس ال يفعل هؤالء شـيئا إال المـساهمة فـي           . ؟إلى الهرم التي يتبجح ويبرر لها أولمرت ووزير حربه        
  .مالءات الصهيونية من دون مناقشةالضغط السياسي والنفسي على الفلسطينيين ليقبلوا كل اإل

عالم والسياسة العربيـة   أن يقول اإل، هذا إذا لم نخض في عروبة االنتماء الفلسطيني       ،خالقيةنى المتطلبات األ  أد
  بل وحتى بحق الجنود المصريين الذين تم قتلهم بدم بـارد وباعتـذار             .كلمة مساوية لما قيل بحق هذا الجندي      

ليتضح أنه مقبول أن يفعـل الـصهاينة مـا      . مةعتقادا بأنهم كانوا من رجال المقاو     اسخف حين قيل أنهم قتلوا      أ
  .يفعلوه إن قدموا مبررات مقنعة ومريحة

مر وكأن المفقـود مالكـا      بيض بقضية هذا الجندي تنشغل السياسة العربية وكتبتها في األ         فكما ينشغل البيت األ   
 ا مـا تقـدمه     رحمة ارنتظامرين فما عليه سوى     أما الشعب الفلسطيني الذي يعاني األ     . على الجميع االهتمام به   

  .حتجاج أو رفضاالصهيونية من فتات الحلول من دون 
منية بينما ال يملك العرب وبعـض الـساسة         من السخرية بمكان أن نشهد هذه البلطجة العسكرية والسياسية واأل         

عن وجوب  أما ما قلناه سابقا     . الفلسطينيين سوى تعبيرات سخيفة ال تنم إال عن حالة االنحدار الذي يبشر بمزيد            
لسن المدينة لعمليات المقاومة في فلسطين فنعيده اليوم لنؤكد بأن الوهم المتبـدد سـيتكرر ثانيـة                 أن تخرس األ  

  .وعاشرة
 وطالما أن خيرة أبناء الشعب الفلسطيني تقبع خلف أسـالك المعـتقالت             ،رضطالما أن االحتالل جاثم على األ     

ـ  والتهديد باجتياح غزة لن يجلب إال المزيد مـن           .توقيتالتي ال تختلف عن المعتقالت النازية إال في ال         ردود ال
مر لن يغير   ستهداف رموز من السلطة والحكومة الفلسطينية فإن األ       ا حتى لو تم عبر إرهاب الدولة        ،فلسطينيةال

من  فالشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء رغم كل التمنيات التي يحملها في مخيلته أكثر                ،في الحالة شيئا  
  .طرف وجهة إقليمية ودولية
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 لكن يبدو أن الكثير من هؤالء لم يعودوا         ،على العرب مسؤولية أخرى غير تلك المسؤولية في إنقاذ هذا الجندي          
خالقية والسياسية في ذل أضحى أكثر وضوحا مما كان عليه فـي أي زمـن               مدركين ماذا تعني المسؤولية األ    

  ...سابق
  29/6/2006العرب اليوم 

  
  لمواجهة بين مشعل وهنيةنفق ا .60

  هدى الحسيني
وضاع ن تدرس األأولى بها ذا كانت كتائب القسام ـ الجناح العسكري لحركة حماس، قد قررت الحرب، فاأل إ

لى جانبها احد، فكـل طـرف مـشغول         إالتي تخيم على المنطقة، ألن الوعود كثيرة وعند االستحقاق لن يقف            
ذا كانـت قـررت اعتمـاد       إما  أ. وسط الكبير متوقعة في كل الشرق األ    و بالمصائب ال  أبالمصائب الغارق فيها    

 ثانية عن   42 الجاري وبثت    25شرطة الفيديو، كما فعلت على موقعها في        أبو مصعب الزرقاوي ببث     أسلوب  أ
لـى حركـة    إمر سيحول حركة حماس من حركة تقاوم االحتالل         الهجوم على معبر كيريم شالوم، فان هذا األ       

ما في غزة فان الضحايا، كما يحصل       أبرياء،  ن الزرقاوي كان يضحي بحياة العراقيين األ      إ، ثم   رهابتمارس اإل 
  .دائما هم من الفلسطينيين

ن تبـدو   أ، تجنبت حماس قـدر المـستطاع        2005 مارس   /ن التزمت بوقف إلطالق النار في شهر آذار       أمنذ  
 يناير عدة عمليات انتحاريـة وتـم        /انيلكن وقعت منذ شهر كانون الث     . اسرائيلعلى  ي هجمات   أمسؤولة عن   

ثناء احتفاالت قامت بها الحركة، وزرعـت عـدة         أطالق سلسلة من الصواريخ انفجر بعضها في الفلسطينيين         إ
 ،تحمل المسؤولية، وبنفيها ألي مشاركة    بخرى باإلعالن   أعبوات ناسفة، فيما سمحت حماس لمجموعات مسلحة        

بعـد  . برياء نتيجة لتلك العمليات   ائيلية، وان كان سقط كثير من المدنيين األ       لغارات االسر لن تكون هدفا    أتجنبت  
  .خيرة اختبأ عدد من قياديي حماس السياسيين، خوفا من ردود فعل عسكرية اسرائيليةالعملية األ

ن تميز ما بين التنظيم السياسي وحركة المقاومة العـسكرية، لكـن مـشاركة جناحهـا                أكذلك حاولت حماس    
ذا كان الفرق   إو.  السياسية في مواجهة خط النار      حماس حد الماضي، وضعت القيادة    في عملية يوم األ    العسكري

ن الفوارق والخالفات ما بـين      أطراف السياسية وتلك العسكرية في الحركة، إال        ليس بشديد الوضوح ما بين األ     
مر بتنفيذ عمليـة    أن يكون الذي    أقادة حماس في الداخل وقادتها في الخارج تزداد وضوحاً، ومن المحتمل جدا             

  . حد الماضي ضد الموقع العسكري االسرائيلي هو خالد مشعل المقيم في دمشقيوم األ
ن قادة حماس في قطاع غزة كانوا يتفاوضون مع قادة من منظمة فتح معتقلين في السجون االسرائيلية،                 أالالفت  

ستراتيجية مشتركة لحـل    إبين فتح وحماس، ويضعون     منية  لى اتفاق يوزع المسؤوليات األ    إويحاولون التوصل   
حـد  ن توقيت عملية يـوم األ     إ. خرى اتفاق تعترف حماس من خالله ضمناً باسرائيل       أقامة الدولتين، وبكلمات    إ

  .عالن عن االتفاقنها جاءت لنسف هذه المفاوضات وقبل ساعات قليلة من اإلأيوحي ب
ية والمالية على حكومة حماس لحملها على اعتماد موقف مرن          في الوقت الذي تضاعفت فيه الضغوط الدبلوماس      

من وجود اسرائيل، كان القلق يزداد لدى مشعل وبقية قيادات حماس في الخارج الذين يتخوفون مـن حتميـة                   
لـى  إذا ما عادوا    إن يتعرضوا لالغتيال من قبل اسرائيل       أيضاً من احتمال    أتهميش العملية السياسية لدورهم، و    

ن القرارات المهمة في حماس     أوالمعروف  . ذلك فان حفاظ حماس على خطها المتشدد يخدم مصالحهم        الداخل، ل 
بو مـرزوق، المقيمـان فـي دمـشق         أعضائه مشعل، وموسى    أن يصادق عليها المكتب السياسي ومن       أيجب  

ني وحسب مصادر مطلعة فإن مـشكلة رئـيس الـوزراء الفلـسطي           . والمعرضان للتأثيرين السوري واإليراني   
مر الذي يحد من قـدرة      ن مشعل يسيطر سيطرة مباشرة على كتائب عز الدين القسام، األ          أسماعيل هنية، هي    إ

عن العرض الذي قدمـه رئـيس الـسلطة         ويقال إن الذي أثار غضب مشعل هو ما تردد          . هنية على مواجهته  
ن تضع مـسافة بينـك      أ بمجرد   :ن يعلن عن مبادرة االستفتاء، قال له      أهنية قبل   إلى  الفلسطينية محمود عباس    
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ن أورغم  . وبين مشعل، فإن فتح ستحميك من كتائب القسام هنية رفض العرض الذي اعتبره دعوة لشق حماس               
لى تواجه صـدامي  إنهم ما زالوا من ابرز الداعين أال إنهم دعموا توجهات هنية، إقادة حماس في الخارج قالوا  

  .مع اسرائيل ومع محمود عباس
راضـي الفلـسطينية   ول يمثل بروز حماس السياسي في األسع في تفكير هنية وتفكير مشعل، األ  هناك فارق شا  

المحتلة، وهو مرن نسبياً، وساعدت شعبيته على جذب ناخبين من غير المنضوين تحت مظلة حماس لالقتراع                
ن تشارك حماس   أ سالميين في النظام السياسي، وطالب    لى انخراط اإل  إول الداعين   أكان من   . لى جانب الحركة  إ

. علن عن ترشيحه ثم عاد وسحبه بعدما اتخذت الحركة قرارا رسميا بالمقاطعة           أ البرلمانية و  1996في انتخابات   
  . خيرة التي فازت فيها حماسمشعل كان ضد المشاركة حتى في االنتخابات األ

خرى فـي   أات فلسطينية   دارها محمود عباس ومنظم   أساسيين في المفاوضات التي     كان هنية من المشاركين األ    
سفرت النتيجة عن اتفاق القاهرة     أستراتيجية موحدة تجاه اسرائيل، و    إلى توافق عام و   إ للتوصل   2005بداية عام   

قـدمت  أ بعـدما    ، يونيو الجاري  / حزيران 10في شهر آذار، وهو وقف فلسطيني للنار التزمت به حماس حتى            
من، وبعدما قـصف الجـيش      ت عينّته حماس قائداً لقوات األ     بو سمهدانة، الذي كان   أاسرائيل على اغتيال جمال     

خرى بدم بارد عندما ادعى     أفراد هذه العائلة مرة     أ وقُتل   ،على شاطئ غزة  تستجم  االسرائيلي وقتل عائلة كانت     
  .فراد العائلةأودى بأن لغماً كانت زرعته حماس انفجر وأالتحقيق االسرائيلي 

ن ال تدمير اسرائيل، وال االعتراف بالدولـة اليهوديـة، علـى قائمـة              أة  كد هني أعندما تسلم رئاسة الحكومة،     
ساس برنامجها ووعودها بالتغيير واإلصـالح، وواجههـا العـالم بطلباتـه            أولوياته، لكن حماس فازت على      أ

 ذا هنية يقدم  إو. وقاطعها ماديا في محاولة لعزلها ما لم تعترف باسرائيل وتنبذ العنف وتعترف بخريطة الطريق             
دراكهم إعضاء حكومته بالسذاجة لعدم     ألشعبه اقل بكثير من الحكومات التي سبقته والتي اتهمت بالفساد، ويتهم            

وروبا فـي فـرض مقاطعـة علـى         أزاحة حماس من السلطة، ولعدم استيعابهم رغبة        إصرار واشنطن على    إ
 الخارجيـة   حماسن مشعل وقياداتأحظ وكان قد لو  . الفلسطينيين والتزام الدول العربية واإلسالمية بهذا القرار      

خير في توفير مبلغ مليوني     قاموا بجوالت وكذلك وزير الخارجية محمود الزهار وهو من المتشددين، ونجح األ           
مليون دوالر شهريا لدفع رواتـب المـوظفين         150كثر من   دوالر فقط، في حين تحتاج الحكومة الفلسطينية أل       

ذا كانت اسرائيل سـتأخذ     أاد ترسخاً مع مرور الوقت، ويبقى السؤال عما         ن االنشقاق داخل حماس يزد    إ. لديها
لى الرد عسكرياً ليؤكد سمعته كحامي      إن رئيس الوزراء ايهود اولمرت يحتاج       أو  أهذا االنشقاق بعين االعتبار،     

  .امن اسرائيل
هليـة  أة، إما عبر حـرب      طاحة بالسلطة الفلسطيني  لى انفجار ما قد يحدث لإل     إسابيع والتوقعات تشير    أمنذ عدة   
حد لى دائرة العنف، وهجوم يوم األ     إو مواجهة مع اسرائيل، واليوم يعود الفلسطينيون واالسرائيليون         أفلسطينية  

سـنة، ويـرى     38ول من هذا النوع منذ االنسحاب االسرائيلي من غـزة بعـد احـتالل دام                الماضي هو األ  
طالق سراح السجناء   إنجع إلجبار اسرائيل على     فاوض األ ن خطف جندي اسرائيلي هو وسيلة الت      إالفلسطينيون  

خير قد يقضي على عملية السالم، الن العنف سيـستمر علـى            والتطور األ  .الفلسطينيين السيما النساء والشبان   
  .الرغم من انسحاب اسرائيل من غزة من جهة، وبسبب ذلك االنسحاب من جهة ثانية

ن تحـدد لهـم     أراضيهم التي احتلتهـا، وال      أ اسرائيل حدودهم داخل     ن تقرر عنهم  أن الفلسطينيين ال يريدون     إ
نهـم  إجوائهم وتطـوق بحـرهم،      أن تشرف على معابرهم، و    أراضي التي انسحبت منها، وال      تحركاتهم في األ  

نها تقول تارة إن ال شريك للسالم       إما اسرائيل ف  أ. ن تكون لهم كلمة في مسألة تخصهم وتطال مستقبلهم        أيريدون  
كل طـرف   . لى تدمير الدولة اليهودية   إرهابيين يسعون   إنها ال تريد التفاوض مع      أو  أطرف الفلسطيني،   لدى ال 

خيرة قتـل   يام العشرة األ  طالق النار التزمت به طويال، وخالل األ      لقد خرقت حماس وقفا إل    . يريد تربيع الدائرة  
خيرة تؤكـد   ن موجة العنف األ   إثم  . يأسلى مناخ من ال   إمدنيا فلسطينيا، وكل هذا سيدفع       14الجيش االسرائيلي   

مني خيرة نفقاً تحت الجدار األ    لقد حفر منفذو العملية األ    . حادية الجانب خطار التي تسببها الخطوات األ    صحة األ 
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ركان االسـرائيلي الجنـرال دان      منها، وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس األ       أالذي بنته اسرائيل لتحمي     
 لم تعرف شيئا عن النفق الذي احتاج        سرائيلن ا أوتقول معلومات   .   بهجوم النفق  ئن الجيش فوج  إحلوتس قال   

  .لى شهرينإتمامه إ
نهت احتالل غزة، لكن هـذا االنـسحاب لـن يـأتي            أنها  ربما كسبت اسرائيل معنويا، ولفترة قصيرة المدى أل       

محمـود  . مدتوفير السالم الطويل األ    هو القادر على     ،ن اتفاقا شامال ما بين اسرائيل والفلسطينيين      إبالسالم، بل   
 كتب المعلـق العـسكري      سوفي صحيفة هآرت  . طالق سراح ذلك الجندي المخطوف    إلى  إعباس دعا المنفذين    

ذا كان عاجزا عـن     إن تتفاوض مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس         أسرائيل  إزئيف شيف هل تستطيع     
علينـا  . و هدف من التفاوض معه    أن يكون هناك سبب     أك فيه   ؟ من المشكو  (...)منع الهجمات الفلسطينية عنها     

ن حماس لـديها عـدة      إ. االعتراف بأن اسرائيل تواجه وجودا فلسطينيا خارجا على القانون ولديه عناوين عدة           
  !عناوين احدها دمشق

ـ       أن تعود القضية الفلسطينية ورقة تتنازعها       أهناك خطر من     ع هـدف   نظمة تعمل لحماية نفسها، وتلتقي هذه م
ن إ. ليمية للقضاء على القضية الفلسطينية بطريقتها ومـن اجـل مـصالحها   قوضاع اإلاسرائيل في استغالل األ  

لى إحماس لن تتغير بصورة جذرية وال في وقت سريع، والن العنف يسوق على انه الطريقة الوحيدة للوصول                  
ن إ. فـراده أقاط الضحايا بـين     إسي وتجويعه، و  كثر لزيادة معاناة الشعب الفلسطين    أن ال يدفع    أحل، على العالم    

الدخول في الدائرة المغلقة يقضي في هذا الزمن على الطرف الضعيف، والصحيح هو أن من يدفع الفلسطينيين                 
  .لهذه العمليات لن يقف معهم بأكثر من تنديد مبحوح

  29/6/2006الشرق األوسط 
  

  من أجل توحيد حركة التحرر الفلسطينية .61
  حسن حردان

وال تكاد  . حكمت الصراعات الداخلية بتشكل حركات التحرر الوطني في مرحلة نضالها ضد االحتالل األجنبي            ت
تخلو تجربة من صراعات بين قواها المختلفة حول البرامج ووسائل النضال، منها ما كـان يطـرح الـسبيل                   

ريقاً استراتيجياً فـي مواجهـة      الدبلوماسي بديال من السبيل العسكري، ومنها من رأى في المقاومة المسلحة ط           
المحتل والمستعمر، وعندما كان يلجأ إلى التفاوض لم يجعله بديال من المقاومة بل في خدمة المقاومة واألهداف                 

  .التي تناضل من أجلها
وفي مراجعة لتجارب تحررية، في فيتنام والجزائر والصين وغيرها، نجد أن خيار المزاوجـة بـين النـضال               

وماسية هو الذي ساد في حصيلة الخالفات والصراعات التي شهدتها هذه التجـارب التحرريـة،               المسلح والدبل 
  .مكن انجاز التحرير واالستقالل الوطنيأوبفضل هذا الخيار 

اليوم تشهد حركة التحرر الوطني الفلسطينية صراعاً حول البرامج ووسائل النضال، لكن مع فارق أنه جـرى                 
  .اتجاه التفاوض، واتجاه المقاومة المسلحة: اختبار االتجاهين السائدين

 قاد النضال الفلسطيني منذ البداية واعتبر أن خط التفاوض والدبلوماسية هـو الخيـار األفـضل        :االتجاه األول 
صحاب هذا الرأي أن من غير الممكن تحرير كامل فلـسطين،           ألى ظروف الشعب الفلسطيني، وبرأي      إبالنسبة  

جالئي استيطاني مدعوم من أقوى دولـة       إرد احتالل عسكري، وإنما أيضا احتالل       وأن إسرائيل ليست فقط مج    
في العالم، هي الواليات المتحدة األميركية، وبالتالي فان الواقعية تفترض عدم سلوك خيارات غيـر مجديـة،                 

كـن  ولذلك يجب العمل باتجاه سلوك طريق التكيف مع المطالب األميركية والغربية إليجاد حـل للـصراع يم                
ولهذا تم توقيع   . قامة دولة له في الضفة الغربية وقطاع غزة       الشعب الفلسطيني من الحصول على دعم دولي إل       

سوفيتي، غير أن حصيلة سلوك هـذا       لنقاذه، خاصة بعد انهيار االتحاد ا     إنقاذ ما يمكن    إوسلو تحت شعار    أاتفاق  
ة دولة فلسطينية في الـضفة والقطـاع، رغـم    االتجاه، وبعد حوالي سبع سنوات من التفاوض، لم تؤد إلى إقام       
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راضـي فلـسطين    أئـة مـن     ا بالم 72التنازالت الكبيرة التي قدمت إلسرائيل من االعتراف بها على أكثر من            
التاريخية، إلى االستعداد للقبول بتقسيم القدس وتقاسم السيادة عليها، وإيجاد حل لقضية الالجئين بشكل ال يحدث                

لـى  إيصال الشعب الفلـسطيني  إوهكذا لم يتمكن هذا االتجاه من . غرافي لدولة إسرائيلويمتغييراً في الواقع الد  
  .تحقيق الحد األدنى من مطالبه وحقوقه

 المسلحة فان المنظرين له كانوا دائماً يؤكدون أن التنازل أمام المحتل ال يـؤدي إال إلـى                  :أما اتجاه المقاومة  
 وأن الحل هو في اعتماد المقاومة عمالً بكل تجارب الـشعوب التـي              زيادة تصلبه والتفريط بالحقوق الوطنية،    

صبح هذا االتجاه يقوى شيئاً فشيئاً، مع وصول خيار التفاوض إلى الطريق المسدود             أوطبعاً  . واجهت االحتالل 
ـ     2000 سبتمبر   /يلولأ 28وانتصار المقاومة المسلحة في لبنان، فكانت االنتفاضة الثانية في           دم  تعبيراً عـن تق

ربع سنوات من االنتفاضة اجبر االحتالل على       أوفي حصيلة   . خيار المقاومة وتراجع خيار التفاوض والمساومة     
و شرط، بعدما فشل في القضاء على المقاومة ولم يعد قادراً على البقاء             أاالنسحاب من قطاع غزة من دون قيد        

ي قطعـة ارض مـن      أض لم يؤد إلى تحرير      وتبين في حصيلة التجربة أن خيار التفاو       .في دائرة االستنزاف  
فلسطين، رغم التنازالت التي تم تقديمها، بينما اثبت خيار المقاومة أنه قادر على التحرير من دون التنازل عن                  

  .الحقوق
وأدى ذلك إلى تعزيز خيار المقاومة والذي تم التعبير عنه بشكل واضح من خالل فوز حركـة حمـاس فـي                     

  .ألخيرة باعتبارها في طليعة المقاومة التي حققت االنتصاراالنتخابات التشريعية ا
يام وهي أن القيادة الرسمية لحركة فتح التي خسرت في االنتخابات، بـدالً      ومع ذلك نشهد مفارقة غريبة هذه األ      

من أن تقر بفشل خيارها التفاوضي مع االحتالل وتجري مراجعة نقدية لسياساتها، آخذة بعين االعتبار العبـر                 
لتحوالت في المناخ الشعبي الفلسطيني لصالح خيار المقاومة، راحت تمعن في التمسك ببرنامجها العقـيم، ال                وا

وسـلو  أبل أنها رفضت المشاركة في حكومة ائتالفية مع حماس إال إذا وافقت األخيرة على االعتراف باتفاقات                 
  .وخريطة الطريق وبالتالي تخلت عن المقاومة

سباب، وكل حديث غيـر ذلـك ال        م هذه األيام في الساحة الفلسطينية يعود إلى هذه األ         ن جذر الصراع المحتد   إ
وإذا كان من نافل القول انه يجب االحتكام إلى          .يستند إلى المنطق والواقع ويحاول االلتفاف على جوهر األمور        

القطاع لمرشحي حركـة    نتائج االنتخابات الفلسطينية التي حسمت اختيار أغلبية الشعب الفلسطيني في الضفة و           
عادة بناء حركة التحرر الوطني الفلسطينية على        ينفي ضرورة أن يشكل ذلك محطة إل       أالحماس فان ذلك يجب     

وبدون شك فان   . سس نضالية جديدة آخذة باالعتبار دروس التجربة الماضية وفي الوقت ذاته التنوع الفلسطيني            أ
سـاس ال يتنـاقض مـع البرنـامج         أتمد المرحلية، لكن على     البرنامج السياسي الوطني الفلسطيني يجب أن يع      

االستراتيجي، األمر الذي يتطلب قدرة على إيجاد صيغة ال تفرط بالحقوق، وفي الوقت ذاته توفر شروط توحيد                 
وقد تكون هذه الصيغة هي التي تـدعو        . القوى الوطنية الفلسطينية، وتأخذ باالعتبار الظروف العربية والدولية       

 دولة فلسطينية على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية بعد جـالء االحـتالل                  إلى إقامة 
ومثل هذه الصيغة ترضي األطراف، فهـي ال         .الكامل عنها، وتقرن االعتراف بوجود إسرائيل بعودة الالجئين       

 194لقرار الـدولي رقـم      ، كما تنسجم مع ا    1948نها تتمسك بالعودة إلى حدود      تشكل مساومة على الحقوق أل    
لى انسحاب اسرائيل من األراضي العربيـة       إنها ال تتعارض مع القرارات الدولية التي تدعو أيضا          أوهذا يعني   

  .1967التي احتلت عام 
أما على المستوى النضالي فان التجربة تمخضت عن نتيجة تقول بضرورة الجمع بـين المقاومـة المـسلحة                  

لى جانب الحق، سوى المقاومة التي      إلسطيني ال يملك ورقة يستطيع الضغط بها،        ن الشعب الف  أوالتفاوض، ذلك   
  .تجعل اسرائيل في حالة عدم استقرار

ن يحظى بموافقة غالبية القوى الفلسطينية، فهو يتوافق مع برنـامج           أن هذا البرنامج السياسي والنضالي يمكن       إ
ان البرغوثي الذي طالما كان يؤكد ضرورة التمـسك         االنتفاضة والجناح الوطني في حركة فتح الذي يمثله مرو        
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ـ            وإقامة دولـة فلـسطينية علـى        48بالمقاومة إلى جانب التفاوض والتمسك بحق عودة الالجئين إلى ارض ال
قد يكون طرح مثل هذه الرؤية المرحلية مفيداً في الوقت الذي يجري             .67رض الفلسطينية التي احتلت عام      األ

ى الساحة الفلسطينية وتطرح فيه وثيقة األسرى التي تشكل مزيجاً من برامج الفـصائل              فيه الحوار والنقاش عل   
  .لكنها ال تكون برنامجاً بقدر ما تطرح مخرجاً من المأزق القائم

وعندما يجري االتفاق على هذه الرؤية سيكون من السهل ال بل من قبيل تحصيل الحاصل االتفاق على إعـادة                   
 جميع القوى الفلسطينية وبالتالي تتمتع عن حق بصفة الممثـل الـشرعي والوحيـد               بناء منظمة التحرير لتضم   

للشعب الفلسطيني، ذلك أن المشكلة تكمن في البرنامج السياسي والنضالي وعندما يتم االتفاق عليهمـا تـسهل                 
  .معالجة كل المشاكل األخرى

م ألنها تشكل قاسماً مـشتركاً لجميـع        نها قد تنال موافقته   إوفي حال تم عرض مثل هذه الصيغة على األسرى ف         
القوى وتوفر حالً تكتيكياً واستراتيجياً لتوحيد الموقف السياسي واألسلوب النضالي الذي تحتاج إليـه الـساحة                

  .الفلسطينية
  29/6/2006الحياة 

 
  بامتياز...مقاومة عسكرية وسياسية واعية .62

  إبراهيم أبو الهيجاء
 الورقة الرابحة للمقاومة الفلسطينية، فمن جهة أصـبح الجميـع يخطـب ود              لقد أكدت عملية الوهم المتبدد أنها     
 ضغوط االستفتاء هي الحل الفلسطيني لبلورة برنامج إجماع بحده األدنـى،            الحماس، ومن جهة أصبح التوافق      

ومن جهة ثالثة كشفت العملية حدود تعلق حماس بالسلطة، والفصل العضوي بين التزاماتهـا كمقاومـة ضـد                  
  . تالل ومسئوليتها كمقاومة ضد الفساداالح

ورغم صعوبة هذا الفصل بين المقاومة وحكومة المقاومة، إال أنه يستوجب ذلك وإال خسرت حماس الحكومـة                 
 ألنها إن ضغطت على المقاومة فأفرجت عن الجندي باعتبار موقعها الجديد، ألغت بذلك الهامش               .والمقاومة معاً 

قاومة ضد العدوان والتزامات السلطة ضد الفساد، بل إن هذا سيورطها ويؤكـد             الضيق والمهم ببن واجبات الم    
 بل عندها قد تـدفع      .الدعايات اإلسرائيلية أنها دولة إرهابية، وأن العمليات العسكرية تندرج ضمن صالحياتها          

اومـة سياسـيا   الحكومة الفلسطينية أثمان ذلك في كل عملية مقاومة، ولكن هذا ال يعفي الحكومة من حماية المق  
ألنها انتخبت على أساس برنامج واضح، غير أنه سيكون من الخطأ أن تتدخل الحكومة في األبعـاد الزمنيـة                   

  . واألمنية والعسكرية للمقاومة
بكل األحوال، لم تأت العملية دون أبعاد سياسية مبررة، بل هي بامتياز عملية مسيـسة وواعيـة، لـيس فقـط        

جـاءت  ) أوال( بل وللقراءة السياسية الصحيحة لألوضاع الفلسطينية، وذلك ألنها          ألهداف الردع التي اقتضتها،   
بعد إمعان إسرائيل في معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره من خالل تجويعه ومساومته علـى لقمـة عيـشه                   

ى إلـى   سيما ضد النساء واألطفال، األمـر الـذي أد        المبالغة إسرائيل في العدوان،     ) ثانيها(وحليب أطفاله، و  
اسـتنفاذ التهدئـة منطقهـا قبالـة        ) ثالثها( استشهاد أكثر من ثمانين وجرح العشرات في ثالثة أسابيع فقط، و          

 دفع الفتنة الفلسطينية من     )ورابعا(العنجهية اإلسرائيلية والنفاق العربي الرسمي والدعم األميركي غير المحدود،          
  . المرمى الداخلي إلى العدو الخارجي

وة شرعية هذه العملية، أنها جاءت ضد جنود واستهدفت موقعا عسكريا، وهـذا برأينـا يخـرس                 لقد زاد من ق   
األصوات التي طالما قللت من فاعلية المقاومة الفلسطينية، بذريعة اتكاءها على صواريخ ال تقتل، أو ادعائهـا                 

مسكين بوثيقـة األسـرى     أن العمليات في العمق اإلسرائيلي تضعف منطق المقاومة الفلسطينية، ورغم أن المت           
ـ           ، ولكن هاهم مع أول اختبار لهذا المنطق،        67يعلمون أنها تنص على واجب المقاومة مع تركيزها في حدود ال

يتعاملون مع الوثيقة بانتقائية، فهم اآلن يطالبون بإطالق سراح الجندي المسكين وينددون بالعمليـة التـي لـم                  
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نهم استهدفوا بوثيقة األسرى توريط حماس في فخ الموافقة على           مما يدل على أ    .تتجاوز خطوط وثيقة األسرى   
تنازالت مجانية، وأن مقصدهم حول المقاومة ال يتعدى الجانب األدبي، وحتى األسرى الذين جرى المتـاجرة                
بقضيتهم قبل أيام، يرفض اليوم المتاجرون منطق مقايضة الجندي المخطوف بهـم بـدعوى الحـرص علـى                  

  .  وهذا يكشف بوضوح النفاق الممارس سياسياً.غزةالمواطنين في قطاع 
وحتى أولئك الذين يتحدثون عن ضرورة استشارتهم في أعمال المقاومة ونوعيتها بموجب الحوار الفلـسطيني،               
يرفضون أن يسألهم أحد عن أسباب العناق والكالم المعسول الذي تفوه به الرئيس محمود عبـاس فـي لقـاء                    

على القضية الفلسطينية، بينما ال تملك حماس الفائزة بأغلبية عظمى فـي االنتخابـات               وكأنهم أوصياء    .البتراء
التشريعية البوح برأيها في استفتاء كان يراد له تقديم اعتراف مجاني بإسرائيل، مع أن هذه األخيرة تعلن كـل                   

  . يوم أن وثيقة األسرى ال تعنيها
ر السلطة لتصلح سياسيا وإداريـا وأعطـت هدنـة          وليس هناك ما تخسره حماس، فقد حاولت أن تخوض غما         

كافية، ولكن كل ذلك قوبل بالجحود والنكران والتآمر الكبير، وهذا ال يسري فقط على حماس بل على الـشعب                   
الفلسطيني برمته، فها هو يقتل أطفاله وتغتصب أرضه وتهود قدسه ويجري حصاره ومعاقبتـه علـى قـراره                  

قطاع غزة إن حـدث     ى  لعلحرية والكرامة من خسارة؟ وعليه فعدوان إسرائيل         فماذا بعد مصادرة ا    .االنتخابي
لن يزيد من الخسارة شيئا، بل ربما سيكون مفيداً في كشف أهداف المحاصرين لخيار الشعب الفلسطيني، وقـد                  

خطـة  (يؤدي إلى تراجع منطق إسرائيل األحادي تجاه األرض، كما يخطط له في الضفة تحـت مـا يـسمى                    
، كما أن إسرائيل تدرك أن غزة ليست سمكاً سهل االصطياد، خاصة مع تكدس كل أنواع السالح فيها،                  )التجميع

  .مما سيؤدي بإسرائيل إلى رمال متحركة تغرق المركب بما فيها
  27/6/2006مجلة العصر 

 
  بين الرد االسرائيلي على عملية غزة، والموقف العربي .63

  عزمي بشارة .د
كهرباء وخط مياه رئيسي في غزة وشوارع تربط أجزاء القطـاع، وإذا كـان              بدأت إسرائيل بقصف محطات     

وليعرف القاصي والداني ماذا تعنـي البنيـة        . مجتمع المدنيين في غزة هم مصدر اإلرهاب، فهذه بنيته التحتية         
ئيلية إن االحتالل اإلسرائيلي والـسياسة اإلسـرا       .التحتية لإلرهاب في مجموعة أحياء الفقر المسماة قطاع غزة        

  .هي البنية التحتية لإلرهاب
وال يتم العدوان اإلسرائيلي الحالي على القطاع من أجل إنقاذ الجندي اإلسرائيلي فالعدوان يجازف بحياة هـذا                 

وقد سبق أن اعتبرت إسرائيل شدة ردها على عمليات فلسطينية بعد فك االرتباط في غزة جزءاً مـن                  . الجندي
 عبر اإلعالم طيلة األسبوعين الماضيين نبأ إعدادها لعملية واسعة النطاق ردا            وسبق أن سربت إسرائيل   . الخطة

وكان من المثير لألعـصاب رؤيـة   . على قذائف القسام التي لم تصب أحدا في بلدة سديروت الجنوبية وغيرها  
عد كل عمليـة    نتائج الغارات اإلسرائيلية الدموية على القطاع، وتوقع اإلعالم العربي لعدوان إسرائيلي أوسع ب            

كانت أسابيع المجازر تلك مؤلمة وكانت التعليقات عبثية إلى أن قطعت عملية األنفـاق              . بدل توقع رد فلسطيني   
  .قول كل خطيب

وتعتبر إسرائيل سلوكها الحالي مبررا دوليا بسبب فك االرتباط، فهي تعتبر نفسها غير موجودة فـي القطـاع،                  
سرائيلي الذي بلورته إسرائيل لقطاع غزة، وتعده حاليا لقطاعات الضفة          والنموذج اإل . ومع ذلك تهاجم من داخله    

وترد . هو نموذج الفلسطينيين المتزاحمين وراء الجدران، تحرسهم قوات أمنية في الداخل وجيشها من الخارج             
هي باجتياح سريع وصارم ومبرر لمعسكر االعتقال هذا بعد كل عملية تصدر عنه كـي تـذكر إسـرائيل أن                    

فأي عملية من داخلـه     . ل الفلسطينيين لم تحل بالخروج من المناطق المكتظة بالسكان وتحويلها إلى سجن           مشاك
  .تعتبر غريبة ومستغربة خاصة وأن إسرائيل تحررت من اإلشراف المباشر على السجن
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لدولية، وكـأن   لقد تم التواطؤ الدولي والعربي مع هذا النموذج بتفسير فك االرتباط وكأنه انسحاب إلى الحدود ا               
غزة هي منطقة محتلة قائمة بذاتها وانتهى احتاللها بفك االرتباط، وكأنها ليست جزءاً من األراضـي المحتلـة                  

  .ولذلك ساهم جميع المحتفلين بفك االرتباط في تهيئة الذرائع اإلسرائيلية لشن أي عدوان. 1967عام 
ع غزة ال يتناسب مع حجم عملية المقاومـة الجريئـة   ولذلك عندما نقول إن الرد اإلسرائيلي العدواني على قطا        

التي نفذت يوم االثنين ضد اإلرهاب اإلسرائيلي، فإن ذلك ال يعود إلى أهمية الجندي اإلسرائيلي األسير، كمـا                  
تدعي إسرائيل ويردد بعض العرب كالببغاوات، بل بسبب هذا النموذج اإلسرائيلي المسمى فك االرتباط والذي               

فالرد اإلسرائيلي العنيف على كل ما يبدر من المناطق التي تم االنسحاب هو جزء من الـصفقة                 . أعد له دوليا  
  ! التي صفقوا لها

وثانيا، ليس الموضوع تفوق قيمة اإلنسان اإلسرائيلي بقدر ما هي التفوق اإلسرائيلي ذاته، الذي يجلب معه وهم                 
وسبق . ، على كل ما يعتبره سابقة ال يريدها أن تتكرر         تفوق قيمة اإلنسان، والذي يرد بشدة مبررة والحالة هذه        

أن قلنا أنه وخالفا لما يعتقد عادة ترى إسرائيل خطورة أكبر في الهجوم على العسكريين من العمليـات التـي                    
تستهدف المدنيين، وهي ترد عليها بشدة، وال تريدها أن تتحول إلى سوابق فتتفاقم، وهي تعلق أهميـة كبـرى                   

ربما كان الموضوع إذا تفوق قيمـة الجنـدي علـى قيمـة             .  وعلى كيفية التعامل العربي معه     على نوع ردها  
  .وال نريد أن نسهب هنا في المقالة لئال ننزلق إلى تعقيد الموضوع. اإلنسان

فإسرائيل تعلم انه إذا تحولت مواجهة الجيش إلى نهج فسوف تؤثر على وحدة المجتمع اإلسرائيلي الذي يوحده                 
فهم يستهدفون اليهود كيهود، وال مناص من المواجهة،        : مدنيين مؤكدا نظرية ألـال مفر والـال مخرج      المس بال 

في حين أن مواجهة العسكريين هي مواجهة لسياسة االحتالل، ولمـن يجـسد هـذه               . والحرب ليست اختيارية  
والجندي الذي يقتل ال يقتـل      . والسياسة اختيارية بالنسبة لدولة خالفا لركوب الحافلة أو دخول مطعم         . السياسة

غيلة مثل مدني قتل في تفجير في مطعم، بل يسقط في ساعة أدائه للواجب، هكذا تصفه لغة الجيش اإلسرائيلي                   
كما تعلم المؤسسة الصهيونية أن الجيش واألمن واألسطورة العسكرية هي أسس مـصداقية الـصهيونية               . نفسه

عسكريين أثرها المعنوي أيضا في رؤية صـورة الواقـع تحـت    وال شك أن لمواجهة ال. وهيبتها كحل تاريخي  
االحتالل كند وكجريء ومخطط وصاحب أجندة يختار أسلوب المواجهة، وليس مجرد متسلل يضع متفجـرات               

هكذا صنعت الصورة، وهم يخـشون      . في سوق أو استشهادي يضحى به لغرض المس بأكبر عدد من المدنيين           
  .بعناية لآلخر الفلسطيني بحيث يتحول إلى طرف شرعي في صراع تحرريمن اهتزاز هذا التصور المرسوم 

ال يعرف اإلسرائيليون إذا كانت عملية المقاومة الفلسطينية األخيرة تشكل منعطفا أم ال، وهي بالتأكيد ال تريدها                 
تكليف المجتمع  وفيما عدا القمع اإلسرائيلي الموجه لقمع المقاومة وضربها و        . أن تشكل منعطفا في نهج المقاومة     

الفلسطيني ثمنا باهظا لها، فإن العائق الرئيسي أمام تحول عملية المقاومة إلى منعطـف هـو التعدديـة غيـر                    
المحتملة للجهات التي تنفذ وتخطط وتنطق فلسطينيا، ناهيك عن عدم وحدة قيادة المقاومة خلف قيادة سياسـية                 

النهج هو مثابرة ووحدة في التوجه إلـى الوسـائل          ف. واحدة، بحيث يصعب الحديث عن منعطف إلى نهج جديد        
. التي تقود نحو األهداف، وال يوجد نهج دون قيادة موحدة تصر عليه ودون أجنـدة موحـدة تفـرض وحـدة                    

بل هي مشروع ونهج وتوقيت يحكم عمليـات        . فالمقاومة ليست عملية واحدة صائبة، وال هي مجموعة عمليات        
وأحيانا .  والجرأة واإلقدام التي ال بديل لها في الكالم مهما كان ذكيا وحكيما            المقاومة إضافة إلى صفات اإلبداع    

تكون علمية مقاومة صائبة ومبررة أخالقيا ولكنها خاطئة سياسيا ألنها ال تخدم أجندة أو مشروع مقاومة يسعى                 
  .ولكي تشكل العملية األخيرة منعطفا فعال ال بد من حسم هذه القضايا. لتحقيق هدف

حية أخرى، يفترض أن يرسم التعامل العربي والدولي خطا فارقا بين عملية األنفاق ضد الموقع العسكري                من نا 
ولكن دوليا وعربيا تكرس    . اإلسرائيلي وغيرها من العمليات التي تستهدف المدنيين معاكسا للتمييز اإلسرائيلي         

رائيل، شهدنا بوادره على جرعـات فـي        على المستوى الرسمي قلب تام للمفاهيم بشأن القضية الفلسطينية وإس         
  . العامين األخيرين
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فقد تم التعامل مع الجندي اإلسرائيلي كأنه رهينة مختطفة، ومع الموقع العـسكري اإلسـرائيلي كأنـه مقهـى                   
وتنافس العرب والغرب فـي توجيـه النـداءات         . وادع، ومع الدبابة كأنها حافلة تقل مدنيين      ) عمات(طنطات  

 سراح الجندي، ولم توجه نداءات جدية إلى إسرائيل للتعامل مع مطالب من يحتجزه لإلفراج               للمختطفين إلطالق 
وهذا بمثابة إعالن عن تبن دولي لالدعاءات والدعاية        . عن النساء والصبية الفلسطينيين من السجون اإلسرائيلية      

  .اإلسرائيلية
ي إلى هذا الحد، وال يجوز التقليل من شـأن          ال يجوز هنا التراجع، ال يجوز استرخاص األلم الفلسطيني والعرب         

البطولة إلى هذه الدرجة، بل يجب اإلصرار على الفرق بين المقاومة الفلسطينية واإلرهاب اإلسرائيلي في هذه                
  .الحالة

اختـار الخيـار    . لقد اختار من اختار أن يرد على قتل المدنيين الفلسطينيين بمهاجمة موقع عسكري إسرائيلي             
ويفترض أن من لم يتكلف ركوب هذا المركب، وال تقديم هذه التـضحية وال              . ار المركب الوعر  الصعب، واخت 

عناء هذه الجرأة وال خفقات تلك القلوب الزاحفة في الظلمة تحت األرض أن تخفف العملية الفلـسطينية علـى                   
 عملية إرهابية بـأي     فهي ليست . األقل من حرجه في مسألة اإلرهاب، وهو الرقيق الحساس إال تجاه آالم شعبه            

ويجب تحذير إسرائيل والواليات المتحدة من مغبة التعامل معها على هذا األسـاس، ويجـب رفـض                 . معيار
التساوق مع اعتبار دمشق مثال مركزا لها، كما في كاريكاتير إسرائيلي سـخيف ومرفـوض ومـردود علـى                 

  .سبتمبر/ يلول أ11أصحابه عن التعامل األميركي مع بن الدن ومكان تواجده بعد 
ولكن عند مراقبة ما يجري على الساحة الفلسطينية والعربية تلح على البال فكرة، ال يجرؤ الناس على نـصها                   

مهما طرحت من أفكار ومخارج وتحليالت للـسلوك اإلسـرائيلي، ال           : وصياغتها لكي ال يتحملوا تبعة النتائج     
  .عالج وال بديل للنوايا الحسنة

  .ى لفترة طويلة، وإن لم يكشف عنها السلوك فسوف يفضحها المزاج والتوجه والنفسيةوهذه األخيرة ال تخف
وهذا القول يندرج ضمن مدرسة مجموعـة       . يقال في السياسة أن النوايا غير مهمة، المهم هو األفعال ونتائجها          

غباء في الوقت ذاته    ولكن ليس هنالك أكثر مخادعة، وأكثر       . اقتباسات تبدو حكيمة وال تحسب حسابا إال للنتائج       
والغايات تحدد أفعـال العـاقلين إلـى        . فالنوايا هي كلمة أخرى للغايات مأخوذة من منطلقاتها       . من هذه المقولة  
  .ال معنى إذا للتصريح بأن النوايا غير مهمة. درجة كبيرة

جة عن إرادة األفـراد،     النوايا غير مهمة إذا كانت نتائج األفعال تتناقض مع النوايا، أو مخالفة لها ألسباب خار              
أو إذا كانت المصالح تقضي بإخفاء النوايا، ولكنها في هذه الحالة األخيرة ال تلبث أن تفضح النوايا بعد تحقيـق                   

  .وغالبا ما تفصح النوايا عن ذاتها في مزاج يصعب إخفاؤه.المصالح
تستمر، هي تعبير عـن     معانقة أولمرت، في ظل مذبحة جارية في غزة، وفي ظل إصراره أن المذبحة سوف               

. نحن نتحدث عن دولة يلغي زعماؤها ووزراؤها زيارات في حالة مقتل أحد مواطنيهم كنتيجة للصراع              . مزاج
وللتذكير لم يعقد اجتماع مع أولمرت مبررا بمنطق التسوية، أو للبحث في قضايا تشمل سلوك إسـرائيل فـي                   

فاللقاء بموجب هذا المـزاج، أي      . ى لو تمت دون عناق    غزة، بل كانت مناسبة اللقاء احتفالية وغير رسمية حت        
  .قبول أولمرت اللقاء هو انجاز

والخلفية مجموعة من النرجسيين حملة جائزة نوبل للسالم، لم يقدموا لإلنـسانية خدمـة واحـدة، ال اكتـشفوا                   
ومـنهم مـن سـبب      األنسولين وال اخترعوا األسبرين وال أنتجوا أدبا راقيا، ولم يصنعوا سالما في أي مكان،               

حروبا، مشغولين بأنفسهم، وبصناعة وصقل وتلميع صورتهم، وعلى رأسهم فـي حالـة المنتـدى عنـصري                 
سمه إيلي  انرجسي حول كارثة إنسانية حقيقية ومحرقة لماليين اليهود في أوروبا إلى دكان بيع الكراهية للعرب                

لمنطقة ،وعدة مذابح أشهرها قانا اللبنانيـة وهـو         فيزل، وآخرهم أنجز لإلنسانية بدء سباق التسلح النووي في ا         
  .وهو الذي يقود حاليا الحملة ضد دمشق بعد العملية ويقرع طبول حرب جديدة. شمعون بيرس
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مؤخرا تم قبول إسرائيل عضوا في الصليب األحمر بعد ستين عاما مـن المقاطعـة وفقـط بـضوء أخـضر               
ومؤخرا حاول اتحاد العمال الكندي بدء حملـة        .  الفلسطيني فلسطيني، مقابل اعتراف إسرائيلي بالهالل األحمر     

  .مقاطعة إسرائيل فواجه معارضة فلسطينية، ما لبثت أن تراجعت والحمد هللا
  لماذا تكافأ إسرائيل على مجازرها وعلى تعنتها السياسي؟

 تمعن في سياستها    ال يهم إسرائيل نوع الجواب على هذا السؤال، وهي ال تنتظره لكي تستغل هذه المكافآت لكي               
كيف يمكن التعامل مع العدوان اإلسرائيلي الحالي دوليا، ومع         . القمعية في ظل صمت دولي يصل حد التشجيع       

قادته كمجرمين في ظل هذا السلوك العربي؟ ولكي ال ينتصر االنقالب الجاري في المفـاهيم ال بـد أن تقـول             
  .  ذه المرحلةالقوى الديمقراطية والمجتمعات العربية كلمتها في ه
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